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Geleverde zorgvormen: intramuralezorg

PG en somatiek
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In 2020waren er 2 zorgvragers voor in totaal 110 zorgdagen

Intramurale capaciteit: 83 intramuralezorgplaatsen.

De bezetting somatiek was gemiddeld 93%. 

De bezetting PG was gemiddeld 98%. 

Palliatief-terminale

zorg

Verdeling cliënten

naarZZP’s
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Faciliteiten Dienstencentrum met huisarts, apotheek & fysiotherapie  

Tafeltje Dekje, restaurant, kapsalon, pedicure, winkel,  

dagverzorging (3x perweek, gesloten vanwege corona 

van 18/3-22/6 en 11/12-22/2/2021)

Geleverde zorgvormen: extramurale zorg endiensten

Thuiszorg: cumulatief 35 cliënten over hele jaar 2020, in 

totaal 11 uur direct cliëntgebonden zorg per dag, 3  routes 

(2 ochtend,1 avond).

Extramuralezorg

Voorburcht (appartementencomplex met 13 woningen)

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

• 16 zorgappartementen (voor cliënten met indicatiezorg,  

begeleiding en/of huishouding);

• 4 appartementen voor scheiden wonen-zorg
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Wachtlijsten

Geleverde zorg:kwaliteit

6

In januari 2020 stonden er 35 mensen op de wachtlijst, waarvan 

2 echtparen. In januari waren er geen actief wachtenden. 

In december 2020 stonden er 48 mensen op de wachtlijst, 

waarvan 5 echtparen en voor de PG afdeling 6 actief 

wachtenden. De personen op de wachtlijst hadden vooral een 

somatische grondslag, waarvan een aantal met een lage ZZP. 

Voor de somatiek waren er eind van het jaar geen actief 

wachtenden. 
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Welzijn en welbevinden voorop 

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 cliënt 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. 

Missie
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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. 

Visie
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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 vastgelegd in het

ECD.Belangrijk is dat medewerkers kunnen inspelen op behoeften van cliënten. 

Een voorbeeld hiervan is dat medewerkers met de cliënten een voor hen bekend 

geestelijk lied zingen. 

Ook in 2020 waren de vieringen rondom de christelijke feestdagen hoogtepunten  

in het gezamenlijk beleven van de identiteit in woord, gebed, bezinning en muziek. 

De vieringen vonden coronaproof plaats waarbij bewoners meeluisterden via de 

intercom. Tussen de corona uitbraken door zijn kleinschalige Bijbelstudies 

georganiseerd door de pastoraal medewerker en is aandacht besteed in persoonlijk 

gesprek wat corona met de cliënten deed. Wekelijks vond de weeksluiting plaats

onder leiding van regionale predikanten, meestal ingesproken vanuit een van de 

betrokken kerken. Tevens zorgde de pastoraal medewerker wekelijks voor een 

boekje met overdenkingen ter bemoediging.

Identiteit
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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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aandacht voor het welzijn en welbevinden van de cliënt. Medewerkers zijn 
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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 
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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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In 2020 zijn we vol goede moed begonnen met de uitvoering van ons kwaliteitsplan. Aan 

het eind van het jaar 2020 moeten wij vaststellen dat het een indrukwekkend en moeilijk 

jaar is geweest. Een jaar dat voor een groot deel volstrekt anders is gelopen dan wij op 

voorhand hadden bedacht en gehoopt. De coronacrisis die in alle hevigheid ook ’t Slot 

heeft geraakt heeft zijn sporen na gelaten. Een aantal cliënten is aan COVID-19 

overleden, anderen zijn ernstig ziek geweest. Ook medewerkers en vrijwilligers werden 

getroffen. Al met al een moeilijke en verdrietige tijd. De coronacrisis maakte ook dat 

sommige voorgenomen plannen niet of slechts gedeeltelijk konden worden gerealiseerd. 

Tegelijk hebben we nieuwe inzichten opgedaan en veel geleerd. In dat licht schrijven wij 

dit kwaliteitsverslag. We zijn dankbaar voor de betrokkenheid van de medewerkers en de 

veerkracht in de organisatie. Het afgelopen jaar heeft laten zien dat we samen sterk zijn. 

