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Geleverde zorgvormen: intramurale zorg

PG en somatiek
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In 2017 waren er 5 zorgvragers voor in totaal 103 zorgdagen

Intramurale capaciteit: 86 intramurale zorgplaatsen
In 2017 heeft uitbreiding plaatsgevonden van de PG-afdeling. 
PG was nagenoeg 100% bezet in 2017. 
In 2017 steeg ook het aantal zorgvragers somatiek.

Palliatief-terminale 
zorg 

Verdeling cliënten naar ZZP’s

ZZP VV2; 3
ZZP VV3; 2

ZZP VV4; 

ZZP VV5; 35

ZZP VV6; 21

ZZP VV10; 1
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Faciliteiten Dienstencentrum met huisarts, apotheek & fysiotherapie
Tafeltje Dekje, restaurant, kapsalon, pedicure, winkel
Dagverzorging (2x per week)
Mantelzorgkamers

Geleverde zorgvormen: extramurale zorg en diensten

Thuiszorg: 25 cliënten, in totaal 10 uur direct 

cliëntgebonden zorg per dag, 3 routes (2 ochtend, 1 avond). 

Extramurale zorg

Voorburcht (appartementencomplex met 13 woningen) 

Slotshof (appartementencomplex met 42 woningen), w.o.: 

• 16 zorgappartementen (voor cliënten met indicatie zorg, 
begeleiding en/of huishouding); 

• 4 appartementen voor scheiden wonen-zorg



K
e

rn
g

e
g

e
ve

n
s

De wachtlijst bleef in 2017 stabiel met 20-25 aspirant-cliënten 

en een toename van wachtenden die acuut zorg nodig hebben.

Wachtlijsten 

Zorgkaart Nederland

Geleverde zorg: kwaliteit



Identiteit/
kernwaarden
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Stichting Zorgcentrum 't Slot hecht waarde aan de christelijke identiteit. Van het 
personeel en de vrijwilligers wordt gevraagd de grondslag en zorgvisie van onze 
stichting te onderschrijven.

Wij streven ernaar de christelijke identiteit in de gehele organisatie tot uiting te 
laten komen. Niet alleen in de omgang met cliënten, maar ook bij het organiseren 
van activiteiten, het houden van de zondag als rustdag en de viering van de 
christelijke feestdagen. Wensen rondom geloofsbeleving worden ook vastgelegd in 
het ECD. Belangrijk is dat medewerkers kunnen inspelen op behoeften van cliënten. 
Zo kan het gebeuren dat medewerkers een geestelijk lied zingen. 

Ook in 2017 waren de vieringen rondom de christelijke feestdagen hoogtepunten 
in het gezamenlijk beleven van de identiteit in woord, gebed, bezinning en muziek. 
De identiteit was ook merkbaar in welzijnsactiviteiten, zoals het bewonerskoor wat 
tijdens vieringen een grote bijdrage leverde, de kleinschalige Bijbelstudies die op 
verzoek werden georganiseerd, het zingen van geestelijke liederen tijdens een 
activiteit, maar ook een dagsluiting tijdens de bewonersvakantie. Wekelijks vond ook 
de weeksluiting plaats onder leiding van regionale predikanten.

Identiteit
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Kernwaarden 1. Elk mens is uniek. We kijken met respect naar iedere cliënt als een uniek mens 
met een eigen levensverhaal. We weten dat ieder mens in afhankelijkheid van 
God leeft en dat Hij het leven van ieder mens bestuurt. Wij kennen onze cliënten, 
komen tegemoet aan wat voor hen belangrijk is en gaan een langdurige 
vertrouwensband met hen aan. Wij stimuleren onze cliënten om hun eigen leven 
te leiden, ondanks beperkingen en afhankelijkheid van anderen.

