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Voorwoord 
 

De Hoven vindt dat ouderen in Noord-Groningen op hun eigen wijze moeten kunnen doorgaan met 

het leven, ook als zij heel kwetsbaar worden, thuiszorg nodig hebben, revalideren of bij De Hoven 

beschermd wonen. Voor hun welbevinden is het belangrijk dat zij hun eigen gewoontes kunnen blijven 

houden. Dat zij er toe blijven doen en met hun familie, vrienden en dorpsgenoten kunnen blijven 

omgaan zoals ze dat gewend waren. We nodigen daarom familie, vrienden en kennissen uit om mee te 

doen in het dagelijks leven. Maar ook de gemeenschap willen we meer betrekken bij de locaties. 

Anderzijds willen we dorpsinitiatieven voor ouderen ondersteunen. Want ouderen, familie, 

dorpsgenoten, vrijwilligers en professionals zijn van betekenis voor elkaar. Samen maken we kwaliteit 

van leven. 
 

Medewerkers van De Hoven zijn daarom dagelijks met cliënten en hun familie in gesprek over hoe de 

ondersteuning zo vorm te geven, dat het leven de betekenis houdt die de oudere en zijn familie daar 

aan willen geven. De individuele kwaliteit van leven is daarmee de leidraad van handelen van de 

professionals. Dat betekent dat we ruimte laten aan eigenheid en diversiteit; dat we willen begrijpen 

wat de ander bedoelt en dat we complexe vraagstukken kunnen vereenvoudigen.  
 

De Hoven zet zich er voor in dat Noord-Groningen voor haar ouderen kan blijven zorgen. Dat doen we 

door samen met inwoners, huisartsen, zorgpartners, onderwijsinstellingen en gemeenten ons in te 

zetten voor toekomstbestendige zorg voor ouderen, nabij in de regio. De regio kent vergrijzing, 

ontgroening, krimp, een lage sociaal economische status, jongeren die na hun studie niet terugkeren 

naar de regio, krapte op de arbeidsmarkt en aardbevingsproblematiek. Dat vraagt samenwerking en 

innovatie om de zorg toekomstbestendig te organiseren. 
 

In individuele gesprekken met bewoners en hun familie bespreken we dilemma’s en verantwoorden 

we ons over de kwaliteit en veiligheid van zorg en of we waarmaken dat we volgens bovenstaande 

visie werken. In de bespreking van kwartaalrapportages verantwoorden we ons hiervoor aan 

cliëntenraden, ondernemingsraad en Raad van Toezicht – en in de halfjaarlijkse dialoog met het 

zorgkantoor. In gesprekken met wethouders, gedeputeerden, ambtenaren van de gemeenten, 

provincie en ministeries, collega zorgaanbieders, huisartsen en aan regiotafels t.b.v. 

aardbevingsbestendige zorg richten we ons op de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor 

toekomstbestendige zorg voor ouderen in Noord-Groningen. Er is in de regio noodzaak tot 

samenwerking en innovatie.  
 

Met dit jaarverslag verantwoorden we ons publiekelijk. Gezien de visie van De Hoven kan het niet 

anders dan dat het jaarverslag tevens het kwaliteitsverslag is, daarbij houden we er in dit jaarverslag 

rekening mee welke thema’s er volgens het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg worden verwacht in het 

jaarverslag. 
 

Resultaten kunnen worden uitgedrukt in getallen, maar het verantwoorden of de zorg bijdraagt aan 

kwaliteit van leven van de cliënten vraagt ons inziens verhalen over het leven en de zorg. Met prof. 

Slaets werken we mee aan de ontwikkeling van een narratief verantwoordingsinstrument. Omdat er 

nog niet zo’n instrument is, verantwoorden we ons dit jaar door in het jaarverslag bewoners, 

familieleden en medewerkers te citeren – zoals we die in onze kwartaalrapporten 2018 hebben 

opgenomen. 
 

Jannie Nijlunsing 

directeur-bestuurder 
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I. Kwaliteit: beleid, inspanningen en prestaties 
 

Naast het uitgangspunt dat er gewerkt wordt vanuit de visie van De Hoven en dat er basis kwaliteit en 

veiligheid wordt geboden, stelt De Hoven elk jaar speerpunten voor een strategische koers. De 

locatiemanagers hebben deze in overleg met het team en de cliëntenraad vertaald naar een 

locatiejaarplan, waarin ook eigen verbeterdoelen zijn opgenomen naar aanleiding van de lokale 

situatie. Dat alles is input geweest voor het Hovenbrede jaarplan 2018. Elk kwartaal rapporteren de 

locaties over de kwaliteit van de zorg en de kwaliteit van werken. Die rapportages worden besproken 

met de cliëntenraden. Deze rapportages worden geïntegreerd tot Hovenbrede kwartaalrapporten, 

voor bespreking met de OR, CCR en Raad van Toezicht. De hoofdstukken van het jaarverslag waarin we 

verantwoorden over kwaliteit zijn gebaseerd op de kwartaalrapporten. 

1. Kwaliteit van zorg 

1.1. Welbevinden 

De Hoven stelt het individuele welbevinden van de bewoners centraal in de zorg. Het veiligheids- en 

kwaliteitsbeleid is daarop gericht. Medewerkers hebben de ruimte om in de driehoek van de bewoner, 

familie en medewerker invulling te geven aan het welbevinden van de bewoner. Mensen komen anno 

2018 pas in een zeer kwetsbaar stadium naar het verpleeghuis, ook bij kwetsbaarheid en een laatste 

levensfase gaat het om het welbevinden. Het denken en handelen ten behoeve van het welbevinden 

behoeft verdieping en een passende personele samenstelling. 

Individueel welbevinden 

 

Methodisch werken aan welbevinden 

Om het methodisch werken te verbeteren volgen alle teams in de loop van 2018 – 2019 een training 

methodisch werken aan welbevinden. De training is door De Hoven ontwikkeld in samenwerking met 

Brug in de zorg.  

 

Eerst zijn de handleidingen voor het zorgplanproces aangepast en ook in het ECD zijn zaken aangepast. 

Eind 2017 is de training als pilot in twee afdelingen uitgevoerd. Deze pilot is in maart positief 

geëvalueerd. De deelnemers zien samenhang tussen de methodiek en het ECD en de uitwisseling 

tussen behandelaars en zorgmedewerkers wordt zeer gewaardeerd. Tijdens en na de training wordt 

ter voorbereiding van het multidisciplinair overleg (MDO) het zorgplan van de betrokken bewoner 

aangepast aan het geleerde tijdens de training. De vragenlijst van de Groningen Welbevinden Indicator 

die De Hoven sinds enige jaren als leidraad gebruikt, blijft daarbij in gebruik. De training resulteert in 

verbeteringen in de interdisciplinaire samenwerking. Aandachtspunt tijdens de training is de deelname 

van de medische dienst, vanwege een krappe bezetting. Aandachtspunt na de training blijft het goed 

organiseren van de voortdurende actualisatie van de zorgplannen; het elkaar blijven ontmoeten en 

samen afstemmen wat een cliënt nodig heeft. Het borgingsdagdeel 2 maanden na de training is 

daarom belangrijk. Als afgeleide van de training heeft een locatie de dienstroosters aangepast, zodat 

er een betere overdracht tussen de diensten plaats kan vinden. Een monitorgroep waarin 

leidinggevenden, zorgmedewerkers en behandelaars zijn vertegenwoordigd, volgt de voortgang van de 

training en de ontwikkeling van het methodisch proces en doet waar nodig verbetervoorstellen. In 

2018 heeft ongeveer de helft van de teams de training gevolgd. In 2019 volgen de overige teams. 
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De leverancier van het ECD (TTS) heeft in 2018 aangekondigd het ECD te gaan herontwikkelen. Voor 

De Hoven is dit aanleiding om zich te heroriënteren op een gebruiksvriendelijk ECD, dat aansluit op de 

visie van De Hoven en het methodisch planproces. De oriëntatie en besluitvorming zal in 2019 

plaatsvinden. 
  

Het goede gesprek met bewoners en hun naasten 
 

Om goede kwaliteit van zorg te kunnen blijven bieden, is het van belang om regelmatig met elkaar stil 

te staan bij de vraag of je de goede dingen doet. Ook het open staan voor dilemma’s is daarvoor 

belangrijk. Het vraagt goede gesprekken tussen collega’s onderling en met cliënten en familie. Des te 

meer waar het ingewikkeld wordt of waar het onderling schuurt. Casuïstiek heeft dat ook laten zien. 

Naar aanleiding van casussen zijn medewerkers individueel en in team verband gecoacht en is er 

moreel beraad gehouden. De afdeling die mee doet aan het project Leefplezierplan van prof. Slaets 

heeft veel geoefend in het voeren van een goed gesprek. In 2019 wordt een e-learning van de Leyden 

Academy over het goede gesprek beschikbaar gesteld aan alle medewerkers. Tijdens de organisatie-

brede training methodisch werken komt aan de orde wat bijdraagt aan een goed gesprek, daarbij is 

duidelijk geworden dat dit meer aandacht vraagt. De vervolgtrainingen (vanaf 2020) zullen daarom 

dieper in gaan op het voeren van een goed gesprek.  

 
Niet in woorden 
 

Op een ochtend liep een bewoonster roepend door de gang: 
“help” en “Here God verlos mij toch”. Elke keer als er een 
medewerker aan haar vroeg, waar ze haar bij konden helpen 
of wat ze voor haar konden doen, of als ze haar iets aanboden, 
werd ze nog bozer en ging ze nog harder “help” roepen. Soms 
hield het even op, om even later weer “Help” te roepen. De 
rust waarmee zorgmedewerkers zochten hoe ze de 
bewoonster konden helpen en uitzochten wat ze nodig had of 
wat ze wilde, dat heeft me geraakt. Het was geen gesprek in 
woorden, maar het geduld en de rust waarmee 
zorgmedewerkers haar probeerden te begrijpen en haar uit 
haar “lijden” probeerden te halen door dan weer haar 
nabijheid te geven, even wat afstand te nemen en het 
opnieuw te proberen: het was een goed gesprek. 
 
(Bron: manager in 2

e
 kwartaalrapport De Twaalf Hoven) 

 

 
Lunch moment 
 

Twee dochters zijn op zoek naar een geschikte plek voor 
hun ouders. Je zag beide dochters twijfelen of de 
procedure in gang gezet moest worden. Een van de 
dochters verontschuldigde zich een paar keer. Ik heb 
aangegeven dat dit niet nodig is. Dat ze hun gevoel 
kunnen bespreken zonder oordeel, want we zijn allemaal 
zoekende naar een prettige woonomgeving en het liefst 
ook nog op het juiste moment. Achteraf weet iedereen 
hoe het moet, maar als je middenin het proces zit dan is 
het een heel ander verhaal. Over één nacht ijs gaan voelt 
niet goed. De dochters waren blij met het advies om 
alles eerst te laten landen en dan opnieuw een afspraak 
te maken. We hebben een nieuwe afspraak gemaakt, 
waarbij ook de 3

de
 dochter bij zal zijn. 

 
 
(Bron: hoofd zorg in 1

e
 kwartaalrapport Alegunda Ilberi) 

 
Project Leefplezierplan – een persoonlijke blik op kwaliteit 
 

In Vliethoven doet een team met 9 bewoners mee aan het project dat prof. Slaets (Leyden Academy) 

in 10 organisaties uitvoert. Het project wordt gefinancierd door VWS en de zorgverzekeraars Menzis 

en VGZ. Het project verkent wat er gebeurt met de kwaliteit van zorg als de wensen en verlangens van 

individuele ouderen centraal staan en hoe je deze kwaliteit kunt verantwoorden. De medewerkers 

hebben na een intensief trainingstraject, vanaf het 1e kwartaal 2018 maandelijkse intervisie 

bijeenkomsten. Ze leren in dit project hoe ze ruimte kunnen geven aan een goed gesprek, hoe ze een 

bewoner zijn/haar verlangens kunnen laten uitspreken. Op basis van de gesprekken maakt de EVV-er 

met de bewoner een ‘doodle-me-bord over het leven van de bewoner. Het is een dynamisch bord, 

door herinneringen die boven komen, door waarden en wensen kan het bord veranderd worden. Het 

bord kan de bewoner op zijn/haar kamer hangen. De ervaring is, dat het bord aanleiding geeft tot 

gesprekken tussen de bewoner en andere zorgmedewerkers of behandelaars. Gesprekken die eerder 

niet zo makkelijk plaats vonden. Door de gesprekken komen er dingen naar voren die nog onbekend 
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waren. Deelname aan het project heeft opgeleverd dat medewerkers een verdieping ervaren in het 

leren kennen van de cliënt, het zien van ‘de hele mens, het voeren van het goede gesprek en de 

ontwikkeling van ‘doen’ naar ‘zijn’. Door en voor bewoners worden leefplezier activiteiten 

georganiseerd. Het project heeft bij deelnemende medewerkers en collega’s tot veel enthousiasme 

geleid. Er is ervaren dat het niet vanzelf gaat om vaste werkstructuren en ‘rituelen van de afdeling’ los 

te laten en vanuit een nieuw perspectief samen te werken. Bewoners geven aan dat ze zich beter 

gehoord en gezien voelen, ze voelen zich meer vertrouwd met de verzorgende. Er is minder spanning, 

meer rust op de afdeling en er zijn plezierige momenten voor de bewoners. Het project loopt door tot 

medio 2019, dan zal de methodiek worden verbreed naar alle cliënten van de afdeling. Een train-de- 

trainer traject wordt ingezet voor de verdieping van het goede gesprek en het doodle-me-bord, met 

als doel dit breder in de organisatie in te kunnen zetten. De werkwijze van de narratieve 

verantwoording wordt verbonden aan het methodisch werken.  

 
Vakantie  
 

Bewoners, begeleiders en vrijwilligers gaan een week naar Ameland. “Kon wie hier mor altied bliem” zegt een van de 
bewoners. Met de boot robben spotten, een huifkar tocht door het bos en strand, fietsen over het eiland. “Wat mooi dat wie 
zo dicht bie de natuur kin wezen”, zegt de een met een glimlach om de mond. “Fietsend over het eiland dat is pas vakantie”, 
zegt een ander. Samenzijn, in gesprek gaan met elkaar, je gezien voelen, energie, lekker eten, grenzen verleggen, confrontaties, 
tijd: dat waren ook belangrijke aspecten die we tegen kwamen tijdens de vakantie. De open en stralende gezichten die 
tevoorschijn kwamen tijdens het fietsen.  
We zijn nu al weer twee maanden terug van deze vakantie en alles lijkt weer gewoon zijn gang te gaan en dat is ook goed! 
Maar dan opeens komt daar weer die vakantie op tafel, worden belevenissen opnieuw herleefd, zie je de mensen weer stralen, 
het schept een band. Dat is waar het omgaat: Beleving! 
 
