Voor u. Het publieksjaarverslag 2017 van De Zorggroep.
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Nieuw concept
woon- en
zorgwijk

november 2008

Boekpresentatie
‘hoe gewoon
is anders’
over Bösdael

opening
groepswoningen
Ruijsstraat
helden

2017. Een jaar waarin onze medewerkers en vrijwilligers zich opnieuw dagelijks met hart en ziel hebben
ingezet om ervoor te zorgen dat cliënten het beste uit hun leven kunnen halen. Daarom blikken we met hen
terug op het afgelopen jaar. Samen praten we onder andere over kwaliteit en veiligheid, over zelfregie, over
eten en drinken, over wijkverpleging en over begeleiding. Maar ook andere onderwerpen als toezicht houden, besturen en de medezeggenschap van cliënten komen aan bod.
Daarnaast kijken we terug op tien jaar De Zorggroep. Hoe verlenen we anno 2017 zorg en wat is er in de
loop der jaren veranderd? Ook de cliënt van vandaag is niet meer dezelfde als tien jaar geleden. De zorgbehoeften zijn veranderd en we leven in een andere maatschappelijke context. We zijn simpelweg tien jaar
verder en wat we nu weten, wisten we tien jaar geleden nog niet. Welke impact hebben alle ontwikkelingen
op de zorg? Daar gaan we verder op in. Tien jaar De Zorggroep, tien jaar aandacht, toewijding en liefdevolle
zorg.

februari 2009

opening
dagbehandeling
populier

maart 2009

Nieuwe naam
voor de
organisatie
de zorggroep

Nieuw logo
en nieuwe
huisstijl

vernieuwde
website
de zorggroep
in de lucht
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Op weg
naar de
bedoeling

Als CoZoDi, Coördinator Zorg en Diensten, regelt Cristel Tubee alles rond de cliënt in Woonzorgcentrum Bergh in St. Odiliënberg. Sinds december 2017 worden de zorg en diensten ook hier geleverd door kleine zorgteams. “Voor de omslag”, vertelt
Cristel, “hebben we als kennismaking met de nieuwe werkwijze het symposium ‘Op weg naar de bedoeling’ bezocht.”
“Tijdens het symposium kon je deelnemen aan verschillende workshops waarin de nieuwe werkwijze uitgelegd werd op het
gebied van bijvoorbeeld planning, fysiotherapie of muziektherapie. Ikzelf heb de financiële workshop gevolgd. Daarin kon je op
memo’s aangeven wat je belangrijk vindt in het financiële proces. Denk aan de inkoop van verpleegmateriaal, de inzet van geld

De zorg is continu in

uit het overheidsproject ‘Waardigheid en Trots’, maar ook dossiercontrole of de kosten van ziekteverzuim. Samen hebben alle

beweging. In de laatste 10

deelnemers zo inzichtelijk gemaakt wat binnen het zorgteam op het gebied van financiën speelt. Via het digitale ‘dashboard’

jaar is de beweging gemaakt

weet elk team nu precies hoe het er financieel voor staat.”

van alles overnemen van de
cliënt naar het ondersteu-

Vertrouwde gezichten “Een halfjaar na de inrichting van ons kleine team zijn de effecten al goed merkbaar. Nadeel vind

nen van zelfredzaamheid en

ik dat we nog altijd veel administratie moeten doen en dat we als zelfsturend team veel dingen zelf moeten uitzoeken, wat

aansluiten bij persoonlijke

veel tijd kost. Ook op het gebied van bijvoorbeeld ICT. Voor verzorgenden is dit best lastig. Desondanks merken wij dat de

voorkeuren. Van grote afde-

kwaliteit van onze zorg omhoog gaat. Elke afdeling is opgesplitst in twee teams. Wij zorgen er voor dat iemand die drie da-

lingen naar kleine zorg-

gen werkt, die drie dagen dezelfde cliënten ziet. De cliënt ziet hierdoor vaker dezelfde, vertrouwde gezichten. Bij wondzorg

teams, die verantwoordelijk

bijvoorbeeld, kun je het herstel zo beter volgen. Ik coördineer binnen mijn team de zorg en diensten van tien bewoners. Ik

zijn voor alle zorg rondom

kan niet anders zeggen dan dat dit ideaal is, zeker als er speciale zorg nodig is.”

de cliënt. Het symposium
‘Op weg naar de bedoeling

“Door het Elektronisch Cliënten Dossier (ECD) zijn ook de lijntjes met de familie korter. Wij werken veel met Caren Zorgt. De

– we doen het samen’ hielp

communicatie met familie en zorgverleners loopt hierdoor sneller en beter. Alleen de communicatie met bijvoorbeeld huisart-

de teams van Bergh in 2017

sen en fysiotherapeuten in de eerste lijn kan nog beter. Dit is een van de verbeterpunten van De Zorggroep. Er is inmiddels een

bij deze transformatie van

werkgroep ingesteld die hierin concrete verbeterstappen zet. Onze wens is om de huisarts, fysiotherapeut en ergotherapeut

groot naar klein.

op te nemen in het ECD. Dan zou de zorg en dienstverlening rond de cliënt pas echt perfect georganiseerd zijn.”

april 2009
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“De omslag naar de
kleine zorgteams hoort
bij de betere veranderingen
van de laatste 10 jaar.”
Cristel Tubee,
coördinator zorg en diensten in
woonzorgcentrum Bergh

augustus 2009

introductie
Z-magazine. voor
inwoners noord- en
midden-limburg

september 2009
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vrienden van de
zorggroep

december 2009

een 8 voor
cliënttevredenheid
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“Het erebaantje
van vroeger
bestaat
niet meer.”
Cees de Rooy,
raad van toezicht

mei 2010
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ouderenzorg
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nominatie
landelijke Public
finance award voor
project vastgoedfinanciering

Met het
toezicht
aan tafel

Cees de Rooy buigt zich in de raad van toezicht van De Zorggroep over de thema’s kwaliteit en veiligheid. Regelmatig is hij
op een van de locaties te vinden om een beeld en gevoel te krijgen bij de zorg van De Zorggroep. 10 jaar geleden was dit
persoonlijke contact met de organisatie ondenkbaar. “De huidige raad van toezicht telt zeven leden. Zij brengen ieder vanuit
hun professionele achtergrond juridische, financiële, bestuurlijke, vastgoed, zorginhoudelijke en medische kennis in. Vanuit
mijn achtergrond als medisch specialist en later als medisch adviseur kwaliteit en veiligheid is het logisch dat ik mij hier in de
raad van toezicht ook mee bezighoud. Vanuit al onze verschillende invalshoeken volgen en beoordelen wij of de doelstelling
van De Zorggroep ‘het in kwalitatieve zin iets toevoegen aan het leven van mensen die zorg nodig hebben’ ingevuld wordt,
op de manier zoals we dat samen hebben afgesproken.”