Bovenaan onze prioriteitenlijst voor 2020 heeft gestaan om goede kwaliteit van zorg te 

bieden en medewerkers te steunen in een sterk veranderde maatschappij. 

Doelen die niet gerealiseerd konden worden zijn doorgeschoven naar 2021. 
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Terugblik2020 Kwaliteitskeurmerk

In 2020 hebben we gewerkt aan constateringen vanuit HKZ audits en IGJ 

bezoeken in 2019. Dit met name op het gebied van SLA’s en 

procesverbeteringen. We zijn gestart met een tweede manager zorg en 

hebben een P & O adviseur aangetrokken. In de loop van het jaar 

hebben we besloten dat we op zoek gaan naar een ander 

kwaliteitskeurmerk. Een keurmerk dat meer aansluit bij de bedoeling en 

schaalgrootte van onze organisatie. Het keuzeproces en toetsing zal 

plaatsvinden in 2021. 

16
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Terugblik2020
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Kwaliteitsplan 

Er is voor 2020 een kwaliteitsplan opgesteld waarbij het Kwaliteitskader 

Verpleeghuiszorg en het Meerjarenbeleid 2019-2021 het uitgangspunt vormt. 

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 laten zien 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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Terugblik2020 1. 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. In 2020 is besloten eenmaal per jaar een MDO te houden en in de 

andere helft van het jaar een zorgleefplanbespreking. Hierdoor vindt 

tweemaal per jaar een toetsing en actualisering van de zorgdoelen plaats. En 

wordt zoveel als mogelijk rekening gehouden met de individuele wensen van 

de cliënt. Er is specifieke aandacht geweest voor rapporteren volgens de 

SOAP methodiek. Hierna werd het Clientportaal in het ECD voor de 

contactpersonen van somatiek bewoners opengezet. In 2021 zal de PG 

afdeling het portaal openen. 

De extra inzet van gastvrouwen maakt dat er voldoende tijd aan individuele 

aandacht kan worden gegeven. Bij een onderzoek onder medewerkers naar 

het effect van extra gastvrouwen in 2020 geeft 65% van de medewerkers aan 

dat er voldoende aandacht en tijd is voor de cliënten. Dit tegen 33% in 2019. 

De uitbreiding uren GVP gaan we in 2021 verder vormgeven, een kandidaat 

hiervoor is reeds gevonden.  
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Terugblik2020 2. 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. Er zijn 

voorbereidingen getroffen om op de PG afdeling Binnenplaats afbeeldingen 

te plaatsen met herkenbare foto’s uit de omgeving van de bewoners. 

Daarnaast is er in 2020 een tijdelijke derde kleinschalige huiskamer op 

somatiek actief geweest omdat door coronamaatregelen het restaurant 

gesloten was en meerdere bewoners behoefte hadden aan contact en 

support. Een van de bestaande huiskamers is vergroot waardoor de 

bezoekers nu een mooi uitzicht over de tuin en entree hebben. 

Het afgelopen coronajaar was wat betreft activiteiten een vreemd jaar. 

Grote activiteiten in groepsverband kwamen te vervallen. Daarom zijn 

medewerkers van teamwelzijn de bewoners op gaan zoeken en hebben 

we ons vooral gericht op individueel welzijn. We maakten zoveel 

mogelijk contact met de familie mogelijk door video te bellen, een kaartje 

te maken en naar familie te sturen en niet te vergeten de tentbezoekjes.

Vanaf de zomer dronken we met een klein groepje bewoners weer koffie 

in het restaurant, met aansluitend een activiteit. 

Door het steunfonds is er een fietslabyrint geschonken. Hierdoor zijn er 

meer bewegingsmogelijkheden voor bewoners. De paas, pinkster – en 

kerstviering kon in aangepaste vorm doorgaan.

De inzet van familie en vrijwilligers is onontbeerlijk om het brede scala 

activiteiten en persoonlijke momenten vorm te geven. 
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Terugblik2020 3. 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. Digitaal 

aftekenen gaat in 2021 zijn beslag krijgen. Op de Binnenplaats zijn in 2020 

nieuwe medicatiekarren aangeschaft die in 2021 zullen binnenkomen. 

