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Hoofdstuk 10
Jaarrekening

Voor u ligt het bestuursverslag over
het jaar 2016 van Burgemeester
de Boer-Stichting / De Lange Wei.
De redactie is in samenwerking met
de Directeur/bestuurder, het MT
en de accountant gedaan door de
Communicatieadviseur. Bereikbaar
via communicatie@delangewei.nl.

H

et jaarverslag is
een mooi moment
om onze dank uit
te spreken naar
onze cliënten en hun mantelzorgers: wat fijn dat u ons het
vertrouwen geeft, dat u uw
waardering naar ons uitspreekt
en uiteraard ook dat u uw feedback met ons deelt.
Blijf dit vooral ook in 2017 doen. Dit
helpt ons om onze zorg- en dienstverlening nóg beter te maken. Wij
willen u namelijk graag voorzien van
de best mogelijk zorg, zodat u zich
ondersteund, verzorgd en gehoord
voelt.

Gouden keurmerk

Nadat bestuurder Wil Markesteijn begin 2016 bekend maakte met
pensioen te gaan, werd gestart met de
zoektocht naar een opvolgende directeur/bestuurder. Ondertussen ging het
werk en onze zorg- en dienstverlening
voor onze cliënten als vanzelfsprekend gewoon door. In het tweede
kwartaal van 2016 was de audit voor
het PREZO Gouden Keurmerk waarbij
Perspekt onze organisatie controleerde. Voor het 7e achtereenvolgende
jaar behaalden we het Gouden keurmerk. Een groot compliment voor een
ieder die zich inzet voor onze cliënten.
Want alleen samen kregen we dit voor

elkaar. Door dag in, dag uit, met elkaar
te werken voor hetzelfde doel: het geluk en welbevinden van onze cliënten.

Eerste indrukken

In augustus nam ik het stokje over
van Wil Markesteijn, die 10 jaar lang
het boegbeeld was van onze organisatie. Via deze weg bedanken we Wil
Markesteijn voor haar inzet in en voor
onze organisatie en de gemeenschap.
Als kennismaking met De Lange Wei
sprak ik met vele cliënten, mantelzorgers, medewerkers en vrijwilligers.

“Wat fijn dat u

ons het vertrouwen
geeft, dat u uw
waardering naar
ons uitspreekt en
uiteraard ook dat
u uw feedback met
ons deelt!”
Na 100 dagen deelde ik mijn eerste
indrukken met de organisatie, waarbij
ik mijn bewondering en verwondering
uitsprak. Deze kennismaking met onze
organisatie gaf mij een mooi inzicht
waar onze kansen liggen om onze
organisatie verder te verstevigen.

Leren en verbeteren

De afgelopen jaren maakte
onze organisatie al een verbeterslag door; met de introductie
van de ZIP-Teams (Zelfwerkende Integrale Professionele
teams) in 2015. Omdat leren
en verbeteren als rode draad
door onze organisatie lopen,
werken wij continu aan onze
zorg- en dienstverlening en
onze manier van werken. Om
uitgerust te zijn op de toekomst
werken we in 2017 toe naar een
zorgorganisatie 2.0. Dit willen we doen door een nieuwe
organisatiestructuur door te
voeren, waarbij de focus ligt op
verantwoordelijkheid en eigenaarschap bij onze medewerkers en het verder opleiden van
onze medewerkers. Daarnaast
kijken we hoe we onze huisvesting verder dementievriendelijk
kunnen maken en wat we met
elkaar slimmer en anders kunnen doen. Hierbij stellen wij ons
tot doel om ons kwaliteitsniveau
minimaal op het huidige niveau
te behouden en waar mogelijk
te verbeteren. Dit alles met het
oog op onze cliënten: om hen
de meest liefdevolle en professionele zorg te kunnen bieden.

Vriendelijke groeten,
Agnes Klaren
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“We zijn Wil Markesteijn erkentelijk

voor haar inzet in de afgelopen 10 jaar”

Verslag Raad van Toezicht
De Lange Wei werkt volgens het Raad van Toezicht model. Dit houdt in dat het
bestuurlijke deel bij de directeur/bestuurder ligt en de toezichthoudende functie
bij de Raad van Toezicht (RvT). Dit toezicht vindt zowel vooraf als achteraf plaats.
Plannen worden conform de Governance Code en onze statuten vooraf ter goedkeurig aan de Raad van Toezicht voorgelegd. Achteraf beoordeelt de Raad van
Toezicht de directeur/bestuurder en de organisatie. De raad heeft daarnaast een
stimulerende, adviserende en klankbordfunctie naar de directeur/bestuurder toe.

Zorgbrede Governance Code

Onze organisatie past de principes uit de Zorgbrede Governance
Code toe. De RvT ziet daarom
toe op de strategie en de risico’s
verbonden aan de activiteiten van
onze organisatie, onze doelstellingen en de realisatie hiervan, de
opzet en werking van de interne
risicobeheersing en de controle
hierop, de financiële situatie en de
verslaglegging hiervan, de naleving van de wet- en regelgeving
en het op passende wijze uitvoering geven van de taak als zorgorganisatie.

Samenstelling RvT

Aan de start van 2016 bestond de
RvT uit Wim de Ruiter (voorzitter),
Peter Klein (vicevoorzitter), Jan
Huizer, Jaap Huisman, René de
Bonte, Kees van den Herik en Simone Dirven - van Aalst. In 2016
trad Jan Huizer uit en Henne de
Kruijk toe tot de raad. De deskundigheidsgebieden variëren tussen
leden met kennis en ervaring in de
zorg tot leden met een financiële,
juridische en bestuurlijke achtergrond.

Bezoldiging

De bezoldiging van de leden van
de RvT vindt plaats op basis van
het advies van de Nederlandse
vereniging van Toezichthouders
in Zorginstellingen (NVTZ). In het
kader van de WNT is onze organiP. 04
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satie ingedeeld in Klasse II.

Evaluatie functioneren

Om ervoor te zorgen dat het functioneren van de raad geëvalueerd
wordt, bespreken de leden jaarlijks elkaars functioneren. Tijdens
deze jaarlijkse evaluatie spreken
de leden van de raad elkaar aan
op het al dan niet onafhankelijk
functioneren binnen de raad en
wordt erop toegezien dat er geen
belangenverstrengeling is. Deze
evaluatie wordt vastgelegd in een
verslag.

Deskundigheid

Om te blijven voldoen aan de
Zorgbrede Governance Code,
houdt de RvT haar kennis op pijl
en doet nieuwe kennis op over
alle onderwerpen die inhoudelijk
relevant zijn voor de uitoefening
van de raad. In verband met de
vernieuwde Zorgbrede Governance Code per 1 januari 2017, nam
de raad in 2016 deze vernieuwde
Code onder leiding van een externe deskundige door en liet zich
bijpraten over de zeven principes
van de nieuwe code; goede zorg,
waarden en normen, invloed belanghebbenden, inrichting governance, goed bestuur, verantwoord
toezicht en continue ontwikkeling.

Commissies

In de RvT zijn enkele commissies
ingesteld: Commissie Zorg, Dien-

sten en Welzijn, Commissie Kwaliteit en Veiligheid, Auditcommissie,
Commissie Medewerkers en de
Remuneratiecommissie. De leden
bespreken binnen de commissie
waaraan ze deelnemen de specifiek belegde taken, inventariseren
risico’s en brengen verslag uit
naar de voltallige raad. Daarnaast
zijn twee leden voorgedragen om
deel te nemen in de Cliëntenraad
en Ondernemingsraad.

1. Commissie Zorg,
Diensten en Welzijn:
aandacht voor huishoudelijke zaken en welzijn
van cliënten.
2. Commissie Kwaliteit en
Veiligheid: aandacht
voor onderwerpen
rondom de kwaliteit van
de dienstverlening en
beheersing van risico’s.
3. Auditcommissie: advies
aan de raad over de begroting en jaarrekening.
4. Commissie Medewerkers: contact onderhouden met OR.
5. Remuneratiecommissie:
werving, selectie en benoeming van de nieuwe
directeur/bestuurder.
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Aandachtsgebieden en (neven)functies
Vergaderingen 2016

De RvT kwam in 2016 tienmaal bijeen voor vergaderingen. Bij alle vergaderingen was de directeur/
bestuurder aanwezig. Daarnaast voerden de voorzitter en vicevoorzitter afzonderlijk overleg met de
directeur/bestuurder.

Communicatie

Om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen in
de organisatie en in de branche houdt de RvT nauw
contact met de directeur/bestuurder, voert de raad
gesprekken met de Cliëntenraad, de Ondernemingsraad en het Management Team en zijn leden van
de raad aanwezig bij (informatie)bijeenkomsten en
evenementen. Daarnaast houdt de RvT informatie
bij door het lezen van literatuur/vakbladen, nieuwsbrieven, websites, woont themamiddagen bij, volgt
cursussen, ontvangt informatie van de accountant
en heeft jaarlijks een vergadering samen met de
externe accountant over het jaardocument, de jaarrekening, accountantscontrole en rapportage.

Bestuurswisseling

Begin 2016 gaf directeur/bestuurder Wil Markesteijn
aan in de loop van 2016 haar functie neer te leggen
om met pensioen te gaan. De Remuneratiecommissie van de RvT stelde in samenwerking met de
externe adviesgroep Werving en Search van bureau
Leeuwendaal een vacature op om een geschikte
opvolger te vinden. Na de sluitingsperiode van de

vacature maakten bureau Leeuwendaal en de Remuneratiecommissie de eerste kandidatenselectie,
waarna zij besloten om met één kandidaat de sollicitatieprocedure te vervolgen. Bij deze procedure
werden de Cliëntenraad en Ondernemingsraad betrokken om gesprekken te voeren met de kandidaat
en hierover advies te geven. Tevens voerden leden
van het Management Team gesprekken met de kandidaat. Na de gesprekken en positieve adviezen van
de Cliëntenraad en Ondernemingsraad besloot de
RvT op woensdag 20 april Agnes Klaren als opvolger
te benoemen van Wil Markesteijn als directeur/bestuurder van onze organisatie. Agnes Klaren startte
op maandag 1 augustus en nam officieel de functie
over op maandag 22 augustus.
De Raad van Toezicht is Wil Markesteijn erkentelijk
voor haar inzet in de afgelopen 10 jaar. Zij zette zeer
goede resultaten neer (waaronder het behalen van
zeven keer het PREZO Gouden Keurmerk en de
benoeming tot Health Manager van het Jaar 2012)
en liet zo de organisatie groeien tot een parel van de
gemeentes Hardinxveld-Giessendam en Giessenlanden. Met de komst van Agnes Klaren wil de raad
deze lijn doorzetten.

