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Kerngegevens
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Kerngegevens

Geleverde zorgvormen: intramurale zorg
PG en somatiek

Intramurale capaciteit: 83 intramurale zorgplaatsen.
DePG-afdeling was nagenoeg 100% bezet in 2018.
In 2018 steeg ook het aantal zorgvragers somatiek.

Palliatief-terminale
zorg

In 2018 waren er 4 zorgvragers voor in totaal 178 zorgdagen

ZZP 6VV; 22; 27%

Verdeling cliënten naarZZP’s

ZZP 5VV; 35; 42%

ZZP 2VV; 2; 2%
ZZP 3VV; 2; 2%

ZZP 4VV; 22; 27%
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Kerngegevens

Geleverde zorgvormen: extramurale zorg endiensten
Extramurale zorg

Thuiszorg: 35 cliënten, in totaal 10 uur direct
cliëntgebonden zorg per dag, 3 routes (2 ochtend,1 avond).
Voorburcht (appartementencomplex met 13woningen)
Slotshof (appartementencomplex met 42 woningen),w.o.:
• 16 zorgappartementen (voor cliënten met indicatiezorg,
begeleiding en/of huishouding);
• 4 appartementen voor scheiden wonen-zorg

Faciliteiten

Dienstencentrum met huisarts, apotheek & fysiotherapie
Tafeltje Dekje, restaurant, kapsalon, pedicure, winkel,
dagverzorging (3x per week)
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Kerngegevens

Geleverde zorg: kwaliteit
Wachtlijsten

De wachtlijst bleef in 2018stabiel met 20-25 aspirant-cliënten
en een toename van wachtenden die acuut zorg nodig hebben.
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Missie

Welzijn en welbevinden voorop

Missie en Visie

Onze missie is om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de wensen en mogelijkheden van
de cliënt. Kwaliteit van leven, welbevinden en welzijn van de cliënt staan voorop.
Persoonsgerichte zorg is hierbij het vertrekpunt.
We werken vanuit passie voor mensen en de zorg. Wij hechten waarde aan de
christelijke identiteit en de daaruit afgeleide normen en waarden. De Bijbel is hiervoor
het fundament.
Wij streven ernaar de christelijke identiteit in de gehele organisatie tot uiting te laten
komen. Dus niet alleen in de omgang met de cliënt, maar ook bij het organiseren van
activiteiten, het houden van de zondag als rustdag en de viering van christelijke
feestdagen.
De cliënt heeft de regie over zijn eigen leven en wordt gestimuleerd zijn wensen
kenbaar te maken. De bewoner kan rekenen op een individuele, adequate invulling
van welzijn, welbevinden en zorg. We denken in mogelijkheden, kiezen een
luisterende houding en bieden ruimte voor vragen. De kleinschaligheid in hoe we
werken en georganiseerd zijn, sluit hierbij aan.
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Missie en Visie

Visie

De basis voor persoonlijke zorg is dat zorgverleners de achtergrond van de cliënt
kennen, hierbij wordt gebruik gemaakt van het levensboek. Familie en naasten
worden actief betrokken bij het leven en de zorg van de bewoner. Alle afspraken over
de ondersteuning op alle domeinen worden in een persoonlijk zorgleefplan van de
cliënt opgenomen.
Wij bieden een fijne werkplek voor medewerkers en vrijwilligers. Wij waarderen de
inzet van de vrijwilligers. Ze zijn onmisbaar en dragen direct bij aan het welzijn van de
cliënt en medewerkers.
Wij leveren op ondernemende wijze een bijdrage aan samenhangende zorg en
welzijn in dorpen en buurten waar we actief zijn. Dat doen wij samen met anderen.
Wij zijn een professionele partner voor iedereen waar ’t Slot mee werkt: de cliënt en
hun naasten, verwijzers, samenwerkingspartners, collega- organisaties, financiers,
(Rijks)overheid en onze medezeggenschapsorganen.
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Identiteit/kernwaarden

Identiteit

Stichting Zorgcentrum 't Slot hecht waarde aan de christelijke identiteit. Van
medewerkers 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 2018 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.
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Identiteit/kernwaarden