2. Eerst leven dan zorg. Het welbevinden van onze cliënten staat voorop. Het gaat 
om de kwaliteit van het leven, om zich gewaardeerd en nuttig te voelen en om 
betekenisvolle contacten en activiteiten te hebben. Goede en deskundige zorg is 
een basis hiervoor. Cliënten geven zelf aan wat kwaliteit van leven voor hen 
inhoudt. We ondersteunen hen hierbij. 

3. Zo thuis als mogelijk. We zorgen ervoor dat cliënten hun vertrouwde leven zo 
veel als mogelijk kunnen voortzetten. Familie, buren, vrienden en andere 
contacten van onze cliënten geven we de ruimte op hun eigen manier bij te 
dragen aan dit ‘thuisgevoel’.
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Kernwaarden 4. Doe de goede dingen goed. We onderscheiden ons door de kwaliteit van onze 
individuele cliëntbenadering. We streven naar een zo goed mogelijk 
vakmanschap en hebben de kwaliteit van de relatie tussen cliënt en medewerker 
en tussen medewerkers en familie hoog in het vaandel staan. Binnen deze relatie 
is er sprake van vraaggerichtheid, respect, vertrouwen, gelijkwaardigheid en 
wederkerigheid.

5. Creatief en ondernemend. De diensten die we leveren passen bij de vragen en 
behoeften van onze cliënten en zijn flexibel en op maat gesneden. Alle 
medewerkers stellen zich open, creatief en ondernemend op om, binnen de 
gegeven mogelijkheden, te voldoen aan deze vragen en behoeften. Dit houdt 
soms in de moed te hebben om af te wijken van de gebaande paden en iets 
nieuws te ontwikkelen.

6. Blijvend leren en ontwikkelen. We blijven leren en ontwikkelen. Daarom 
bezinnen wij ons stelselmatig op ons werk, onze activiteiten en onze behoeften. 
We geven elkaar ruimte voor professionele en persoonlijke ontwikkeling en 
nemen hier eigen verantwoordelijkheid voor. We leren hierbij van fouten en 
mislukkingen. We communiceren onderling op een open en transparante wijze, 
waarbij onze managers voorbeeldgedrag vertonen. Iedereen, ook vrijwilligers en 
de mantelzorgers, zijn een gezien en gewaardeerd deel van onze organisatie.



Kwaliteit



K
w

a
li

te
it

Speerpunten • Kwaliteit van leven: De cliënt mag rekenen op een individuele, passende, 
invulling en adequate uitvoering van de items gericht op ondersteuning 
van de kwaliteit van leven.

• Respectvolle bejegening: De zorgverleners hebben respect voor de cliënt. 
De zorgverleners zijn beleefd en vriendelijk en nemen gelijkwaardigheid 
als uitgangspunt van hun handelen. De zorgverleners kennen de 
achtergronden van de cliënt. Zij maken gebruik van het levensboek uit het 
zorgplan. De zorgverleners maken geregeld tijd voor een praatje. Een 
verpleeghuiscliënt zit nooit langer dan een kwartier zonder begeleiding in 
de huiskamer.

• Compassie: Wij bieden persoonsgerichte zorg. Zorg die aansluit bij de 
wensen en mogelijkheden van de bewoner, met sterke betrokkenheid van 
de familie en/of mantelzorger.

• Uniek zijn: De cliënt wordt gezien en benaderd als een uniek persoon met 
eigen specifieke behoeften en wensen.
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Terugblik 2017 • Dagbesteding: Er is in 2017 een enquête gehouden waarin gevraagd werd 
naar de tevredenheid over de dagbesteding en het aanbod van activiteiten. 
Daaruit komt dat de activiteiten die worden aangeboden als goed (leuk, 
gezellig, geweldig) worden ervaren. Het aantal en de mogelijkheden die er 
zijn om activiteiten bij te wonen zijn goed. Gemiddeld bezoeken cliënten 6 
activiteiten per week. 
Ondanks het dagelijkse en ruime aanbod van (individuele) activiteiten, 
ontstaat er bij bewoners behoefte aan meer begeleiding. Daarom is in 
december 2017 gestart met structurele groepsbegeleiding door middel van 
een huiskamerproject, waarbij het de bedoeling is dat het welbevinden 
toeneemt en het aantal fysieke en psychische klachten afneemt, zonder de 
huidige integratie van cliënten (met en zonder verpleeghuiszorg) te 
verliezen. Per dag bezoeken ongeveer 10 bezoekers de dagverzorging. 
Het jaarlijkse hoogtepunt is de bewonersvakantie in oktober, waar een 
aantal cliënten en collega’s met elkaar een geweldige tijd beleven.

