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VOORWOORD  

 

In dit document leest u wat we in 2018 met elkaar hebben bereikt. Tevens geven we een doorkijkje 

naar wat gaat komen in 2019.  

 

2018 was een bewogen jaar voor Zorgstichting ’t Heem. Een jaar waarin vele wijzigingen hebben 

plaatsgevonden, maar waar ook gewerkt is aan het leggen van een solide basis voor de toekomst. Het 

jaar is gestart met een volledig nieuw ManagementTeam (MT) in een nieuwe structuur. Het 

reorganisatieplan dat er lag is uitgevoerd en er is gewerkt aan de afronding van de definitieve 

ontvlechting tussen de woon- en zorgstichting. Naast de vele veranderingen en uitgevoerde acties is 

ook gekeken naar wat nodig is om rust en vertrouwen te creëren binnen de organisatie en te zoeken 

naar lange- in plaats van kortetermijnoplossingen.  

 

Vanuit de marktanalyse die we hebben uitgevoerd is er een vastgoedstrategie opgesteld en zijn we 

met het zorgkantoor in gesprek gegaan over het creëren van hybride zorglocaties waarin we de juiste 

zorg op de juiste plek kunnen bieden. Hiervoor hebben we gebruik gemaakt van het Resident 

Assessment Instrument (RAI). Met dit instrument zijn we in staat om op een objectieve manier te 

bepalen of een cliënt gebaat is bij de inzet van een multidisciplinair behandelteam. De resultaten 

binnen twee pilot-locaties zijn besproken met het zorgkantoor en hebben ertoe geleid dat we in 2019 

aan meer cliënten behandeling mogen gaan bieden. Ook hebben we dit jaar de voorbereidingen 

getroffen om van twee ingekochte behandeldiensten, over te stappen naar één nieuwe 

behandeldienst. Hiervoor hebben wij een partner gevonden in Novicare. Tevens is in 2018 onderzoek 

verricht naar de voorwaarden voor het creëren van een cultuur van continu leren en verbeteren. Op 

basis van dit onderzoek is een nieuwe ondersteuningsstructuur vastgesteld om de teams te 

begeleiden naar een cultuur waarin continu leren en verbeteren centraal staat.  

 

In de thuiszorg is onderzoek verricht naar, en een keuze gemaakt voor, een Electronisch 

Cliëntendossier (ECD). Tevens is het medicatieproces geanalyseerd en een verbeterplan opgesteld. 

De aanzet is hierbij gemaakt om de medicatieketen te digitaliseren in afstemming met apothekers en 

te gaan werken met een medicatieapp voor efficiënte dubbelcontrole.  

 

Ook 2019 belooft weer een spannend en vernieuwend jaar te worden, waarbij de ontwikkeling naar 

een toekomstbestendig Heem centraal staat. Een organisatie waarin binnen de geldende 

kwaliteitskaders continu wordt geleerd en verbeterd. Waar medewerkers excelleren in hun vak en 

cliënten persoonlijke en liefdevolle zorg ontvangen. Maar ook een organisatie met gezonde 

bedrijfsvoering en innovatief vermogen. Samen op weg naar een BLOEIEND Heem!  

 
  
Esther Voeten MSc MBA 

Raad van Bestuur  
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H1. PROFIEL ’t HEEM  

 

1.1 Inleiding  

In dit hoofdstuk wordt het profiel van Zorgstichting ’t Heem beschreven. In paragraaf 1.2 wordt 

ingegaan op de missie, visie en kernwaarden van ’t Heen. Paragraaf 1.3 geeft een beschrijving van de 

doelgroepen en leeftijdsindeling. Het type zorgverlening, ZZP-verdeling en de omzet per doelgroep 

worden in paragraaf 1.4 toegelicht. De locaties komen in paragraaf 1.5 aan de orde.  

 

1.2 Missie, visie en kernwaarden 

Missie 

Zorgstichting ’t Heem werkt met inspiratie, plezier en betrokkenheid aan kwaliteit van leven voor de 

cliënt en zorgt voor een verzorgd thuis in de dorpen. We doen dat in de dorpen Udenhout, Berkel-

Enschot, Haaren, Helvoirt en Biezenmortel. 

Visie 

Zorgstichting ‘t Heem is betrokken en dichtbij in uw dorp! U kunt rekenen op goede zorg in een 

vertrouwde omgeving. Wij zorgen dat u prettig in uw eigen dorp oud kunt worden. 

Kernwaarden 

Dichtbij 

Zorgstichting ’t Heem is actief in vijf dorpen. Onze woonzorggebouwen staan letterlijk en figuurlijk 

midden in de dorpen; een plek voor ontmoeting voor iedereen. We vinden het belangrijk dat u zich 

thuis voelt, zowel in uw woning als in het contact met onze medewerkers. 

Wij werken in kleine teams met één aanspreekpunt. Dit betekent dat u kunt rekenen op een vertrouwd 

gezicht; iemand die op de hoogte is van uw leven, wensen en behoeften. De lijnen zijn kort zodat we u 

goed van dienst kunnen zijn. 

Betrokken 

Wij kennen u en u kent onze medewerkers. Wij voelen ons verantwoordelijk voor uw welzijn en zijn 

bereid om hier het stapje extra voor te zetten. Wij vinden het van belang dat u zelf beslissingen neemt 

over uw eigen leven en de zorgverlening. Wij luisteren naar wat u belangrijk vindt en geven hier 

passend invulling aan, samen met u en de mensen om u heen. 

Betrouwbaar 

Uw zorg is bij ons in goede handen. U krijgt bij ’t Heem te maken met professionele medewerkers, met 

wie u heldere afspraken maakt. Wij doen wat we zeggen en zeggen wat we doen. We zijn een 

betrouwbare partner voor u, uw naasten en andere organisaties waar we mee samenwerken. 

Kortom; bij ’t Heem daar ben je thuis! 

In 2019 worden, op basis van de ingezette team- en organisatieontwikkelingen, de visie en missie 

opnieuw tegen het licht gehouden. 
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1.3 Doelgroepen, aantal bewoners/cliënten per doelgroep, leeftijdsindeling  

Zorgstichting ’t Heem biedt in al haar woonzorggebouwen intramurale, WLZ gefinancierde zorg en 

vanuit deze locaties wijkverpleging in de dorpen. Zo maakt ’t Heem vloeiende overgangen mogelijk 

van ‘zelfstandig wonen’ naar ‘zelfstandig wonen met services en diensten’ tot intramuraal verblijven 

met intensieve zorg en toezicht’. Wanneer zelfstandig wonen niet meer gaat, biedt ’t Heem zorg met 

verblijf in een beschermde woonomgeving, die voor de cliënt herkenbaar en huiselijk is. Zo thuis 

mogelijk. Dit biedt ’t Heem aan cliënten met somatische problematiek en aan cliënten met matige tot 

ernstige psychogeriatrische problematiek. Voor de laatstgenoemde doelgroep biedt ’t Heem op alle 

locaties overdag huiskamerverblijf en een dagprogramma. Op locatie de Eikelaar bestaat voor 

verdergaande vormen van dementie (zorgzwaarte 5 en 7) verpleeghuiszorg met behandeling op de 

afdeling kleinschalig wonen. De afdeling bestaat uit vier woongroepen van 7 bewoners. Een 

behandelteam is beschikbaar voor de cliënten waarvoor dit noodzakelijk is en ondersteunt het team bij 

de intensieve zorg en begeleiding. In onderstaande tabel zijn de aantallen per doelgroep beschreven. 

Ook zijn in deze tabel de gemiddelde leeftijd en omzet per doelgroep beschreven.  

1.4 Type zorgverlening, ZZP-verdeling, omzet per doelgroep 

 
Doelgroepen  Aantallen Gemiddelde leeftijd Omzet 

Thuiszorgcliënten (incl. 