Kernwaarden

Kernwaarden zijn een leidraad in hoe we samenwerken en aan onze missie
invulling geven. Hierop zijn we aanspreekbaar en hieraan werken we met elkaar,
elke dag opnieuw.
We werken vanuit passie voor mensen en de zorg
We zetten ons in met passie voor zorg en de cliënt. We doen dit vanuit onze
christelijke levensovertuiging. We gaan voor persoonsgerichte zorg; met ruimte en
aandacht voor het welzijn en welbevinden van de cliënt. Medewerkers zijn
betrokken bij de organisatie en hebben respect voor de wensen van de cliënt. Ze
kennen de geschiedenis van de cliënt. Familie en vrijwilligers worden actief
betrokken bij het leven van de cliënt. De cliënt kan een beroep op het personeel
doen en wordt gestimuleerd wensen kenbaar te maken.
Er is ruimte om ondernemend te zijn
Creativiteit tonen en initiatief nemen wordt gewaardeerd en gestimuleerd. We doen
een beroep op talenten van de bewoner en medewerkers. De organisatie
kenmerkt zich door een stabiele en toekomstbestendige omgeving.
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Identiteit/kernwaarden

Kernwaarden

We hebben vertrouwen in onszelf en in elkaar
Met de cliënt, familie, vrijwilligers vormen we samen ‘t Slot. Een ieder neemt
verantwoordelijkheid voor zijn eigen taken. Door krachten te bundelen maken we
samen doelen waar. Medewerkers vertrouwen op hun eigen deskundigheid, kunnen
zich ontwikkelen en werken aan hun vakmanschap, bijvoorbeeld door middel van
(bij)scholing. Eigenaarschap en verantwoordelijkheid nemen zijn hierbij
sleutelwoorden.
‘t Slot werkt vanuit een open cultuur, gericht op samenwerken en leren
We werken samen en kijken naar ons zelf, waarbij we elkaar aanspreken op
verbetermogelijkheden en leren hier samen van. Feedback en complimenten geven
is normaal. Een kritische en positieve grondhouding is hierbij het vertrekpunt.

13

Kwaliteit
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Kwaliteit

Speerpunten
Meerjarenvisie

Missie/visie

Mens en
organisatie
Implementatie
Kwaliteitskader

Ontwikkeldoelen
Welzijn en welbevinden zijn
het uitgangspunt.
Algemeen en
persoonsgerichte aandacht
voor welzijn.
We kennen de
levensgeschiedenis en
wensen van de bewoner.

Kwaliteitsplan 2019
Aandacht voor
belevingsgerichte en
persoonsgerichte zorg.
Via familie en levensboek,
vrijwilligers, welzijn en
activiteitenbegeleiding

We werken vanuit een open
cultuur gericht op
samenwerken. Elkaar
aanspreken als team en
zoeken naar
verbetermogelijkheden.
Hiervoor maken we gebruik
van o.a. kwaliteitsinformatie.

Werken vanuit een teamplan,
versterken
teamsamenwerking.
PDCA: monitoring op
organisatie, kwaliteitsrapport,
team (dashboard) en
individueel niveau (ZLP).

We vergroten het
kwaliteitsbewustzijn en
werken aan
deskundigheidsbevordering.
Met elkaar leren.
Methodisch- en cyclisch
werken.

Kwaliteit in dialoog
Leren en ontwikkelen:
scholing en
deskundigheidsbevordering.
Gedragskundige kennis.
Integrale MDO-cyclus
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Kwaliteit

