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1. Vooraf 

Voor u ligt het jaarverslag van Zorggroep Hof en Hiem over het jaar 2021. In dit 

verslag wordt beschreven hoe Hof en Hiem als geheel én per locatie ervoor staat 

én wat er in 2021 heeft plaatsgevonden. 

Allereerst presenteren we u hoe onze cliënten en bewoners populatie eruit heeft 

gezien in 2021. Vervolgens worden de drie belangrijkste thema’s van Hof en 

Hiem in 2021 besproken: Wonen, zorg & welzijn, Kwaliteit en veiligheid en 

Aantrekkelijk werkgeverschap. Vervolgens wordt er per locatie een jaaroverzicht 

gegeven, gevolgd door de bijbehorende cijfers. Nieuw in dit jaarverslag zijn de 

presentatie van de aanbevelingscijfers van cliënten en bewoners, de Wet Zorg en 

Dwang analyse én de jaarverslaglegging pér thuiszorgteam.  

Wederom was het afgelopen jaar een bijzonder jaar wegens Covid-19. Op 

diverse locaties en binnen diverse teams hebben zowel bewoners/cliënten als 

medewerkers te maken gehad met Covid-19. Dit jaar is het gelukt om meerdere 

Covid-19 uitbraken snel in kaart te brengen én daadkrachtig onder controle te 

krijgen. Er is dan ook een zeer nette routine opgebouwd in omgang met dit virus 

mét oog en oor voor bewoners, cliënten én medewerkers.  

Ondanks de pandemie heeft Hof en Hiem verre van stil gestaan in haar 

ontwikkeling. Samen hebben we met elkaar gewerkt aan hoogwaardige 

zorgverlening én het continue doorontwikkeling van de zorgverlening in brede 

zin. In dit verslag leest u meer over onze ontwikkelingen in 2021. 

 

Veel leesplezier toegewenst! 
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2. Cliënten en bewoners populatie 

In 2021 zien we een toename van cliënten in de thuiszorg, daarbij is er een 

verschuiving van Zvw (Zorgverzekeringswet) naar Wlz (Wet langdurige Zorg), dit 

is passend bij de kartrekkers rol van Hof en Hiem in de regio.   

Binnen de intramurale zorg zien we onze populatie veranderen. De incidentie van 

psychogeriatrie onder de bewoners van de woonzorgcentra (WZC) is stijgende. 

Dit is concreet terug te zien in de groei van ZZP 5.  

Voor meer informatie over Hof en Hiem en haar dienstverlening verwijzen we u 

naar onze website. 

 

Cijfers Cliënten Thuiszorg  

Aantal Cliënten 2021* 2020* 2019 

ZVW 250 255 226 

WLZ VPT 45 28 29 

WLZ MPT 26 22 14 

*Gem. aantal unieke cliënten per maand. Totaal aantal unieke cliënten 2021 ZVW 477, VPT 74, MPT 60. Totaal 

aantal unieke cliënten 2020: ZVW 453, VPT 28 en MPT 130.  

 

Cijfers Bewoners Intramuraal 

Aantal bewoners* 2021* 2020* 2019 

ZZP 2 & 3 2 6 11 

ZZP 4 65 70 75 

ZZP 5 100 88 85 

ZZP 6 84 85 75 

ZZP 7 12 15 17 

ZZP 8 4 6 6 

ZZP 9 0 0 0 

ZZP 10 1 1 0 

GGZ & ELV 4.5 (WLZ) 

+5 (ELV) 
9 12 

Totaal WLZ 280 288 280 

Gemiddelde ZZP 5,2 5,2 4,9 

*Aantallen cliënten zijn berekend op basis van aantal gedeclareerde ligdagen gedeeld door 365. Dit maakt dat 

er door afronding soms kleine afwijkingen in de totalen kunnen zitten. 8 cliënten ZZP 0= partner verblijf deze 

bewoners zijn hierin niet meegenomen. 

  

file://///h-h-data/produktie/Kwaliteit%20en%20Veiligheid/Jaarverslagen/2021/hofenhiem.nl
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3. Wonen, welzijn & zorg 

 

Innovatieve zorg- en welzijnstechnologie  

In 2021 zijn er meerdere innovaties binnen de diverse locaties geïntroduceerd en 

met succes in gebruik genomen. Hierbij is er gebruik gemaakt van bottum-up 

implementatie technieken. Het gebruik van de WOLK airbag op diverse locaties 

leidt tot meer bewegingsvrijheid voor onze bewoners met een verhoogd valrisico, 

als ook geeft het rust onder de medewerkers. Het ontdekken en inzetten van de 

WOLK is naast nuttig óók leuk gebleken. Naast de WOLK is de Compaan tevens 

nog steeds in gebruik. Ondertussen groeit de behoefte en het nut van de Arna 

app en staat de implementatie hiervan op het punt van beginnen. 

 

Vergroening en Verduurzaming 

Als ouderenzorgorganisatie hebben wij ook de nodige aandacht voor 

duurzaamheid. We willen bij het maken van onze keuzes rekening houden met 

milieu en klimaat. Duurzaamheid betekent voor ons natuurlijk ook dat we keuzes 

maken die ten goede komen aan de gezondheid en welzijn van onze ouderen. 

Voeding is een belangrijk onderdeel hiervan. Gezond eten en het genieten van de 

maaltijd is van grote waarde voor onze ouderen. Sinds september eten de 

bewoners en cliënten iedere donderdag maaltijden bereid met biologische 

groenten en aardappelen van de bio boer.  

 

Ontwikkeling Woon Zorg Centra (WZC) 

Het afgelopen jaar zijn er bij de WZC diverse plannen gemaakt en deels al 

uitgevoerd om de centra toekomstbestendig te maken én te houden. Zo krijgt de 

opzet van de nieuwbouw van Suderigge steeds meer vorm. Is er een grote 

verbouwing gestart in Talma Hiem én is er in Doniahiem tevens gewerkt aan het 

huisvestingplan, waarbij woonkamer, de grote zaal en badkamers centraal 

hebben gestaan.  

https://www.wolkairbag.com/?gclid=EAIaIQobChMIx5yc1o-n9wIVEs13Ch1mng1dEAAYASAAEgJ64_D_BwE
https://arna.nl/
https://arna.nl/
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4. Kwaliteit en veiligheid 

Zorggroep Hof en Hiem staat voor kwalitatief goede zorg. Kwaliteit van zorg gaat 

vooral om persoonsgerichte zorg aan bewoners en cliënten in een veilige en fijne 

leefomgeving. Uiteraard is er in 2021 een cliënt tevredenheidsonderzoek 

verricht. Hieronder staan de aanbeveling scores (In welke mate zou u Hof en 

Hiem aanbevelen bij andere mensen met dezelfde aandoening of 

gezondheidsklacht?) van bewoners en cliënten. 

Locatie Aanbevelingsscore  

Thuiszorg Hof en Hiem  8,9 

Hulp bij Huishouding 8,2 

Doniahiem 7,9 

Suderigge 7,6 

Talma Hiem  8,2 

Vegelinstate 8,2 

KSW’s¹ Cornelia Hoeve, Us Hof en De Werf 8,9 

¹: KSW: Klein Schalig Wonen 

 

Voedselveiligheid 

Ook de kwaliteit van eten en drinken vinden we – en onze bewoners en gasten! – 

belangrijk en dus zijn we ook gecertificeerd door de Stichting Veilig Voedsel. In 

2021 is Hof en Hiem winnaar geworden van de Veiligvoedsel.nl Award, in de 

categorie Beste Zorggroep.  

 

Locatie Rapportcijfer  

Doniahiem 9,2 

Suderigge 9,4 

Talma Hiem  9,6 

Vegelin State 9,6 

Parkflat  9,4 

 

KMS (kwaliteitsmanagementsysteem) 

Het KMS is per 1 maart 2021 live gegaan. Binnen het KMS staan de processen 

centraal weergegeven en zijn protocollen en de Vilans richtlijnen gemakkelijk 

inzichtelijk gemaakt. De zoekfunctie beduidend beter dan de vorige applicatie, 

hierdoor wordt KMS als gemakkelijker en doeltreffender ervaren. Na aanleiding 

van een KMS evaluatie zal er in 2022 een optimalisatie in het KMS worden 

verricht. 

Procesteams 

Sinds 2019 werkt Hof en Hiem in procesteams aan het ontwikkelen én 

optimaliseren van haar processen. In 2020 is een zeventiende procesteam 

https://hofenhiem.sharepoint.com/sites/KMS
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toegevoegd aan de processen, namelijk Toezicht, medezeggenschap en inspraak. 

Bij de start van de procesteams in 2019 was duidelijk dat dit een 

meerjarenproject zou zijn en daarom wordt dit project in 2022 vervolgd. 

Ondertussen zijn er meerde processen gepubliceerd.  

 

Monitoring 

Per vier maanden (tertiaal) is er een overleg op locatie met afdeling kwaliteit en 

veiligheid middels zogenaamde monitoringsgesprekken. Terugkoppeling hierover 

aan het centraal management team vindt tevens per tertiaal plaats. Op die 

manier wordt er zowel centraal en decentraal ingezet op continu verbeteren 

middels analyseren en verbeteren.  

 

Audits en kwaliteitscontroles 

Hof en Hiem voert audits uit en laat audits uitvoeren om te toetsen of we onze 

processen uitvoeren zoals vastgelegd in de wet- en regelgeving en/of zoals we 

hebben vastgelegd. In 2021 zijn interne en externe audits zeer netjes afgerond. 

Er zijn met name leerpunten gevonden in de toepassing van de Wet Zorg en 

Dwang. Zie verder bijlage 1. Audits.  

 
Continue leren en verbeteren 

Continu verbeteren is iets waar we bewust en onbewust elke dag mee bezig zijn. 