MPT/VPT) 

204 84 € 2.099.488 

Verzorgingshuisbewoners 136 82 € 8.725.230 

Verpleeghuisbewoners  26 86 € 2.253.335 

Peildatum 31/12/2018 

 

1.5 Locaties van ’t Heem  

’t Heem heeft vier woonzorggebouwen, namelijk (1) Torentjeshoef te Berkel-Enschot, (2) Leyenhof te 

Helvoirt, (3) Haarensteyn in Haaren en (4) De Eikelaar in Udenhout. Een impressie van deze locaties 

is te vinden op www.t-heem.nl  

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.t-heem.nl/
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H2.  PROFESSIONELE ORGANISATIE  

 

2.1 Inleiding  

In dit hoofdstuk staat de professionele organisatie centraal. In paragraaf 2.2 wordt de 

personeelssamenstelling beschreven. Hierbij wordt o.a. ingegaan op de personeelssamenstelling, in- 

en uitstroomcijfers en verzuimcijfers. Ook wordt het aantal medewerkers- en vrijwilligers per locatie 

beschreven. De teamontwikkeling wordt in paragraaf 2.3 besproken. Paragraaf 2.4 geeft een 

beschrijving van het aantal leerlingen en het aantal opleidingen.  

 

2.2 Personeelssamenstelling  

 

Instroom  

De totale instroom bedraagt 74 personen (19,92 fte). Binnen de intramurale zorg zijn er 14 

medewerkers aangenomen. De overige medewerkers zijn binnen de thuiszorg (4 medewerkers), 

ondersteunende diensten (facilitair, ontmoeting, algemene diensten) en flexpool aangenomen. De 

flexpool is maar liefst uitgebreid met 40 medewerkers (incl. vakantiewerkers) die op basis van 0 uur 

worden ingezet. In verband met een efficiency slag die binnen de zorgteams plaatsvindt en het 

terugdringen van de inhuur van ZZP’ers zal kritisch naar de instroom worden gekeken in 2019. 

Daarnaast zal in 2019, verband met het beschikbare kwaliteitsbudget en de taakdifferentiatie bij 

verzorgenden en verpleegkundigen, de formatie van zorgmedewerkers met opleidingsniveau 1 en 2 

binnen ’t Heem stijgen. 

 

Uitstroom  

In 2018 zijn er 84 medewerkers uit dienst gegaan, zijnde 33,57 fte. Binnen de intramurale zorg en 

verpleeghuiszorg betrof dit 28 medewerkers. Bij de thuiszorg hebben 6 medewerkers ’t Heem 

verlaten, de overige zijn vanuit de ondersteunende diensten en de flexpool (31 medewerkers) uit 

dienst gegaan. De verwachting is dat de uitstroom in 2019 zal toenemen. Dit heeft enerzijds te maken 

met de krapte op de arbeidsmarkt door het enorme tekort aan verzorgenden en verpleegkundigen, 

waardoor medewerkers gemakkelijk van baan kunnen wisselen. Daarnaast kan er uitstroom van 

medewerkers verwacht worden vanwege het bereiken van de aow-gerechtigde leeftijd of 

medewerkers die ervoor kiezen om met flexpensioen te gaan. Anderzijds verwachten we dat, door de 

nieuwe ondersteuningsstructuur binnen ’t Heem, medewerkers meer duidelijkheid wordt geboden, 

waardoor ze met plezier blijven werken bij ’t Heem en zich weer meer verbonden voelen met ’t Heem.  

 

Verzuimcijfers 

Het verzuimpercentage 2018 voor de intramurale zorg is 7,9%. Het ziekteverzuimpercentage binnen 

de VVT-branche is 7,12% over het jaar 2018. Met een ziekteverzuimpercentage van 7,86% over 2018 

voor Zorgstichting ‘t Heem is het verzuim net iets hoger dan de VVT-branche. De afdeling PO&O heeft 

in 2018 diverse wijzigingen in het verzuimproces aangebracht om de verzuimkosten naar beneden te 

brengen en de kennis en vaardigheden ten aanzien van het thema verzuim binnen de locaties te 
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verbeteren. Zo zijn we per 1 december 2018 volgens het eigen regiemodel gaan werken, hebben we 

maandelijkse overleggen ingepland met de kwaliteitscoaches/verzuimbegeleiders om het onderwerp 

verzuim continu aandacht te geven en zonder tussenkomst van de arbodienst huren we de bedrijfsarts 

in. 

 

Voor 2019 staan onder andere de volgende acties gepland: 

1. Voor het invullen van het eigen risicodragerschap voor de Ziektewet stappen we per 1 maart 2019 

over naar een andere dienstverlener; 

2. Er komt een procedure ziek- en herstelmeldingen die we gaan toelichten aan de 

verzuimbegeleiders binnen de teams. Deze handleiding geeft de verzuimbegeleiders en de 

roosteraars handvaten voor het juist registeren van de ziek en herstelmeldingen; 

3. De personeelsadviseurs zullen een nieuw verzuimbeleid opstellen waarin de visie van ’t Heem ten 

aanzien van verzuim met daarbij de diverse rollen, verantwoordelijkheden, rechten en plichten van 

de betrokkenen binnen het verzuimproces worden toegelicht; 

4. De verzuimbegeleiders krijgen een training op het gebied van verzuim aangeboden; 

5. Verzuimbegeleiders krijgen toegang tot het verzuimsysteem Absentiemanager; 

6. Voor alle zorgteams gaan we starten met een gesprekkencyclus waarbij we gebruik maken van 

functioneringsgesprekken in teamverband (FIT). 

 

Verzuim en re-integratie zijn thema’s waar ’t Heem belang aan hecht. Samen zetten we ons in om 

verzuim te voorkomen door zorg te dragen voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden, een 

prettig sociaal werkklimaat en voldoende aandacht voor de individuele medewerker. 

 

Medewerkers en vrijwilligers 

In onderstaande tabel is een overzicht weergegeven van het aantal medewerkers en vrijwilligers per 

locatie. Tevens is voor de medewerkers het aantal uitgedrukt in FTE’s.  
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Tabel Medewerkers/ vrijwilligers per locatie:  

 

  LOCATIES ’t HEEM   

       

    

Peildatum 
Eikelaar 
(KSW) 

Eikelaar 
(zorg) 

Uden
hout 
Zorg 
thuis 

Eikelaar 
(facilitair) 

Torentjeshoef 
(zorg) 

Berkel-
Enschot 

Zorg 
thuis 

Torentjeshoef 
(facilitair) 

Haarensteyn 
(zorg) 

Haaren 
Zorg 
 thuis 

Haarensteyn 
(facilitair) 

Leyenhof 
(zorg) 

Helvoirt 
Zorg 
thuis 

Leyenhof 
(facilitair) 

Flex-
pool 

(zorg) 

Flex- 
pool 
(faci- 
litair) 

Leer-
lingen 

Kan-
toor 

Totaal 
  

31-dec-
2018 

Aantal mw´s 30 17 12 20 20 10 21 29 12 13 25 12 10 46 27 9 24 332 

Aantal FTE 
in dienst 
met uren 

18,37 10,91 6,42 7,55 13,99 5,73 11,00 16,66 7,28 5,27 14,42 7,22 3,41 1,83 0,00 6,20 17,54 
149,1

1 

Aantal 
vrijwilligers  

81 
  

67 
  

46 
 

 40     

 

 
234 
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Overzicht personeelssamenstelling per functie (aantallen en fte)  

In onderstaande tabel is de personeelssamenstelling per functie weergegeven. Hierbij is een 

onderscheid gemaakt tussen administratief en management, facilitair en zorgverleners. De 

samenstelling in zowel in aantallen als fte’s weergegeven.  

 

Verdeling aantal fte 

Administratief en management 16 11,18 

Facilitair 91 26,46 

Zorgverleners 225 111,47 

Totaal 332 149,11 

 

Overzicht kwalificatieniveau van zorgverleners inclusief leerlingen als functie per niveau 

In onderstaande tabel is een overzicht gegeven van de kwalificatieniveaus van de zorgverleners. Het 

overzicht is uitgedrukt in aantallen en fte’s.  