Soms dienen de zorgverleners gebruik te maken van vrijheidsbeperkende

maatregelen om de veiligheid van cliënten te waarborgen. 2020 was het 

overgangsjaar om te switchen van de wet BOPZ naar Wet zorg en dwang. 

Wij zetten alleen 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 

structureel om te voorkomen dat we onnodig doorgaan met onvrijwillige zorg. 

Dit wordt besproken en geëvalueerd tijdens MDO, gedragsvisites en 

omgangsoverleggen. Deze laatste overleggen vinden sinds 2020 wekelijks 

plaats op de afdeling PG.    

De MIC-commissie (Meldingen Incident Cliënt) is ondanks Corona 

doorgegaan met het analyseren van de ingediende incidentmeldingen. Zij

hebben enkele prisma-analyses uitgevoerd waarna concrete 

verbetermaatregelen werden genomen. 
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Terugblik2020 (vervolg 3.) Veiligheid

In 2020 is een functionaris gegevensbescherming aangesteld en een

preventiemedewerker gestart. 

Het thema veiligheid is prominent aanwezig geweest in 2020. Vanwege het 

rondgaande Covid-19 virus is veel aandacht geschonken aan

hygienebewustzijn, hygienemaatregelen, inkoop van voldoende persoonlijke

beschermingsmiddelen, interne en externe communicatie. Er is een

preventieteam geformeerd dat meerdere malen per week overleg had. We 

hebben gezorgd voor een directe verbinding tussen contactperonen, 

medewerkers en preventieteam door het instellen van een speciaal mailadres

met 24/7 beantwoording van vragen. Het geheel van alle maatregelen

hebben we meermaals laten toetsen door een Deskundige Infectiepreventie

van het Ziekenhuis Rivierenland in Tiel en het team verpleeghuizen van GGD 

Gelderland-Zuid. Ook was er verbinding met de regionale GHOR. De 

conclusies waren steeds dat wij maximale veiligheid boden aan de bewoners

en de bezoekers. Helaas heeft dit alles niet kunnen voorkomen dat er

meerdere bewoners ziek zijn geworden en soms overleden. Voor

medewerkers was dit een zeer intensieve periode. Naast het verwerken van 

de vele overlijdens vielen veel collega’s uit doordat zij zelf last kregen van het 

Covid-19 virus. 
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Terugblik2020 4. 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 van het volgende jaar. 

In 2020 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). 

Zorgcentrum ’t Slot is actief participerend in het leernetwerk ‘Leren en Doen’, 

samen met diverse zorginstellingen in de regio. 

22
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Terugblik2020 7. Gebruik van hulpbronnen

Naast al het voorgaande, maken wij gebruik van hulpbronnen die helpen bij 

het realiseren van kwaliteit van verpleeghuiszorg. 

• In 2020 zijn wij doorgegaan met het actualiseren en opschonen van ons 

documentbeheerssysteem. 

• We zijn gestart met plannen om in 2021 een extern adviseur te betrekken

vanuit Waardigheid en Trots op locatie, met als doel de inzet van meer

zorgtechnologie. 

• Het Electronisch Clientdossier, pluriform, is in 2020 in de SAAS omgeving

geplaatst. 

• Er is een ICT continuiteitsplan opgesteld met bijbehorende aanpassingen 

van SLA’s met leveranciers, evenals een meerjaren ICT beleid.

• In 2020 is een NEN 7510 audit gehouden waarna verbeteringen rondom 

AVG zijn doorgevoerd. Dit plan loopt door in 2021. 

• Inkoop- en contractbeheer is geoptimaliseerd. 

• Voor beeldbellen en online overleg met familie zijn iPads aangeschaft 

en extra mobiele telefoons voor de afdelingen.

23
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Terugblik2020 7. (vervolg) Gebruik van hulpbronnen

Bouwkundig en facilitair zijn de volgende zaken gerealiseerd:

• Er is een tijdelijke kantoorunit geplaats om cruciale functionarissen als 

planners en de specialist ouderengeneeskunde een werkplek te bieden 

buiten de corona afdelingen. 

• Verbouwing voormalige apotheek tot: kantoorruimte Thuiszorg met 

pantry, skillslab en archiefruimte.

• Vergroten huiskamer somatiek 1e verdieping: wand verwijderen en 

wand plaatsen

• Vergroten huiskamer somatiek 2e verdieping: wand verwijderen.