Zo melden we incidenten en calamiteiten, zie de tabellen hieronder. De 

meldingen gebruiken we om van te leren én daarmee de kwaliteit en veiligheid te 

verbeteren. In 2021 zijn er geen calamiteiten geweest. Wel zijn er 4 incidenten 

onderzoeken verricht door de afdeling Kwaliteit en Veiligheid. 
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Incidenten Totaal Intramuraal 

 

Incidenten Totaal Extramuraal 

 

Klachten 

In 2021 zijn de cliëntvertrouwenspersoon en de onafhankelijke 

klachtenfunctionaris meer onder de aandacht gebracht. In 2021 zijn er zeven 

signalen/ klachten bij hen binnengekomen waarvan zes naar tevredenheid zijn 

afgerond en één klacht is nog lopende. We zien signalen/klachten als 

leermomenten en zijn daarmee ook blij met deze ontwikkeling. Er zijn bij de 

directie geen klachten ingediend. 

Klachten 2021* 2020¹ 2018 

Aantal klachten 7 1 0 

Aantal klagers 7 1 0 

* Meldingen van signalen / klachten bij cliëntvertrouwenspersoon en onafhankelijke 

klachtenfunctionaris.  

¹: Klacht ingediend bij directie. 

MIC  2021 2020 2019 

Vallen 771 730 704 

Medicatie 476 489 682 

Gedrag / Agressie 74 68 76 

Vermissing 6 8 10 

Overig 29 39 52 

Totaal aantal meldingen 1356 1334 1524 

MIC 2021 2020 2019 

Vallen 332 277 252 

Medicatie 626 655 266 

Gedrag / Agressie 1 11 4 

Vermissing 0 1 0 

Overig 113 53 15 

Totaal aantal meldingen 1072 997 537 



 

Basis Indicatoren 2021 VVT (WLZ inclusief VPT)  

Over 2021 zijn de basis indicatoren uitgevraagd, de terugkoppeling heeft per team plaatsgevonden. We zien een structurele 

toename van vastlegging van de Advanced Care Planning, dit komt omdat hier intern bewust op gestuurd is. 

Medicatieveiligheid én het bespreken van medicatie incidenten is goed geborgd. Het vastleggen van continentie is iets wat we 

doen wanneer er vragen en of problemen zijn op dit vlak. We zien terug dat cliënten en bewoners meer zorg nodig hebben op 

het vlak van continentie t.o.v. vorige jaren. Eten en drinken hebben we veelal goed in kaart. De locaties zijn zich bewust van 

mogelijke signalen van ondervoeding en het anticiperen middels smaaksturing. Wanneer er zelfstandigheid is op het gebied 

van eten en drinken, leggen we hierover geen extra afspraken vast. 

 

 Doniahiem  Suderigge Vegelin State Talma Hiem Cornelia Hoeve Us Hof De Werf Thuiszorg 

(VPT) 

Decubitus 6% 3% 0% 5% 0% 11% 0% 5% 

Advanced Care 

Planning 

92% 95% 87% 95% 100% 100% 100% 90% 

Medicatieveiligheid 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Continentie 47%  86%  75%  77%  100%  100% 100%  58%  

Eten & Drinken 78% 84% 95% 76% 100% 89% 100%  63% 

Decubitus: 

Advanced Care Planning: 

Medicatieveiligheid: 

 

Continentie: 

 

Eten & Drinken: 

Percentage cliënten op de locatie met decubitus categorie 2 of hoger. 

Percentage cliënten op de afdeling waarbij beleidsafspraken rondom het levenseinde zijn vastgelegd in het zorgdossier. 

Percentage afdelingen waar medicatiefouten tenminste één keer per kwartaal multidisciplinair worden besproken met medewerkers van de afdeling op 

basis van meldingen die zijn gedaan.  

Percentage cliënten op de afdeling waarbij een plan voor zorg rondom de toiletgang is vastgelegd in het zorgdossier. Indien er geen zorgprobleem is, 

maakt men ook geen zorgdoel aan in het zorgdossier. Van alle cliënten/ bewoners is bekend óf er hulp nodig is in de toiletgang en zo ja welke. 

Percentage cliënten op de afdeling waarbij voedselvoorkeuren in de afgelopen zes maanden zijn besproken en vastgelegd in het zorgdossier. 
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5. Aantrekkelijk werkgeverschap 

De ouderenzorg staat voor de uitdaging om de komende jaren voldoende 

medewerkers te vinden en te behouden voor de sector. De zorgvraag zal stijgen 

door vergrijzing en tegelijk zal het aantal werkenden afnemen. Daarom heeft Hof 

en Hiem in 2021 weer ingezet op beide kanten van het spectrum: het vinden van 

nieuwe mensen en het behouden van bestaande werknemers. 

Personeelssamenstelling 2021 (WLZ) 

De personeelssamenstelling heeft er in 2021 als volgt uit gezien.  

 Zorgfuncties*: 

 

Assistent verzorgende 4 FTE (2021) 5,43   FTE (2020) 

Helpende 29 28,25 FTE 

Leerling vz/ig 21 20,05 FTE 

Medewerker welzijn 24 23,56 FTE 

Medewerker  

zorgondersteuning 
16 19,8   FTE 

Verzorgende IG 138 143,5 FTE 

Persoonlijk begeleider 59 60,54 FTE 

Verpleegkundige MBO 32 31,02 FTE 

Verpleegkundige HBO 12 11,57 FTE 

Management en 

ondersteuning 
42 44,42 FTE 

Facilitair en TD 21 21,49 FTE 

Keuken 35 33,84 FTE 

*Als onderdeel van de verantwoordingsplicht zijn hier sec de cijfers voor de WLZ weergegeven. De FTE van 

2021 komen uit de zorgmonitor. 

Stuurinformatie 

In 2021 is de werkgroep stuurinformatie verder gegaan met de ontwikkeling van 

het dashboard. Er zijn meerdere dashboards in ontwikkeling. Hierdoor hebben we 

in 2021 al een beter inzicht gekregen in de volgende Performance Indicatoren: 

1. Bezettingsgraad/leegstand 

2. Ziekteverzuim 

3. Productie intra- en extramuraal 

4. Productiviteit (TZ) 

5. FTE verloop 

6. MIC-meldingen 

7. Capaciteitsplanning1 

Nog niet alle dashboards zijn volledig ingericht, dit krijgt een vervolg in 2022. 

Dan zal er scholing plaatsvinden bij de key-users van de dashboards.  

 

                                       
¹Matrix overzicht KPI 
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Opleiden en Kennis delen. 

Een belangrijke stap is de Hof en Hiem Academie op personeelsgebied. De 

Academie is een groot succes, het afgelopen jaar zijn er vele e-learnings en 

toetsingen verricht middels de Hof en Hiem academie. Tevens ontwikkelt de 

academie door waarbij er meer en meer scholingen te volgen zijn. Er zijn in 2021 

tevens afspraken gemaakt met een leverancier om een programma voor 

stagiaires mogelijk te maken.  

In september 2021 zijn 40 BBL leerlingen van start gegaan binnen in-service-

opleiding. Sinds 2021 zijn er ook leerlingen vanuit de thuiszorg van start gegaan 

met de in-service-opleiding. Met dit opleidingsinitiatief blijven we actief inspelen 

op de arbeidsmarkt en investeren we in het opleiden van professionals in de 

ouderenzorg. 
Verzuim gegevens en in- en uitstroom  

Hieronder staan de verzuimgegevens van Hof en Hiem van 2019, 2020 en 2021 

weergegeven. We hebben met betrekking tot verzuim een toename gezien, dit 

verzuim is deels te verklaren door de gevolgen van Covid-19. Tevens zien we in 

het tweede Covid jaar een vergelijkbare in- en uitstroom van aantallen 

medewerkers.  

 2021 2020 2019 

Verzuim 7,9% 6,8% 5,9% 

Instroom 128 130 99 

Uitstroom 103 109 76 

  



 

Wet Zorg en Dwang analyse | 12  

6. Wet Zorg en Dwang analyse 

In deze analyse zal eerst een overzicht gegeven worden over de toepassing van 

de wet Zorg en dwang in 2021, het aantal maatregelen en de verhoudingen met 

de bewoners/cliënten populatie. Hierop is te lezen wat de verschillen zijn tussen 

locaties, welke feedback de Centrale Cliëntenraad heeft gevolgd door hóe we 

onvrijwillige zorg terug willen dringen én welke verbeteracties hieruit 

voortvloeien. 

Visie van Hof en Hiem op de Wet zorg en dwang 

Het uitgangspunt van Hof en Hiem in relatie tot de Wet Zorg en Dwang (WZD) is 

"nee, tenzij". Dat betekent dat vrijheidsbeperking of onvrijwillige zorg in principe 

niet mag worden toegepast, tenzij er sprake is van ernstig nadeel voor de cliënt 

of zijn omgeving. Wij gaan in eerste instantie op zoek kijkend naar onze eigen 

handelingswijze en mogelijke situationele en omgevingsfactoren (alternatieven) 

om hiermee onvrijwillige zorg te voorkomen. Binnen ons KMS hebben we het 

proces (On)Vrijwillige zorg en hiermee ook de WZD uiteengezet.  

Incidentie onvrijwillige zorg 

Over het jaar 2021 zijn er bij zeven bewoners onvrijwillige zorg toegepast 

waarbij verzet gerapporteerd was van de betrokkene. In totaal betreffen dit 

twaalf maatregelen; vier maartregelen bij vier unieke bewoners en twee 

maatregelen elk voor twee bewoners en vier maatregelen bij één bewoner in 

2021. Voor het eerste halfjaar van 2021 betroffen dit in totaal twee maatregelen 

bij twee bewoners en de tweede helft van 2021 betroffen het tien maatregelen. 

Trendanalyse onvrijwillige zorg 

In 2021 is er een duidelijke stijging te zien in toename van maatregelen. Zie 

tabel 1. Maatregelen overzicht. Er is dus sprake van zeven unieke bewoners bij 

wie verplichte zorg is toegepast. In 2020 waren er geen maatregelen. Deze 

stijging in het aantal maatregelen heeft te maken met de verdere implementatie 

van het werken met de WZD.  