 

functie aantal fte 

Niveau 1 12 1,64 

Niveau 2 61 22,60 

Niveau 3 128 70,69 

Niveau 4 13 9,01 

Niveau 5 2 1,33 

Leerlingen 9 6,20 

TOTAAL 225 111,47 

 

Ratio personele kosten versus opbrengsten exclusief overige personeelskosten 

In onderstaand tabel is een overzicht gegeven van de ratio personele kosten per verdeling (exclusief 

overige personeelskosten) ten opzichte van de som der bedrijfsopbrengsten. Het overzicht is 

uitgedrukt in bedragen en procenten. 

 

 

2.3 Teamontwikkeling  

In 2018 is een organisatiecoach gestart binnen ’t Heem, die samen met twee teamcoaches 

medewerkers ondersteund in het creëren van een professionele dialoog. Tevens is de huidige situatie 

per team in kaart gebracht. Op basis hiervan wordt voor 2019 ingezet op samen sturing, het voeren 

van een prossionele verbeterdialoog, en continu leren en verbeteren. Hiertoe wordt een 

som der bedrijfsopbrengsten = 13.969.188€  

verdeling bedrag procenten

administratief en ondersteunend personeel 1.441.758€    10%

facilitair personeel 1.168.699€    8%

zorgpersoneel intramuraal 5.423.542€    40%

zorgpersoneel thuiszorg 1.716.384€    12%

TOTAAL 9.750.383€    70%



8 

 

ondersteuningsstructuur geïmplementeerd die teams hierin gaat ondersteunen. De 

ondersteuningsstructuur bestaat uit een kwaliteitscoach (kwaliteit), procescoach (processen en 

financiën) en teamcoach (attitude en gedrag). 

 

2.4 Opleiding 

In de begroting van 2018 wordt 2% van de relevante loonsom ingerekend aan opleidingen, waarbij 

deskundigheidsbevordering is ingezet op de volgende gebieden:  

 

Veiligheid 

BHV Ontruimingsoefeningen 

34 medewerkers reanimeren 

5 medewerkers restaurant Haaren en Helvoirt hebben een instructie gehad, Hoe doof ik een vlam in 

de pan 

Alle medewerkers zorg BHV onderdeel EHBO 

Til en transfer, ergo coaches van alle locaties 

Medewerkers Torenjeshoef: Gebruik van hulpmiddelen bij til-en transfer zoals. Gllijzeil, tilliften 

 

Op scholing naar aanleiding van reorganisatie 2016 

8 medewerkers op scholen van helpende naar verzorgende diploma ontvangen in juli 2018.  

2 medewerkers zijn elders gaan werken. 

9 medewerkers op scholen van verzorgende naar verpleegkundige. In 2018 hebben 3 medewerkers 

hun opleiding vervolgd bij een andere organisatie. 6 medewerkers zullen hun diploma in juli 2019 

ontvangen 

7 medewerkers in de functie verzorgende hebben in januari 2018 het certificaat Titeldrager 

verzorgende IG behaald 

Verpleegkundige niv. 4 volgt opleiding HBOV 

 

Bij- en nascholing 

1 medewerker locatie Haarensteyn opleiding Gerontologie en geriatrie  

 

2 medewerkers opleiding Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie 

1 medewerker opleiding Eerst verantwoordelijk verzorgende 

Studie Executive MBA aan TIAS, School for business and Society 

Alle medewerkers zorg hebben 2 bijeenkomsten m.b.t. medicatie bijgewoond 

Omgaan met vrijheidsbeperkte maatregelen op verzoek van medewerkers Torentjeshoef 

4 medewerkers Palliatieve zorg 

Team Thuiszorg Helvoirt Toedienen sondevoeding 

Omgaan en werken met ECD medewerkers Torentjeshoef 

13 roosteraars getraind in gebruik roosterprogramma DRP 
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Masterclass privacy- en gegevensbescherming in de zorg (AVG wetgeving) Teamleider EAD 

Symposium Opleiden in de Regio, Zorg innovatie netwerk (ZIN) 

6 medewerkers zijn geschoold in hun rol als MIC functionaris (Melding Incidenten Cliënten) 

Alle medewerkers van Klein Schalig wonen hebben een training van 4 dagdelen gevolgd, omgaan 

met inbegrepen gedrag en fysieke weerbaarheid 

Verpleegkundigen niv. 4 en 5 zijn geschoold in verpleegtechnische handelingen die zij in hun functie 
mogen uitvoeren bij `t Heem 

 
In 2018 worden 11 medewerkers opgeleid via de Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL): 

10 medewerkers volgen de opleiding tot verzorgende en 1 medewerker volgt de opleiding tot 

verpleegkundige. Onderstaand onderverdeeld naar leerjaar. 

 

Leerjaar Verzorgende Verpleegkundige 

Eerste leerjaar 3  

Tweede leerjaar 3  

Derde leerjaar 3 1 

Vierde leerjaar   

Gediplomeerd medio 

2018 

 

1 

 

Leerling gestopt met 

opl. 

  

 

Speerpunten voor 2019 

Naar aanleiding van de krapte op de arbeidsmarkt en de moeilijk vervulbare vacatures zullen we in 

2019 wederom investeren in het opleiden van medewerkers via de BOL en BBL-leerweg. In de regio 

zijn initiatieven om zij-instromers op te leiden, `t Heem zal hier ook aan deelnemen. 

Vanuit het kwaliteitsbudget willen we de werkdruk binnen de zorgteams verlagen door 

werkzaamheden te herverdelen en onder te brengen op een lager niveau. 

Hiermee kunnen we medewerkers niveau 1 en 2 , al opgeleid of die opgeleid willen worden 

aantrekken. Hierdoor kunnen we tevens een vermindering bewerkstelligen van inhuur van ZZP’ers en 

uitzendkrachten. 

 

In het eerste kwartaal zal de Boomerweb app in gebruik genomen worden, dit betreft een applicatie 

om de dubbele controle op medicatie goed te kunnen uitvoeren. 

 

In het tweede kwartaal is de nieuwe Visie en Missie geïntroduceerd bij medewerkers. Continue leren 

en verbeteren door middel van een verbeterdialoog zal één van de speerpunten zijn. 

Diverse medewerkers zullen getraind worden in communicatie en coachend leiderschap.  

 

Het meetinstrument RAI zal geïntroduceerd worden medio 2019. Alle medewerkers werkzaam in de 

functie verzorgende en verpleegkundige zullen in het tweede kwartaal getraind worden. 
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In het derde kwartaal van 2019 zal een start gemaakt worden met voor de meeste medewerkers van `t 

Heem een nieuwe vorm van leren: E-learning. In eerste instantie zullen we gaan starten met enkele 

voorbehouden handelingen. Verpleegkundigen van `t Heem zullen de praktijktoetsing van de 

medewerkers gaan verzorgen. 

 

’t Heem heeft besloten om in 2019 Ons van Nedap te implementeren. Dit wordt gefaseerd uitgerold, 

namelijk eerst thuiszorg 3
e
 kwartaal 2019 en daarna intramuraal (4

e
 kwartaal 2019 / eerste kwartaal 

2020). De organisatie Infozorg zal ’t Heem daarin begeleiden. Opleiding en training is onderdeel van 

het implementatieprogramma. 

Hiermee zullen we ook gebruik gaan maken van het roosterpakket van Ons van Nedap, dit zal in 

november 2019 in gebruik genomen worden. 
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H3. KWALITEIT EN VEILIGHEID  

 

3.1 Inleiding  

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de kwaliteit van veiligheid. Paragraaf 3.1 gaat in op 

persoonsgerichte zorg en ondersteuning. Het wooncomfort komt in paragraaf 3.2 aan de orde.  

Ten slotte wordt in paragraaf 3.3 ingegaan op de veiligheid.  

 

3.2 Persoonsgerichte zorg en ondersteuning  

Om de steeds complexere zorg te bieden aan onze cliënten is afgelopen jaren flink geïnvesteerd in de 

kennis en kunde van de medewerkers, dit betrof zowel specialisatie van zorgmedewerkers 

(gespecialiseerd verzorgende psychogeriatrie) als het opleiden naar een hoger deskundigheidsniveau 

(niveau 3 IG, 4 of 5). 