In het toezicht van vandaag de dag draait het om

Tweehoofdig bestuur “2017 is vanwege het vertrek van raad van bestuur-voorzitter Wouter van Soest een kanteljaar

openheid en transparantie.

voor De Zorggroep. Hij heeft de basis voor de komende veranderingen gelegd en tevens kwaliteit en veiligheid hoog op de

Door op afstand te blijven

agenda gezet. Voor zijn opvolging hebben we in overleg met de directeuren en staf, de centrale cliëntenraad en de centrale

en alleen met het bestuur

ondernemingsraad een nieuwe topstructuur vastgesteld die in 2018 wordt ingevuld. Na evaluatie hebben we gekozen voor

te praten, krijg je onvol-

een tweehoofdige raad van bestuur, bestaand uit een bestuurder met een bestuurlijke achtergrond en iemand met een

doende informatie om iets

zorginhoudelijke basis. De nieuwe voorzitter van de raad van bestuur, Marc van Ooijen, zal op 1 augustus 2018 beginnen.

te kunnen zeggen over hoe

Het tweede lid raad van bestuur zal later bekend zijn.”

het werkelijk gaat. Daarom
is er regelmatig persoon-

“Er verandert op alle fronten veel in de zorg. Deze dynamische tijd vraagt om een bestuur dat vanuit de bedoeling van onze

lijk contact met medewer-

organisatie leiding geeft. Met de keuze voor Marc van Ooijen en zijn nieuwe collega hebben wij er alle vertrouwen in dat

kers. Samen kunnen de raad

dit ook gaat gebeuren. Twee bestuurders bezitten meer expertise, kunnen elkaar aanvullen én zijn minder kwetsbaar. Met

van toezicht, de raad van

onze keuze, waarbij wij nadrukkelijk de inbreng van de CCR, COR en het directieteam hebben betrokken, leggen we het

bestuur en de organisatie

fundament dat ervoor zorgt dat De Zorggroep óók in deze tijd van grote veranderingen het verschil kan maken. Met goede

het verschil maken voor de

zorg voor onze cliënten en familie, waardering en respect voor onze medewerkers en door een belangrijke ketenpartner in

cliënt.

onze regio te zijn.”

november 2010

onthulling
mimakkusbeeld
van sjer jacobs

afscheid
jos spätjens,
voorzitter raad
van bestuur

december 2010

aanstelling
wouter van soest
als voorzitter
raad van bestuur
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U woont
nu hier

In 2017 zijn alle medewerkers in de Sector Zorg voor mensen met dementie / niet-aangeboren hersenletsel gestart met
het e-learningprogramma ‘U woont nu hier’. Dit programma voorziet in verdieping van de dementiezorg op het gebied van
wonen. Kleinschaligheid, persoonsgerichtheid en het werken op basis van het Zorgleefplan zijn hierin de pijlers. Miranda
Fleuren zit als teamcoach bovenop de zorgvernieuwing. “Door onderzoek kunnen we ons al beter inleven in de mens met
dementie. ‘U woont nu hier’ helpt ons nog beter aan te sluiten op de persoonlijke behoeften en gewoonten van mensen die
bij ons komen wonen.”
Een wondere wereld “Het boek ‘De wondere wereld van dementie’ van geriater Anneke van der Plaats zorgde in 2011 voor

We sluiten steeds meer en

een ommekeer in de dementiezorg. Ik weet nog goed dat ik een congres van haar bijwoonde. Haar kijk op mensen met

steeds verfijnder aan op de

dementie was een eye-opener en heeft onze zorg fundamenteel veranderd. Wij vroegen ons op dat moment nog af wat de

beleving van de mens met

beste benadering zou zijn. Van der Plaats gaf heldere antwoorden ten aanzien van de bejegening, de inrichting van werk-

dementie. Nog niet zo lang

processen en de inrichting van woningen voor mensen met dementie. Dat het bijvoorbeeld belangrijk is om op ooghoogte

geleden kreeg iedereen met

contact te leggen. Dat je in je werkprocessen niet voor te veel prikkels moet zorgen, maar dat je tegelijk moet voorkomen

dementie in een instelling

dat iemand te weinig prikkels krijgt. En dat je qua inrichting aansluiting moet zoeken op de vertrouwde omgeving: thuis. Wij

dezelfde zorg. Nu staat de

zijn onze woningen en zorg daarna door de ogen van de cliënt gaan bekijken.”

beleving van de individuele
cliënt centraal. We kijken

“Het nieuwe e-learningprogramma ‘U woont nu hier’ bestaat uit 7 modules; elke module behandelt een thema aan de hand

door zijn of haar ogen, en

van concrete voorbeelden. Zoals de zorg voor dementie en wankel evenwicht, normen en waarden, de verpleging of het

in het leefpatroon nemen

wonen in de psychogeriatrie, de benadering van de familie en begeleiding van het rouwproces. Al deze aspecten kwamen

we zoveel mogelijk de ge-

10 jaar geleden in mindere mate aan bod. De cliënt werd opgenomen in een instelling en kreeg daar de zorg die alle andere

woontes van thuis over.

bewoners kregen. Nu zien we de cliënt als iemand die naar een andere woning verhuist en zich daar prettig moet voelen. Dit

Dat levert kwalitatief be-

verschil zegt alles over de nieuwe dementiezorg. De cliënt bepaalt, wij zijn de gastheer en gastvrouw die voor de gewenste

tere zorg op.

ondersteuning zorgen.”

april 2011
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netwerk
palliatieve zorg
roermond e.o. bestaat
10 jaar

“Mensen met dementie worden
niet meer bij ons opgenomen,
ze komen bij ons wonen.
Dit zegt alles over hoe deze zorg
veranderd is.”
Miranda Fleuren,
teamcoach

mei 2011

overdracht
groene kruis
winkels naar
emcart/
medipoint

juni 2011

Roc eindhoven
verzorgt
opleidingen beroeps
begeleidende leerweg
(BBL)

opening
groepswoningen
eldershof
well

uitgave boek
‘natuurlijk
betrokken’ 100 jaar maria
auxiliatrix
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Kwaliteit
met een
hoofdletter K

In gebouw De Mulder zijn uit de twee teams die voor het hele huis werkten vier kleinere, etage-gebonden zorgteams samengesteld. Sabrina Op ’t Root had als kwaliteitsverpleegkundige de taak om kwaliteitsdenken te integreren in ‘haar’ team.
In 2017 kreeg dit team zijn eerste audit. “Ongelofelijk spannend, maar we kwamen er goed uit. Nog belangrijker is dat onze
cliënten tevreden zijn met de veranderingen. Doordat wij per etage werken, worden zij zoveel mogelijk ondersteund door
dezelfde collega’s. Er is rust op de afdeling. Daar heeft iedereen baat bij.”