Periode Aantal 

maatregelen 

Unieke bewoners Percentage  stijging 

maatregelen t.o.v. 

vorige periode 

1-1-2021  tot 1-7-2021: 2 2 100% 

1-7-2021 tot 1-1-2022: 10 7 500% 

2021: 12 7 100% 

Tabel 1. Maatregelen overzicht  
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Verhouding bewoners mét en zonder onvrijwillige zorg 

Hieronder, in Tabel 2. Onvrijwillige zorg per locatie, staat het overzicht van het 

aantal bewoners/cliënten met onvrijwillige zorg in relatie tot het aantal 

bewoners/cliënten. 

 

Locatie Aantal 

maatregelen 

Aantal 

bewoners/ 

cliënten 

2021 

Aantal 

bewoners/ 

cliënten met 

onwillige zorg 

Percentage 

onvrijwillige zorg  

i.r.t. het aantal 

bewoners/ 

cliënten. 

KSW* Us Hiem 0 11 0 0% 

KSW Us Hof 0 17 0 0% 

KSW De Werf 1 20 1 5% 

KSW Cornelia 

Hoeve 
7 17 3 18% 

Doniahiem 0 91 0 0% 

Vegelinstate 3 71 2 3% 

Talma Hiem 0 101 0 0% 

Suderigge 1 128 1 1% 

Thuiszorg team 

Sint Nicolaasga 
0 124 0 0% 

Thuiszorg team 

Joure 
0 189 0 0% 

Thuiszorg team 

Sneek 
0 78 0 0% 

Thuiszorg team 

Lemmer 
0 138 0 0% 

Thuiszorg team 

Balk 
0 101 0 0% 

* KSW: Kleinschalig Wonen (Psychogeriatrie) 

Tabel 2. Onvrijwillige zorg per locatie 

 

Vormen van onvrijwillige zorg 

Hieronder staat per vorm uitgedrukt welke onvrijwillige zorg is toegepast en de 

verhouding met het totaal aantal cliënten met onvrijwillige zorg. Zie Tabel 3: 

soorten onvrijwillige zorg. Bij twee bewoners was er sprake van twee keer inzet 

van onvrijwillige zorg. Bij één bewoner was er sprake van vier maal onvrijwillige 

zorg, éénmaal gecamoufleerd toedienen van medicatie en drie verschillende 

maatregelen door plaatsing op een gesloten afdeling. 
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Vorm van onwillige zorg Sub vorm Aantal 

keren 

ingezet 

Verhouding t.o.v. 

aantal cliënten met 

onvrijwillige zorg 

medische handelingen en 

therapeutische maatregelen 

Medicatie 

gecamoufleerd 

toedienen 

1 1:7 =   14% 

beperken van de 

bewegingsvrijheid 

Beperken van de 

bewegingsvrijheid 

door plaatsing op 

een gesloten 

afdeling 

10x (bij 6 

unieke 

bewoners) 

6:7 =   86% 

Insluiten - 0 n.v.t. 

Uitoefenen van toezicht op 

betrokkenen 
Tracering 1 1:7 =   14% 

Onderzoek aan kleding of lichaam - 0 n.v.t. 

onderzoek van de woon- of 

verblijfsruimte op gedrag 

beïnvloedende middelen of 

gevaarlijke voorwerpen 

- 0 n.v.t. 

controleren op de aanwezigheid 

van gedrag beïnvloedende 

middelen 

- 0 n.v.t. 

beperken van de vrijheid om het 

eigen leven in te richten 
- 0 n.v.t. 

beperken van het recht op het 

ontvangen van bezoek 

 

- 0 n.v.t. 

Tabel 3: Soorten Onvrijwillige zorg 

 

Aanvullende bevindingen 

De cliëntvertrouwenspersoon Wet Zorg en Dwang is in 2021 aanwezig en 

zichtbaar geweest op alle locaties. De banden zijn aangehaald met de lokale 

cliëntenraden. De cliëntvertrouwenspersoon heeft in haar evaluatie aangegeven 

dat er geen signaleringen zijn van tekortkomingen. De vertrouwenspersoon is 

tweemaal voor casuïstiek benaderd. Gezien dit geringe aantal kon hier geen 

analyse over teruggegeven worden, vanwege de mogelijke herleidbaarheid van 

de casussen. 
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Verschillen in toepassing van onvrijwillige zorg ten opzichte van voorgaande 

analyse 

 

Er zijn duidelijke verschillen tussen de 1ste helft van 2021 en de tweede helft van 

2021. De omvang van het aantal maatregelen is toegenomen van 2 individuele 

maatregelen naar 12. Dit heeft te maken met bewustwording van het gebruik 

van maatregelen. Zo zijn we actief maatregelen gaan aanmaken wanneer er 

sprake is van een gesloten deur op een afdeling/locatie, hierdoor is het 

percentage van 86% dan ook te verklaren.  

 

Uit een kritische evaluatie door het procesteam zijn de volgende items ten 

aanzien van het verlenen van onwillige zorg naar voren gekomen. Het toepassen 

van de WZD is nog lastig gebleken. We zijn als organisatie nog zoekende 

geweest in het verschil tussen onwillige en vrijwillige zorg in relatie tot de oude 

wetgeving, de BOPZ. Wanneer signaleren we onvrijwillige zorg? Wat is verzet? 

Exemplarisch is de volgende casus: Zonder dat iemand er hinder van heeft en 

een GPS sensor bij zicht draagt, die pas uitgelezen wordt bij vermoeden op 

vermissing, hoeft deze interventie met goedkeuring van de cliënt én van 

wettelijke vertegenwoordiging geen maatregel te zijn. Echter we hebben dit wél 

als onwillige zorg vastgelegd en de WZD toegepast. 

 

In het vastleggen/organiseren van de WZD zijn een aantal items naar voren 

gekomen die extra aandacht behoeven: 

• Waarom verrichten we geen tussentijdse evaluatie op alternatieven? Pro- actief 

werken aan maatregel afbouw. 

• De invoer van wettelijk vertegenwoordiger is niet altijd goed vastgelegd. 

• De juridische status is niet in ieder dossier ingevoerd. 

• Wilsonbekwaamheid inzake de maatregel dient ingevuld en beschikbaar te zijn 

binnen ons Elektronisch Cliënten Dossier. 

• De timing van evaluaties van maatregelen zijn soms te laat. 

 

Uit zowel interne als externe audits signaleren eenzelfde kritieken. Dit heeft 

ertoe geleid dat we in 2022 een nieuwe verdiepende slag gaan én moeten maken 

inzake het werken met de WZD. 
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Verschillen in toepassing tussen verschillende locaties 

We hebben 3 soorten verschillende locaties; Woon Zorg Centra (WZC), 

kleinschalig wonen (KSW) en Thuiszorgteams (waar VPT en MPT worden 

aangeboden). 

Het aantal maatregelen op de woonzorgcentra is met elkaar in verhouding, hier 

hebben we weinig tot geen onwillige zorg. Binnen de thuiszorg is er geen sprake 

van onvrijwillige zorg.  

Echter tussen de KSW’s zijn er duidelijke verschillen, al komt onvrijwillige zorg 

beperkt voor. Bij locatie de Werf en de Cornelia Hoeve zijn de meeste 

maatregelen in tegenstelling tot Us Hiem en Us Hof. De maatregelen in de 

Cornelia Hoeve hebben betrekking op een gesloten voordeur en de doorgaande 

weg waaraan onze locatie gelegen is. Bij deze casussen betrof het 2 cliënten met 

een Artikel 21 - WZD indicatie en één bewoner niet. Alle drie de bewoners 

hebben af en toe een dichte voordeur getroffen. Het gesignaleerde gedrag was 

het kortdurend beetpakken en proberen te openen van de deur. Dit is aanleiding 

geweest om te kijken kunnen we de bewoner faciliteren, echter ook is dit de 

directe aanleiding geweest om een maatregel aan te maken in het kader van 

onvrijwillige zorg.  

 

Maatregelen in kader van terugdringing van onvrijwillige zorg 

Aangezien we als organisatie voorafgaan dit jaar nog geen ervaring hadden met 

onvrijwillige zorg, hebben we tijdens dit jaar niet actief gestuurd op het 

terugdringen van onvrijwillige zorg. Binnen de organisatie is er naast E-learning, 

uitleg gegeven aan de HBO Verpleegkundigen over de WZD en de toepassing 

hiervan. De organisatie is zeer bewust aan de slag gegaan met het attenderen en 

signaleren waar er mogelijk sprake kon zijn van onvrijwillige zorg.  

 

Beschrijving van de wijze waarop de analyse tot stand gekomen is 

De analyse is tot stand gekomen in samenwerking met het procesteam 

(On)vrijwillige zorg, de WZD Functionaris, HBO-Verpleegkundigen en een 

adviseur kwaliteit en veiligheid. De data synthese is verricht door de afdeling 

kwaliteit, casuïstiek analyse is binnen het procesteam verricht. De casuïstiek is 

besproken met het procesteam (On)vrijwillige zorg, de HBO-Verpleegkundigen 

en de Adviseur kwaliteit. 

 

Reactie van de Cliëntenraad op de analyse 

De centrale cliëntenraad kan zich vinden in de analyse en heeft geen 

toevoegingen. 
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Verbeteracties 

Over heel 2021 zijn de maatregelen toegenomen en deze analyse heeft ertoe 

geleid dat we de volgende acties gaan ondernemen om door te leren in het 

werken met de wet zorg en dwang.  

 

Verbeteracties 2022. Wat we het komend jaar willen bereiken (op niveau van de 

individuele cliënt, het team, de organisatie) 

- We hebben het elektronisch cliënten dossier volledig ingericht (wettelijke 

vertegenwoordiging), en we gebruiken het systeem correct. 

- Het stappenplan passen we tijdig toe.  

- We maken een extra handreiking om tot eenduidige afweging te komen of het de 

WZD betreft. 

- We gaan intervisie ronden houden tussen het Procesteam, de HBO-VGGers en de 

PBers. Om het werken met de WZD te optimaliseren en te finetunen. 

- We verrichten tussentijdse evaluaties op alternatieven én we werken pro- actief 

aan maatregel afbouw. 

- We leggen extra nadruk op de E-learning binnen de Hof en Hiem academie. 