Passende persoonsgerichte zorg met RAI 

Om een kwaliteitsslag te maken in persoonsgerichte zorg, is in 2018 een pilot gestart waarin wordt 

gewerkt met het RAI-meetinstrument. RAI staat voor Resident Assessment Instrument en ondersteunt 

zorgprofessionals om veilige en passende beslissingen te nemen. De pilot is uitgevoerd binnen de 

zorgteams van Haarensteyn, Torentjeshoef en de teams wijkverpleging van Udenhout en Helvoirt. 

Met een uitgebreide screening worden het medisch en sociaal functioneren en de voorkeuren van de 

cliënt in kaart gebracht. Het dwingt de zorgmedewerker breed te kijken en verhoogt op die manier de 

competenties. De screening biedt een overzicht van iemands zorgzwaarte en belangrijkste 

gezondheidsrisico’s. Evidence based suggesties helpen bij het kiezen van passende acties voor het 

zorgleefplan, inclusief passende indicering.  

Doel van het werken met RAI is dat de cliënt zich gehoord voelt, langer zijn zelfstandigheid en 

autonomie behoudt en dat de zorgmedewerkers problemen signaleren die zij nog niet in beeld 

hadden. Kortweg passende persoonsgerichte zorg. 

Multidisciplinaire behandeling 

Voor de ondersteuning op gebied van multidisciplinaire behandeling maakt ’t Heem gebruik van de 

behandelaren van de collega-organisaties Van Neynsel en Thebe. Het feit dat dit bij twee organisaties 

ingehuurd wordt maakt het soms lastig in afstemming en in het opstellen van een eenduidige visie. In 

2019 stapt ‘t Heem dan ook over op een andere partij en zoekt hierin de samenwerking met Novicare. 

Novicare levert expertise en biedt diensten op specialistische niveaus in de zorg. Tevens is Novicare 

een partner in het pilotproject rondom het meetinstrument RAI, waarmee we op een objectieve wijze 

kunnen vaststellen welke cliënten behoefte hebben aan behandeling en in welke vorm we dit kunnen 

aanbieden. Uit de pilot is gebleken dat ongeveer de helft van de cliënten behoefte heeft aan 

behandeling. Deze bevinding is besproken met het zorgkantoor, wat er toe heeft geleid dat ’t Heem in 

2019 uit kan breiden in de behandelplekken. 
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3.3 Wonen en welzijn  

 

Groen, Grijs en Gelukkig 

In samenwerking met IVN (Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid) is het project Groen, Grijs 

en Gelukkig uitgevoerd. In dit project gaat extra aandacht uit naar activiteiten die te maken hebben 

met de natuur en het buitenleven. In 2018 is een groene dagbestedingskalender opgezet. Vrijwilligers 

zijn door IVN getraind in het begeleiden van natuuractiviteiten. Ook is een omgevingsanalyse 

uitgevoerd op alle locaties en is gestart met het aanbrengen van meer groen binnen en buiten de 

locaties. Plannen voor 2019:  

 Groene dagbestedingskalender: met activiteiten als natuurkoffer, natuurbeleving, creatief met 

natuurlijke materialen, educatie 

 Bezoek van dieren op locaties 

 Inrichten beleeftuin en/of groene omgeving op locaties (binnen en buiten) 

 Locatie ideeën in natuuractiviteiten bundelen en uitwisselen 

 Uitbouwen van (lokaal) netwerk 

 

Meer diversiteit en specialisatie in de teams 

Waar de zorgteams vooralsnog hoofdzakelijk bestaan uit zorgmedewerkers en een enkele 

verpleegkundige, worden deze in 2019 aangevuld met assistenten wonen/welzijn, helpenden, 

activiteitenbegeleiders en een HBO-verpleegkundige ouderenzorg. Deze verbreding van de functiemix 

biedt mogelijkheden voor een slimmere taakverdeling. Een andere teamsamenstelling zorgt er ook 

voor dat er naast de zorgtaken meer aandacht is voor het welzijn van cliënten.  

In 2018 is een aantal verpleegkundigen gestart met een opleiding tot een specialisme (Gerontologie 

en geriatrie, Palliatieve zorg, Casemanager dementie). In 2019 wordt gewerkt aan het beschikbaar 

komen van hun kennis en expertise voor de verschillende teams. 

 

3.4 Veiligheid  

Voor alle cliënt worden bij aanvang zorg, de belangrijkste risicogebieden in kaart gebracht. Deze 

risicosignalering wordt twee keer per jaar bij het zorgplangesprek opnieuw uitgevoerd en levert op 

individueel en op teamniveau gegevens op over de zorginhoudelijke veiligheid. De gesignaleerde 

risico’s worden vertaald in acties in het Zorgleefplan en acties binnen het team (casusbespreking, 

scholing etc.). 

Kwaliteitsinformatie veiligheid uit RAI 

Met de introductie van het RAI-meetinstrument komt de tot nu toe gebruikte risicosignaleringslijst te 

vervallen. Het geheel aan scores op de onderdelen van het RAI-meetinstrument (300 in totaal), geeft 

voor de cliënt de belangrijkste problemen weer en geeft het team en de organisatie inzicht in hoe goed 

of slecht we scoren op kwaliteits- en veiligheidsindicatoren. Deze kwaliteitsinformatie wordt in 2019 

gebruikt om gericht verbeteringen in te zetten.  
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Kwaliteitsindicatoren Basisveiligheid 

Eind 2018 zijn de kwaliteitsindicatoren basisveiligheid bij de teams opgevraagd. Een Heembreed 

overzicht van deze informatie (zie bijlage) is begin 2019 met coördinerend verpleegkundigen 

besproken, waarna zij in samenwerking met hun team verbeteracties hebben uitgezet. 

De uitvraag Basisveiligheid geeft het volgende beeld: 

Prevalentie Decubitus:  

Vier zorgteams hebben één cliënt met decubitus (graad 2 of hoger), alleen bij Torentjeshoef om dit 

vaker voor (4 cliënten). Zowel op Torentjeshoef als Leyenhof heeft casuïstiekbespreking plaats 

gevonden (Torentjeshoef i.s.m. POH). 

 

Advance Care Planning:  

In Eikelaar, KSW en Haarensteyn is voor alle cliënten in het zorgdossier vastgelegd of zij wel/niet 

gereanimeerd willen worden. In Torentjeshoef is dit voor vrijwel alle cliënten vastgelegd (91%), in 

Leyenhof is dit terug te vinden in 61% van de zorgdossier. Tevens worden beleidsafspraken 

vastgelegd over ziekenhuis van voorkeur, wel/niet starten of stoppen van behandelingen. 

 

Medicatieveiligheid: 

In alle teams worden medicatiefouten eens per kwartaal besproken in het team. 

Medicatiereviews zijn afgelopen half jaar alleen in Leyenhof (92%) en KSW 1 (67%) uitgevoerd. Dit in 

samenwerking met huisarts en apotheek.  

 

Vrijheidsbeperkende maatregelen:  

Bij ongeveer 33% cliënten wordt een vorm van vrijheidsbeperking toegepast. Met uitzondering van 

Eikelaar (13% cliënten) en KSW (60% cliënten). Dit betreft in vrijwel alle gevallen een bedhek (veelal 

op eigen verzoek) of sensor. 

Er wordt structureel gewerkt aan het terugdringen van maatregelen door het te bespreken of 

alternatieven in te zetten. Dit gebeurt in samenwerking met het team en tijdens gesprekken met de 

cliënt. 

 

De kwaliteitsindicatoren Basisveiligheid worden in mei 2019 via een landelijke portal aangeleverd aan 

het Zorginstituut Nederland.  

