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Voor u ligt het bestuursverslag over
het jaar 2017 van de Burgemeester
de Boer Stichting/De Lange Wei. De
communicatieadviseur verzorgde de
redactie in samenwerking met de bestuurder, stafleden en leden van het
Management Team. Hij is bereikbaar
via communicatie@delangewei.nl.

Woord vooraf van de bestuurder

‘We faciliteren in het
samenspel tussen
medewerkers en
cliënten’
2017 was een jaar van veranderingen. We verstevigden het
fundament en bouwen gestaag
door.
Bouwen doe je vanaf de grond, van
onder naar boven. Om die reden
startten we in 2015 de organisatieverandering met zelfwerkende
teams. In april 2017 pasten we daar
de organisatiestructuur op aan. Cliënten staan uiteraard centraal, daar
doen we het immers allemaal voor.
In het oude organigram staan zij niet
boven-, maar onderaan. Het nieuwe
organigram (zie pagina 7) kantelden
we dan ook 180 graden. Wat zegt
dat? Een heleboel: Het samenspel
tussen cliënten met hun sociale
netwerk en onze medewerkers staat
voorop. De medewerkers spelen
samen met mantelzorgers en vrijwilligers, binnen de kaders, in op de
behoeften en wensen van de cliënt.
De Raad van Toezicht, het managementteam en ikzelf als bestuurder
zijn ons door deze kanteling nóg
meer bewust dat wij faciliterend zijn
aan dit samenspel. Op deze wijze
geven we richting aan onze organisatie.
Het helpt als de kernwaarden waar
je als organisatie voor staat en wat
je uitdraagt bij iedereen haarfijn op
het netvlies staan en overeenkomen
met je missie en visie. Tijdens een
heisessie, die in 2017 voor het eerst
plaatsvond, herijkten we onze Missie, Visie en Kernwaarden. Met een
brede geleding uit alle lagen van
de organisatie kwamen we bijeen
en concludeerden we dat De Lange
Wei een organisatie is waar het ge-

wone heel bijzonder is. We willen in
de regio dé samenwerkingspartner
zijn voor mensen van alle leeftijden
op het gebied van zorg, wonen,
leefplezier en aanvullende diensten.
Onze cliënten moeten kunnen blijven
leven zoals zij dat willen.

,,De Lange Wei is een
organisatie waar het
gewone heel bijzonder is”
Mede doordat de gemeente Hardinxveld-Giessendam op 1 januari 2018
toetrad tot de Drechtsteden kijken we
verder om ons heen. We richten onze
blik in eerste instantie op buurgemeente Sliedrecht. Met de stichting
Seniorenresidenties Drechtstreek
sloten we in augustus een intentieovereenkomst. Dat resulteerde in
2017 in een aantal backofficediensten, zoals Communicatie en Inkoop,
die we gezamenlijk invullen. Ook ten
aanzien van het leveren van zorg zijn
er plannen gesmeed. In 2018 geven
we de samenwerking verder gestalte,
zowel in de ondersteunende activiteiten als in de zorg- en dienstverlening.
We voerden in 2017, passend bij de
veranderende doelgroep, meer kleinschalig wonen in. Dichtbij de appartementen op onze locatie De Lange Wei
richtten we huiskamers in waar bewoners gezelligheid en geborgenheid
ervaren en hun welzijn centraal staat.
Een prettige, familiaire sfeer waardoor
ze zich op hun gemak en thuis voelen.
Met elkaar legden we de bouwstenen
die tezamen een stevig fundament

voor de toekomst vormen.
Tot slot is het fijn om als je in
verandering bent te horen dat
je met elkaar op de goede weg
bent. Dankbaar ontvingen we
het PREZO Gouden Keurmerk
en Gastvrijheid met Sterren.
Eerstgenoemde alweer voor het
achtste achtereenvolgende jaar.
De Lange Wei deed en doet het
‘gewoon’ heel goed, we werken
continue aan verbetering.
Ik kijk terug op een mooi en
energiek jaar waarin we gezamenlijk ontzettend veel hebben
gerealiseerd voor onze cliënten. Al onze medewerkers en
vrijwilligers verdienen daarvoor
een groot compliment. Iedereen
hartelijk bedankt voor haar of
zijn inzet!

Vriendelijke groeten,
Agnes Klaren
Raad van Bestuur
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,,De cliënt moet kunnen blijven leven zoals hij of zij dat
zelf wil. Dat klinkt gewoon,
maar is eigenlijk heel bijzonder.”
P. 4
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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 voor alle leeftijden, met als werknaam
De Lange Wei. Juridisch is onze organisatie vormgegeven als een stichting.
We beschikken over een toelating conform de WTZi voor het leveren van Wlzen Zvw-zorg en zijn verder toegelaten tot het bieden van Wmo-zorg. We leveren persoonlijke verzorging, verpleging, verblijf, begeleiding, behandeling,
dagbesteding en huishoudelijke ondersteuning. Daarnaast bieden we diverse
diensten aan op particuliere basis, zoals maaltijden, telefonie, alarmering en
activiteiten.
Deze zorg- en dienstverlening bieden we in twee
woonzorgcentra (De Lange Wei in Boven-Hardinxveld
en De Zes Molens in Hoornaar) en bij mensen thuis
die in de gemeente Hardinxveld-Giessendam wonen
of in omliggende gemeenten in de regio Alblasserdam-Vijfheerenlanden, te weten: Giessenlanden,
Gorinchem, Molenwaard en Zederik. Vanaf 1 januari
2018 behoort Hardinxveld-Giessendam tot de Drechtsteden. Vanaf die datum leveren we Wmo onder contract van de Sociale Dienst Drechtsteden (SDD).
In april 2017 gaven we een aanzet tot het herformuleren van onze missie en visie passend bij wie
we zijn, voor wie we zijn en blijven. In de Biesbosch
beleefden we met elkaar een geslaagde Heidag in
aanwezigheid van een grote vertegenwoordiging van
Ondernemingsraad, Cliëntenraad, Verpleegkundige
Adviesraad, Management Team, Bestuurder, Raad
van Toezicht en staf. Dit concept toetsten we bij medewerkers en stakeholders.

Missie en visie

Zoveel mogelijk blijven leven op uw manier, dat is
onze belofte. De Lange Wei is in de regio dé samenwerkingspartner voor mensen van alle leeftijden op
het gebied van zorg, wonen, leefplezier en aanvullende diensten.
Onze boodschap luidt als volgt:
,,Wij denken of spreken niet voor u, maar zoeken
samen met u naar die ondersteuning die bij u als
persoon en bij uw eigen leven past. Vol passie, met
persoonlijke aandacht en met behoud van eigen regie. Daar zijn wij trots op!”
,,Net als ieder ander geeft u graag uw eigen leven
vorm. Zoals u dat het liefste wilt! Hoe dat eruit ziet,
weet niemand beter dan u. U maakt hierin uw eigen
keuzes. Toch kunt u opeens, vanwege gezondheids-

problemen of uw leeftijd, aanlopen tegen kleine of
grote belemmeringen in uw dagelijkse leven. Dan is
het fijn als u voor een korte of lange periode aan kunt
kloppen voor een helpende hand, zodat u kunt blijven
leven op uw eigen manier. Op dat moment bieden wij
u graag die helpende hand!”
,,Blijven leven op uw manier. Voor iedereen betekent
dat iets anders. Daarom horen wij graag van u wat u
belangrijk vindt, hoe u in het leven staat en aan welke
ondersteuning u (tijdelijk) behoefte heeft. Dat kan
zijn op het gebied van zorg, wonen en aanvullende
diensten. Daarnaast komen wij graag in contact met
uw netwerk aangezien zij een belangrijk onderdeel
vormen van uw leven. Dit alles helpt ons om u goed te
leren kennen.”
,,Op het moment dat duidelijk is aan welke ondersteuning u behoefte heeft, kijken we samen met u
op welke manier en van wie u deze ondersteuning
het beste kunt ontvangen. Dat kan zijn van iemand
binnen uw netwerk, onze vrijwilligers, onze zorgprofessionals, van een professional uit een andere
organisatie, door de inzet van nieuwe technologieën
of hulpmiddelen, of een combinatie hiervan. Om u op
de best mogelijke en liefdevolle wijze te ondersteunen
bundelen we samen met u en al deze partijen onze
krachten en werken we nauw met elkaar samen. Wanneer uw vraag verandert? Dan bedenken we samen
‘gewoon’ opnieuw creatieve oplossingen en mogelijkheden. Wat vandaag voor u belangrijk is, kan morgen
zomaar anders zijn.”

Kernwaarden

De Lange Wei maakt zich, zo komt in onze Missie
en Visie duidelijk naar voren, sterk om samen met
de cliënt het bijzondere van de gewone dingen in het
leven te blijven inzien. De cliënt moet kunnen blijven
leven zoals hij of zij dat zelf wil. Dat klinkt gewoon,
maar is eigenlijk heel bijzonder. Om onze missie en
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visie in de praktijk te brengen,
zijn vier kernwaarden van groot
belang, te weten: passie, creativiteit, flexibiliteit en verbindend. De
Lange Wei bundelt de krachten
met de cliënt, zijn of haar sociale
netwerk, vrijwilligers, zorgprofessionals en samenwerkingspartners
om de inzet en ondersteuning te
optimaliseren. In 2018 borduren
we voort op onze nieuwe Missie,
Visie en Kernwaarden. Het krijgt
een prominente plaats in het nog
te schrijven Meerjarenbeleidsplan.

Positief financieel resultaat

Het jaar 2017 sloten we af met
een positief resultaat van €
131.777 waar een negatief resultaat was begroot van € 100.000.
Enkele incidentele nagekomen baten en het feit dat door krapte op
de arbeidsmarkt de extra middelen voor de verpleging niet geheel
werden ingezet, veroorzaakten
mede dit positieve resultaat. Dit
resultaat alsmede de resultaten
van de afgelopen jaren zorgen
voor een gezonde financiële positie en liquiditeit.

Tussentijdse interne verslaggeving

Het hele jaar door stellen we
maandrapportages op om goed
zicht te houden op hoe de organisatie ervoor staat. In de
maandrapportages staan onder
andere de gerealiseerde productie, personele bezetting, het
ziekteverzuim en de gemaakte
kosten. Daarnaast ontvangen
zowel de MT-leden, bestuurder als
de Raad van Toezicht rapportages
van de interne controlefunctionaris
omtrent de Regeling AO/IC Wlzzorgaanbieders. Deze rapportages alsmede 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.
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Wlz

Het beleid om ons in het kader van
de extramuralisering te richten op
VPT en MPT en het behoud van
de intramurale plaatsen zetten we
in 2017 voort. Het beleid richt zich
verder op het uitbreiden van het
aantal plaatsen met behandeling.
Door goede afspraken te maken met
het zorgkantoor behielden we het
aantal intramurale plaatsen. Eind
2017 startten we een pilot met behandeling (H335). Door een lagere
intramurale productie, in het begin
van 2017, nam de opbrengst van de
Wlz ten opzichte van 2016 nauwelijks toe.