(Bron: een van de begeleiders in het 2

de
 kwartaalrapport Vliethoven) 

 

 
Zinvolle daginvulling 
 

In alle locaties is in overleg met de cliëntenraden een plan op gesteld voor de besteding van de 

middelen uit Waardigheid en Trots, voor zinvolle daginvulling. Het gaat voor een groot deel om 

voortzetting van wat in 2017 in gang is gezet. Zo zijn in Alegunda Ilberi de activiteitenbegeleiders 

geïntegreerd in de huiskamers, worden vrijwilligers en stagiaires gekoppeld aan individuele wensen 

van bewoners, zijn er bijzondere maaltijden samen met bewoners gemaakt en is in de zomer veel 

gebruik gemaakt van de duofiets. In Damsterheerd is er wekelijks gelegenheid voor welness, is er een 

extra ontbijtdienst in het weekend, verlenging van een avonddienst en zijn er uren voor individuele 

bezoeken aan bewoners. In De Twaalf Hoven worden muzikale (individuele) activiteiten georganiseerd, 

er zijn snoezeldieren aangeschaft en er worden extra ‘beweegmedewerkers’ ingezet voor fietsen en 

wandelen met bewoners. In Viskenij is de dienst in de middag verlengd, waardoor er individuele 

activiteiten van bewoners mogelijk zijn. In Vliethoven worden gastvrouwen op de afdelingen ingezet. 

In Winkheem is de seizoensplaats op de camping weer druk bezocht en is een leesmap en krant 

aangeschaft. 

De belangrijke anderen: familieparticipatie 
 

De Hoven wil graag dat familie zich thuis voelt in de locaties en mee doet in het dagelijks leven van 

hun naasten. Familie en naasten worden daartoe uitgenodigd en tijdens familie-overleggen en in de 

cliëntenraden wordt geëvalueerd of dit voldoende gebeurd en hoe het kan worden verbeterd.  

 

In 2018 is het familienetwerk, de digitale stamtoavel in alle locaties geïnstalleerd. Het gebruik in de 

locaties is verschillend. De bewoners van Viskenij hebben besloten er geen gebruik van te maken. In 
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De Twaalf Hoven wordt het netwerk het meest intensief gebruikt. Algemene informatie staat op het 

netwerk, per huiskamer worden door medewerkers en familie wetenswaardigheden geplaatst en per 

bewoner wordt tussen familie, bewoner en begeleiding via de stamtoavel gecommuniceerd.  

   

Ervaren kwaliteit  

 
Onderzoek naar effect extra personele inzet in kleinschalig wonen 
 

Het kwaliteitskader stelt dat er altijd toezicht in een huiskamer moet zijn en dat er op drukke 

momenten twee zorgmedewerkers moeten zijn. In 2018 heeft De Hoven in twee kleinschalige 

huiskamers met dubbele bezetting gewerkt en met behulp van onderzoekers getoetst wat het effect is 

op de kwaliteit van leven, het welbevinden van de bewoners. Er is geobserveerd en medewerkers en 

familie hebben waarnemingen opgeschreven in logboeken. De medewerkers hebben eerst moeten 

wennen dat de tweede dienst er is voor aandacht voor de bewoners en om tijd te besteden aan het 

‘zijn’, in plaatst van vooral te ‘doen’. De gesprekken hierover helpen en de GWI helpt om inhoud te 

geven aan de verlangens van de bewoners. Een monitorgroep Kleinschalig Wonen heeft regelmatig 

met de leidinggevenden en de onderzoekers het proces gevolgd. 

De onderzoekers hebben gerapporteerd dat de inzet van extra personeel meer rust heeft gebracht bij 

de bewoners. De medewerkers ervaren meer ruimte en tijd om vanuit de levensgeschiedenis van de 

oudere te werken. Er is een groepsgerichte aanpak, waarbij samen activiteiten worden gedaan en een 

individuele aanpak die uitgaat van wat een persoon kenmerkt, nodig heeft en belangrijk vindt. Het 

inzetten van extra personeel leidt niet automatisch tot het verbeteren van het welbevinden van de 

bewoners. Daarvoor is het ook nodig dat medewerkers proactief zijn, regie nemen en nieuwe 

medewerkers en invallers meenemen in de visie wat belangrijk is op een dag. Het functioneren van het 

team, het leidinggeven aan het veranderproces en het persoonlijk ontwikkelingsniveau zijn belangrijke 

elementen voor een positief effect van extra personele inzet op het welbevinden van bewoners. Het 

eindrapport wordt maart 2019 opgeleverd en besproken in de organisatie en met de 

medezeggenschap. Er zal ook een ‘toolbox’ worden opgeleverd met belangrijkste 

aspecten/voorwaarden die van belang worden geacht om extra inzet daadwerkelijk te laten leiden tot 

verbetering van kwaliteit van leven (welbevinden) en zorg.  
 

Wat gaat de tijd toch snel 
 

Uit het logboek: Een supergezellige avond. Ik heb de hond meegenomen naar het werk. Mijn collega leest de krant 
voor. Eén van de bewoners is aan het schilderen voor Pasen. De aardappels staan op voor de stamppot. Ik ga even bij 
bewoners zitten, zodat er met de hond geknuffeld kan worden. Mijn collega gooit met een ballon naar bewoners. De 
hond doet lekker mee. Dan is het tijd om te rusten met koffie en daarna een advocaatje. Ondertussen verlenen we zorg. 
Daarna ga ik nog weer aan de knutsel met 2 bewoners. "Wat gaat de tijd toch snel, merkt een bewoonster op." 
 
(Bron: een van de begeleiders in het 1

de
 kwartaalrapporten De Twaalf Hoven) 

 

 

Ontwikkelen narratieve verantwoording van kwaliteit van zorg 
 

De Hoven is sinds de introductie van de Groningen Welbevinden Indicator op zoek naar een goed 

verantwoordingsinstrument, een instrument die verantwoord of we de goede dingen doen voor dat 

wat cliënten belangrijk vinden voor hun kwaliteit van leven. De GWI kan zo’n instrument zijn op 

individueel niveau, door deze in het zorgplanproces als leidraad te nemen voor gesprekken over de 

gewenste zorg. Maar het geeft dan nog geen locatie of organisatiebrede verantwoording van de 

kwaliteit van zorg.  
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De Hoven doet mee aan het project Leefplezierplan van de Leyden Academy, omdat dit project ook 

toe zou werken naar een verantwoordingsinstrument op basis van narratieven. Eind van het jaar heeft 

de Leyden Academy aangegeven dat dit meer tijd en onderzoek vraagt en dat daarvoor een 

vervolgonderzoek nodig is. Hoewel het project inhoudelijk veel heeft opgeleverd is dit voor De Hoven 

een teleurstellende uitkomst. De Hoven deed mee aan het project, vooral vanwege het ontwikkelen 

van een narratief verantwoordingsinstrument.  
 

Lokale narratieve verantwoording over kwaliteit van zorg 
 

Omdat De Hoven nog geen goed (onafhankelijk) narratieve verantwoordingsinstrument heeft (en deze 

elders in het land ook nog niet is ontwikkeld) hebben locatiemanagers in dit verslagjaar in de locatie-

kwartaalrapporten beschreven wat de effecten zijn van de extra personele inzet voor het welbevinden 

van de bewoners en wat de ervaren kwaliteit van zorg is. Dat beschrijven ze op basis van reacties van 

bewoners en familie en wat zorgmedewerkers observeren in de dagelijkse zorg en bij bijzondere 

activiteiten. We geven onderstaande enkele voorbeelden. De locatiemanagers bespreken aan de hand 

van de kwartaalrapporten de ervaren kwaliteit van zorg met de cliëntenraad.  
 

Etagegesprekken 
 

In Winkheem vonden in het 2de en 3de kwartaal de 
etagegesprekken met bewoners en families plaats. Er was 
een grotere opkomst dan vorige jaar. Bewoners geven aan 
tevreden te zijn over het eten en de zorg. Verbeterpunten 
die ze noemen zijn oude en vieze vloeren op de gangen; 
vriesgedeelte koelkast doet het niet; activiteiten later in de 
middag laten beginnen. Deze verbeterpunten worden 
meegenomen in het jaarplan 2019.  
Er vonden in het derde kwartaal structureel gesprekken 
plaats tussen de koks en bewoners. De bewoners ervaren dit 
als prettig en voelen zich serieus genomen. 
 
(Bron: 3

de
 kwartaalrapport Winkheem) 

 

 
Aanwezig zijn 
 

De extra uren worden per afdeling op voor de bewoners 
geschikte tijden beschikbaar gesteld. Op deze afdeling 
worden de extra uren vanaf 16.00 uur ingezet, omdat de 
bewoners dan onrustig worden. “Bij binnenkomst kijk ik hoe 
de sfeer is. Als een mevrouw onrustig is ga ik er bij zitten, 
schenk ik alle mensen aan tafel een beetje drinken in. Door 
bij haar aanwezig te zijn en aandacht voor haar te hebben 
wordt mw. rustig. Rond het avondeten is een meneer vaak 
onrustig en verdrietig. Door tijd met dhr. door te brengen en 
af te leiden wordt hij rustig en dwaalt niet over de gang om 
ieder die hij tegenkomt aan te klampen voor hulp.”  
 
(Bron: 1

e
 kwartaalrapport Vliethoven) 

  
 

Contact zoeken 
 

Tijdens een gesprek merkt een dochter op dat ze wel eens ergens mee zat en op het moment dat ze het met een 
zorgmedewerker wilde delen er niemand in de huiskamer was. Er is daarom afgesproken dat de EVV-er eens per zes weken 
contact zoekt met de familie om te vragen of ze ergens tegen aanlopen of om andere zaken te bespreken. 
 
(Bron: 1e kwartaalrapport Alegunda Ilberi) 

 

Reflecties over het thee-uurtje 
 

In Viskenij wordt iedere dag een koffie/thee uurtje in gezet, omdat deze momenten voor de bewoners het beste uitkomen en ze 
de avond over het algemeen in rust willen doorbrengen, met een eigen invulling. Een reflectie van bewoners, familie en 
teamleden:  “Ik vraag altijd aan de bewoner wat hij/zij eraan heeft dat ik even tijd en aandacht voor ze neem en wat ze daarvan 
vinden. Het is voor de meeste bewoners een vraag waarbij ze even terug moeten naar zichzelf. Even nadenkend, geven ze aan 
wat voor hen het echte belang is. Dat vind ik persoonlijk een mooi moment en een trigger. Reacties bewoners: Een mooie 
onderbreking in de dag, even uit de gewone dingen. Het is genieten buiten. Mooie en minder mooie herinneringen ophalen, het 
is fijn om dit te delen.” 
 

“Erg gezellig is het om even aan te schuiven op het terras voor Viskenij. Regelmatig zitten er bewoners van de aanleunwoningen, 
de dorpshuiskamer het Noaberhoes en familieleden op het terras. Mooie gesprekken met een kopje thee of fris erbij.” 
 

“Omdat we meer tijd hebben, krijgen we nog beter contact en begrijpen we de bewoner ook beter. Als we bij de bewoners zijn, 
kijken we wat ze graag willen en waar de behoefte ligt. Bij de een is het gezellig een praatje maken met een kopje thee, over 
koetjes en kalfjes praten, maar er komen ook heel persoonlijke gesprekken tot stand. Je krijgt een vertrouwensband met deze 
persoon/personen. Soms valt er een traan, maar er wordt ook veel gelachen, soms gaan we zingen, liedjes van vroeger.” 
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“Een aantal bewoners kan niet meer zelfstandig naar het dorp. Dit beperkt in vrijheid en de wereld wordt kleiner. Je merkt dat er 
tijdens de wandeling honderduit gepraat wordt en ze je van alles van het dorp vertellen. Soms kom je een bekende tegen en blijf 
je even staan praten. Bij thuiskomst hebben ze hele verhalen tegen medebewoners, wat ze zoal hebben gezien en wie ze hebben 
gesproken. Dit geeft een gevoel van ertoe doen. Een familielid van een bewoner gaf aan dat hun moeder helemaal opbloeit in 
Viskenij en steeds meer de oude moeder van vroeger wordt.” 
 
 (Bron: 2

de
 kwartaalrapport Viskenij) 

 

 

Bespiegelingen van een toeschouwer 
 

Doen we wat we volgens de visie en wat we zeggen en rapporteren doen? Zijn we in ons beleid, in wat 

we zeggen en doen, in het dagelijks leven in de locaties consistent aan de visie op zorg? Om daarop de 

leidinggevenden, medewerkers en medezeggenschap te spiegelen laten we sinds augustus twee dagen 

per week een praktiserend en observerend onderzoeker in de locaties aanwezig zijn. De onderzoeker 

bespreekt zijn observaties met de leidinggevenden. Een reflectie van de onderzoeker wordt 

opgenomen in het kwartaalrapport.  

 

Uit het 2de kwartaalrapport: De bewoner wordt vaak in woorden, op een abstracte manier centraal 

gesteld. Er is ook een andere manier om anderen centraal te stellen: door ze ongenoemd te laten, 

maar wel om ze heen te gaan zitten. Door ze ruimte te geven hun eigen rituelen uit te voeren, het 

klaar zetten van de koffiekopjes, sigaretje roken op een bankje, arm in arm lopen met de beste 

vriendin op de gang. De zorg beweegt al als vanzelf om dit soort dingen heen, en sluit er waar mogelijk 

bij aan. Vrijwilligers die al wat langer meelopen binnen De Hoven kunnen smakelijk vertellen over wat 

ze allemaal meemaken. In Vliethoven zitten heel gezellige (en kundige) vrijwilligers achter de balie die 

alles weten van eigenaardigheden van bewoners en medewerkers. Waarom zou dit niet voor iedereen 

binnen De Hoven kunnen gelden – inclusief de mensen die nu wat verder van de praktijk afstaan? 

Begrip voor elkaar is niet iets wat met de mond beleden moet worden. Je moet er gewoon zijn, en 

anderen het gevoel geven dat ze er ook mogen zijn. Veel meer is het niet. Deze dames achter de balie 

hebben dit zeer goed onder de knie. Ze knipogen naar een bezoeker die bonensoep komt eten, en 

maken gezellige grapjes over zijn lengte. Ze bieden cakejes aan, kennen bijna iedereen bij naam, 

weten waar ze vandaan komen en vandaag naartoe gaan. Ze kennen de geschiedenis van bewoners, 

medewerkers, hun familie, de streek. En ze maken er wat van, al doende – en samen. Deze dames 

voeren dus (dat weten ze waarschijnlijk niet, en anders vinden ze het niet interessant) perfect de visie 

van De Hoven uit. 