Vilans Kick-protocollen 

Zorgstichting ’t Heem heeft de overstap gemaakt van beheren van de eigen protocollen naar de Kick-

protocollen van Vilans. Het Kickportaal bevat 500 protocollen voor voorbehouden en risicovolle 

handelingen, die door Vilans worden onderhouden en geactualiseerd. Dit biedt een stevige basis voor 

verantwoorde en veilige zorg. Per januari 2019 wordt volgens deze protocollen gewerkt en geschoold. 
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MIC-meldingen 

Binnen alle zorgteams, zowel intramuraal als in de wijkverpleging, is een MIC functionaris die extra 

aandacht besteedt aan de incidentmeldingen. Deze volgt de meldingen, vraagt eventueel aanvullende 

informatie op en volgt trends in de meldingen om hier lering uit te trekken; hoe kunnen we dit in het 

vervolg voorkomen? De rol van MIC-functionaris in de wijkverpleging is nieuw in 2018. Voorheen was 

er één MIC-functionaris per locatie voor beide teams. 

De MIC-commissie bestaat uit een MIC-functionaris per locatie en komt ieder kwartaal bijeen om de 

bevindingen op de locaties uit te wisselen, eventuele organisatie brede trends te signaleren en hierop 

actie te ondernemen. Eind 2018 hebben alle MIC-functionarissen een scholing gevolgd met daarin 

aandacht voor hun rol binnen het team, analyseren en leren van incidenten en het uitvoeren van een 

prisma-analyse. 

Overall is er een stijging van het aantal incidenten met 10% ten opzichte van 2017. De laatste twee 

kwartalen was er een duidelijke stijging van het aantal valincidenten, vooral op Kleinschalig wonen en 

in locatie Haarensteyn. Deze valincidenten zijn grotendeels toe te schrijven aan een klein aantal 

cliënten. Vaak is het onderliggende probleem Parkinson. In alle gevallen is intensief overleg met 

fysiotherapeut en behandelend arts om het valrisico zo veel mogelijk te beperken.  

 

Tussen de teams Wijkverpleging is een opmerkelijk verschil in het aantal meldingen. Helvoirt springt 

eruit met een groot aantal medicatiefouten. In gesprek over de oorzaak hiervan en gezien het feit dat 

een MIC-functionaris binnen de wijkverpleging nieuw is, lijkt dit vooral het gevolg te zijn van de 

meldcultuur binnen dit team. Meer besef van nut en noodzaak van het melden van incidenten. Op 

basis hiervan is ook in de overige teams hier aandacht voor gevraagd.  
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MIM-meldingen 

Het aantal en soort meldingen incidenten medewerkers werd in 2018 elke 3 maanden opgenomen in 

de kwartaalrapportage. 

  

Locatie  Soort  

Aantal 

2018 

(totaal) 

Aantal 

2017 

(totaal) 

Leyenhof  

 

Agressie (4) 

 

4  3 

Haarensteyn  

 

Agressie (Fysiek 9/verbaal 5) Seksuele 

intimidatie 1 

 

15 13 

De Eikelaar  

 

Agressie (combi Fysiek en verbaal 39) 

Onoplettendheid 1 

(bijna) ongeval ( vallen 1 en hartstilstand 2)  

 

43 12 

Torentjeshoef  

 

Agressie (combi Fysiek en verbaal 3) 

 

3 4 

Thuiszorg  

 

Agressie verbaal 3  

 

3 0 

Kantoor  

 

nvt  

 

0  0 

 

De meest voorkomende meldingen incidenten medewerkers in 2018 hebben betrekking op agressie 

(fysiek en/of verbaal). In locatie de Eikelaar (afdeling KleinSchalig Wonen) is het aantal meldingen van 

agressie, zowel fysiek als verbaal fors gestegen. In locatie Haarensteyn zijn het aantal meldingen van 

agressie licht gestegen. In de Thuiszorg zijn dit jaar 3 meldingen gedaan van met name verbale 

agressie, dit is een stijging ten opzichte van eerdere jaren. Daar tegenover staat dat het aantal 

meldingen van fysiek en verbaal agressief gedrag in de locaties Torentjeshoef en Leyenhof ongeveer 

gelijk zijn aan de meldingen in 2017.  

 

Hieruit kan echter niet geconcludeerd worden dat er ook inderdaad meer of minder agressie-

incidenten zijn geweest, omdat de meldingsbereidheid van medewerkers kan zijn toe- of afgenomen. 
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Medewerkers van Eikelaar, afdeling kleinschalig wonen hebben kenbaar gemaakt dat zij kennis 

missen op het gebied van: hoe om te gaan met onbegrepen gedrag van cliënten en fysieke 

weerbaarheid. In het eerste kwartaal van 2019 zal de training gepland worden. 

 

Bij nagenoeg alle meldingen is de opvang en nazorg gedaan door collega’s. Medewerkers hebben 

kenbaar gemaakt dat ze soms nazorg vanuit de organisatie onvoldoende vinden. Op het formulier 

waarmee meldingen gedaan worden is de vraag toegevoegd of er behoefte is aan nazorg vanuit de 

organisatie. Indien ja, zal er direct actie ondernomen worden.  
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H4. RANDVOORWAARDEN 

 

4.1 Inleiding  

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de randvoorwaarden. In paragraaf 4.2 wordt een beschrijving 

gegeven waarop het bestuur en toezicht zijn vormgegeven. Medezeggenschap komt in paragraaf 4.3 

aan de orde. Paragraaf 4.4 geeft een beschrijving van de hulpbronnen en paragraaf 4.5 gaat in op het 

gebruik van informatie.  

 

4.2 Toezicht en bestuur  

 

Raad van Bestuur (RvB)  

Zorgstichting ’t Heem kent een eenhoofdige Raad van Bestuur (RvB) die verantwoording aflegt aan de 

Raad van Toezicht. Een reglement Raad van Bestuur, de statuten en een profielschets Raad van 

Bestuur vormen tezamen de basis voor het functioneren van de RvB. De bestuurder van Zorgstichting 

’t Heem is:  

 

De bezoldiging van de bestuurder is door de RvT vastgesteld en is in overeenstemming met de 

geldende normen van de Wet Normering Topinkomens (WNT). De bestuurder bekleedde geen 

onverenigbare nevenfuncties. Een eventuele nieuwe professionele nevenfunctie legt de bestuurder 

altijd voor aan de Raad van Toezicht, waardoor zij zonder belangenverstrengeling kan blijven 

functioneren.  

 

De bestuurder heeft maandelijks overleg met het Managementteam (MT) van Zorgstichting ’t Heem en 

bespreekt de voor de organisatie relevante thema’s. Het MT bestaat naast de bestuurder uit de 

manager bedrijfsvoering en de secretaris Raad van Bestuur. De bestuurder is voorzitter van het 

overleg met het MT en stimuleert een door allen gedragen advisering ten behoeve van besluitvorming. 

Ook heeft de bestuurder regelmatig bilateraal overleg met de manager bedrijfsvoering en secretaris 

RvB. In 2018 is voor de tijdelijkheid ook een organisatiecoach toegevoegd aan het MT.  

 

Raad van Toezicht (RvT) 

De Raad van Toezicht (RvT) is het intern toezichthoudend orgaan van Zorgstichting ’t Heem. Het 

uitgangspunt voor het functioneren van de RvT vormen de statuten van Zorgstichting ’t Heem en het 

reglement RvT. De RvT ziet integraal toe op het besturingsproces van Zorgstichting ’t Heem. Hiertoe 

bekijkt de RvT vraagstukken altijd vanuit verschillende perspectieven en vormt de RvT een kritische 

sparringpartner voor de bestuurder. De RvT staat de bestuurder met advies en raad ter zijde. Verder 

Naam Bestuursfunctie Nevenfuncties 

Mw. Drs. Esther Voeten MBA 

(03-01-1971) 

Raad van Bestuur  Lid RvT Radar  

 Lid RvT Nobamacare  
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vervult de RvT een werkgeversrol richting de bestuurder. De RvT werkt volgens de Governancecode 

Zorg en hanteert het principe van “pas toe, of leg uit”.  