• ECD: In 2017 is het ECD verder geprofessionaliseerd door middel van nieuwe 
versies en goed geïmplementeerd. Risico-inventarisatie vond 4 x per jaar 
plaats via het ECD.

• Zorgleefplan: Het zorgleefplan is gebaseerd op de vier domeinen van 
verantwoorde zorg: woon- en leefomstandigheden, sociale participatie, 
mentaal welbevinden en lichamelijk welbevinden. 
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Terugblik 2017 • PTZ-team: In 2017 is er een PTZ-team opgestart om het PTZ-beleid te 
actualiseren, de uitvoering te verbeteren, zichtbaar te maken in het 
dagelijks werk en de aandacht voor mantelzorgers te vergroten. 

• Extramuraal: In 2017 is vanwege de eis van de zorgverzekeraars een HBO-
verpleegkundige (in dienst van BrabantZorg) ingezet om de indicaties te 
stellen. De HBO-verpleegkundige werkt in het proces van indiceren samen 
met de EVV van de thuiszorg en is ook aanwezig geweest het bij 
werkoverleg van het team. Al eerder werd een deel van de uitvoering van de 
zorg- en dienstverlening bij de mantelzorg neergelegd, dat leidde tot meer 
doelmatigheid. Dit proces werd extra onderstreept en voortgezet. 
Uitgangspunt bij het indiceren is zelfzorg van cliënten en aanvulling vanuit 
mantelzorg.

• Overleg: Op de afdeling vonden in 2017 de volgende overlegvormen plaats:
• Multidisciplinair overleg (MDO) voor bewoners met ZZP6 (maandelijks) 

en voor PG (tweewekelijks)
• EVV-overleg (driemaal)
• Team(werk)overleg (zevenmaal, waarvan tweemaal ‘s avonds).
• Dagelijks is er de overdracht van de zorg bij het wisselen van diensten.

De mantelzorgers (eerste contactpersoon) werden ook uitgenodigd om 
aanwezig te zijn bij het MDO (2 keer per jaar per cliënt). Niet alle 
familieleden maakten gebruik van de uitnodiging, reden was dat ze geen 
vragen aan de MDO-leden hadden.
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Terugblik 2017 • Klachten en incidenten: De gewijzigde en geactualiseerde klachtenregeling 
is in het verslagjaar 2017 in werking getreden. Er is een onafhankelijke 
klachtenfunctionaris aangesteld die kan worden ingeschakeld bij onvrede 
die niet door de EVV of teamleider kan worden opgelost. Met de 
klachtencommissie is overleg gevoerd in een van de reguliere 
vergaderingen. 
In 2017 is geen officiële klacht ingediend. Informeel worden soms klachten 
geuit over cliëntenzorg of daarmee samenhangende aspecten. Doorgaans is 
een gesprek hierover, soms met ondersteuning van de teamleider, 
voldoende om de werk-zorgrelatie te herstellen. 
Er werden 40 valincidenten en 49 medicatie-incidenten gemeld. 
Incidenten worden in elk werkoverleg genoemd, om alert te blijven op 
vermijdbare incidenten. 