- We gaan het stappenplan verder concretiseren, zodat de betrokken personen in 

het proces snel en eenduidig te benaderen zijn. 

- We behouden het structurele overleg tussen het Procesteam Onwillige zorg en de 

WZD functionaris t.b.v. evaluatie en optimalisatie van het proces. 
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7. Hof en Hiem Thuiszorg 
Binnen de thuiszorg van Hof en Hiem hebben we 5 verschillende locaties en 

teams. Dit jaar is er dankzij de kwaliteitsmedewerkers van de thuiszorg per 

locatie een jaarterugblik gemaakt. 

 

Hof en Hiem Thuiszorgteam Sint Nicolaasga 

De kwaliteit-aandachtsvelder geeft aan dat door COVID-19 in het jaar 2021 veel 

aandacht is uitgegaan naar het bieden van continuïteit van zorg. Hierdoor zijn 

enkele punten van het jaarplan niet behaald of verwaterd.  

 

Persoonsgerichte zorg 

Thuiszorgteam Sint Nicolaasga heeft het persoonlijk begeleiderschap nog niet in 

uitvoering gebracht op de werkvloer. De werkgroep is hiermee bezig en dit wordt 

gesproken over 1e en 2e PB’er.  

 

In 2021 is team Sint Nicolaasga met meerdere innovaties te werk gegaan. Zo 

zijn de Compaan beeldbellen en de medicijndispenser geïntroduceerd. Deze 

laatste  is door de aandachtsvelder van het team kort geïntroduceerd maar niet 

volledig uitgelegd. Momenteel is team Sint Nicolaasga hier nog niet actief mee. 

In 2021 heeft thuiszorg Sint Nicolaasga een nieuw alarmeringssysteem gekregen 

waarbij het nu mogelijk is om op alle afstanden de alarmering aan te nemen.  

 

Wonen, welzijn en zorg 

Sint Nicolaasga is in 2021 bezig geweest met het promoten van de ‘Volledig 

Pakket Thuis’ en ‘Modulair Pakket Thuis’ doormiddel van flyers die zijn verstuurd. 

‘Het trefpunt’ is in 2021 opgestart. Het Trefpunt is samen gegaan met een 

koffieochtend, die al eerder bestond. Het Trefpunt heeft samenwerking 

opgezocht met ‘De Kear’ voor maatschappelijke ondersteuning.  

 

Aantrekkelijk werkgeverschap  

Het BBL-traject is in 2021 gestart in de thuiszorgteam van Sint Nicolaasga. Sint 

Nicolaasga heeft 4 BBL studenten. Daarnaast is er ook één BOL student 

aanwezig. 

 

Leren en verbeteren  

Thuiszorgteam Sint Nicolaasga is in 2021 gestart met de Hof en Hiem Academie. 

Hierin worden met name voor BIG scholing getoetst door medewerkers. Bij 

nieuwe verpleegtechnische handeling of ziektebeeld wordt door het team 

verwezen naar de Hof en Hiem academie.  
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Door COVID-19 werd de BIG scholing in 2021 op de thuiszorglocatie zelf 

geschoold. Dit werd door het gehele team als fijn ervaren en zouden dit graag 

voort willen zetten.  

 

Naast de BIG scholing kan de communicatie binnen het team nog verbetert 

worden. Vaak gaat dit om kleinere zaken en wordt soms wel maar soms ook niet 

uitgepraat. Daarbij blijft feedback geven binnen het team lastig.  
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Hof en Hiem Thuiszorgteam Joure  

De kwaliteit-aandachtsvelder geeft aan dat door COVID-19 in het jaar 2021 veel 

aandacht is uitgegaan naar het bieden van continuïteit van zorg. Hierdoor zijn 

enkele punten van het jaarplan niet behaald of verwaterd.  

  

Persoonsgerichte zorg 

Het persoonlijk begeleiderschap ligt momenteel op een laag pitje. De werkgroep 

PB-schap is hierover nog aan het inventariseren.  

 

Momenteel maakt team Joure bij één actief gebruik van Compaan beeldbellen om 

metingen door te geven. Vanuit het team komt naar voren dat het team het fijn 

zou vinden dat het beeldbellen ook mogelijk zou kunnen zijn via de telefoon.  

 

In 2021 heeft thuiszorgteam Sint Nicolaasga een nieuw alarmeringssysteem 

gekregen waarbij het nu mogelijk is om op alle afstanden de alarmering aan te 

nemen.  

 

Wonen, welzijn en zorg 

In 2021 is Trefpunt opgestart. Het Trefpunt is samen gegaan met de 

koffieochtend op de Werf. Team Joure zou graag het Trefpunt uit willen breiden 

in de omgeving van de aanleunwoningen.  

 

Thuiszorg team Joure is een samenwerking aangegaan met de firma Dokter 

doormiddel van voorlichting voor huishoudelijke hulp, om risicosignalering bij de 

cliënten waar te nemen en zo nodig professionals in te lichten.  

 

Aantrekkelijk werkgeverschap  

Ook in thuiszorg team Joure zijn ze gestart met de BBL traject. Team Joure heeft 

vijf studenten. Daarnaast is geen BOL student aanwezig.  

 

Leren en verbeteren  

In 2021 is de Hof en Hiem academie opgestart. Team Joure geeft aan dat de 

online scholing prettig werkt. De praktijktoetsing ofwel BIG scholing heeft team 

Joure in 2021 op eigen locatie gedaan wat het team als erg prettig heeft ervaren.   
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Hof en Hiem Thuiszorgteam Sneek  

De kwaliteit-aandachtsvelder geeft aan dat door COVID-19 in het jaar 2021 veel 

aandacht is uitgegaan naar het bieden van continuïteit van zorg. Hierdoor zijn 

enkele punten van het jaarplan niet behaald of verwaterd.  

 

Persoonsgerichte zorg  

In 2021 is in team Sneek gestart met een pilot over het persoonlijk 

begeleiderschap waarbij alle medewerkers persoonlijk begeleider waren. Uit deze 

pilot is naar voren gekomen dat iedere medewerker wisselend met deze functie 

omgaat waarbij de ene medewerker eerder signalen signaleert als de andere 

medewerker.   

 

Team Sneek geeft aan dat een enkele cliënt een Compaan tablet heeft maar het 

eigenlijk niet wordt gebruikt voor het beeldbellen en ligt hierdoor eigenlijk stil.  

 

Wonen, welzijn en zorg  

Binnen thuiszorg team Sneek is het ‘Volledig Pakket Thuis’ ook wel VPT 

gepromoot doormiddel van voorlichting naar het team en inzet bij cliënten. Naast 

de VPT is het servicepakket ook in 2021 voor alle bewoners in de Parkflat 

gestart.  

 

Het Trefpunt is in 2021 opgestart. Met name de cliënten met VPT worden 

gestimuleerd om hier naartoe te gaan.  

 

Het Parkflat gebouw is in 2021 definitief overgenomen door Stedium. Het 

gebouw zal een renovatie ondergaan dit start in de zomer van 2022. Door de 

bouwplannen is in de Parkflat een kwartiermaker gekomen.  

 

Aantrekkelijk werkgeverschap  

Net zoals de andere locaties is team Sneek ook vier BBL studenten gestart. Team 

Sneek geeft aan het prettig werkt met de BBL studenten. Daarnaast is geen BOL 

student aanwezig.  

 

Leren en verbeteren  

In 2021 is de Hof en Hiem academie opgestart. De praktijktoetsing ofwel BIG 

scholing heeft team Sneek in 2021 op eigen locatie gedaan wat het team als fijn 

heeft ervaren.   

 

Team Sneek is van één team in twee teams gesplitst. Door de samenstelling van 

de teams en de vele wisseling qua medewerkers zijn beide teams volop in 

ontwikkeling doormiddel van teambuildings.  
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Hof en Hiem Thuiszorgteam Balk 

Persoonsgerichte zorg 

Balk heeft na opstart problemen met een nieuw  alarmsysteem een  nieuwe 

alarmsysteem gekregen. Deze werkt nu goed. Compaan wordt hier nog niet in 

gezet. 

 

Wonen, welzijn en zorg  

Trefpunt is hier ook opgestart in 2021 en na de lockdown weer opgepakt. 

Door overlijden in Covid periode zijn de MPT en VPT cliënten gedaald.  

 

Aantrekkelijk werkgeverschap 

BBL traject is ook hier gestart, helaas zijn er wel twee leerlingen gestopt. Maar 

worden na de zomer weer opgevuld met nieuwe leerlingen. Daarnaast is ook een 

BBL wijkverpleegkundige en één medewerker in opleiding tot verpleegkundige 

 

Leren en verbeteren 

Hof en Hiem academie wordt goed bezocht en gebruik van gemaakt. In Balk is 

iedereen weer bevoegd en bekwaam. De collega’s hebben het als prettig ervaren 

om op locatie te doen.  
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Hof en Hiem Thuiszorgteam Lemmer 

Persoonsgerichte zorg 

In Lemmer zijn nu de teams gesplitst en PB-schap is nu bij iedereen neergelegd. 

Nieuwe PB’er die nog geen ervaring hebben, worden gekoppeld aan een buddy ( 

PB’er met ervaring) om de collega zo goed mogelijk hierin te begeleiden. Voor de 

vakantieperiode is er een vervangende PB-er. Dit is een geschreven regel in 

team handboek. 

 

Lemmer heeft één cliënt met Compaan. Hier zijn collega’s van zorgtechnologie 

actief mee bezig om dit te promoten. 

 

Het nieuwe alarmsysteem is in Lemmer nog niet actief, wel worden nieuwe 

cliënten aan het nieuwe systeem gekoppeld 

 

Wonen, welzijn en zorg  

Trefpunt in Lemmer is weer opgestart na Covid. Deze verloopt goed en wordt 

goed bezocht. Ook door anderen mensen die geen zorg van Hof en Hiem 

ontvangen. 

 

MPT en VPT is gedaald in verband met het overlijden van cliënten. Cliënten 

ontvangen informatie over dit product door middel van een flyer of middels 

gesprekken.  