Aandachtsgebieden
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Nevenfuncties

Wim de Ruiter
(voorzitter)

Voorzitter RvT, lid AuditCoördinator Welcommissie en lid Remune- zijnsportaal bij Aspect
ratiecommissie
ICT

Gemeenteraadslid CDA HardinxveldGiessendam, lid Raad van Toezicht
GPO-WN Alphen aan de Rijn en lid
Raad van Toezicht CVO-AV
Gorinchem

Peter Klein

Vicevoorzitter RvT en lid
Remuneratiecommissie

Voorzitter YMCA Nederland,
voorzitter Stichting Gehandicaptenzorg
Alblasserwaard, lid Raad van Advies
Stichting WhyNot Kenya en bestuurslid
stichting Vastgoed Beheer YMCA

Jaap Huisman

Lid RvT, lid Remuneratie- Geen
commissie en lid Commissie Kwaliteit en Veiligheid

Burgerraadslid en bestuurslid VVD
Hardinxveld-Giessendam

René de Bonte

Lid RvT, lid Auditcommissie

Teamleider Financiën
bij Werkorganisatie
CGM

Lid Rekenkamercommissie gemeente
Krimpenerwaard

Kees van den
Herik

Lid RvT, voorgedragen in
de Cliëntenraad, lid Commissie Zorg, Diensten en
Welzijn

Geen

Geen

Simone Dirven van Aalst

Lid RvT, lid Commissie
Opdracht als projectKwaliteit en Veiligheid en
leider Veilige Publieke
lid Remuneratiecommissie Taak binnen Veiligheidsregio Midden- en
West-Brabant en
Zeeland

Voorzitter Raad van Advies Zusters
Franciscanessen Dongen, voorzitter stichting Ontwikkeling Historisch
hart Oudenbosch, voorzitter stichting
inloophuizen Het Getij in Bergen op
Zoom en Ossendrecht, vicevoorzitter
Raad van Toezicht Avoord Zorg en Wonen Etten-Leur, lid College van Advies
Kwadrant Scholengroep O’hout-Dongen, comité van aanbeveling Dongenice, comité van aanbeveling Hospice
Dongen en Raad van Commissarissen
AutismePunt Eindhoven

Jan Huizer

Lid RvT, voorgedragen in
de Ondernemingsraad, lid
Commissie Medewerkers

Geen

Geen

Henne de Kruijk

Lid RvT, voorgedragen in
de Ondernemingsraad, lid
Commissie Kwaliteit en
Veiligheid

Product- en Implementatiespecialist NCare
bij NControl BV

Geen

Per 1 mei 2016 uit
de RvT getreden
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Hoofdfunctie

Eigenaar/directeur van
WayPoint 7 software
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Verslag Directeur/bestuurder
De directeur/bestuurder heeft de bestuurlijke leiding en is verantwoordelijk
voor het beleid en de strategie van onze organisatie. De directeur/bestuurder
legt verantwoording af over het gevoerde beleid aan de Raad van Toezicht.
Zoals te zien in het organigram op pagina 17 is de directeur/bestuurder
voorzitter en leidinggevende van het Management Team.

Samenstelling

Aan de start van 2016 is Wil Markesteijn de directeur/bestuurder
van onze organisatie. Zij is sinds
1 oktober 2006 in dienst (geen
nevenfuncties). In 2016 legde zij
haar functie neer om met pensioen te gaan (zie pagina 6). Na
een sollicitatieprocedure is Agnes
Klaren aangesteld als opvolger. Zij
werd officieel de directeur/bestuurder van onze organisatie op 22
augustus 2016. Als nevenfunctie
is zij lid van de Raad van Toezicht
bij SDW Zorg met als portefeuille
Kwaliteit en Cliëntenraad.

Bezoldiging en evaluatie
functioneren

Na een sollicitatieprocedure
is Agnes Klaren aangesteld als
opvolger van Wil Markesteijn

De directeur/bestuurder heeft een
dienstverband bij onze organisatie. De bezoldiging vindt plaats
op basis van de cao VVT en
wordt uitgevoerd conform de Wet
Normering Topinkomens (WNT).
Jaarlijks beoordeeld de Remuneratiecommissie van de Raad van
Toezicht het functioneren van de
directeur/bestuurder. In verband
met de bestuurswisseling halverwege het jaar vonden in 2016
geen functioneringsgesprekken
plaats met Wil Markesteijn. Na
het aanstellen van Agnes Klaren
als directeur/bestuurder vond in
december het eerste evaluatiegesprek plaats.

Overleg met MT

Samen met het Management
P. 08
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Team (MT) vergadert de directeur/
bestuurder wekelijks over het
huidige en toekomstige beleid. De
vergadercyclus is ingedeeld in de
ene week een officiële vergadering inclusief agenda en de andere
week een korte MT-vergadering.
De samenstelling van het MT is in
2016 veranderd. Begin 2016 waren de Leidinggevenden Intramurale Zorg locatie De Lange Wei,
de Leidinggevende locatie De Zes
Molens, de Facilitair Manager, de
Leidinggevende Wijkverpleging,
de Coördinator Kwaliteit en Onderwijs en de Beleidsmedewerker
lid van het MT. In verband met de
grootte van het MT is besloten het
MT te verkleinen. De Coördinator Kwaliteit en Onderwijs en de
Beleidsmedewerker traden voor
een proefperiode tot 31 december
2016 uit het MT. Deze periode is
gebruikt om tot een voorstel voor
een nieuwe organisatiestructuur te
komen. De Coördinator Kwaliteit
en Onderwijs en de Beleidsmedewerker werden tijdens deze
proefperiode voor advies over
onderwerpen passend bij hun
functie gevraagd aan te sluiten bij
de MT-vergaderingen.

raad. Daarnaast overlegde de
directeur/bestuurder voorafgaand
aan de vergaderingen van de
Cliëntenraad en de Ondernemingsraad met de voorzitter en
secretaris van beide medezeggenschapsraden.

Overleg met Staf

In 2016 is een vergadering tussen
de directeur/bestuurder en de Staf
afdeling ingevoerd. Deze vond
tweemaal plaats en wordt vanaf
2017 drie keer per jaar gecontinueerd.

Overleg met
samenwerkingspartners

De directeur/bestuurder onderhoudt door het jaar heen contact
met onze samenwerkingspartners
(zie pagina 36-37). Na de
bestuurswisseling hield de nieuwe
directeur/bestuurder kennismakingsgesprekken met hen en zette
deze nauwe samenwerking
voort.

Overleg met
medezeggenschap

De directeur/bestuurder vergaderde in 2016 zevenmaal met de
Cliëntenraad, negenmaal met de
Ondernemingsraad en vijf keer
met de Verpleegkundig Advies-
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CR, OR en VAR
In onze organisatie zijn een Cliëntenraad (CR), Ondernemingsraad (OR) en
Verpleegkundige Adviesraad (VAR) actief. De CR en OR komen op voor de belangen en het welbevinden van respectievelijk de cliënten en de medewerkers.
Als advies- en inspraakorgaan geven zij gevraagd en ongevraagd advies over
het beleid van de organisatie. Daarnaast zet de VAR zich in voor het optimaliseren van de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening van De Lange Wei.

Cliëntenraad

Net als De Lange Wei heeft de
CR voor ogen dat alle cliënten
liefdevolle zorg en dienstverlening
ontvangen. Door de vele wijzigingen in de wetgeving ziet de CR het
als haar taak om toe te zien op de
manier waarop deze veranderingen in de praktijk komen. De CR
volgt de ontwikkelingen dan ook
op nauwe voet en ziet erop toe dat
de belangen van de cliënt centraal
staan en blijven staan. En dat de
organisatie de zorg op een verantwoorde manier biedt.

Samen opkomen voor de
belangen van de cliënten en
medewerkers

P. 10
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toetreding in 2017.
Commissies
De CR is actief betrokken bij
enkele commissies in onze organisatie. Zo namen enkele leden
uit de CR deel in de Herdenkingsdienstcommissie, de Activiteitencommissie en de Menucommissie.
Daarnaast was de CR betrokken
bij de benoeming van de nieuwe
directeur/bestuurder en bracht
hierover een positief advies uit
aan de RvT.

Samenstelling CR
Aan de start van 2016 bestond de
CR uit Bas Huisman (voorzitter),
Gerda Korevaar-Brand (secretaris), Aagje Vonk-Both, Atie De
Ruijter-Vogel, Ed Bohré, Anne
Embregts en Wil Gerritse. Als lid
van de RvT woont Kees van den
Herik de vergaderingen van de
CR bij, zonder stemrecht. Miranda
Aaldijk ondersteunt de werkzaamheden van de CR vanuit De Lange
Wei als notulist.

Vergaderingen 2016
In 2016 kwam de CR zevenmaal
bij elkaar voor een reguliere
vergadering. Voorafgaand aan
deze vergaderingen hebben de
voorzitter en secretaris van de CR
overleg met de directeur/bestuurder van onze organisatie over de
te bespreken onderwerpen. Het
eerste deel van de CR vergaderingen is een onderling overleg,
waarna de directeur/bestuurder
van onze organisatie aansluit voor
het tweede deel.

In 2016 traden Bas Huisman,
Gerda Korevaar-Brand en Atie De
Ruijter-Vogel uit de CR. De secretaristaken nam Wil Gerritse waar
van Gerda Korevaar-Brand. Voor
het voorzitterschap trad Ine De
Boer in 2016 toe. Daarnaast trad
Didy Boer toe als lid en neemt in
2017 de secretaristaken van Wil
Gerritse over. De CR is tevens in
gesprek met twee personen over

Communicatie
De CR wordt nauw betrokken bij
ontwikkelingen in en informatie
omtrent onze organisatie die van
belang zijn voor onze cliënten. De
communicatie tussen de directeur/
bestuurder en de CR verlopen
goed. De directeur/bestuurder
informeert de CR over o.a. voorgenomen beleid, de jaarrekening,
de begroting, het kwaliteitsbeleid,

audits, kwaliteitsmetingen en
onderzoeken. Om zichtbaar te zijn
in de organisatie is de CR regelmatig aanwezig bij (informatie)
bijeenkomsten, vergaderingen en
werkgroepen. Daarnaast plaatst
de CR twee keer per jaar een artikel in huisblad de Kluitenruif.
Uitgebrachte adviezen 2016
In 2016 bracht de CR advies uit
over de volgende zaken:
Protocol Herdenking
overleden cliënten / Tariefsverhoging 2016 waskosten /
Project Zelf doen; Anders en
Beter / Aanstelling nieuwe
directeur/bestuurder / Doelstellingen De Lange Wei
2016 / Project Gastvrijheidszorg met Sterren / Vernieuwing intakemappen.
Daarnaast bracht de CR een aantal ongevraagde adviezen uit:
Informatieverstrekking
tijdens intakegesprekken
met nieuwe cliënten / Terras
begane grond locatie De
Zes Molens / Vervanging
keramische kookplaten door
inductiekookplaten huiskamers locatie De Zes
Molens / Aanbrenging horren
in locatie De Zes Molens.
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“Als Cliëntenraad blijven wij erop toezien dat de cliënten

de zorg en ondersteuning krijgen die zij nodig hebben.”

Vooruitblik naar 2017
Uit de gehouden onderzoeken in 2016 blijkt
dat de cliënten de zorg als zeer goed ervaren
en waarderen. De CR ziet erop toe dat dit
kwaliteitsniveau in de toekomst gehandhaafd
blijft. Daarnaast blijft de CR erop toezien dat
de cliënten de zorg en ondersteuning krijgen die zij nodig hebben. Dit is voor de CR
van essentieel belang. In 2017 verwacht het
zorgkantoor van de CR dat zij een actieve rol
spelen bij de zorginkoop, dit vraagt om meer
specifieke deskundigheid. Voor het eerst nam
de CR daarom deel aan de gesprekken met
de directeur/bestuurder van De Lange Wei
en het Zorgkantoor over de zorginkoop 2017.
Dit wordt naar verwachting gecontinueerd. In
2017 hoopt de CR de belangen van de cliënten op een positieve en constructieve wijze te
blijven behartigen.