Alles kwam in De Mulder
samen: de zorgvragen

Aandacht “De afspraken die we met elkaar maken vanuit de visie van De Zorggroep en kwaliteitshandboeken zijn goed

werden zwaarder en speci-

zichtbaar in de praktijk, meldt het auditrapport; de auditoren zagen betrokken, professionele en reflectieve medewerkers.

alistischer, de zorgteams

Een groot compliment. De weg naar deze verbeteringen was niet makkelijk. Wij hebben de teams samengesteld op basis

kleiner, het Elektronisch

van criteria als deskundigheid en ervaring, leeftijd en contracturen. Dat was een aardige puzzel. Vervolgens hebben we

Cliënten Dossier (ECD) deed

binnen de teams met elkaar bekeken hoe we taken onderling kunnen verdelen. Elke medewerker heeft een aandachtsge-

zijn intrede en verbeterin-

bied, zoals bijvoorbeeld medicatie & veiligheid. Gewenste verbeteringen op dat vlak worden op initiatief van de betreffende

gen en resultaten moesten

collega opgepakt en uitgevoerd. Alle acties worden vastgelegd: wat we doen en waar we naartoe werken. Dit was in eerste

vastgelegd en geborgd wor-

instantie veel werk, maar op een gegeven moment staan alle zorgplannen als een huis en hoef je de informatie alleen maar

den in een constant ver-

te updaten. Je ziet nu in één oogopslag waar je staat en wat nog moet gebeuren. Dat werkt prima.”

beterproces. Na het zaaien
komt het oogsten. De mede-

“Het grootste verschil met 10 jaar geleden is, dat we steeds meer vanuit de cliënt werken. Wat heeft hij of zij nodig en wat

werkers vullen elkaar goed

kunnen wij binnen onze mogelijkheden daarvoor betekenen. Daarbij gaat het steeds meer om zelfredzaamheid. Vroeger

aan in de nieuwe zorgteams,

namen we de cliënt alles uit handen. We smeerden zelfs hun boterhammen, wat mensen best zelf konden doen. Nu gaan

de verbetercyclus loopt en

we het gesprek met elkaar aan en bieden we zorg op maat. Onze cliënten zijn hier blij mee, ze houden zelf de regie. Door-

het ECD helpt bij de

dat we onze cliënten beter leren kennen, kunnen we mensen ook beter in contact met elkaar brengen. We organiseren nu

verslaglegging.

regelmatig een koffieuurtje en vieren de verjaardagen samen. De sfeer is zo veel leuker geworden.”

oktober 2011
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opening
de nieuwe munt
tegelen: combinatie
woon-en zorgwijk

november 2011

opening
groepswoningen
schoutstraat
sevenum

“Elke etage in ons huis
heeft haar eigen team.
Dat geeft zoveel rust.”
Sabrina op ’t Root,
kwaliteitsverpleegkundige
in De Mulder in Venray

januari 2012

jeugdgezondheidszorg gaat
over naar
veiligheidsregio
Limburg-Noord

april 2012

invoering
planning- en
registratiesysteem
ons
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“Onze vrijwilligers
stellen alles in het
werk om kwaliteit toe
te voegen aan het leven
van de cliënt.”
Suzanne Gielkens,
procesbegeleider vrijwilligers

mei 2012

14

medewerkers
geven
de zorggroep
rapportcijfer 7,1

juni 2012

twee regio’s
onder
verscherpt
toezicht igz

opening
zorgappartementen
en groepswoningen
crescendo venlo

Het nieuwe
vrijwilligerswerk begint
met luisteren

In oktober 2017 vond in woonzorgcentrum Herte in Herten een themabijeenkomst plaats over vrijwilligerswerk bij De Zorggroep. Procesbegeleider vrijwilligers Suzanne Gielkens besloot dit evenement te organiseren vanwege de grote veranderingen waar de vrijwilligers momenteel mee te maken hebben. “De cliënt van vandaag heeft vaak meer hulp en ondersteuning
nodig. Daarnaast moeten onze 3.000 vrijwilligers dezelfde omslag maken die alle medewerkers van De Zorggroep hebben
gemaakt in het kader van wat in de wandelgangen ‘de bedoeling’ wordt genoemd. Ook zij moeten hun werk invullen op
basis van wat de cliënt wil in het leven.”

In 10 jaar tijd is niet
alleen het werk van de

Waardigheid en Trots “Sommige vrijwilligers werken al 35 jaar of nog langer bij ons. In deze periode is de zorgomgeving

professional maar ook het

compleet veranderd. De tijd waarin wij als zorgverleners en begeleiders wisten en ook beslisten wat goed was voor de cliënt

vrijwilligerswerk in de zorg

en mensen automatisch een beroep op ons deden, ligt achter ons. Tegenwoordig stappen we op onze cliënten af om hen

veranderd. Vanuit beide

te vertellen wie wij zijn en wat wij mogelijk voor hen kunnen betekenen. Niet elke vrijwilliger vindt dat even makkelijk. We

invalshoeken staat de vraag

nemen cliënten ook meer bij de hand. Ook letterlijk, omdat ze minder mobiel en zorgafhankelijker zijn. Maar, zelfs dan is het

van de individuele cliënt

niet meer aan ons om te bepalen wat goed voor hen is. De cliënt of zijn familie is mondig genoeg om dat zelf aan te geven

centraal. Daarnaast is óók

en mede dankzij het overheidsprogramma ‘Waardigheid en Trots’ kunnen wij daar op aansluiten.”

de vrijwilliger zelf veranderd. Maakte het vroeger

“Mensen hebben behoefte aan een praatje, samen een kopje koffie drinken, een wandeling, of iemand die meegaat naar het

niet veel uit waar of waar-

ziekenhuis. Een-op-een. Het is best lastig om daar goede verbindingen in te leggen, omdat de meeste vrijwilligers vanwege

voor iemand de handen uit

de sociale contacten voor groepsactiviteiten kiezen. Door goed uit te leggen wat je voor iemand kunt betekenen, wint ech-

de mouwen kon steken: de

ter ook het persoonsgerichte vrijwilligerswerk aan animo. Dit begint met begrip hebben voor de cliënt en de situatie waarin

moderne vrijwilliger kiest

hij zich bevindt; niemand woont namelijk bij ons omdat het zo goed gaat. Door vervolgens goed te luisteren naar wat de

bewust zijn doelgroep, loca-

cliënt nog wil in het leven, kunnen we mensen écht gelukkig maken. 3.000 vrijwilligers dragen daar in onze organisatie een

tie en takenpakket.

steentje aan bij. Daar kunnen we ongelofelijk trots op zijn.”

november 2012

opening
kleinschalig
wonen camillus
roermond

december 2012

verscherpt
toezicht
opgeheven

boekpresentatie
‘met andere ogen zien’
(over dementie)
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Zo organiseer
je medezeggenschap!

Henk Janssen is voorzitter van de centrale cliëntenraad van De Zorggroep en lid van enkele lokale cliëntenraden, waaronder die van Venray/Horst/Bergen en de cliëntenraad van de Sector Somatiek-Geriatrische Revalidatiezorg-Expertise
Behandelcentrum. Op alle mogelijke niveaus van de organisatie maakt hij zich sterk voor inspraak en medezeggenschap.
“Door de ontwikkelingen in de zorg en de werkwijze van De Zorggroep met zorgteams is medezeggenschap ingewikkelder
geworden”, vat hij samen.