Zorgkostenplafonds

Het Zvw-budget over 2017 was,
behoudens indexeringen, gelijk aan
het budget van het jaar daarvoor.
In de loop van het jaar werd duidelijk dat we het zorgkostenplafond
van Zilveren Kruis zowel voor de
wijkverpleging als voor ELV zouden
overschrijden. Door de toegewezen
budgetverruiming vond uiteindelijk
over 2017 geen overschrijding van
de zorgkostenplafonds plaats.

Wmo

In het kader van de aanbesteding
voor Wmo Begeleiding en Wmo
Huishoudelijke Ondersteuning
ontvingen we tarieven zonder een
vooraf vastgestelde productie. Als
gevolg van volumegroei en indexering nam de omzet in 2017 met €
78.000 toe: een stijging van 8,5%
ten opzichte van 2016. Per 1 januari
2019 vervallen de HHT-regeling en
dienstencheques. De verwachting
is dat in het vierde kwartaal van
2018 de gevolgen hiervan merkbaar
worden.

Personele kosten

De personele kosten namen mede
door de lichte daling van de formatie - als gevolg van een hogere
leegstand intramuraal - in het eerste
kwartaal van 2017 en door de lichte
krimp van de productie Wijkver-

pleging in 2017 ten opzichte van
2016 met 2,9% af.

Liquiditeit

De liquiditeit steeg ten opzichte
van het voorgaande jaar door het
positieve resultaat en is goed.
Gezien de gewijzigde systematiek
van de bevoorschotting was en is
dit zeer belangrijk.

Begroting 2018

Voor 2018 stelden we een begroting op, met behoud van het
aantal intramurale plaatsen en
de pilot H335. De toename van
het budget houdt voornamelijk
verband met de extra middelen
voor de verpleeghuiszorg. Voor de
wijkverpleging kochten we bij alle
zorgverzekeraars in en ontvingen
we diverse zorgkostenplafonds.
Voor de Wmo-producten gaan
we verder op de ingeslagen weg.
Belangrijk is dat we alle ontwikkelingen, zoals het nieuwe kabinetsbeleid, scherp volgen en
vanuit de verschillende partijen
proactief inspelen op nieuw beleid
en kansen creëren. Belangrijk
blijft de bewaking van de zorgkostenplafonds alsmede de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt om
voor de verkregen extra middelen
voor de verpleeghuiszorg alle
middelen ook daadwerkelijk om te
zetten naar ‘handen-aan-het-bed’
en te continueren met een zinvolle
dagbesteding passend bij de wens
van onze cliënten.

Strategisch
De Raad van Toezicht nam in 2017 de vernieuwde Governancecode Zorg ter hand.
Dat deden we om de zeven principes (goede
zorg, waarden en normen, invloed belanghebbenden, inrichting governance, goed bestuur,
verantwoord toezicht en continue ontwikkeling) te
vertalen naar de werkwijze van de activiteiten van
onze organisatie, de 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. Dit
leidde tot een aanpassing van statuten, reglementen
en herformulering van Visie op Toezicht. In 2018
maakte de Raad van Toezicht deze documenten
definitief en legde dit notarieel vast. We leefden en
leven alle principes van de nieuwe Governancecode
volledig na.

Samenwerking

In 2017 startten we de samenwerking met Hof van
Sliedrecht. Deze richt zich op de uitvoering van
backoffice taken en hoe samen efficiënter te werken.
Gezamenlijk stelden we een Communicatieadviseur
aan en maakten we gebruik van Zeropurchase op
het gebied van inkoop. Door volume te bundelen
maakten we samen met een voedingsleverancier

goede afspraken en ontvingen we een scherp tarief.
In 2018 en verder onderzoeken we de mogelijkheden voor de backoffice en de uitvoering van zorg- en
dienstverlening. Dit laatste geeft kansen tot groei en
vergroten van de productie.

Risico’s en uitdagingen

We voerden in 2017 een risicoanalyse uit, waaronder op het gebied van fraude. De ICT-infrastructuur,
platform en applicaties zijn niet toekomstbestendig en vormen een risico. In 2017 startten we een
project om een beeld te krijgen van de huidige en
gewenste situatie. Op het gebied van ‘compliance’
is ook de implementatie van de AVG (Algemene
Verordening Gegevensbescherming) een uitdaging.
In 2017 pakten we dit op samen met SDB Ayton. We
lieten een analyse maken en een plan van aanpak
opstellen. In 2018 volgt de implementatie van de
nieuwe privacywetgeving binnen onze organisatie.
Welke afspraken leggen we vast? Om het frauderisico te minimaliseren en de continuïteit te waarborgen
stelden we een procuratieregeling op. Ten aanzien
van de groei spraken we met de Raad van Toezicht
over het risico van de investering die we doen voor
het uitbreiden van zorg- en dienstverlening. Dit is
verantwoord.

Cliënten
Informele zorg

Familie, mantelzorg en vrijwilligers

Medewerkers
Intramuraal

CR

Facilitair

Wijkverpleging
Financiën
& ICT

Staf &
bestuurszaken
SOG

OR
VAR

Raad van Bestuur

Raad van
Toezicht

Organigram 2017
Legenda

CR = Cliëntenraad

OR = Ondernemingsraad

VAR = Verpleegkundig Adviesraad

SOG = Specialisten Ouderengeneeskunde / overige behandelaars
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Kerncijfers
Aantal cliënten op 31 december

2016

Cliënten locatie De Lange Wei

60

65

Cliënten locatie De Zes Molens

20

19

Cliënten wijkverpleging

171

238

Cliënten huishoudelijke ondersteuning

292

293

Cliënten dagopvang locatie De Lange Wei

16

15

Cliënten dagopvang locatie De Zes Molens

13

14

423

491

2

4

Cliënten personenalarmering
Cliënten VPT

Productie

2016

Verzorgings- en verpleegdagen locatie De
Lange Wei

22.950 etmalen

22.506 etmalen

Verzorgings- en verpleegdagen locatie De
Zes Molens

7.543 etmalen

7.300 etmalen

Uren wijkverpleging/thuiszorg excl. VPT

40.393 uur

38.480 uur

Uren huishoudelijke ondersteuning

35.272 uur

34.764 uur

1.001 dagen

1.313 dagen

Dagdelen dagbesteding locatie De Lange
Wei

2.954 dagdelen

2.917 dagdelen

Dagdelen dagbesteding locatie De Zes Molens

3.178 dagdelen

3.302 dagdelen

Aantal cliënten over het hele jaar

2016

Dagen VPT

2017

2017

Cliënten overleden locatie De Lange Wei

15

30

Cliënten overleden locatie De Zes Molens

7

6

Cliënten in zorg gehad locatie De Lange Wei

79

108

Cliënten in zorg gehad locatie De Zes Molens

27

37

Cliënten overleden wijkverpleging

36

30

279

294

Cliënten overleden huishoudelijke ondersteuning

29

9

Cliënten in zorg gehad huishoudelijke ondersteuning

371

294

7

11

60

40

Cliënten overleden VPT

0

3

Cliënten in zorg gehad VPT

3

7

Cliënten in zorg gehad wijkverpleging

Cliënten overleden dagbesteding
Cliënten in zorg gehad dagbesteding (beide
locaties)

P. 8

2017

Bestuursverslag 2017 | De Lange Wei

											

		

P. 9

,,De auditor trof enthousiaste
medewerkers aan die met
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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.

Kwaliteitskader

In het Kwaliteitskader staat vermeld aan welke vereisten goede
zorg moet voldoen, het biedt
handreikingen hoe daaraan te
werken en richt zich vooral op
leren en verbeteren. Het kader
trad in januari 2017 in werking en
vormt ook de basis voor toezicht
door de Inspectie voor de Volksgezondheid (IGZ) en zorginkoop
door de zorgkantoren. Centraal
in het toepassen staat het formuleren van kwaliteitsbeleid in een
kwaliteitsplan en het jaarlijks opstellen van een kwaliteitsverslag.
Het kwaliteitsplan van De Lange
Wei kwam tot stand in samenspraak met cliënten, medewerkers
en de Raad van Toezicht. Er staat
een verbeterparagraaf in waarin
de volgende onderwerpen als
leer- en verbeterpunten opnemen:
persoonsgerichte zorg, wonen en
welzijn, veiligheid, personeelssamenstelling, gebruik van hulpbronnen en informatie.

Kwaliteitssysteem

Om te controleren of we aan deze
standaard blijven voldoen, bewaren we ons kwaliteitsbeleid op
twee pijlers, te weten: 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 zijn dan ook gericht op verbetering. Hierbij wordt
gebruik gemaakt van het prestatiegerichte kwaliteitssysteem
PREZO van de stichting Perspekt.
Dit kwaliteitssysteem ondersteunt
de organisatie en professionals bij
het behalen van prestaties gericht
op interne kwaliteitsverbetering.
Uitgangspunt is het cliëntenperspectief. Wat wij voor onze organisatie als waardevol ervaren!
Kwaliteit van leven staat centraal.
Het MT bespreekt regelmatig het
behalen van de kwaliteitsdoelstellingen. Naar aanleiding van verzamelde observaties in de praktijk
en diverse ontwikkelingen past zij
waar nodig de doelstellingen aan.

Audit PREZO

Donderdag 16 februari 2017 toetste een auditor van Perspekt de
kwaliteit binnen onze organisatie
tijdens een tussentijdse controle.
Hij stelde 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
achtste achtereenvolgende jaar
aan de criteria en normen van dit
keurmerk.
De tussentijdse audit spitste zich
voornamelijk toe op het Zorgleefplan, informatie aan en communicatie met de cliënten en cliëntveiligheid. Het cliëntenperspectief
en de cliëntwaardering wogen

voor een belangrijk deel mee in
het oordeel van de auditor. Daarnaast keek Perspekt expliciet naar
kwaliteitsontwikkeling. De hele
dag liep de auditor mee op de
werkvloer om met eigen ogen te
zien hoe wij werken. Hierbij sprak
hij met diverse medewerkers en
cliënten. Tijdens de eindevaluatie
sprak de auditor zijn vertrouwen
naar ons uit. Hij trof enthousiaste
medewerkers aan die met passie
vertelden over hun werk met en
voor cliënten. Daarnaast gaven
onze woonvoorzieningen, zo
oordeelde de auditor, een rustige en goed verzorgde indruk.
Complimenten deelde hij uit voor
de medicatie en het hele proces
daaromheen, de mondzorg, de invoering van het digitale Zorgleefplan en het werken met iPads. Tot
slot gaf de auditor aan dat je kunt
zien dat er meer aandacht is voor
participatie en mentaal welbevinden.