Terugblik2018

Kwaliteitsplan
Er is een kwaliteitsplan opgesteld waarbij het Kwaliteitskader
Verpleeghuiszorg en het Meerjarenbeleid 2019-2021 het uitgangspunt is. Dit
kwaliteitsplan is in december 2018 ingediend bij het zorgkantoor. Bij het
opstellen van het kwaliteitsplan zijn medewerkers en cliëntenraad betrokken
geweest. Op dezelfde wijze is een pakket aan maatregelen opgesteld voor
de kwaliteitsverbetering in 2019 (Kwaliteitsbudget).
Aandacht voor kwaliteit
Een PDCA-jaarkalender met daarin de overlegstructuur is geactiveerd in
2018. Een MDO vindt elk half jaar voor bewoners met ZZP5 en ZZP6 plaats.
Met bewoners met ZZP 4 wordt elk half jaar geëvalueerd.
Omgangsoverleggen voor de juiste benadering van bewoners op PG en
Somatiek zijn gestart. EVV-overleggen vinden 6 keer per jaar plaats. Tevens
zijn er aandachtsveldersoverleggen (1 keer per 2 maanden) waarbij
vertegenwoordiger vanuit de zorg, het MT en ondersteunende diensten zoals
de Technische Dienst en de administratie deelnemen.
Scholing en opleiding
Vanaf september 2018 is de BIG gerelateerde scholing voortvarend
opgepakt middels onder andere e-learing en het Skillslab. Het actueel
houden van bevoegd- en bekwaamheid is hiermee versterkt. Extramuraal
hebben we een eigen HBO verpleegkundige geschoold voor indicaties.
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Kwaliteit

Terugblik 2018

HKZ
De schorsing die in 2018 actueel werd, is in september 2018 opgeheven. Er
is sprake van een geldige HKZ-certificering.
ZorgkaartNederland
In 2018 zijn er 41 waarderingen geplaats met een rapportcijfer van 8.1
(gemiddeld). 98% van de 42 waarderingen beveelt Zorgcentrum t Slot aan.
Klachten
In september 2018 is er 1 formele klacht gemeld. Deze is naar tevredenheid
afgehandeld en afgerond in december 2018.
MIC procedure
In 2018 is de procedure rondom MIC-meldingen verder verbeterd en is meer
aandacht gegeven aan de kwaliteit van registratie en opvolging.
In december 2018 is er een nieuwe kwaliteitsfunctionaris gestart, hij kreeg
onder andere de opdracht om de procedure rondom MIC-meldingen te
analyseren en te verbeteren. Een plan van aanpak hiervoor is opgesteld.
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Kwaliteit

Terugblik2018

MIC analyse
Meldingen zijn door het verzorgend en verplegend personeel gemeld via het
Elektronisch Cliënt Dossier. De nieuw aangestelde manager zorg heeft
incidenten besproken met EVV-ers in de EVV-overleggen. In 2018 zijn er
wijzigingen geweest in de bezetting van een aantal sleutelposities van de
organisatie. Dat heeft er mede aan bijgedragen dat er gedurende het jaar
2018 een achterstand is opgelopen in het analyseren van de Meldingen
Incident Cliënt (MIC). Verbetering is meegenomen in het plan van aanpak.
Hygiëne audit
We hebben een hygiëne audit gedaan in augustus 2018. Een tijdelijke
werkgroep hygiëne is aan de slag gegaan met een actielijst (verbeter)punten.
Het ging om 28 (verbeter)punten voor Somatiek, 19 (verbeter)punten voor
PG en 18 (verbeter)punten op de linnenkamer. Deze ((verbeter) punten zijn
succesvol afgerond in 2018.
AVG
In 2018 is de regelgeving rondom AVG onder de loupe genomen. Aandacht is
besteed aan kennisbevordering onder medewerkers en er zijn twee
nulmetingen gedaan. Medewerkers zijn zich bewust van de regels en het
belang om te handelen in lijn met de AVG.
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Medewerkers
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Medewerkers

Alle medewerkers

126
16
10
5

Zorgverleners
(74,6 fte)

Keuken en restaurant
(9,9 fte)

Ondersteunende
diensten
(6,2 fte)

Directie en
staf
(3,8 fte)
Behandelfuncties (inhuur)
o.a. diëtiek, ergotherapie,
psycholoog, logopedie, spec.
ouderengeneeskunde
20