 

Ervaren kwaliteit 
 

Familie en bewoners hebben verschillende en ook wel tegengestelde ervaringen met de kwaliteit van 

zorg van De Hoven. Er zijn dilemma’s in de zorg en het gaat om een periode in het leven van onze 

cliënten waar de kwetsbaarheid groot is, die van de cliënt en van diens naasten. Om overeenstemming 

te hebben over de gewenste kwaliteit van zorg zijn goede gesprekken, ontmoeting en nabijheid nodig.  
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In het 1e kwartaalrapport van Alegunda Ilberi wordt uit een brief van een familie geciteerd na het 

overlijden van hun moeder die 5 jaar in De Twaalf Hoven en 4 jaar in Alegunda Ilberi gewoond heeft: 

“In die jaren was moeder eigenlijk niet aanspreekbaar vanwege haar ziekte. Wij hebben de verzorging 

altijd als vriendelijk, zorgzaam en menswaardig ervaren. Er was altijd wel tijd voor overleg, een praatje, 

een bemoediging. Dat is een menswaardige benadering die ons altijd bijblijft, en waar wij veel 

waardering voor hebben.” Maar er zijn ook situaties waarbij de familie het hoofd zorg of de 

locatiemanager benadert, omdat ze niet tevreden zijn over de behandeling of de zorg – ondanks 

weerkerende signalen aan medewerkers. Dan blijkt hoe belangrijk goede afstemming is tussen 

zorgmedewerkers en behandelaars en hoe belangrijk het goede gesprek is met familie, het bespreken 

van elkaars perspectief, de mogelijkheden én de onmogelijkheden. Er zijn enkele klachten ingediend 

bij bestuurder of locatiemanager (zie paragraaf 1.3, blz. 15). In een situatie zijn we er mee 

geconfronteerd dat een familie zijn beklag heeft gedaan via een artikel in een regionale krant.  

 

Op Zorgkaart Nederland worden veelal positieve reacties gegeven en een enkele negatieve.  

 
 

locatie Aantal 
reacties 
30 juni 

Aantal 
reacties 
31 dec 

Gemiddelde 
waarderingscijfer 
30 juni 

gemiddelde 
waarderingscijfer 
31 dec 

NPS  
30 juni 

NPS 
31 dec 

Alegunda Ilberi 35 28 8,1 8,3 94% te weinig 
reacties * 

Damsterheerd 41 38 8,3 8,6 100% 100% 

De Twaalf Hoven 59 33 7,5 8,6 97% 100% 

Viskenij 42 43 8,6 8,7 100% 100% 

Vliethoven 36 29 7,6 8,3 83% te weinig 
reacties * 

Winkheem 18 15 8,0 8,5 te weinig 
reacties * 

te weinig 
reacties * 

* Er zijn 30 waarderingen nodig voor een valide NPS score. NPS is het percentage reacties dat De Hoven aanbeveelt bij 

anderen. Zorgkaart bepaalt per 1 augustus de NPS op basis van reacties vanaf 2016. Daardoor hebben Alegunda Ilberi, 
Vliethoven en Winsum per 31 december onvoldoende reacties, terwijl Alegunda Ilberi en Vliethoven 30 juni jl. nog wel 
voldoende reacties hadden waren voor een nps score.  
 
Het waarderingscijfer wordt berekend over de afgelopen vier jaar inclusief de lopende maand. 
De NPS score geeft aan hoeveel procent van de mensen die hun waardering geven op Zorgkaart Nederland het verzorg- 
of verpleeghuis aanraadt aan familie en vrienden.  
 

Kwaliteit van leven in beeld 
 

  

https://cdn.nieuws.nl/media/sites/382/2018/05/18105228/IMG_9330.jpg
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1.2. Basis kwaliteit en veiligheid 

De Hoven wil kwaliteit en veiligheid van zorg bieden. Incidentenmeldingen en audits zijn middelen om 

de basis kwaliteit en veiligheid te monitoren. Door inzet van aandachtsvelders en commissies borgt De 

Hoven de signalering van afwijkingen, implementatie van nieuwe werkprocessen en het actueel houden 

van beleid. 

 

Het kwaliteitskader verlangt informatie in het jaarverslag over medicatieveiligheid, decubitus, 

vrijheidsbeperkende maatregelen en de preventie van acute ziekenhuisopnames. Die informatie is 

geïntegreerd in de verschillende onderdelen van deze paragraaf. 
 

 

https://winsum.nieuws.nl/nieuws/20180524/zonnige-en-gezellige-beweegtuin/#gallery
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Aandachtsvelders en commissies 
 

Om de basis kwaliteit en veiligheid en de nieuwe ontwikkelingen goed te introduceren en borgen in de 

organisatie werkt De Hoven met aandachtsvelders en commissies. De invoering daarvan is in 2017  

voorbereid en overlegd met de medezeggenschap. Er zijn aandachtsvelders voor de thema’s 

wondzorg, mondzorg, MIC/medicatie en infectiepreventie. Na een training zijn ze gaande weg het jaar 

gestart. Ze hebben daarvoor uren beschikbaar, vanuit de kwaliteitsmiddelen. De aandachtsvelders 

houden de ontwikkelingen op het thema bij, signaleren in de locatie en zijn ondersteunend naar 

collega’s bij invoering van nieuw beleid en werkprocessen. De locatiemanagers merken in de 4de 

kwartaalrapportage op dat de aandachtsvelders al beter in hun rol komen, ze wisselen onderling 

informatie uit, stellen vragen aan elkaar en dragen in een werkoverleg of klinische les informatie en 

kennis over aan collega’s. 
 

Er zijn commissies Infectiepreventie, MIC/Medicatie, BOPZ. De commissies draaien in een vaste 

structuur en de aandachtsvelders zijn verbonden aan de commissies. De commissies houden op hun 

gebied de vernieuwing in regelgeving bij, volgen de trends binnen De Hoven, bereiden beleid voor, 

stellen protocollen op, signaleren en adviseren op hun gebied, analyseren audits en rapportages. Zo 

heeft de commissie infectiepreventie in maart voorgesteld de e-module handhygiëne verplicht te 

stellen en heeft de commissie BOPZ in het 3de en 4de kwartaal het beleid BOPZ herijkt op de geldende 

wet medio 2018. 
 

Incidenten 
 

De Hoven wil kwaliteit en veiligheid van zorg bieden. Van incidenten in de zorg worden er meldingen 

gedaan in de zorgrapportages. De incidenten worden geregistreerd ter monitoring, om er analyses op 

te kunnen maken en zo nodig structurele verbeteracties op in te zetten.  
 

In 2018 zijn er in het totaal 2033 incidenten gemeld in de ECD’s.  

- Het betreft 685 medicatiemeldingen, variërend van te laat geven van medicijnen, procesfouten, 

weigeren van medicatie tot foutieve handelingen. Dit op een totaal van circa 380.000 

medicijnverstrekkingen per jaar. Het aantal meldingen is met 17 % gedaald ten opzichte van 2017. 

Er zijn veel locatie inspanningen gericht op het niet afgeleid worden tijdens het uitdelen van de 

medicatie en het controleren van de verstrekkingen. Toch blijven zich onregelmatigheden 

voordoen en is het aantal meldingen in het laatste kwartaal weer gestegen. Het afgeleid worden 

blijft een hardnekkig risico.  

- Er waren 1156 valincidenten. Met bewoner en familie wordt gesproken over het valrisico van 

bewoners. Vanwege het individueel welbevinden van in vrijheid kunnen bewegen wordt er 

ondanks achteruitgang en motorische kwetsbaarheid, in gezamenlijk overleg meestal bewust 

gekozen voor bewegingsvrijheid met weloverwogen risico op vallen. De meeste valincidenten zijn 

licht, zoals door de knieën zakken, de rollator vergeten te gebruiken en dan uit evenwicht raken. In 

10 van de incidenten was een fractuur het gevolg.  

- Er waren 113 incidenten met onbegrepen gedrag en 79 overige incidenten. Uit de beschrijvingen 

van deze incidenten in de locatierapporten blijkt dat het veelal situaties betreft waarbij een 

bewoner achteruit gaat en daarbij onrustig en prikkelbaar wordt, omdat de omgeving niet meer 

wordt begrepen. In deze situaties wordt veelal in overleg met de familie en behandelaars gezocht 

naar een andere handelswijze voor de betrokken bewoner.  
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Per maand hebben gemiddeld 26 bewoners (van de gemiddeld 535 bewoners) een decubituswond. 

Daarvan verblijft 75% bij Vliethoven en veelal op afdelingen met somatische zorg, waar veel mensen 

na een ziekenhuisopname komen of met een zeer slechte conditie uit een thuissituatie.  

 

Er zijn gemiddeld 3 onverwachte ziekenhuisopnames per maand. In 10 situaties zijn bewoners met een 

fractuur als gevolg van een val in het ziekenhuis opgenomen.  

 

Vrijheidsbeperkende maatregelen 
 

De Hoven wil zo weinig mogelijk vrijheidsbeperkende maatregelen toepassen en als ze deze toepast 

dan alleen na overleg met de familie/bewoner en ten behoeve van de veiligheid. In de zorgplannen 

worden de vrijheidsbeperkende maatregelen vastgelegd, door de BOPZ-arts geaccordeerd en 

halfjaarlijks tijdens het multidisciplinair overleg geëvalueerd. Er zijn in 2018 per kwartaal circa 246 

middelen en maatregelen afgesproken. Daarvan gaat het in 45 % van de situaties om bedsensoren en 

in 30 % van de situaties om het appartement dat de bewoner/familie graag op slot wil, ter 

bescherming van eigendom en het voorkomen dat onbevoegden het appartement binnen gaan. De 

Hoven vindt bedsensoren en het afsluiten van het appartement op verzoek van de bewoner op zich 

geen vrijheidsbeperkende maatregel, maar behandelt het als zodanig omdat de inspectie daarop heeft 

aangedrongen.  
 

Data beveiliging 
 

Het besef om zeer zorgvuldig om te gaan met de privacy van de bewoners en collega’s is op weg naar 

de nieuwe privacywetgeving per mei 2018, omgezet naar ‘AVG-proof’ beleid en een meldprocedure 

voor beveiligingsincidenten. Er is een functionaris gegevensbescherming benoemd, applicaties en 

systemen zijn AVG-proof gemaakt, er is een privacyteam ingesteld en de medewerkers zijn regelmatig 

geïnformeerd. Met leveranciers zijn bewerkers- en verwerkersovereenkomsten opgemaakt. In 2018 zijn 

10 beveiligingsincidenten gemeld en onderzocht door het privacyteam. Dat heeft in 2 gevallen geleid 

tot melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens 
 

Interne en externe audits 
 

- In het 4de kwartaal is door de afdeling kwaliteit binnen de verpleeghuis(afdelingen) een audit 

gedaan naar medicatieveiligheid en mondzorg De aandachtspunten rond medicatieveiligheid 

waren locatie specifiek en zijn per locatie opgepakt. De aanbevelingen t.a.v. bekendheid geven aan 

de afgesproken werkwijze mondzorg, de toegankelijkheid van het ECD voor de tandarts en de 

zichtbaarheid van aandachtsvelders zijn of worden opgevolgd. 

- Winkheem heeft eind van het jaar zelf een audit medicatieveiligheid gedaan, welke geen 

aanleiding gaf tot een verbeteradvies.  

- De afdeling kwaliteit heeft in het 4de kwartaal een audit gedaan bij de GRZ afdeling in De Twaalf 

Hoven. Er zijn aanbevelingen gedaan voor verbetering van de (eenduidigheid van de) 

werkprocessen en schoonhouden van hulpmiddelen en opslagruimtes.  

- De Hoven is in 2018 overgegaan van certificering op basis van de HKZ naar een ISO certificering. De 

audit door DNV heeft in november geleid tot het ISO certificaat.  

- In september heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) een inspectiebezoek gebracht aan 

Alegunda Ilberi. Het was een bezoek in het kader van Toezicht op zorg in het aardbevingsgebied. 

Naast aandacht voor de effecten van de aardbevingen was het een toezichtbezoek op de thema’s 

die we kennen uit reguliere toezicht bezoeken. De IGJ heeft in haar rapportage positief geoordeeld 

over de persoonsgerichte aandacht voor cliënten, de deskundigheid van de medewerkers die 
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aansluit bij de zorgvraag van de cliënten en het zicht van locatiemanagement en bestuur op de 

kwaliteit van de zorgverlening aan cliënten. 

 

Klachten 
 

Sinds 1 januari 2017 heeft De Hoven de klachtenregeling, opgesteld conform de Wkkgz en op basis van 

de nieuwe modelregeling die Actiz en het LOC gezamenlijk hebben opgesteld.  

De Hoven wil in lijn met de bedoeling van de Wet klachten in overleg met de klager op lossen en zo 

weinig mogelijk juridiseren. Daarom maakt ze geen gebruik meer van een externe klachtencommissie. 

Als de klacht in de locatie niet naar tevredenheid van de klager tot een oplossing komt, kan de klager 

zich wenden tot de bestuurder. Als de klager het niet eens is met de uitspraak van de bestuurder (na 

overleg en onderzoek), dan kan deze zich wenden tot de landelijke geschillencommissie. Om 

cliënten/familie laagdrempelig en onafhankelijk zo nodig bij te laten staan, betrekt De Hoven een 

onafhankelijk klachtfunctionaris van Zorgbelang Groningen. 
 

In 2018 is er één klacht aan de bestuurder voorgelegd, de klager is hierbij ondersteund door de 

klachtenfunctionaris. De klacht betrof een onveilige leefsituatie en te weinig personeel. Tijdens het 

evaluatiegesprek is ook aandacht gevraagd voor een goede communicatie met familie.  
 

Daarnaast is de klachtenfunctionaris betrokken geweest bij vier klachten die aan de locatiemanagers 

zijn voorgelegd. Het betrof een klacht over onzorgvuldigheid na overlijden, waarna onderzoek is 

gedaan en zodanige acties zijn ondernomen dat de klager tevreden is. De klachtfunctionaris heeft in 

twee andere situaties families bijgestaan bij de bespreking van hun onvrede over de zorg en 

behandeling en over niet geleverde zorg en afspraken die zonder overleg waren veranderd. Er is nog 

één klacht in behandeling bij de klachtenfunctionaris, het betreft kwaliteit van zorg en communicatie.  
 

Eén familie van een overleden cliënt heeft geen klacht ingediend bij de klachtfunctionaris en/of 

bestuurder, maar wel hun beklag gedaan in het Dagblad van het Noorden dat aan de bewoner 

onvoldoende eten en drinken is gegeven, waardoor deze volgens hen te vroeg en aan ondervoeding is 

overleden. Vanwege het verschil van inzicht tussen de familie en behandelaars/zorgteam heeft De 

Hoven onderzoek laten doen naar de behandeling en zorg voor de cliënt én naar de communicatie met 

de familie. Het onderzoek is begin 2019 verbreed toen de inspectie eind van het jaar vroeg om een 

calamiteitenrapportage, naar aanleiding van een melding van de familie bij de IGJ.  