Gastvrijheid met sterren

De Lange Wei behaalde op donderdag 18 november vier sterren
bij de uitreiking van de Gastvrijheidszorg met Sterren 2017! We
behouden hiermee het aantal
sterren dat we in 2011 behaalden.
De totaalscore bedroeg liefst 82
procent: vier procent boven het
landelijk gemiddelde. De jury gaf
hoge scores voor klantvriendelijkheid (92%), bejegening (91%)
en beleid (85%). Speciale complimenten kregen we voor onze
openheid, flexibiliteit, het saamho-
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righeidsgevoel dat wordt gecreëerd en het gericht
zijn op verbeteren. Daarnaast een groot compliment voor het enthousiasme dat medewerkers
uitstralen
Cliënten en hun naasten herkennen en waarderen
onze missie en visie. Medewerkers zetten zich
met passie, creativiteit en flexibiliteit in zodat onze
cliënten zoveel mogelijk kunnen blijven leven op
hun manier. Ambiance en eten & drinken scoren iets minder hoog dan de andere onderdelen.
Respectievelijk 75 en 72 procent. In het kader van
continue leren en verbeteren, dat we onszelf ten
doel stellen, nemen we dit als verbeterpunten mee.
Als organisatie blijven we op deze manier groeien
in de gastvrijheid en zorg- en dienstverlening aan
onze cliënten om voor hen een fijne leefomgeving
te creëren en voor alle medewerkers een fijne
werkplek.

Zorgindicatoren IGZ

In juni en oktober 2017 vroeg de Inspectie van
de Gezondheidszorg (IGZ) de zorgindicatoren op
over het jaar 2016 bij alle zorgaanbieders in de
Verpleging, Verzorging en Thuiszorg. Deze indicatoren gebruikt de Inspectie om te beoordelen
hoe het is gesteld met de kwaliteit 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 oproep gehoor. Begin
2018 zijn de indicatoren openbaar gemaakt door
de IGZ in de Openbare Database van Zorginstituut
Nederland.

Pledge Positieve Gezondheid

De Lange Wei ondertekende in 2017 de regionale
Pledge Positieve Gezondheid. De uitgangspunten
passie bij onze missie en visie en bij onze manier
van werken. In 2018 is het doel om de waarden
vanuit positieve gezondheid verder te benutten en
in te zetten binnen de organisatie.

Cliëntenveiligheid

De Meldingen Incidenten Cliënten Commissie
bespreekt de meldingen die betrekking hebben
op medicatie, vallen en andere situaties. In 2017
ontving de commissie 372 meldingen van incidenten en bijna-incidenten. Deze zijn in te delen in 133
meldingen m.b.t. medicatie, 204 valincidenten en
35 overige situaties. Na elke situatie analyseert zij
wat er gebeurde en wat er nodig is om een soortgelijk incident in de toekomst te voorkomen. De
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MIC-commissie was met name tevreden over de
significante toename van meldingen ten opzichte
van 2016. In 2017 zette men in op veilig melden.
De procentuele afname van het aantal medicatieincidenten is met name het resultaat van het in
gebruik nemen van het digitale voorschrijfsysteem
Medimo halverwege het verslagjaar.

Risicosignalering

Elk halfjaar onderzoekt de cliënt coördinator uit
preventief oogpunt met de cliënt (en zijn contactpersoon) of er sprake is van een verhoogd risico
op gebieden als voeding, vallen en eenzaamheid.
In het kader van preventie maakten we contractuele afspraken met een tandarts en mondhygiëniste.
We besteedden gericht aandacht aan mondzorg.

Prestatiemonitor

Om prestaties op eenvoudige en doelmatige wijze
te bewaken en te monitoren maken we sinds 2015
gebruik van de prestatiemonitor. Met behulp van
meetkaarten brengen diverse prestatiecoaches
binnen onze organisatie het effect van hun werkzaamheden in beeld. De resultaten bespreken
zij in de teams en waar nodig bespreekt het MT
deze op hoofdlijnen. Met deze manier van werken
stellen we vast wat goed gaat, maar het 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
professionele zorg en het handelen volgens professionele richtlijnen. In 2017 ontwikkelden we dit
naar een instrument dat helpt om te meten, analyseren, verbeteren en borgen op team- en organisatieniveau.

Cliëntvertrouwenspersoon

In 2017 beschikte onze organisatie over een
onafhankelijk vertrouwenspersoon: Sanny Kamerman. Cliënten bespreken met haar zaken waar zij
tegenaan lopen en waar ze ontevreden over zijn.
De vertrouwenspersoon komt na een afspraak bij
hen thuis voor een persoonlijk bezoek. Daarnaast
is het mogelijk schriftelijk contact op te nemen met
de vertrouwenspersoon, die de bestuurder rapporteert over haar werkzaamheden.

Tip, klacht of compliment

Sinds 2017 voeren we een nieuw beleid rondom
tips, klachten en complimenten. Een klachtenfunctionaris stelden we met instemming van OR en CR
aan, Sandra Harsveldt kreeg deze nevenfunctie. In
2017 ontvingen we vier keer een brief in de tips-,
klachten- en complimentenbus. In alle gevallen
betrof het een situatie waar de schrijver niet tevre-

,,De Lange Wei en De Zes Molens koesteren hun
buurtfunctie en fungeren beide als spil in de wijk.”
den was. Drie keer sprak de klachtenfunctionaris
met de schrijver en één keer deed de leidinggevende van de betreffende dienst dat. De uitgezette
acties leidden in alle gevallen tot een bevredigende
oplossing. We maakten onze dienstverlening nog
meer op maat, passend bij onze cliënten.

Waarderingen ZorgkaartNederland

In 2017 ontvingen we in totaal 58 waarderingen
op deze website. Locatie De Lange Wei kreeg 43
waarderingen van gemiddeld een 8,4 en locatie De
Zes Molens 7 waarderingen van gemiddeld een
8,9. Voor de wijkverpleging 7 waarderingen van
gemiddeld een 8,7. In totaal heeft onze organisatie
op dit moment 89 waarderingen met een gemiddeld
cijfer van een 8,5.

Beweeg- en beleeftuin

Locatie De Lange Wei heeft sinds 2016 een
beweeg- en beleeftuin. Hiermee bieden we onze
cliënten, maar ook de wijkbewoners een veilige
buitenomgeving. De tuin is om die reden afgesloten middels een hek. Voor omwonenden is deze
voorziening wel van buitenaf bereikbaar. We
stimuleren onze bewoners naar buiten te gaan
en - de naam zegt het al - te bewegen. In de
beleef- en beweegtuin zijn onder andere beweegelementen, plekjes om te zitten, een pergola,
een jeu de boules-baan, een volière en pluk- en
proefboompjes te vinden.

Project GiGa

Via meerdere kanalen brengen we ZorgkaartNederland onder de aandacht. 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 naasten helpen ons om te bekijken wat goed
gaat en waar verbeterpunten liggen. Daarnaast
zetten we deze waarderingen en verhalen via diverse kanalen in in het kader van storytelling.

De Lange Wei is een partner van het in 2016
opgerichte GiGa Giessenlanden. Dit gemeentelijke project staat voor Giessenlanden Inspireert,
Giessenlanden Activeert. De gemeente wil hiermee een impuls geven aan een actieve, sportieve, gezonde en culturele leefstijl onder alle
inwoners. Er zijn in De Zes Molens, ons woonzorgcentrum in Hoornaar (dat deel uitmaakt van
de gemeente Giessenlanden) regelmatig twee
beweegcoaches actief. Zij leveren met tal van
energieke activiteiten, die een stimulerend effect
hebben, een positieve bijdrage aan het beweeggedrag van de bewoners.

Alzheimer Café en Trefpunt

Activiteiten

De Lange Wei participeert in de gemeente Hardinxveld-Giessendam in het maandelijkse Alzheimer
Café en in Giessenlanden in het Alzheimer Trefpunt, dat eveneens één keer per maand plaatsvindt. Met de bijeenkomsten, die onder andere
om de zoveel tijd in onze woonzorgcentra worden
gehouden (De Lange Wei in Boven-Hardinxveld en
De Zes Molens in Hoornaar), beogen we ontmoeting te creëren tussen mensen die aan dementie
lijden en mensen in hun naaste omgeving, zoals
kinderen en mantelzorgers. De ontmoeting staat
centraal. Ook belichten de organisatoren tijdens
elke bijeenkomst een specifiek onderwerp dat
verband houdt met (het omgaan met) Alzheimer.
De Cafés vinden roulerend plaats in De Lange Wei,
Pedaja en Tiendwaert en de Trefpunten in De Zes
Molens, de Peperhof en Bredero’s Hof.

Beide woonzorgcentra van De Lange Wei bruisen elke week van de activiteiten. Denk aan
bingomiddagen, presentaties en optredens van
koren. Professionele activiteitenbegeleiders gaan
op beide locaties op creatieve wijze aan de slag.
Deze activiteiten, zoals schilderen en tekenen,
zijn enkel voor de bewoners. De Lange Wei en
De Zes Molens koesteren hun buurtfunctie en
fungeren beide nadrukkelijk als spil in de wijk. Ze
zetten dan ook veel activiteiten op poten waar
ook mensen van buiten aan mee kunnen doen.
Inwoners lezen hierover op Facebook, Twitter en in de lokale/regionale krant die dagelijks
of wekelijks op de mat valt. Het is regelmatig
een drukke, gezellige boel. Zeker als we grote
activiteiten houden. Bij De Lange Wei moet je
dan denken aan de jaarlijkse kindervrijmarkt op
de laatste woensdag van maart en de viering van
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Koningsdag. In ons woonzorgcentrum vond
een aubaude plaats. In verband met het 65-jarig bestaan hielden we ook een Tuinfeest.
Door het slechte weer kon dit helaas niet in
onze beweeg- en beleeftuin plaatsvinden. We
verplaatsten het feest naar het atrium. Buitenshuis was de Wandelvierdaagse in juni een
groots festijn. We maakten eveneens een uitstapje naar de Schaapskooi in Ottoland, waar
bewoners lammetjes knuffelden, en gingen
winkelen in Zwijndrecht. De Zes Molens pakte
samen met Syndion, dat in hetzelfde complex is gevestigd, zoals vertrouwd uit met een
Voorjaarsmarkt en Winterfair. Op 1 februari
lanceerden we Tafeltje Dekje voor drie dagen
per week en op 21 maart ging de maandelijkse Open Eettafel van start. Een dag later
hielden we een modeshow met kleding uit de
jaren vijftig. Uiteraard was er ook in De Zes
Molens aandacht voor het 65-jarig bestaan
van De Lange Wei.

Dagbesteding

In beide woonzorgcentra is een dagbesteding
waar bezoekers op een aangename manier,
de naam zegt het al, de dag doorbrengen.
Ze krijgen de persoonlijke aandacht die ze
verdienen en onze medewerkers betrekken ze
bij allerlei hele gewone doch ontzettend leuke
en eervolle dagelijkse activiteiten waar ze een
voldaan gevoel van krijgen, zoals aardappels
schillen en handwerk. Natuurlijk is er ook tijd
voor een spelletje. We roepen een ouderwetse
huiskamersfeer op. Wie een indicatie heeft,
komt hiervoor in aanmerking. We ontlasten
de mantelzorgers van minder zelfredzame
ouderen. Om die reden willen we in 2018 de
deuren van De Lange Wei ook op zaterdagmiddag openen.