De centrale cliëntenraad

“Vergeleken met 10 jaar geleden zijn meer mensen – professional, mantelzorger, vrijwilliger – direct of indirect betrokken bij

organiseert met regelmaat

de zorg voor de cliënt. Om te weten wat er speelt en leeft in de organisatie moeten wij dus ook met meer mensen aan tafel.

een bijeenkomst voor alle

De bron van inspraak ligt echter bij de mensen die bij De Zorggroep wonen of hier zorg krijgen. Dat de cliënt zich gelukkig,

leden van cliëntenraden,

gezien en gehoord voelt, kun je alleen van de cliënt zelf horen.”

de raad van bestuur, het
management en medewer-

Korte lijnen “De organisatie van de medezeggenschap moet er vooral voor zorgen dat cliëntervaringen dáár aan de orde

kers van De Zorggroep. In

komen waar er iets mee gedaan kan worden. Het dichtst bij de cliënt staat het familieoverleg. Dit vindt doorgaans twee

het overleg gaat het over

keer per jaar plaats tussen cliënten, familieleden en teamleden. Hier komen zaken aan de orde die direct voor de cliënt van

belangrijke ontwikkelin-

belang zijn. Enkele locaties kennen daarnaast een lokale cliëntenraad, die opvangt of er op de betreffende zorglocatie iets

gen binnen De Zorggroep

aan de orde is wat extra aandacht moet krijgen. De lijnen zijn vervolgens kort met drie sectorale cliëntenraden voor thuis-

en het functioneren van

zorg, dementie/niet aangeboren hersenletsel en somatiek, waar zaken worden besproken die de hele sector aangaan. In de

de medezeggenschap. In de

centrale cliëntenraad komen tenslotte alle signalen, voor zover ze van belang zijn, op Zorggroep-niveau samen.”

huidige, dynamische tijd

Vanuit de centrale cliëntenraad is de afstand tot de achterban best groot. Des te belangrijker is het dat wij de lijntjes met

ligt het accent van de

de individuele cliënt open en kort houden. We proberen daarom ook met enige regelmaat bij het familie-overleg aanwezig

cliënt-medezeggenschap zo

te zijn. Dáár ligt immers het belang en het doel van de zorg. De komende jaren willen we de interactie tussen de verschil-

dicht mogelijk bij de bron:

lende niveaus van medezeggenschap verder verbeteren. De betrokkenheid is groot. Het is fantastisch om te zien hoeveel

bij de cliënt en zijn of haar

mensen – familieleden, mantelzorgers en medewerkers – bij De Zorggroep tijd vrijmaken om de belangen van de cliënt te

familie.

behartigen. Dat moeten we koesteren.”

januari 2013
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opening
groepswoningen
blauwververstraat
venray

april 2013

opening zorgappartementen
in de mulder
venray

“Alleen de cliënt zelf kan
aangeven of hij of zij zich
gelukkig, gezien en gehoord
voelt. Bij de cliënt ligt dus ook
de basis voor medezeggenschap.”
Henk Janssen,
voorzitter centrale cliëntenraad

mei 2013

gevolgen
politiek
‘zorgakkoord’:
krimp en
banen weg

oktober 2013

overheidsbezuinigingen
zorgen voor
veel onrust

Opening
Broekstraat
Maasbree
17

Een perfect
(t)huis
voor zorg

De laatste 10 jaar is op vrijwel elke locatie van De Zorggroep gesloopt, gerenoveerd en gebouwd. 75% van het woonaanbod
is intussen aangepast aan de visie op wonen die De Zorggroep nastreeft: kleinschalig en dichtbij de samenleving. “Cliënten
met dementie die bij ons wonen, begeleiden we in kleine woongroepen”, vertelt Ron van de Molengraft, adviseur strategisch vastgoedbeheer en ontwikkeling. “Mensen met lichamelijke zorgvragen (somatiek) wonen zo zelfstandig mogelijk in
een zorgappartement. Midden in de wijk, het dorp of de stad.”

In 2017 heeft De Zorggroep
twee nieuwe typen huis-

Rooyhof In 2017 is aan deze twee vertrouwde woon-/zorgvarianten de zorgstudio als tussenvorm toegevoegd. Ron: “We

vestingsvormen geïntrodu-

zien dat de zorgvragen van nieuwe cliënten steeds zwaarder worden. Mensen blijven langer thuis wonen en op het moment

ceerd. Naast de kleinscha-

dat ze bij ons komen, lukt zelfstandig wonen vaak niet meer. In de zorgvragen zien we de tot nu toe gescheiden cliëntgroe-

lige groepswoningen en

pen voor somatiek en dementie ook naar elkaar toe groeien. Bij mensen met dementie zie je de somatische vragen toene-

zorgappartementen die in

men, bij somatische cliënten overheerst vaker cognitieve problematiek. Deze nieuwe groep vraagt om een nieuwe vorm van

de laatste 10 jaar gemeen-

huisvesting: kleiner, beschutter, minder gericht op wonen, meer gericht op zorg. Rooyhof in het vroegere Beukenrode in Venray

goed zijn geworden, zijn in

heeft de primeur. Hier hebben we vorig jaar drie groepen van 10 zelfstandige studio’s gebouwd. De woningen bestaan uit een

Rooyhof in Venray de eerste

woon-/slaapkamer en een badkamer. Een keuken is er bijvoorbeeld niet. Die functie is ondergebracht in de gemeenschappe-

zorgstudio’s met buurtka-

lijke buurtkamer waar de bewoners samen met een professionele kok koken, samen eten en activiteiten doen.”

mer in gebruik genomen. En
in Roermond hebben we het

“Een andere ‘bouwkundige’ mijlpaal in 2017 is de opening van Zorghotel Roermond. Daar ben ik erg trots op. Met dit zorg-

eerste zorghotel geopend,

hotel hebben we in samenwerking met het Laurentius Ziekenhuis de herstel- en revalidatiezorg in een nieuw jasje gestoken.

waar alles is gericht op

Mensen kunnen hier tijdelijk verblijven als ze bijvoorbeeld na ziekte moeten aansterken, als mantelzorg even niet aanwezig

een aangenaam tijdelijk

is of als na een knie- of heupoperatie een revalidatietraject nodig is. De zorg loopt in het hotel gewoon door. Maar ook min-

verblijf voor mensen die

dervalide mensen, jong of oud, die toe zijn aan een uitje, zijn hier welkom. Als het nodig is, krijgen ze in het zorghotel precies

bijvoorbeeld na een opera-

de zorg die ze thuis ook krijgen. Alleen dan wel in een comfortabele omgeving, met heerlijk eten en alle voorzieningen bij

tie aan hun herstel werken.

de hand. Dat is mooi toch?”

november 2013
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afscheid
frank rijnders,
lid Raad van
bestuur

opening
groepswoningen
en dagbehandeling
piushof

“Ons woonaanbod is in 10
jaar tijd flink vernieuwd.
We hebben hierdoor een
aantrekkelijker
woonaanbod dan ooit.”
Ron van de Molengraft,
adviseur strategisch
vastgoedbeheer en ontwikkeling

december 2013

opening
nieuwbouw
de witte steen
in venlo

opening
groepswoningen en
zorgappartementen
hof te berkel
horst

aftrap
proeftuin kleine
zelfstandige teams
sector somatiek
GRZ-EBC
19

Bloemkool,
stamppot,
rundvleessalade en
frites

Heleen Veelen kookte in voormalig verpleeghuis Camillus met haar team jarenlang voor zes zorglocaties in de regio Roermond. Nu geeft zij workshops op het gebied van eten, drinken en hygiëne en zet zij de processen uit voor de nieuwste
ontwikkelingen in de keuken: kleinschalig, op de locatie en in overleg soms zelfs in samenwerking met de bewoners. “Als
iemand elke week bloemkool wil, dan moet dat kunnen.”
Wat vindt u lekker? “Wat vragen onze bewoners? Hoe kunnen we beter en efficiënter werken? Wat hebben onze koks
nodig? Waar liggen knelpunten? Deze vragen staan aan de wieg van de nieuwe visie van De Zorggroep op eten en drinken.