1.3. Samen leren en verbeteren 

Dilemma’s 
 

Samen leren en verbeteren is al langer een uitgangspunt van De Hoven. De organisatie heeft lang 

bekend gestaan vanwege het motto ‘zorg zonder regels’. Dat motto betekent dat het in eerste 

instantie gaat om wat de cliënt belangrijk vindt en dat dit tot gevolg kan hebben dat er verantwoord 

wordt afgeweken van regels. Werkend vanuit dat motto staan medewerkers en leidinggevenden 

regelmatig voor dilemma’s, die alleen kunnen worden opgelost door overleg met elkaar, met de cliënt, 

familie en iedereen die betrokken is bij het dilemma. Het bespreken van dilemma’s staat voor samen 

leren en verbeteren.  
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Aandachtsvelders en commissies 
 

De aandachtsvelders signaleren op hun thema in hun team bijzonderheden en afwijkende werkwijzen 

en werken in overleg met collega’s, behandelaars en leidinggevenden aan verbetervoorstellen. Het 

gaat daarbij om verbetervoorstellen die alleen betrekking hebben op hun team, maar kan ook gaan 

om locatie brede voorstellen of via de commissie om organisatiebrede verbetervoorstellen. De 

structuur van aandachtsvelders en commissies draagt bij aan het lerend vermogen van de organisatie.  

 

Lerend Netwerk 
 

Met Meriant en Zorggroep Oude en Nieuwe Land vormt De Hoven een Lerend Netwerk. Naast het 

bestuurlijk overleg zijn medewerkers en medezeggenschapsraden van de drie organisaties in het 

voorjaar uitgenodigd om elkaar op te zoeken en kennis en praktijkgerichte informatie uit te wisselen 

met elkaar. Met als doel de kwaliteit van leven van de bewoners te verbeteren. In 2018 wisselden we 

kennis en ervaring uit over medicatieveiligheid, interne audits, de kwaliteitsverslagen en het 

kwaliteitsplan. Ook zijn er diverse vragen onderling uitgewisseld over onder andere privacywetgeving, 

interne controles en infectiepreventie. 
 

Locatie verbeterparagrafen 
 

Het kwaliteitskader wil per locatie verbeterparagrafen zien. Bij De Hoven zijn voor de locaties deze 

paragrafen niet opgesteld, maar in de locatie jaarplannen staan locatie verbeteracties – naast de 

vertaling van de hovenbrede ontwikkeldoelen. In de locatie kwartaalrapporten wordt daarover 

verantwoord aan de medewerkers, cliëntenraden en directie. Per locatie noemen we onderstaande 

locatieverbeteringen 2018. 
 

 

- In Alegunda Ilberi wordt naar aanleiding van een onderzoek door een medewerker naar depressie en 

dementie, tijdens het MDO stil gestaan bij de stemming van een bewoner. Daarvoor is een eenvoudige 

observatielijst beschikbaar. Onder deskundige begeleiding houdt elk team halfjaarlijks een moreel beraad. 

- Damsterheerd heeft in het 2de kwartaal aan de afdeling kwaliteit gevraagd een audit te doen op hygiëne 

en infectiepreventie. De opmerkingen van de auditoren hebben geleid tot verbetermaatregelen, zoals 

actualisatie van het schoonmaakwerkplan. 

- De Twaalf Hoven zijn op alle afdelingen gedragsvisites ingevoerd, zijn zes extra voorzitters getraind voor 

bewonersbesprekingen en volgen vier mensen de training gespreksleider moreel beraad.  

- Viskenij heeft na een hectisch 1e kwartaal vanwege veel nieuwe bewoners, in het 2de kwartaal nieuwe 

medewerkers de tijd gegeven om de bewoners te leren kennen en het werken in de locatie eigen te 

maken. Er zijn nieuwe medewerkers aangetrokken met specifieke kennis van complexere zorgvragen. De 

ervaringen met het inwerken van nieuwe medewerkers (die goed is op visie en cultuur van Viskenij), 

geven aanleiding om het inwerken op de methodiek en processen te verbeteren. Twee nieuwe 

medewerkers hebben in het najaar het inwerkproces, aan de hand van de inwerkprocedure van De 

Hoven, aangevuld en toegeschreven naar een methodisch inwerkproces voor Viskenij. 

- In Vliethoven is een verbetering in de triage ingezet, door waar mogelijk een huisbezoek door de EVV-er 

aan een nieuwe bewoner. Op basis van de verkregen informatie wordt het passend woon-leefklimaat 

besproken. Families waarderen de huisbezoeken, bewoners treffen bij aankomst een bekend gezicht.  

- In Winkheem is naar aanleiding van een incident, een coach van Brug in de Zorg ingezet, om 

medewerkers vaardig te maken in het signaleren, rapporteren, bespreken en samenwerking. Er is een 

nieuw schoonmaakplan ingevoerd 
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1.4. Leefgemeenschappen en zorgpaden 

De Hoven stelt de zorg ter beschikking aan de ouderen en de gemeenschappen in de regio. Dat willen 

we doen door in wederkerigheid deel te nemen aan de leefwereld en de economie van de regionale en 

plaatselijke samenleving. Aan de locatiemanagers is gevraagd om de zorg voor ouderen in het leven in 

de locatie in te bedden in de gemeenschap en de regio er omheen. De Hoven wil de gemeenschappen in 

de regio bij hun zorg voor ouderen professioneel ondersteunen; de levensmiddelen, de energie en 

materialen uit de lokale economie betrekken en vraagt van de lokale gemeenschap en bedrijven inzet 

voor ouderen in de regio en het leven in de locaties.  
 

Leefgemeenschappen 
 

In Alegunda Ilberi komen elke week in de Verzoamelstee Bedummers samen voor gezamenlijke 

activiteiten. Ook hebben twee biljartclubs in de locatie hun thuisbasis en wordt de locatie betrokken 

bij dorpsactiviteiten als de Lichtweek en de wandeltocht ‘sjouwen deur Beemer gebouwen’. Het is dus 

een levendige plek waar dorpsgenoten elkaar tegenkomen. Door mee te doen aan het 

themaprogramma Een Leven Lang Kunst zijn er dit jaar in de locatie voor belangstellenden uit de 

locatie en daarbuiten culturele en kunstzinnige activiteiten georganiseerd.  
 

In Damsterheerd doen de bewoners van de aanleunflat volledig mee in het programma dat geboden 

wordt in de Heerdstee.  
 

De Twaalf Hoven heeft nauwe contacten met de wijkvereniging en werkt samen met de 

buurtsportcoaches in de gedeelde beleef- en beweegtuin. Het nieuwbouwproject de Tirrel staat in het 

teken van het inbedden en behouden van de zorg in de nabijheid van de regio en verbinden en 

ontmoeten van dorpsbewoners van jong tot oud.  
 

Binnen Viskenij is het Noaberhoes, de huiskamer van Baflo, waar activiteiten voor en door inwoners 

van Baflo worden georganiseerd. Ook bij activiteiten buiten deze huiskamer worden de bewoners van 

Viskenij uitgenodigd en betrokken. Er is vanouds een hechte relatie met de slager, bakker en 

supermarkt in het dorp. Eind van het jaar zijn de Vrienden van Viskenij begonnen met de aanleg van 

een beweeg- en beleeftuin, voor inwoners en omwonenden van Viskenij. 
 

Zorgpaden 
 

De Zorgpaden CVA en ELV zijn beschreven. Eind 2018 is een begin gemaakt aan de beschrijving van het 

proces GRZ, dit wordt in het 1e kwartaal 2019 afgerond. Het zelfde geldt voor de herijking en 

beschrijving van het opnameproces van alle nieuwe cliënten, organisatiebreed. 

2. Toekomstbestendige zorg 
 
Gezien de situatie in Noord-Groningen zetten we op deze plaats in het jaarverslag een hoofdstuk over 
onze inzet voor toekomstbestendigheid van de ouderenzorg in deze regio. 
 
De Hoven biedt zorg in Noord-Groningen. De regio kent vergrijzing, ontgroening, krimp, een lage 

sociaal economische status, jongeren die na hun studie niet terugkeren naar de regio, krapte op de 

arbeidsmarkt en aardbevingsproblematiek. De Hoven is er van overtuigd dat alleen in samenwerking 

de integrale zorg voor ouderen in Noordoost-Groningen georganiseerd kan blijven worden. In 2017 zijn 

daartoe samenwerkingsinitiatieven genomen. Deze zijn  in 2018 doorgezet en versterkt.  
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We zoeken samen met zorgaanbieders, huisartsen, medisch specialisten, onderwijs, gemeenten en 

ondernemers welke sociale innovatie nodig is in de regio en welke nieuwe, passende samenwerkings-

verbanden nodig zijn voor toekomstbestendige zorg voor ouderen in de regio. In geval van 

versterkingsopgaven van de zorggebouwen van De Hoven, wordt de samenwerking t.b.v. integrale zorg 

in de regio er bij betrokken. Bij de keuzes die we hierbij maken voor het vastgoed houden we rekening 

met dementievriendelijkheid en duurzaamheid. 

 

Aardbevingsbestendige zorg 
 

Drie locaties van De Hoven liggen in het aardbevingsgebied. Alle zorggebouwen in dit gebied zijn 

onderzocht op aardbevingsbestendigheid. In 2017-2018 hebben we van de Nationaal Coördinator 

Groningen (NCG) het bericht gehad dat de locaties Damsterheerd, Vliethoven en Alegunda Ilberi 

moeten worden versterkt. Het versterkingsadvies dat daarbij is gegeven heeft vergaande gevolgen 

voor de locaties.  

 

Omdat in de regio ook sprake is van vergrijzing, jonge mensen die uit de regio trekken, krimp, een lage 

sociaal economische status en schaarste aan hoog opgeleide professionals zoeken zorgaanbieders, 

woningcorporaties, zorgkantoor, gemeenten, provincie, NCG en VWS bij de versterkingsopgave naar 

vernieuwende, toekomstbestendige oplossingen. Daartoe is een stuurgroep Zorg NCG geformeerd, 

waarin de bestuurder van De Hoven de V&V organisaties vertegenwoordigd. Aan regiotafels zijn in het 

voorjaar voorstellen voor sector overstijgende kansrijke projecten ontwikkeld. Plannen om 

ouderenzorg, gehandicaptenzorg en GGZ zorg nieuw onder één dak te brengen in Delfzijl, Appingedam 

en Uithuizen en behandelaars gezamenlijk onder te brengen in een expertisecentrum in Delfzijl van 

waaruit ze de medewerkers en cliënten van zorgaanbieders en kwetsbare inwoners in de regio 

behandeling en advies bieden. Deze voorstellen zijn opgenomen in een plan Bevingsbestendige zorg 

Groningen. Het plan is in oktober gepresenteerd aan de minister van VWS met het verzoek vanuit de 

overheid, inhoudelijke en financiële ruimte te geven voor dit vernieuwingsplan en te bevestigen dat de 

versterkingsgelden met betrekking tot deze panden, vernieuwend worden ingezet. Vervolgens is er 

eind van het jaar door Twynstra Gudde een doorrekening gemaakt – op basis waarvan zorgaanbieders, 

woningcorporaties, gemeenten, provincie, NCG en de ministeries VWS, EZK en BZK begin 2019 werken 

aan een convenant waarin afspraken over financiering en governance worden vastgelegd. 

 

Het zal een grote operatie zijn: de locaties Vliethoven en Damsterheerd worden volgens het plan 

elders in Delfzijl en Appingedam, onder één dak met gehandicaptenzorg en GGZ bevingsbestendig 

nieuw gebouwd. Het gaat om in totaal 240 bewoners die naar een nieuwe woonzorgvoorziening gaan. 

Alegunda Ilberi zal te zijner tijd versterkt moeten worden, wat betekent dat 80 bewoners tijdelijk (1 

jaar) ergens anders moeten worden ondergebracht. Bij de vernieuwing en versterking zijn in totaal 

60% van de bewoners betrokken.  

 

Er is door de overheid besloten de gaswinning uit het Groningerveld uiterlijk 2030 stil te leggen. 

Intussen zijn de bevingen in 2018 doorgegaan. De bevingen hebben schade aan de locaties gegeven, 

die snel verholpen konden worden. De gekwetstheid van de inwoners dat besluitvorming vanuit Den 

Haag zo lang duurt, zichtbaar bij de fakkeloptocht in januari en op de volle tribune bij de behandeling 

in de Tweede Kamer in januari en juni, is moeilijker te herstellen. Toen we in oktober de nieuwe roman 

van Saskia Goldschmidt lazen, over de ervaringen van drie generaties in het aardbevingsgebied, 

hebben we daarom de medewerkers van De Hoven dit boek gegeven, als erkenning van hun boosheid, 

verdriet en doorzettingsvermogen. We hebben het aan onze externe relaties gegeven, om hen inzicht 

te geven in wat deze onzekere tijden in Groningen met de mensen doet.  
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Verbinden, ontmoeten en verrijken: de Tirrel in Winsum 
 

De laatste fase nieuwbouw van het verpleeghuis De Twaalf Hoven gaan we realiseren onder één dak 

met basisonderwijs, kinderopvang, welzijnsvoorzieningen en een sporthal voor sportverenigingen. Dit 

gebouw gaat de Tirrel heten (Gronings voor levendig) en heeft van de gebruikers het motto verbinden, 

ontmoeten en verrijken meegekregen. Door samen onder één dak te bouwen kunnen ruimtes van de 

scholen en de keukenvoorziening van het verpleeghuis efficiënter worden gebruikt. Door onder één 

dak te bouwen kunnen we voor de regio een goede toegeruste verpleeghuisvoorziening houden.  

In 2018 is het Definitief Ontwerp afgerond, is overeenstemming bereikt over grondverkoop van een 

deel van het terrein van De Twaalf Hoven aan de gemeente en zijn in een samenwerkings- en 

realisatieovereenkomst afspraken vastgelegd. Medewerkers, cliëntenraad, familieleden en 

omwonenden zijn betrokken bij de planontwikkeling. Door samenwerking met de scholen/gemeente is 

er een Europese aanbesteding verplicht, voor zowel het technisch ontwerp als selectie van de 

aannemer. Volgens de planning kan in de tweede helft 2019 de selectie van de aannemer worden 

gedaan en kan begin 2021 met de bouw worden gestart.  

 

Samenwerken aan integrale, duurzame zorg in de DAL-gemeenten 
 

De Hoven, Lentis, Zonnehuisgroep Noord, ’s Heeren Loo en De Zijlen werken in Delfzijl en Appingedam 

in het kader van bevingsbestendige zorg samen aan een plan voor een expertisecentrum in Delfzijl en 

woonzorgvoorzieningen in Delfzijl en Appingedam. Eind van het verslagjaar zijn daarvoor de eerste 

uitgangspunten voor het onder één dak brengen van de voorzieningen uitgewisseld en gevisualiseerd. 