Locatie De Groene Wei

Ook in 2017 werkten we met onze partners
verder aan de realisatie van deze locatie. Op
13 november informeerden Syndion, BM van
Houwelingen en De Lange Wei omwonenden
en belangstellenden over het plan De Groene
Wei. We gaan een kleinschalig woonzorgcentrum realiseren. Tijdens de presentatie toonden we een architectonische impressie en een
schetsontwerp van het plan. Een grove planning gaven we mee. In grote lijnen betekent
dat in september 2018 de sloop van bestaande bebouwing en een verwachte oplevering in
het najaar van 2020.

Vorderingen in de wijk

In samenwerking met de wijkverpleegkundige van de Sociale Teams in de gemeenten
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Hardinxveld-Giessendam en Giessenlanden maakten
we in 2017 wederom mooie vorderingen met betrekking tot kwetsbare ouderen en zorgmijders. Dankzij
intensieve samenwerking realiseerden we zorg op
maat voor enkele zorgmijders. De Lange Wei maakt
deel uit van de werkgroep Dementievriendelijke
Gemeente en ontwikkelde daar zelf ook beleid op
(zie de volgende paragraaf). Ook op het gebied van
eenzaamheidsbestrijding draagt De Lange Wei haar
steentje bij aan gemeentelijke initiatieven. Zo werkten
we in 2017 mee aan een boottocht en bierproeverij
voor eenzame mensen.

,,In de dagbesteding ontlasten
we de mantelzorgers van minder
zelfredzame ouderen. We betrekken de bezoekers bij allerlei hele
gewone doch ontzettend leuke
en eervolle dagelijkse activiteiten
waar ze een voldaan gevoel van
krijgen.”
Dementievriendelijke locatie

In locatie De Lange Wei zien we een steeds verder
veranderende doelgroep met een verzwaring van de
zorg. We merken dat met name onze cliënten met
psychogeriatrische problematiek (zoals de ziekte van
Alzheimer) behoefte hebben aan zorg, ondersteuning
en welzijnsactiviteiten op kleinschaliger niveau. Om
deze cliënten nog beter van dienst te zijn, gingen we
in 2017 aan de slag om het woonzorgcentrum dementievriendelijker te maken. De bevindingen van het
door ons ingehuurde onderzoeksbureau Fame gaven
aanleiding tot een huiskamerpilot. We schreven al
dat we in 2017 het huiskamerconcept lanceerden (de
proef was dus succesvol) wat resulteerde in vier ruimtes binnen De Lange Wei waar intramurale bewoners
dagelijks rust, regelmaat en geborgenheid ervaren.
We bieden hen overdag een vertrouwde, huiselijke
omgeving. De hele dag is een medewerker aanwezig
voor gezelschap en ondersteuning.
Door deze verbeterslag bieden we gerichtere ondersteuning en welzijnsactiviteiten aan. Het bieden van
begrip voor de beleving of ervaring van cliënten met
dementie, oprechte communicatie en begeleiding in
het ziekteproces staan nadrukkelijk centraal. Daarnaast creëren we op deze manier overzicht, veiligheid
en vrijheid. De huiskamers worden positief ontvangen
door de cliënten en hun naasten. Ook onze medewerkers omarmen deze verandering.
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,,Communicatie
is binnen onze
organisatie
gericht op samen
leren, werken
en verbeteren.
Dit belangrijke
onderdeel staat
op elke vergaderagenda.”
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Medewerkers
Aan het begin van 2017 werkten er 398 mensen in onze organisatie. We sloten
het jaar af met 384 medewerkers. Gedurende het jaar verwelkomden wij 96
medewerkers en verlieten 110 medewerkers De Lange Wei (dit is inclusief het
natuurlijke verloop van leerlingen en stagiaires).

Gedragscode

Om de werkwijze, visie en missie van De Lange Wei met alle
medewerkers af te stemmen
hanteren wij binnen onze organisatie een gedragscode. Hierin
beschrijven we wat we van elke
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. Te vinden en te
lezen 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 elke
vergaderagenda. Daarnaast ontvangen de medewerkers maandelijks (of wanneer nodig vaker) een
digitale nieuwsbrief met daarin
zaken die spelen in de organisatie. Verder zijn de beleidsdocumenten en protocollen in KRS te

vinden en staan diverse documenten op het intranetgedeelte van
SDB*Selfservice.

genoten de deelnemende medewerkers van een buffet en live
muziek.

Medewerkersvertrouwenspersoon

Ontwikkelen en ontplooien

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 bestuurder.
Medewerkers consulteerden de
vertrouwenspersoon in 2017 een
aantal keren op individueel verzoek. Tevens vroeg de organisatie
haar een medewerker bij te staan
in een verzuimdossier. Daarnaast
zetten we de vertrouwenspersoon
preventief in bij het omgaan met
moeilijk verstaanbaar gedrag.

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

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

Verzuim
Het verzuimpercentage
bedroeg in 2017 4,9 procent.
Dat is lager dan het landelijk
gemiddelde van bijna 5,8
procent.
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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

Ook in 2017 registreerden we alle Verzorgenden IG en Verpleegkundigen binnen onze organisatie 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 doen, 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
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 2017 enkele medewerkers met de opleiding Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie (3). Daarnaast volgden
in diverse BBL-leertrajecten medewerkers de
opleiding voor verpleegtechnisch handelen
(3), Verzorgende IG (14), Verpleegkundige
niveau 4 (4), duale HBO-V (4) en Praktijkopleider (1).

Stages

Wij bieden in onze organisatie stageplekken
aan zodat stagiaires van diverse opleidingen
leren van en in de praktijk. Hiervoor heeft
De Lange Wei een erkenning van Stichting
Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven (SBB). In
2017 gaven wij aan 28 studenten een stageplek voor een beroepsopleiding tot Verzorgende, Maatschappelijk Medewerker of
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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 er vmbo-leerlingen voor
hun beroepsoriënterende en maatschappelijke stage.
Tevens boden we een stageplek aan een praktijkschoolleerling in het kader van het Participatieproject.
We evalueerden dit project positief hetgeen in 2018
resulteert in het toevoegen van de functie Teamassistent aan de Intramurale Teams.

E-learning

150 verzorgenden en verpleegkundigen van De
Lange Wei onderhielden in 2017 hun deskundigheid
via het digitale programma CampusCare (e-learning)
van Noordhoff Health. Ze volgden diverse trainingsen cursusmodulen waarbij ze na het behalen van
een toets een certificering ontvingen. Het programma
biedt scholing in een cyclus van drie jaar. Hiervan
zijn inmiddels de eerste twee jaar verstreken. De
deelnemende medewerkers kunnen hun vorderingen
volgen en doorlopen verschillende modules. Deze zijn
geaccrediteerd door het Kwaliteitsregister V&V van
het V&VN.

Tablets en CuraWeb

Na een succesvolle pilot in 2016 werken alle intramurale ZIP-Teams en alle ZIP-Teams die wijkverpleging
verzorgen met CuraWeb, een gebruiksvriendelijk
elektrisch cliëntendossier. Alle medewerkers zijn van
tevoren geschoold zodat ze exac weten 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 we zoveel mogelijk papierarm
en gebruiken we onze tijd maximaal om cliënten te
ondersteunen. Een efficiënte manier van werken die
vele voordelen met zich meebrengt en derhalve in
2017 is gecontinueerd. Het voornaamste is dat onze
zorgmedewerkers thuis bij en samen met de cliënt het
dossier bijwerken.

Doorontwikkeling ZIP-Teams

In 2015 legden wij de basis voor het werken met ZIPTeams (Zelfwerkende Integrale Professionele Teams),
2016 stond in het teken van het doorontwikkelen van
deze teams (met in de basis de relatie tussen onze
cliënten en medewerkers) en in 2017 gingen we
hiermee door. Medewerkers krijgen handvaten door
middel van scholing. In de teams introduceerden we

,,We behaalden in de Medewerkersmonitor een goed resultaat met cliëntgerelateerde vragen. Dat medewerkers met
passie hun werk doen en daar voldoening uit halen zien we
terug in de scores voor bevlogenheid en werkbeleving.”
prestatiecoaches met een aantal verschillende
aandachtsgebieden. Met als doel de kwaliteit
van dienstverlening in de teams te verhogen.
Dit verdient in 2018 verdere aandacht om dit
op een goede manier te faciliteren.

Medewerkersmonitor

82,4 procent van onze medewerkers heeft in
oktober, november en december de Medewerkersmonitor 2017 ingevuld. Dit hoge percentage geeft een betrouwbare uitslag. Er komen
sterke kanten en aandachtspunten naar voren.
We behaalden een goede score met cliëntgerelateerde vragen. Dat medewerkers met
passie hun werk doen en daar voldoening uit
halen zien we terug in de bevlogenheidsscore
en werkbeleving. Aandachtspunten zijn de
werkdruk, veranderingen en communicatie. De
Lange Wei scoort ten opzichte van het landelijk gemiddelde zeer goed (we staan in de
top-10). Er is wel sprake van een daling t.o.v.
de vorige monitor in 2015. Dat signaal nemen
we serieus.

voor medewerkers). Deze zijn in het overleg van de
MIM-commissie geanalyseerd en waar nodig zijn verbeteracties ingezet. De commissieleden bespraken
de evidente toename van de complexiteit van de zorg
voor cliënten. 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 met betrekking tot specifieke
aandachtspunten

Medewerkersavond

Als blijk van waardering houdt onze organisatie
jaarlijks een medewerkersavond rondom de kerstperiode. In 2017 waren alle medewerkers op één avond
welkom om met elkaar te genieten van een breed
gesorteerd buffet met heerlijke hapjes gemaakt door
de keuken. Na afloop ontvingen de medewerkers een
kerstpakket.

Cursus Cliënt Coördinator

In verband met het toenemend zelfstandig
werken in de ZIP-Teams gingen wij aan de
slag met Cliënt Coördinatoren. Hiervoor startten 43 medewerkers in 2016 met de cursus
tot Cliënt Coördinator. In 2017 hebben, op één
persoon na, alle deelnemers de cursus afgerond. Een medewerker besloot tijdens de cursus dat deze functie niet passend is bij haar
competenties. Na het volgen van deze cursus
zijn de Cliënt Coördinatoren hét aanspreekpunt voor cliënten en zijn of haar netwerk.
Hierdoor ontstaat een samenwerkingsdriehoek
tussen de cliënt, het sociale netwerk en de
professional. De Cliënt Coördinator is verantwoordelijk voor de continuïteit en kwaliteit van
de multidisciplinaire zorg, diensten en services rondom de cliënten.

Veilig werken

In 2017 waren er tien meldingen incidenten
medewerkers (MIM) (ongevallen bij of risico’s
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,,In 2017 draaide de eerste informatiecarrousel voor vrijwilligers.
Ze kregen onder andere een
presentatie over de nieuwe
Missie, Visie en Kernwaarden.”
P. 20
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Vrijwilligers
Kenmerkend voor onze organisatie is de hoeveelheid vrijwilligers. Wat zij allemaal voor ons doen en voor onze cliënten betekenen is absoluut goud waard.
We onderschrijven dan ook het belang van een professioneel vrijwilligersbeleid.
Twee coördinatoren spannen zich hiervoor in en zorgen ervoor dat alle 262 (!)
mensen die zich belangeloos inzetten voor De Lange Wei en/of De Zes Molens
(ter vergelijking: onze organisatie telt bijna 400 medewerkers) goed op de hoogte zijn en, nóg veel belangrijker, zich gewaardeerd voelen.