• Kwaliteitscommissie: De kwaliteits-/MIC-commissie onder leiding van de 
kwaliteitsmedewerker heeft de bijzondere MIC’s besproken. Op 
afdelingsniveau, in het werkoverleg en in individueel overleg zijn incidenten 
benoemd om preventie te bevorderen. Dit heeft geleid tot een daling van 
het aantal fouten.

• HKZ: Het HKZ certificaat is toegekend, nog enkele punten hebben aandacht 
nodig. 
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Ondersteunende diensten
(4,3 fte)9

15 Keuken en restaurant
(9 fte)

121 Zorgverleners 
(72,2 fte)

Directie en staf 
(3,2 fte)4

Behandelfuncties
(externe inhuur)

20 in dienst 
13 uit dienst 

Alle medewerkers
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Niveau 1; 10,5

Niveau 2; 8

Niveau 3; 28,2

Niveau 4; 6,9

Voedings-
assistenten; 2,3

Huishouding; 6,2

Activiteiten-
begeleiding; 

3,2

Leerlingen; 
6,9

Uitsplitsing zorgverleners (in fte)
(op 1 september 2017)

Zorgverleners
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Vrijwilligers Bij ‘t Slot is een grote groep van circa 65 
vrijwilligers betrokken, die dagelijks hand- en 
spandiensten verlenen ten behoeve van de 
cliënten. Het aantal vrijwilligers en de inzet was 
stabiel, de samenwerking met de medewerkers 
was goed. De vrijwilligers hebben door middel 
van een enquête aangegeven tevreden te zijn 
over hun werkzaamheden, de coördinatie, de 
communicatie en de samenwerking met anderen 
(zoals medewerkers).

65
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• Per kleinschalige woongroep (7-8 PG-bewoners) zijn er 2 medewerkers 
voor begeleiding 

• Voor 45 bewoners die (zware) lichamelijke zorg nodig hebben, zijn er 
gemiddeld 10 verzorgenden IG/verpleegkundigen in de ochtendzorg

• Per afdeling (in totaal 2 afdelingen)  is er 1 activiteitenbegeleidster 4 
dagdelen per week aanwezig

• 6 dagen per week is er een receptionist aanwezig

• 24 uur per dag is er een verzorgende IG aanwezig en een 
verpleegkundige en specialist ouderengeneeskunde bereikbaar

• De pastoraal medewerker heeft zich ingezet voor zowel individuele als 
groeps-begeleiding (Bijbelstudies, huiskamergesprekken) van de cliënten. 
Indien nodig onderhield hij ook de contacten met de eigen kerkelijke 
achterban van de bewoners. De samenwerking tussen de pastoraal 
medewerker en met name de teamleden is erg goed.

• Extramuraal: Aan het eind van 2017 bestond het team uit 8 medewerkers. 
Het team leverde de totale zorg tijdens de ochtend- en avonduren. 
Eventuele middag-, ongeplande of acute zorg is in 2017 geleverd door 
teamleden van de somatische afdelingen.

• Verzuim: Er waren een aantal langdurig zieken, waardoor het 
ziekteverzuim uitkwam op 6,5%.

Feiten en cijfers
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Scholing In 2017 zijn 3 leerlingverpleegkundigen geslaagd voor hun diploma, 1 leerling VIG 

slaagde. 3 leerlingen VIG zijn gestart via de beroepsbegeleidende leerweg. 

Medewerkers hebben bijscholingen gevolgd ten aanzien van brand- en ontruiming, 

BHV, pijnmeting, palliatieve zorg, HACCP. Er zijn verschillende klinische lessen 

georganiseerd. Er is gestart met bijscholing via e-learning voor de medewerkers in de 

zorg/begeleiding.