De Maatschap GRZ Appingedam-Delfzijl, welke door De Hoven en Zonnehuisgroep sinds 2017 samen 

wordt georganiseerd, zal volgens dit plan worden onder gebracht in het expertisecentrum in Delfzijl. 

Nadat het convenant zekerheden geeft voor het plan bevingsbestendige zorg wordt deze eerste 

aanzet in 2019 verder uitgewerkt met elkaar, op een vergelijkbare wijze waarop De Hoven met de 

scholen, omwonenden, gebruikers en gemeente werkt aan het ontwerp en bouw van de Tirrel in 

Winsum. Realisatie van de nieuwbouw wordt binnen vijf jaar verwacht. Ondertussen moet de 

Maatschap GRZ tijdelijk huisvesting vinden, omdat de locatie waar de Maatschap nu is gehuisvest per 

juli 2019 is verkocht.  

 

Voor het realiseren van integrale, duurzame zorg hebben Zonnehuisgroep Noord, Lentis en De Hoven 

het initiatief genomen om in de regio van de gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum een 

(geriatrisch) expertisenetwerk te organiseren. Bij twee ambitieconferenties zijn collega 

zorgaanbieders, zorgprofessionals, dorpsinitiatieven en gemeenten uitgenodigd om mee te denken, 

hoe het netwerk het beste kan worden georganiseerd. De directies, leidinggevenden en behandelaars 

van de initiatiefnemers hebben in het verslagjaar met begeleiding van Twynstra Gudde eerste beelden 

voor het netwerk uitgewisseld en een programmaplan ontwikkeld, welke in 2019 zal worden 

voorgelegd aan de organisaties en vervolgens uitgevoerd. Voor de ontwikkeling van het (geriatrische) 

expertisenetwerk is subsidie verkregen van de provincie uit het Addendum Zorg van het 

Uitvoeringsprogramma Leefbaarheid.  

 

Nationaal Programma Groningen 
 

De regio en overheid hebben een Nationaal Programma Groningen samengesteld ten behoeve van 

economische versterking en de kwaliteit van de leefomgeving van de provincie. Hiervoor is door het 

Rijk 1,15 miljard beschikbaar gesteld. Er is een werkgroep Kracht en Trots geformeerd om voorstellen 
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te doen t.a.v. uitvoering van dit programma. De bestuurder van De Hoven is gevraagd mee te doen aan 

deze werkgroep.  

 

Wet langdurige zorg: verblijf met behandeling 
 

Zorgkantoor en De Hoven hebben afgesproken dat in 2018 circa 25 plaatsen verblijf zonder 

behandeling worden omgezet naar plaatsen verblijf met behandeling. Deze afspraak komt voort uit 

het advies van het Zorginstituut (september 2017) over het opheffen van de verschillen in verzekerde 

behandeling bij institutionele zorg en de uitspraak van de minister aan de Tweede Kamer (28 maart 

2018) dat alle behandeling voor cliënten met een indicatie voor de Wet langdurige zorg (Wlz) uit de 

Wlz georganiseerd moet gaan worden. Menzis Zorgkantoor maakt daarom gefaseerd afspraken met 

zorgaanbieders. In Damsterheerd zijn in het 2e en 3de kwartaal in het totaal 15 plaatsen omgezet naar 

verblijf met behandeling. In Alegunda Ilberi zijn per 1 november 11 appartementen omgezet naar 

verblijf met behandeling. In november is daarvoor in Alegunda Ilberi feestelijk een extra huiskamer 

geopend. In december hebben de disciplines de omzetting geëvalueerd en daar waar nodig 

verbeteringen ingevoerd. 

 

Toekomstbestendige arbeidsmarkt 
 

Met de toenemende vraag naar medewerkers in de zorg, bij een krapper wordende arbeidsmarkt, zijn 

er goede plannen nodig om mensen op te leiden en te werven. De brancheorganisaties, vakbonden, 

beroepsonderwijs en het ministerie van VWS hebben afspraken gemaakt om regionaal samen te 

werken aan een arbeidsmarktcampagne. Binnen De Hoven gaan binnen 10 jaar bijna 300 

medewerkers met pensioen, een derde van het totaal aantal medewerkers. Gezien de demografische 

ontwikkelingen moeten we in Noord-Nederland in de toekomst met rond de 10% minder 

professionals, 15% meer ouderen zorg en behandeling bieden. Dat vraagt naast het aantrekken van 

voldoende nieuwe medewerkers ook het op een andere, vernieuwende wijze organiseren van zorg 

voor ouderen.  

 

Aantrekken nieuwe medewerkers 

De Hoven wil zichtbaar zijn op de markt van nieuwe medewerkers en dat doen op basis van de visie 

van De Hoven. Daarvoor laten we ons zien op de ROC’s en MBO opleidingen. In de week van Zorg en 

Welzijn is in samenwerking met medewerkers en stagiaires in twee locaties een College Tour 

georganiseerd – waarbij actief uitwisseling plaats vond tussen geïnteresseerden en 

medewerkers/leerlingen. Het leidde tot veel sollicitanten voor een leerlingenplaats, zij-

instromersplaats, stage plaats of vacature. In totaal zijn er in september ruim 180 mensen met een 

opleiding binnen De Hoven gestart. 
 

 

Het nieuwe leren: Wijkleerbedrijf en Gilde leren 

Met de ROC’s en MBO opleidingen hebben we in Winsum een Wijkleerbedrijf voor niveau 

deskundigheidsniveau 1 (20mensen) en Gildeleren voor niveau 2 (24 mensen). De Hoven ontwikkelt 

samen met MBO opleidingen Gildeleren voor de deskundigheidsniveaus 3 en 4 in Delfzijl/Appingedam, 

te starten in 2019.  
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Lerende dorpen 

Vanuit planvorming rond ‘het nieuwe leren’ is samen met Alfa en Noorderpoort in het najaar gestart 

met het project “Lerende Dorpen”. Het project wil samen met de stichting Groninger Dorpen vanaf het 

3de kwartaal 2019 in dorpen leeractiviteiten aanbieden aan leerlingen van het Alfa college en 

Noorderpoort. 

 

Regionale aanpak 

In RAAT verband (Regionale aanpak arbeidsmarkt tekorten) werkt De Hoven met alle V&V organisaties 

in Groningen, Menzis en ZorgpleinNoord aan gezamenlijke plannen in het kader van de 

arbeidsmarktaanpak voor de V&V in Groningen. De Hoven is penvoerder van twee projecten: 

Grensverleggend Zorgen (taakherschikking medische zorg) en Aandachtsbanen (niveau 0 en 1) en 

daarnaast betrokken bij andere projecten. 

 

Specialisten ouderengeneeskunde 

Voor de inzet van de specialisten ouderengeneeskunde van De Hoven in de regio en voor het oplossen 

van de schaarste aan deze specialisten is De Hoven actief betrokken bij externe netwerken en 

ontwikkelingen tot samenwerking tussen de eerste- en tweedelijns behandelaren in de regio. Zoals de 

ontwikkeling van observatie mogelijkheden en de doorontwikkeling van eerstelijnsverblijf in 

samenwerking met huisartsen in Delfzijl/Appingedam, het OZG, de Maatschap GRZ Appingedam-

Delfzijl en Zonnehuisgroep Noord. Ook de bovengeschetste ontwikkeling van een Geriatrisch 

Expertisenetwerk draagt bij aan inhoudelijke samenwerking, planvorming van toekomstbestendige 

zorg en behoud van behandelexpertise in de regio. Daarnaast is De Hoven deelnemer van de 

werkgroep SOG, welke als doel heeft oplossingen te vinden voor de schaarste van specialisten 

ouderengeneeskunde in Noord Nederland. En tot slot het project “grensverleggend zorgen” waarin De 

Hoven samen met vier andere organisaties in de provincie Groningen werkt aan taakherschikking van 

de medische inzet in verpleeghuizen (doorlooptijd 2019-2020). 

3.   Kwaliteit van werken 

3.1. Ervaren kwaliteit van werken 

In 2017 is Hovenbreed een medewerkerstevredenheidsonderzoek gedaan. In 2018 is gewerkt aan de 

nog openstaande verbeterpunten. In Vliethoven en de Thuiszorg is in december 2018 weer onder alle 

medewerkers een tevredenheidsonderzoek uitgezet, om te onderzoeken of de ingezette acties geleid 

hebben tot meer betrokkenheid en positieve reacties.  

 
 

 

- In Alegunda Ilberi bereidt een werkgroep een voorstel voor betere inzet van hulmiddelen voor en is er 

onderzoek hoe de warmte via de atriumkappen kan worden geweerd. 

- In Damsterheerd zijn in het voorjaar in grote teamoverleggen de uitkomsten besproken. De medewerkers 

gaven aan tevreden te zijn over de huidige gang van zaken. In alle overleggen kwam de slogan naar voren 

‘wat goud is mot je goud loatn’ en opmerkingen zoals “ overal is wel eens wat en daar hebben we het dan 

over met elkaar of met de leidinggevenden, maar we komen er altijd uit.” 

- In de Twaalf Hoven heeft een afdeling afspraken gemaakt over verbeteren van de communicatie, in een 

andere afdeling is het rooster aangepast zodat er meer tijd is voor de overdracht en mensen beter 

voorbereid aan de dienst kunnen beginnen.  

- In Viskenij zijn arbo actiepunten uitgevoerd. 
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- In Vliethoven wordt de voortgang van de kwaliteitsverbeteringen in grote teamoverleggen in 

aanwezigheid van de locatiemanager gevolgd en besproken aan de hand van het locatiekwartaalrapport.  

- In Winkheem is door een werkgroep van medewerkers, P&O adviseur, roosteraar en leidinggevende 

onderzocht hoe het team op een andere manier over de locatie kan worden verdeeld, zodat er meer rust 

in het rooster ontstaat. In het rooster van 2019 worden de verbeteringen doorgevoerd.  
 

3.2. Ontwikkeling van medewerkers 

De Hoven stimuleert de ontwikkeling van (toekomstige) medewerkers en vrijwilligers, omdat wij voor 

het behoud van zorg voor ouderen in de regio de Groningers nodig hebben en zij dagelijks te maken 

hebben met het complexer worden van de zorg en de ondersteuning bij het welbevinden kwetsbare 

ouderen en hun naasten. De Hoven wil medewerkers ondersteunen en stimuleren bij vraagstukken in 

hun werk.  
 

Hovenbreed opleidingsplan 

Zo dicht mogelijk bij de bewoner de zorg organiseren, daarbij het welbevinden centraal stellen en 

aansluiten bij dat wat de bewoner en familie belangrijk vindt; zorg die complexer wordt en een 

snellere doorstroom van cliënten kent; verbeterde methodes in de ouderenzorg – het vraagt van 

medewerkers, ook degene die al jaren in dienst zijn van De Hoven een blijvende doorontwikkeling. 

Daarnaast is het belangrijk meer (jonge) mensen op te leiden, gezien de demografische ontwikkelingen 

en het kwaliteitskader. De blijvende doorontwikkeling van huidige medewerkers en het opleiden van 

nieuwe medewerkers zijn daarom twee hoofdstromen van het opleidingsplan.  

 

De centrale opleidingsactiviteiten zijn dit verslagjaar naast de training methodisch werken aan 

welbevinden (zie paragraaf 1.1.), het opleiden van de aandachtsvelders, werkbegeleiders en 

leercoaches en het op peil houden van en vernieuwen van deskundigheid in klinische lessen, BHV en 

transfer-trainingen. Op advies van de commissie infectiepreventie en na instemming van de OR is de e-

learning handhygiëne verplicht gesteld.  

 

Naast de centraal georganiseerde scholingen, organiseren de locaties trainingen, cursussen en 

workshops. Zoals een scholing Zingeving voor medewerkers van ’t Loug (Vliethoven); Weerbaarheid 

voor medewerkers de Wierde (Vliethoven); ‘Huiskamerkunde’ voor medewerkers Winkheem; een 

klinische les over PCA in Alegunda Ilberi. Er zijn door de opleidingsdienst teams gecoacht bij 

communicatie, samenwerken en verbinding.  

 

Voor medewerkers, cliëntenraden en externen organiseert De Hoven in de Week van de Dementie 

geaccrediteerde bijeenkomsten. Dit jaar stond het programma in het teken van 100 jaar De Ploeg.  

Er was een Ploeg concert; het Alzheimer café organiseerde een thema-avond over ‘het leggen van 

contact’. Er waren in de locaties filmavonden met nabespreking over dementie; tijdens een Open 

Podium vertelden zorgprofessionals van binnen en buiten De Hoven over hun ervaringen; er waren 

lezingen van Evelyn Finnema (lector NHL Hogeschool) over Goede zorg voor Ouderen en van Ieta 

Berghuis (docent-onderzoeker) over Eenzaamheid bij ouderen.  

 

Pynter 

De Hoven werkt sinds 2018 met het leermanagementsysteem Pynter. Via dit systeem kunnen 

medewerkers kennis delen en e-learning modules volgen. Ze richten zelf hun persoonlijke e-portfolio 

in met hun documenten, talenten en toelichtingen. Ze informeren hun leidinggevenden over de 
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vorderingen en het eindresultaat en gebruiken deze informatie voor hun functioneren. Hiermee krijgt 

ontwikkeling en leren een doorlopend karakter. Er hebben 800 medewerkers een account 

aangemaakt. Zij zijn actief binnen Pynter. Vanaf januari 2019 is iedereen zelf verantwoordelijk voor 

inschrijving voor scholing via Pynter en voor het op peil houden van hun bevoegd- en bekwaamheid. 

De medewerkers zijn daarover tijdens bijeenkomsten geïnformeerd.  

 

Kwaliteitsregister 

Via het kwaliteitsregister V&VN registreren zorgmedewerkers de interne en externe bijscholing.  

Eind 2018 zijn er 485 geregistreerd, dat is 96% van de zorgmedewerkers.  

In totaal hebben de medewerkers 21.333 geaccrediteerde punten en 14.842 ODA punten behaald. 

 

Beroepsopleidingen 

In 2018 volgden 85 zorgmedewerkers een opleiding tot een hoger deskundigheidsniveau.  

Van hen zijn 13 gediplomeerd (8 op deskundigheidsniveau 3; 4 op niveau 4; 1 op niveau 5). In opleiding 

zijn nog 72 medewerkers (48 op deskundigheidsniveau 3; 15 op niveau 4 en 9 op niveau 5).  

 

De Hoven geeft daarnaast in het Wijkleerbedrijf Winsum jaarlijks aan 20 leerlingen de gelegenheid om 

in een BOL-traject stage te lopen binnen Winkheem en in De Twaalf Hoven jaarlijks aan 24 leerlingen 

de gelegenheid voor Gildeleren niveau 2. Er zijn in september 17 zij-instromers gestart die na een 

voortraject waarbij ze betaald worden door het UWV, vanaf februari 2019 zouden kunnen instromen 

in een BBL leertrajecten niveau 3. Van de 17 zij-instromers zijn er 5 afgevallen.  

