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Kerngegevens
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Kerngegevens

Geleverde zorgvormen: intramurale zorg
PG en somatiek

Intramurale capaciteit: 83 intramurale zorgplaatsen.
Beide afdelingen waren nagenoeg 100% bezet in 2019.

Palliatief-terminale
zorg

In 2019 waren er 2 zorgvragers voor in totaal 33 zorgdagen

Verdeling ZZP's

Verdeling cliënten naarZZP’s
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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 2019stabiel met 20-25 aspirant-cliënten
en een toename van wachtenden die acuut zorg nodig hebben.

6

Missie en
visie
7

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 2019 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.
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Kwaliteit

Terugblik2019

Extern Toezicht: IGJ
Op 22 januari 2019 vond een aangekondigd inspectiebezoek plaats van de
Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Thema’s die aan bod kwamen
zijn:
• Organisatiestructuur;
• Cultuur binnen de organisatie;
• Belangrijke ontwikkelingen binnen de organisatie;
• Sturen op kwaliteit en veiligheid (gebruik van dashboard, parameters en
audits);
• Invulling van het thema persoonsgerichte zorg;
• Inzet van voldoende deskundig personeel.
De inspectie constateerde dat de geboden zorg op ‘t Slot (grotendeels)
voldeed aan de getoetste normen. Zes van de tien getoetste normen
voldeden (grotendeels).
Daarnaast heeft de inspectie geconstateerd dat ’t Slot niet voldeed aan de
Governancecode Zorg. Ook had de inspectie zorgen over de wijze waarop
gestuurd werd op de kwaliteit en veiligheid van zorg. Dit kwam door een
reeks min of meer gelijktijdige wisselingen in management, bestuur en het
interne toezicht van de organisatie. De inspectie achtte een
vervolgtoezichtbezoek nodig.
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Kwaliteit

Terugblik2019

Extern Toezicht: IGJ
Het vervolgtoezichtbezoek vond onaangekondigd plaats op 13 augustus
2019. Tijdens dit vervolgbezoek heeft de inspectie de normen die in januari
2019 (grotendeels) voldeden niet opnieuw beoordeeld. Wel heeft de
inspectie een aantal ‘nieuwe’ normen getoetst die ook onderdeel uitmaken
van persoonsgerichte zorg, deskundigheid van zorgverleners en sturen op
kwaliteit en veiligheid. De inspectie heeft tijdens het vervolgbezoek
geconstateerd dat zorgcentrum ‘t Slot (grotendeels) voldoet aan de getoetste
normen. Acht van de acht getoetste normen voldoen (grotendeels) en ook
het bestuur was inmiddels ingericht conform de Governancecode.
De inspectie sloot de toezichtbezoeken af met de volgende conclusie:
“De inspectie heeft op dit moment voldoende vertrouwen in de wijze waarop
het bestuur ‘t Slot stuurt op de kwaliteit en veiligheid van zorg. De inspectie
concludeert dat er geen vervolgtoezicht nodig is.”
Beide rapportages zijn te vinden op de website van de IGJ:
https://www.toezichtdocumenten.igj.nl/document.aspx?doc=%27t+Slot+Gam
eren+januari+2019&docid=14694
https://www.toezichtdocumenten.igj.nl/document.aspx?doc=%e2%80%98t+
Slot+Gameren+augustus+2019&docid=16097
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Terugblik2019

HKZ
In 2019 heeft Lloyd’s Register drie bezoeken gebracht aan ’t Slot (in totaal
zeven dagen, waarbij de laatste drie met twee auditoren) en heeft ’t Slot
getoetst aan de hand van kwaliteitsnormen zoals opgesteld in de HKZ norm
VVT (2015).
De eerste bezoeken in januari waren een vervolg op de bezoeken van 2018
waarbij doorgevoerde verbeteringen van eerder gevonden minor
tekortkomingen akkoord zijn bevonden. Daarnaast werden nieuwe
verbeterpunten gevonden, deze zijn tijdens de bezoeken van juli opnieuw
beoordeeld. Tevens was dit bezoek voorbereidend op de
certificaatvernieuwing die begin 2020 noodzakelijk was. (Deze zijn steeds
drie jaar geldig).
In november is er dan ook een driedaags bezoek geweest met twee
auditoren. Hierbij is de gehele organisatie aan bod gekomen en zijn de
normen getoetst. Met trots kunnen wij melden dat dit resulteerde in een
certificaatvernieuwing HKZ voor de komende 3 jaar.
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Kwaliteit