(BIG-)scholing: de verpleegkundigen en verzorgenden IG hebben de volgende 

modules via E-learning gevolgd: 

 perifere infuuscanule

 verantwoordelijk medicijngebruik

 rapporteren vanuit het zorgleefplan

 compressief zwachtelen

 mondverzorging

 blaaskatheterisatie bij man

 blaaskatheterisatie bij vrouw

 intramusculair injecteren

 Intraveneuze toediening

 Maagsonde (voor verpleegkundigen)

 Maagsonde (voor verzorgenden)

 Stomazorg

 Subcutaan injecteren

 Blaasspoelen

 BOPZ

 Aanpak ouderenmishandeling



Bestuur
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Organisatie De dagelijkse leiding van zorgcentrum ’t Slot wordt aangestuurd door een 
éénhoofdige directie. De directie wordt ondersteund en gevoed door allerlei 
mensen binnen de organisatie. Het bestuur houdt toezicht op de sturing van 
de organisatie. De Raad van Advies, als vertegenwoordiger van de kerken in 
de West-Bommelerwaard, heeft tot taak het bestuur van de stichting en de 
directie gevraagd en ongevraagd te adviseren over aangelegenheden als 
aangegeven in de statuten.

Per 31 december 2017 was het bestuur als volgt samengesteld : 
• C. van Bruchem, voorzitter
• J. van den Berg, secretaris
• W.C.J. Kooijman, penningmeester (nieuw aangetreden in 2017, 

uitgetreden als penningmeester in 2017: C. Oomen)
• A. Kuijntjes, algemeen adjunct
• Mevr. J.M. Plieger-Marell, lid op voordracht cliëntenraad
• N.E. van Bergeijk (nieuw aangetreden in 2017)

Het bestuur heeft 10 reguliere vergaderingen gevoerd met de directeur 
of diens vervanger, één keer met de accountant met betrekking tot het 
financieel jaarverslag. Daarnaast heeft het bestuur meerdere malen 
vergaderd met de Ondernemingsraad.

Bestuur
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Er heeft een directiewisseling plaatsgevonden in het 3e kwartaal met als doel 
besturen conform het Raad van Toezichtmodel en aansluiten op de geldende 
Governance Code binnen de Zorgsector. 

Gedurende 2 maanden heeft een waarneming plaatsgevonden. Vrij snel is het 
bestuur erin geslaagd een interim-directeur te benoemen in de persoon van de 
heer A. Visser. Bij het proces van selectie en benoeming zijn de overlegorganen 
CR en OR alsmede de Raad van Advies (RvA) uitdrukkelijk betrokken door het 
bestuur. 

Terugkijkend over 2017 stelt het bestuur vast dat 2017 een jaar van ingrijpende 
veranderingen was voor geheel ’t Slot, het bestuur, in het bijzonder de directie, 
management en het personeel. Er is tijd en energie gestoken in het vasthouden 
van een hoog kwaliteitsniveau van de geleverde zorg. Dit wordt beschreven in 
het kwaliteitsplan 2018. 

Directie
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Raad van Advies De leden van de RvA zijn vertegenwoordigers van de verschillende 
kerkelijke gemeenten in het werkgebied van ’t Slot. 
De RvA, die in 2017 driemaal bijeenkwam, kan gevraagd en ongevraagd 
advies geven op diverse terreinen van het beleid, maar heeft het 
identiteitsbeleid als bijzonder aandachtsgebied. 

Het bestuursreglement en het directiereglement zijn aangepast en 
vastgesteld (toezichthoudend model). Het onderscheid tussen besturen en 
toezicht, alsmede de taakverdeling tussen bestuur en directie noopten tot 
aanpassing van genoemde reglementen. De werving van bestuursleden is 
aangepast en vindt plaats op basis van een duidelijke profielschets met 
kwalificaties en sinds medio 2017 volgens een openbare procedure gevolgd. 
Eveneens is conform de geldende Governance Code zowel voor de zittende 
alsook voor de in 2017 nieuw benoemde leden van het bestuur een duidelijk 
rooster van aftreden vastgesteld.