• Vervanging helft kookeiland grootkeuken incl. apparatuur: fornuis, 

quooker, braadslede, dubbele friteuse.

• Vervanging condensor vriescel grootkeuken.

• Aanschaf 22 clappie’s voor bewoners kamers somatiek. 

[afvalverzamelaars]

• ’t Slot huurt een opslagruimte voor opslag van pbm’s: overalls, jassen 

en mondkapjes.

24
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Terugblik2020 8. Gebruik van informatie

QDNA

Wij gebruiken QDNA, een software applicatie waarmee wij cliënt- én 

medewerkers ervaringen kunnen ophalen. Ook is het hiermee mogelijk om 

andere (thema specifieke) evaluaties te houden. In 2020 is met QDNA een 

MTO light gehouden en een medewerkers onderzoek over de ervaringen 

rond corona maatregelen. 

Zorgkaart NL

Cliënten en/of hun contactpersonen zijn gestimuleerd via flyers en contacten 

met de EVV om via Zorgkaart Nederland hun ervaringen met onze zorg- en 

dienstverlening een openbare waardering te geven. In 2020 heeft dit tot 11 

mooie waarderingen geleid. Het gemiddelde van deze waarderingen was een 

rapportcijfer 9.3. Met name de zorg in Coronatijd werd positief gewaardeerd. 

In ‘19 waren er 2 waarderingen met een gemiddeld rapportcijfer van 8.8.

Management rapportage

In 2020 zijn wij doorgegaan met het verfijnen van onze 

managementrapportages. We zoeken steeds naar mogelijkheden om 

stuurinformatie op eenvoudigere wijze te verkrijgen. Een belangrijke stap 

hierin vormt de ingebruikname van SDB planning. Dit project gaat begin 2021 

voltooid worden. 

25



K
w

a
li

te
it

Terugblik2020 8. (vervolg) Gebruik van informatie

Klachten

In 2020 zijn bij de klachtenfunctionaris twee meldingen binnen gekomen.

Een melding betrof een (juridische) vraag betreffende een situatie waarin 

’t Slot had besloten een bewoner niet te plaatsen en de vraag was of dit 

rechtmatig was. Dit bleek zo te zijn. Afhandeling is naar tevredenheid 

verlopen. Een andere melding betrof een bewoner wonende in de 

aanpalende zorgappartementen die een calamiteit meemaakte en hulp 

wilde inroepen via het oproepsysteem, maar geen contact kreeg met de 

nachtdienst. Dit is onderzocht waarna er actie is ondernomen en de 

instructie voor de nachtdienst is geactualiseerd. 

Vertrouwenspersoon

Er is één melding geweest bij de vertrouwenspersoon. Deze melding is 

naar tevredenheid opgepakt. 
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WZD 2020 Analyse onvrijwillige zorg 2020

In 2020 is vanuit de Wet zorg en dwang geanalyseerd hoe ‘Slot is omgegaan

met onvrijwillige zorg. Er was ook onder de wet BOPZ het uitgangspunt om 

geen vrijheidsbeperking toe te passen, tenzij het niet anders kan.

In 2020 is bijgehouden bij hoeveel bewoners op de PG afdeling

vrijheidsbeperkende maatregelen zijn genomen. Hierna is gekeken bij wie er

verzet is tegen bepaalde maatregelen. Er waren 4 bewoners die een vorm

van verzet hadden tegen de gesloten deur van de afdeling en 2 bewoners

met lichte afwijzing van de ADL zorg die ze ontvangen. 

Met contactpersoon, zorg en behandelaars is gesproken over de 

mogelijkheid tot stop of afbouw van de maatregel. Dit heeft geresulteerd in 

het opstarten van een project in de organisatie om door middel van domotica

de gesloten deur te gaan veranderen in leefcirkels die op maat wel of niet

bewegings- beperkend zijn. Een adviseur van Waardigheid en Trots op 

locatie gaat ons in 2021 hierbij ondersteunen. Verder is in 2020 geen afbouw

mogelijk gebleken, ondanks gebruik van de alternatievenbundel van Vilans

die in 2020 is opgenomen in het kwaliteitshandboek.  Ook is het 

omgangsoverleg met medewerkers en psychologen geintensiveerd naar een

wekelijks overleg. Door het gesprek over de onvrijwillige zorg meer bewustzijn

en over nut/ onnut van bewegingssensoren gekomen. 
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WZD 2020 (Vervolg) Analyse onvrijwillige zorg 2020