Terugblik2019

Kwaliteitsplan
Er is voor 2019 een kwaliteitsplan opgesteld waarbij het Kwaliteitskader
Verpleeghuiszorg en het Meerjarenbeleid 2019-2021 het uitgangspunt is. Dit
kwaliteitsplan is ingediend bij het zorgkantoor en gepubliceerd op onze
website. Bij het opstellen van het kwaliteitsplan zijn medewerkers en
cliëntenraad betrokken geweest.
Het kwaliteitskader heeft 8 thema’s. Per thema zullen wij op de volgende
pagina’s een weergave doen van hoe ’t Slot invulling geeft, heeft gegeven
en/of hoe deze beoordeeld zijn. Zonder de intentie te hebben hier een
volledige opsomming van te geven.
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Kwaliteit

Terugblik2019

Kwaliteit en Veiligheid: Persoonsgerichte zorg en ondersteuning
De vier thema’s als het gaat om persoonsgerichte zorg en ondersteuning
(Compassie, Uniek zijn, Autonomie en Zorgdoelen), hadden en hebben de
aandacht. Zo maken zorgverleners samen met de cliënt en/of zijn naasten
afspraken over de inhoud en uitvoering van de zorg, behandeling en
ondersteuning. De EVV-er van de cliënt heeft hier een regisserende rol in.
Alle afspraken en doelen worden vastgelegd in het Elektronisch Cliënt
Dossier. Twee maal per jaar vindt er een Multi Disciplinair Overleg plaats
waarin vooraf en tijdens dit overleg toetsing en actualisering van de
zorgdoelen plaatsvindt. Maar ook wordt zoveel als mogelijk rekening
gehouden met de individuele wensen van de cliënt. In 2019 is het gehele jaar
een teamcoach op de afdeling Binnenplaats geweest, mede om specifiek
invulling te geven aan dit thema. Op de overige afdelingen werd dit door de
manager zorg gedaan. Ook is er specifieke aandacht geweest voor
verbetering van het maken van doelen en het rapporteren daarop in het ECD.
Dit is een groeiproces, maar mooie stappen zijn hierin zichtbaar. De extra
inzet van gastvrouwen maakt dat er nog meer tijd aan individuele aandacht
kan worden gegeven.
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Terugblik2019