Good governance

Beleid In 2017 is in mindere mate uitvoering gegeven aan de acties zoals vermeld 
in de jaarplannen. De beleidsnotitie 2017 (niet gedateerd) is pas in de loop 
van 2017 verschenen en was mede gebaseerd op het rapport van het HKZ.

• Lampen zijn vervangen door LED uitvoeringen. 

• Scheiden van plastic, dubbele afvalbakken.
Milieu en 

duurzaamheid



B
e

st
u

u
r

In 2017 heeft de OR over de volgende onderwerpen instemming of 
advies aan de directie gegeven:
• Aanstelling twee nieuwe bestuursleden
• Aanstelling interim directeur
• Aanstelling preventiemedewerker/nieuwe ARBO wet
• Modernisering RI&E
• Klachtenprocedure en aanstelling klachtenfunctionaris
• Kwaliteitsplan
• Waardigheid en trots
• Klokkenluidersregeling en benoemen vertrouwenspersoon
• Nieuw bestuur/directiereglement
• Bijzonder verlof
• Deelname kleine contracten TCR/ouderschapsverlof

Ondernemingsraad

De Cliëntenraad bestaat uit 5 leden: 2 bewoners en 3 vrijwilligers.
In 2017 vergaderde de Cliëntenraad zesmaal.

Cliëntenraad
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• Netwerk Palliatieve Zorg - regio ’s-Hertogenbosch- Bommelerwaard 

en Oss-Uden-Veghel

• Leernetwerk

• Ketenzorg dementie

• Bestuurlijk overleg collega zorginstellingen Bommelerwaard

• Stuurgroep en klankboordgroep Alzheimercafé Bommelerwaard

Netwerken

Partners • Brabantzorg - De SOG, psychologe, logopediste, diëtiste en ergotherapeut

• Fysiotherapie Hentzepeter

• Santé Partners (voorheen STMR)

• Collega zorginstellingen in Haaften, Wijk en Aalburg, Leerdam en Herwijnen

• De Kernen, regionale woningstichting – toewijzen appartementen De 

Slotshof

• Buurtzorg –indicatie stellende organisatie Wmo in de vorm van het 

Buurtteam

• Sinds 2017: tandartsenpraktijk ’t Plein uit Hedel – tandzorg voor bewoners 

met ZZP 5 en 6

• Huisartsen – 2x per week spreekuur voor bewoners

• Casemanagers voor cliënten met dementie



Plannen voor 2018
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20
18 • Uitvoeren van een cliënttevredenheidsonderzoek.

• Evalueren mantelzorgbeleid.
• Inventariseren van wensen en knelpunten rondom roosteren in het 

kader van de kanteling van het roosterbeleid.
• Opzetten van één somatisch team.
• Evaluatie werkwijze van het samengevoegde overleg management 

team zorg (MTZ) en sleutelspelersoverleg (SO).
• Opstellen van een meerjarenbeleidsplan, waarvoor we ook 

medewerkers vragen naar hun input.
• Overleg over de voorgenomen realisatie van een seniorencomplex in 

Nederhemert en de wijze waarop ’t Slot haar dienstverlening daarop 
kan laten aansluiten.

• Laatste stap zetten naar het Raad van Toezichtmodel, na advies van 
het zorgkantoor. 

• Verdere vormgeving van de huiskamer somatiek om onrust in de 
avond te voorkomen.

• Verkennen van de mogelijkheden voor het plaatsen van 
zonnepanelen. 

Plannen voor 2018
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rs • 82 bedden

• 81 beschikbaar voor Wlz-zorg met verblijf
• 1 beschikbaar voor eerstelijnsverblijf

Capaciteit

• 29.389 dagen zorg met verblijfProductie

• € 6.610.943
• Zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning: € 6.102.720
• Subsidies: € 116.800
• Overig: € 391.423

Bedrijfsopbrengsten

• € 265.055Resultaat



www.hhm.nl