Op de Binnenplaats is advisering geboden vanuit het CCE vanwege een

bewoner met zeer moeilijk verstaanbaar gedrag en agressie. Uiteindelijk is 

deze bewoner uitgeplaatst naar een gespecialiseerde zorginstelling. Bij een

andere bewoner met meerzorgtraject is intensief overleg met externe

deskundige en zorgkantoor geweest. 

Op de afdeling somatiek en de thuiszorg vanuit ‘t Slot is in 2020 geen

onvrijwillige zorg toegepast.

Door meerdere corona uitbraken is de daadwerkelijke scholing en verdere

implementatie rondom de WZD uitgesteld naar begin 2021. Het 

implementatieplan en nieuwe beleidsdocument is al wel besproken met de 

Clientenraad. De afspraken rondom aanstelling WZD functionarissen vanuit

Brabantzorg worden in 2021 geformaliseerd. Dan zal ook de 

Clientvertrouwenspersoon voor de WZD vanuit Zorgbalans worden

geintroduceerd. De voorbereidingen voor de WZD module in het ECD zijn in 

volle gang. 
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Ondersteunende
diensten
(8,1 fte)

14

19 Keuken enrestaurant
(11,2 fte)

192 Zorgverleners
(92,2 fte)

Directie enstaf
(3,6 fte)4

Behandelfuncties (inhuur)

o.a. diëtiek, ergotherapie, 
psycholoog, logopedie, spec. 
ouderengeneeskunde

64 in dienst

25 uit dienst

Alle medewerkers

30
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rs Bij ’t Slot is een groep van 78 vrijwilligers actief die 

met veel liefde en aandacht, hand en span 

diensten verrichten voor het welzijn van onze 

bewoners. Er zijn vorig jaar drie vrijwilligers 

overleden, vier vrijwilligers gestopt. Ondanks de 

sluiting en beperkingen hebben zich toch twee 

nieuwe vrijwilligers aangemeld. 

Gelukkig waren er ook in het coronajaar 

vrijwilligers die de koffie op de afdeling en in 

het restaurant verzorgd hebben of de tuin 

schoffelden. 

Vrijwilligers

78

32
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Ontwikkeling

2020

Creativiteit

Door corona is de uitvoering van het scholingsplan anders gelopen dan gepland. Er 

zijn veel nieuwe, ongeplande vaardigheden geleerd in de praktijk. Denk aan 

beeldbellen, cohortverpleging, begeleiding familie. Er is een groot beroep gedaan op 

ieders creativiteit bij het zoeken naar oplossingen. 

Ondersteuning

In het coronajaar 2020 is naast de vertrouwenspersoon een psychosociaal 

medewerker aangesteld. Beiden hebben, samen met leidinggevenden actief 

contact onderhouden met de medewerkers om hen extra te ondersteunen bij de 

pijnlijke ervaringen rondom Corona. 

Leerlingen: 

In 2020 hebben waren er in ‘t Slot 14 leerlingen die een opleiding volgde. Hiervan 

hebben 6 leerlingen gediplomeerd. 3 verpleegkundige en 3 verzorgende IG. 1 

leerling verzorgende IG is uitgestroomd als helpende plus en 2 leerlingen zijn 

gestopt met de opleiding. 
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Ontwikkeling

2020

Cursussen

Een groot deel van de geplande scholingen en lessen is uitgesteld naar 2021. 

- Team coördinatoren hebben de scholing voor team coördinator met goed gevolg 

afgerond. 

- Gastvrouwen, zorghulpen en helpende zijn gestart met een cursus over dementie. 

- Verpleegkundige zijn geschoold in kwaliteitszorg, in de standaard voorbehouden 

handelingen en daarnaast in het werken met morfine pompen en getoetst op het 

verwijderen van hechtingen en agraves. 

- Verzorgende IG en verpleegkundige van de PG afdeling zijn gestart met de 

scholing dynamisch welbevinden. 