 

Aantrekkelijk werkgeverschap 

Vorig jaar is er een BBL verzorgende IG gestart. In Lemmer zijn vijf studenten 

geplaatst. Zij zijn nu bijna ¾ jaar bezig en dit gaat goed. 

 

Ook zijn er twee leerlingen BBL verpleegkundigen en twee leerlingen BBL 

wijkverpleegkundigen in opleiding. 

 

Leren en verbeteren 

In Lemmer zijn nu scholingen gegeven over het Soap model met als doel om 

korter en bondiger te rapporteren. Daarnaast worden er klinische lessen gegeven 

waar behoefte is binnen het team. 

 

Meeste collega’s’ zijn weer bevoegd en bekwaam. Ook Hof en Hiem Academie 

hoort hierbij. BIG scholing is op locatie prima bevallen. Dit mag zeker zo blijven. 
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Hof en Hiem Thuiszorg in cijfers 

 2021 * 2020* 

ZVW Zorg aantal 

cliënten* 

Productie in 

uren* 

aantal 

cliënten* 

Productie in 

uren* 

Balk 35 588 41 599 

Joure 74 734 71 735 

Lemmer 60 816 53 755 

Sint Nicolaasga 52 869 48 826 

Sneek 30 751 42 1405 

Totaal (Gem. p.m.) 250 3795 255 4.320 

*: maandgemiddelde, gemeten over heel 2021.   

 VPT 2021 2020  

aantal 

cliënten* 

Productie in 

dagen* 

aantal 

cliënten* 

Productie in 

dagen* 

Balk 16 244 15 404  

Joure 2 57 2 70 

Lemmer 5 142 0 0 

Sint Nicolaasga 11 312 11 320 

Sneek 10 264 0 0 

Totaal 45 1201 28 793 

*: maandgemiddelde, gemeten over heel 2021.   

 MPT* 2021 2020  

aantal 

cliënten** 

Productie in 

uren** 

aantal 

cliënten** 

Productie in 

uren** 

Balk 5 221 3 142 

Joure 10 273 12 227 

Lemmer 3 87 2 50 

Sint Nicolaasga 6 219 5 189 

Sneek 1 20 0 1 

Totaal 26 820 22 609 

*Exclusief Dagbesteding en Hulp bij Huishouding. **: maandgemiddelde, gemeten over heel 2021.  

Cijfers 

medewerkers 

2021 2020 2019 

Verzuim 8,13% 8,2% 6,1% 
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8. Woonzorgcentrum Doniahiem te Sint Nicolaasga (incl. KSW 

Us Hiem) 

Algemeen 

Ook in 2021 hadden we nog te kampen met de Covid-19 pandemie en konden 

daardoor allerlei activiteiten niet plaats vinden. In januari van dit jaar konden de 

zorgmedewerkers zich voor de eerste keer laten vaccineren en werden ook de 

bewoners van KSW Us Hiem gevaccineerd. In maart waren de bewoners van 

Doniahiem aan de beurt om hun eerste prik te krijgen. 

In juni waren er besmettingen onder het personeel van KSW Us Hiem en ook van 

1 bewoner van Us Hiem en is de woning een tijdje dicht geweest voor bezoek. In 

oktober waren nog een aantal medewerkers positief getest en uiteindelijk ook 

nog één bewoner binnen Doniahiem. 

Mondjesmaat konden vanaf april/ mei weer allerlei activiteiten en overleggen 

plaats vinden. Zo heeft op 30 juni de “In Memoriambijeenkomst” 

plaatsgevonden. Hier werden de bewoners die in 2020 zijn overleden, herdacht 

samen met familieleden en naasten.  

Ook kon op 30 november de strategiemiddag, in navolging van de Hof en Hiem 

brede strategiedag door gaan. Op 14 december ontvingen de bewoners van Us 

Hiem de eerste boostervaccinatie en op 15 december de bewoners van 

Doniahiem. Dit jaar konden we gelukkig ook weer gezamenlijk van het kerstdiner 

genieten.  

Persoonsgerichte zorg 

Op 15 juli is het ECD opengezet om het profiel van de persoonsgerichte zorg erin 

te laten zetten door de zorgmedewerkers. Er is verder aandacht besteed aan de 

randvoorwaarden om medewerkers het cliëntverhaal goed te laten optekenen. 

Binnen Us Hiem zijn al wat cliëntverhalen opgetekend en binnen Doniahiem 

wordt dit in 2022 opgepakt.  

In april is gestart met een scrumgroep “Toekomst daginvulling Doniahiem”. Het 

doel was als volgt geformuleerd: Gezamenlijk “onze” bewoners voorop stellen en 

garant staan voor een persoonsgerichte dag-invulling zodat bewoners zich zo 

snel mogelijk thuis voelen en waarbij rekening wordt gehouden met de speciale 

individuele behoeften. 

In de scrumgroep zaten afgevaardigden van de verschillende afdelingen, als 

zorg, keuken en huishouding. Ook was een familielid van een bewoner 

betrokken. In de scrumgroep werd in de loop van het jaar duidelijk dat het 

belangrijkste om mee bezig te gaan binnen Doniahiem het realiseren van 

huiskamers was en het herinrichten van de grote zaal. De grote zaal waar de 

maaltijden en activiteiten van de bewoners plaats vinden is voor veel bewoners, 
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vooral bewoners met dementie, namelijk te druk. Dit resulteert vaak in onrust bij 

de bewoners en tussen bepaalde bewoners. 

Wonen en Welzijn 

Er is door de coronaperikelen beperkt aandacht besteed aan het Lange Termijn 

huisvestingsplan (LHTP). Er is in het najaar gesproken over een tweede centrale 

badkamer op de tweede verdieping, omdat daar maar 1 centrale badkamer is in 

tegenstelling tot de andere verdiepingen. De tuin en het terras heeft de 

aandacht. Tevens is gesproken over de zorgverlening van echtparen en de 

oplevering van appartementen waar gerookt wordt. Er is ook aandacht besteed 

aan het verantwoord zorg verlenen door de medewerkers in de niet zo grote 

appartementen.  

Het onderwerp huisvesting is besproken tijdens de strategiemiddag alwaar 

besloten is om het op te nemen in het jaarplan voor 2022. In het plan wordt 

mede aandacht besteed aan het zo aantrekkelijk mogelijk maken van de 

huisvesting voor toekomstige bewoners.  

De realisatie van de huiskamers en de upgrading van de grote zaal wordt 

meegenomen in het jaarplan.  

Er is aandacht besteed aan de upgrading van de dagbesteding. Binnen de 

dagbesteding krijgen mensen, die nog op zichzelf wonen, een passende dag-

invulling aangeboden dat maakt dat men langer zelfstandig kan blijven wonen. 

Een nieuwe medewerker is aangesteld met als taak om de dagbesteding nog 

beter te laten aansluiten bij de vraag en zo nieuwe cliënten aan te trekken. Er is 

gekeken bij andere locaties waar dagbesteding wordt geboden om zo nieuwe 

ideeën op te doen en daarbij is aan cliënten gevraagd wat men graag aan dag-

invulling wil ontvangen. Er is een nieuwe flyer ontwikkeld met informatie. De 

dagbesteding is inmiddels uitgebreid van twee naar drie dagen. Binnen de 

Dagbesteding wordt meegedaan met de pilot Resultaatgerichte inkoop WMO van 

De Fryske Marren. 

Kwaliteit en Veiligheid 

Er heeft een interne audit plaats gevonden op 11 maart; een nulmeting met o.a. 

de onderdelen Persoonsgerichte zorg, rolverdeling, veilige werksfeer en kennis 

en kunde. Op 13 oktober is tevens een audit afgenomen over de onvrijwillige 

zorg waaruit blijkt dat het proces van de onvrijwillige zorg nog niet voldoende is 

geïmplementeerd. Binnen Us Hiem is dezelfde audit afgenomen waarbij de inzet 

van de maatregelen en de evaluatie hiervan niet zichtbaar was. Er is aandacht 

besteed aan het bekwamen van de medewerkers in de voorbehouden- en 

risicovolle handelingen zowel in theorie als praktijk.  

Op 30 november heeft de externe audit Veilig Voedsel plaats gevonden. Dit was 

de tekst van de souschef hierover: “Na een lange periode met coronaperikelen, 
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ziekte en vol gas op halve kracht kunnen we dit jaar positief afsluiten met een 

mooie 9,21”. 

Binnen Us Hiem is meerdere keren een visiemiddag afgesproken, die telkens niet 

door kon gaan vanwege de Covid, of andere omstandigheden. Deze is 

doorgeschoven naar 2022. Het gaat dan over de visie van Hof en Hiem van het 

werken binnen het kleinschalig wonen voor mensen met dementie en hoe dit in 

de praktijk vorm te geven. 

Ook hebben de overleggen met de eerste contactpersonen van de bewoners om 

het te hebben over de samenwerking tussen de familie en de zorgteamleden 

jammer genoeg nog niet plaats gevonden. Deze worden ook in 2022 gepland. 

Leren en verbeteren 

Er hebben een aantal reflectiekringbijeenkomsten van de drie zorgteams van 

Doniahiem plaats gevonden door een externe coach waarbij aandacht is besteed 

aan de samenwerking binnen- en tussen de teams met aandacht voor feedback, 

leren van elkaar en eigenaarschap. 

Er wordt veelvuldig gebruik gemaakt van de e-learnings in de Hof en Hiem 

academie.  
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Doniahiem in cijfers  

Aantal bewoners* 2021** 2020** 2019 

ZZP 2 & 3 1 2 4 

ZZP 4 16 14 20 

ZZP 5 20 19 14 

ZZP 6 12 13 8 

ZZP 7 1 2 2 

ZZP 8 0 0 2 

ZZP 9 0 0 0 

ZZP 10 0 0 0 

GGZ & ELV 3 GGZ en 3 ELV 4 7 

Totaal gem. p.m. WLZ 53 53 53 

Gemiddelde ZZP 4,9 4,9 4,8 

*Inclusief Us Hiem. **: Ligdagen, gemiddeld per dag.  

