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Het feestjaar Bartholomeus Gasthuis kende een rijk programma aan
activiteiten met als hoogtepunt het bezoek van Koning Máxima tijdens de
historische viering van 650 jaar Bartholomeus Gasthuis op 24 augustus.

Voorwoord
In 2017 was het 650 jaar geleden dat een Utrechts burger een gasthuis
stichtte aan wat nu de Lange Smeestraat heet. Met deze daad van
naastenliefde is één van de vroegst stedelijke opvangvoorzieningen voor
pelgrims en dakloze armen een feit. Dankzij royale giften en spontane
inzet van leken ontwikkelt het gasthuis zich al snel van een klein
logement tot een instelling waar permanente opvang en verzorging van
armen mogelijk wordt. De liefdadigheid richt zich niet alleen op
zorgverlening aan de armen binnen de muren, er is ook een armenpot.
Vanuit dit fonds worden de armen buiten de stichting wekelijks bedeeld
met voedsel, kleding en geld. Zo groeit het gasthuis uit tot een centrum
van goede werken waar niet alleen gehuisvest, maar ook gevoed, gekleed
en getroost wordt.

Naast alle vieringen gingen de werkzaamheden gewoon door; er werd
verzorgd, verpleegd, geïnnoveerd en het UvoorU-concept draaide op volle
toeren. Het ging in 2017, zoals alle jaren daarvoor, over de vraag wat in
essentie goede ouderenzorg is. Is dat het juist naleven van het protocol, de
goede uitkomst van een enquête? Het voortdurend leren van elkaar? Het
samen zoeken naar iets waaraan moeilijk woorden te geven is?
Het verlenen van ouderenzorg is een vak. Maar meer nog dan dat overstijgt
het een vak. Het gaat over het leven. Over oud worden. Over ziekte, gemis,
eindigheid, vreugde, liefde, ervaring, de kleine dingen, de essentie, de dood.
Over mens zijn. In dat licht gezien is verslag doen over de kwaliteit van zorg en
welzijn, waar we in dit document wel proberen te doen, een lastige opgave.
Want de opsomming van een rijtje acties en resultaten volstaat niet. Woorden
vinden voor het woordloze is een onmogelijke opgave. Vorm geven aan dat
waar geen vorm aan te geven is zal altijd vragen blijven oproepen. Het leven
blijft schuren. In al zijn facetten. Gelukkig. Het geeft ons de vrijheid om van
mening te verschillen. Om met elkaar te blijven zoeken naar het volmaakte.
Wetend dat in dit leven er slechts beperkte momenten zijn van volmaakt
geluk. Maar dat we er altijd naar blijven streven die te vangen.

In de eeuwen die volgen ziet het gasthuis kans de stormen des tijds het
hoofd te bieden. Het Bartholomeus Gasthuis blijft trouw aan de
doelstelling om niet alleen de ‘bedlegerigen’ maar ook de ‘armen in de
straten’ tot steun te blijven. In 2012 opent het gerenoveerde
Bartholomeus Gasthuis zijn deuren met een verpleeghuis,
woonzorgcentrum én een Huis in de Wijk.

Utrecht, 22 mei 2018,
Willy van Egdom MBA
Bestuurder, directeur

Tevens wordt het concept UvoorU® (Utrechters voor Utrechters)
gelanceerd. Tal van diensten en services, vaak tegen kostprijs of zelfs
gratis, maken dat mensen langer zelfstandig kunnen blijven wonen en
elkaar kunnen ontmoeten in een fijne ambiance. Dit wordt mogelijk
gemaakt door bijdragen van donateurs, Vrienden van het Gasthuis,
fondsen en de inzet van ruim 130 vrijwilligers.
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van het personeelsbestand (H.3). In hoofdstuk 4 wordt per speerpunt verslag
gedaan van ondernomen acties en resultaten.
1. Persoonsgerichte zorg; paragraaf 4.1
2. De integrale welzijn-wonen-zorgketen; paragraaf 4.2
3. Veiligheid; paragraaf 4.3
4. Leren en werken aan kwaliteit; paragraaf 4.4
5. Leiding geven met visie, werken met een ideaal; paragraaf 4.5
6. Beschermen van het cultureel erfgoed; paragraaf 4.6.

1. Inleiding
Voor u ligt het Jaardocument 2017 van het Bartholomeus Gasthuis. Dit
document bestaat uit drie delen: deel 1 Maatschappelijk jaarverslag 2017,
deel 2 Jaarrekening 2017, deel 3 Controleverklaring accountant.
Wat betreft het eerste deel van dit document, het maatschappelijk
jaarverslag: het Bartholomeus Gasthuis heeft gekozen voor integratie van
verschillende rapportageverplichtingen (kwaliteitsverslag, bestuursverslag),
door het maatschappelijk jaarverslag zo vorm te geven dat hiermee enerzijds
wordt voldaan aan de eisen vanuit het Kwaliteitskader verpleeghuiszorg voor
het kwaliteitsverslag 2017, als aan overige rapportageverplichtingen vanuit
bijvoorbeeld de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en de
Governancecode Zorg 2017.
Het eerste deel van dit jaardocument, het maatschappelijk jaarverslag,
publiceren we als ‘Kwaliteitsverslag 2017’ op onze website en leveren we aan
bij de openbare database van het Zorginstituut.

Hoofdstuk 5 gaat in op het gebruik van hulpbronnen, waaronder een
financiële paragraaf. In het zesde en laatste hoofdstuk kijken we naar de
toekomst. Het verslag sluit af met een vooruitblik naar de toekomst.
Deel 2 van het jaardocument bevat de jaarrekening 2017 en deel 3 de
controleverklaring van de accountant.

Het Jaardocument is afgestemd met de cliëntenraad, ondernemingsraad,
management en de raad van toezicht (College van Regenten). De reacties zijn
verwerkt in het voorliggende.

Profiel van de organisatie

2.1

Zorgvisie, kernwaarden en besturingsfilosofie

Het Bartholomeus Gasthuis, gevestigd op één locatie in een uniek historisch
en monumentaal pand in de binnenstad van Utrecht, staat voor persoonlijke
en kleinschalige welzijnszorg op maat, in een warme, huiselijke sfeer.
Aandacht, gastvrijheid, warmte, respect en professionele welzijnszorg zijn
onze leidende principes. In een open cultuur, met respect voor ieders
levensovertuiging, geaardheid of sociaal economische positie, zorgen wij voor
een plek om te ontmoeten, te verblijven, te wonen, verzorgd te worden. Wij
werken ‘lean’, willen klein en wendbaar blijven, zijn geïntegreerd in de wijk,
vermijden – waar mogelijk – managementtaal, ondernemen sociaal en
vanuit authenticiteit.

Het maatschappelijk jaarverslag (en daarmee dus ook het kwaliteitsverslag)
beschrijft de ontwikkelingen en resultaten in 2017 met betrekking tot de
verschillende vormen van zorg- en dienstverlening in het gasthuis, zoals het
woon-zorgcentrum en het Huis in de Wijk. Ook krijgt het historisch karakter,
met het bijbehorende erfgoed, aandacht omdat dit onlosmakelijk verbonden
is met het wonen en de sfeer in het Bartholomeus Gasthuis.
Gestart wordt met een beschrijving van het profiel van de organisatie (H.2) en
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2.