Ondernemingsraad

Het afgelopen jaar dacht en besloot de Ondernemingsraad (OR) constructief mee over
zaken die van belang zijn voor het personeel
en de organisatie. In meerdere onderwerpen
maakte de OR het verschil en liet daarmee
zien goed en betrokken te functioneren. Enkele onderwerpen hadden de extra aandacht
van de OR het afgelopen jaar; het functioneren van de ZIP-Teams, de functiebeschrijvingen, De Kanteling Werktijden, CuraWeb en de
sollicitatieprocedure van de nieuwe directeur/
bestuurder
Samenstelling OR
Aan de start van 2016 bestond de OR uit
Miranda Smit (voorzitter), Anneke van Peer
(secretaris), Jobke de Ruijter, Eline Boer,
Joke Blom en Lia de Jong. In het voorjaar van
2016 hield de OR verkiezingen. Daarbij traden
Miranda Smit, Anneke van Peer en Jobke de
Ruiter uit de OR en traden Mireille Gelderblom, Marijse van ‘t Verlaat en Corrie Roza
toe tot de raad. Met de nieuwe samenstelling
neemt Eline Boer de functie als voorzitter op
zich, Joke Blom de functie tot algemeen adjunct en Lia de Jong de functie als secretaris.

P. 12
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Deskundigheidsbevordering
De drie nieuwe OR leden volgden in oktober de
basistraining OR. Daarnaast volgden de twee leden
die zich bezighouden met De Kanteling Werktijden
diverse workshops en bijeenkomsten om zich beter
in deze materie te kunnen verdiepen en daadkrachtig
aan de slag te kunnen met dit onderwerp.

dragerschap voor de WGA / Prestatie-coaches - teamrollen.

Vergaderingen 2016
In 2016 kwam de OR negenmaal bijeen voor vergaderingen in aanwezigheid van onze directeur/bestuurder en negenmaal voor onderlinge vergaderingen.

Tot slot maakte de OR gebruik van het adviesrecht:

Communicatie
De OR hecht grote waarde aan een open en heldere
communicatie. Daarnaast is goed contact met de
achterban voor de OR belangrijk om te weten wat er
in de organisatie leeft en daar actief op in te kunnen
spelen. Om die reden is de OR regelmatig aanwezig
bij diverse (informatie)bijeenkomsten, vergaderingen
en werkgroepen. Daarnaast organiseerde de OR
een koffie-uurtje, wat onvoldoende werd bezocht. De
OR informeert de medewerkers via De Lange Wei
Express (de medewerkernieuwsbrief van onze organisatie) en plaatst de notulen op SDB*Selfservice (het
intranet).
Uitgebrachte instemming en adviezen in 2016
In 2016 gaf de OR op verzoek van de bestuurder
instemming over de volgende zaken:
Eenzijdige wijzigingsbeding / formatiebeleid januari
2016 - 2018 / VOG / Werving & selectiebeleid 2016
- 2019 / Functie Cliënt Coördinator / Aanpassing functiegebouw t.b.v. participatiewet / Afwijking cao artikel
3.7 lid 1 cao VVT t.b.v. functie Cliënt Coördinatoren /
Vacatures Huishoudelijke Ondersteuning.

Ongevraagd advies gaf de OR in 2016 over:
Verslaglegging tijdens contracten onbepaalde tijd en aanwezigheid Personeelsadviseur tijdens dit gesprek, met name bij
disfunctioneren.

Op verzoek van de directeur/bestuurder bestudeerde de OR de
begroting voor 2017 en gaf hierop een
positieve reactie.
Vooruitblik naar 2017
In 2017 blijft de OR zaken zoals De Kanteling Werktijden, het
functioneren van de Cliënt Coördinatoren, de functie van de
Prestatiecoaches, de functiebeschrijvingen, CuraWeb, de nieuwe
MT-structuur, de mogelijke reductie van het personeel in relatie
tot de FTE’s, het gebruik van de Praethuyzen en de deskundige
bezetting hiervan en de ontwikkelingen die via de politiek op onze
organisatie afkomen zo nauw en objectief mogelijk blijven volgen.
Daarnaast gaat de OR aan de slag om haar achterban nog beter
te bereiken.

Verpleegkundige adviesraad

De Verpleegkundige Adviesraad (VAR) is een belangrijk signalerend en adviesorgaan voor onze organisatie. Vanuit beroepsinhoudelijke optiek adviseert de VAR om de kwaliteit van de zorg
te waarborgen en te verbeteren. Naast een adviserende functie,
heeft de VAR ook een signalerende functie. Dit houdt in dat de
VAR signalen die zij op de werkvloer of landelijk niveau oppikken
onder de aandacht brengen bij de directeur/bestuurder en het MT.
Samenstelling VAR
De VAR bestaat uit Jolanda Besselink, Bianca Moen, Jobke de
Ruijter, Miranda Smit en Hester Koorevaar.

In 2016 gaf de OR advies over:

Aandachtsgebieden
De VAR houdt zich bezig met diverse onderwerpen:

Meerjarenbeleid Waarmee kan ik u van dienst zijn
/ Doelstellingen 2016-2017 / Toetreding Henne de
Kruijk tot de RvT / Matchtafel concept / Nationaal
bedrijfsfitnessplan (negatief advies) / Verandering
samenstelling MT / Benoeming Preventiemedewerker
/ Aanstelling nieuwe directeur/bestuurder / Wijziging
Werving- en selectiebeleid / Aangaan eigen risico

Klinische lessen verzorgen / mondzorg / adviseren over hoe
zaken beter en makkelijker kunnen / deskundigheidsbevordering
verzorgen voor collega’s / vergelijken van de inspectie-eisen
met het beleid en de praktijk in onze organisatie / risicofactoren
omtrent cliënten / problemen zorgleefplannen signaleren inclusief
advies over verbeterpunten.
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Profiel De Lange Wei
Burgemeester de Boer-Stichting / De Lange Wei is een organisatie gericht
op het leveren van zorg- en dienstverlening in de ouderenzorg, met als werknaam De Lange Wei. Juridisch is onze organisatie vormgegeven als een stichting. Wij beschikken over een toelating conform de WTZi voor het leveren van
Wlz en Zvw zorg en zijn verder toegelaten tot het bieden van Wmo zorg. De
onderdelen die wij leveren zijn persoonlijke verzorging, verpleging, verblijf,
begeleiding, behandeling, dagbesteding en huishoudelijke ondersteuning.
Daarnaast bieden we diverse diensten op particuliere basis aan, zoals maaltijden, telefonie, alarmering en activiteiten.
Deze zorg- en dienstverlening bieden wij in twee woonzorgcomplexen (locatie De Lange Wei gevestigd in Hardinxveld-Giessendam en locatie De Zes Molens gevestigd in Hoornaar) en in de thuissituatie in de gemeente
Hardinxveld-Giessendam en gemeentes uit de regio
Alblasserwaard/Vijfheerenlanden, zoals de gemeentes
Giessenlanden, Molenwaard, Zederik en Gorinchem.

Visie

In onze organisatie streven wij ernaar dat de cliënt door
en uit zijn omgeving zoveel positieve energie put dat
een gevoel van geluk ontstaat. De elementen warmte,
veiligheid en samen zijn, staan daarbij centraal. We
doen er alles aan dat een ieder zich thuis voelt in onze
organisatie. Onze zorg- en dienstverlening is erop
gericht dat de cliënt zo zelfstandig mogelijk zijn eigen
leven blijft inrichten. Alles wat hij nog zelf kan doen,
nemen wij niet over. Cliënten maken dan ook hun eigen

“We doen er alles aan dat

een ieder zich thuis voelt
in onze organisatie”
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keuzes met betrekking tot hun daginvulling, zorg
en welzijn. Op het moment dat het de cliënt niet of
in mindere mate lukt, dan stimuleren, begeleiden
en ondersteunen wij hem. Wij bejegenen de cliënt
respectvol en stimuleren hem om zo lang mogelijk
deel te nemen aan de samenleving. Onze voorzieningen creëren wij dichtbij de vertrouwde omgeving, waarmee wij bijdragen aan een gevoel van
veiligheid en geborgenheid.

Kernwaarden

1. Eigen regie; cliënt bepaalt;
2. Behoud autonomie en zelfstandigheid; leven
zoals thuis;
3. Respectvolle benadering;
4. Veilige, verantwoorde en vertrouwde basis.
5. Balans, kwaliteit van leven.

Verslagleggend rechtspersoon		
Burgemeester de Boer-Stichting / De Lange Wei
Adres: 						Rembrandthof 85
Postcode en plaats:				
3372 XV te Hardinxveld-Giessendam
Nummer Kamer van Koophandel: 		
41118658.
Telefoon					0184-678000
E-mail						info@delangewei.nl
Website					www.delangewei.nl
Facebook					
/delangewei
Twitter						
/delangewei
Linked-In					
/company/woonzorgcentrum-de-lange-wei

											 		

P. 15

Hoofdstuk 4 | Profiel organisatie

Financieel
Het jaar 2016 sloten we af met
een positief resultaat van
€ 111.977 waar een positief
resultaat was begroot van
€ 11.739. De goede resultaten van
de afgelopen jaren zorgden voor
een gezonde financiële positie en
een goede liquiditeitspositie.
Het gehele jaar door stellen we
maandrapportages op om inzicht
te houden hoe onze organisatie
ervoor staat. In de maandrapportages staat onder andere de
gerealiseerde productie, personele bezetting, het ziekteverzuim en
de gemaakte kosten. Daarnaast
ontvangen de directeur/ bestuurder en de Raad van Toezicht
rapportages van de interne controlefunctionaris over de Regeling
AOIC Wlz-zorgaanbieders. Deze
rapportages, de rapportages van
het zorgkantoor over de tijdige en
juiste aanlevering van de productie en die van de accountant naar
aanleiding van de interim-controle,
geven een positief beeld van de
organisatie.

Wlz

Het beleid om in het kader van
de extramuralisering te richten op
het behoud van de intramurale
plaatsen, is in 2016 voortgezet.
Door goede afspraken met het
zorgkantoor, konden we het aantal
intramurale plaatsen behouden
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en is de opbrengst door goede
tariefafspraken licht toegenomen
ten opzichte van 2015. Het feit dat
de overproductie over 2015 alsnog werd vergoed, had positieve
invloed op het resultaat 2016.

Zorgkostenplafonds

Organigram
onder meer is bepaald dat ORT
vergoed wordt over de vakantiedagen. De impact hiervan op
het resultaat van 2016 bedraagt
samen met de twee eenmalige
uitkeringen van 1,2% in totaal
€ 245.000.

Het budget van de Zvw was, met
uitzondering van de indexeringen,
gelijk aan het budget van 2015.
Gedurende de loop van het jaar
werd al snel duidelijk dat we het
zorgkostenplafond van VGZ zouden overschrijden. De overschrijding bedroeg uiteindelijk ruim 1%.