In de laatste 10 jaar heeft

Het antwoord is dat we meer zelf gaan koken. Als kok ben ik daar erg blij mee. Net als met het feit dat we voordat we gaan

De Zorggroep qua koken de

koken eerst aan de cliënt vragen wat hij of zij lekker vindt. Deze wensen nemen we mee in een gevarieerd menu, waarbij

beweging gemaakt van grote

de ene keer de favoriete maaltijd van mevrouw Janssen op tafel komt, de andere keer die van mevrouw Pietersen. Door

keukens, waar zo’n 1.600

de mensen mee te nemen in de keuzes, kunnen we ook uitleggen waarom vandaag spruitjes op tafel staan en morgen

standaardmaaltijden per dag

sperziebonen.”

werden bereid voor meerdere
zorglocaties, naar meer vers

“In de menukeuzes sluiten we natuurlijk aan op de seizoenen. Met stamppotjes in de winter, rundvleessalade in de zomer en

koken en luisteren naar de

soms zelfs frites met een frikadel. De familie kon daar wel voor zorgen, was vroeger de gedachte, maar dat gebeurde hoogst

wensen van de cliënten. In

zelden, terwijl je er veel mensen een plezier mee doet. In een aantal kleinere woongroepen wordt steeds meer vers gekookt.

enkele woongroepen koken de

We onderzoeken hier nog het meest efficiënte proces, met inzet van een kok, een kookdame of een zorgmedewerker. Hoe

bewoners zelfs als activiteit

dan ook, het zien, ruiken en proeven van verse maaltijden verbetert de totaalbeleving van lekker samen eten. De bewoners

mee. De geur en de sfeer van

doen mee. Ze bepalen het menu, hoe laat ze willen eten, hoe ze de tafel willen dekken en met wie ze graag aan tafel zitten.

lekker eten is hiermee terug

En als dat kan, helpen ze een handje met het doppen van de boontjes of het schillen van de aardappelen. Zo maken we ook

in de zorg. En de cliënt kiest

weer samen zondagse soep. In de woongroepen bakken we broodjes af of we beginnen de dag met spek en ei. De meeste

zelf wat er op tafel komt.

mensen kun je geen groter plezier doen.”

februari 2014
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aanstelling
johan van der heide
als lid Raad
van bestuur

maart 2014

start
proeftuin
zelfstandige teams
thuiszorg

“We gaan weer meer
vers koken en luisteren
naar de wensen van
onze cliënten.”
Heleen Veelen,
kok en adviseur eten en drinken

april 2014

sloop
verzorgingshuis
elzenhorst
in horst

start project
betekenisvol
ontmoeten: eenmalig
vrijwilligerswerk

protestacties
in locaties vanwege
onvrede over cao
en gevolgen voor
‘goede zorg’
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“In de WerkWijzerWinkel
vinden medewerkers ‘producten’
voor veilig en gezond werken
en duurzame inzetbaarheid. Let
vooral ook op de acties!”
Marly Simons, Adviseur
Duurzame Inzetbaarheid

juni 2014
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opnieuw
verlenging
hkz-certificaat

september 2014

symposium
sector dementie/
nah:
‘gewoon anders’

Veilig en
gezond
naar je
pensioen

Sinds april 2017 staat de afkorting WWW niet meer alleen voor het WorldWideWeb. Op datzelfde internet kunnen kunnen
medewerkers ook shoppen in de WerkWijzerWinkel van De Zorggroep. Een digitaal programma dat helpt om gezond aan
het werk te gaan en te blijven. Marly Simons, adviseur Duurzame Inzetbaarheid en beheerder van de winkel ontvangt
maandelijks zo’n 1.200 (online) bezoekers. “Mensen zijn nieuwsgierig naar hun mogelijkheden en de digitale winkel is laagdrempelig. Dat is een goede combinatie.”
Heldere opbouw “De WerkWijzerWinkel helpt medewerkers bij de omslag van denken over hun inzetbaarheid naar concrete acties. Van denken naar doen. Alle relevante vragen die kunnen spelen in iemands leven en loopbaan, komen in praktijk-

10 jaar geleden werkten we

gerichte informatie of e-learningmodules voorbij. Van wat je kunt doen om fysieke belasting te voorkomen tot stoppen met

aan gezondheid en inzet-

roken. Hoe je gezonder kunt leven en eten, hoe je aan je inzetbaarheid kunt werken als 50-plusser en wat er kan spelen als

baarheid omdat het vanuit

je werk combineert met een gezin met kleine kinderen. In de modules is de informatie consequent ingedeeld aan de hand

de Arbowetgeving moest.

van vier componenten: wat je zelf kunt doen om je inzetbaarheid te verhogen, wat je als team kunt doen, wat De Zorggroep

Nu besteden we aandacht

voor je kan betekenen en waar je terecht kunt voor meer informatie.”

aan deze thema’s omdat het
ertoe doet. Niet zoals dat

“Vanaf dag één wordt de WerkWijzerWinkel redelijk goed bezocht. Mensen beseffen steeds meer dat ze zelf aan zet zijn en

vroeger ging met een wij-

de regie over hun loopbaan en gezondheid moeten nemen. 10 jaar geleden werd alles voor je geregeld en kon je bij uitval

zend vingertje, maar door

terugvallen op een sociaal stelsel. Dat is volledig afgebouwd. Des te groter is het belang om jezelf gezond te houden. Men-

een gedragsverandering

taal en fysiek. Met aantrekkelijke acties probeer ik collega’s hierbij te stimuleren. Maandelijks zijn er in de WerkWijzerWinkel

plaats te laten vinden.

ook leuke aanbiedingen, net zoals in een echte winkel. Zoals een gratis intake bij een mental coach, om meer inzicht in je

Uiteindelijk heb je er

mogelijkheden te krijgen. Een cursus omgaan met agressie. Of een leuke korting op een boek. Mijn doel is dat medewerkers

immers zelf het grootste

blij, gezond en veilig hun pensioen halen. In hun oorspronkelijke job, of als ze die op een gegeven moment te zwaar vinden

belang bij om gezond én

of iets anders willen, in een andere baan. Om deze stappen zonder (medische) problemen te kunnen zetten, is het belangrijk

inzetbaar te blijven.

om goed op jezelf te letten en voor jezelf op te komen. Daar wil en kan ik via de WerkWijzerWinkel bij helpen.”

januari 2015

AWBZ
verdwijnt en wordt
vervangen door wet
langdurige zorg

omvorming
groene kruis
thuiszorg naar
kleine teams

maart 2015

digitaal
personeelsblad
collega’z online
in de lucht

sloop
verzorgingshuis
De Wietel
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Zin in
het leven

Speerpunten in het overheidsprogramma ‘Waardigheid en Trots: liefdevolle zorg voor onze ouderen’ zijn kwaliteit door de ogen
van de bewoner, de deur wagenwijd open zetten voor mantelzorgers en ruim baan voor trotse zorgverleners. Wendy Peeters,
coach Dagbesteding en Welzijn in locatie Broekstraat in Maasbree, ziet alle ambities terug in de praktijk.
“In het verleden boden wij dagbesteding waarbij elke cliënt kon aanschuiven en persoonlijke voorkeuren niet per se het
uitgangspunt waren. Tegenwoordig peilt de zorgcoördinator vóórdat iemand naar de Broekstraat verhuist de gewoonten
en wensen van de toekomstige bewoner. Eenmaal over de drempel duiken we hier aan de hand van de ‘leefplancirkel’ nog