Kwaliteit en Veiligheid: Wonen en welzijn
De ambitie om het pand van ’t Slot en de tuinen meer belevings- en
persoonsgericht te maken, komt stap voor stap tot stand. Zo zijn er
aanpassingen aan de tuinen gedaan, zijn er tuinbankjes aangeschaft om een
zitje te creëren en zijn 2 quick ups voor belevingsgerichte zorg geplaatst.
Er is in 2019 gestart met de realisatie van twee huiskamers op somatiek. Dit
is erg fijn voor cliënten die niet deelnemen aan de overige activiteiten in ’t Slot,
maar wel graag de onderlinge aandacht en gezelligheid willen ervaren. Met
de huiskamers kunnen we ook tegemoet gekomen aan de toegenomen
zorgvraag naar nabijheid vanwege de toename van zorgzwaarte.
De afdeling Activiteitenbegeleiding heeft ook in 2019 weer tal van activiteiten
ondernomen. Zo was er in september een bewonersuitje naar Ouwehand
Dierenpark. Maar ook de bloesemtocht, herfstrit en dorpentocht waren een
succes. En niet te vergeten de bewonersvakantie bij ’t Volderke in Dongen. In
een christelijke zorginstelling als de onze zijn de vieringen rondom Pasen,
Pinksteren en Kerst uiteraard ook hoogtepunten. De inzet van familie en
vrijwilligers is onontbeerlijk om het brede scala activiteiten en persoonlijke
momenten vorm te geven. Verder is er een welzijnscommissie opgezet.
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Kwaliteit en Veiligheid: Veiligheid
Medicatieveiligheid heeft (extra) aandacht gehad middels een interne audit.
De verbeterpunten zijn opgepakt door de ‘werkgroep medicatieveiligheid’
waarin onder andere de aan ’t Slot verbonden apotheker zitting heeft. Voor
2020 staat dit thema opnieuw op de auditplanning.
Soms dienen de zorgverleners gebruik te maken van vrijheidsbeperkende
maatregelen om de veiligheid van cliënten te waarborgen. Ook in 2019 was
dat zo nu en dan nodig. Wij zetten vrijheidsbeperkende maatregelen in als er
geen andere opties meer mogelijk zijn. Hiervoor is de alternatievenbundel van
Vilans gebruikt en is gezocht naar psychosociale interventies. Wij evalueren
mogelijke vrijheidsbeperking structureel om te voorkomen dat we er onnodig
mee doorgaan. Dit wordt besproken en geëvalueerd tijdens gedragsvisites
(maandelijks) en omgangsoverleggen (tweewekelijks).
Binnen ’t Slot is in 2019 een nieuwe MIC-commissie geïnstalleerd.
(Meldingen Incident Cliënt). Eind 2018 bleek de voormalige commissie niet
optimaal te werken. Na werving en selectie zijn nieuwe commissieleden
geschoold o.a. in PRISMA-analyses doen. Tegelijkertijd met het opnieuw
formeren en organiseren van deze commissie, zijn er nieuwe werkafspraken,
afhandelingsroutes en documenten gemaakt.
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Kwaliteit en Veiligheid: Veiligheid
Dit heeft geresulteerd in een goed lopend MIC-proces, waarbij MICmeldingen op tijd worden gesignaleerd, geanalyseerd en teruggekoppeld met
een eventueel advies aan de desbetreffende afdeling. De intentie is telkens
om op zoek te gaan naar punten waarop de zorg beter en/of veiliger kan. Bij
sommige meldingen bleek de oorzaak buiten de cirkel van invloed te liggen
en kon de commissie hierop geen advies uitbrengen.
Een mooie stap voorwaarts is de extra aanwezigheid van personeel op de
huiskamers sinds 2019, zeker tijdens piekmomenten in de zorg. Dit verhoogt
direct de veiligheid van de cliënten.
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Leren en verbeteren van kwaliteit
Ieder jaar maakt ’t Slot een kwaliteitsplan en kwaliteitsverslag (gecombineerd
met het algemene jaarverslag). Hiermee zijn wij actief bezig met de
doorontwikkeling van ’t Slot en het sturen op kwaliteitsverbetering.
Doormiddel van het verslag leggen wij hierover verantwoording af en vormt
dit mede input voor het kwaliteitsplan.
In 2019 is er verder gewerkt aan de inrichting en werking van ons