Liquiditeit

WMO

Voor 2017 is net als in voorgaande jaren een conservatieve begroting opgesteld, waarbij door bij
de zorginkoop uit te gaan van het
behoud van het aantal intramurale
plaatsen het budget nagenoeg
gelijk bleef. Voor de wijkverpleging is bij alle zorgverzekeraars
ingekocht en zijn diverse zorgkostenplafonds vastgesteld. Voor de
WMO-producten wordt voortgegaan op de ingeslagen weg. Belangrijk is om alle ontwikkelingen
zoals het nieuwe kabinetsbeleid
scherp te blijven volgen en proactief in te spelen op nieuw beleid
vanuit de verschillende partijen en
kansen te creëren.

In het kader van de aanbesteding
voor de WMO Begeleiding en
WMO Huishoudelijke Ondersteuning waren tarieven vastgesteld
zonder een vooraf vastgestelde
productie. De verwachting dat in
2015 grote verschuivingen optraden in de hoogte van deze budgetten, werd in 2016 zichtbaar.
Door strengere indicatiestelling
nam de omzet WMO met ruim
€ 137.000 af; een daling van 13%.

Personele kosten

De personele kosten zijn ondanks
een lichte daling van de formatie als gevolg van de krimp in de
WMO met 2% toegenomen. De
belangrijkste oorzaak hiervan, is
de nieuw afgesloten cao waarin

Onderstaand ziet u het organigram zoals onze organisatiestructuur begin 2016
was. Zoals te lezen op pagina 9 is halverwege 2016 de MT-structuur tijdelijk
gewijzigd. Daarnaast is in 2016 een aanzet gemaakt tot een nieuwe organisatiestructuur. Dit krijgt in 2017 verder vorm, waarna een nieuw organigram volgt.

De liquiditeit is ten opzichte van
2015 gelijk gebleven en de liquiditeitspositie is zeer goed te
noemen. Gezien de gewijzigde
systematiek van de bevoorschotting was en is dit zeer belangrijk.

Begroting 2017
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“Wij creëren graag samen
met u een veilig thuis, waar u
uzelf kunt zijn en leeft zoals u
dat het liefste doet.”

Kerncijfers
Cliënten op 31 december

Aantal

Cliënten locatie De Lange Wei

60

Cliënten locatie De Zes Molens

20

Cliënten wijkverpleging

171

Cliënten huishoudelijke ondersteuning

292

Cliënten dagopvang locatie De Lange Wei

16

Cliënten dagopvang locatie De Zes Molens

13

Cliënten personenalarmering
Cliënten VPT

423
2

Productie over heel 2016
Verzorgings- en verpleegdagen locatie De Lange Wei

22.950 etmalen

Verzorgings- en verpleegdagen locatie De Zes Molens

7.543 etmalen

Uren wijkverpleging/thuiszorg excl. VPT

40.393,34 uur

Uren huishoudelijke ondersteuning

35.272,36 uur

Dagen VPT

1001 dagen

Dagdelen dagbesteding locatie De Lange Wei

2.954 dagdelen

Dagdelen dagbesteding locatie De Zes Molens

3.178 dagdelen

Cliënten over heel 2016
Cliënten overleden locatie De Lange Wei

15

Cliënten overleden locatie De Zes Molens

7

Cliënten in zorg gehad locatie De Lange Wei

79

Cliënten in zorg gehad locatie De Zes Molens

27

Cliënten overleden wijkverplegingq

36

Cliënten in zorg gehad wijkverpleging
Cliënten overleden huishoudelijke ondersteuning
Cliënten in zorg gehad huishoudelijke ondersteuning
Cliënten overleden dagopvang
Cliënten in zorg gehad dagopvang (beide locaties)
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279
29
371
7
60

Cliënten overleden VPT

0

Cliënten in zorg gehad VPT

3
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Cliëntenzorg
Bij De Lange Wei vinden we het belangrijk om hoge kwaliteit zorg, welzijn en
dienstverlening aan onze cliënten te verlenen. Om hen zo goed mogelijk te
ondersteunen, zetten wij dag in, dag uit met elkaar ons beste beentje voor met
als doel een thuis te creëren voor onze cliënten, in te spelen op hun wensen
en de beste zorg, welzijn en diensten aan te bieden.

Kwaliteitssysteem

“Met deze tuin willen wij
beweging stimuleren bij
onze cliënten en de inwoners
uit Boven-Hardinxveld.”

Om te controleren of we aan
deze standaard blijven voldoen,
is ons kwaliteitsbeleid gebaseerd
op twee pijlers: de zorgvisie van
onze organisatie en de wettelijke
bepalingen zoals o.a. vastgelegd
in het Kwaliteitsdocument 2013
Verpleging, Verzorging en Zorg
Thuis. Leren en verbeteren zijn
onderdeel van dit beleid en lopen
als een rode draad door onze organisatie heen. We kijken continu
wat goed gaat en wat nog een
stapje beter kan. De kwaliteitsonderzoeken binnen onze organisatie zijn dan ook gericht op kwaliteitsverbetering. Hierbij gebruiken
wij het prestatiegerichte kwaliteitssysteem PREZO van stichting
Perspekt. Dit kwaliteitssysteem
ondersteunt onze organisatie en
professionals bij het behalen van
prestaties gericht op interne kwaliteitsverbetering. Uitgangspunt
hierbij is het cliëntenperspectief,
wat wij voor onze organisatie
als waardevol ervaren. Kwaliteit
van leven staat daarbij centraal.
Het MT bespreekt regelmatig het
behalen van de kwaliteitsdoelstellingen. Naar aanleiding van verzamelde observaties in de praktijk
en diverse ontwikkelingen past het
MT waar nodig de doelstellingen
aan.

Audit PREZO
Gouden Keurmerk

Dinsdag 16 februari 2016 toetsten
vijf auditoren van stichting Per-
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spekt, de toetsingsorganisatie in
de sector Verpleging, Verzorging
en Thuiszorg, de kwaliteit van
onze organisatie tijdens de initiële
audit. Tijdens deze audit stelden
de auditoren vast dat onze cliëntprestaties voor de intramurale
zorg en de wijkverpleging wederom voldoen aan de standaard
van het PREZO Gouden Keurmerk. Hierdoor voldoen wij al voor
het zevende jaar achter elkaar
aan de criteria en normen van dit
keurmerk. Tijdens het eindoordeel
waren de auditoren vol lof over
de vele activiteiten, het werken in
kleine teams, de vriendelijke en
verzorgde medewerkers, de hygiëne in de locaties en de goede
medezeggenschap voor cliënten
en medewerkers. Wel brachten de
auditoren twee aandachtspunten
naar voren die te maken hebben
met de indirecte zorg, waaronder
de aanbeveling om het Zorgleefplan meer te integreren. Zij gaven
aan dat wij met meer verbondenheid en meer kracht nog betere
resultaten kunnen bereiken. Hiermee zijn wij in 2016 direct aan de
slag gegaan.

Audit inspectiepreventie

In februari van 2016 onderzocht
een externe auditor van CareB4
tijdens een audit onze infectiepreventie. Deze audit was gericht op het gebied van hygiëne,
infectiepreventie, onderhoud en
veiligheid. Zowel de persoonlijke
hygiëne van de medewerkers als

de hygiëne van de keuken en
verblijfsruimten zijn positief beoordeeld. Uit de audit kwamen enkele
aandachtspunten naar voren.
Hierop is direct actie ondernomen.

Interne audit eten & drinken

Tijdens een interne audit onderzochten onze interne auditoren
het eten en drinken in locaties De
Lange Wei en De Zes Molens. De
cliënttevredenheid m.b.t. eten en
drinken kwam in de CQ-index van
2015 net iets hoger uit dan het
landelijk gemiddelde. Ondanks
deze goede uitkomst, blijven wij
graag werken aan onze kwaliteit. Om die reden voerden wij in
2016 een interne audit uit in beide
locaties. Over het algemeen werd
het eten, drinken en de ambiance
goed gewaardeerd. Daarnaast
formuleerden de interne auditoren
verbeterkansen waarmee we aan
de slag zijn gegaan.

Vooronderzoek gastvrijheid

Voor 2017 hebben wij een aanvraag gedaan voor een audit
Gastvrijheidszorg met sterren,
waarbij een mysterie guest op
bezoek komt om de gastvrijheid
van onze organisatie te toetsen.
Als voorbereiding op deze audit
deden wij een vooronderzoek
onder cliënten, contactpersonen,
medewerkers en vrijwilligers door
middel van vragenlijsten. Naast
positieve bevindingen signaleerden wij verbeterpunten die wij
omzetten naar verbeteracties voor
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“Op ZorgkaartNederland.nl ontvingen we in 2016 van

cliënten en familie mooie waarderingen met een gemiddeld
cijfer van een 9,0! Heel hartelijk bedankt!”

meer tevredenheid en een kwaliteitsverbetering.

Zorgindicatoren IGZ

In september 2016 vroeg de Inspectie van de
Gezondheidszorg (IGZ) de zorgindicatoren op
over het jaar 2015 bij alle zorgaanbieders in
de Verpleging, Verzorging en Thuiszorg. Deze
indicatoren gebruikt de IGZ om te bepalen hoe
het met de kwaliteit gesteld is in de zorgsector
en bij welke zorgaanbieder of waar sectorbreed mogelijke risico’s voorkomen. Hand
in hand met de indicatoren gaan kwaliteitsstandaarden: wat vindt men in het algemeen
goede zorg en wat juist niet. Aangezien wij
openheid en transparantie belangrijk vinden,
gaven wij aan deze opvraag gehoor. Begin
2017 zijn de indicatoren openbaar gemaakt
door de IGZ op hun website.

Puls-audit

In het kader van continu leren en verbeteren
deed Puls Consultancy & Interim-Management
op ons verzoek eind 2016 een Puls-audit (een
proefaudit uitgevoerd door Puls) in onze organisatie. Op basis van de door de IGZ gebruikte
vragenlijst inspecteerde Puls onze organisatie
op de aspecten sturen op kwaliteit en veiligheid, cliëntdossier, deskundigheid en inzet
personeel, medicatieveiligheid en vrijheidsbeperking. Deze audit was voor onze medewerkers onaangekondigd en had als doel om te
bekijken waar wij nu staan. De auditor gaf ons
na afloop van de audit het grote compliment
dat als hij nog ouders had, hij ze graag bij ons
had laten verblijven. Daarnaast formuleerde
de auditor enkele aandachtspunten om de
kwaliteit van onze zorg- en dienstverlening
nog verder te verbeteren. Met deze punten
zijn we voortvarend aan de slag gegaan.

Cliëntenveiligheid

De Melding Incidenten Cliënten Commissie
bespreekt de meldingen die betrekking hebben op medicatie, vallen en andere situaties.
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In 2016 ontving de commissie 234 meldingen van
incidenten en bijna incidenten. Deze zijn in te delen in
99 meldingen met betrekking tot medicatie, 119 valincidenten en 16 overige situaties. Na elke situatie kijkt
de commissie aan de hand van de analyse en vragen
wat er gebeurde en wat er nodig is om dit incident in
de toekomt te voorkomen.

Risicosignalering

Elk half jaar onderzoekt een medewerker uit preventief oogpunt met de cliënt (en zijn contactpersoon)
of er sprake is van een verhoogd risico op gebieden
zoals voeding, vallen en eenzaamheid. Daarbij kijken
zij welke punten met een aanpassing van de zorg
voorkomen kunnen worden. Door de invoering van
CuraWeb wijzigde de manier van registeren van deze
risicosignaleringen. CuraWeb maakt het namelijk
overzichtelijker om een verbeteractie af te spreken en
met collega’s te communiceren. Ook in het kader van
preventie zijn er afspraken gemaakt met een tandarts
en mondhygiëniste en besteden we gericht aandacht
aan mondzorg.