36 in dienst
24 uit dienst

Verdeling FTE's

25,2
11,9
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Medewerkers

Zorgverleners

Medewerkers

Vrijwilligers

74
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Bij ’t Slot is een groep van 74 vrijwilligers actief die
met veel liefde en aandacht, hand en span
diensten verrichten voor het welzijn van onze
bewoners. Ze zetten zich dagelijks in bij het koffie
schenken, het verzorgen van de maaltijden in het
restaurant en het halen en terugbrengen van de
bewoners die in het restaurant willen eten of een
activiteit willen doen. De vrijwilligers begeleiden
deze activiteiten zoals voorlezen, spelletjes doen
en handwerken en gaan mee met onze uitjes. Het
winkeltje wordt 2 maal per week bemand door
vrijwilligers. De vrijwillige chauffeurs verzorgen de
ritten. Bij de technische dienst zijn vrijwilligers actief
die wekelijks grasmaaien, de tuin schoffelen, het
terrein schoonhouden en in de wintermaanden
actief zijn met schilderwerkzaamheden en klein
technisch onderhoud. Uit de laatst gehouden
enquête blijkt dat de vrijwilligers tevreden zijn over
hun werkzaamheden, de coördinatie en de
samenwerking met anderen.
•

Medewerker
s

Scholing

BBL leerlingen (werk en leertrajecten)
• In 2018 zijn 2 leerlingen verzorgende IG geslaagd voor hun diploma, 8
leerlingen zijn nog bezig met deze opleiding.
Bij - en nascholing
• Twee verzorgenden zijn gestart met de opleiding verzorgende psychogeriatrie,
één is gestopt vanwege ziekte.
• Verpleegkundige en assessoren hebben een scholing gevolgd om weer
bevoegd en bekwaam te zijn in de BIG handelingen.
• Werkbegeleiders hebben scholing gehad in het geven van feedback en het
beoordelen en aftekenen van opdrachten.
• BHV’ers zijn bijgeschoold om hun certificaat te verlengen, 10 medewerkers
volgden de basis BHV.
• Medewerkers en vrijwilligers die werken op de PG afdeling hebben klinische
lessen gehad over de vier fases van dementie.
• Verpleegkundigen, verzorgenden IG, helpenden, gastvrouwen en vrijwilligers
hebben scholing gehad in voeding, ondervoeding en dieetvoeding.
• Medewerkers met een medicijnbevoegdheid zijn in dit najaar gestart met elearning van voorbehouden en risicovolle handelingen.
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Medewerkers

Scholing

Bij- en nascholing
• Scholing in brand- en ontruimingsoefeningen.
• De OR heeft een scholing gevolgd voor beginnende OR leden.
Klinische lessen
Medewerkers kregen regelmatig klinische lessen aangeboden, zoals
wondbehandeling, Parkinson en voeding en bijvoeding.
Skillslab en BIG handelingen
In het najaar van 2018 is er een officieel online leeromgeving gerealiseerd om de
voorbehouden en risicovolle handelingen theoretisch te kunnen toetsen op basis
van het nieuwe BIG beleid. De handelingen worden eenmaal per twee jaar
theoretisch getoetst via e-learning en getoetst door een assessor in de praktijk of in
het daarvoor ingerichte skills lab. De verpleegkundige, verzorgende en helpende
met een bevoegdheid zien toe op handelingsbevoegdheid van de medewerkers.
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Medewerkers

Feiten encijfers
• Per kleinschalige woongroep (7-8 PG-bewoners) zijn er 2
medewerkers voor begeleiding. Hiermee is toezicht op een kwalitatief
goede manier geregeld.
• 6 dagen per week is er een receptioniste aanwezig
• 24 uur per dag is er een verzorgende IG aanwezig en een
verpleegkundige achterwacht en specialist ouderengeneeskunde
bereikbaar
• De pastoraal medewerker heeft zich ingezet voor zowel individuele als
groeps-begeleiding (Bijbelstudies, huiskamergesprekken) van de
cliënten.
• Extramuraal: Aan het eind van 2018 bestond het team uit 13
medewerkers. Het team leverde zorg tijdens de ochtend- en avonduren.
Ongeplande of acute zorg is in 2018 geleverd door teamleden van de
somatische afdelingen.
• Verzuim: Het ziekteverzuim was 4,88% (exclusief
zwangerschap) en 7,97 (inclusief zwangerschap).
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Bestuur
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Bestuur