Enkele kerngegevens 2017

verantwoordelijk voor de dagelijkse welzijnszorg aan de acht tot tien
bewoners die er wonen. Zij worden ondersteund door medewerkers
welzijn, vrijwilligers en mantelzorgers. Het gasthuis leidt daarnaast
leerlingen en stagiaires op die eveneens hun bijdrage leveren.

Cliënten
- Aantal intramurale cliënten in 2017: 101 intramuraal ZZP, 2 extramuraal VPT
- Aantal extramurale cliënten in 2017: 34 ZVW, 18 ELV, 20 Verblijf zorghotel
waarvan 17 x zowel ELV als Verblijf
Capaciteit
- Aantal plaatsen WLZ – verblijf ultimo 2017: 15
- Aantal plaatsen WLZ – verblijf met behandeling ultimo 2017: 61
Productie
- Aantal intramurale dagen zonder behandeling in 2017: 4.503
- Aantal intramurale dagen inclusief behandeling in 2017: 22.229
- Aantal uren extramurale productie ZVW in 2017 (excl. dagactiviteiten): 780
- Aantal dagen extramurale productie ELV in 2017: 712 en Verblijf ZH: 490
Personeel
- Aantal personeelsleden in loondienst ultimo 2017: 131 (78,94 fte)
- Aantal fte gemiddeld over het jaar: 77,42
Bedrijfsopbrengsten
- Totaal bedrijfsopbrengsten in 2017: € 7.572.000,- Waarvan wettelijk budget aanvaardbare kosten in 2017: € 6.224.000,- Waarvan overige bedrijfsopbrengsten: € 1.348.000,-

In principe blijft de groepsbegeleider in de huiskamer als daar bewoners
aanwezig zijn. Het kan voorkomen dat hij/zij de huiskamer moet verlaten
om steun te bieden aan de verzorgende die in de groepswoning zorg aan
het verlenen is of om een bewoner te begeleiden die bijvoorbeeld ‘doolt’
of naar het toilet moet. De zorgmedewerkers schatten vanuit hun
professie in of het nodig is om in dat geval een beroep te doen op de
’vliegende keep’ of de dag-coördinator van het verpleegkundig team.
Andersom kan het voorkomen dat bewoners graag in hun appartement
verblijven waar niet direct toezicht is of dat zij - in nauw overleg met
familie en arts - zelfs van de groepswoning af mogen. Dit wordt
vastgelegd in het zorgleefplan.
Per groep is er een coach. Hij of zij is de inhoudelijke vraagbaak voor het
team, de bewoners, de eerste contactpersoon en familie van de bewoner.
De coach werkt mee in het team en heeft daarnaast tijd om nieuwe
bewoners thuis te bezoeken of samen te sparren over wat goede zorg is,
hoe goede zorg geleverd moet worden en voor het doorvoeren van
verbeteringen. De coach heeft geen leidinggevende verantwoordelijkheid.
Die is belegd bij de zorgmanagers.

Voor onze zorgvisie zie https://www.youtube.com/watch?v=Ay4oc_XlDUk

2.2

Omschrijving doelgroepen, type zorgverlening, soorten ZZP

Doelgroepen en type zorgverlening: zie
https://www.bartholomeusgasthuis.nl/organisatie/kwaliteitsplan.

3.

Binnen het woonzorgcentrum werken verpleegkundigen niveau 4 en 5,
verzorgenden-IG niveau 3, groepsbegeleiders/helpenden niveau 2 en
welzijnsmedewerkers. Gewerkt wordt volgens het ‘thuiszorgmodel’ door
de zorgmomenten in afstemming met de bewoner of zorghotelgast te

Personeelsbestand en -samenstelling

In de zes groepswoningen werken verzorgenden IG niveau 3 en
groepsbegeleiders niveau 2. Samen ‘runnen’ zij de woning en zijn zij
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plannen. Daarnaast zijn de medewerkers beschikbaar voor de onplanbare
zorg, de opvolging van de 24-uurs alarmering en verzorgen zij de
welzijnsactiviteiten. De verpleegkundigen fungeren tevens als vraagbaak
voor de teams in de groepswoningen (verpleegkundige expertise).

voor toekomstig personeel. De praktijkopleider van het gasthuis
onderhoudt goede contacten met een heel aantal scholen van diverse
onderwijsniveaus en typen.
Leerlingen en stagiaires in 2017
Beroeps Ondersteunende Leerweg (BOL):

Vanwege de verschillende zorgdiensten (groepswonen voor mensen met
dementie, intramurale zorg, wijkverpleging, zorghotel, etc.) en evenzovele
financieringsvormen zijn er twee zorgmanagers. Zij hebben de teams
onderling verdeeld. Het is een bewuste keuze om - tegen de trend - in
geen ‘zelfsturende teams’ te formeren. Daardoor kunnen zorgmedewerkers zich met hun vak bezighouden en hoeven zij niet te veel tijd te
stoppen in niet directe zorg zoals het roosteren, inkoop,
ziekteverzuimgesprekken, etc..
Met deze personeelssamenstelling, -inzet en organisatiestructuur is het
de bedoeling dat iedereen zich maximaal kan inzetten voor de cliënt en de
werkbelasting niet te hoog is, zodat er voldoende plezier en aandacht is in
het werk en er tijd is om te reflecteren, te leren en te verbeteren.

Zorgassistent (MBO niveau 1)
Horeca assistent (MBO niveau 1)
Helpende Zorg en Welzijn (MBO-HZW niveau 2)

0

Verzorgende IG (MBO/VZ niveau 3)

7

Verzorgende IG / Maatschappelijke zorg (MBO-VZ/MZ niv.3

8

Maatschappelijke Zorg (MBO-MMZ niveau 3)

1

MBO- Verpleegkundige (MBO-VP niveau 4)

6

medew. Specifieke doelgroepen (MBO-MMZ niveau 4)

2

HBO-Verpleegkunde (HBO-V niveau 5)

5
33

Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL):

Hoewel het gasthuis in het verslagjaar, net als in voorgaande jaren, meer
zorgformatie inzet dan formeel beschikbaar in het ZZP-budget, blijft het
een worsteling om voldoende aandacht te kunnen geven aan cliënten in
de groepswoning in de periode rond de avondmaaltijd. Het gasthuis zal
zich er voor inzetten dat de extra middelen die in 2018 beschikbaar
komen op dit punt soelaas gaan bieden (uiteraard mits dit past binnen de
wettelijke kaders).

Helpende Zorg en Welzijn (MBO-HZW niveau 2)
Verzorgende IG (MBO-VZ niveau 3)

1
5

Verzorgende IG –Maatschappelijke zorg (MBO-VZ/MZ niv. 3)

4

MBO-Verpleegkundige (MBO-VP niveau 4)

2

HBO-verpleegkunde (HBO-V niveau 5)

2
14

Overige

Leerlingen en stagiaires
Het gasthuis biedt jaarlijks ruim plek aan stagiaires en leerlingen. Naast
het algemeen maatschappelijk belang, zorgt dit ook voor een kweekvijver

MAS stages VWO/gymnasium

15

Loopbaanoriëntatie VMBO en zorgweekstage

4

1e jaars studie geneeskunde UMC

4
23

Totaal
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2
2

70

Personeelsbestand en -samenstelling
VERPLEEGHUISZORG 6 GROEPSWONINGEN

Per groepswoning een coach; inhoudelijke vraagbaak voor team,
bewoners en heeft extra tijd voor coaching en kwaliteitsverbetering.
Is een verpleegkundige niveau 4 of 5, een verzorgende niveau 3 of
een groepsbegeleider niveau 2.
Er is altijd 1 coach, verpleegkundige niveau 4 of 5 of een of
verzorgende niveau 3 overdag in de groepswoning. Deze persoon is
verantwoordelijk voor het welzijn en (coördinatie van) de persoonlijke
zorg voor bewoners volgens het zorgleefplan en (2018) de
levenskaart. Iedere verpleegkundige/ verzorgende is aanspreekpunt
voor 2-3 bewoners en diens 1e contactpersoon/ familie.