Prestatiemonitor

Om prestaties op een eenvoudige en doelmatige
wijze te bewaken en monitoren maken wij sinds 2015
gebruik van de prestatiemonitor. Aan de hand van
meetkaarten brachten diverse Prestatiecoaches binnen onze organisatie het effect van werkzaamheden
in beeld. De resultaten bespreken zij in de teams en
waar nodig worden deze resultaten in het MT besproken. Deze manier van werken stelt vast wat goed
gaat, maar laat ook zien waar extra alertheid nodig is
in het handelen of een (kleine) aanpassing in afspraken over het werk. Bij de meetkaarten ligt de focus
vooral op persoonsgerichte zorg en het handelen
volgens professionele richtlijnen. In 2017 ontwikkelen
we dit door naar een instrument wat helpt om te meten, analyseren, verbeteren en borgen op team- en
organisatieniveau.

Cliëntvertrouwenspersoon

Aan de start van 2016 beschikte onze organisatie
over twee onafhankelijke vertrouwenspersonen.
Sanny Kamerman voor locatie De Lange Wei en Pia

Buizert voor locatie De Zes Molens. Halverwege het jaar stopte Pia Buizert met haar
werkzaamheden en nam Sanny Kamerman
haar taken over, waardoor zij nu de vertrouwenspersoon is voor alle cliënten van onze
organisatie. Cliënten kunnen met haar zaken
bespreken waar zij tegenaan lopen of waar zij
ontevreden over zijn. De vertrouwenspersoon
komt na een afspraak bij hen thuis voor een
persoonlijk bezoek. Daarnaast is het mogelijk
om schriftelijk contact op te nemen met de
vertrouwenspersoon. Sanny Kamerman rapporteert aan de directeur/bestuurder over haar
werkzaamheden.

Tip, klacht of compliment

In 2016 ontvingen wij geen klachten. In 2017
werken we aan een vernieuwd tips, klachten
en complimenten beleid, zodat het voor cliënten, mantelzorgers en andere bezoekers nog
gemakkelijker wordt om hun mening middels
een tip, klacht of compliment bij ons achter te
laten.
Onderdeel hiervan is ook ZorgkaartNederland.
nl. In 2016 ontvingen we diverse waarderingen
via deze waarderingswebsite. Voor locatie De
Lange Wei ontvingen wij vier waarderingen
in 2016 van gemiddeld een 9,0. Daarnaast
ontvingen wij voor locatie De Zes Molens drie
waarderingen van gemiddeld een 8,9. In totaal
heeft onze organisatie op dit moment 36 waarderingen met een gemiddeld cijfer van een
8,6. In 2017 gaan we via meerdere kanalen
aandacht besteden aan ZorgkaartNederland.
Meer waarderingen zorgt voor meer transparantie, waardoor potentiële cliënten gemakkelijker kunnen kiezen voor een zorgaanbieder.
Daarnaast is deze waarderingswebsite een
manier voor onze organisatie om continu bezig te zijn met de kwaliteit van onze zorg- en
dienstverlening. De waarderingen van cliënten
en hun familie helpen ons om te bekijken wat
goed gaat en waar verbeterpunten liggen.
Daarnaast gaan we deze waarderingen en

verhalen inzetten via diverse kanalen in het kader van
storytelling.

Onderzoek eigen regie

In november en december 2016 vond het onderzoek
Eigen regie plaats in onze locaties en de wijkverpleging. Middels een enquête stelden we aan in totaal 21
cliënten vragen over de vier elementen van zelfregie:
eigenaarschap, motivatie, kracht en contacten. Met
de uitkomsten van dit onderzoek willen we punten
binnen onze organisatie verbeteren om eigen regie
voor cliënten nog beter te kunnen ondersteunen.
Uit de enquête kwamen drie aanbevelingspunten en
vragen naar voren waarmee wij in 2017 aan de slag
gaan. De aanbevelingspunten en vragen waren:
Extra aandacht om meer naar buiten te kunnen /
activiteiten organiseren in de tuin / vraag naar extra
zorg: is particuliere zorg uit te breiden?

Pilot Nettie

Om de relatie en samenwerking tussen cliënten,
mantelzorg en onze professionals te faciliteren is
onze organisatie aan de slag met Nettie. Nettie is een
regeltool (app) waarmee de familie en het netwerk
van de cliënt zaken rondom de cliënt regelt en met
elkaar afstemt. In 2016 startten wij met een pilot in 2
ZIP-Teams van de intramurale zorg en 2 ZIP-Teams
die wijkverpleging leveren om de participatie bij de
cliënt te ondersteunen, door te laten gaan, verhogen,
verbreden en verdiepen. In 2017 wordt Nettie organisatiebreed uitgerold.

Start Alzheimertrefpunt Giessenlanden

Samen met de gemeente Giessenlanden, Buurtzorg
en Rivas zetten wij in 2016 een Alzheimertrefpunt op
in de gemeente Giessenlanden. Dit trefpunt is, net
zoals het al bestaande Alzheimercafé in de gemeente
Hardinxveld-Giessendam waarin wij participeren, opgezet in het kader van een dementievriendelijke gemeente. Met de bijeenkomsten willen we ontmoeting
creëren tussen mensen die aan dementie lijden en
mensen in hun omgeving, zoals kinderen en mantelzorgers. De ontmoeting staat centraal, ook wordt elke
editie een bepaald thema in relatie tot dementie be-
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handeld. De bijeenkomsten vinden roulerend
plaats in de Peperhof in Arkel, de Bredero’s
Hof in Giessenburg en locatie De Zes Molens
in Hoornaar. De eerste bijeenkomst was 26
mei in locatie De Zes Molens.

Beweeg- en beleeftuin

In samenwerking met de Bewonerscommissie
van de Rembrandthof en Omnivera GWZ realiseerden we in 2016 een beweeg- en beleeftuin bij locatie De Lange Wei. De opening van
deze tuin was 12 mei. Met de beweeg- en beleeftuin bieden wij onze cliënten en inwoners
uit de wijk een veilige buitenomgeving. De tuin
is om die reden middels een hek afgesloten.
Voor omwonenden is de tuin wel van buitenaf
bereikbaar. Met deze tuin willen wij beweging
stimuleren bij onze cliënten en de inwoners
uit Boven-Hardinxveld. In de tuin zijn onder
andere beweegelementen, plekjes om te zitten, een pergola, een jeu de boules baan, een
volière en pluk- en proefboompjes te vinden.
Begin 2016 ontvingen wij van café De Lach
uit Boven-Hardinxveld een schenking voor de
realisatie van de beweeg- en beleeftuin. Deze
schenking was een deel van de opbrengst van
de Boutdraai middag van het café.

Tweede Praethuys

In locatie De Lange Wei is donderdag 12 mei
een tweede Preathuys geopend. Het afgelopen jaar bleek dat onze cliënten graag in het
Praethuys verblijven om in huiselijke sfeer met
elkaar samen te zijn en deel te nemen aan
keukentafel- en thema-activiteiten. Om aan
deze grote behoefte te voldoen, is een tweede
Praethuys geopend. Het Praethuys is gesitueerd aan het atrium, tegenover het andere
Praethuys.

Project GiGa

De Lange Wei is een partner van het in 2016
opgerichte project GiGa Giessenlanden. Dit
project staat voor Giessenlanden Inspireert,
Giessenlanden Activeert. Met dit project wil de
gemeente Giessenlanden een impuls geven
aan een actieve, sportieve, gezonde en culturele leefstijl onder alle inwoners van de ge-

P. 24

Bestuursverslag 2016 | De Lange Wei

meente. De kick off van dit project was 13 september
2016. De beweegcoach van het project is regelmatig
in locatie De Zes Molens te vinden om een positieve
bijdrage te leveren aan het beweeggedrag van de
bewoners in het woonzorgcomplex en wil hiermee de
kwaliteit van leven verbeteren.

pleging maakten hiervan hun afstudeerscriptie en specialiseerden zich
verder op dit onderwerp. Dit werpt
zijn vruchten af; we zien regelmatig
cliënten overgaan tot voor hun passende hulp.

Bewonersvakantie

Dementievriendelijke locatie

Professionals van locatie De Zes Molens organiseerden in 2016 een bewonersvakantie voor de cliënten
die verblijven op de gesloten afdelingen. In oktober
verbleven de deelnemende cliënten (in totaal 8,
waarbij 4 cliënten samen met 3 medewerkers tegelijk
met vakantie gingen) een midweek op landgoed De
Biestheuvel in Hoogeloon. Zij verbleven in het Koetshuis, een aangepaste accommodatie passend bij de
doelgroep inclusief aangepast sanitair, tillift en mobiel
alarmsysteem. Tijdens deze midweek kwamen regelmatig familieleden op bezoek.

Project Grijs, Groen en Gelukkig

Om het welzijn van ouderen te vergroten in een natuurlijke omgeving, neemt De Lange Wei sinds 2016
deel aan het project Grijs, Groen en Gelukkig. Hiervoor onderzoeken wij de mogelijkheden om ouderen
te laten genieten van natuurbeleving, beweging en
de buitenlucht door middel van een activiteitenprogramma dat hierop aansluit. Dit onderzoek zetten we
voort in 2017.

Locatie De Groene Wei

Op 16 februari 2015 tekenden wij samen met de gemeente Giessenlanden, Omnivera GWZ en Syndion
een samenwerkingsovereenkomst voor de bouw van
locatie De Groene Wei. Dit plan omvat huurappartementen (bestemd voor De Lange Wei en Syndion),
koopwoningen en een ontmoetingscentrum. In 2016
is het contract met Omnivera GWZ ontbonden voor
de realisering van deze locatie. Vanaf januari 2017
onderzoeken we met de gemeente Giessenlanden en
Syndion hoe we verder gaan met dit project.

Vorderingen in de wijk

In samenwerking met de S1 Wijkverpleegkundige
van het Sociale Team in de gemeente HardinxveldGiessendam maakten we in 2016 vorderingen met
betrekking tot kwetsbare ouderen en zorgmijders uit
de gemeente. Enkele professionals van onze wijkver-

In locatie De Lange Wei zien wij een
steeds verder veranderende doelgroep met een verzwaring van de
zorg. We merken dat met name onze
cliënten met psycho-geriatrische
problematiek (zoals de ziekte van
Alzheimer) behoefte hebben aan
zorg, ondersteuning en welzijnsactiviteiten op kleinschaliger niveau. Om
deze cliënten nog beter van dienst
te kunnen zijn, gaan wij daarom in
2017 aan de slag om onze locatie
dementievriendelijker te maken.
Hiervoor starten we met een pilot,
waarbij we met een van onze teams
een kleinschalige huiskamer opzetten om mensen met dementie meer
geborgenheid, rust en regelmaat te
bieden. De cliënten houden uiteraard
hun eigen appartementen en overdag
bieden we hen de mogelijkheid van
een vertrouwde huiselijke omgeving.
De gehele dag is een medewerker
van het team veelal met een vrijwilliger aanwezig in het Praethuys om ondersteuning en gezelschap te bieden.
Door deze verbeterslag kunnen wij
gerichtere ondersteuning en welzijnsactiviteiten aanbieden. Het bieden
van begrip voor de ervaring of beleving van cliënten met dementie, oprechte communicatie en begeleiding
in het ziekteproces staan nadrukkelijk
centraal. Daarnaast creëren we op
deze manier overzicht, veiligheid en
vrijheid.
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Medewerkers
Aan de start van 2016 werkten er 392 medewerkers in onze organisatie. We
sloten het jaar af met 398 medewerkers. In het afgelopen jaar verwelkomden
wij 109 medewerkers en verlieten 103 medewerkers onze organisatie (dit is
inclusief het natuurlijke verloop van leerlingen en stagiaires).