 

De RvT van Zorgstichting ’t Heem bestaat uit 3 leden. In 2018 hebben geen wijzigingen 

plaatsgevonden in de samenstelling. Er is geen sprake van enige vorm van belangenverstrengeling 

tussen de leden van de Raad van Toezicht en de organisatie. De honorering van de RvT voldoet aan 

de Wet Normering Topinkomens. De leden van de RVC zijn lid van de NVTZ. Zij doen aan 

deskundigheidsbevordering, wonen congressen en regiobijeenkomsten bij. 

 

 

De actualisering van het rooster van aftreden staat jaarlijks op de agenda van de RvT. Voor het 

rooster van aftreden wordt zo veel als mogelijk de maximale zittingsduur (vier jaar) benut. In 

onderstaande tabel is een overzicht gegeven van benoeming/herbenoeming en aftreden van de leden 

RvT:  

 

Naam Aangetreden (Mogelijke) 

herbenoeming  

Einde 2
e
 termijn 

Ad Goos 6 september 2011 26 mei 2015 6 september 2019 

Nic Heijlands 26 november 2013 1 oktober 2016 26 november 2021 

Marjo Frenk 24 februari 2015 24 februari 2019 24 februari 2023 

 

De RvT houdt voeling met de organisatie door het afleggen van locatiebezoeken aan de verschillende 

locaties (miniaturen) en het bijwonen van relevante bijeenkomsten voor medewerkers, cliënten en 

Naam Functie in RvT Aandachtsge-bied Functie  Nevenfunctie  

Dhr. A.C.M. Goos 

(03-02-1951) 

 Voorzitter 

RvT 

 

 Governance, 

organisatie, 

vastgoed 

Gepensioneerd  Lid RvT Woningstichting 

Thuisvester Oosterhout 

 Commissaris Wonen Werken 

Waterman te Rijsbergen 

 Adviseur Grondzaken en 

Gebiedsontwikkeling 

Mw. M. Frenk 

(04-03-1962) 

 Lid RvT 

 

 Personeel, 

maatschappij en 

welzijn 

Teamleider Cubiss  Sinds 2014 Lid RvT 

Mommerskwartier 

 Sinds 2014 Lid bestuur Quiet 

Tilburg (eindigt juni 2018) 

 Sinds 2017 Lid bestuur Eelt 

community art 

 Sinds 2018 Lid bestuur MST 

(Missionair Service Centrum 

Tilburg) 

Dhr. Drs. N.J.M Heijlands MBA 

(11-12-1954) 

 Vice-

voorzitter 

RvT 

 

 Zorgfinanciën, 

kwaliteit en 

veiligheid, 

cliëntbelangen 

Gepensioneerd   Voorzitter Stichting Leergeld 

Goirle/Riel  

 Collegiale coach bij de NVZD voor 

bestuurders  

 DGA Heijlands Beheer  
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familie en vrijwilligers. De RvT heeft jaarlijks een dialoog met zowel de Ondernemingsraad (OR) als de 

Centrale Cliëntenraad (CCR). 

 

Belangrijke bespreekpunten in 2018 waren de begroting 2019, het (kwaliteits)jaarplan, de 

kwartaalrapportages, jaarrekening 2017, het directieverslag, de managementletter, besturingsfilosofie, 

het accountantsverslag, het treasurystatuut, aanpassing van het reglement RvB en RvT, cliënten- en 

medewerkerstevredenheid, bestuurs- en managementwijzigingen, de ontvlechting met de 

Woonstichting, de Vastgoedexploitatie, het Inspectiebezoek Torentjeshoef, Nieuwbouw Torentjeshoef, 

overleg met CCR, OR en MT-leden en locatiebezoeken.  

 

 

  

Resultaten 2018  

o In 2018 hebben de RvT en de bestuurder 8 keer vergaderd. Naast deze reguliere 

vergaderingen heeft de RvT eenmaal een strategische sessie bijgewoond. Ook heeft in 

verband met de splitsing tussen Zorg- en Woonstichting ’t Heem enkele overleggen met de 

RvC van Woonstichting ’t Heem plaatsgevonden.  

o Een vertegenwoordiging van de RvT heeft een dialoog gevoerd met de Ondernemingsraad 

(OR en Centrale CliëntenRaad (CCR) en er zijn locatiebezoeken afgelegd aan de locatie 

Leyenhof en Torentjeshoef. 

o Éën lid van de RvT is herbenoemd, namelijk: Marjo Frenk (tweede zittingstermijn). 

o Het reglement RvB en RvT zijn bijgewerkt en vastgesteld volgens de modelreglementen 

van de NVTZ.  

Speerpunten 2019 

o Nieuwbouw Torentjeshoef  

o Werving nieuwe voorzitter RvT en uitbreiding met 2 leden 

o Zelfevaluatie over 2018 RvT  

o Financiële zorg- en vastgoedexploitatie 

o Kwaliteit en veiligheid 

o Uitbouw en kostendekkende thuiszorg 

o Intensivering samenwerking met OR en CCR 

o Besturing organisatie met zelforganiserende teams 

o Evaluatie toezichtvisie en -kader 

o Vastgoedstrategie  

o Samenwerking  
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4.3 Medezeggenschap  

’t Heem beschikt over een goed functionerend medezeggenschapsorgaan voor cliënten en betrekt op 

actieve wijze de mening van de cliëntenraad. Op iedere locatie is een lokale cliëntenraad actief en op 

Stichtingsniveau een centrale cliëntenraad (CCR).  

De lokale cliëntenraden houden zich hoofdzakelijk bezig met de belangen van de cliënten van de 

betreffende locatie. Zij kijken daarbij naar zaken zoals kwaliteit van zorg, klachten en wensen, de 

activiteiten die worden georganiseerd en het eten en drinken.  

 

De Centrale Cliëntenraad (CCR) bestaat uit een afvaardiging van de lokale cliëntenraden. De CCR is 

de gesprekspartner van de Raad van Bestuur en behandelt vooral locatie overstijgende 

(beleids)thema’s. De CCR van ’t Heem bestond in 2018 uit de volgende personen:  

 De heer Willem Schimmel (voorzitter) 

 De heer Bart van Doveren (LCR de Eikelaar) 

 De heer Peter Verbeek (LCR Leyenhof) 

 De heer Jos Schuurmans (LCR Haarensteyn) 

 De heer Ezio Bocca (LCR Torentjeshoef) 

 

De CCR heeft in 2018 7x vergaderd met de bestuurder. Ook heeft een dialoog plaatsgevonden met de 

RvT en OR en hebben zij input geleverd tijdens de strategiesessie 2019.  

Een afvaardiging van de CCR is tevens aangeschoven bij het Voorjaarsoverleg in mei en het 

Inkoopoverleg in september met Zorgkantoor VGZ.  

De CCR heeft tevens kunnen meelezen met de nieuwsberichten op het Intranet en is uitgenodigd bij 

bijeenkomsten voor het gehele personeel. De CCR heeft maandelijks het actualiteitenoverzicht 

ontvangen, geschreven door bestuurder.  

Ter informatie heeft de voorzitter in november een bijeenkomst bijgewoond aangaande de wetgeving 

op het gebied van klachten en de procedure en afhandeling van klachten, georganiseerd door de 

Regionale Klachtencommissie Zorginstellingen Midden en West-Brabant. 

 

De CCR heeft in 2018 positief geadviseerd over: 

- de Begroting 2018; 

- het Kwaliteitsjaarplan 2018,  

- Directieverslag en Jaarrekening 2018 

- de overstap van norm HKZ-VVT 2015 naar HKZ Zorg en Welzijn; 

- de bijstelling van het rookbeleid.  

Verder hebben zij betrokken en kritisch meegedacht met de beleidsonderwerpen die aan hen werden 

voorgelegd zoals AVG-privacyverklaring, organisatieontwikkeling, vastgoedplannen en leegstand/ 

kwaliteit van zorg in Torentjeshoef.  

 

In november heeft de CCR onder begeleiding van het LOC het door hen ontwikkelde nieuwe 

Convenant Medezeggenschap cliënten bij zorgstichting ’t Heem” besproken en vastgesteld. 
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Naast een goed functionerend medezeggenschapsorgaan voor cliënten, beschikt ’t Heem ook over 

een goed functionerend zeggenschapsorgaan voor medewerkers.  