Aantallen

Aan het begin van 2017 zetten 195
vrijwilligers zich in voor locatie De
Lange Wei. Gedurende het jaar zijn
er 19 nieuwe vrijwilligers gestart en
20 gestopt. Locatie De Zes Molens
telde zowel aan het begin als aan
het einde van 2017 65 vrijwilligers.
Er zijn er twaalf bijgekomen en
evenveel gestopt.

Knipkaart

Onderdeel van het ‘nieuwe’ vrijwilligersbeleid is het extra 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 zij
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.
De knipkaart liep aanvankelijk tot
juni 2017 en is nog niet opnieuw
uitgebracht omdat de vrijwilligers
er niet veel gebruik van maakten.
In het voorjaar van 2018 wordt de
knipkaart - ook wel strippenkaart
genoemd - geherintroduceerd. We
gingen in gesprek met vrijwilligers
en brachten op basis daarvan aanpassingen aan.

Informatiecarrousel

De Lange Wei houdt elk jaar een
informatiecarrousel voor medewerkers. In 2017 kwam dit initiatief voor
het eerst van de grond voor vrijwilligers. De carrousel draaide op beide
locaties. De vrijwilligers kregen
presentaties over de nieuwe Missie,
Visie en Kernwaarden, brandpreventie en hygiëne. Beide bijeenkomsten werden goed ontvangen. Voor
herhaling vatbaar!

Twee van hen zetten zich al
dertig jaar (!) in. Aan het eind
van deze gezellige en smakelijke avond ging iedereen met
een kerstpakket naar huis.

65 jaar De Lange Wei

De Lange Wei vierde in 2017 haar
65-jarig bestaan. Voor de vrijwilligers werd een speciale activiteit
georganiseerd. We maakten een
uitstapje naar Rotterdam waar de
groep onder andere de Markthal
bezocht en een rondrit maakte met
een oude tram. We hechten er veel
waarde om onze vrijwilligers ook op
deze manier te bedanken voor hun
inzet.

Vrijwilligersavond

Aan het eind van het jaar, vlak voor
kerst, vond in De Lange Wei traditiegetrouw de vrijwilligersavond
plaats. Medewerkers van De Lange
Wei - prestatiecoaches en MT-leden
- serveerden de hapjes en drankjes.
De gasten kregen in het sfeervol
ingerichte restaurant een driegangenmenu voorgeschoteld dat was
bereid door onze professionele
koks. Zeven jubilerende vrijwilligers
werden extra in de watten gelegd.
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MVO & Milieu
De Lange Wei neemt Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen zeer
serieus en draagt graag haar steentje bij aan milieubehoud. Veel zaken
gebeuren welhaast ongemerkt. Het is zo normaal geworden dat het
bijna niet meer opvalt.
We kijken zowel ex- als intern. De leveranciers
worden getoetst. Bij contractbesprekingen nemen
we hun energiebeleid onder de loep. Zo rijdt de linnenleverancier/wasserij louter met duurzame (lees:
elektrische) vrachtwagens. Met zo’n bedrijf werken
we graag samen, maar we zijn ook kritisch naar
onszelf. Begin 2017 zijn we bijvoorbeeld gestart
met het scheiden van plastic afval (met name vanuit de keuken) en we gingen door met het bundelen
en clusteren van grootverpakkingen c.q. bulkverpakkingen.

Overgeschakeld

Medewerkers wijzen elkaar tijdens teambesprekingen op milieubewust gedrag. Licht uit, verwarming
laag, deur dicht et cetera. In verschillende toiletgroepen hebben we sensoren geplaatst die voorkomen dat het licht constant brandt. Zo maken we
het onszelf binnen De Lange Wei gemakkelijker. De
hedendaagse technologie staat immers voor niets.
Wat deden we nog meer? Een hele waslijst. De
gangverlichting op de eerste etage van bouwdeel
A is LED geworden. Ook in de ‘praethuizen’ van De
Lange Wei ofwel de huiskamers waar cliënten, medewerkers, vrijwilligers en mantelzorgers dagelijks
vertoeven, zijn we overgeschakeld. In 2018 volgt de
tweede etage en bouwdeel B. In beide delen van
De Lange Wei vervingen we in het verslagjaar de
circulatiepomp hetgeen bijdraagt aan een hogere
energiereductie.

Gemeengoed

Over energie gesproken: De Lange Wei heeft een
ambitieuze duurzaamheidsagenda. Ons streven
is het hoogste energielabel in 2030. Die willen we
behalen in samenwerking met Fien Wonen, van
wie het gebouw is. Met Omnivera GWZ, zoals deze
organisatie nog heette in 2017, is ook afgesproken
dat op termijn de mechanische wisselstroomventilatie wordt omgezet in gelijkstroom. Dit levert circa
8.000 kWh op. Kortom; het milieubewustzijn staat
bij een ieder binnen onze organisatie op het netvlies. Je ziet dat ook terug in allerlei dingetjes die
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gemeengoed zijn en waar we niet eens meer over
nadenken. Onze beweeg- en beleeftuin bijvoorbeeld - waar onze cliënten bij mooi weer heerlijk
kunnen zitten en wandelen - is vol met kruiden,
groenten en fruit. Daar maakt de keuken gretig
gebruik van.

Werkervaring opdoen

De Lange Wei biedt een werkomgeving voor iedereen. Al jaren verzorgen medewerkers van de
sociale werkplaats van Avres (voorheen de Avelingen Groep) onze tuinen en bieden we verschillende
mogelijkheden om binnen onze organisatie stage
te lopen en in te burgeren. Nieuwe Nederlanders
doen, door mee te lopen, werkervaring op en ze
vangen ook voortdurend de Nederlandse taal op.
Win-win dus. In 2016 creëerden we door middel
van job carving een nieuwe zorgfunctie: de Team
Assistent. Een functie specifiek bedoeld voor
mensen die onder het doelgroepenregister vallen.
De pilot die dat jaar werd gestart is nog gaande.
Bij een positieve evaluatie wordt in elk team in de
Intramurale Zorg ruimte gecreëerd voor een Team
Assistent.

Syndion

In 2017 kreeg ook de van twee kanten beoogde
intensievere samenwerking met Syndion, die
zorgdraagt voor mensen met een lichamelijke en/of
verstandelijke beperking, gestalte. Zowel op het gebied van werk als in de dagopvang namen cliënten
deel aan activiteiten en werkzaamheden. Met name
op onze locatie in Hoornaar omdat we dat gebouw,
De Zes Molens, delen met Syndion.

,,De Lange Wei heeft een
ambitieuze duurzaamheidsagenda. Ons streven is het
hoogste energielabel in
2030.”
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,,De Cliëntenraad voelt
zich betrokken en geïnformeerd. De lijnen met de
bestuurder zijn kort.”
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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

Conform de Wet op de Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) heeft De Lange Wei
een Cliëntenraad. Zij ziet erop toe
dat er op een verantwoorde manier zorg wordt geboden waarbij
het welzijn van de cliënt centraal
staat.
De Cliëntenraad treedt op als
vertegenwoordiger en belangenbehartiger. Zowel voor de intramurale cliënten die in De Lange Wei
en De Zes Molens wonen als de
extramurale cliënten die thuis zorg
of ondersteuning krijgen van De
Lange Wei. Zij voert overleg met
de bestuurder en geeft gevraagd
en ongevraagd advies. De Cliëntenraad heeft adviesrecht bij bijna
alle belangrijke besluiten die de
Raad van Bestuur en de Raad van
Toezicht willen nemen. Dit betekent dat rechtstreeks invloed kan
worden uitgeoefend op de besluitvorming.
De CR maakt gebruik van de
faciliteiten van De Lange Wei en
wordt secretarieel ondersteund
door een medewerker van onze
organisatie. Ten aanzien van
de deskundigheidsbevordering
faciliteren we dat de leden naar
bijeenkomsten en scholingen gaan
die zij van belang achten voor het
uitoefenen van hun functie.

Samenstelling

De Cliëntenraad streeft naar een

evenredige vertegenwoordiging
van bewoners van De Lange Wei,
De Zes Molens en de extramurale
zorg binnen haar bestuur. Op 1
januari 2017 bestond het bestuur
uit de volgende personen. Tussen
haakjes staat de cliëntengroep die
zij vertegenwoordigen.
•
•
•
•
•
•
•

Ine de Boer (voorzitter)
Didy Boer - van Gils (wijkverpleging)
Joke de Kreij (intramuraal De
Zes Molens - tot september
2017)
Betty van WijngaardenLeenman (intramuraal De
Lange Wei - sinds juli 2017)
Ed Bohré (wijkverpleging)
Anne Embregts - Brandsma
(intramuraal De Zes Molens)
Will Gerritse - van den Heuvel
(algemeen)

De notulen van de CR-vergaderingen worden verzorgd door Miranda Speksnijder - Aaldijk. Zij is
binnen De Lange Wei werkzaam
als directiesecretaresse. In 2017
waren er zes reguliere vergaderingen. Na de pauze van elke
vergadering schoof Agnes Klaren,
de bestuurder van De Lange Wei,
aan en werden de door haar ingebrachte agendapunten besproken.
De CR liet haar licht schijnen
over:
•
•

Missie, Visie, de basis van de
nieuwe organisatiestructuur
Nieuw Management Team

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Interne verhuizing
Activiteiten voor bewonersWerkdruk, ziekteverzuim en
andere personeelszaken
Zorginkoop en financiën
Kwaliteitsmetingen van de
zorg in De Lange Wei
Wet- en regelgeving
Advies benoeming voorzitter
en lid Raad van Toezicht/deelname sollicitatiegesprekken
Advies benoeming leidinggevenden De Lange Wei/deelname motivatiegesprekken
Bijwonen Familiedag, Nieuwjaarsreceptie en Kerstdiner
Deelname aan de zogenoemde Dag op de Hei.
Deelname voorbereidingscommissie Herdenkingsdiensten
DLW en DZM

De CR bracht in 2017 nul ongevraagde adviezen. Hieruit blijkt
dat zij zich betrokken en geïnformeerd voelt. De lijnen met de
bestuurder zijn kort.