Gedragscode

“2016 stond in
het kader van
het doorontwikkelen van de
ZIP-Teams,
met in de basis
de relatie
tussen onze
cliënten en
medewerkers.”
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Om de werkwijze, visie en missie van De Lange Wei met alle
medewerkers af te stemmen hanteren wij binnen onze organisatie
een gedragscode. Hierin staat
beschreven wat we van iedere
medewerker verwachten, zonder
dat daarbij de eigenheid van de
persoon verdwijnt. Deze gedragscode beschrijft ook het belang van
het bespreken van gedrag. Het
gedrag en handelen van iedere
medewerker bepaalt en kleurt het
beeld van de organisatie. Bewust
inzetten van de beroepshouding,
professioneel communiceren, de
telefoonbehandeling en de collegiale samenwerking maken
daar allemaal onderdeel vanuit.
De medewerkers en vrijwilligers
ontvangen de gedragscode bij
indiensttreding en is in te zien
op het intranetgedeelte van
SDB*Selfservice.

Communicatie
en samenwerking

Binnen De Lange Wei hanteren
wij een duidelijke en open professionele communicatie, gericht op
samen werken, leren en verbeteren. Aangezien dit een belangrijk
onderdeel is van onze bedrijfscultuur, staat het onderdeel communicatie en samenwerking op
iedere vergaderagenda. Daarnaast ontvangen de medewerkers
maandelijks (of wanneer nodig
vaker) een digitale nieuwsbrief

met daarin zaken die spelen in
de organisatie. Daarnaast zijn de
beleidsdocumenten en protocollen
in KRS te vinden en staan diverse
documenten op het intranetgedeelte van SDB*Selfservice.

Informatiebijeenkomst

Jaarlijks houden we een informatiebijeenkomst om medewerkers
te informeren over de diverse
ontwikkelingen en beleidszaken.
Dit jaar werden de medewerkers
uitgenodigd voor drie sessies:
• De eerste 100 dagen bewondering en verwondering van
directeur/bestuurder Agnes
Klaren
• Leren en verbeteren, cao en
arbo ontwikkelingen
• Brandpreventie

Medewerkersvertrouwenspersoon

Wanneer een medewerker met
iets zit wat zijn werk raakt of waar
hij niet tevreden over is, kan hij
terecht bij onze onafhankelijke
medewerkervertrouwenspersoon
Mariëtte Verkerk. De vertrouwenspersoon heeft een onafhankelijke
positie, zij is niet in dienst van
de organisatie. De medewerkers
kunnen haar telefonisch, schriftelijk en persoonlijk bereiken. De
vertrouwenspersoon rapporteert
schriftelijk over de werkzaamheden aan de directeur/bestuurder.
In 2016 is de vertrouwenspersoon
enkele keren benaderd door me-

dewerkers voor advies. Bij enkele
situaties is een oplossingsgericht
vervolgtraject ingezet ter ondersteuning.

Personeelsvereniging

Onze organisatie beschikt over
een Personeelsvereniging (PV).
Hier is een deel van de medewerkers lid van. Jaarlijks organiseren
zij één of meerdere uitjes of creatieve doe-activiteiten in het kader
van teambuilding. Het bestuur van
de PV bestaat uit zes medewerkers van onze organisatie. In 2016
organiseerde de PV een boottocht
met de Smaragd over de Maas
in Rotterdam. Tijdens deze tocht
genoten de deelnemende medewerkers van een buffet en live
muziek.

Ontwikkelen en ontplooien

Om goede en kwalitatief hoogwaardige zorg te leveren, is
professioneel samenwerken en
handelen door onze medewerkers

Aantal FTE’s

Het gemiddeld aantal FTE’s
dat wij in 2016 verloonden is
173,49.

Verzuim

Over 2016 was ons
verzuimpercentage 3,07%.
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“In april en mei namen ruim 200 medewerkers deel

aan de training WIJ. Deze training liet hen ‘zorgen dat’
omarmen om meer eigen regie te creëren bij cliënten”

noodzakelijk. Daarnaast stellen diverse maatschappelijke ontwikkelingen in de zorgsector
nieuwe eisen aan onze medewerkers. Dit
vraagt dan ook om ontwikkeling en scholing
van onze huidige medewerkers en tevens om
vooruit te kijken naar toekomstige medewerkers. Dit blijkt ook uit het kwaliteitskader ‘Kwaliteit in Dialoog’ dat in juni 2016 opgesteld is
door de werkgroep Actiz, BTN, Patiëntenfederatie Nederland, Verenso en V&VN. Dit kwaliteitskader beschrijft vanuit het perspectief
van de cliënt welke elementen belangrijk zijn
voor goede zorg en wat daaruit voortvloeiend
nodig is voor professionals en organisaties
om tot goede zorg te komen. Hierbij blijkt dat
een investering benodigd is in scholing van
medewerkers op het gebied van persoonsgerichte zorg en complexiteit van cliëntsituaties,
hiermee gaan we in 2017 verder aan de slag.
Daarnaast bieden wij onze medewerkers de
mogelijkheid om zich blijvend te ontwikkelen
en te ontplooien door middel van het volgen
van opleidingen, workshops of cursussen.

Kwaliteitsregister V&V

Vanaf 2016 zijn alle Verzorgenden IG en Verpleegkundigen binnen onze organisatie geregistreerd via een collectieve inschrijving in het
Kwaliteitsregister V&V. Dit is een online registratiesysteem van de beroepsvereniging V&VN
waarin Verzorgenden IG en Verpleegkundigen
hun deskundigheidsbevordering vastleggen.
Deze registratie bieden wij aan in combinatie
met een lidmaatschap van beroepsvereniging
V&VN. Om in het kwaliteitsregister geregistreerd te blijven, tonen onze medewerkers aan
welke scholing zij behalen, zoals het behalen
van e-learning modulen, het volgen van themabijeenkomsten, de toetsing van handelingen in het kader van de BIG registratie en andere deskundigheidsbevorderende activiteiten.
Deelname is een garantie voor onze cliënten
dat onze medewerkers voldoen aan de professionele standaard van deskundigheidsbevordering en dat onze organisatie voldoet aan de
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eisen uit de Kwaliteitswet Zorginstellingen.

Opleidingen en leertrajecten

De cliënten die zorg afnemen hebben steeds meer en
zwaardere zorg nodig. Om hieraan te kunnen voldoen, is het van belang de deskundigheid van onze
medewerkers te bevorderen. In dat kader startten in
2016 enkele medewerkers met de opleiding Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie. Daarnaast
volgen in diverse leertrajecten medewerkers de
opleiding voor verpleegtechnische handelen (10),
Verzorgende IG (14), Verpleegkundige niveau 4 (4)
en deeltijd HBO-V (4).

Stages

Wij bieden in onze organisatie stageplekken aan,
zodat stagiaires van diverse opleidingen in onze organisatie kunnen leren van de praktijk. Hiervoor heeft
onze organisatie een erkenning van SBB (Stichting
Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven). In 2016 gaven
wij aan 22 stagiaires een stageplek voor een beroepsopleiding tot Verzorgende, Maatschappelijk
Medewerker of Verpleegkundige. Werkbegeleiders
en examinatoren uit onze organisatie begeleiden en
beoordelen actief deze stagiaires. De samenwerking
met de scholen en de inbreng en opdrachten van
onze stagiaires zorgen voor een goede uitwisseling
met betrekking tot het werken met een professionele
houding en vaardigheden. Daarnaast waren enkele
vmbo leerlingen stagiair bij ons voor hun beroeps
oriënterende en maatschappelijke stage.

E-learning

150 Verzorgenden en Verpleegkundigen van onze
organisatie onderhielden in 2016 via het digitale
programma CampusCare (e-learning) van Noordhoff
Health hun deskundigheid. Zij volgden diverse trainings- en cursusmodulen, waarbij zij na het behalen
van een toets een certificering ontvingen. De Lange
Wei is met e-learning van Noordhoff Health gestart op
2 februari. Het programma biedt scholing in een cyclus van 3 jaar, hiervan hebben wij nu het eerste jaar
gebruikt. In de e-learning kunnen de deelnemende
medewerkers hun vorderingen volgen en verschillende modules doorlopen. Deze modules zijn geac-

crediteerd door het Kwaliteitsregister V&V van
het V&VN.

Tablets en CuraWeb

In 2016 onderzochten wij welke (nieuwe)
technologie wij bij onze zorg- en dienstverlening in kunnen zetten. Eind juni startten 3
teams met een pilot van 3,5 maand waarbij
de medewerkers met tablets bij cliënten thuis
werkten in CuraWeb, een gebruiksvriendelijk
Elektronisch Cliënten Dossier. Na een succesvolle pilot werken alle intramurale ZIP-Teams
sinds maandag 3 oktober en alle ZIP-Teams
die Wijkverpleging bieden sinds maandag 24
oktober op deze nieuwe manier. Alle medewerkers zijn van tevoren geschoold om te
leren hoe CuraWeb werkt. Met dit nieuwe
programma en door te werken met tablets
kunnen onze zorgmedewerkers bij de cliënt
thuis het zorgleefplan bijwerken en de rapportage verwerken. Door deze nieuwe wijze van
administreren beperken wij onze administratieve handelingen, werken wij zoveel mogelijk
papierarm en gebruiken onze tijd maximaal
om cliënten te ondersteunen. Een efficiënte
manier van werken die vele voordelen met
zich meebrengt. Het voornaamste is dat onze
zorgmedewerkers thuis bij en samen met de
cliënt het dossier van de cliënt bijwerken.

Organisatie en ontwikkeling

Om te zorgen dat medewerkers meer eigenaarschap en verantwoordelijkheid nemen,
zijn in 2016 diverse projecten, trainingen en
scholingsprogramma’s opgestart. Daarnaast is
een aanzet gemaakt tot een nieuwe organisatiestructuur, wat verder in 2017 vorm krijgt.

Doorontwikkeling ZIP-Teams

In 2015 legden wij de basis voor het werken
met ZIP-Teams (Zelfwerkende Integrale Professionele Teams). 2016 stond in het kader
van het doorontwikkelen van deze teams, met
in de basis de relatie tussen onze cliënten
en medewerkers. In 2017 gaan we hiermee

verder. Om onze medewerkers verdere handvaten
te geven, boden wij hen in 2016 scholing aan. Daarnaast maakten we in 2016 een start met de inrichting
van teamrollen per team.