De Zorggroep heeft het

dieper in. Dit instrument geeft aan wat iemand nog kan, belangrijk vindt in het leven en waar hij of zij gelukkig van wordt.”

traditionele en tamelijk
grootschalige aanbod voor

Zinvolle activiteiten “Nieuw is dat het gesprek over wensen en voorkeuren niet meer, zoals vroeger, met familieleden over

dagbesteding – met kaarten

de cliënt maar mét de cliënt gevoerd wordt. De cliënt geeft zoveel mogelijk zelf aan hoe hij of zij wil leven. Samen met de

en kienen als pijlers – om-

familie, mantelzorgers en vrijwilligers geven we daar vorm aan. Was iemand bijvoorbeeld gewend om thuis bij het ontbijt de

gezet in een flexibel aanbod

krant te lezen, dan bieden wij die mogelijkheid ook. Ging iemand dagelijks naar buiten om dieren te verzorgen, dan zoeken

waarbij aansluiting wordt

we naar mogelijkheden hiertoe. Familieleden zijn vaak verbaasd dat we vanuit deze invalshoek mee willen denken. Dat vind

gezocht bij de persoonlijke

ik mooi, juist omdat het vaak om heel eenvoudige dingen gaat, zoals samen de afwas doen, de aardappelen schillen of een

wensen en leefgewoonten van

favoriet televisieprogramma bekijken. Door dergelijke activiteiten voort te zetten, zorg je voor een zinvolle dagbesteding. En

de individuele cliënt. ‘Waar-

in het leven van de oudere met dementie zorg je voor rust. Ik hoef niet uit te leggen hoe belangrijk dat is.”

digheid en Trots’, het overheidsprogramma, aan de hand

“Het programma ‘Waardigheid en Trots’ maakt het mogelijk bijzondere activiteiten toe te voegen aan de dagelijkse routine.

waarvan veel activiteiten in

Het project stelt de financiële middelen ter beschikking, mantelzorgers helpen de activiteiten uit te voeren. Dat zijn echte

2017 worden ingevuld, tilt de

extraatjes, de krenten uit de pap, zoals een ontspannende massage, een bezoek aan een voetbalwedstrijd of een uitgebreid

dagbesteding naar een nóg

ontbijt in het weekend. Die aansluiting en flexibiliteit is mogelijk doordat we nu ook met kleine groepen werken. De teams

persoonlijker level.

kennen de bewoners goed en zij kennen ons! Dat is zo fijn. Je kunt zo echt het verschil maken in iemands leven.”

april 2015
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invoering
elektronisch
cliëntendossier
(ecd) in de
zorglocaties

opening
groepswoning
ruijsstraat
blerick

verkoop
Martinushof
Tegelen

mei 2015

website
‘werken bij de
zorggroep’
in de lucht

“We kunnen in de
dagbesteding veel meer
voor de cliënt
betekenen dan 10 jaar
geleden.”
Wendy Peeters,
coach Dagbesteding en Welzijn
locatie Broekstraat in Maasbree

juni 2015

opening
de groenling
panningen

september 2015

start beeldzorg
bij groene
kruis
thuiszorg

oktober 2015

nominatie
kenniscentrum
wondbehandeling
voor niek de
jong-prijs
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“De technologie helpt
ons de zorg beter te
organiseren en
de cliënt bij zelfregie.
Een win-winsituatie.”
Katja Schütten,
projectmedewerker
zorg op afstand

januari 2016
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afscheid
johan van der heide,
raad van
bestuur

februari 2016

overdracht
hulp bij
huishouden
aan tzorg

1+1=3

Katja Schütten is drie jaar geleden gevraagd om de toen kleinschalige maar succesvolle projecten voor zorg op afstand
- Medido, Leefstijlmonitoring en Beeldzorg – binnen de thuiszorg uit te breiden. “Mensen worden ouder en wonen langer
thuis. De vraag naar thuiszorg neemt hierdoor logischerwijs toe”, vertelt zij. “Door kritisch te kijken naar wat cliënten zelf
kunnen doen en waar dat mogelijk is, technologie in te zetten, houden we de zorg uitvoerbaar én betaalbaar.”
Win-win “Medido is een handige box die helpt om op het juiste moment de juiste medicatie in te nemen. Eyot® helpt
bij het druppelen van de ogen en Doff N’ Donner bij het aandoen van steunkousen. Leefstijlmonitoring helpt vroegtijdig
veranderingen in het leefpatroon te signaleren bij mensen met beginnende dementie. En Beeldzorg helpt mensen met een
chronische ziekte, zoals diabetes, bij het aanleren van bepaalde handelingen. De verpleegkundige kan dan op afstand een
tijdje meekijken en adviezen geven, totdat de cliënt het vertrouwen heeft dat hij zelfstandig verder kan. Het mes van al deze
innovatieve hulpmiddelen snijdt aan twee kanten. Cliënten ervaren het als prettig als zij zelf de regie kunnen voeren en de

Zeker als het om techno-

thuiszorg niet meer – soms vier keer per dag – langs hoeft te komen. De wijkverpleging krijgt ruimte om zich te richten op

logie gaat heeft de zorg

meer complexe zorgvragen of vragen waarvoor geen technologie beschikbaar is.”

in de laatste 10 jaar grote
sprongen gemaakt. 10 jaar

“Nieuw sinds 2017 zijn de zelfredzaamheidsapp en Tessa. Ik ben van beide fan. De app is een laagdrempelig instrument

geleden werden instrumen-

waarmee de thuiszorgteams kennis en ervaringen kunnen delen. Zo’n 80 collega’s nemen al deel aan de WhatsAppgroep en

ten voor zorg op afstand

je ziet dat vrij complexe vragen snel beantwoord worden. Zelfs midden in de nacht. Dat is geweldig. En Tessa is een sociale

als Medido, Leefstijlmonito-

robot waarmee mensen met beginnende dementie of niet-aangeboren hersenletsel, die moeite hebben om bepaalde han-

ring of Beeldzorg nog met

delingen te onthouden, kunnen worden begeleid. Als iemand binnen vijf minuten voor de derde keer dezelfde vraag stelt,

argwaan bekeken. Nu zijn

kan een partner geïrriteerd of een zorgverlener overvraagd raken. Tessa geeft op een vriendelijke, neutrale toon regelmatig

ze gemeengoed en plukken

de benodigde bevestiging. Dat is eerst even wennen maar zorgt al snel voor rust.”

medewerkers, maar vooral

“Onder de streep leveren al deze vormen van technologie in de zorg dezelfde winst op. De cliënt krijgt een stuk zelfstan-

ook cliënten de voordelen

digheid terug en de verpleegkundige kan meer afstand nemen, zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van de zorg.

ervan.