VLEUGEL SPRINGWEG

Springweg 1:
10 bewoners

Springweg 2:
10 bewoners

Springweg 3:
10 bewoners

VLEUGEL PELMOLENWEG

Pelmolenweg 1
8 bewoners

NACHT

Pelmolenweg 2 Pelmolenweg 3
10 bewoners
9 bewoners

Per groepswoning is er een groepsbegeleider/ helpende niveau 2;
hij/zij is mede verantwoordelijk voor het welzijn en de persoonlijke
zorg voor de bewoners en voor de juiste begeleiding en dagelijkse
gang van zaken in de huiskamer.

2018

(2018) Per vleugel een welzijnsmedewerker; samen met het
zorgteam is hij/zij verantwoordelijk voor een zinvolle dagbesteding in
de groepswoning en het persoonlijk welzijn van bewoners volgens het
zorgleefplan en de levenskaart.

WOONZORGCENTRUM
In
•
•
•

het woonzorgcentrum werkt een zorgteam bestaande uit:
een verpleegkundige niveau 4 of 5
een verzorgende IG niveau 3
een groepsbegeleider/ helpende, niveau 2

2x 7.15 – 22.30 en 1 x 7.15 - 23.30 uur

2x 7.15 – 22.30 en 1 x 7.15 - 23.30 uur

23.15 –7.15

3x 8.00 – 15.30 en 1x (2018 weekend
2x) 14.30 - 22.30 uur

3x 8.00 – 15.30 en 1x (2018 weekend
2x) 14.30 - 22.30 uur

2018:
23.15 –7.15

vanaf 2018: 1 x 10.30 – 18.30 uur

vanaf 2018: 1 x 10.30 – 18.30 uur

Zorghotel: 8
kamers

BIJ BARTH
Verder kunnen bewoners en gasten terecht in:
• Brasserie Zunte
• Salus (voor lichaam en geest)
• (vanaf 2018) Buurthuis Bij Barth
• (vanaf 2018/19) Atelier

Overdag
horecamedewerkers in
brasserie Zunte en (2018)
buurthuis, (2018)
welzijnsmedewerker in
Atelier, ZZP-ers in Salus

Intramurale zorg:
14 appartementen

19 serviceappartementen
Daarnaast leiden wij
leerlingen en stagiaires op.
Zij zijn (vanaf 2018) te
herkennen aan de badge met
een rode rand. Ook de
vrijwilligers dragen een badge
JAARDOCUMENT
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met een rode rand.

24 uur per dag
8

1x 7.30 – 16.00 uur
1 x 7.30 – 11.00 en 1 x 15.30 - 23.00 uur

Organogram

College van
Regenten (RvT)

Bestuurderdirecteur
Clientenraad
Ondernemingsraad

Bestuurssecretariaat,
PR & communicatie,
vrijwilligerscoördinatie

Strategie, innovatie
(zorg)inkoop,
kwaliteit, projecten

Financiën, ICT,
Controle,
cliëntadministratie

Personeel &
organisatie,
opleiding en
ARBO

Geestelijke
zorg

Locatiemanager
Zorgbemiddeling en
verhuur
appartementen

Welzijnsteam
Uit & Doe/ In & Doe
Lichaam & geest
Dagopvang en -besteding
Zorghotel
Vrijwilligers

Horecateam

Zorgteam
Woonzorgcentrum
+ SW1 en PW1

Facilitairteam

Zorgteam SW2+3
en PW2+3

Voeding bewoners/
gasten

Onderhoud gebouw,
appartementen,
installaties en terreinen

Welzijnszorg
psychogeriatrisch
(groepswoningen)

Welzijnszorg
psychogeriatrisch
(groepswoningen)

Brasserie

Duurzaamheid en
veiligheid

mantelzorg

Zaalverhuur & banqueting

Interieur en
huismeesterschap

Welzijnszorg somatisch
(intramuraal en serviceappartementen)

Receptie

Services: rondes, was- en
linnenverzorging,
schoonmaak

Winkel
Vrijwilligers

Welzijnszorg zorghotel
mantelzorg

Vrijwilligers

Vrijwilligers
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Vrijwilligers

Behandelteam

Organogram
leiding

College van
Regenten (RvT)

Bestuurderdirecteur
Willy van Egdom

Bestuurssecretaris,
Klachtenfunctionaris
Vrijwilligerscoördinator

Manager Strategie
& Innovatie

(zorg)inkoper,
kwaliteit, projecten

Marineke Monbredau

Karin Bul

Manager
Finance &
Control
Petra Kater

Manager
Personeel &
Organisatie
Sabine Verwaijen

Locatiemanager
Annemarie Vollenberg

Welzijnsmanager
Karina de Winter

Horeca Manager
Remco van Loenen

Facilitair manager
Marie-José Kavelaars

Zorgmanager
Woonzorgcentrum
+ SW1 en PW1
Dicky van Roest

Zorgmanager
SW2+3 en
PW2+3
Mariska Bomer

6 coaches
1 per
groepswoning
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Geestelijk verzorger
Het gasthuis heeft een geestelijk verzorger in dienst met een
humanistische achtergrond. Deze verleent geestelijke zorg aan cliënten en
hun naasten ongeacht hun religieuze of levensbeschouwelijke
achtergrond. Zwaartepunt van de functie betreft individuele contacten
met cliënten over zingevingsvraagstukken. Gesprekken in de laatste
levensfase voor het sterven, en soms na het overlijden van een bewoner
met de familie, maken hier een belangrijk onderdeel van uit. De geestelijk
verzorger heeft hier – gezien haar specifiek achtergrond en vaardigheden
– een duidelijke toegevoegde waarde op het zorgteam, dat natuurlijk ook
aanspreekbaar is, maar waarbij het contact dikwijls een andere focus
heeft en op een praktischer niveau zal plaatsvinden. De geestelijk
verzorger organiseert jaarlijks onder andere een herdenkingsbijeenkomst
voor de naasten van overleden bewoners.

daarmee gebaseerd op zorgvuldig gekozen speerpunten die zijn afgeleid
van het strategisch programma. Deze geven het plan focus en vormen de
verbinding tussen het strategisch programma en de acties van het
betreffende jaar. Het jaarplan 2017 werd daarnaast gevoed door onder
meer evaluatie van het plan van het jaar ervoor, behaalde resultaten,
uitkomsten van klanten- en medewerker-enquêtes, klachten, risicoscores,
signalen uit bewoners- en familiebijeenkomsten en van de cliëntenraad
(cliëntenraad) en ondernemingsraad (ondernemingsraad), audits en
wijzigingen in wet- en regelgeving. Bron voor informatie over behaalde
resultaten, afwijkingen van beoogde resultaten en waardering van
cliënten en medewerkers is Gastscore, het digitale meetsysteem van het
gasthuis.
Hierna zoomen we per speerpunt in op de visie en werkwijze en passeren
de belangrijkste acties die in 2017 werden uitgevoerd en behaalde
resultaten de revue.

