Zorggroep Hof en Hiem
verleende in 2018 zorg aan
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medewerkers

657

In 2018 bereidden wij ons voor op het driejarenplan waarmee we blijven bouwen aan een
toekomstbestendig Zorggroep Hof en Hiem. Kwaliteit & Veiligheid, Wonen, Zorg & Welzijn en
Aantrekkelijk Werkgeverschap zijn de drie pijlers die koers geven aan het strategisch beleidsplan
met de titel ‘De toekomst begint nu’. Dit thema geldt ook voor dit jaaroverzicht. Een verfrissend
jasje, een nieuwe stijl. We blikken terug op 2018; een voor Zorggroep Hof en Hiem fantastisch jaar
met vele hoogtepunten.

jaar geworden

De oudste inwoner van gemeente De Fryske Marren is
tevens ook de oudste cliënt van Zorggroep Hof en Hiem.
Deze cliënt woont in Balk met behulp van Hof en Hiem
Thuiszorg nog zelfstandig!

ISO certificaat... behaald!

Woonzorgcentrum Vegelin State

vrijwilligers

Dagbesteding

636

Aanleunwoningen
Kleinschalig wonen Ús Hof
Woon-zorgcomplex De Werf
Hof en Hiem Thuiszorg team Joure

Inservice-opleiding
> Samenwerking met ROC Friese Poort, Mienskipssintrum Leppehiem en
zorgcentrum Het Bildt.
> 34 leerlingen volgden de opleiding tot maatschappelijk verzorgende IG.
> 10 van hen behaalden het diploma maatschappelijk verzorgende IG.
> 1 van hen behaalde het diploma helpende.
> Allen tekenden na de opleiding een contract bij Zorggroep Hof en Hiem.

Hartewensen

Woonzorgcentrum Doniahiem
Dagbesteding
Aanleunwoningen

Joure

Kleinschalig wonen Ús Hiem
Hof en Hiem Thuiszorg team Sint Nicolaasga

Huurappartementen

Centraal Bureau

Rotsterhaule

Woonzorgcentrum Talma Hiem

Installatie cliëntenraad thuiszorg

Dagbesteding
Aanleunwoningen
Hof en Hiem Thuiszorg team Balk

Na maanden van voorbereiding is in
december 2018 de cliëntenraad voor de
thuiszorg officieel geïnstalleerd.
De raad, bestaande uit acht cliënten en een
ondersteuner, behartigt de belangen van
alle cliënten van Hof en Hiem Thuiszorg.

Sint Nicolaasga
Kleinschalig wonen Cornelia Hoeve

Balk

Vakantiekrachten

Woonzorgcentrum Suderigge
Dagbesteding

In 2018 had Zorggroep Hof en Hiem
51 vakantiekrachten. Meer dan de
helft daarvan tekende uiteindelijk
een contract voor een toekomst bij
Zorggroep Hof en Hiem.

Aanleunwoningen
Hof en Hiem Thuiszorg team Lemmer

Cijfers jaarrekening

8,
4

miljoen

Om de kwaliteit van leven van cliënten nog
meer te verbeteren past Zorggroep Hof en
Hiem zorgtechnologie toe. Om medewerkers
hiervoor te inspireren organiseerde Zorggroep
Hof en Hiem een inspiratie-evenement voor
medewerkers. Het bleek dat de medewerkers
klaar zijn om de ontwikkelingen verder uit
te breiden. De uitkomsten worden in 2019
uitgewerkt door de projectgroep Zorginnovatie.

Lemmer

Oudemirdum

Installatie VVAR
In juni werd de VVAR (Verpleegkundigen en Verzorgenden
Advies Raad) feestelijk geïnstalleerd. Wij vinden het
belangrijk dat professionals mee kunnen denken over
de koers en de keuzes van de organisatie. De VVAR
vertegenwoordigt binnen Hof en Hiem de verpleegkundige
en verzorgende beroepsinhoud.

Eesterga

Dagbesteding

Zorgtechnologie

Tientallen hartewensen gingen in vervulling van zowel
cliënten als medewerkers. Zo werd door een enthousiaste
groep medewerkers geregeld dat een mevrouw nog eens
een keertje kon zwemmen. Het jaar werd afgesloten door
de hartewens van een medewerker. Ze organiseerde samen
met collega’s een kerstconcert met alles erop en eraan
speciaal voor thuiszorgcliënten.
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Cliënttevredenheid

Veilig Voedsel Award
Categorie Beste Zorggroep
Award gewonnen voor derde keer op rij!

Opening De Werf
Vanaf januari 2018 namen zeven zorgaanbieders hun intrek in het
gezondheidscentrum van woon-zorgcomplex De Werf in Joure,
gebouwd in opdracht van Zorggroep Hof en Hiem. Op deze plek
bundelen zorgaanbieders hun krachten om (gespecialiseerde)
zorg dichtbij huis te brengen. Ook de bewoners kwamen in
het appartementencomplex wonen, het wijkcentrum werd
in gebruik genomen en kleinschalig wonen De Werf werd
het thuis van zestien ouderen met dementie. Op vrijdag
29 juni 2018 was de feestelijke opening van het gebouw.