 

MIC 2021 2020 2019 

Vallen 105  68 69 

Medicatie 80 107 144 

Gedrag / Agressie 2 2 3 

Vermissing 0 1 0 

Overig 1 7 0 

Totaal aantal 

meldingen 
188 185 216 

 

 

Cijfers medewerkers 2021 2020 2019 

Verzuim 6,62% 7,9% 4,1% 
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9. Woonzorgcentrum Suderigge te Lemmer 

Algemeen 

Het jaar 2021 stond in het teken van Covid-19. Hierdoor zijn jaarplannen voor 

een groot deel doorgeschoven. Na een zware Covid uitbraak in januari op locatie 

zijn er teambijeenkomsten geweest met een psycholoog van Patyna om 

gezamenlijk stil te staan bij de gebeurtenissen die een grote impact hebben 

gehad op bewoners en personeel. Ook is er onder begeleiding van een coach een 

lotgenotengroep opgestart van medewerkers die zelf Covid hebben doorgemaakt 

en met restverschijnselen bleven kampen. Deze lotgenotengroep bestaat nog 

steeds en blijft bestaan zolang hier behoefte aan is. 

Persoonsgerichte zorg 

De Persoonlijk begeleiders (PB-ers) hebben in samenwerking met alle 

zorgcollega’s de gedragsfactoren/behoeften in kaart gebracht. In april is het 

nieuwe persoonsverhaal geopend in het ECD. Alle medewerkers en PB-ers zijn 

meegenomen in de diverse overleggen voor uitleg. In juli zijn de nieuwe 

aanleidingsvragen geopend in het ECD. 

Wonen, Welzijn en zorg 

Meerdere bewoners blijken door geheugenproblematiek vaak zelf niet meer in 

staat om structuur aan te brengen in hun dag. Hiervoor is begeleiding nodig. 

Daarom is er in 2019 vanuit de kwaliteitsgelden een tweede begeleidingsgroep 

opgericht. In 2021 is een nieuwe brainstorm sessie geweest over de indeling van 

groepen daarbij is er een start gemaakt met een plan hiervoor. Het voorstel 

betreft een extra huiskamer. Begin maart is er een extra groep (Praathuis)  

gestart voor eerst tot 13.00 uur. Daarna is de groep praathuis uitgebreid met 

ook de namiddag en avondmaaltijd. Ook is er behoefte aan begeleiding in kleine 

groepen (zes tot acht bewoners). Er is een plan gemaakt voor realiseren van een 

derde huiskamer (voorheen fl. 16) de verwachting is dat deze huiskamer in 

februari 2022 van start kan gaan. Voor nu zijn er  twee groepen en een 

restaurantgroep. Daarnaast is er individuele aandacht door de zorgondersteuners 

tussen 15:00 en 16.30 uur. 

Kwaliteit en Veiligheid 

De medewerkers van de ondersteunende diensten hebben de E-Learning 

persoonsgerichte zorg nog niet gevolgd. Op 17 augustus heeft er een RI&E 

plaatsgevonden, dit leverde een aantal relevante verbeterpunten op. 

Brandpreventie voorlichting voor medewerkers behoeft nog aandacht. Een tekort 

aan opslagruimte en schadelijk geluid is nog een probleem voor het 

keukenpersoneel, zo ook zijn er gevaaraspecten bij alleen werken geconstateerd. 
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Leren en verbeteren 

Het voornemen was om: medewerkers bewust te maken dat ze zélf invloed 

kunnen uitoefenen op hun werkgeluk, waardoor men leergieriger, creatiever, 

productiever, zelfverzekerder én beter bestand zijn tegen veranderingen en 

stress. Dit was een mooi voornemen voor 2021 en zeker ook heel toepasselijk. 

In ieder werkoverleg staat dit op de agenda, ook tijdens jaargesprekken werd dit 

besproken.  

In 2021 hebben een aantal interne en externe audits plaatsgevonden, 

zorginhoudelijke audits waarbij opvolging van rapportage centraal is komen te 

staan. Afgelopen jaar zijn alle scholingen omtrent voorbehouden en risicovolle 

handelingen uitgevoerd. Afgelopen jaar is er een verpleegkundige gestart met de 

HBO-V, daarnaast zijn er twee verzorgenden IG gestart met de opleiding voor 

verpleegkundige (MBO-V). Uiteraard is ook de keuken intern en extern 

geauditeerd, mét positief resultaat!  

  



 

Woonzorgcentrum Suderigge te Lemmer | 31  

Suderigge in cijfers 

Aantal bewoners 2021* 2020 2019 

ZZP 2 & 3 1 2 2 

ZZP 4 23 27 23 

ZZP 5 16 11 12 

ZZP 6 25 27 26 

ZZP 7 0 1 1 

ZZP 8 0 0 0 

ZZP 9 0 0 0 

ZZP 10 0 0 0 

GGZ & ELV 1 GGZ en 2 ELV 4 4 

Totaal WLZ 69 75 68 

Gemiddelde ZZP 5,0 5 4,7 

*: Ligdagen, gemiddeld per dag. In 2021 3x partner indicatie 

 

MIC 2021 2020 2019 

Vallen 222 183 178 

Medicatie 102 97 173 

Gedrag / Agressie 12 12 5 

Vermissing 2 4 5 

Overig 9 10 9 

Totaal aantal meldingen 346 306 370 

 
      

Cijfers medewerkers 2021 2020 2019 

Verzuim 10,23 6,94% 4,6% 
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10. Woonzorgcentra Talma Hiem te Balk 

Algemeen 

Wederom een jaar met veel COVID-perikelen en wederom een jaar waarin het 

overleven was. Daardoor zijn er zaken uit het jaarplan blijven liggen, echter er 

zijn ook wel “stappen” gemaakt.  

Dit jaar kenmerkte zich met name door het enthousiast opstarten van 

activiteiten die echter veelal op het moment suprême weer moesten worden 

afgeblazen als gevolg van een lockdown. 

Wonen, zorg en welzijn  

Begin 2021 is er gestart met de bouw van vier extra appartementen op de E-

vleugel. We zijn hier erg blij mee mede omdat we nog steeds een lange 

wachtlijst hebben.  

In het cliëntdossier is er een goede start gemaakt met het aanvullen van het 

cliëntverhaal waarbij de wensen en behoeften per bewoner in beeld wordt 

gebracht. 

 

We werken sinds februari 2021 “On the move”. Een manier van werken waarbij 

cliënten in beweging gaan. Nog meer aandacht voor de persoonlijke behoefte 

van de cliënt waarbij gastvrijheidszorg voorop staat. Dit geldt voor de 

activiteiten, de huiskamers maar ook op de afdelingen tijdens alle diensten. De 

nadruk bij deze manier van werken ligt meer op welzijn in plaats van zorg. Om 

één en ander te realiseren is extra personeelsinzet nodig en daarvoor is gebruik 

gemaakt van de kwaliteitsgelden. 

 

De in 2020 aangestelde “omtinker” blijkt een groot succes en draagt 

daadwerkelijk bij aan het welzijn van de cliënt. De aanstelling was in eerste 

instantie voor vier uren per week echter is  inmiddels verhoogd naar acht uren 

per week. De activiteiten vonden als gevolg van COVID plaats in kleinere groepje 

en meer afgestemd op de interesses van de cliënt zodat iedereen ook aan bod 

kwam. Alhoewel noodgedwongen ontstaan (COVID) krijgen wij van onze cliënten 

positieve reacties hierop en we gaan dan ook op deze voet verder. Ook vinden er 

meer één op één activiteiten plaats. 

Omdat de inzet van vrijwilligers (als gevolg van COVID) nog niet aan de orde 

was, hebben de aangepaste activiteiten plaatsgevonden onder begeleiding van 

de activiteitenbegeleidster, de vrijwilligerscoördinator en de zorgondersteuners.  

 

De voedingsdienst is wat de maaltijdkeuze betreft over gestapt op een nieuw 

systeem genaamd CuliCart. Bewoners en cliënten hadden altijd al de keuze uit 
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twee menu’s echter nu kunnen ze per menu elk component ook afzonderlijk 

bestellen.   

Kwaliteit en Veiligheid 

We zijn overgestapt op een digitaal medicatie-deelsysteem (N-care). 

In 2021 zijn we ook gestart met de implementatie  van WZD (wet zorg en 

dwang) en in 2022 gaan we dit continueren. 

Leren en verbeteren 

Alle collega’s hebben de verplichte E-learnings gedaan via de Hof en Hiem 

Academie. Daarnaast heeft ook de bijbehorende praktijkscholing plaats gevonden 

in kleinere groepen.  

Aantrekkelijk werkgeverschap 

In wederom een Covid-jaar lag de nadruk met name op overleven. Hoe houden 

we alles draaiende om de zorg aan onze cliënten toch voldoende te waarborgen. 

Door ziekte bij de cliënten werd er veel extra inspanning gevraagd van het 

personeel en door ziekte onder het personeel moest er veel extra gewerkt 

worden.  

Het samenzijn tijdens koffie en lunch werd ook beperkt als gevolg van 

besmettingen en de 1,5 meter afstand dus ook sociaal gezien leefden de 

afdelingen allemaal op een eilandje. Daarnaast was er ook geen gelegenheid een 

keer een feestje of een etentje te organiseren. Kortom dit waren al met al geen 

goede omstandigheden om aan aantrekkelijk werkgeverschap te kunnen werken. 