 

De Hoven biedt ook ruimte voor ketenstages voor HBO-V studenten. Vanaf september hebben 3 

studenten stage gelopen in Vliethoven en 3 in De Twaalf Hoven. Tijdens de stage doen zij een 

onderzoek, waarna ze aan de locaties aanbevelingen doen ter verbetering van de kwaliteit van zorg.  

 

Om de grotere toestroom van leerlingen te kunnen begeleiden hebben meer medewerkers de rol van 

werkbegeleider aangenomen. Daarvoor zijn extra werkbegeleidingscursussen georganiseerd. Op elke 

locatie wordt maandelijks een werkbegeleidersoverleg gehouden, waarbij interactief casuïstiek wordt 

besproken. Om een goed leerklimaat te bieden zijn er 9 medewerkers die vanaf januari 2019, na een 

inwerkprogramma de rol van leercoach op zich nemen.  

 

3.3. Formatie en personele samenstelling 

De Hoven wil voldoende en bekwame medewerkers voor individueel welbevinden en de goede 
behandeling 
 
In de zomermaanden en bij hoog verzuim in een enkele locatie bleek de basisformatie niet op orde en 

zijn er extra vakantie- en uitzendkrachten in gezet.  

     

In de eerste helft van het jaar is in alle locaties met de medewerkers een roosterscan uitgevoerd en is 

er in het najaar een voorstel ontwikkeld voor een roostermethodiek waarbij de zorgvraag van de 

cliënten leidend is voor het opstellen van een basisrooster en de medewerkers meer eigen regie 

krijgen over de invulling van de rooster, rekening houdend met de kaders die zijn gesteld. In 2019 

wordt deze methodiek in alle locaties ingevoerd. 
 

 



 

23 
Jaarverslag De Hoven 2018  

Middelen kwaliteitsbudget 

De extra kwaliteitsgelden bieden vanaf 2018 ruimte voor extra personele inzet ten behoeve van 

welbevinden van onze cliënten. Uit de kwaliteitsgelden 2018 is de pilot extra personele inzet 

kleinschalig wonen gefinancierd (zie paragraaf 1.1.) en de uren die de aandachtsvelders ter 

beschikking hebben voor hun rol (zie paragraaf 1.3). Voor de overige kwaliteitsgelden zijn voor 2018 

door de locatiemanagers in overleg met de teams en cliëntenraden plannen gemaakt voor de extra 

inzet. Er is vooral geïnvesteerd in extra mensen op de woningen, zodat op veel woningen extra 

bezetting mogelijk is op dié momenten dat dat voor de bewoners het meeste nodig is en het meeste 

effect heeft op hun welbevinden.  

Er zijn in het totaal vanuit het kwaliteitsbudget 75.650 extra uren in gezet, waarvan 70% in de tweede 

helft van het jaar – en vanaf september 34% van de extra uren 1e jaars BBL leerlingen betreft.  De 

Hoven heeft de kwaliteitsgelden fors in gezet op leerlingen, vanwege de toenemende vraag naar 

zorgmedewerkers en het verwachte tekort aan opgeleide zorgmedewerkers in de toekomst. Het effect 

van deze forse inzet in het laatste kwartaal van 2018 is dat het een negatief effect heeft op de ruimte 

in het kwaliteitsbudget 2019, ook al wordt er gerekend met het gemiddelde formatie in 2018. Vanuit 

de middelen 2018, wordt er vanaf 1 januari al een groot deel van de extra formatieruimte 2019 

ingezet. 
 

Behoud van medewerkers 

Toen eind 2017 in een breed overleg met vertegenwoordigers van familie, cliëntenraad, OR, VAR en 

medewerkers uit alle lagen en locaties gesproken is over de arbeidsmarktproblematiek en welke 

mensen/professionals we nodig hebben voor goede zorg, is aangegeven dat De Hoven vooral niet 

moet vergeten aandacht te hebben voor behoud van medewerkers. Daarom is begin 2018 een 

roosterscan uitgevoerd, om op basis van kwantitatief en kwalitatief onderzoek een goed beeld te 

krijgen van gesignaleerde knelpunten. Het heeft geleid tot een verbetervoorstel t.a.v. 

roostermethodiek en capaciteitsplanning, in te voeren in 2019. 

 

Vrijwilligers 

De 577  vrijwilligers bij De Hoven zijn actief in een huiskamer of afdeling, doen mee aan locatie-breed 

georganiseerde activiteiten of gaan iets doen met een bewoner. Vanaf najaar 2018 is na herhaald 

overleg met de locatie cliëntenraden en de centrale cliëntenraad het nieuwe vrijwilligersbeleid 

geïmplementeerd, waarbij De Hoven twee vrijwilligerscoördinatoren heeft voor alle locaties en de 

contacten met de vrijwilligers in de locaties worden onderhouden door medewerkers uit de locatie. De 

vrijwilligers doen volledig mee in de informatie voorziening en de bijzondere activiteiten voor 

medewerkers. Dat wordt onderstreept door een citaat van een vrijwilliger uit Damsterheerd, in het 4de 

locatie kwartaalrapport 2018: “We voelen ons echt wel gewaardeerd: presentjes van bol.com, 

kerstpakket, dag van de verpleging. Maar vooral dat we ook altijd brieven krijgen over veranderingen. 

Dat De Hoven dit doet!” 

3.4. Verzuim 

De Hoven heeft in 2018 een gemiddeld verzuim van 6,6% met een meldingsfrequentie van 1,07. 

Boven de 45 jaar is het verzuim hoger dan het gemiddelde verzuim, in de leeftijdsgroepen onder de 45 

is het verzuim lager dan het gemiddelde.  

 

Het gemiddelde verzuim is vergelijkbaar aan dat in 2017, maar ten opzichte van een hoog verzuim in 

het eerste kwartaal (8,64%), sterk gedaald in het laatste kwartaal (5,8%). In 2018 zijn elk kwartaal het 

verzuim, de (mogelijk) oorzaken daarvan en de verbetermaatregelen besproken in een overleg van 
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bestuurder, directie, locatiemanagers en bedrijfsarts. Gezien de daling van het verzuim gaande weg 

2018, zouden de vanaf januari ingezette verbetermaatregelen zoals aandacht voor medewerkers, 

roostering en weerbaarheid de reden van de daling kunnen zijn. Medewerkers benoemen dat door de 

inzet van extra medewerkers (kwaliteitsgelden) ze ook minder fit kunnen blijven doorwerken of eerder 

aan het werk kunnen, omdat de werkbelasting gedeeld kan worden met collega’s. De Hoven zal in 

2019 het verzuim, de belasting en de belastbaarheid scherp blijven volgen.  

3.5. Incidenten en klachten medewerkers 

Incident meldingen 2018 Incident meldingen 2017 Incident meldingen 2016 

1e kwartaal - 18 
2e kwartaal - 20 
3e kwartaal - 14 
4e kwartaal - 22 

1e kwartaal - 54 
2e kwartaal - 31 
3e kwartaal - 5 
4e kwartaal - 9 

1e kwartaal - 8 
2e kwartaal - 12 
3e kwartaal - 13 
4e kwartaal - 7 

 

In het 1e kwartaal is er een stijging van incidenten ten opzichte van het 4de kwartaal van 2017. Dat 

wordt vooral veroorzaakt door circa 5 bewoners organisatiebreed. In het 3de kwartaal is er een lichte 

daling en in het vierde kwartaal weer een stijging van het aantal meldingen. In vergelijking met 

voorgaande jaren is het totaal aantal meldingen dit jaar lager dan vorig jaar, namelijk 74 in 2018 en 99 

in 2017. Het jaar 2016 kenmerkt zich als laagste met een 50 meldingen.  

De oorzaken zijn veelal gelegen in een toename van zwaardere en complexe zorg bij opname. 

Daarnaast maken hoofden zorg het melden bespreekbaar, zij stimuleren het melden zodat er een 

beter overzicht ontstaat en er goede acties kunnen worden uitgezet. Intern worden er afspraken 

gemaakt, bijvoorbeeld over de benaderingswijzen van bewoners.  
 

In 2018 zijn er geen klachten ingediend bij de klachtencommissie individuele medewerkers.  
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4. De Hoven in cijfers  
 

 
Locaties, zorgvormen, cliëntaantallen 

(Verblijf: peildatum 31 december 2018; Overige zorg: aantal op jaarbasis)  

 

gemeente locatie zorg aantal cliënten 

Appingedam Damsterheerd Verblijf met zorg 
Verpleeghuiszorg, incl. ELV 
Dagbehandeling 
WMO: dagopvang/begeleiding 

24 
55 
11 
31 

Thuiszorg Wijkverpleging  
Begeleiding 

88 
1 

Bedum Alegunda Ilberi Verblijf met zorg 
Verpleeghuiszorg, incl. ELV 

10 
73 

Delfzijl Vliethoven Verpleeghuiszorg, incl. ELV 
Revalidatiezorg 
Dagbehandeling 
WMO: dagopvang/begeleiding 

133 
10 
3 

40 

Eemsmond De Mieden*  Verpleeghuiszorg 15 

Winsum Twaalf Hoven Verpleeghuiszorg, incl. ELV 
Revalidatiezorg  
Dagbehandeling 
WMO dagopvang/begeleiding 

137 
17 
30 
83 

Viskenij Verblijf met zorg, incl. ELV 
Volledig Pakket Thuis 

23 
3 

Winkheem Verblijf met zorg, incl. ELV 
WMO dagopvang/begeleiding 

52 
4 

 Thuiszorg Wijkverpleging 93 

 
* Per 1 januari 2019 stopt de samenwerking De Hoven en ’t Gerack in De Mieden. De cliënten van De 
Mieden worden dan overgenomen door ’t Gerack. De Hoven zal de 16 plaatsen elders in de regio inzetten.  
 
 

Clienten naar zorgvorm 2018  

 

Personeel naar financieringstroom 
 

 

 
Totaal aantal unieke clienten 2018  1257 
Totaal aantal unieke clienten 31.12.2018   713 
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Financiële resultaten   
     
Omzet      €   49,6 miljoen   
Resultaat     €    1,1 miljoen 
Eigen Vermogen     €   12,2 miljoen 
 
 

Personele samenstelling  per 31 december 2018    
 

Aantal medewerkers en vrijwilligers per locatie 

 
locaties medewerkers vrijwilligers 

Twaalf Hoven 247 123 

Winkheem 63 62 

Viskenij 35 51 

Alegunda Ilberi 119 118 

Vliethoven 199 149 

Damsterheerd 136 74 

Servicebureau 54  

Flexbureau 143  

Thuiszorg  18  

ABC-dienst 61  

Totaal 1088 577 
 

Samenstelling deskundigheden

 
 
Aantal stagiaires Hovenbreed   285 
Aantal leerlingmedewerkers Hovenbreed    85  
 
Verpleeghuiszorg  (verantwoording kwaliteitskader) 
 
Aantal fte Hovenbreed   431 
Gemiddelde omvang dienstverband 0,60 fte 
Percentage tijdelijke dienstverbanden 16,2% 
Percentage uitzendkrachten  1,5% 
 
Percentage doorstroom qua kwalificatieniveau 2,8% 
 
In/uitstroom medewerkers2018 
- 200 in dienst 
- 79 uit dienst 
 

Ziekte verzuim 
 
Verzuimpercentage 2018    6,65% 
Verzuimfrequentie 2018  0,9 
 
Ontwikkeling ziekteverzuim 2014 - 2018 

 

 
  

zorghulp (niveau 1)

helpende  (niveau 2)

verzorgende (niveau 3)

verpleegkundige MBO (niveau 4)

verpleegkundige HBO (niveau 5)

behandelaren

leerlingen
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II. Toezicht, bestuur en medezeggenschap 
 

Toezicht, bestuur en medezeggenschap zijn vanuit cliënt-, medewerkers- en organisatieperspectief er 

op gericht om ouderen in Noord-Groningen op hun eigen wijze door te laten gaan met het leven, met 

hun naasten en eigen gewoonten. In die zin weten toezicht en bestuur zich gebonden aan de 

Governancecode zorg. 

 

5. Verslag bestuurder 
 

De Hoven heeft een directeur-bestuurder die zich bezig houdt met strategisch beleid, maar die ook 

sterk verbonden is met het primaire proces. Het strategisch beleid wordt ontwikkeld in overleg met 

het directieteam, de ondernemingsraad en cliëntenraad. Daarbij laat de bestuurder zich voeden door 

gesprekken met cliënten, families, medewerkers, vrijwilligers, locatiemanagers, NCG, Zorgkantoor 

gemeentes, provincie en Groninger Dorpen.  
 

De interne aandacht van de bestuurder is gericht op het realiseren van veiligheid en kwaliteit van zorg 

op basis van de visie van De Hoven en het belang dat medewerkers signalen en dilemma’s open delen 

met collega’s, behandelaars en leidinggevenden. In de zorg voor en met mensen zullen namelijk altijd 

dilemma’s blijven, die alleen in gezamenlijkheid tot verantwoorde keuzes kunnen leiden.  
 

De functie van directeur Wonen, welzijn en zorg is in 2018 tijdelijk niet ingevuld, daardoor heeft de 

bestuurder van april tot september rechtstreeks leidinggegeven aan een aantal locatiemanagers. De 

manager ontwikkeling gaf in die periode leiding aan de andere locatiemanagers. 
 

De bestuurder van ’t Gerack (thans Noorderzorg) heeft per 1 januari 2019 de overeenkomst voor 16 

cliënten van De Hoven in de PG afdeling De Mieden opgezegd. In overleg De cliënten hebben de 

gelegenheid gekregen om te kiezen er te blijven wonen, met behandeling door Noorderzorg, of om te 

verhuizen naar elders. De cliënten hebben allemaal gekozen om daar te blijven wonen. De 16 bedden 

die De Hoven in De Mieden had worden verplaatst naar de kansrijke projecten Delfzijl en Appingedam  
 

De bestuurder heeft dit jaar intern en extern veel tijd beschikbaar gesteld voor de ontwikkelingen in 

de regio ten behoeve van het realiseren van toekomstbestendige zorg en het koppelen van de 

versterkingsopgave aan vernieuwingskansen. De bestuurder is als bestuurlijk vertegenwoordiger van 

de sector V&V lid van de stuurgroep Zorg NCG. In Winsum heeft de bestuurder op bestuurlijk niveau 

met de gemeente gewerkt aan de realisatie van een overeenkomst ten behoeve van het onder één 

dak brengen van verpleeghuiszorg, onderwijs, kinderopvang, welzijns- en sportvoorzieningen. In het 

voorjaar heeft de bestuurder actief meegesproken aan de regiotafels rond toekomstbestendige 

Centrale CliëntenraadOndernemingsraad

Raad van Toezicht

Directeur-

Bestuurder

Directiesecretariaat

PR & Communicatie

Kwaliteit                          

P&O                                  

ICT

Manager 

Ontwikkeling

Damsterheerd 

(Appingedam)
Thuiszorg Oost

Vliethoven                         

(Delfzijl)

Alegunda Ilberi 

(Bedum)

De Twaalf Hoven 

(Winsum)

Viskenij                        

(Baflo)

Directeur Wonen, 

Welzijn & Zorg                 

Manager 

Bedrijfsbureau

Advies, Behandeling 

& Consult 

Winkheem 

(Winsum)
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ouderenzorg. In de zomer volgden de besprekingen om te komen tot kansrijke projecten en het plan 

bevingsbestendige zorg in Groningen. In het najaar zijn de plannen met behulp van Twynstra Gudde 

doorgerekend. In december zijn er schetsen van uitgangspunten voor de kansrijke projecten in Delfzijl 

en Appingedam ontwikkeld, om daarmee de overheid een beeld te geven van wat er in de toekomst 

mogelijk is. De agenda van de bestuurder is in 2018 gevuld geweest met veel interne en externe 

(bilaterale) overleggen voor toekomstbestendige zorg. 
 