kwaliteitsmanagementsysteem. Doel is om kwaliteit op alle niveaus in de
organisatie inzichtelijk te maken en onderdeel is van het leren en verbeteren.
Er zijn drie niveaus:
• Organisatieniveau (kwaliteitsplan, managementrapportages,
kwaliteitsverslag)
• Teamniveau (teamdashboards met diverse indicatoren)
• Cliëntniveau (Zorgleefplan, rapportage en evaluatie, cliëntwaardering).
Er is in 2019 gewerkt met een teamcoach die de zorgmedewerkers positief
motiveerde en prikkelde in hun vakmanschap. Onderdeel hiervan was het
gebruik van teamdashboard in de teams, dit was mede een impuls voor
verbetering van kwaliteit.
Zorgcentrum ’t Slot is actief participerend in het leernetwerk ‘Leren en Doen’,
samen met diverse zorginstellingen in de regio.
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Gebruik van hulpbronnen
Naast al het voorgaande, maken wij gebruik van hulpbronnen die helpen bij
het realiseren van kwaliteit van verpleeghuiszorg.
In 2019 hebben wij een flinke slag gemaakt in het actualiseren en opschonen
van ons documentbeheerssysteem. Daarnaast hebben wij nieuwe software
voor het beheer hiervan in gebruik genomen.
Ook hebben wij QDNA in gebruik genomen, een software applicatie waarmee
wij cliënt- én medewerkers ervaringen kunnen ophalen. Ook is het hiermee
mogelijk om andere (thema specifieke) evaluaties te houden.
Bouwkundig en facilitair zijn de volgende zaken gerealiseerd:
•
Keukens huiskamers 10, 20, 30 en 40 zijn vervangen.
•
Plaatsing scheidingswand in magazijn begane grond.
•
Externe opslagruimte gehuurd.
•
Medicijnkast voor huiskamer 50 aangeschaft.
•
Medicijnwagens vervangen voor afdeling Somatiek.
•
Postkasten geplaatst bij receptie voor personeel.
•
Schutting geplaatst om vuile waskarren uit het gezicht te parkeren.
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Gebruik van informatie
In 2019 hebben wij een Cliënttevredenheidsonderzoek gehouden onder alle
cliënten. De extramurale cliënten deden mee met de PREM meting.
Hieronder vindt u de waarderingen naar afdeling:
In totaal deden 67 cliënten mee aan deze onderzoeken.
NPS
De NPS score is een eenvoudig maar krachtig instrument om met één enkele
vraag cliënttevredenheid te meten, namelijk: ‘Hoe waarschijnlijk is het dat u
Zorgcentrum ’t Slot zou aanbevelen aan een vriend of familielid’. Het doel is
om eenduidig de cliënttevredenheid te meten en maakt vergelijking tussen
partijen en in de tijd mogelijk. De NPS wordt berekend door het verschil te
nemen tussen het percentage Promotors (score 9 en 10) en Criticasters
(score 0 t/m 6).
Voor 2019 is de NPS 55.
Wij vroegen ook naar een gemiddeld rapportcijfer (extramuraal berekend
a.d.h.v. het gemiddelde per vraag).
Intramuraal was dit:
• Afdeling Binnenplaats (PG): 7,8
• Afdeling Bastion & Citadel (Somatiek): 9,1
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Gebruik van informatie
Extramuraal was dit:
Afdeling Thuiszorg: 8,9
De vragenlijsten voor afdeling Binnenplaats zijn voorgelegd aan de wettelijk
vertegenwoordiger/eerste contactpersoon van de cliënten. Vanuit de literatuur
is bekend dat dit tot een wat lagere uitslag leidt dan gegeven wordt door
cliënten zelf.
Zorgkaart NL
Cliënten en/of hun contactpersonen zijn gestimuleerd via flyers, posters en in
gesprek om via Zorgkaart Nederland hun ervaringen met onze zorg- en
dienstverlening een openbare waardering te geven. Helaas heeft dit in 2019
tot slechts 2 waarderingen geleid. Het gemiddelde van deze waarderingen
was een rapportcijfer 8,8. In ‘18 waren er 41 waarderingen met een
gemiddeld rapportcijfer van 8.1.
Klachten
In 2019 is er een nieuwe externe klachtenfunctionaris van start gegaan, er is
echter geen enkele klacht ingediend over dit jaar.
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Medewerkers