Organisatie

Medio 2018 is de heer Arend Visser na een interim periode benoemd als
directeur/bestuurder. Daarnaast zijn de managementteam leden
vervangen en is een nieuwe manager Zorg toegetreden, mevrouw
Wilma van Genderen.
Gelet op het belang van het kwaliteitsaspect van de zorg nu en naar de
toekomst toe, is eveneens een kwaliteitsfunctionaris toegetreden en een
stafmedewerker aangesteld die ook als preventiemedewerker actief is.
Eind 2018 is het besluit genomen om een manager Bedrijfsvoering aan
te gaan stellen voor de verdere professionalisering van de organisatie.
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Bestuur

Raad van
Toezicht i.o.

Per 31 december 2018 was de Raad van Toezicht i.o. als volgt
samengesteld:
• W.C.J. Kooijman, voorzitter
• N.E. van Bergeijk, secretaris en plaatsvervangend voorzitter
• J.G. Struijk, penningmeester
• A. Kuijntjes, algemeen adjunct
• J.M. Plieger-Marell, lid op voordracht cliëntenraad
In 2018 is de heer J.G. Struijk toegetreden. De Raad van Advies en de
Ondernemingsraad en Cliëntenraad hebben met zijn benoeming
ingestemd. Het bestuur heeft 8 reguliere vergaderingen gevoerd met
de directeur of diens vervanger en 1 keer met de accountant met
betrekking tot het financieel jaarverslag. Daarnaast heeft het bestuur
overleg gevoerd met OR, CR en RvA.
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Bestuur

Directie

Directeur A. Visser is in ‘18 gestart met het opstellen van het meerjarenbeleidsplan
en de organisatie ontwikkeling. Hiervoor zijn twee strategische adviseurs ingezet,
door hen is een breed onderzoek uitgevoerd waarbij 20-30 sleutelfiguren en
professionals zijn geïnterviewd. Dit heeft onder meer geresulteerd in een
aanpassing van het besturingsmodel respectievelijk een aanpassing van de
samenstelling van het management
In juli‘18 i s een nieuwe manager Zorg aangenomen, mevrouw W. van Genderen.
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Bestuur

Raad van Advies

De leden van de RvA zijnvertegenwoordigers van de verschillende
kerkelijke gemeenten in het werkgebied van ’t Slot.
De RvA, die in 2018verschillende keren bijeenkwam, kan gevraagd en
ongevraagd advies geven op diverse terreinen van het beleid, maar
heeft het identiteitsbeleid als bijzonder aandachtsgebied.

Good governance

Het huidige bestuursmodel wordt omgezet naar een RvT-model volgens de
geldende Governance Code Zorg. Dit betekent een aanpassing in de relatie
tussen Bestuur, Raad van Toezicht en Raad van Advies alsmede een
aanpassing in het takenpakket van deze organen. In het laatste kwartaal
2018 is de voorbereiding hiertoe in gang gezet en wordt in 2019
geeffectueerd.

Milieu en
duurzaamheid

In 2018 heeft ’t Slot geïnvesteerd in zonnepanelen. Er staan 636 panelen
op het dak. Naar verwachting wekt de installatie 160.000 kWh per jaar
aan stroom op, dit is 36% van het jaarlijkse verbruik.
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Bestuur

Ondernemingsraad

In 2018 heeft de OR over de volgende onderwerpen instemming
of advies aan de directie gegeven:
• Roosterbeleid/contracturen
• Aanstelling Preventiemedewerker
• Opleidingsreglement
• Vaste aanstelling directie
• Uitbetaling bereikbare dienst
• Uitbreiding vergoeding schooluren opleiding
verpleegkunde

Cliëntenraad

De Cliëntenraad bestaat uit 5 leden: 2 bewoners en 3vrijwilligers. In
2018vergaderde de Cliëntenraad 7maal.
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Samenwerking
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Samenwerking