Zie voor verdere details van de personeelssamenstelling:
https://www.bartholomeusgasthuis.nl/organisatie/kwaliteitsplan (klik op
de foto).

4.

4.1

Situatie, acties en resultaten

Visie
Zorg geven is een ‘handeling’, zorg ontvangen een ervaring. Ook al is de ‘handeling’
nog zo liefdevol, het is niet zeker hoe degene die de zorg ontvangt deze waardeert.
Zorg verlenen vanuit het perspectief van cliënten vraagt onophoudelijk dat er gezocht
wordt naar aansluiting bij- en afstemming op de zorgontvanger. Steeds opnieuw
aansluiten en afstemmen, aansluiten en afstemmen. Steeds anders, steeds die ene
unieke persoon voor wie wij zorgen en die zorg ontvangt.

De beleidscyclus van het Bartholomeus Gasthuis volgt de PDCA-cirkel:
Plan-Do-Check-Act. De cyclus start met het opstellen, bespreken en
vaststellen van een meerjarig strategisch programma, in afstemming met
de belangrijkste belanghebbenden. Daarbij gebruiken we o.m. een
analyse van maatschappelijke, politieke en andere relevante landelijke en
lokale ontwikkelingen. In 2017 was het Strategisch Plan 2013-2017
‘Zorgeloos verzorgd II’ leidend. Vervolgens worden de strategische
doelstellingen jaarlijks vertaald in een kwaliteitsplan (t/m 2017 ‘jaarplan’
genoemd) met bijbehorende begroting. Het jaarplan/kwaliteitsplan is

Omdat beelden soms zoveel meer zeggen dan woorden …
https://www.youtube.com/watch?v=vWv-nNeE-EQ&t=28s
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Speerpunt 1: persoonsgerichte zorg

4.1.1 Visie op persoonsgerichte zorg
Zorg geven voltrekt zich vanuit de zorgverlener en de organisatie achter
die zorgverlener. Zorg ontvangen gaat over de ervaring die de cliënt
opdoet. De hele dag door. Zowel als er zorg wordt verleend, maar ook
tijdens het eten, een activiteit of als er niets gebeurt.

de tijd veranderen. De beleving van het
moment zelf dus. Zorg waarin de
ontmoeting centraal staat”.
Het Bartholomeus Gasthuis is van mening
dat beide werelden elkaar niet uitsluiten.
Persoonsgerichte zorg vraagt ons inziens
allereerst dat ‘de basis op orde is’. Heldere
werkprocessen, niet misgrijpen, kennis en
ervaring, goede personeelsvoorwaarden,
juiste personele bezetting, goede
hulpmiddelen en tal van andere zaken
zorgen er voor dat onze medewerkers niet
de hele dag aan het ‘brandjes blussen zijn’
of druk zijn met hun eigen
arbeidsvoorwaarden. Het zijn
basisvoorwaarden om überhaupt tot
maatwerk te kunnen komen.

Zorgverleners is geleerd zorg te verlenen als een reeks (strak)
gereguleerde handelingen. Slordigheden worden vervangen door
verantwoorde handelingen.
Het NRC van 24 november 2017:

Iedereen wil persoonsgerichte zorg geven.
Maatwerk leveren. Iedere medewerker wil
dat de bewoner of gast ‘zich gezien voelt’.
Dat bewoners en gasten hun leven kunnen
leven zoals zij dat het liefste willen. Maar
dat is makkelijker gezegd dan gedaan.
Alleen als de basis op orde is en alles soepel
loopt is er tijd voor het gesprek, de echte
ontmoeting.

Het NRC gaat verder: “deze benadering gaat echter voorbij aan wat we
‘kwaliteit van leven noemen’. Een benadering die de nadruk legt op
ervaringen en verlangens, die voor iedereen anders zijn en in de loop van

Uiteraard loopt dit in de praktijk van alle
dag door elkaar heen. Tijdens het wassen
12
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4.1.2. Invoering Kaart Levensverhaal
In 2017 is gestart met een pilot om met behulp van de ontwikkelde ‘Kaart
Levensverhaal’ de persoonlijke situatie, wensen en behoeften van nieuwe
bewoners in kaart te brengen, zodat vanaf dat moment de welzijnszorg
kan worden afgestemd op de persoon en de overgang naar het gasthuis
zo ‘zacht’ mogelijk verloopt.

Eerste deel van de ‘Kaart Levensverhaal’, ontwikkeld in het kader van het
plan voor de extra middelen ‘Zinvolle Dag 2016 - 2017’
een goed gesprek voeren is mogelijk. Het haar zo opmaken dat
betrokkene zich waardig voelt kan bijdragen aan kwaliteit van leven. Maar
wij weten dat werkelijk persoonsgerichte zorg meer vraagt. Het vraagt dat
de organisatie er op ingericht is dat het gesprek structureel gevoerd kan
worden en dat de cliënt werkelijk centraal staat. Daarover gaat dit
speerpunt.

Waar mogelijk gebeurde dit bij de bewoner thuis, maar vanwege de korte
tijd die er vaak beschikbaar is vanaf het moment dat er plek vrij komt tot
het moment dat de bewoner daadwerkelijk verhuist, vond het gesprek
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over het levensverhaal en het invullen van de Levenskaart ook wel plaats
na de verhuizing naar het Bartholomeus Gasthuis.

enquête is in 2017 in de praktijk getest in een van de groepswoningen (in 2018
volgt organisatie brede implementatie).

De pilot werd uitgevoerd door een van de coaches van de
groepswoningen en de geestelijk verzorger, en zal doorlopen tot begin
2018, waarna ervaringen worden geëvalueerd en de Kaart Levensverhaal
en het proces erom heen zo nodig worden aangescherpt en volledig
geïmplementeerd.
4.1.3. Zorgleefplan en het multidisciplinair overleg (MDO)
Vanaf 1-7-2017 wordt uitvoering gegeven aan de eis van het Kwaliteitskader
Verpleeghuiszorg om binnen 24 uur met de bewoner of de eerste
contactpersoon een voorlopig zorgleefplan op te stellen door een
zorgmedewerker van tenminste niveau 3. Dit gebeurt op basis van de eerder
verzamelde informatie. Binnen zes weken na de verhuizing wordt het
zorgleefplan definitief vastgesteld tijdens het eerste Multidisciplinar Overleg
(MDO). Hieraan nemen naast de bewoner of diens eerste contactpersoon, de
verantwoordelijk verzorgende, het behandelteam (arts en eventuele andere
behandelaars als ouderenpsycholoog, ergotherapeut, fysiotherapeut, diëtist,
logopedist) en desgewenst de geestelijk verzorger, deel. Halfjaarlijks, of vaker
indien nodig, wordt het MDO herhaald en worden afspraken zo nodig
bijgesteld.