Klinische lessen / online; 

Er zijn (online) bijeenkomsten geweest over wondbehandeling en decubitus, 

beoordelen van leerlingen en omgaan met jonge mensen met dementie.

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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2020

Vervolgopleidingen

De wondverpleegkundige heeft een opleiding tot wondconsulente behaald.

Capaciteitsplanning

De bruto/nettofactor van onze zorginzet is geactualiseerd met behulp van een 

nieuwe capaciteitsplanningstool. Hierdoor hebben we meer zicht gekregen op onze 

formatie in relatie tot het basisdienstenpatroon en de zorgzwaarte. 

Verzuim

Er is actief ingezet om bestaand langdurig verzuim te verminderen en te begeleiden. 

We zien soms langdurige uitval met restverschijnselen t.g.v corona. In samenspraak 

met de ARBO dienst wordt dit zorgvuldig begeleid en zo nodig wordt extra 

ondersteuning aangeboden. 

Functiehuis/FGW

Om actuele resultaatgerichte functiebeschrijvingen te verkrijgen is een project 

gestart rondom ons functiehuis. In klankbordgroepen hebben medewerkers 

meegesproken over actualisatie van hun functiebeschrijving. Hierna zal een 

arbeidsmarktconforme FWG indeling plaatsvinden. De OR is actief betrokken bij dit 

traject. In 2021 zal dit proces verder haar beslag krijgen met advisering van FWG/ 

Progressional People.   35
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medewerkers voor begeleiding. Hiermee is toezicht op een kwalitatief 

goede manier geregeld.

• 6 dagen per week is er een receptioniste aanwezig. In corona tijd werd 

gewerkt met aangepaste werktijden. 

• 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: Het team leverde zorg tijdens de ochtend- en avonduren. 

Ongeplande of acute zorg is in 2020geleverd door teamleden van de 

somatischeafdelingen.

• Verzuim: Het ziekteverzuim van heel ‘t Slot was 7,7%

(exclusief zwangerschap) en 11,5 (inclusief zwangerschap).

Feiten encijfers
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Organisatie 5. Leiderschap, governance en management 

Aan ‘t Slot wordt leiding gegeven en toezicht gehouden volgens de 

principes van de zorgbrede governancecode. 

In 2020 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 bestond in 2020 uit:

• De heer G. Willemsen (vervangend bestuurder a.i.)

• Mevrouw W. van Genderen (manager zorg)

• Mevrouw Y. Verkuil (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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Per 31 december 2020 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 bestuurder 

of diens vervanger waarvan eenmaal met de accountant met 

betrekking tot het financieel jaarverslag. Daarnaast heeft het bestuur 

overleg gevoerd met OR, CR en Raad van Advies.

Raad van 

Toezicht 
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Raad vanAdvies

40

Ondernemingsraad In 2020heeft deORover de volgende onderwerpen instemming of  

advies aan het bestuur gegeven:

- Functie manager bedrijfsvoering

- Functieomschrijving team coördinatoren

- FWG traject

- Advies aanname nieuwe bestuurder

- Advies ICT gebruikerscode 

Mee gedacht in:

- Corona maatregelen versoepelingen / aanscherpingen

- Inzetten vertrouwenspersoon tijdens corona

- Het opnemen van vakantie uren tijdens corona

De leden van de RvA zijnvertegenwoordigers van de verschillende

kerkelijke gemeenten in het werkgebied van ’t Slot.

De RvA kangevraagd en ongevraagd  advies geven op diverse terreinen van 

het beleid, maar heeft het  identiteitsbeleid als bijzonder aandachtsgebied. 

Vanwege corona hebben er geen vergadering plaats gevonden. Er werd in 

klein comité afstemming gehouden met de bestuurder en RvT. 
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De cliëntenraad bestaat uit 5 leden en heeft 6 x vergaderd.

Het jaar 2020 kenmerkte zich door voorschriften en 

beperkingen als gevolg van Corona.

Het NCZ houdt de cliëntenraad op de hoogte van allerlei 

ontwikkelingen en biedt regelmatig workshops aan.

Diverse stukken o.a. kwaliteitsjaarplan, de begroting,  werden 

aangereikt vanuit bestuurder en besproken.