Alle medewerkers
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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.
•

Medewerkers

Scholing

BBL leerlingen (werk en leertrajecten)
• In 2019 is 1 leerling verzorgende IG geslaagd voor het diploma, 13 leerlingen
zijn nog bezig met hun opleiding.
Bij - en nascholing
• 1 verzorgende heeft de gespecialiseerd verzorgende psychogeriatrie opleiding
afgerond.
• Verpleegkundige en assessoren hebben een scholing gevolgd om weer
bevoegd en bekwaam te zijn in de BIG handelingen.
• BHV’ers zijn bijgeschoold om hun certificaat te verlengen, 2 collega’s zijn
geschoold in BHV nieuw.
• 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 geschoold in voorbehouden en
risicovolle handelingen d.m.v. e-learning en aftoetsing.
• Werkbegeleiders zijn geschoold in het begeleiden van leerlingen, het geven van
feedback en het beoordelen van opdrachten.
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Medewerkers

Scholing

Bij- en nascholing
• Teamcoordinatoren zijn geschoold in gesprektechnieken, coaching en
procesverandering.
• De verpleegkundige achterwacht heeft scholing gevolgd. Zij zijn volledig
bevoegd en bekwaam en er werd casuïstiek besproken.
• Brand- en ontruimingsoefeningen.
• De OR heeft een scholing gevolgd voor beginnende OR leden.
• Richtlijnen van hygiëne.
• Scholing dementie voor chauffeurs (vrijwilligers).
Klinische lessen
Medewerkers kregen regelmatig klinische lessen aangeboden, zoals
wondbehandeling, slikken en verslikken en voeding en bijvoeding.
Skillslab en BIG handelingen
De voorbehouden en risicovolle 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: In juni 2019 werd een tweede wijkverpleegkundige
aangenomen, zodat de formatie wijkverpleegkundige nu op orde is.
Aan het eind van 2019 bestond het team uit 13 medewerkers. Het team
leverde zorg tijdens de ochtend- en avonduren. Ongeplande of acute
zorg is geleverd door teamleden van de somatische afdelingen.
• Verzuim: Het ziekteverzuim was 8% (exclusief zwangerschap)
en 12,37 (inclusief zwangerschap).
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Bestuur

Organisatie

Leiderschap, governance en management
Begin 2019 was het bestuursmodel nog niet volledig omgezet naar een
RvT-model. In het voorjaar zijn de laatste acties hieromtrent
doorgevoerd. Hiermee voldoet ’t Slot aan de governancecode.
In 2019 is een manager bedrijfsvoering a.i. toegevoegd aan het
Management Team en heeft een interim bestuurder waargenomen i.v.m.
ziekte van de bestuurder.
Het MT bestaat uit:
• De heer A. Visser (bestuurder), De heer G. Willemsen (vervangend
bestuurder a.i.)
• Mevrouw W. van Genderen (manager Zorg)
• Mevrouw C. Brouwer (manager bedrijfsvoering a.i.)
Bij de verdere ontwikkeling van het kwaliteitsmanagementsysteem en de
PDCA werden medewerkers waaronder Teamcoördinatoren,
cliëntenraad, ondernemingsraad en Raad van Toezicht nauw betrokken.
Zo werd er een gezamenlijke heisessie georganiseerd en is er een
avond geweest waarin wij het kwaliteitsplan met elkaar is besproken en
er gebrainstormd is over de ontwikkelingen in ’t Slot.
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Bestuur

Organisatie

Leiderschap, governance en management
In juni 2019 heeft het MT een voorgenomen besluit genomen om met
meewerkend teamcoördinatoren te gaan werken. De teamcoördinatoren
zijn aanspreekpunt op de afdeling en zijn dragers van kwaliteit. Deze
werkwijze zal in 2020 geëvalueerd worden.
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Raad van
Toezicht

Per 31 december 2019 was de Raad van Toezicht als volgt
samengesteld:
• W.C.J. Kooijman, voorzitter
• N.E. van Bergeijk, secretaris en plaatsvervangend voorzitter
• J.G. Struijk, penningmeester
• J.F. Zondag
• J.M. Plieger-Marell
De RvT 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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Raad vanAdvies

De leden van de RvA zijn vertegenwoordigers van de verschillende
kerkelijke gemeenten in het werkgebied van ’t Slot.
De RvA, die in 2019 verschillende 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 is in 2019 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.

Milieu en
duurzaamheid

’t Slot heeft 636 zonnepanelen op het dak. In 2019 is er 29844.57 kWh
aan stroom opgewekt, dit is 36% van het jaarlijkse verbruik. Daarnaast
voeren wij een actief beleid op afvalscheiding.
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Ondernemingsraad

In 2019 heeft de OR over de volgende onderwerpen instemming of
advies aan het bestuur gegeven:
• Aanvraag manager bedrijfsvoering (advies)
• Gesprekken sollicitanten RvT (advies)
• Statutenwijziging (advies)
• Conflictregeling (advies)
• Regelement Raad van Advies (advies)
• Regelement Raad van Toezicht (advies)
• Incidentencommissie (advies)
• Cliënt ervaringsonderzoek (advies)
• Modernisering functiehuis (instemming)

Cliëntenraad

De Cliëntenraad bestaat uit 5 leden: 2 bewoners en 3vrijwilligers en
1 notuliste (geen lid). In 2019vergaderde de Cliëntenraad 7maal.
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Samenwerking