Eerste deel van de Enquête MDO onder de 1e contactpersoon ter voorbereiding
van het MDO. Pilot 2017, uitgezet onder de contactpersonen van één
groepswoning

Om er voor te zorgen dat in het MDO die onderwerpen aan bod komen die
volgens de 1e contactpersoon en het vaste aanspreekpunt aandacht verdienen
en te voorkomen dat het MDO vooral over medische zaken gaat, is een
nieuwe werkwijze ontwikkeld. Voorafgaand aan het MDO wordt de bewoner/
1e contactpersoon gevraagd om zich uit te spreken over de ervaren kwaliteit
van leven en zorg op diverse terreinen aan de hand van een enquête. Deze

Ook de zorgmedewerker die het vaste aanspreekpunt is van de bewoner vult
een scorelijst in. Daarin geeft hij/zij een oordeel over de kwaliteit van de zorg
op de thema’s ‘persoonsgerichte zorg’, ‘wonen en welzijn’ en op
‘zorginhoudelijke risico’s’ voor de bewoner. De uitkomsten van de enquête
van de 1e contactpersoon en de scorelijst van de medewerker zijn bepalend
14
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voor wat er op het MDO aan de orde komt. Punten waarover geen zorgen
bestaan hoeven niet besproken te worden. Daar waar de 1e contactpersoon
en/of het vaste aanspreekpunt zorg een probleem signaleert of bespreking
van dat onderwerp gewenst is. Ook de Levenskaart wordt betrokken bij het
MDO. Het MDO wordt halfjaarlijks herhaald en afspraken worden zo nodig
bijgesteld.

Deel van de ‘kaart dagstructuur’ in de groepswoning, ontwikkeld tijdens
het BOM©-programma (2015-2016) en het Plan voor de ‘Extra middelen
Zinvolle Dag’ (2016 – 2017)
15
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4.1.4. Dagstructuur
Binnen de groepswoning is er een dagstructuur. De vaste momenten als
koffiedrinken, helpen bij het huishouden, lunch, diner worden gezien als
‘activiteiten’ die het leven voor bewoners structureren en bijdragen aan
zingeving. Daarnaast is er sinds 2017 dagelijks een activiteit volgens de
In&Doe Agenda (per dag een thema).
Zie: https://www.bartholomeusgasthuis.nl/welzijn/uitgaan-enactiviteiten.

Dagelijks tussen 10.00 en 11.00 uur en tussen 15.00 en 16.00 uur kunnen
bewoners van het woonzorgcentrum en gasten van het zorghotel, als zij
dat willen, in de brasserie terecht voor koffie of thee. Het staat hen echter
ook vrij om koffie of thee te zetten op hun eigen kamer. Buiten de
genoemde tijden kunnen bewoners een consumptie nuttigen in de
brasserie voor eigen rekening. Het diner wordt eveneens geserveerd in de
brasserie, tussen ca. 17.30 en 20.30 uur. Voorts zijn er op diverse
momenten in de week activiteiten waar men aan mee kan doen (Uit &
Doe Agenda). In 2017 werd op aangeven van een aantal bewoners van het
Woonzorgcentrum voor hen o.m. de mogelijkheid gecreëerd om met
elkaar te kunnen lunchen in de brasserie.

De welzijnsmedewerkers begeleiden het zorgteam hoe deze activiteit uit
te voeren. In het verslagjaar is veel aandacht besteed aan de vraag hoe
deze activiteiten goed vorm te kunnen geven, zodanig dat de zorgteams
hier zelfstandig in kunnen opereren en de activiteit aansluit bij de
(verschillende) behoeften van de bewoners van de groepswoning.
Buiten de groepswoning zorgen welzijnsmedewerkers voor een
gevarieerd activiteitenprogramma; de Uit&Doe Agenda):
https://www.bartholomeusindewijk.nl/uit-en-doe. Bewoners van de
groepswoningen kunnen hier aan deelnemen als dat (nog) kan/ zij hier
plezier aan beleven.

4.1.5. (wijzigingen gedurende) Zorgverlening
Het zorgleefplan en de Levenskaart vormen het hart van de welzijnszorg aan
de bewoner. De dagstructuur is de rode draad. De omgeving de ‘helpende
hand’. Bewoners kunnen meedoen aan allerlei activiteiten, maar hebben de
vrijheid aan te haken en zich af te zonderen waar wenselijk en nodig. Interesse
en mogelijkheden van iedere individuele bewoner zijn daarbij bepalend en de
kunst van het hele Bartholomeusteam is om te begrijpen wat mensen nodig
hebben. Dat vraagt aandacht en oplettendheid, kennis over de persoon en de
werkmethode van het Bartholomeus Gasthuis.

In het woonzorgcentrum is er een minder omvattende dagstructuur.
Bewoners bepalen vooral zelf de invulling van hun dag. Voor zover zij zorg
of ondersteuning nodig hebben maken zij afspraken op welke momenten
het zorgteam hiervoor langskomt. Deze afspraken worden vastgelegd in
het zorgleefplan).

Bij veranderende omstandigheden wijzigt uiteraard het zorgleefplan en de
levenskaart. Wijzigingen in de zorgverlening die effect hebben op teams van
andere afdelingen worden kenbaar gemaakt met het eerder genoemde
mutatiebericht. Bijvoorbeeld: is een halsalarm nodig dan verstuurt de
zorgmedewerker een mutatiebericht waardoor de huismeester weet dat hij in
actie moet komen. Gaat de bewoner een paar dagen weg dan worden de

Dagelijks (behalve op zon- en feestdagen) kan men tussen 10.00 en 13.00
uur in de winkel terecht voor de ontbijt- en lunchboodschappen. Wie hier
niet toe in staat is, krijgt het ontbijt in het appartement geserveerd.
16
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koks, huysdame, etc. geïnformeerd over de afwezigheid en kunnen zij
rekening houden met het eten of de ronde lopen. Simpel en effectief.

een en ander op papier staat. Bijvoorbeeld over de laatste zorg, het opbaren
en het afsluiten van het appartement met een ‘gouden slot’, het uitdragen uit
het gasthuis waarbij de naaste familie er voor kan kiezen dat de medewerkers
een erehaag vormen en het klokje wordt geluid, het leegruimen van het
appartement en de periode die daarvoor beschikbaar is en ten slotte het
opleveren van het appartement en de nazorg.
Nadat een bewoner overleden is schrijft de bestuurder een brief aan de
naaste familie waarin zij, naast de condoleance, aangeeft dat de bewoner zal
worden opgenomen in het bewonersregister. Daarmee maakt de overledene
onderdeel uit van de lange geschiedenis van het gasthuis en leeft voort in
onze herinnering. De zorgmedewerker schrijft de naam van de overledene in
het register en steekt de kaarsen aan.

4.1.6. Afzien van behandelen, sterven en nazorg
Vraagstukken rondom het levenseinde zijn niet makkelijk. De realiteit is
echter dat voor de meeste bewoners het gasthuis de plek zal zijn waar zij
hun laatste momenten door zullen brengen. In die laatste levensperiode is
het extra belangrijk dat wij de wensen en opvattingen van onze bewoners
kennen. Het Bartholomeus Gasthuis besteedt inde bewonersmap
uitgebreid aandacht aan het ‘levenseinde’ en aan de verschillende
aspecten die hierbij kunnen spelen, zoals al dan niet behandelen en
reanimeren, palliatieve sedatie, versterven en de terminale fase.
Bewoners kunnen hierover spreken met zorgmedewerkers, het
behandelteam en/of onze geestelijk verzorger.