De OR van de Woon- en Zorgstichtingen zijn in 2018 definitief ontvlochten en overdracht heeft 

plaatsgevonden. De OR heeft in 2018 twee trainingsdagen gehad. 

Informatie van de OR voor de medewerkers is gepubliceerd op de eigen pagina op Intranet. 

 

Op 13 december 2018 heeft de OR verkiezingen uitgeschreven voor twee vacatures. Deze zijn 

vervuld en een derde kandidaat is reserve OR-lid. De OR is hierdoor weer voltallig en bestond per 31 

december 2018 uit de volgende personen: 

 Sylvia Janssens (voorzitter)  

 Marina van Haaren (secretaris)  

 Anita van Keulen  

 Det van den Hurk  

 Maarten Deliën 

 Jeanne Coenen  

 Brigitte Struijcken 

 Andrea Haans 

 Brenda van Uden 

 

De OR heeft in 2018 10x vergaderd waarvan 7x in aanwezigheid van bestuurder, 2x in aanwezigheid 

van een afgevaardigde van de Raad van Toezicht en is aanwezig geweest bij de strategiesessie 

2019. De OR heeft maandelijks het actualiteitenoverzicht van bestuurder ontvangen. 

Onderwerpen die de aandacht van de OR hebben gehad, zijn: 

- Aanpassing rookbeleid 

- Kwaliteitsjaarplan 2018 

- Definitieve begroting 2018 en financiële analyse 2
e
 kwartaal 2018 

- Wijziging inrichting staf, management- en ondersteuningsstructuur  

- Professionele alarmering 

- Kwaliteitsverslag 2017 

- Directiebeoordeling HKZ  

- Functioneren bestuurder 

- Cliënttevredenheidsonderzoek 

- Privacy wetgeving AVG en stappenplan invoering 

- Onaangekondigd IGJ-inspectiebezoek aan Torentjeshoef 

- Kanteling werktijden 

- Herziening attentiebeleid 

- Herziening verzuimmanagement  

- Onderhout functieboek en ontwikkelingen binnen het functiehuis 

- Kwaliteitsjaarplan 2019 
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- Begroting 2019 

- Nieuwe kernwaarden BLOEI 

- ALERT scan, analyse en vervolg 

 
 
4.4 Gebruik van hulpbronnen  

 

Comfortabel verblijf  

Zorgstichting ’t Heem huurt in een viertal dorpen een gebouw waar de langdurige intramurale zorg 

geleverd wordt. In alle gebouwen zijn voorzieningen aanwezig voor een comfortabel verblijf. Tevens 

bestaat de mogelijkheid om in het gebouw, aan het gebouw of in de nabijheid van het gebouw een 

woning te huren waar thuiszorg geleverd kan worden. In 2018 is gestart met het schrijven van een 

programma van Eisen (PvE) voor nieuwbouw Torentjeshoef. In 2019 worden de volgende plannen 

opgepakt: 

 Nieuwbouwplannen voor locatie Torentjeshoef te Berkel-Enschot. 

 Kwaliteitsverbeteringen in locatie de Eikelaar te Udenhout. 

 Inventariseren kwaliteitsverbeteringen voor de locaties Haarensteyn en Leyenhof. 

 

Ondersteunende inzet van zorgtechnologie 

’t Heem heeft in 2018 een inventarisatie gemaakt van de zorgtechnologie binnen de locaties. Op basis 

van deze inventarisatie zijn voor 2019 een aantal speerpunten geformuleerd: 

 Vervangen techniek extramurale zorgalarmering alsmede de organisatie daarvan; 

 Vervangen zorgalarmering Torentjeshoef. 

 

Ondersteunende applicaties 

In 2018 is de keuze gemaakt om te gaan werken met een ander ECD. De implementatie hiervan start 

in 2019. Daarnaast is de keuze gemaakt te gaan werken met een nieuw 

Kwaliteitsmanagementsysteem. Ook hiervan zal de implementatie in 2019 plaatsvinden. De website 

van ’t Heem zal ook in 2019 worden vernieuwd. Daarnaast zijn er verkenningen op het gebied van een 

BI-tool en de mogelijkheden om de huidige applicaties verder te optimaliseren. 

 

Professionele relaties en samenwerkingsovereenkomsten andere zorginstellingen. 

Het zorglandschap is volop in beweging en de uitdagingen zijn groot. Dit alles vraagt om een andere 

manier van kijken en vooral zorgdragen dat je als organisatie wendbaar blijft. Dit kunnen wij niet 

alleen. We gaan vooral op zoek naar samenwerking met partners die ons aanvullen en samen met 

ons naar ontwikkelingen willen kijken en hierop anticiperen.  
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Multidisciplinaire behandeling 

Voor de ondersteuning op gebied van multidisciplinaire behandeling maakt ’t Heem gebruik van de 

behandelaren van de collega-organisaties Van Neynsel en Thebe. Het feit dat we dit bij twee 

organisaties inhuren maakt het soms lastig in afstemming en in het opstellen van een eenduidige 

visie. In 2019 zullen we dan ook overstappen op een andere partij en zoeken hierin de samenwerking 

met Novicare. Novicare levert expertise en biedt diensten op specialistische niveaus in de zorg. 

Tevens is Novicare onze partner in het pilotproject rondom het meetinstrument RAI, waarmee we op 

een objectieve wijze kunnen vaststellen welke cliënten behoefte hebben aan behandeling en in welke 

vorm we dit kunnen aanbieden. 

Samenwerking VVT-Noordoost-Brabant en Midden-Brabant 

Zorgstichting ‘t Heem ligt op de grens van Midden-Brabant en Noordoost-Brabant. Twee locaties zijn 

gelegen in gemeente Tilburg (Udenhout en Berkel-Enschot) en twee locaties in gemeente Haaren 

(Haaren en Helvoirt). Dit maakt dat we in beide regio’s overleg hebben met andere zorginstellingen in 

de vorm van een lerend netwerk. In dit netwerk wisselen bestuurders en kwaliteitsmede-

werkers kennis, informatie en ervaring uit om de (kwaliteits-)zorg binnen de instelling te verhogen.  

Dit zijn VVT Noordoost-Brabant. De volgende partijen nemen deel aan periodiek bestuurdersoverleg: 

Brabantzorg, Van Neynsel, Laverhof, Jeroen Bosch Ziekenhuis, Zorggroep Elde, Vivent, De 

Annenborch, Schakelring, Pantein en recent is Vughterstede aangesloten. Partijen komen zo’n zes 

keer per jaar bij elkaar.  

In Midden-Brabant bestaat het lerend netwerk naast ’t Heem uit de organisaties: Het Laar, St. 

Franciscus, Mariaoord, Maasduinen en Amaliazorg. Deze partijen hebben als onderdeel van het 

convenant arbeidsmarktvraagstukken (regionale aanpak VVT sector Midden-Brabant) de intentie 

uitgesproken om meer stage- en BBL-plaatsen te creëren en anders te gaan opleiden. Wij willen dit 

doen in de vorm van een MBO Zorg Innovatie Netwerk (ZIN). Het MBO-ZIN biedt studenten een 

bredere en rijke leeromgeving over de grenzen van zorgorganisaties heen.  

Het MBO-ZIN is een vliegwiel om ook gezamenlijk opleiden vorm te geven en een leven lang leren 

voor alle medewerkers binnen de organisaties te realiseren en daarmee ook de kwaliteit te verhogen. 