Partners

•
•
•
•
•
•
•

•
•

Netwerken

BrabantZorg: SOG, psychologe, logopediste, diëtiste en ergotherapeut
Fysiotherapie Hentzepeter
Santé Partners (voorheen STMR)
Collega zorginstellingen in Haaften, Wijk enAalburg, Kesteren, Leerdam en
Herwijnen
De Kernen, regionale woningstichting – toewijzen appartementen De
Slotshof
Buurtzorg –indicatie stellende organisatie Wmo
Tot oktober 2018: tandartsenpraktijk ’t Plein uit Hedel – tandzorg voor
bewoners met ZZP 5 en 6. Vanaf november 2018 is dit verzorgd door
Stichting voor Mondzorg ‘s Hertogenbosch
Huisartsen – 2x per week spreekuur voor bewoners
Casemanagers voor cliënten met dementie

• Netwerk Palliatieve Zorg - regio ’s-Hertogenbosch- Bommelerwaard
en Oss-Uden-Veghel
• Leernetwerk
• Ketenzorg dementie
• Bestuurlijk overleg collega zorginstellingen Bommelerwaard
• Stuurgroep en klankboordgroep AlzheimercaféBommelerwaard
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34

(meer)jaren doelen

Meerjaren doelen

Jaardoelen

•
•
•
•
•

Persoonsgerichte zorg, welzijn en dienstverlening.
Werken vanuit passie voor mensen en zorg.
Ruimte voor ondernemerschap.
Vertrouwen in onszelf en elkaar.
Open cultuur gericht op samenwerken.

Onze doelen voor 2019 zijn afgeleid van het
meerjarenbeleid en het kwaliteitsplan 2019:
• Werken vanuit onze missie en visie.
• Gastvrijheid in dienstverlening.
• Versterken en vergroten zeggenschap.
• Actief betrekken van familie en naasten.
• Implementatie van het kwaliteitskader.
• Sturen op kwaliteit en veiligheid.
• Organisatie inrichten in lijn met besturingsfilosie.
• Positionering en productenportfolio.
• Versterken van mens en organisatie.
• Teamsamenstelling matchen met zorgbehoefte.
• Bedrijfsvoering op orde.
• Governance: RvT model inrichten.
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Plannen voor 2019

Plannen voor 2019

• Uitvoeren cliëntwaarderingsonderzoek (naast Zorgkaart NL).
• Nieuwe keukens plaatsen op de Binnenplaats.
• Uitbreiding huiskamers en vergroten belevingsgerichtheid
gebouw.
• Vergroten teamzelfstandigheid en coaching.
• Continue verbeteren met de teams opzetten.
• Verdere ontwikkeling online leerplatform en scholingsplan.
• Aanvragen van subsidiegelden Sectorplanplus voor opleidingen.
• Werken met teamdashboards en het verder ontwikkelen van
management informatie.
• Versterken van de PDCA cyclus, aanpassing van de
begrotingssystematiek en een meerjarenbegroting maken.
• Versterken bedrijfsvoering door het aannemen van een manager
Bedrijfsvoering die zitting heeft in het MT.
• Verder ontwikkeling seniorencomplex in Nederhemert waar ‘t Slot
de zorg kan gaan leveren.
• Het software programma rondom de ECD en
cliëntenadministratie verder optimaliseren.
• Optimaliseren rooster en salarispakket SDB.
• Meer aandacht voor samenwerking met collega zorgorganisaties.
• Nieuwe website ontwikkelen.
• Themagroepen starten rondom Missie & Visie, Mens &
Organisatie, Kwaliteitskader en Positionering & Samenwerking.
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Financiële kerncijfers

Capaciteit

• 83bedden
• 82 beschikbaar voor Wlz-zorg met verblijf
• 1 beschikbaar voor eerstelijnsverblijf

Productie

• 29.085 dagen zorg met verblijf

Bedrijfsopbrengsten • €6.872.602

• Zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning:
€6.396.758
• Subsidies: € 63.183
• Overig: € 412.661

Resultaat

• € 50.989
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