Jaarlijks wordt in januari een herdenkingsdienst gehouden waarin de
overleden bewoners van het afgelopen jaar worden herdacht door
naasten, bewoners, familie, vrienden, vrijwilligers en medewerkers. Zo
ook in 2017. Het was opnieuw een bijzonder moment in het jaar toen in
de eeuwenoude ziekenzaal van het gasthuis de namen werden genoemd
van de overledenen, waarna per bewoner een kaars werd aangestoken.
De nabestaanden kregen ruimte voor een gedicht of persoonlijk woord en
er was zang en muziek. Daarna was er ruimte om na te praten en
herinneringen op te halen.
4.1.7 Onrust in de nacht geanalyseerd en opgelost
Het gasthuis besteedde in 2017 de nodige aandacht aan het onderwerp
‘onrust in de nacht’. Aanleiding was een aantal onrustige bewoners in een van
de groepswoningen, die ook andere bewoners uit hun slaap hielden. Een
multidisciplinair samengesteld team (betrokken zorgteam, arts, psycholoog,
manager, huismeester) analyseerde de problematiek, de achterliggende

Als de arts de familie heeft verteld dat de bewoner naar verwachting binnen
korte tijd zal sterven krijgt de eerste contactpersoon sinds 2017 een brief
waarin wordt uitgelegd wat er de komende periode verwacht kan worden.
Alhoewel het in eerste instantie vreemd kan lijken is het fijn als in de onzekere
periode die op de naaste(n) afkomt en waarin er veel geregeld moet worden
17
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factoren, bracht oplossingsrichtingen in kaart en vond werkbare oplossingen.
Met de extra middelen die in 2018 beschikbaar komen kan bovendien een
extra nachtdienst geworven worden.

betrokkenen doorgaan met het gebruik van de app.

4.2.

4.1.8 Pilot invoering familie-app
In het tweejaarlijks Familiehuys (bijeenkomst met familieleden van
bewoners in de groepswoningen, zie verderop meer) en uit het in 2016
gehouden mantelzorgonderzoek onder contactpersonen kwam de
behoefte naar voren om de onderlinge communicatie tussen het
informele netwerk van bewoners en de zorgteams te versterken door de
invoering van een communicatie app of vergelijkbaar instrument. Familie
en medewerkers kunnen hiermee snel, laagdrempelig en veilig berichten,
foto's, video's, documenten en een agenda delen. Zo is iedereen op de
hoogte, verbetert de samenwerking en is de zorg nog beter afgestemd op
de bewoner.

Gevestigd in een
monumentaal pand, staat
het Bartholomeus
Gasthuis letterlijk én
figuurlijk midden in
Utrecht. Wij willen voor
de bewoners van onze
stad een vertrouwde,
veilige plek zijn om zo
goed mogelijk ouder te worden. Dat kan als bewoner van ons huis maar ook als
binnenstadbewoner; veel van onze faciliteiten, zoals de brasserie, zaalverhuur, winkel,
fitness, kapper, pedicure, schoonheidssalon én het activiteitenprogramma zijn
toegankelijk voor iedereen.

Zorgeloos
Verzorgd oud
worden in het
hart van
Utrecht

Na een marktverkenning werd Familienet gekozen als geschikte tool voor
een pilot met digitale communicatie in 2017. De pilot is uitgevoerd in één
groepswoning. Uit de evaluatie onder betrokken familieleden en
medewerkers bleek dat familie overwegend positief was over Familienet
en de digitale communicatie met berichten en foto's graag wil
voortzetten. Men ziet door de app hoe de bewoner geniet van
activiteiten. Met name voor familieleden die verder weg wonen of minder
vaak (kunnen)komen lijkt familienet een toegevoegde waarde te hebben.
Eerste contactpersonen gaven gemiddeld een rapportcijfer 7 op de vraag
of de onderlinge communicatie tussen hen en het zorgteam is versterkt
door toename van Familienet. Medewerkers beoordeelden dit met een 6.
Zij benoemden hierbij de eenzijdigheid van de communicatie (team
plaatst informatie, familie leest vaak alleen). Gemiddeld gaven alle
betrokkenen een 7 voor de app. Op één familielid na willen alle

4.2.1. UvoorU®
In 2012 is een nieuwe strategische koers uitgezet om op kleine schaal een
keten van welzijn-wonen-zorg voor ouderen in en rondom het gasthuis te
creëren. Van informatievoorziening over ouder worden tot en met
levenseindebegeleiding wil het gasthuis op persoonlijke wijze kwaliteit en
betekenis toevoegen aan het leven van ouderen in de binnenstad van
Utrecht. Diverse vormen van welzijnsdiensten worden er gecombineerd
met veilig wonen en zorgverlening voor de ouder wordende mens.
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Speerpunt 2: een integrale welzijn-wonen-zorgketen

De visie van het gasthuis wordt samengevat in het UvoorU-concept®,
oftewel Utrechters voor Utrechters. Het concept wordt gevoed door
zowel de rijke geschiedenis van het gasthuis als de hedendaagse
ontwikkelingen in de Utrechtse samenleving, waaronder de vergrijzing.

Het integrale karakter van de welzijn-wonen-zorg keten schept
voorwaarden voor een zinvol en actief leven van zowel de cliënten van
het gasthuis als de bewoners van Utrecht. Het concept UvoorU streeft
naar:
- het versterken van intra- en intergenerationele relaties;
- het bevorderen van sociale participatie, met instandhouding van de
persoonlijke autonomie;
- het zekerstellen van een waardig levenseinde.

UvoorU wordt gekenmerkt door een viertal aspecten:
- Het historisch-maatschappelijk aspect legt een verbinding met het
aloude gedachtengoed van liefdadigheid, solidariteit en
saamhorigheid, waardoor ondanks de uiteenlopende levenswijzen
tussen de verschillende groepen van de bevolking een menslievende
handreiking gegeven kan worden.
- Het professionele aspect steunt op het tot stand brengen en houden
van een integrale welzijn-wonen-zorgketen (WWZketen) in de vorm
van een nauw aaneensluitende serie van geschakelde
welzijnszorgdiensten.
- Het economische aspect streeft naar zelfredzaamheid zonder
winstoogmerk. Dit wordt bereikt doordat mensen bijdragen aan het
welzijn van een ander door bijvoorbeeld te doneren, te helpen als
vrijwilliger, een zaal te huren, te komen eten in brasserie Zunte, door
Vriend van het Gasthuis te worden of simpelweg door het geven van
een compliment.
- Het zingevende aspect van het concept UvoorU zet de existentiële
waarde van het menselijk leven centraal. Een betekenisvol leven op
latere leeftijd wordt als maatwerk gezien, waarbij een ouder wordend
mens, of die nu ziek is of gezond, zich steeds moet kunnen aansluiten
bij sociale netwerken in het Huis in de Wijk.