De bestuurder heeft actief op getrokken met Groninger Dorpen via het thema ‘Meer zorg in eigen 

omgeving’ van de provinciale regiegroep  Personalized & Customized Health. De bestuurder van De 

Hoven is aanjager van dit thema. De regiegroep gaat actieve lokale initiatieven ruimte geven, 

ondersteunen en meehelpen om de (bestuurlijke, financiële en infrastructurele) hobbels weg te 

nemen om zorg in de buurt op Groningse (plattelandse) wijze te kunnen blijven handhaven.  
 

Er is contact met onderwijsinstellingen om niet alleen voor de zorg jongeren uit de regio op te leiden, 

maar ook om rond de zorg- en facilitaire voorzieningen en gebouwen jongeren op te leiden voor banen 

in de regio. Daarbij geeft de bestuurder als lid van het Advisory Board Healthy Ageing, adviezen voor 

Verpleegkunde, Gezondheidsstudies en Sociale Studies van de Hanzehogeschool Groningen, op het 

gebied van arbeidsmarkt, onderwijs en onderzoek. 

6. Verslag Raad van Toezicht  
 

Agenda 

Er waren in 2018 zes reguliere en vier extra vergaderingen, allen in bijzijn van de bestuurder. In de 

vergadering van 18 juli is dhr. Otter herbenoemd voor een 2de termijn tot 1 juni 2022. In september 

trad, aan het einde van haar tweede periode, mw. Van Leeuwen terug uit de Raad van Toezicht. De 

Raad bedankt mw. Van Leeuwen voor haar inzet en de plezierige samenwerking.  

De Raad van Toezicht heeft goedkeuring verleend aan het jaarverslag en de jaarrekening 2017, welke 

was voorzien van een goedkeurende verklaring van de accountant. Bij de bespreking van de 

jaarrekening waren de externe accountants aanwezig. De directie werd gedechargeerd. Tevens gaf de 

Raad goedkeuring aan het jaarplan en de begroting 2019. De Raad van Toezicht heeft na een 

offertetraject Jong & Laan accountants opdracht verleend voor controle op de jaarrekening 2018. 
 

De Raad van Toezicht wordt door middel van schriftelijke mededelingen en kwartaalrapportages op de 

hoogte gehouden van de ontwikkelingen en resultaten van De Hoven. De Raad is heel tevreden over 

de kwaliteit en tijdigheid van de verstrekte informatie voldoende is om de toezichthoudende taken uit 

te voeren. De Raad van Toezicht heeft in overleg met de bestuurder de statuten geactualiseerd, naar 

de huidige wet- en regelgeving, en in het verlengde daarvan het reglement van de Raad van Toezicht 

aangepast en het gewijzigde reglement van de Raad van Bestuur goedgekeurd. De bestuurder heeft de 

statutenwijziging in december getekend. De Raad heeft herbevestigd dat De Hoven in het kader van de 

Wet Normering Topinkomens is ingedeeld in klasse II.  
 

Lopende het jaar besprak de Raad van Toezicht met regelmaat over de ontwikkelingen rond het samen 

werken aan toekomstbestendige en integrale zorg voor ouderen in de DAL-gemeenten. De effecten 

van de aardbevingen op de cliënten en medewerkers en de onderzoeken naar aardbevings-

bestendigheid van de zorglocaties van De Hoven kregen de nodige aandacht. 
 

De jaarlijkse themadag ging over de ontwikkelingen rond aardbevingsbestendige ouderenzorg en de 

consequenties die dit heeft voor De Hoven. De adviezen voor het aardbevingsbestendig maken van de 
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gebouwen en het proces hoe in de regio gewerkt aan een plan voor bevingsbestendige zorg werden 

door extern deskundigen toegelicht.  
 

Bijzondere aandacht heeft de Raad van Toezicht gehad voor de planontwikkeling van de 3de fase 

nieuwbouw De Twaalf Hoven ( de Tirrel), waarover elders in dit jaarverslag ook wordt geschreven. De 

bestuurder en projectleider hebben de Raad op de hoogte gehouden van de stadia van de ontwerpen 

en de begeleidende notaris heeft een toelichting gegeven bij de totstandkoming van de 

samenwerkings- en realisatieovereenkomst. Met de financiële commissie zijn in detail de 

samenwerkings- en realisatieovereenkomst de Tirrel en bijbehorende aktes doorgenomen, zowel in de 

voorbereidende als in de afrondende fase. Daardoor kon de Raad van Toezicht begin november 

goedkeuring geven aan het realiseren van de Tirrel in samenwerking met de gemeente Winsum en de 

grondverkoop daartoe van een deel van De Twaalf Hoven aan de gemeente. 
 

De Raad van Toezicht heeft haar functioneren geëvalueerd. Onderwerpen die onder andere aan de 

orde kwamen zijn de samenwerking met de bestuurder, de wijze waarop de toezichtvisie wordt 

waargemaakt, de vergaderdiscipline en de gewenste scholing van de Raad van Toezicht. De resultaten 

van de zelfevaluatie zijn met de bestuurder gedeeld en er werden afspraken gemaakt over 

verbeterpunten en scholing in 2019.  
 

Commissies 

De commissie Kwaliteit en Veiligheid heeft in het voorjaar gesproken met een behandelaar, 

verzorgende en leidinggevende om te bespreken hoe zij aankijken tegen het zorginhoudelijke beleid 

en welke ervaringen zij hebben bij de implementatie er van en waar ze in de dagelijkse praktijk tegen 

aan lopen. Daarbij kwam onder meer de schaarste aan specialisten ouderenzorg (SOG)aan de orde; de 

benodigde samenwerking tussen behandelaars en tussen behandelaars en zorgmedewerkers; en de 

impact van de grotere instroom van leerlingen. Duidelijk werd dat er veel inzet en flexibiliteit van 

medewerkers gevraagd wordt. 

De financiële commissie vergaderde 5 keer. Over de jaarrekening 2017; de managementletter 2018 

(beide in aanwezigheid van de accountant); de begroting 2019; de realisatieovereenkomst 3de fase 

nieuwbouw De Twaalf Hoven (De Tirrel) en onderliggende overeenkomsten. De financiële commissie 

heeft het offertetraject voor een nieuwe accountant uitgevoerd 
 

Regionaal contact 

In mei hebben de Raden van Toezicht van De Hoven en Zonnehuisgroep Noord een gezamenlijk 

overleg gehad waarin ze zijn bijgepraat over de ontwikkeling van een geriatrisch expertisenetwerk in 

de DAL-gemeenten en de stand van zaken in de regionale samenwerking aan aardbevings- en 

toekomstbestendige zorg. Vervolgens hebben de Raden een gezamenlijke commissie gevormd, die de 

ontwikkelingen rond samenwerking in vastgoed en het geriatrisch expertise netwerk in de DAL 

gemeenten volgt en adviseert aan de afzonderlijke Raden van Toezicht, die afzonderlijk besluiten. De 

commissie is in het verslag jaar twee keer bij elkaar geweest. 

 

Contact met medezeggenschap 

Een delegatie van de Raad van Toezicht heeft tweemaal gesproken met de Centrale Cliëntenraad (CCR) 

en met de Ondernemingsraad (OR). Hiervan vindt een terugkoppeling plaats naar de hele Raad van 

Toezicht en naar de bestuurder.  

De CCR heeft aandacht gevraagd voor de werkbelasting en continuïteit van de cliëntenraden. Met de 

CCR is gesproken over de nieuwbouwplannen van de Tirrel, de effecten van de aardbevingen op de 

bewoners en medewerkers en de toekomst van de ouderenzorg in Noord-Groningen.  
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De OR heeft met de Raad van Toezicht gesproken over de krapte op de arbeidsmarkt, het met moeite 

rondkrijgen van dienstroosters, de OR in de toekomst, de effecten van de aardbevingen en de 

samenwerking met zorgaanbieders in de regio.  
 

Bestuurder 

De voorzitter van de Raad van Toezicht heeft regelmatig overleg met de bestuurder. In het kader van 

de adviserende/klankbord rol van de Raad is er ook met de overige leden in samenspraak met de 

voorzitter, overleg geweest. In januari 2019 heeft de renumeratiecommissie een jaargesprek met de 

bestuurder gevoerd. Tijdens het gesprek is de bestuurder beoordeeld op functioneren en het behalen 

van doelstellingen. De uitkomst van het gesprek is met de overige leden van de Raad gedeeld. De Raad 

is zeer tevreden over het functioneren van de bestuurder. 

 

De Raad van Toezicht kijkt met grote tevredenheid terug op de resultaten die in 2018 behaald zijn. De 

Raad realiseert zich dat hiervoor veel inzet, betrokkenheid en flexibiliteit van medewerkers en 

vrijwilligers gevraagd werd. En dat in een, als gevolg van de aardbevingen, onzekere tijd. Krapte op de 

arbeidsmarkt en de toegenomen complexiteit van de zorg maken de prestaties nog groter. De Raad 

spreekt hierover haar grote waardering uit. 

   

Samenstelling Raad van Toezicht 31 december 2018  

Naam Functie Bezoldiging (in euro) Datum aftreden Periode 

mw. prof. dr. J.M.M. Hooymans Voorzitter  11.200 1 januari 2023 Tweede periode 

Hoofdfunctie Geen 

Nevenfuncties Voorzitter Raad van Toezicht Dialyse Centrum Groningen 

Lid Medisch ethische toetsingscommissie UMCG 

dhr. J. Otter  Lid                                     8400 1 juni 2022 Tweede periode 

Hoofdfunctie Wethouder Emmen 

Nevenfuncties Geen 

dhr. mr. C.T. Dekker Lid , voordracht CCR                                 8400 1 maart 2020 Eerste periode 

Hoofdfunctie Advocaat/partner (2006) Nysingh te Zwolle 

Nevenfuncties Co-chair van de Specialty Group Antitrust & Competition van TAGLaw 
Lid adviescommissie Mededinging van VNO-NCW 
Lid Adviescommissie wetgeving mededinging van de Nederlandse Orde van Advocaten 
Lid redactie tijdschrift Markt en Mededinging  

Non Governmental Advisor van de Europese Commissie 
Lid van de redactie voor het Tijdschrift voor Staatssteun 

dhr. W. Smink Lid, voordracht OR 8400   1 juli 2021  Eerste periode 

Hoofdfunctie interim-bestuurder en adviseur 

Nevenfuncties Lid Raad van Toezicht Stichting Zienn/Het Kopland 
Lid Raad van Toezicht en Moderator  NPAL 
Voorzitter Raad van Commissarissen Euroborg NV 
Lid Raad van Toezicht Wellant College 

dhr. L. Zwiers Lid 8400 1 oktober 2021  Eerste periode 

Hoofdfunctie Directeur VNO-NCW Noord (tot 31.12.18) 

Nevenfuncties Voorzitter Raad van Toezicht Tintengroep  
Voorzitter Raad van Toezicht  Noorderbrug 
Voorzitter Raad van Toezicht ROC Drenthe College 
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7. Centrale cliëntenraad 
 

De Hoven legt de medezeggenschap voor cliënten en familie zo laag mogelijk in de organisatie.  

De zorg rond de individuele bewoner komt tot stand in het overleg van de zorgmedewerker, 

behandelaar, bewoner en diens familie. Over het dagelijks leven in de huiskamer wordt gesproken met 

de bewoners en hun familieleden. Bewoners en hun familie spreken mee over ontwikkelingen en 

gewenste veranderingen in het dagelijks leven. Daarvoor worden in het huis overleggen 

georganiseerd. Ingrijpende veranderingen of ontwikkelingen en veranderingen die de individuele zorg, 

de huiskamer of afdeling overstijgen, worden voorgelegd aan de lokale cliëntenraad (LCR). Hoven 

brede ontwikkelingen en veranderingen worden voorgelegd aan de Centrale cliëntenraad (CCR). Er is 

ambtelijke ondersteuning voor zowel de locatieraden als de centrale raad. 
 

De jaaragenda van de lokale en centrale cliëntenraden volgt de jaarcyclus van De Hoven: van 

kaderbrief, jaarplan en begroting, via kwartaalrapportages het volgen van de voortgang van de 

jaardoelen tot het jaarverslag/jaarrekening.  
 

Over de volgende onderwerpen is in 2018 advies gevraagd aan de CCR: 

- voorstel voor uitwerking duurzame, integrale zorg voor (kwetsbare) ouderen in de DAL-

gemeenten (januari) 

- begroting maatschap GRZ Appingedam – Delfzijl (januari) 

- van HKZ naar ISO certificering (januari) 

- wijzigingen in beleid en procedures als gevolg van nieuwe privacywetgeving en meldplicht 

datalekken (februari) 

- wet BOPZ en de psychogeriatrie, vrijheidsbeperkende maatregelen De Hoven (juli), waarover 

in december n.a.v. de reactie van de CCR een gewijzigd voorstel is voorgelegd 

- herijking beleid voetverzorging De Hoven, inclusief implementatieplan (oktober) 

- vervanging analoge door digitale tv (november) 

- leidinggevende maatschap GRZ (november) 

- begroting en jaarplan 2019 (november) 

- begroting 2019 en verbeterplan maatschap GRZ Appingedam-Delfzijl (december) 
 

Daarnaast zijn de volgende onderwerpen in het overleg CCR en bestuurder besproken:  

- arbeidsmarkt en opleidingsinitiatieven (februari 

- taakomschrijvingen aandachtsvelders en commissies (februari) 

- innovatiewerkplaats bij de Tirrel (april) 

- plan van aanpak geriatrisch expertisenetwerk voor ouderen in de DAL-gemeenten (mei) 

- beëindiging samenwerking De Hoven en ’t Gerack (juli) 

- tussenevaluatie pilot extra inzet kleinschalig wonen (september) 

- rapport en plan bevingsbestendige zorg (oktober) 

- stand van zaken de Tirrel (oktober) 

- de kwartaalrapporten van De Hoven  
 

De (C) CR is betrokken geweest bij de selectie van de locatiemanager De Twaalf Hoven, directeur 

Wonen, Welzijn en Zorg en locatiemanager Winkheem. 
 