We waren dan ook erg blij met de ontvangen zorgbonus die Hof en Hiem voor 

alle zorgmedewerkers, als blijk van waardering, had aangevraagd.  
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Talma Hiem in cijfers 

Aantal bewoners 2021* 2020 2019 

ZZP 2 & 3 0 0 1 

ZZP 4 12 18 16 

ZZP 5 22 16 18 

ZZP 6 24 21 22 

ZZP 7 5 5 5 

ZZP 8 3 4 3 

ZZP 9 0 0 0 

ZZP 10 0 1 0 

GGZ & ELV 1 GGZ 1 1 

Totaal WLZ 71 72 68 

Gemiddelde ZZP 5,5 5,4 5,3 

*: Ligdagen, gemiddeld per dag. In 2021 4x partner indicatie 

 

MIC 2021 2020 2019 

Vallen 132 137 129 

Medicatie 93 73 101 

Gedrag / Agressie 18 16 6 

Vermissing 0 0 2 

Overig 3 5 4 

Totaal aantal meldingen 246 231 242 

 

Cijfers medewerkers 2021 2020 2019 

Verzuim 4,76% 4,0% 3,3% 
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11. Woonzorgcentra Vegelin State te Joure 

Wonen, zorg en welzijn 

Binnen Vegelin State hadden we onszelf het doel gesteld om ondervoeding te 

voorkomen of eerder te signaleren. De keukenmedewerkers zijn zelf bij de 

bewoners langs geweest. Het afgelopen jaar zijn ze bij een aantal bewoners 

langs geweest waarbij er sprake was van mogelijke ondervoeding of signalen van 

ondervoeding. Door middel van smaaksturing en smaaktest hebben we inzicht 

gekregen wat men nog wel lust én hoe daar op te sturen. Ook het aanbieden van 

tussendoortjes en tijdstip van de maaltijden worden meegenomen in dit proces. 

 

Kwaliteit en veiligheid 

De huidige afwaskeuken was te klein om het werk goed uit te voeren en de 

afwasmachine was aan vervanging toe. Er is een plan gemaakt voor een 

aanbouw en om nieuwe apparatuur aan te schaffen. Hiermee is een 

optimaliseringslag gemaakt voor de afwaskeuken. Inmiddels is de nieuwe keuken 

in gebruik en kan er op een verantwoorde manier gewerkt worden. 

Verbeteringen in Hygiëne en Infectie preventie. De schoonmaak en ordening van 

bepaalde ruimtes is  weggezet bij ondersteunende diensten. De zorgassistentes 

hebben hier extra tijd voor gekregen en kunnen dit wegzetten in hun dienst. Er is 

een aftekenschema gemaakt zodat we het proces kunnen borgen. 

Daarbij hebben we het afgelopen jaar gewerkt aan innovatie en zorgtechnologie. 

Het doel was dat medewerkers bekend zijn met het onderwerp zorginnovatie 

door zorgtechnologie. In Vegelin State nemen we deel aan een pilot waarin 

zorgtechnologie op de werkvloer wordt ingezet. Er is een pilot geweest rondom 

het gebruik van de Wolk en de Arna app. Daarbij zijn er twee teamleden die de 

basistraining zorgtechnologie hebben gevolgd het afgelopen jaar. 

Naast de Wolk heeft het onderwerp vallen centraal gestaan. De HBO-VGG i.o. is 

op locatie aan de slag gegaan met het onderwerp valrisico en hoe we dit op 

locatie kunnen waarborgen. Er is een probleemanalyse gemaakt rondom het 

valrisico. Vanuit hier is een PRI team samengesteld. Dit wordt voortgezet in het 

komende jaar. 

Tot slot heeft persoonsgerichte zorg centraal gestaan. In alle dossiers is het 

cliënt verhaal ingevuld en kunnen we nu nog meer persoonsgericht werken. Bij 

nieuwe bewoners wordt het verhaal binnen  zes weken gevuld. 

Aantrekkelijk werkgeverschap 

Evenredigheid tussen werk en privé heeft dit jaar nadrukkelijk de aandacht 

gekregen. De overleggen worden ingeroosterd binnen de contracturen van de 

medewerkers zodat medewerkers niet overbelast raken. Ook zijn er bepaalde 

https://www.wolkairbag.com/?gclid=EAIaIQobChMIx5yc1o-n9wIVEs13Ch1mng1dEAAYASAAEgJ64_D_BwE
https://arna.nl/
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overleggen die via TEAMS worden gevoerd zodat medewerkers vanuit huis 

kunnen deelnemen. 

Algemeen 

Afgelopen jaar is er een inwerkboekje/formulier gemaakt waarin dingen staan die 

belangrijk zijn om te weten als je hier komt te werken als vrijwilliger. In het 

begin krijg je zoveel informatie te horen dat je dit nooit kunt onthouden vandaar 

dat er een naslagwerk is gemaakt.  
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Vegelin State in cijfers   

Aantal bewoners 2021* 2020 2019 

ZZP 2 & 3 1 2 4 

ZZP 4 14 11 16 

ZZP 5 7 9 8 

ZZP 6 22 22 18 

ZZP 7 2 3 2 

ZZP 8 0 2 1 

ZZP 9 0 0 0 

ZZP 10 0 0 0 

GGZ & ELV 0 0 0 

Totaal WLZ 47 48 49 

Gemiddelde ZZP 5,2 5,4 5,0 

*: Ligdagen, gemiddeld per dag. In 2021 1 partner indicatie 

 

MIC 2021 2020 2019 

Vallen 138 140 130 

Medicatie 120 91 124 

Gedrag / Agressie 0 4 7 

Vermissing 1 0 2 

Overig 9 4 9 

Totaal aantal meldingen 268 239 272 

 

 

Cijfers medewerkers 2021 2020 2019 

Verzuim 5,23% 4,4% 3,3% 
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12. Kleinschalig wonen Cornelia Hoeve te Eesterga 

Algemeen 

Het was een bijzonder jaar waar we wederom te maken kregen met Covid-19.  

Waar we in 2020 Covid-19 buiten de deur konden houden, kregen we in 2021 in 

alle hevigheid te maken met dit virus zowel onder onze bewoners als onder onze 

medewerkers. Collega’s van andere locaties kwamen ons ondersteunen en dat 

hebben we zeer hebben gewaardeerd.  

Door Covid-19, ziekte onder medewerkers waren er vele beperkingen. Ook de 

hbo verpleegkundige vertrok naar een andere zorgorganisatie. Daardoor zijn er 

geen grote veranderingen doorgevoerd. Het was een jaar van op adem komen na 

de eerste golf van Covid-19 en alle hens aan dek bij de daaropvolgende golven. 

Persoonsgerichte zorg 

In 2021 is gestart met een werkgroep roosteren. De roosters werd gemaakt door 

een planner van een ander locatie. Ondanks de waardering voor deze planner 

gaven we toch de voorkeur aan een eigen planner. Per september wordt er door 

een eigen planner de roosters gemaakt.  

Omdat we merkten dat onze bewoners te maken kregen met veel verschillende 

gezichten hebben er een wijzigingen plaats gevonden op het gebied van 

diensten. Van korte diensten (vier uren) zijn we overgestapt naar lange diensten 

van circa zes à acht uren. Dit zorgt voor minder verschillende medewerkers per 

dienst.  

Ook op het gebied van maaltijden nuttigen zijn er veranderingen doorgevoerd. 

Voorheen aten de bewoners met elkaar in één grote groep. Dit leidde tot onrust 

in de groep. Daarop is besloten om de groepen op te splitsen en op hetzelfde 

tijdstip maar in verschillende ruimtes te eten. Hierdoor is het aantal bewoners 

per tafel kleiner en ontstaat er meer rust binnen de groep. 

Wonen en Welzijn 

Meer aandacht is er voor een uitje of een activiteit in het kader van welzijn. Dit 

resulteerde in een activiteit in een kleine groep of individueel. Verdeeld over de 

dag is hier aandacht voor. Daardoor zijn de bewoners overdag actiever en wordt 

onrust in de nacht verminderd. 

Leren en verbeteren 

In 2021 is er gestart met gesprekken over een digitale medicatiedeelsysteem. 

Deze gesprekken lopen door in 2022. In 2021 is het team bezig geweest met het 

meer analyseren van de MIC meldingen. Wat zeggen de MIC meldingen ons en 

kunnen we trend ontdekken waarop we een verbeteracties kunnen doorvoeren. 
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Daarnaast is er aandacht is er ook geweest voor de uitvoer van de wet Zorg en 

Dwang. 

Aantrekkelijk werkgeverschap 

Cornelia Hoeve werkt met een zelfsturend team waarin verschillende teamleden 

een teamtaak hebben. Er was behoefte aan meer balans en ondersteuning in de 

zelfsturing. Daarom zijn we gestart met een teamcoach die ons daarin begeleidt.  

Cornelia Hoeve in cijfers 

Aantal bewoners* 2021* 2020 2019 

ZZP 2 & 3 0 0 0 

ZZP 4 0 0 0 

ZZP 5 11 10 10 

ZZP 6 0 0 0 

ZZP 7 0 1 2 

ZZP 8 0 0 0 

ZZP 9 0 0 0 

ZZP 10 0 0 0 

GGZ & ELV 0 0 0 

Totaal WLZ 12 12 12 

Gemiddelde ZZP 5 5,2 5,4 

*: Ligdagen, gemiddeld per dag. 

 

MIC 2021 2020 2019 

Vallen 70 40 64 

Medicatie 49 21 21 

Gedrag / Agressie 9 12 12 

Vermissing 0 1 0 

Overig 2 4 10 

Totaal aantal meldingen 130 78 107 

 

Cijfers medewerkers 2021 2020 2019 

Verzuim 13,28% 4,1% 12,4% 
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13. Kleinschalig wonen Us Hof te Joure 

Algemeen 

2021 heeft in het teken gestaan van Corona. Het was de bedoeling om aan het 

functioneren van het team te werken door middel van feedback gesprekken. Het 

eerste deel van de feedback gesprekken hebben plaatsgevonden het tweede deel 

van de feedback gesprekken is vanwege Corona nog niet doorgegaan.  

Persoonsgerichte zorg 

De medewerker zorgondersteuners  zijn dankzij de kwaliteitsgelden ingezet. De 

kwaliteit van leven wordt hiermee zichtbaar verhoogd. Bij het komen wonen van 

een bewoner is er direct aandacht voor het maken van een  levensverhaal. Het 

uitganspunt van het levensverhaal is het streven naar erkenning, gerespecteerd 

en vertrouwd voelen van de bewoner.  

Wonen en Welzijn 

Vanwege de Corona is de druk op de zorgverleners ook dit jaar groot geweest. 