Ouderdom en het geestelijk welzijn van ouderen worden vaak – bewust of
onbewust – tegen de in onze maatschappij dominante jeugdcultuur
afgezet, omdat zij geassocieerd worden met afbraak, armoede en
teloorgang. Niet alleen de jeugd kan innoveren en gelukkig zijn. Ook
oudere mensen ervaren nog vaak mooie momenten in het leven.
Ouderdom hoort bij het leven en het behoort niet ergens apart te staan.
De relatie tussen jong en oud loopt bij het Bartholomeus Gasthuis al zes
en halve eeuw heen en weer over de drempel. Daarbij steunen de
ouderen vaak op jongeren, en tegelijkertijd leert de jeugd van wat de
ouderen hen te vertellen hebben. Degenen die iets te bieden hebben
kunnen geven, of ze nu rijk zijn qua gezondheid, financiën of begaafdheid.
En degenen die tekort komen kunnen ontvangen, waarbij het niet ter zake
doet of hun armoede financieel is, hun gezondheid betreft dan wel hun
kunde op het gebied van sociale omgang. Zo ontstaat een civil society,
waarbij de buur in contact komt met zijn buurtgenoten. Daarbij hoeft niet
iedereen zich actief te laten betrekken, maar de deur tot het
Bartholomeus Gasthuis staat voor hen open en die wetenschap alleen al
biedt voor velen in de buurt een extra gevoel van verbondenheid.
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Iemand die ouder wordt wil zo lang mogelijk gezond blijven. In hoeverre
dat verlangen evenredig loopt met de behoefte aan sociale participatie en
een zelfstandig leven is de vraag. Een feit is wel dat ouder wordende
mensen in toenemende mate te maken krijgen met eenzaamheid, want
geliefden en bekenden vallen weg. Daarnaast komen er lichamelijke
beperkingen, waardoor de regie over het eigen leven afneemt.
Eigenwaarde en zelfverzekerdheid maken geleidelijk aan plaats voor
gevoelens van angst en onzekerheid. Overigens is eenzaamheid pas
ernstig wanneer deze als zodanig wordt ervaren. Zo ook met ziekte,
fysieke tekortkomingen en weinig geld. Intussen is maakbaarheid in onze
maatschappij een groot goed geworden. Iedereen wil het leven op zijn
eigen wijze inrichten. Maar verdriet, ziekte en pijn kunnen aan niemand
voorbij gaan, en de dood zeker niet. Wij kunnen daar hooguit mee leren
omgaan. Het Bartholomeus Gasthuis speelt hierin een rol.

4.2.2. Visie op gebouw en inrichting
Er is bewust gekozen voor een stijlvolle en
verzorgde inrichting van het huis. Vooral
bewoners brengen hier immers veel tijd
door en dan is het fijn om in een prettige
omgeving te kunnen verblijven. Dat
bevordert het welbevinden en draagt zo
ongemerkt bij tot preventie van klachten
en ziekten en een betere kwaliteit van
leven. De inrichting van het huis
benadrukt niet de hulpbehoevendheid, de
ziekte, het gebrek. Het gasthuis is immers
geen ziekenhuis, maar een plek waar
gewoond en geleefd wordt.

Het zingevende aspect van UvoorU komt voort uit de gedachte dat iedere
(oudere) bewoner van Utrecht bij het Huis in de Wijk terecht kan om tot
rust te komen, te bezinnen, of om iets voor of met anderen te doen
teneinde meer kleur aan het leven te geven. Daarom is de Uit&Doe
agenda van het gasthuis gevuld met een scala aan activiteiten. Het Huis in
de Wijk fungeert als ontmoetingsplaats, waar men kan schilderen,
tuinieren, jeu-de-boules spelen in de tuin, en meehelpen om het huis
draaiende te houden. Iemand kan lekker eten in brasserie Zunte, zich
laten verwennen in het Salus. Er is ruimte om te ‘gymen’, een stilteplek,
een zorghotel, zalen voor feesten en partijen, een internetcafé en een
winkel(tje). Zo kunnen Utrechters elkaar tegenkomen in het Huis in de
Wijk.

Het monumentale gebouw en de
inrichting kunnen de indruk wekken dat
het Bartholomeus Gasthuis veel geld
heeft of alleen voor de meer welgestelde
bewoner of gast is. Het tegendeel is het
geval. De hele inrichting is verkregen met
fondsenwerving en giften onder het
motto UvoorU; Utrechters voor
Utrechters.
4.2.3. Binnen BARTH
Voor de groepswoningen is in 2015 – 2016
de BreinOmgevingsmethodiek (BOM)
geïmplementeerd.
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De zes groepswoningen zijn aangepast aan de hersenkundige principes die
gelden bij niet-aangeboren hersenaandoeningen. Vervolgens is de
dagstructuur aangepast en is een bejegeningsprogramma gestart. Om het
concept te borgen is in 2017 een aantal ‘kaarten’ gemaakt, waarop de visie,
inrichting en werkwijze m.b.t. de leefomgeving op een toegankelijke wijze is
vastgelegd. Naast de medewerkers ontvangen ook de eerste contactpersonen
van bewoners van de groepswoningen en vrijwilligers deze ‘’Kaarten’.

Iedere medewerker maakt zich o.a. door scholing de kennis over de
hersenkundige principes en de achtergronden van de BOM© eigen. Zie ook
http://breincollectief.nl/wordpress/praktische-methodiek/
In 2017 heeft ook een (eerste) training voor vrijwilligers plaatsgevonden door
middel van de training ‘Samen dementievriendelijk’.
https://samendementievriendelijk.nl/ .

Eerste deel van de ‘Kaart De 8 principes’, onderdeel van de BOM. De Kaart is
opgenomen in de bewonersmap.
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Deel van de ‘Kaart Omgeving Groepswonen’
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De kaart ‘Zo zijn onze manieren’
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Woonzorgcentrum
Voor het woonzorgcentrum zijn - net als in de groepswoningen - de BOM
principes leidend in de verzorging en bejegening, maar het concept is nog
minder goed uitgedacht en toegepast voor deze doelgroep.

vrijwilligers zich graag in voor anderen. Voor hen is het contact van mens tot
mens belangrijk.
Het doen van vrijwilligerswerk geeft zin, plezier en voldoening in het leven.
In 2017 leverde een zeer gemêleerde groep van ruim 130 vrijwilligers op
uiteenlopende manieren een bijdrage aan de realisatie van een fijn woon- en
leefklimaat voor bewoners en gasten van het Bartholomeus Gasthuis. Zij
haalden en brachten bewoners van en naar welzijnsactiviteiten, voerden een
deel van deze activiteiten zelfstandig dan wel onder begeleiding van een
welzijnsmedewerker uit, waren actief als maatje of ondersteunden bij de
warme maaltijd in de groepswoning, speelden piano of accordeon in de
groepswoningen of lazen voor, bemensten het winkeltje, luidden dagelijks de
monumentale ‘papklok’, waren actief als rondleider voor de tentoonstelling of
gaven hun tijd en energie in de vorm van administratieve, technische of
organisatorische ondersteuning.
aantal vrijwilligers
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Welzijnswerk - vrijwilligers
Het Bartholomeus Gasthuis kan niet zonder vrijwilligers. Enerzijds om die
extra’s te kunnen bieden waar bewoners behoefte aan hebben, maar waarin
wij niet kunnen voorzien vanwege beperkte middelen. Anderzijds om de
betrokkenheid van de stad met dit huis en zijn bewoners te bestendigen en de
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In het ‘stadse’ gasthuis is uit eigen onderzoek (2016) gebleken dat veel
mantelzorgers niet structureel willen of kunnen worden ingezet in de
ondersteuning van hun naaste. Wel wil nagenoeg iedere mantelzorger
bijdragen. Bartholomeus Gasthuis wil ook niets liever dan dat
mantelzorgers zelf bepalen welke aandacht en tijd zij aan hun naaste
besteden en zoekt tegelijkertijd naar de onontbeerlijke gestructureerde
steun aan de naaste als het gaat om het geven van liefdevolle zorg.
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In 2017 werd op basis van genoemd onderzoek onder mantelzorgers, eerste
contactpersonen, medewerkers en management van het gasthuis en inzichten
uit de literatuur en ‘best practices’ elders mantelzorgbeleid geformuleerd; de
zogenoemde ‘Kaart Mantelzorgbeleid’. Het beleid geeft de visie weer van het
gasthuis m.b.t. de inzet van mantelzorgers, beschrijft randvoorwaarden en
geeft suggesties voor mogelijke invullingen van mantelzorg. Het beleid is te
gepubliceerd op de website en wordt in 2018 verder geïmplementeerd.