Training WIJ

In april en mei namen ruim 200 medewerkers deel
aan de training WIJ. Deze training was speciaal voor
alle medewerkers die betrokken zijn bij de intramurale zorg, inclusief medewerkers van ondersteunende
diensten. WIJ is een praktijkgerichte, nieuwe werkwijze om regieversterkend werken in te bedden in de
organisatie. De training had mede tot doel om inzicht
te geven aan de medewerkers van ondersteunende
diensten hoe zij collega’s van de ZIP-Teams kunnen
ondersteunen bij de zorg voor cliënten. Onze medewerkers waren gewend om te ‘zorgen voor’ en de
training WIJ liet hen ‘zorgen dat’ omarmen. Door de
training leerden onze medewerkers, mede door interactie met elkaar, dat ‘zorgen dat’ niet altijd gemakkelijker is, maar dat daardoor de cliënt wel langer in
staat is om mee te blijven doen. Meer eigen regie
draagt bij aan het gevoel van eigenwaarde. Ook het
onderlinge begrip, tussen de ZIP-Teams en de ondersteunende diensten, is door de training toegenomen.

Scholingsprogramma Regie met Eigen kracht

Als vervolg op de training WIJ, zijn wij in 2016 gestart
met het scholingsprogramma Regie met Eigen kracht.
Een verdiepende training voor medewerkers van de
ZIP-Teams. In deze training besteden we met de
medewerkers van de ZIP-Teams aandacht aan het in
gesprek gaan met de cliënt en mantelzorg, participatie en hoe ze eigen regie kunnen versterken. Met dit
scholingsprogramma werken we samen aan de kwaliteit van leven, leven zoals thuis. Hierbij versterken we
de kracht van de eigen regie van de cliënt, brengen
zijn netwerk in beeld en versterken deze met familieleden, vrienden en/of vrijwilligers. De contactverzorgenden van twee pilotteams van locatie De Lange
Wei en één pilotteam van locatie De Zes Molens
zijn hierin geschoold. Zij gaan aan de slag met het
voorbereiden en voeren van de netwerkgesprekken;
voor de cliënt, zijn familie, mantelzorger en betrokken
vrijwilliger. Tevens introduceerden we tijdens deze
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training Regelapp Nettie (zie pagina 23). De pilottrainingen zitten op dit
moment in de afrondende fase. Na evaluatie is besloten niet verder te
gaan met deze training, maar in plaats daarvan verder te starten met
de cursus Cliënt Coördinator.

Cursus Cliënt Coördinator

In verband met het toenemende zelfstandig werken in de ZIP-Teams
gaan wij aan de slag met Cliënt Coördinatoren. Hiervoor startten 43
medewerkers in 2016 met de cursus tot Cliënt Coördinator. De kick off
hiervan was vrijdag 28 oktober. De cursus loopt door in 2017. De Cliënt
Coördinator vervangt de functie als contactverzorgende. Na het volgen
van deze cursus zijn de Cliënt Coördinatoren hét aanspreekpunt voor
cliënten en zijn sociaal netwerk. Hierdoor ontstaat er een samenwerkingsdriehoek tussen de cliënt, het sociaal netwerk en de professional. De Cliënt Coördinator is verantwoordelijk voor de continuïteit en
kwaliteit van de persoonsgerichte zorg, diensten en services rondom
de cliënten. Daarnaast geeft hij aanwijzingen en zo nodig instructie
aan collega’s, leerlingen, stagiairs, vrijwilligers en mantelzorgers die
betrokken zijn bij de cliënten.

Teamrollen

In 2016 zijn wij gestart met het inrichten van diverse teamrollen (ook
wel prestatiecoaches genoemd) per team. Hiermee willen wij het eigenaarschap en de eigen verantwoordelijkheid verder stimuleren bij onze
medewerkers. Met deze teamrollen gaan wij per 1 maart 2017 werken. In de betreffende teamrol is de medewerker het aanspreekpunt,
aanjager en motivator naar zijn of haar teamleden voor het betreffende
onderwerp. Door het jaar heen voert het teamlid diverse metingen uit
voor zijn of haar specifieke aandachtsgebied om blijvend te verbeteren.
Ieder team beschikt over een Cliënt Coördinator, een Prestatiecoach
Kwaliteit PREZO, een Prestatiecoach Preventie (ergo en vitaliteit),
een Prestatiecoach Veiligheid (inclusief Bedrijfshulpverlening), een
Prestatiecoach Werkbegeleiding, een Prestatiecoach Examinering, een
Prestatiecoach MIC (Melding Incidenten Cliënten), een Prestatiecoach
Rooster, een Prestatiecoach BOPZ (ZIP-Team G en H in locatie De
Zes Molens), een Prestatiecoach Vrijwilligers en een Prestatiecoach
(Psycho)Geriatrie.

Traject Verpleegtechnisch Handelen

In 2016 volgden 10 medewerkers die als Verzorgende AG werken het
traject Verpleegtechnisch Handelen. Tijdens dit half jaar durende scholingstraject, gegeven door SVOZ, kregen deze medewerkers scholing
in de verpleegtechnische handelingen. Alle deelnemers behaalden het
certificaat waarmee ze konden solliciteren naar de functie tot Verzorgende IG binnen onze organisatie.

CP, BOPZ en werkbegeleiders
volgden medewerkers themabijeenkomsten over eenzaamheid en
ouderenmishandeling. Daarnaast
bezochten medewerkers externe
bijeenkomsten met betrekking
tot diverse onderwerpen, zoals
ontwikkelingen in de ouderenzorg,
palliatieve en oncologische zorg
en omgevingszorg voor mensen
met geheugen problemen.

Veilig werken

Het afgelopen jaar waren er acht
meldingen incidenten medewerkers (MIM) (ongevallen bij – of
risico’s voor medewerkers). Deze
zijn in het overleg van de MIM
commissie geanalyseerd en waar
nodig zijn verbeteracties ingezet.
In de MIM commissie is de duidelijke toename van de complexiteit
van de zorg voor cliënten besproken. Naast de verbeteracties, gaf
de commissie voor de langere termijn een duidelijk signaal voor het
belang van continu blijven scholen
en het geven van intervisie voor
specifieke aandachtspunten.

Medewerkersavond

Als blijk van waardering houdt
onze organisatie jaarlijks een
medewerkersavond rondom de
kerstperiode. In 2016 waren alle
medewerkers op één avond welkom om met elkaar te genieten
van drie verschillende gerechtjes
gemaakt door de keuken en een
toetje. Na afloop ontvingen de
medewerkers een kerstpakket.

“Door middel van de Cliënt
Coördinatoren ontstaat er een
samenwerkingsdriehoek
tussen de cliënt, het sociaal
netwerk en de professional.”

Overige
scholingsactiviteiten

Naast basis- en herhalingstrai-ningen voor bedrijfshulpverlening, HAC-
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Vrijwilligers
Aan de start van 2016 zetten 217 vrijwilligers zich in voor locatie De Lange Wei.
Gedurende het jaar zijn er 16 nieuwe vrijwilligers gestart en 38 vrijwilligers
gestopt. Dat houdt in dat aan het eind van 2016 zich 195 vrijwilligers inzetten
voor locatie De Lange Wei. Locatie De Zes Molens telde aan de start van 2016
67 vrijwilligers. Gedurende het jaar zijn er 3 vrijwilligers gestart en 10 vrijwilligers gestopt. Dit houdt in dat er eind 2016 60 vrijwilligers zijn die zich inzetten
voor locatie De Zes Molens.

Tevredenheidonderzoek

Een grote groep vrijwilligers zet
zich belangeloos in voor onze
cliënten en organisatie. Wij
waarderen hen en werken graag
met hen samen. Daarom vinden
wij het belangrijk dat zaken zoals
ondersteuning, samenwerking en
waardering goed voor onze vrijwilligers zijn geregeld. Om die reden
hielden wij in januari van 2016
een tevredenheidonderzoek onder
onze vrijwilligers.

“Uit onderzoek kwam naar voren
dat onze vrijwilligers onze organisatie waarderen met een 8,2”

Uit dit onderzoek bleek dat onze
vrijwilligers onze organisatie
waarderen met gemiddeld een
8,2. Daarnaast is 83% van onze
vrijwilligers zeker van plan vrijwilliger te blijven en raadt 92% van
de vrijwilligers vrienden en bekenden aan om vrijwilligerswerk
bij De Lange Wei te gaan doen.
Onze vrijwilligers waarderen hun
taken met gemiddeld een 8,1 en
de begeleiding met een 7,9. Ook
kwamen een aantal aanbevelingspunten naar voren waar we
in 2016 mee aan de slag gingen
en in 2017 verder op door gaan.
Dit onderzoek vond voor het eerst
plaats onder onze vrijwilligers.
Onze intentie is om dit onderzoek,
net als het tevredenheidonderzoek
onder cliënten en medewerkers,
iedere twee jaar uit te zetten.

Vrijwilligersbeleid

De uitkomsten van het tevredenP. 32
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heidonderzoek namen wij mee
in het vernieuwen van ons vrijwilligersbeleid. Dit beleid bevat
uitgangspunten en informatie die
voor vrijwilligers van belang zijn.
Hierin staan zaken die zij van ons
kunnen verwachten en wat wij van
hen verwachten.

werking van het brein, symptomen
van het gedrag en tips voor de benaderingswijze van/ omgangsvormen met dementerenden. In 2017
wordt de bijeenkomst Omgaan
met dementie opnieuw aangeboden in beide locaties.

Knipkaart

Net als voor de medewerkers
houden we jaarlijks een vrijwilligersavond om alle vrijwilligers te
bedanken voor hun inzet het afgelopen jaar en als blijk van waardering. Ook deze avond is rondom
de kerstperiode. In 2016 waren
alle medewerkers op één avond
welkom om met elkaar te genieten
van een heerlijk diner, gemaakt
door onze koks en geserveerd
door de medewerkers van het
restaurant en de MT-leden. Na
afloop ontvingen de vrijwilligers
een kerstpakket.

Onderdeel van het nieuwe vrijwilligersbeleid is het belonen van
vrijwilligers die zich vier keer per
week of vijf uur per week actief
voor onze cliënten en organisatie inzetten. Als dank voor hun
vele werkzaamheden en inzet
ontvangen deze vrijwilligers een
knipkaart met enkele voordelen in
onze organisatie. Met deze kaart
kunnen de vrijwilligers een jaar
lang profiteren van bijvoorbeeld
korting op een thema-avond of
high tea of gratis gebruik van de
fitnessruimte. Jaarlijks wordt het
aanbod op de kaart vastgesteld.