1+1=3!”

maart 2016

symposium
‘wondbehandeling
à la carte’

opening
vincentiushof
in venray
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Samen
op Weg

In 2017 vond de omslag in de ondersteunende dienstverlening plaats, die eind 2016 was ingezet. Hugo Kuyper, directeur
Bedrijfsvoering a.i. ziet de puzzelstukjes nu langzaam in elkaar schuiven. “De verbeteringen worden zichtbaar en tastbaar.
Maar ik vind het vooral fijn om te zien dat medewerkers loyaal en enthousiast hebben meegewerkt aan het verandertraject. Medewerkerssupport, Financieel support, Informatiesupport, Cliëntsupport én Servicesupport: alle ondersteunende
diensten zijn vorig jaar opnieuw ingericht, zodat ze de zorgteams in de praktijk daadwerkelijk nog meer ondersteunen. De
nieuwe organisatie wordt breed gedragen. Samen met zorgmedewerkers en ondersteuners hebben we een inventarisatie
gemaakt van de gewenste veranderingen. Op basis daarvan zijn we plannen gaan maken én gaan uitvoeren. Daar hebben
we geen gras over laten groeien; het tempo lag hoog. De zorgteams moesten immers vooruit en de winkel bleef ondertussen gewoon open.”

In 2015 is De Zorggroep
gestart met de ontwikkeling

Servicegericht “Een van de eerste verbeteringen is de inrichting van de Medewerkersservice, een balie die medewerkers

en inrichting van kleine

telefonisch en via mail kunnen bereiken voor alle mogelijke vragen. Bijvoorbeeld over de plaatsing van een nieuwe cliënt.

zorgteams. In dit proces

Het streven is dat zo veel mogelijk vragen per omgaande beantwoord worden en als er niet direct een antwoord voorhanden

werd al snel duidelijk dat

is, wordt de vraag door de Medewerkersservice uitgezet in de organisatie. De Medewerkersservice is nog volop in ontwik-

ook de ondersteuning van

keling, maar nu is al duidelijk: geen collega wordt nog van het kastje naar de muur gestuurd.”

de zorgteams aangepast
moest worden, zodat zij zich

“Ook het bestelproces is makkelijker gemaakt. De zorgteams hebben nu bijvoorbeeld ook allemaal de beschikking over een

volledig kunnen focussen

eigen pasje waarmee ze zelf hun inkopen kunnen doen en hun zorg kunnen inrichten. Zo wordt er op verschillende locaties

op de zorg. Onder de titel

weer gekookt. Dat is een mooie ontwikkeling die de huiselijke sfeer ten goede komt en waar de cliënten en ook medewer-

‘Samen op Weg’ ging vorig

kers erg blij mee zijn. Toen wij in 2015 met onze reorganisatie begonnen dachten we te kunnen leunen op ervaringen die

jaar de hele bedrijfsvoering

elders in den lande opgedaan zijn. Dat viel tegen, ook al hebben meer organisaties ervoor gekozen om met kleine, zelfstan-

op de schop om klantgericht,

dige teams te gaan werken. De omvang en de snelheid waarmee wij aan de slag zijn gegaan was groot. Er is een enorme

efficiënt en optimaal onder-

drive om het beste te doen voor de cliënt. Door de manier waarop we de Ondersteunende Dienst nu hebben ingericht, is

steunend te kunnen werken.

er bovendien meer geld voor de zorg.”

mei 2016
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invoering
elektronisch
cliënten dossier in
wijkverpleing

juni 2016

symposium
‘vergeet dementie,
onthoud de mens’

juli 2016

overdracht
kraamzorg aan
geboortezorg
limburg bv

“Het is fijn om te zien dat
medewerkers zich loyaal en
enthousiast tonen om bij te
dragen aan een betere ondersteuning van de zorg.”
Hugo Kuyper,
directeur Bedrijfsvoering a.i.

augustus 2016

sluiting
berkele heem
in horst

september 2016

reorganisatie
bij de
ondersteuning
(samen op weg)

december 2016

start kleine
teams in sector
dementie/nah
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“Ons team voelt
als familie.
Samen trekken
we de zaak.”
Gilly van Wijlick,
verzorgende IG en planner Groene
Kruis Team Maasbree

januari 2017

30

opening
kleinschalig
wonen
maasbracht

februari 2017

filmpje
‘verborgen
verlangens’ gaat viral.
meer dan
155 miljoen hits

Ieder
team is
uniek

De omslag van grote teams, aangestuurd door teamleiders en managers, naar 103 kleine, flexibele en zelfstandige zorgteams, voorziet in een betere basis voor wijkverpleging. “De verhuizing van het Team Maasbree vorig jaar naar een nieuw
kantoor, met de huisartsen onder één dak, voelt daarbij als de kers op de taart.” Dat stelt Gilly van Wijlick, planner van het
Groene Kruis Team Maasbree. “Nadat we eerst hebben geïnvesteerd in onze eigen organisatie, werken we nu ook beter
samen met onze zorgpartners. Sinds we in hetzelfde gebouw zitten, lopen we makkelijk bij elkaar binnen als we een vraag
hebben of iets geregeld moet worden. De lijnen zijn kort en dat komt de zorg die nodig is om mensen thuis vooruit te helpen
ten goede. Er moet vaak snel gehandeld worden.”

Van AWBZ naar Zorgverze-

Valkuil “Het werken in kleine teams zorgt voor meer tevredenheid bij cliënten. En ons werk is leuker geworden. Maar, de

keringswet. Het contact

weg ernaartoe was niet makkelijk. Voordat Team Maasbree aan de slag ging met de omslag lag er wel een blauwdruk op

met de cliënt. De samen-

basis van de ervaringen van de pilot-teams. In de praktijk konden we daar echter niet zo veel mee. Elk team is immers uniek.

werking met collega’s en

Wij moesten onze eigen kracht vinden. In eerste instantie trapten we daarbij in de valkuil dat we te veel zelf wilden doen.

zorgpartners. Eigen regie

Uiteindelijk leerden we elkaars kwaliteiten en ook de meerwaarde van de teamcoach en teammanager te benutten. Samen

van de cliënt. En ook de

hebben we ons team ingericht. Dat heeft goed uitgepakt. Het voelt als familie; samen trekken we de zaak.”

zorg zelf. Op alle fronten
is de thuiszorg de laatste

“De belangrijkste verandering vind ik dat wij de hele zorg vanaf de intake zelf regelen. Samen met de cliënt bekijken we wat

10 jaar veranderd. De winst:

hij of zij eventueel met hulpmiddelen zelf nog kan, wat de mantelzorger kan en wat er aanvullend aan zorg en ondersteuning

er wordt gewerkt in kleine

nodig is. In de planning zorgen we er vervolgens voor dat onze verzorgenden zo veel mogelijk dezelfde cliënten zien. Dat is

zorgteams. De cliënten zien

voor iedereen, cliënt en verzorgende, prettig. Natuurlijk springen we als de nood hoog is nog in voor andere teams. Maar,

vertrouwde gezichten en de

dat is misschien wel de grootste verandering; we hebben geleerd onze grenzen te bewaken. Een team met 25 plus-uren per

zorgverleners kennen hun

medewerker zorgt niet goed voor zichzelf. We stellen prioriteiten op basis van urgentie en leggen onze keuzes ook uit. De

cliënten door en door.

meeste mensen begrijpen dan wel waarom je bijvoorbeeld een uurtje later komt.”

maart 2017

introductie
nieuwe
website
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Het voelt
goed om zelf
de controle
te hebben

“De eerste 15 jaar na het noodlottige ongeval heb ik alleen voor Dieter gezorgd, met hulp van familie en vrienden”, blikt
Marie-José Aderhold terug. Deze openingszin maakt meteen al duidelijk dat Marie-José de touwtjes niet graag uit handen
geeft. “Op een gegeven moment moest ik dat wel leren. Door complicaties kon ik niet meer zelf voor Dieter zorgen. Dan is
het fijn als je de zorgverleners goed kent én dat zij jou kennen.”