 

ICT Hulpmiddelen 

Informatieveiligheid (AVG)  

’t Heem is in 2018 AVG compliance. De documenten en processen worden in het 4e kwartaal 2018 en 

in 2019 definitief gemaakt. De organisatie is dan ingericht om te werken volgens de landelijke 

richtlijnen. Een onderdeel hiervan is het benoemen van een security officer en een Functionaris 

Gegevensbescherming. Verder wordt in 2019 voornamelijk aandacht besteed aan de bewustwording 

bij de medewerkers om te denken en werken in het kader van AVG. Maar ook het implementeren van 

IT-oplossingen, zoals beveiligde mail en beveiligd printen 
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Gezonde bedrijfsvoering  

Binnen Zorgstichting ‘t Heem wordt gewerkt volgens een vaste cyclusprocedure, waarin activiteiten 

worden ontwikkeld (planproces), de voortgang wordt gemonitord en de resultaten worden getoetst 

(controlproces). De budgethouders worden betrokken in dit proces. In de jaarlijkse cyclus zijn 

kwartaalrapportages opgenomen. Aan de hand hiervan stuurt het managementteam gedurende het 

jaar op financiën, voortgang van geplande jaarplanactiviteiten en verbetervoorstellen en op kwaliteit. 

De kwartaalrapportages van 2018 zijn besproken in het managementoverleg en ter informatie 

toegestuurd aan de Raad van Toezicht. 

 

4.5 Gebruik van informatie 

4.5.1 Continue meting cliënttevredenheid  

In oktober en november zijn organisatie breed cliënten bevraagd over hun tevredenheid. In totaal 

hebben 288 van de 636 cliënten deelgenomen aan het onderzoek, hetgeen een respons is van 45%. 

Het deelname percentage ligt bij de verschillende teams op de verschillende locaties grofweg tussen 

de 35 en 48%, met een enkele uitschieter naar boven van 77% (Leyenhof Intramuraal) en naar 

beneden van 17% (Eikelaar KSW). 

Gemiddeld beoordelen de cliënten de zorg met een 8! De NPS-score was voor de gehele organisatie 

80%. Het percentage geeft aan hoeveel van de respondenten een 8,9 of 10 hebben gegeven op de 

vraag (zou u ’t Heem aanbevelen aan anderen?”) 

 
 

 

Voor de zorglocaties krijgt het thema “Wonen, leven en veiligheid” de hoogste score (7,9), terwijl het 

laagst wordt gescoord bij het thema “Informatievoorziening” (7,2) en “bejegening” (7,3). 

Bij de Wijkverpleging scoort het thema “Inspraak en zorgafspraken” het hoogst (8,4), terwijl hier ook 

“Informatievoorziening” het laagst scoort (7,5) gevolgd door “deskundigheid” (7,7). 
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4.5.2 Auditprogramma  

Externe audits 

In 2018 is ’t Heem in maart opnieuw beoordeeld in het kader van het HKZ-certificaat. Tijdens deze 

tussentijdse toets, stond een uitgebreide audit op het programma om aan te sluiten bij de nieuwe 

normering. Na enige verbetermaatregelen is in juni het certificaat opnieuw behaald. 

In opdracht van ’t Heem hebben tevens twee externe audits plaatsgevonden, op respectievelijk de 

processen medicatieveiligheid en hygiëne. De audit medicatieveiligheid heeft geleid tot intensivering 

van de samenwerking met de apothekers. Door het wegvallen van het locatiemanagement stond dit 

niet goed op het netvlies van de teams. Per team een aandachtsvelder medicatie opgesteld die dit 

contact onderhoudt, afspraken maakt en het team scherp houdt op de medicatieveiligheid.  

De audit hygiëne infectiepreventie is uitgevoerd door de hygiënisten van het ziekenhuis. Ook op dit 

thema zijn aandachtsvelders aangesteld die het thema binnen het team onder de aandacht brengen. 

Ieder lid van de hygiëne commissie heeft drie prioriteiten benoemd om aan te pakken. Bovenaan alle 

lijstjes staat de handhygiëne en gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen. Naast deze aanpak op 

locatie staan in 2019 scholingen gepland voor de medewerkers zorg en huishoudelijke dienst. 

Interne audits 

De interne auditcommissie heeft een aantal audits uitgevoerd, waaronder de Bopz audit op de 

afdeling kleinschalig wonen en een brede audit op de locatie Torentjeshoef (processen thuiszorg en 

intramurale zorg, professioneel handelen, rookbeleid en het zorgplan. De bevindingen zijn met de 

teams besproken en worden opgepakt. 

 

 

 

  



26 

 

H5. FINANCIEEL BELEID 

 

Financiële instrumenten (treasury) 

Zorgstichting ‘t Heem maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van financiële instrumenten. 

Deze betreffen financiële instrumenten die in de balans zijn opgenomen, waaronder vorderingen, 

liquide middelen en schulden. ’t Heem beschikt over de mogelijkheid om overtollige banktegoeden op 

een depositorekening uit te zetten. ’t Heem maakt geen gebruik van financiële instrumenten die niet in 

de balans zijn opgenomen (derivaten).  

 

Jaarresultaat 2018 

Het jaarresultaat 2017 komt uit op een negatief resultaat van € 543.000, samengesteld uit een positief 

resultaat op de vastgoedexploitatie van € 128.000 en een negatief resultaat op de zorgexploitatie van 

€ 671.000. Het jaarresultaat 2018 is onttrokken aan de reserve aanvaardbare kosten. Het jaarresultaat 

over het boekjaar 2017 bedroeg € 683.000 negatief. 

 

De bedrijfsopbrengsten zijn in totaal met € 482.000 (3,3%) afgenomen ten opzichte van het 

voorgaande jaar tot een bedrag van € 13.969.000. De afname is als volgt te verklaren. 

 De zorgproductie (WLZ, ZVW en WMO) is met € 325.000 (2,4%) afgenomen tot een bedrag 

van € 13.125.000. 

 De subsidies zijn met € 24.000 (15,3%) afgenomen tot een bedrag van €132.000. 

 De overige bedrijfsopbrengsten zijn met € 133.000 (15,8%) toegenomen tot een bedrag van  

€ 712.000. 

 

De bedrijfslasten zijn met € 621.000 (4,1%) afgenomen ten opzichte van het voorgaande jaar tot een 

bedrag van € 14.512.000. De afname is als volgt te verklaren. 

 De personeelskosten zijn met € 210.000 afgenomen tot een bedrag € 10.001.000. De afname 

is veroorzaakt door de positieve mutatie van 295.000 in de voorziening te betalen 

ziekengelden. 

 De afschrijvingen vaste activa zijn met € 42.000 toegenomen tot een bedrag van € 240.000 

voornamelijk door de investeringen in software. 

 De overige bedrijfskosten laat een afname zien van € 452.000 ten opzichte van het 

voorgaande jaar tot een bedrag van € 4.271.000. De afname wordt veroorzaakt door het 

beëindigen van de addendum bij de huurovereenkomst locatie Torentjeshoef en de positieve 

mutatie op de voorziening verlieslatend huurcontract. 

 

Structureel resultaat 2018 

Een resultaat kan in belangrijke mate worden beïnvloed door incidentele posten. Om de kwaliteit van 

het resultaat goed te kunnen beoordelen is het daarom nuttig om het structureel resultaat (ook wel 

genormaliseerd resultaat genoemd) in beeld te brengen. Het structureel resultaat is het jaarresultaat 

waarbij een correctie wordt aangebracht voor incidentele resultaatposten. Hieronder weergegeven de 
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brugstaat van jaarresultaat 2018 naar structureel resultaat 208. Het structureel resultaat over 2018 

komt daarmee uit op een verlies van € 458.000. 

 

 

 

Kengetallen 2018 

Liquiditeit  Verslagjaar Vorig jaar 

Vlottende activa / kortlopende schulden 169% 

 

243% 

 

Solvabiliteit Verslagjaar Vorig jaar 

totaal eigen vermogen / balanstotaal 46% 49% 

eigen vermogen / totaal opbrengsten 13% 17% 

 

 

jaarresultaat -543.182     

- voorziening productie (budget aftoppen op budgetafspraak) 153.156       

- mutatie voorziening te betalen ziekengelden -294.681     

- mutatie voorziening verlieslatend contract -225.984     

- inhuur personnel (teamleider Torentjeshoef en implementatie kwaliteitskader) 200.473       

- diverse eenmalige projecten, zoals inkooptraject, AVG en consultancykosten 251.747       

incidentele posten 84.711         

structureel resultaat -458.471     