Bijeenkomst
omgaan met dementie

Een Geriatrisch Verzorgende
Psychogeriatrie (GVP) uit onze
organisatie hield in 2016 de bijeenkomst Omgaan met dementie
voor vrijwilligers. Hieraan namen
vrijwilligers deel die veelal te
maken hebben met cliënten met
dementie. Tijdens deze bijeenkomst lichte zij toe wat haar taak
is als GVP’er, wat dementie is, de

Vrijwilligersavond

Man/vrouw

De man/vrouw verhouding
per locatie:
•
•

Locatie De Lange Wei:
29% man, 71% vrouw
Locatie De Zes Molens:
23% man, 76% vrouw
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MVO & Milieu
MVO

In het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen houden
wij rekening met het aanleveren en/of de aankoop van grootverpakkingen c.q. bulkverpakkingen. Dit genereert minder afval. Daarnaast
bundelen en clusteren we bestellingen zoveel als mogelijk. In 2017
gaan we hier nog verder mee door.
Op het gebied van economisch, ecologisch en sociaal gebied
creëren wij waarde in al onze bedrijfsprocessen. Bij de keuzes die
we maken nemen we de belangen van de verschillende stakeholders mee en schatten de effecten op de genoemde gebieden in.
De Lange Wei biedt een werkomgeving voor iedereen, al jaren
verzorgt Avelingen groep onze tuinen, bieden wij mogelijkheden
voor inburgering en zijn er verschillende mogelijkheden om stage bij
ons te lopen. In 2016 creëerden we door middel van job carving een
nieuwe functie in de zorg; de Team Assistent. Een functie specifiek
bedoelt voor mensen die onder het doelgroepenregister vallen. Op
dit moment loopt een pilot binnen twee teams. Bij een positieve evaluatie willen we in ieder team in de Intramurale Zorg een plaats voor
een Team Assistent creëren.
In 2016 zetten wij de eerste stappen voor een intensievere samenwerking met Syndion om te kijken of we op het gebied van dagbesteding en werk iets voor elkaar kunnen betekenen. In 2017 krijgt dit
verder vorm.
In 2017 richten wij onze focus op het vergroten van eigenaarschap
en mobiliteit van onze medewerkers. Op deze manier willen we het
talent van onze medewerkers de ruimte geven en hen in zetten in
hun kracht. Daarnaast formuleren we een inzetbaarheidsbeleid, dat
beter past bij onze organisatie waar de inzet al jaren heel hoog is
(en het verzuim rondom de 3%).

Bedrijfsafval

Energie

Het hele jaar door voerden we enkele aanpassingen door in locatie
De Lange Wei wat resulteerde in
energiezuinigere verlichting en
apparatuur. Zo is de TL verlichting
vervangen door LED TL verlichting
in diverse ruimtes. Daarnaast is de
beveiligingsinstallatie (camera’s
en opnameapparatuur) vervangen
door energiearme apparatuur. In
september is in de keuken de vaatwasser vervangen door energiezuiniger apparatuur en wordt voor
het wassen van de vaat het warme
water van de voorspoelmachine
teruggewonnen middels een warmwaterketel. Tot slot is de wasmachine in de linnenkamer vervangen
door een machine met een grotere
capaciteit. Deze nieuwe machine
wordt gevoed met koud en warm
water. De voeding door het warme
water heeft een groot effect op de
energiebesparing.
In de teamoverleggen was energiebewust gedrag een van de
speerpunten in 2016. Tijdens deze
overleggen werd het gedrag (licht
uit, verwarming laag, deur dicht,
etc) besproken om met elkaar energiebewuster bezig te zijn.

In onze organisatie scheiden we zoveel als mogelijk ons afval. Dit begint in de appartementen van onze
cliënten en op alle afdelingen. Om afval te scheiden staan op alle afdelingen minicontainers om papier of glas
gescheiden aan te leveren. Daarnaast wordt dagelijks het restafval en incontinentie afval direct vanuit de appartementen gescheiden. De Technische Dienst zorgt voor scheiding van het afval en verzamelt het afval in een
container buiten. Vanaf de start in 2016 is in met name de keuken gestart met het scheiden van plasticafval. Het
restafval is hierdoor geminimaliseerd.
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“In 2017
richten
wij onze
focus
op het
vergroten
van
eigenaarschap en
mobiliteit
van onze
medewerkers.”
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Samenleving
De Lange Wei staat midden in de samenleving. Om de beste zorg- en dienstverlening te kunnen bieden aan onze cliënten werken we samen met diverse partners en nemen wij deel aan enkele (landelijke) projecten.

Gemeentes
Hardinxveld-Giessendam
en Giessenlanden

Twee samenwerkingspartners
waar wij nauw contact mee
onderhouden zijn de gemeentes Hardinxveld-Giessendam
en Giessenlanden. De twee
grootste gemeentes in ons
werkgebied. Gedurende het
jaar voeren wij diverse overleggen met deze gemeentes
en participeren in diverse relevante stuurgroepen, projectgroepen en commissies.

Zorgverzekeraars

Voor de (zorginkoop van de)
wijkverpleging hebben wij
nauw contact met diverse
zorgverzekeraars m.b.t. de
eisen en wetgeving.

Drechtzorg

De Lange Wei is aangesloten
bij Drechtzorg, een samenwerkingsverband in de regio
Waardenland. Drechtzorg
richt zich op het oplossen van
knelpunten die zorgvragers,
professionals, bestuur en
management ervaart in de
transmurale zorg. Daarnaast
is het een netwerkorganisatie
om kennis en expertise uit te
wisselen. In 2016 nam onze
organisatie deel in de deelnemersraad.
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Woningbouwcorporaties

In de gemeentes HardinxveldGiessendam en Giessenlanden werken wij samen met de
woningbouwcorporatie van de
betreffende gemeente; Omnivera GWZ en KleurrijkWonen.
Met beide corporaties hebben
wij een samenwerkingsverband voor de exploitatie van
onze woonzorgcomplexen.

Metaplanning

Sinds 2015 werken wij
samen met Metaplanning, een
Arbo dienstverlener die onze
Bedrijfsarts levert.

Zorgkantoor Waardenland

Onze organisatie valt met het
werkgebied onder zorgkantoor Waardenland te Gorinchem. Regelmatig overleggen
wij met het zorgkantoor over
de productie en relevante
beleidsontwikkelingen. Daarnaast wonen functionarissen
van onze organisatie bijeenkomsten van het zorgkantoor
bij over beleidsontwikkelingen
en wet-/ regelgeving.

Branchevereniging Actiz

De Lange Wei is lid van branchevereniging Actiz samen
met 400 andere organisaties
op het gebied van zorg en
ondersteuning aan ouderen,
(chronisch) zieken en jeugd.

Waardigheid & Trots

De Lange Wei neemt deel
aan Waardigheid & Trots, liefdevolle zorg voor onze ouderen van Staatssecretaris Van
Rijn (ministerie van VWS).
Door deelname via drie projecten (red. Leven zoals thuis,
Regelarme zorg en Regelapp
Nettie) wil De Lange Wei de
positie van de cliënt (en zijn
naasten) en die van de professional versterken.

Servanda

In de gemeente HardinxveldGiessendam werken wij samen met welzijnsorganisatie
Servanda. Zij huren (kantoor)
ruimte in locatie De Lange
Wei voor hun spreekuur en
de mantelzorgbijeenkomsten. Daarnaast houden wij
maandelijks een gezamenlijke
informatiebijeenkomst en werken wij sinds 2014 samen met
de sport- en cultuurcoaches
welke verbonden zijn aan
Servanda.

Werkgeversvereniging
Zorg en Welzijn ZHZ

Voor de personeelsvoorziening in de sector is De Lange
Wei samen met 28 zorg- en
welzijnsorganisaties aangesloten bij de Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn
Zuid-Holland Zuid.

Opleidingspartners

Wij vinden het belangrijk dat ons personeel beschikt over goede
kennis en kunde voor het uitoefenen van hun functie. Om die
reden zijn de ROC’s in Dordrecht, Gorinchem en Rotterdam en
opleidingsinstituten voor o.a. bedrijfshulpverlening, brandpreventie, arbozaken en voorbehouden handelingen onze samenwerkingspartners. Voor de BHV trainingen werken we samen met
Van Doorenmalen, voor trainingen op het gebied van HACCP
werken we samen met Veilig Voedsel, voor het traject Verpleegtechnisch Handelen werken wij samen met SVOZ, voor e-learning met Noordhoff Uitgevers, de opleiding GVP wordt gegeven
door STOC (in samenwerking met het de Werkgeversvereniging
Zorg & Welzijn Zuid-Holland Zuid), daarnaast werken wij samen
met Puls Consultancy & Interim-Management voor de training
van onze Cliënt Coördinatoren en voor het afnemen van de BIGtoetsen en werken we voor de training WIJ samen met D-web.

Grijs, Groen en Gelukkig

Om het welzijn van ouderen
te vergroten in een natuurlijke
omgeving, neemt De Lange
Wei deel aan het project Grijs,
Groen en Gelukkig.

Seniorenweb

In samenwerking met
Seniorenweb geven wij via
een samenwerkingsovereenkomst computercursussen
in locatie De Lange Wei aan
55-plussers.

Huurderscommissie
locatie De Lange Wei

In locatie De Lange Wei werken wij samen met de huurderscommissie, bestaande
uit huurders van de aanleunwoningen en woningstichting
Omnivera GWZ.

Vilans

Bij Vilans nemen we de KICKprotocollen af. Deze helpen
bij het verantwoorden van
onze zorg. Via Vilans beschikken wij altijd over de laatste
versie van diverse protocollen
voor voorbehouden, risicovolle en overige handelingen.

Syndion

In locatie De Zes Molens
en voor de ontwikkeling van
woonzorgcomplex De Groene
Wei werken wij samen met
Syndion. Voor de samenwerking in De Zes Molens beschikken wij over een samenwerkingsovereenkomst.

Stichtingen Vrienden

Voor de cliënten die wonen in
onze locaties werkt De Lange
Wei samen met de Stichting
Vrienden van de betreffende
locaties. Beide organisaties
zetten zich in om extra inkomsten en activiteiten te generen
voor onze cliënten.

Behandelaars

Om de cliënten hoogwaardige
zorg- en dienstverlening te
leveren, werken wij samen
met diverse behandelaars.
Hiervoor hebben wij een overeenkomst met Gericare, een
maatschap van verschillende
Specialisten Ouderen Geneeskundigen. Enkele dagen
per week is een Specialist
Ouderen Geneeskunde van
Gericare hoofdbehandelaar
in de locaties en verantwoordelijk voor de uitwerking van
het medisch beleid en aanverwante beleidszaken. Daarnaast werken wij samen met
fysiotherapeutpraktijken Atlas
Fysiotherapie en Physiofit, Ergotherapiepraktijk Dordrecht,
psychologenpraktijk Perspectief, diëtistenpraktijk Diëtheek,
tandartspraktijk Van Eck en
logopediepraktijk De Spraakfabriek. Met alle praktijken
hebben wij een samenwerkingsovereenkomst.

VVE locatie
De Zes Molens

In locatie De Zes Molens
werken wij samen met de
Vereniging Van Eigenaren,
bestaande uit de kopers
van de aanleunwoningen en
Kleurrijk Wonen.

ICT partners

Voor onze ICT omgeving en applicatiebeheer werken wij samen
met diverse partijen. Aspect ICT verzorgt het beheer, de beveiliging, back-up, we nemen bij hen clouddiensten af en nemen
verschillende hardware af. Het zorginformatiesysteem, genaamd
Unit4 Cura, nemen wij af bij Unit4. Voor het applicatiebeheer van
dit systeem werken wij samen met KEI BV. Daarnaast werken wij
voor de salarisadministratie samen met SDB Ayton. Onze medewerkers hebben via SDB*Selfservice toegang tot een portaal met
hun digitale en interactieve loonstrook en jaaropgave. Daarnaast
kunnen zij via een informatieblok documenten en informatie
inzien. Tot slot werken wij voor de website en digitale nieuwsbrieven samen met Nedbase en voor de app Nettie met Nettie BV.
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