Partners

•
•
•
•

Netwerken

• Netwerk Palliatieve Zorg - regio ’s-HertogenboschBommelerwaard en Oss-Uden-Veghel
• Leernetwerk: collega zorginstellingen in Haaften, Kesteren,
Leerdam en Herwijnen
• Ketenzorg dementie
• Bestuurlijk overleg collega zorginstellingen Bommelerwaard
• Stuurgroep en klankbordgroep Alzheimercafé Bommelerwaard

BrabantZorg: SOG, psychologe, logopediste, diëtiste en ergotherapeut
Fysiotherapie Hentzepeter
Santé Partners (voorheen STMR)
De Kernen, regionale woningstichting – toewijzen appartementen De
Slotshof
• Buurtzorg –indicatie stellende organisatie Wmo
• Stichting voor Mondzorg ‘s Hertogenbosch – tandzorg voor bewoners met
ZZP 5 en 6. Huisartsen – 2x per week spreekuur voor bewoners
• Casemanagers voor cliënten met dementie
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Plannen voor 2020

In 2019 zijn de volgende plannen voor 2020 gemaakt:
ICT en informatie
• Implementatie nieuw roosterpakket SDB Ayton.
• Implementatie nieuwe versie Medimo 2.0 t.b.v. medicijnengebruik.
• Implementatie ECD in een SAAS omgeving.
• Invoering online cliëntenportaal (familie kan vanuit de thuissituatie
inloggen).
• Vervanging mobiele netwerksysteem
• Uitbreiding accounts zorgmail voor veilig mailen.
• Thuiszorg verder digitaliseren.
• Verbeteringen rondom ECD doorvoeren.
• Opstellen ICT continuiteitsplan en meerjaren ICT beleid.
• Implementeren maatregelen voor een veiliger ICT en
Informatiegebruik waarbij continuïteit geboden is.
• Uitvoeren NEN 7510 audit met daarbij verbeteringen voor de AVG
uitvoeren.
Bedrijfsvoering en financieel
• Opstellen meerjarenbegroting.
• Verder optimaliseren management informatie, teamdasboards en
pdca cyclus.
• Inkoop- en contractbeheer optimaliseren.
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Plannen voor 2020

Bedrijfsvoering en financieel (vervolg)
• Optimaal gebruik subsidies.
• Opstellen Business Continuïteitsmanagement Systeem.
Facilitair
• Vergroten belevingsgerichtheid gebouw en tuin.
• Huisvesting van voormalig apotheek gaan huren.
• Meerjaren onderhoudsplan voor interieur en klein onderhoud.
HRM
• Gebruik van capaciteitsplanningstool voor personeelsplanning.
• Optimaliseren functieprofielen.
• Verdere professionalisering medewerkers door scholing en
coaching
• Vergroten teamzelfstandigheid en coaching.
• Opleiden en coaching van teamcoordnatoren.
• Aannemen van tweede zorgmanager.
Overig organisatie
• Meer aandacht voor samenwerking met collega zorgorganisaties.
• Nieuwe website en brochures ontwikkelen.
• Planotwikkeling voor zorg in de Wijk
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Financiële kerncijfers

Capaciteit

• 84bedden
• 82 beschikbaar voor Wlz-zorg met verblijf
• 2beschikbaar voor eerstelijnsverblijf en palliatieve zorg

Productie

• 29.102 dagen zorg met verblijf

Bedrijfsopbrengsten • €7.578.440.

• Zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning:
€7.070.749
• Subsidies: € 50.731
• Overig: € 456.959

Resultaat

• -€ 141.862

Toelichting

• Het negatieve resultaat is conform het begrote resultaat van
-€ 150.000 en is veroorzaakt door de geplande investeringen in de
verdere professionalisering van de organisatie.

Materiele controle

• Ultimo ‘19 is door de zorgverzekeraar een materiele controle gehouden bij
‘t Slot m.b.t. een correcte registratie en facturatie van de productie. Deze
controle hebben we succesvol afgesloten. De processen en activiteiten
rondom registratie en facturatie van de productie zijn deugdelijk ingericht.
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