Contact met vertrouwenspersoon

Jaarlijks ontvangt de Cliëntenraad
een verslag van de activiteiten
van vertrouwenspersoon: mevrouw Sannie Kamerman. Voor de
CR is het van belang om te weten
of er zaken spelen waar zij iets
aan kan doen. De privacy van de
cliënten wordt hierbij te allen tijde
gewaarborgd. Het jaarlijkse gesprek met de vertrouwenspersoon
vond in september plaats.
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,,Het is belangrijk dat besluiten breed worden gedragen
onder de medewerkers zodat nieuwe of andere werkwijzen tot de beoogde verbetering leiden.”
Aandachtspunten 2018

Voor de Cliëntenraad is het van essentieel
belang dat de cliënten de zorg en ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. In 2017 nam
de organisatie ingrijpende maatregelen met
betrekking tot de organisatiestructuur. Mét als
doel het welzijn van de cliënten nog verder te
verbeteren en aandacht en zorg te realiseren,
gericht op de cliënt als individu. Dit vereiste
van cliënt, personeel en mantelzorger de
nodig flexibiliteit, extra inzet en vertrouwen.
Ook in 2018 volgt de CR of we de beoogde
resultaten behalen van deze structuurwijziging. Het toetsingscriterium is het welzijn van
de cliënt. Dat geniet de hoogste prioriteit. In
2018 verwachten we ook de goedkeuring van
de nieuwe Wet op de Medezeggenschap Cliëntenraad Zorginstellingen. Deze wet vergroot
de medezeggenschap en het adviesrecht. We
volgen dit nauwgezet om te weten wat dit voor
de Cliëntenraad van onze organisatie betekent.

Ondernemingsraad

De OR is/was als volgt samengesteld:
•
•
•
•
•
•

Eline Boer (voorzitter)
Joke Blom (algemeen adjunct)
Lia de Jong (secretaris)
Mireille Gelderblom (lid)
Marijse van ’t Verlaat (vice-voorzitter)
Corrie Roza (lid tot 1 april 2017)

Verspreid over heel 2017 zijn er negentien
vergaderingen geweest. Tien onderling en
negen in aanwezigheid van de bestuurder.
Om de deskundigheid binnen de Ondernemingsraad te bevorderen namen de leden deel
aan diverse workshops. Die gingen over het
roosteren van prestatiecoaches, ‘Weg met de
eilandcultuur’, wijzigingen rondom de nieuwe
Arbowet, zelfsturing, ‘Beweegt de medezeggenschap mee als de organisatie verandert?’,
communicatie met de achterban, ‘Hoe stuur ik
mijn bestuurder?’, ‘de OR en de organisatiedoorontwikkeling’, ‘Maak je tekst verslavend’,
‘Werkdruk en veerkracht: een belangrijke
combinatie’ en los denken.

verpleegkundigen, het introductiebeleid, de externe
vacature personeelsadviseur, functiebeschrijvingen
leidinggevenden, afwijken werving- en selectiebeleid,
eerst verantwoordelijk verpleegkundigen, benoeming
preventiemedewerker, contract Wmo-medewerkers
voor/naar onbepaalde tijd en de externe werving van
een kwaliteitsadviseur, praktijkopleider en communicatieadviseur.

Adviezen

Er zijn achtereenvolgens (gevraagde) adviezen
uitgebracht over de nieuwe organisatiestructuur, de
nieuwe Missie, Visie en Kernwaarden, het Kwaliteitsplan en de doorontwikkeling van de organisatiestructuur. Bovendien vonden er adviesgesprekken plaats
met twee nieuwe leden van de Raad van Toezicht. De
Ondernemingsraad maakte in 2017 eenmaal gebruik
van haar initiatiefrecht. Zij gaf in augustus ongevraagd advies over het niet-volledig vervangen van
de opleidingscoördinator.

Terugblik

De Ondernemingsraad is in algemene zin van mening
dat zij in 2017 constructief heeft mee kunnen denken
en beslissen over diverse zaken die het personeel en
de organisatie aangaan.
De meest voorkomende en behandelde onderwerpen
waren:
•

•

•

Instemmingen

OR stemde in 2017 achtereenvolgens in met
het contractenbeleid, verlofbeleid, de functiebeschrijvingen van eindverantwoordelijk
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•

Functiebeschrijvingen: er is, zo schijft de OR
in haar jaarverslag, zeer actief meegedacht en
onderhandeld. Dit heeft, zo is te lezen, een positief resultaat opgeleverd voor medewerkers, in
diverse functies. Te denken valt aan de inschaling
van de Cliëntcoördinatoren en de eerst verantwoordelijk Verpleegkundigen alsmede de invulling
van het takenpakket van de prestatiecoaches.
Kanteling Werktijden: twee OR-leden waren zeer
actief betrokken bij het opstellen van de kaders
voor de Kanteling i.s.m. de bestuurder, de beleidsmedewerker en enkele MT-leden. Het roosteren volgens de nieuwe kaders ging op 1 juli 2017
van start en bevindt zich in een evaluerende fase
waarbij de Ondernemingsraad goed de vinger
aan de pols houdt.
In april waren alle OR-leden aanwezig bij de
Heidag waarbij in samenwerking met de RvT, het
MT, de CR, de VAR en de communicatieadviseur
werd gebrainstormd over de nieuwe Missie, Visie
en Kernwaarden om zo de organisatie toekomstbestendig te maken/houden.
De OR was nauw betrokken bij de nieuwe organi-

																						

•
•
•

satiestructuur en gaf daar adviezen over.
Er zijn vanuit de Ondernemingsraad vragen opgesteld voor de Medewerkersmonitor.
De OR was aanwezig bij de stakeholdersbijeenkomst op 26 november.
Twee leden namen deel aan de werkgroep Opleidingsbeleid. In 2018 ronden we dit af.

,,Het bereiken, raadplegen
en informeren van de achterban
is een belangrijke doelstelling
en verbeterpunt binnen de Ondernemingsraad.”
Vooruitblik

De OR stelt zichzelf ten doel in 2018 de volgende
zaken zo goed en objectief mogelijk te volgen:
•
•
•
•

•
•
.

Het goed uitvoeren van het roosteren volgens
de nieuwe kaders, die staan omschreven in de
nieuwe wet Kanteling Werktijden
Het opleidingsbeleid.
Functiebeschrijvingen.
Het bereiken en raadplegen van de achterban.
Er komt een procedure voor advies- en instemmingaanvragen die zodanig wordt opgesteld
dat de leden van de OR ook tijd hebben om
hun achterban te raadplegen en te informeren.
Daarnaast maakt de Ondernemingsraad een informatieblad voor medewerkers dat gemakkelijk
leesbaar is.
Het voorbereiden van de verkiezingen, die in
2019 weer aan de orde zijn omdat dan de zittingstermijn van drie leden afloopt.
Het volgen van actuele ontwikkelingen die via de
politiek op de zorg afkomen

Contact met de achterban

De OR vindt het belangrijk een goed contact met
de achterban (lees: de medewerkers) te onderhouden om zodoende te weten wat er in de organisatie
speelt en leeft en daar actief een rol in te spelen
richting de bestuurder en het Management Team.
Het is belangrijk dat besluiten breed worden gedragen onder de medewerkers zodat nieuwe of andere
werkwijzen daadwerkelijk tot de beoogde verbetering leiden. Medewerkers kunnen de notulen van de
overleggen met de bestuurder inzien via het ledenportaal van SDB*Selfservice. De Ondernemingsraad
vindt dat de communicatie nog veel beter en frequenter kan en moet en stelt dat zij graag meer tijd
wil besteden aan het betrekken van haar achterban.
De leden zoeken naar de juiste communicatiemiddelen en procedures. Ze trekken de conclusie dat het
tot op heden aan tijd heeft ontbreken om hier een
slag in te slaan. Dat betreuren ze en is in 2018 een
zeer belangrijk punt van aandacht.

Verpleegkundige Adviesraad

De VAR is een belangrijk signalerend en adviesgevend orgaan binnen De Lange Wei. Vanuit beroepsinhoudelijke optiek adviseert zij om de kwaliteit
van de zorg te waarborgen en te verbeteren. Signalen die de leden op de werkvloer of op landelijk
niveau oppikken brengen zij onder de aandacht
van de bestuurder en het Management Team.
De VAR bestaat uit de volgende leden:
•
•
•
•

Bianca Moen (voorzitter)
Jolanda Besselink
Miranda Smit
Iris van Hoornaar

De aandachtsgebieden zijn divers:
Klinische lessen verzorgen, mondzorg, adviseren
over hoe zaken beter kunnen zodat het verpleegkundige werk gemakkelijker wordt, deskundigheidsbevordering verzorgen voor collega’s, het
vergelijken van de Inspectie-eisen met het beleid
en de praktijk binnen De Lange Wei, risicofactoren
omtrent cliënten, problemen zorgleefplannen signaleren inclusief advies over verbeterpunten.

,,De VAR brengt vanuit beroepsinhoudelijke optiek advies uit
om de kwaliteit van de zorg te
waarborgen en te verbeteren.”
De VAR heeft in 2017 diverse keren afstemming
gehad met de bestuurder over het kwaliteitskader
Verpleeghuizen.
De Verpleegkundige Adviesraad neemt ook deel
aan de jaarlijkse Kwaliteitsdag op de ‘hei’. De
voorzitter gaf in 2017 aan dat de VAR nog in een
leerproces zit en zich verder wil ontwikkelen met
behulp van scholing zodat zij zich nog sterker kan
positioneren.
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Agnes Klaren geeft vanuit een
grote betrokkenheid, met oprechte aandacht voor cliënten en
medewerkers, vol enthousiasme
leiding aan De Lange Wei
P. 28
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Raad van Bestuur
De Lange Wei heeft een éénhoofdige Raad van Bestuur, drs. A.D. (Agnes) Klaren. Zij is sinds 1 augustus 2016 in dienst van De Lange Wei. Vanuit een grote
betrokkenheid, met oprechte aandacht voor medewerkers en cliënten geeft zij
vol enthousiasme leiding aan De Lange Wei. Ze draagt de visie en de missie
van De Lange Wei op een inspirerende manier uit en vertaalt dit in haar manier
van besturen. Dit alles vindt plaats in goede samenwerking met de leden van
het Management Team, de leden van de Cliëntenraad, de Ondernemingsraad,
de Verpleegkundige Advies Raad en de Raad van Toezicht.

Nevenfuncties

De nevenfuncties van Agnes Klaren zijn:
•

•

Lid van de Raad van Toezicht
van SDW in Roosendaal met
als portefeuille Kwaliteit en
Cliëntenraad.
Toezichthoudend bestuurslid
bij de Scholen van Oranje in
Dordrecht (primair onderwijs).

Deze nevenfuncties hebben de
goedkeuring van de Raad van
Toezicht en veroorzaken geen
belangenverstrengeling met haar
functie als bestuurder van De
Lange Wei. Daarnaast wordt elke
vorm en/of schijn van belangenverstrengeling tussen bestuurder
en De Lange Wei vermeden.
Agnes Klaren heeft in 2017 op
succesvolle wijze het accreditatietraject voor bestuurders van
de Vereniging van Bestuurders in
de zorg (NVZD) doorlopen. Ze is
daarom voor 5 jaar (van 1 december 2017 tot 1 december 2022)
opgenomen in het Kwaliteitsregister.

Gedragscode

De bestuurder houdt zich aan de
statuten en de reglementen van
De Lange Wei, de Governancecode Zorg en de gedragscode van
de Nederlandse Vereniging van
bestuurders in de gezondheidszorg (NVZD).