Per 1 januari 2019 hebben de cliëntenraden en CCR een nieuwe ondersteuner, doordat de huidige 

ondersteuner een andere functie binnen De Hoven heeft aanvaard. In samenwerking met de 

cliëntenraden is een profielschets voor een nieuwe ondersteuner opgesteld en is er een werving- en 

selectieprocedure uitgevoerd.  
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De voorzitter van de Centrale Cliëntenraad, mw. Hoenders is als een van de vertegenwoordigers van 

de cliëntenraden betrokken bij de uitwerking van de intentie tot Toekomstbestendige ouderenzorg in 

de provincie Groningen, welke in maart 2017 is getekend door het zorgkantoor, 

ouderenzorgorganisaties en ministeries.  

8. Ondernemingsraad 
De bestuurder en de ondernemingsraad hebben elke zes weken een overlegvergadering.  

De OR overlegt vier keer per jaar met de directeur Wonen, Welzijn en Zorg over lokale 

aangelegenheden en heeft twee keer per jaar overleg met (twee leden) de Raad van Toezicht. 
 

Over de volgende onderwerpen is in 2018 instemming of advies gevraagd aan de OR: 

- leer- en ontwikkelplan 2018 (instemming, januari) 

- aanpassing klokkenluidersregeling (instemming, januari) 

- voorstel voor uitwerking duurzame, integrale zorg voor (kwetsbare) ouderen in de 

DAL-gemeenten (advies, januari) 

- herplaatsingsbeleid (instemming, januari) 

- begroting maatschap GRZ Appingedam-Delfzijl 2018 (advies, januari) 

- beleidsondersteuning De Hoven 2018 e.v. (advies, januari) 

- Hovenbrede werkwijze cliëntopname/ontslag (advies, februari) 

- wijzigingen in beleid en procedures als gevolg van nieuwe privacywetgeving en de meldplicht 

datalekken (advies, maart) 

- toevoeging diensten aan het dienstenpallet (instemming, april en december) 

- professionele ontwikkeling EVV-ers n.a.v. startscangesprekken (instemming, april/oktober) 

- wijziging vertrekregeling 63+ (instemming, maart) 

- verlenging slapende dienstverbanden (instemming, april)  

- verplichting tot scholing handhygiëne (instemming, april) 

- aanpak verzuim (instemming, mei) 

- voorstellen tot verbetering roosterproces n.a.v. roosterscan (instemming, juli) 

- begeleiding leerlingen (instemming, augustus) 

- locatieplannen zinvolle daginvulling (instemming, september) 

- invulling functie manager bedrijfsvoering (instemming, september) 

- nieuwe functies: regisserend wijkverpleegkundige (instemming, maart); facilitair manager De 
Twaalf Hoven (instemming, april); adviseur duurzame inzetbaarheid (instemming, augustus); 
psychiatrisch verpleegkundige (advies, oktober) 

- duurzame samenwerking en investering in de Tirrel (advies, oktober) 

- vergoeding VOG nieuwe medewerkers (instemming, oktober) 

- beëindiging slapende dienstverbanden (instemming, oktober) 
- gezamenlijke locatiemanager Winkheem en Viskenij (advies, november) 

- jaarplan en begroting De Hoven 2019 (advies, november) 

- werving gezamenlijke leidinggevende maatschap GRZ (advies, december) 
 

Daarnaast zijn de volgende onderwerpen in het overleg OR en bestuurder besproken: 

- voortgang besluitvorming implementatie vrijwilligersbeleid (januari) 

- pilot extra personele inzet kleinschalig wonen (januari) 

- plan van aanpak roosterscan (maart) 

- implementatieplan functiebeschrijvingen zorgfuncties (maart) 

- arbeidsmarkt- en opleidingsinitiatieven (maart) 
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- aandachtsvelders en commissies: taakomschrijvingen (april) 

- van HKZ naar ISO certificering (maart) 

- analyse medewerkerstevredenheidsonderzoek 2017 (maart) 

- voortgang planontwikkeling de Tirrel (maart) 

- evaluatie pilot scholing methodisch werken aan welbevinden (maart) 

- uitbreiding BBL leerlingen en zij-instromers per 1 september 2018 (april) 

- innovatie Werkplaats bij de Tirrel (april) 

- plan van aanpak Geriatrisch Expertise Netwerk voor ouderen in de DAL-gemeenten (mei) 

- jaarverslag en jaarrekening 2017 (mei) 

- kaderbrief 2019 (juli) 

- resultaatverslag inspectiebezoek De Twaalf Hoven (juli) 

- evaluatie maatschap GRZ Appingedam-Delfzijl (augustus) 

- tussenevaluatie pilot extra inzet kleinschalig wonen (augustus) 

- onderzoeksvoorstel werkoverleg (september) 

- plan bevingsbestendige zorg Groningen (oktober) 

- kwartaalrapporten De Hoven 

III. Bedrijfsvoering  
 

Planning & Control 

De Hoven volgt een vaste Planning & Control cyclus. Deze cyclus vormt een belangrijke basis voor de 

sturing en kwaliteitsverbetering van de organisatie. Uitgangspunt van de P&C cyclus is het strategisch 

beleid op basis waarvan jaarlijks inhoudelijke speerpunten, prioriteiten en financiële uitgangspunten 

voor een taakstellende begroting worden vastgelegd in de Kaderbrief. Vanuit de input van de locaties 

en het servicebureau wordt vervolgens een begroting en jaarplan voor De Hoven opgesteld. Het 

jaarplan en de begroting worden na advies van de OR en de CCR door de directie vastgesteld, en 

vervolgens door Raad van Toezicht goedgekeurd. Het jaarplan en de begroting worden in werkplannen 

van de locaties en het bedrijfsbureau vertaald in operationele doelen en activiteiten.  

 

Gedurende het boekjaar rapporteren de locatiemanagers maandelijks aan de directeur zorg. De 

manager ontwikkeling en de manager bedrijfsbureau rapporteren maandelijks aan de bestuurder. De 

maandrapportage gaat over de voortgang van de realisatie van de doelen, zowel inhoudelijk als 

financieel. Elk kwartaal vindt een meer uitgebreidere verantwoording plaats. Deze verantwoording 

wordt samengevoegd tot een kwartaalrapportage voor de Raad van Toezicht, de OR en de CCR. 

Tenslotte vindt na afloop van het jaar verantwoording plaats aan de Raad van toezicht en overige 

stakeholders aan de hand van het jaardocument. 

 

Naast de kwartaalrapportage op basis van informatie van leidinggevenden en de afdeling P&C worden 

er op basis van een jaarlijks vastgestelde controleplan controles gedaan op het gebied van de AO/IC en 

het kwaliteitsmanagementsysteem. De bevindingen worden besproken met de locatiemanagers en 

leiden tot aanvullende acties en/of aanpassing van bestaande procedures. Over de bevindingen vanuit 

de uitgevoerde controles wordt per kwartaal gerapporteerd aan de directie 

 

De Hoven maakt geen gebruik van financiële instrumenten. Fraudebeheersing is voor De Hoven een 

belangrijk aandachtspunt. Hiervoor zijn klachtenregelingen en een integriteitscode opgesteld. We 

hebben geen fraude geconstateerd in 2018. 
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VWS, de zorgverzekeraars, zorgkantoor en gemeenten spreken over het verlagen van administratieve 

lastendruk. Sinds De Hoven zes jaar geleden begon met Zorg zonder Regels zien wij de administratieve 

lastendruk blijven toenemen. De financiële verantwoording kent in de regels van de accountancy 

strikte regels. De nieuwe Europese regelgeving rond de privacy (mei 2018) vereist extra controles. De 

zorginkoop is sterker gedifferentieerd: de langdurige zorg (WLZ) wordt door het Zorgkantoor 

uitgevoerd; de (para)medische zorg, wijkverpleging, GRZ en eerstelijnsverblijf wordt door de 

zorgverzekeraars uitgevoerd. De begeleiding die valt onder de WMO wordt in Groningen door clusters 

van gemeenten uitgevoerd. De uitvoerders van de Wlz, zorgverzekeringswet en WMO vragen per 

zorgvorm een monitoring en verantwoording, volgens een eigen ontwikkeld format. Om maar niet te 

spreken van de items waarover gerapporteerd moet worden, welke in onze ogen ver af staan van de 

leefwereld van de cliënt en de kwaliteit en veiligheid van de dagelijkse zorg. Deze rapportages voor de 

uitvoerders leveren ons inziens weinig zinvolle informatie op, in elk geval geen informatie die door 

bewoners/familie en medewerkers gebruikt kan worden voor een kritische reflectie en verbetering 

van de dagelijkse zorg.  
 

Risicomanagement  

Risicomanagement ten aanzien van de inhoudelijk en bedrijfsmatige processen is continue onderwerp 

van aandacht. Het uitgangspunt is dat het risicobewustzijn en kwaliteitsdenken zijn verankerd in de 

dagelijkse werkzaamheden. Gegeven de doelstellingen en strategie van De Hoven zijn de daarmee 

samenhangende belangrijkste risico’s 2018 geïdentificeerd. Deze worden gevolgd en besproken met 

de gremia via de interne kwartaalrapportages. 

 

Kwaliteit van leven 

- Als er gezien de krapte op de arbeidsmarkt onvoldoende personeel kan worden geworven de 

komende jaren, is er voor de ouderen in de regio het risico dat ze nog langer thuis moeten blijven 

wonen – ook al hebben ze een indicatie voor verpleeghuiszorg.  

- Als De Hoven door krapte op de arbeidsmarkt in een zomervakantieperiode of bij extreem 

ziekteverzuim de zorg niet met professionele krachten kan continueren, ontstaat het risico dat er 

een groot beroep op vrijwilligers en familie moet worden gedaan of dat afdelingen moeten 

worden gesloten. 

- De druk om te verantwoorden is groot in de sector en daarmee ook in De Hoven. Daarin blijft het 

een afweging waaraan we moeten voldoen, omdat het de kwaliteit en veiligheid zou dienen, en 

waarvan we willen afwijken, omdat het niets toevoegt aan de kwaliteit van leven van de 

bewoners. Het risico is: we buigen af naar de regelgeving met meer fte staf en raken de essentie 

van onze visie wat kwijt. Of we nemen risico’s, blijven bij onze visie, hebben een eigen verhaal en 

kunnen daarvoor op de vingers getikt worden door de IGZ.  

- Kwaliteit van leven en kwaliteit van zorg zijn niet altijd het fundament van het (samen-) werken 

binnen en tussen organisatieonderdelen. We zijn al ver gekomen in het internaliseren van de visie 

in het dagelijks werk, maar zolang het niet vanzelfsprekend is blijft er risico op terugval. De risico's 

zitten in oude gedragspatronen (loyaliteit aan elkaar in het team in plaats van aan de bewoner, te 

grote rolscheiding), niet methodisch werken aan het welbevinden en teveel werken vanuit eigen 

domeinen (zorg, behandeling, facilitair). Met de training methodisch werken aan welbevinden, 

waarin ook aandacht is voor het goede gesprek en het aanspreken van elkaar op gedrag, geven we 

tegenwicht aan dit risico. 
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Kwaliteit van werken 

- Door de krapper wordende arbeidsmarkt wordt het steeds lastiger om voldoende gekwalificeerd 

personeel aan te trekken. Door het Gildeleren uit te breiden, in samenwerking met de 

onderwijsinstellingen wil De Hoven zelf opgeleide nieuwe medewerkers aan zich binden. In 

september gaan circa 40 leerlingen via het BBL traject een dienstverband met De Hoven aan. 

Afhankelijk van het aanbod van leerlingen wil De Hoven jaarlijks starten met een nieuwe groep 

BBL leerlingen. Om op deze wijze nieuwe medewerkers te binden aan de organisatie om zo het 

verloop van huidige medewerkers op te vangen. Met Zorgplein Noord, Onderwijsinstellingen, 

Zonnehuisgroep Noord en andere zorgaanbieders treffen we initiatieven voor werving van 

medewerkers.  

- De overheid stuurt op minder snel afgeven van Wlz indicaties. Bewoners komen in een later 

stadium binnen met complexere problemen. Daarbij is er veel doorstroom. Dit vraagt andere 

vaardigheden en kennis van verzorgenden en verpleegkundigen. Risico: werkdruk wordt te hoog, 

de werklast wordt te hoog en het ziekteverzuim stijgt. 

- Toenemende zorgzwaarte vergt een hoger niveau van de zorgprofessional. Deels ondervangen we 

dat in opleiding en trainingen (ook meer gerelateerd aan specifieke aandoeningen zoals Korsakov, 

delier), deels in trajecten die gedragsverandering moeten ondersteunen. Een groeiend risico is, 

dat bij een deel van de medewerkers ' de rek' er uit is (qua verder geschoold kunnen worden) en 

dat gedragsverandering voor veel mensen niet op korte termijn gerealiseerd kan worden. Dit zal 

effect hebben op de kwaliteit, zoals de bewoners en familie die beleven. Risico: ontevreden 

bewoners en familie, ontslag voor niveau 1, 2 en soms 3. 
 

Gezonde bedrijfsvoering 

- Alle locaties van De Hoven liggen in het aardbevingsgevoelige gebied. Dit leidt in de eerste plaats 

tot een risico van onveiligheid voor de bewoners en medewerkers. In de tweede plaats geeft 

herstelwerk aan het pand overlast aan de bewoners en medewerkers. Hoewel de kosten bij 

schade en voor aardbevingsgevoelig-nieuw-bouwen bij de NAM kunnen worden verhaald, is de 

ervaring de afgelopen maanden dat de schadeprocessen moeizaam verlopen en dat 

overeenstemming over de omvang van de financiële schade niet vanzelfsprekend is. 

- Overschrijding van de afspraken zorginkoop. Maandelijks wordt de stand tot en met de maand en 

de prognose voor het einde jaar opgesteld. Mogelijke overschrijdingen van afspraken zijn vroeg in 

beeld en aanleiding om bij te sturen of met de zorgverzekeraar. 

- Zorginkoop WLZ: Met ingang van 2017 hebben de gecontracteerde zorgaanbieders geen 

volumeafspraken. Mocht de geleverde zorg boven de contracteerruimte van het Zorgkantoor 

uitkomen dan worden de alle tarieven procentueel naar beneden aangepast. De sturing op een 

financieel gezonde bedrijfsvoering wordt hierdoor moeilijker daar De Hoven afhankelijk wordt van 

de productie ontwikkeling van andere zorgaanbieders. In de uitvoering wordt de productie- en 

contracteerruimte ontwikkeling nauwgezet gevolgd zodat tijdig maatregelen kunnen worden 

genomen.  
 