Sinds 1993 komt de thuis-

In control “Drie maal per dag krijgt Dieter ondersteuning bij de algemene dagelijkse handelingen. ’s Ochtends, ’s middags

zorg dagelijks langs bij het

en ’s avonds komt iemand langs om ons hierbij te helpen. Ik ren bij wijze van spreken telkens voor de troepen uit en zorg

echtpaar Aderhold om

ervoor dat hij dan al zijn massage heeft gehad, heeft gegeten en zijn medicatie heeft ingenomen. In het verleden was het

Marie-José te ondersteunen

vervolgens afwachten wie er langs kwam en of de betreffende verzorgende op de hoogte was. Dat is nu echt anders. Bij

bij de intensieve zorg voor

ons komt een vast groepje van vier over de vloer en iedereen is continu op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Ook

haar man Dieter.

wij volgen alle afspraken via Caren Zorgt. En als wij vinden dat iets anders moet, dan kunnen we dat heel makkelijk zelf

Sinds vorig jaar wordt deze

aangeven. Dit zorgt ervoor dat wij zelf de controle hebben. Dat voelt goed.”

zorg verricht door vier
vaste verzorgers van team

“Ons zorgteam hoort bij de inboedel, zeg ik wel eens. Samen vormen we een mooie groep die goed op elkaar is ingespeeld.

Maasbree.

Onze verzorgers kennen ons van binnen en van buiten. Één van hen had dan ook eerder in de gaten dat er op een gegeven

Via Caren Zorgt weten

moment met mij iets aan de hand was, dan ik dat zelf had. Vreselijk vond ik het om de zorg voor Dieter uit handen te moeten

Marie-José en Dieter vooraf

geven en zelf hulp te moeten aanvaarden. Maar als je dan toch hulp moet krijgen, dan is dat toch het liefst van mensen die

precies wie er komt en zijn

je kent en vertrouwt. En die kreeg ik van ons eigen zorgteam. Op dit moment ben ik als mantelzorger weer helemaal terug.

zij continu op de hoogte van

Met hulp van mijn zus, een goede vriend, van onze kinderen en van ons kleine zorgteam redden wij ons prima. Fijn om te

de rapportages. Dat helpt!

weten dat we zoveel mensen om ons heen hebben die op ons letten.”

april 2017
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verzorgingshuis
st. julia onderdeel
van de zorggroep

symposium
‘op weg naar de
bedoeling’ sector
somatiekGRZ-EBC

opening
zorghotel
roermond

“Samen met ‘ons’
zorgteam vormen we
een mooie groep
die goed op elkaar
is ingespeeld.”
Marie-José Aderhold, Maasbree

mei 2017

opening
zorgstudio’s
rooyhof in
venray
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Tien jaar in cijfers
Geconsolideerde opbrengsten, kosten 2008-2017

In miljoenen euro’s
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2011

Kosten

sloop
de vorstenheuvel
venlo

2012

2013

2014

2015

2016

De opbrengsten stegen van 2008 tot en met 2012 en daalden in de jaren erna.
De kosten lagen alle jaren, behalve in 2016, lager dan de opbrengsten.
Het jaar 2016 was het enige jaar waarin een negatief resultaat werd geboekt.

2017

Geconsolideerd Balanstotaal en Eigen Vermogen 2008-2017

In miljoenen euro’s
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2013

Door investeringen in nieuwe gebouwen steeg het balanstotaal tot en met 2015.
Daarna is het balanstotaal weer licht gedaald.
Het eigen vermogen steeg jaar op jaar, behalve in 2016 toen een negatief resultaat werd geboekt.

september 2017

werving poolse
verpleegkundige
vanwege nijpend
personeelsgebrek
in de zorg

afscheid
wouter van soest,
voorzitter raad
van bestuur

73,7

2014

74,4

2015

Balanstotaal

66,9

2016

73,2

2017

Eigen Vermogen

aanstelling
wim corsten als
tijdelijk voorzitter
raad van
bestuur
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In totaal deden
3.074 cliënten
(of hun naasten)
mee.

-

Cliënttevredenheid
2017 per sector

Gemiddelde rapportcijfers

De respons bij dementie
was 45%, bij somatiek 50%,
bij ondersteuning thuis 36%
en bij wijkverpleging 34%

november 2017
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sloop
camillus
roermond

11-jarige
vrijwilliger uit
bosscherhof
in jeugdjournaal

Dementie 7,6
Somatiek 7,8
Ondersteuning Thuis 8,3
Wijkverpleging 8,4

9% vulde de online
vragenlijst in en
91% vulde de papieren
vragenlijst in.

Cliënten geven
9.231 keer een
verbeterpunt
en noemen 34.912 keer
een positieve kant van
De Zorggroep

Medezeggenschap

5
14
1
1
1

Cliënten

2.085
5.812
38

ondernemingsraden
cliëntenraden
stakeholdersoverleg

cliënten intramuraal in zorgcentra
cliënten extramuraal (m.n. thuiszorg)
zorglocaties (verplegen, verzorgen)

professionele adviesraad
verpleegkundige en verzorgende adviesraad

Medewerkers en vrijwilligers

44

is de gemiddelde
leeftijd van de
medewerkers

2.633

5.007
medewerkers

3.062
fte’s

januari 2018

vrijwilligers in
zorglocaties waarvan
746 mannen en 1.887
vrouwen. De jongste is
geboren in 2010 en de
oudste in 1925.

overheid
investeert in
meer banen
in de zorg

229

leerlingen
per jaar

230

Vrijwilligers
extramuraal

februari 2018

gemiddeld
een 8
voor cliënttevredenheid
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CCR
Centrale
Cliënten
raad

Organisatieschema
De Zorggroep

Cliënt
support

COR
Centrale
Ondernemingsraad

Wijkverpleging

Ondersteuning
Thuis

Medewerkers
support

Hospices
Weert en
Venlo

Dementiezorg
(groot- en
kleinschalig
-wonen)

Wondpoli

Sector
Zorg voor
mensen met
dementie/
NAH

Sector
Groene Kruis
Thuiszorg

Zelfstandig
wonen
tijdelijk verblijf

Zorg voor
jonge mensen
met dementie

Cliënt

Gerontopsychiatrie

Dagbehandeling

Nietaangeboren
hersenletsel
(NAH)

Eerstelijns
ketenzorg

Sector
Somatiek/Geriatrische
Geriatrische
revalidatiezorg/
revalidatieEBC
zorg

Expertiseen BehandelCentrum
(EBC)

PAR
Professionele
Adviesraad
Somatische
zorg

Hospice
De Ark

Financieel
support

Kwaliteit
en beleid
Concern
Control
Marketing
PR
Raad van
Com.
Bestuur
Vastgoed
Raad van
HRToezicht
strategie

Informatie
support

Service
support

maart 2018
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schuttersveld
venray
dicht

april 2018

boekje
‘zorgpaden
in de praktijk’.
nieuwe manier van
werken

mei 2018

vernieuwde
website groene
kruis ledenorganisatie in
de lucht

augustus 2018

marc van ooijen
start als nieuwe
voorzitter raad
van bestuur
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