Bezoldiging

De Raad van Toezicht is als
werkgever van de Raad van
Bestuur verantwoordelijk voor het
vaststellen van een maatschappelijk passende beloning van de
bestuurder. De bezoldiging van de
bestuurder is inclusief alle WNTcomponenten, in lijn met de Wet
Normering Topinkomens en de
bezoldiging van topfunctionarissen
in de publieke en semipublieke
sector. Tevens is de bezoldiging
gebaseerd op de klasseindeling
II die voor De Lange Wei geldt.
De toegekende bezoldigingen zijn
vermeld in de jaarrekening.

Jaargesprek

de Cliëntenraad, negen keer
met de
Ondernemingsraad en driemaal met de Verpleegkundige
Adviesraad. Voorafgaand
aan de vergaderingen van de
Cliëntenraad en de Ondernemingsraad voerde ze ook
overleg met de voorzitter en/of
de secretaris van beide medezeggenschapsorganen.

Overleg met samenwerkingspartners

De bestuurder onderhoudt
door het jaar heen nauw
contact met onze samenwerkingspartners (zie pagina’s 34
en 35).

De bestuurder heeft In 2017 twee
keer een jaargesprek met de Raad
van Toezicht gevoerd waarin de
Doorkijk 2018
wijze waarop de bestuurder invul- Voor 2018 staan belangrijke
ling geeft aan de besturing van de dossiers als het Strategisch
organisatie is besproken.
Huisvestingsplan en het Strategisch Plan ICT/Technologie
Overleg MT en medezeggen- op de agenda. Ook de doorontwikkeling van de ZIP-teams
schap
om het welzijn van onze
Samen met het Management
cliënten kwalitatief hoogwaarTeam vergadert de bestuurder
dig te houden, krijgt weer
wekelijks over het huidige en
toekomstige beleid. In 2016 is de volop aandacht.
samenstelling van het MT veranderd. Een jaar later werd de
interne reorganisatie voortgezet
met nieuwe gezichten en een kleinere samenstelling. De bestuurder
vergaderde in 2017 zes keer met
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In 2017 verstreken drie zittingstermijnen. De RvT onderging derhalve een
metamorfose. De oude en nieuwe leden
gingen voortvarend aan de slag met de
vernieuwde Governancecode.
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Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht is werkgever en adviseur voor de Raad van Bestuur. De Raad
van Bestuur is eindverantwoordelijk voor het bestuur van De Lange Wei en de
Raad van Toezicht houdt daar toezicht op. De taken en bevoegdheden zijn opgenomen in de statuten. De Raad van Toezicht richt zich als toezichthouder met name
op de besturing van de organisatie, de kwaliteit van de zorg en ondersteuning, het
bestuurlijke perspectief en de voortgang van processen en risico’s.

Samenstelling

Begin 2017 namen Wim de Ruiter
en Jaap Huisman afscheid vanwege
het verstrijken van de zittingstermijn.
Peter Klein nam het voorzitterschap
over van Wim de Ruiter. De Raad
van Toezicht stelde vast dat met
een omvang van vijf personen nog
steeds verantwoord toezicht kan
worden gehouden. In oktober 2017
verstreek de zittingstermijn van
Peter Klein en Kees van den Herik
trad eind 2017 terug. In de loop
van de zomer heeft de werving en
selectie van nieuwe toezichthouders
plaatsgevonden. Op 1 oktober trad
Ron Axt aan als nieuwe voorzitter.
Tegelijkertijd is ook Rob Donninger
benoemd als nieuw lid. Hij startte
formeel 1 januari 2018 met zijn rol
als toezichthouder. Begin 2018 is
voor beide nieuwe toezichthouders
een inwerkprogramma van een dag
georganiseerd om de organisatie
verder te leren kennen.

Toezicht en maatregelen
op voorkomen belangenverstrengeling

De leden van de Raad van Toezicht
vervullen geen nevenfuncties die
strijdig zijn met de belangen van De
Lange Wei. Hun onafhankelijkheid is
geborgd zodat zij zonder last of ruggenspraak kunnen functioneren.

Honorering

Jaarlijks stelt de Raad van Toezicht
het honorarium vast. De honorering
is gebaseerd op de normen van de

WNT en gerelateerd aan de bezoldiging van de bestuurder van De
Lange Wei. We volgen de adviezen van de NVTZ. Voor 2017 is de
keuze gemaakt om de honorering
voor de Raad van Toezicht vast
te stellen op 7,5% van de voor De
Lange Wei geldende WNT-norm
(klasse II). Voor de voorzitter is een
honorering vastgesteld van 11,25%
van dezelfde norm. De bedragen
staan vermeld in de jaarrekening.

Deskundigheidsbevorderingen ontwikkeling

De leden van de Raad van Toezicht
zijn allen lid van de Nederlandse
Vereniging van Toezichthouders
in de Zorg (NVTZ). Ze verdiepen
zich in de ontwikkelingen op het
gebied van zorg om zo hun toezichthoudende rol professioneel en op
verantwoorde wijze in te vullen. Op
de website van NVTZ is in het kader
van het programma Goed Toezicht
bijgehouden hoe hoog de deskundigheid van de verschillende leden
is. Zie http://www.nvtz.nl.
In 2017 volgden onderstaande
leden de volgende scholingen:
•
•

Mw. S.P.H.M. (Simone) DirvenVan Aalst: Leergang Voorzitter
Raad van Toezicht NVTZ
Mw. H. (Henne) de Kruijk:
Leergang ‘De nieuwe Toezichthouder in ‘Zorg & Welzijn’ van
NVTZ en Toezien op ketens en
netwerken

Governancecode Zorg

De Raad van Toezicht heeft in
2017 de nieuwe Governancecode
Zorg ter hand genomen om de 7
principes (goede zorg, waarden en
normen, invloed belanghebbenden,
inrichting governance, goed bestuur,
verantwoord toezicht en continue
ontwikkeling) te vertalen naar haar
werkwijze. De Raad van Toezicht
ziet toe op de strategie en de risico’s verbonden aan de activiteiten
van onze organisatie, de 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.
Met het aantreden van de nieuwe
voorzitter zijn twee vergaderingen
gewijd aan het opstellen van de
Toezichtvisie en het actualiseren
van de Reglementen Raad van Toezicht en Raad van Bestuur. Begin
2018 zijn de Toezichtvisie en ook
de nieuwe reglementen vastgesteld
en gepubliceerd op onze website.
Tevens is vanaf oktober 2017 veel
aandacht besteed aan de voorbereidingen voor het wijzigen van de
statuten, aangezien de voormalige
statuten, uit 2012, waren verouderd.
De nieuwe statuten zijn opgesteld
en goedgekeurd door de Raad van
Toezicht en de Raad van Bestuur
met daarin de uitgangspunten van
de nieuwe Governancecode Zorg
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2017. De statuten zijn besproken met de Cliëntenraad
en de Ondernemingsraad. Door deze statutenwijziging
voldoet De Lange Wei aan de Governancecode Zorg
2017, het wetsvoorstel Bestuur en Toezicht, de WTZi
transparantie-eisen, de inkoopvoorwaarden van de
zorgverzekeraars en de noodzakelijke aanpassingen
voor de toepassing van de zorgvrijstelling in de vennootschapsbelasting en (het behoud van) de ANBI-status. Op 21 maart 2018 zijn de definitieve statuten door
de Raad van Toezicht vastgesteld en op 26 maart zijn
de stukken getekend en gedeponeerd bij de notaris.

Vergaderingen en overleg medezeggenschapsorganen

vastgesteld. De commissieleden bespreken de specifiek belegde taken, risico-inventarisatie en brengen
verslag uit aan de voltallige Raad van Toezicht, waar de
besluiten worden genomen. De commissie Kwaliteit &
Veiligheid is nieuw. Zij vergaderde in 2017 drie keer. In
deze commissie is aandacht voor het welzijn van onze
cliënten. De leden bespreken onderwerpen omtrent de
kwaliteit van de dienstverlening en de beheersing van
risico’s. De auditcommissie kwam twee keer bijeen en
gaf advies over de begroting en de jaarrekening. Ook
stond in 2017 het Treasurystatuut op de agenda. De remuneratiecommissie vervult de werkgeversrol voor de
Raad van Bestuur. Zij kwam in 2017 twee keer bijeen.

De Raad van Toezicht heeft in 2017 negen keer vergaderd met de bestuurder, ondersteund door de management-assistente. Daarnaast is er tevens structureel
contact geweest tussen de bestuurder en de voorzitter van de Raad van Toezicht. Er waren in 2017 twee
vergaderingen zonder aanwezigheid van de bestuurder.
In 2017 heeft twee keer een afvaardiging van de Raad
van Toezicht vergaderd met zowel de Cliëntenraad als
de Ondernemingsraad. Tenslotte was een afvaardiging
aanwezig op de Heidag om een aanzet te geven tot de
nieuwe Missie, Visie en Kernwaarden.

Jaarlijkse evaluatie

Informatiebronnen

Alle onderwerpen zoals vastgesteld in de statuten van
De Lange Wei kwamen aan de orde tijdens de vergaderingen. De Raad van Toezicht stelde in 2017 de
Jaarrekening 2016, het Jaardocument 2016 en de accountantsverklaring 2016 vast. Tevens werd de nieuwe
MT-structuur per 1 april vastgesteld en later in het jaar
ook de tweede fase van deze veranderde inrichting. De
Raad van Toezicht keurde eveneens de nieuwe Missie,
Visie en Kernwaarden goed, de aangepasten reglementen en statuten, de klachtenregeling en de intentieovereenkomst om een samenwerkingsverband op te
starten met Hof van Sliedrecht.

De Raad van Toezicht ontvangt conform de statuten
alle voor hen relevante notities, brieven, beleidsvoorstellen en plannen van De Lange Wei. Tevens ontvangt
de Raad van Toezicht voor elke vergadering de ‘Mededelingen van de bestuurder’ zodat zij over alle belangrijke zaken schriftelijk is geïnformeerd.

Ingestelde commissies

Binnen de Raad van Toezicht is een drietal commissies ingesteld: de commissie Kwaliteit & Veiligheid, de
auditcommissie en de remuneratiecommissie. Van elk
van de commissies is eind 2017 een nieuw reglement

De Raad van Toezicht heeft in de nieuwe samenstelling vanaf oktober 2017 een sessie gewijd aan het
functioneren van de Raad van Toezicht, het maken
van afspraken en het jaarlijks evalueren van elkaars
functioneren. Tijdens deze bijeenkomst zijn afspraken
gemaakt over de jaarlijkse evaluatie, het aanspreken
van elkaar en het onafhankelijk functioneren. Er wordt
op toegezien dat er geen sprake is van belangenverstrengeling.