In verband met een ernstige ziekte en overlijden, werd er 

afscheid genomen van de voorzitter.

Een nieuwe voorzitter werd gevonden. Tevens werd 

meegedacht in een nieuwe profielschets voor een bestuurder.

41

Cliëntenraad

’t Slot heeft 656 zonnepanelen op het dak. In 2020 is er 

80360 kWh  aan stroom opgewekt, dit is 20% van het 

jaarlijkse verbruik. Daarnaast voeren wij een actief beleid op 

afvalscheiding.

Milieu en  

duurzaamheid



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

enOss-Uden-Veghel

• Leernetwerk: collega zorginstellingen in Haaften,  Ameide, Kesteren, 

Leerdam en Culemborg

• Ketenzorg dementie

• Bestuurlijk overleg collega zorginstellingenBommelerwaard

• Stuurgroep en klankbordgroep AlzheimercaféBommelerwaard

• Netwerk Wonen, Zorg en Welzijn Bommelerwaard

Netwerken

Partners • BrabantZorg: SOG, psychologe, logopediste, diëtiste en ergotherapeut

• Fysiotherapie Hentzepeter

• Santé Partners (voorheenSTMR)

• De Kernen, regionale woningstichting – toewijzen appartementenDe  

Slotshof

• Buurtzorg –indicatie stellende organisatie Wmo

• Stichting voor Mondzorg ‘s Hertogenbosch – tandzorg voor bewoners met 

ZZP 5 , 6, 7 en 8. 

• Huisartsen –2x per week spreekuur voor bewoners

• Casemanagers voor cliënten met dementie
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1 In 2020 zijn de volgende plannen voor 2021 gemaakt:

ICT en informatie

• Implementatie nieuw roosterpakket SDB Ayton.

• Implementatie nieuwe versie Medimo eTDR (elektronische 

toedienregistratie) t.b.v. medicijnengebruik.

• Vervanging mobiele netwerksysteem en telefonie.

• Uitbreiding accounts zorgmail voor veilig mailen. 

• Thuiszorg verder digitaliseren.

• Verbeteringen rondom ECD doorvoeren, bijv. meer mogelijkheden 

cliënt portaal.

• Implementeren maatregelen voor een veiliger ICT en 

Informatiegebruik waarbij continuïteit geboden is.

• AVG optimalisatie en bewustzijn vergroten. 

• SDB HR tool

Bedrijfsvoering en financieel

• Opstellen meerjarenbegroting.

• Verder optimaliseren management informatie, teamdasboards en 

pdca cyclus.

• Optimaal gebruik subsidies.

• Opstellen Business Continuïteitsmanagement Systeem.

Plannen voor 2021
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1 Zorgontwikkelingen

• Verdere implementie Wet zorg en dwang

• Meer familie participatie en netwerkondersteuning. 

• Op innovatieve wijze medewerkers betrekken bij

kwaliteitsontwikkeling

• Aanschaf rolstoelfiets in combinatie met Stichting Steunfonds

• Inzet kwaliteitsverpleegkundigen

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.

• Vergroten teamzelfstandigheid en coaching.

• Opleiden en coaching van teamcoordinatoren.

Overig ontwikkelingen organisatie

• Meer aandacht voor samenwerking met collega zorgorganisaties.

• Nieuwe website en brochures ontwikkelen.

• Planontwikkeling voor zorg in de Wijk 

• Verdere positionering van zorgservicepunt

Plannen voor 2021
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rs • 83bedden

• 82beschikbaar voorWlz-zorg met verblijf

• 1 beschikbaar voor eerstelijnsverblijf

Capaciteit

• 29.124 dagen zorg met verblijfProductie

Bedrijfsopbrengsten • €. 9.077.092
• Zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning: 

€ 8.219.232
• Subsidies: € 403.779
• Overig: € 454.081

• € Resultaat

48

Toelichting •. het resultaat is minder negatief dan het begrote resultaat van -/- € 

212.000 en is o.a. verklaarbaar doordat het werkelijke budget 

WLZ hoger was dan het begrote budget.

Materiele controle • Ultimo ’20 heeft Zilveren Kruis voor de zorgverzekeringswet een 

materiële controle uitgevoerd. Deze controle is met positief 

resultaat afgesloten. 

-/- € 110.189.
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