Voor de familieleden is het wederom ook een zwaar jaar geweest. In de eerste 

maanden van het jaar was er een bezoekregeling aanwezig waardoor familie met 

elkaar dienden af te stemmen wie op bezoek kon komen. Er is veel gebruik 

gemaakt van beeld bellen met de familie en nieuwsbrieven om de familie goed 

op de hoogte te houden.  

Veiligheid 

Er is aandacht voor patiëntveiligheid door middel van inzet van technologische 

hulpmiddelen zoals de heupairbag de Wolk. Door het gebruik van de Wolk 

worden kunnen heupfracturen voorkomen  worden. Daarnaast heeft de bewoner 

meer zekerheid en vrijheid om veilig te kunnen bewegen, en ont zorgt dit de 

zorg. Uiteraard heeft veiligheid vooral in het teken gestaan van Corona. Ter 

preventie van Corona kregen personeelsleden én familie wekelijks een update 

over de ingezette maatregelen.  

Leren en verbeteren 

Het gebruik van de Hof en Hiem academie in 2021 is goed verlopen. De toetsing 

op risicovolle handelingen, voorbehoudenhandelingen en daar opvolgend de 

praktijktoetsing heeft de deskundigheid, kennis en vaardigheden van het 

personeel bevorderd. De manier van toetsing is door het personeel positief 

ervaren.  

https://www.wolkairbag.com/?gclid=EAIaIQobChMIx5yc1o-n9wIVEs13Ch1mng1dEAAYASAAEgJ64_D_BwE
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Us Hof in cijfers   

Aantal bewoners* 2021* 2020 2019 

ZZP 2 & 3 0 0 0 

ZZP 4 0 0 0 

ZZP 5 9 10 10 

ZZP 6 1 2 1 

ZZP 7 2 0 1 

ZZP 8 0 0 0 

ZZP 9 0 0 0 

ZZP 10 0 0 0 

GGZ & ELV 0 0 0 

Totaal WLZ 12 12 12 

Gemiddelde ZZP 5,4 5,2 5,2 

*: Ligdagen, gemiddeld per dag. 

 

MIC 2021 2020 2019 

Vallen 42 94 43 

Medicatie 6 30 28 

Gedrag / Agressie 17 12 0 

Vermissing 0 1 0 

Overig 2 4 7 

Totaal aantal meldingen 67 141 78 

 

 

Cijfers medewerkers 2021 2020 2019 

Verzuim 10,71% 5,9% 16,7% 

  



 

Kleinschalig wonen De Werf te Joure | 42  

14. Kleinschalig wonen De Werf te Joure 

Algemeen 

Covid-19 gaf ons in 2021 weer wat meer mogelijkheden. Overleggen konden 

weer plaatsvinden. Wel zijn we aan het voorsorteren geweest om te kijken bij 

een eventuele lockdown naar mogelijkheden om via teams te overleggen. 

Achter de schermen is men druk bezig geweest om financieel inzicht in de 

productie, realisatie, budget en gevolgen verder te realiseren. Qua inzet van 

medewerkers op 80% - 20% is een start gemaakt. De praktijk blijkt 

weerbarstiger, wegens uitval ziekte (langdurig) en vakantie. In 2022 zal hier 

verder in verdiept gaan worden samen met regiomanager. 

Persoonsgerichte zorg 

Persoonsgerichte zorg is in 2021 anders neergezet. Waar een 

bewonersbespreking altijd sluitpost was op een teamvergadering is deze nu 

losgekoppeld, zonder dat er extra overleg momenten nodig zijn. De 

bewonersbespreking is ingebed in het jaarrooster en is telkens voorafgaand aan 

het MDO. Het normaal geworden dat de “Bloem” wordt ingezet bij nieuwe 

bewoners. 

Wonen en Welzijn 

Vanuit de kwaliteitsgelden kon er 1,1 FTE uitbreid worden. Dit hebben we 

kunnen realiseren door medewerkers die daar een wens hadden, meer uren te 

geven. De avonddienst die voorheen door zorgondersteuners werden ingevuld 

zijn nu omgezet naar huiskamer dienst door helpende i.v.m. toegenomen 

complexe zorg. De zorgondersteuners werken nu in de ochtend met een 

huiskamer dienst. Taken die horen bij de functie zijn helder voor medewerkers. 

Het doel is om altijd iemand op de huiskamer te laten zijn. Dit zorgt ervoor dat 

bewoners altijd een aanspreekpunt hebben, het voorkomt onrust. Activiteiten 

konden weer plaatsvinden. Gezien het aantal mannelijke bewoners, zijn daar ook 

gepaste activiteiten voor georganiseerd. 

Kwaliteit & Veiligheid 

Duidelijkheid taken, bevoegd- en verantwoordelijkheden van de disciplines 

binnen de Werf: De rol van GVP-er is met de betrokkenen besproken. De vraag is 

of GVP mogelijk voor alle medewerkers die op PG werken van toepassing moet 

zijn, zeker met de verwachte toenemende complexiteit. 

Dit jaar heeft de heupairbag, de Wolk. Haar intrede gedaan in de Werf. Meerdere 

bewoners hebben middels de Wolk meer vrijheid om te lopen, daarbij verminderd 

het risico op letsel na een val. Daarbij ondersteund de Wolk de zorg in het ont 

https://www.wolkairbag.com/?gclid=EAIaIQobChMIx5yc1o-n9wIVEs13Ch1mng1dEAAYASAAEgJ64_D_BwE
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zorgen. De wolk is eigenlijk al helemaal normaal geworden, vanzelfsprekend. 

Kortom een mooi succes! 

Kennis van onvrijwillige zorg/Wet Zorg en Dwang E-learning is online gekomen in 

2021. De cliëntvertrouwenspersoon zorg en dwang is op locatie geweest voor 

kennismaking en observatie. Er zijn nog veel vragen over de wet zorg en dwang. 

Wat zijn de eisen m.b.t. omschrijving in het zorgplan, onderbouwing mist, 

casuïstiek bespreking is wenselijk. 

Ziekte verzuim: Verzuim is duidelijk in kaart. Gesprekken worden preventief 

gevoerd om (langdurig) verzuim te voorkomen. Signalen vanaf de werkvloer 

worden besproken/doorverwezen naar de ergo-coach. 

Inzet verzuimcoach voor kleinschalig wonen. Teamcoördinator wordt vanaf 2022 

meegenomen in het sociaal medisch overleg, omdat de Teamcoördinator dichter 

op de werkvloer zit en meer kijk heeft op de medewerker en diens 

omstandigheden. 

360 graden feedback: Er is een teamdag geweest in september 2021. Er is 

vooruit teruggeblikt en vooruitgekeken. Ook de toekomstvisie is aan de orde 

geweest. 

In het najaar is er een start gemaakt met feedbackgroepjes o.l.v. de teamcoach. 

Het doel hiervan is bewustwording van doel feedback. In februari 2022 zal de 

eerste ronde afgerond zijn en zal er geëvalueerd worden hoe verder te gaan. 

Ondanks Covid-19 zijn we ook dit jaar doorgegaan met verbeteren en 

ontwikkelen en daarmee het bieden van de meest optimale zorg.  
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De Werf in cijfers 

Aantal bewoners 2021* 2020 2019 

ZZP 2 & 3 0 0 0 

ZZP 4 0 0 0 

ZZP 5 14 13 12 

ZZP 6 0 0 0 

ZZP 7 2 3 4 

ZZP 8 0 0 0 

ZZP 9 0 0 0 

ZZP 10 0 0 0 

GGZ & ELV 0 0 0 

Totaal WLZ 16 16 16 

Gemiddelde ZZP 5,2 5,3 5,5 

*: Ligdagen, gemiddeld per dag over 2021. 

 

MIC 2021 2020 2019 

Vallen 62 68 79 

Medicatie 26 70 79 

Gedrag / Agressie 16 10 43 

Vermissing 3 1 0 

Overig 3 5 13 

Totaal aantal meldingen 110 154 214 

 

Cijfers medewerkers 2021 2020 2019 

Verzuim 7,07 13,7% 12,2% 

  



 

Bijlage 1: Audits | 45  

15. Bijlage 1: Audits 

Interne audits 

Elk jaar worden interne audits afgenomen volgens een jaarplanning. Ondanks de 

Covid-19 periode hebben alle vijf procesaudits kunnen plaats vinden. In verband 

met Covid-19 hebben deze niet op alle geselecteerde locaties/teams audits 

plaats gevonden. Een aantal audits worden daarom uitgevoerd in 2022.  

ISO audit  

De jaarlijkse ISO audit 9001:2015 van 2020 werd vanwege Covid-19 pandemie 

uitgesteld en in 2021 uitgevoerd. Uiteraard werd de audit met goed resultaat 

afgerond, door de externe auditoren werd één minor bevinding gesignaleerd.  

Wmo kwaliteitscontrole 

De GGD Fryslân heeft namens de Gemeente de Fryske Marren een 

kwaliteitscontrole uitgevoerd over de Wmo producten Hulp bij het huishouden, 

begeleiding individueel en begeleiding in groepsverband. Getoetst werd op basis 

van de toetsingskader kwaliteitstoezicht WMO versie 1.0 dat door het Verwey-

Jonker Instituut in samenwerking met GGD GHOR Nederland is opgesteld. Van de 

zestien beoordeelde criteria, voldoen er dertien en drie criteria voldoen 

gedeeltelijk. Hof en Hiem heeft binnen vier weken een verbeterplan opgesteld, 

waarin wordt aangegeven hoe de punten zullen worden verbeterd.   

Materiële controle zorgkantoor 

In 2021 is er materiële controle geweest door Zorgkantoor De Friesland/Zilveren 

Kruis op het gebied van vv10 binnen de Wlz. Uit de controle bleek dat de 

onderbouwing van een vv10 niet voldoende zichtbaar was in het zorgdossier. Dit 

heeft halverwege het jaar 2021 geleidt tot een aantal verbeterstappen die 

zichtbaar resultaten opleverde in de tweede helft van 2021. Er is nu een 

duidelijke onderbouwing in het zorgdossier wanneer vv10 wordt ingezet.  

Inspectiebezoek 

In 2021 heeft geen inspectiebezoek plaats gevonden. 