Onderwerpen

Zittingstermijnen
Naam

Aantreden

Einde 1e termijn

Einde 2e termijn

Aftreden

Dhr. W. de Ruiter

22-02-2017

Dhr. J. Huisman

22-02-2017

Dhr. P.C. Klein

01-10-2009

01-10-2013

01-10-2017

Dhr. M. de Bonte

01-02-2011

01-02-2015

01-02-2019

Dhr. C. van den
Herik

01-05-2011

01-05-2015

01-05-2019

Mevr. S. Dirven van Aalst

01-02-2013

01-02-2017

01-02-2021

Mevr. H. de Kruijk

01-09-2016

01-09-2020

01-09-2024

Dhr. R. Axt

01-10-2017

01-10-2021

01-10-2025
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01-10-2017
31-12-2017

Aandachtsgebieden en (neven)functies
Aandachtsgebieden
Wim de Ruiter
(voorzitter)

Op 22 februari uitgetreden

Hoofdfunctie

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

Vice-voorzitter RvT tot en
Peter Klein
((vice)-voorzitter) met 22 februari en tijdelijk

Eigenaar-directeur
WayPoint 7 software

Nevenfuncties
Gemeenteraadslid CDA HardinxveldGiessendam, lid Raad van Toezicht
GPO-WN Alphen aan de Rijn en lid
Raad van Toezicht CVO-AV
Gorinchem
Voorzitter YMCA Nederland,
voorzitter Stichting Gehandicaptenzorg
Alblasserwaard, lid Raad van Advies
Stichting WhyNot Kenya en bestuurslid
stichting Vastgoed Beheer YMCA

Op 1 oktober uitgetreden

voorzitter van 23 februari
tot 1 oktober

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, voorzitter Auditcommissie

Teamleider Financiën
bij Werkorganisatie
CGM

Lid Rekenkamercommissie gemeente
Krimpenerwaard

Kees van den
Herik

Lid RvT, lid Auditcommissie (op voordracht van de
Cliëntenraad)

Geen

Geen

Simone Dirven van Aalst

Vice-voorzitter RvT, lid
Commissie Kwaliteit en
Veiligheid en lid Remuneratiecommissie

Projectleider Veilige
Publieke 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, vice-voorzitter
Raad van Toezicht Avoord Zorg en
Wonen in Etten-Leur en voorzitter RvT
De Marq GRZ in Breda.

Ron Axt

Voorzitter RvT (vanaf 1
Voorzitter Raad van
Lid RvT Tragel Zorg en voorzitter RvT
oktober) en lid Remunera- Bestuur Santé Partners MEE West-Brabant
tiecommissie

Henne de Kruijk

Lid RvT, voorzitter Commissie Kwaliteit & Veiligheid (op voordracht van
de Ondernemingsraad)

Op 22 februari uitgetreden

Op 31 december
uitgetreden

Gestart op 1 oktober
2017

Product- en Implementatiespecialist NCare
bij NControl BV

Geen
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Samenwerkingspartners
De Lange Wei staat midden in de samenleving. Om de beste zorg- en dienstverlening te bieden aan onze cliënten werken we samen met diverse partners en
nemen wij deel aan enkele (landelijke) projecten.

Gemeenten
Hardinxveld-Giessendam
en Giessenlanden

Twee samenwerkingspartners waar we nauwe contacten mee onderhouden zijn
Hardinxveld-Giessendam
en Giessenlanden, de twee
grootste gemeenten in ons
werkgebied. Gedurende
het jaar voerden we diverse
overleggen en participeerden we in diverse relevante
stuurgroepen, projectgroepen en commissies. Zowel
in Hardinxveld-Giessendam
als Giessenlanden vervult De
Lange Wei een actieve rol
in de Sociale Teams en het
leveren van wijkverpleegkundigen. Eerstgenoemde gemeente trad op 1 januari 2018
toe tot de Drechtsteden en
maakt gebruik van de Sociale
Dienst Drechtsteden.
Inwoners kloppen voor een
Wmo-aanvraag bij de SDD
aan en kunnen bij De Lange
Wei uitkomen. Op onze website verwijzen we hiernaar en
leggen we uit hoe het werkt.
Deze verandering vroeg om
een gedegen voorbereiding.

Albij

Sinds lange tijd ondersteunt
Albij onze financiële administratie en de AO/JC-controles.
Vanaf april 2017 bekleedt zij
middels een vorm van detachering de functie van MT-lid
Financiën.
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Hof van Sliedrecht

Woningcorporaties

In augustus 2017 ondertekenden beide partijen een intentieovereenkomst. Ook ten
aanzien van het leveren van
zorg zoeken De Lange Wei en
Hof van Sliedrecht samenwerking.

Blij Werkt

De Lange Wei heeft in Hof
van Sliedrecht de gewenste
samenwerkingspartner in het
Drechtstedengebied gevonden. We slaan op verschillende vlakken de handen ineen.
Een aantal backofficediensten, zoals communicatie en
inkoop, vullen we gezamenlijk
in.

Zorgverzekeraars

Voor de zorginkoop ten behoeve van de wijkverpleging
heeft De Lange Wei nauw
contact met diverse zorgverzekeraars, om onze cliënten
de juiste zorgproducten aan
te kunnen bieden.

Drechtzorg

De Lange Wei is lid van
Drechtzorg, een samenwerkingsverband in de regio
Waardenland. Drechtzorg
richt zich op het oplossen van
knelpunten die zorgvragers,
professionals, bestuur en
management ervaren in de
transmurale zorg. Daarnaast
is het een netwerkorganisatie
om kennis en expertise uit te
wisselen.

Zowel in Hardinxveld-Giessendam als Giessenlanden
werkt De Lange Wei samen
met de woningcorporatie in
die betreffende gemeente,
te weten: Fien Wonen (in het
verslagjaar heette deze corporatie nog Omnivera GWZ)
en KleurrijkWonen. Met beide
organisaties hebben we een
samenwerkingsverband voor
de exploitatie van onze woonzorgcentra.
Sinds 2015 werken we samen
samen met Blij Werkt (voorheen Metaplanning). Zij levert
onze bedrijfsarts.

Zorgkantoor Waardenland

Ons werkgebied valt onder
het in Gorinchem gevestigde
Zorgkantoor Waardenland.
Regelmatig overleggen we
met het zorgkantoor over de
productie en relevante beleidsontwikkelingen. Daarnaast wonen functionarissen
van De Lange Wei bijeenkomsten van het zorgkantoor bij
over beleidsontwikkelingen en
wet- en regelgeving.

Waardigheid & Trots

De Lange Wei neemt deel aan
het programma ‘Waardigheid
& Trots, liefdevolle zorg voor
onze ouderen’ dat in opdracht
van oud-staatssecretaris Martin van Rijn is ontwikkeld.

Opleidingspartners

We vinden het belangrijk dat ons personeel beschikt over goede
kennis en kunde voor het uitoefenen van hun functies. Om die
reden zijn de ROC’s in Dordrecht, Gorinchem en Rotterdam en
opleidingsinstituten voor onder andere bedrijfshulpverlening,
brandpreventie, Arbo-zaken en voorbehouden handelingen onze
samenwerkingspartners. Voor de BHV-trainingen werken we
samen met Van Doorenmalen, voor trainingen op het gebied van
HACCP met Veilig Voedsel, voor het traject Verpleegtechnisch
Handelen met SVOZ en voor e-learning met Noordhoff Uitgevers.
De opleiding GVP wordt gegeven door STOC (i.s.m. de Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn Zuid-Holland Zuid). Daarnaast
werkt De Lange Wei samen met Puls Consultancy & Interim
Management voor de training van onze Cliënt Coördinatoren, het
Management Development Program van de MT-leden en voor het
afnemen van de BIG-toetsen.

Branchevereniging ActiZ

De Lange Wei is lid van branchevereniging ActiZ. Samen
met vierhonderd andere
organisaties die actief zijn
op het gebied van zorg en
ondersteuning aan ouderen,
(chronisch) zieken en jeugd.

Servanda

De Lange Wei werkt in de
gemeente Hardinxveld-Giessendam samen met welzijnsorganisatie Servanda. Zij
huurt (kantoor)ruimte in onze
locatie De Lange Wei voor
spreekuur en mantelzorgbijeenkomsten. Daarnaast
houden we maandelijks een
gezamenlijke informatiebijeenkomst en werken we
samen met de sport- en cultuurcoaches van Servanda.

Werkgeversvereniging
Zorg en Welzijn ZHZ

Voor de personeelsvoorziening in de VVT-sector is De
Lange Wei samen met 28
zorg- en welzijnsorganisaties
aangesloten bij deze regionale werkgeversvereniging.

VvE 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.

Syndion

In locatie De Zes Molens
en voor de ontwikkeling van
woonzorgcomplex De Groene
Wei (zie hoofdstuk 2) werken wij samen met Syndion,
die ook in De Zes Molens is
gevestigd.

Vriendenstichtingen

Voor de cliënten die bij ons
wonen in Boven-Hardinxveld
en Hoornaar werken we samen met twee vriendenstichtingen. Eén zet zich in voor
De Lange Wei en de ander
voor De Zes Molens. Beide
organisaties spannen zich
succesvol in om extra inkomsten en activiteiten te genereren voor intramurale cliënten.
Ze krijgen en geven giften.

Behandelaars

Gericare, een maatschap van
Specialisten Ouderen Geneeskundigen, is de hoofdbehandelaar op onze locaties.
Daarnaast werken we inensief
samen met de fysiotherapiepraktijken Atlas en Physiofit,
Ergotherapiepraktijk Dordrecht, psychologenpraktijk Perspectief, Diëtheek,
tandartspraktijk Van Eck en
logopediepraktijk De Spraakfabriek.

Vilans

Via Vilans beschikt De Lange
Wei altijd over de laatste
versie van diverse protocollen
voor voorbehouden en risicovolle en overige handelingen.

Huurderscommissie
locatie De Lange Wei

De huurderscommissie
bestaat uit bewoners van de
aanleunwoningen (dit zijn
allemaal huurders) en Fien
Wonen, de lokale woningcorporatie.

Zeropurchase

Eén dag per week is een
medewerker van Purchase
aanwezig op locatie De Lange
Wei. Samen creëren we meer
inzicht, hebben we grip op
onze contracten en kopen we
duurzaam in.

ICT-partners

Voor onze ICT-omgeving en applicatiebeheer zijn er diverse
partijen die ons ondersteunen. Aspect ICT verzorgt het beheer,
de beveiliging en back-up. We nemen bij hen clouddiensten en
verschillende hardware af. Het zorginformatiesysteem, genaamd:
Unit4 Cura, wordt afgenomen bij Unit4. Voor het applicatiebeheer
van dit systeem werken we samen met Kei BV. Coreon adviseert
ons over het structureren en toekomstbestendig maken van het
ICT-landschap. Op collegiale basis draagt ook het Albert Schweitzerziekenhuis bij aan deze discussie.
SDB Ayton helpt ons de salarisadministratie inzichtelijk te maken
voor medewerkers. Zij hebben via SDB*Selfservice toegang tot
een portaal met daarin hun digitale en interactieve loonstrook en
jaaropgave. Daarnaast kunnen via een informatieblok documenten (zoals Jaarverslagen) en nieuwsberichten worden gelezen.
Voor onze website en digitale nieuwsbrieven maken we gebruik
van de diensten van Nedbase.
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