Een aanzienlijk deel van de vrijwilligers is druk bezet en houdt zich naast
het vrijwilligerswerk bezig met bijv. mantelzorg, studie, een fulltime job,
etc. De meest voorkomende reden om te stoppen is dan ook dat men te
druk is, andere verplichtingen roepen. Ook gezondheidsproblemen zijn
een reden om te stoppen. Gelukkig melden zich ook steeds weer nieuwe
vrijwilligers, waarmee het totale vrijwilligersbestand op peil blijft.

4.2.4. Bij BARTH; het leven de moeite waard maken
Het Huis in de Wijk – ‘Bij Barth’ - is bedoeld voor binnenstadbewoners die
zelfstandig wonen maar af en toe behoefte hebben aan contact of
ondersteuning en voor de bewoners van het Bartholomeus Gasthuis die graag
uitgaan, maar daarvoor niet ver weg willen of kunnen gaan.
Hiermee wil het Bartholomeus Gasthuis niet alleen hulp bieden als het niet
langer gaat, maar bijdragen aan het zo lang mogelijk gezond houden van
mensen; preventie in de breedst mogelijke zin van het woord. Een
voorzorgsysteem, dat beperkingen in het functioneren zo mogelijk voorkomt

Mantelzorg
Mantelzorgers leveren een positieve bijdrage aan de kwaliteit van het
leven van hun naaste, omdat de mantelzorger de naaste goed kent (mits
de mantelzorg goed wordt gegeven en ontvangen).
Niet iedereen wil of kan mantelzorg geven of wil deze ontvangen. Dit is
onder meer afhankelijk van:
- de wil en tijd die er is binnen het sociale netwerk;
- de relatie tussen de mantelzorger en diens naaste;
25
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en anders signaleert en ondervangt; een systeem dat eenzaamheid, ziekte en
(verdergaand) verlies van zelfredzaamheid wil voorkomen of remmen.
Alhoewel de trend is om welzijnsfuncties steeds meer bij de burger neer te
leggen, denkt het Bartholomeus Gasthuis juist andersom. Na een strategische
heroriëntatie is in 2014 vastgesteld dat het Huis in de Wijk van het gasthuis
inmiddels een belangrijke functie vervult en verder kan worden uitgebouwd.

4.2.5. Buiten BARTH: regie behouden
Vanuit de stad komt recent de vraag of het Bartholomeus Gasthuis iets
kan betekenen voor ‘woongroepen’ waar vooral ouderen wonen of om
mee te denken over de vraag hoe ‘goed oud te worden in de binnenstad’
en of het Bartholomeus Gasthuis hierin iets kan betekenen. De vraag past
bij onze visie om sociale ontmoeting en zingevende bezigheden te bieden
voor iedereen die ouder wordt in de binnenstad. In 2017 hebben enkele
overleggen plaatsgehad met betrokken groepen, in overleg met hen
wordt uitgewerkt waar precies de behoefte ligt en wat het Bartholomeus
Gasthuis voor hen kan betekenen.

Nadat in 2016 een onderzoek was verricht door het Stimuleringsfonds
Creatieve Industrie in opdracht van Architectuurcentrum AORTA Utrecht naar
de ervaringen van (binnenstad)bewoners met het Bartholomeus Gasthuis1 en
de vraag of het gasthuis genoeg biedt om zinvol, in een sociaal verband, ouder
te kunnen worden, vond in het verslagjaar 2017 vervolgonderzoek plaats door
het Stimuleringsfonds. In het najaar van 2017 werden ideeën en inzichten uit
het onderzoek in de praktijk getest. Uitkomst is dat het gasthuis de welzijnwonen-zorg keten verder wil verbreden en verdiepen door ‘gradueel,
generatie-loos en drempelloos’ welzijnszorg te bieden; door een soort
‘markthal’ voor de ouder wordende mens te zijn, waar ieder kan halen of
vinden wat van zijn of haar gading is. Het onderzoek en de testfase, waarin
met behulp van ‘placeholders’ in de praktijk kon worden ervaren wat werkt en
wat niet, geeft veel handvatten om in 2018 de verbetermogelijkheden
concreet te gaan maken. Concreet is het de bedoeling om ruimten te creëren
Bij Barth waar mensen een zinvolle dag kunnen doorbrengen en mee kunnen
doen aan activiteiten die bijdragen aan een zinvol leven, zoals een ateliermoestuin-dieren in de tuin, een ‘winkel’ voor het lichaam en de geest (nu
Salus en Otium) en een buurthuis en - café in de serre.

4.3.

VISIE
Als de basisbehoeften aan eten, drinken en kleden is vervuld volgt de behoefte aan
veiligheid en zekerheid. Het Bartholomeus Gasthuis onderkent vele vormen van
veiligheid; een veilig gebouw, een veilige omgeving en inrichting, goede arbeidsomstandigheden, een veilig meldklimaat, veilige zorg en een veilige sfeer en gedrag.
zich veilig, prettig en vertrouwd kunnen voelen is een basisvoorwaarde om sociale
contacten aan te kunnen gaan, zinvol bezig te zijn en het beste van zichzelf te geven.

Om die reden zijn de BOM-principes –zoals hiervoor uitgelegd- zo belangrijk
om te begrijpen: eerst dient gezorgd voor een veilige en vertrouwde
omgeving, dan voor goede werkprocessen/een duidelijke structuur en pas
dan heeft een goede bejegening echt effect. Zo lang iemand zich niet veilig
voelt – en dat geldt zeker voor mensen met dementie! – zal hij/zij zich niet
ontplooien en actief kunnen deelnemen aan bijvoorbeeld activiteiten, een
gesprek of de samenleving.

1

Zie het magazine Design cares, gepresenteerd op 24 oktober 2016
tijdens de Dutch Designweek
http://stimuleringsfonds.nl/nl/zorg/magazine_het_nieuwe_bartholomeus_ga
sthuis/
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Speerpunt 3: veiligheid

4.3.1. Basisveiligheid
Naast de ervaren veiligheid is er de zorginhoudelijke veiligheid. Volgens
het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg gaat het bij basisveiligheid vooral om
medicatieveiligheid, decubituspreventie, gemotiveerd gebruik van vrijheid
beperkende maatregelen en preventie van acute ziekenhuisopname.

In 2017 werd bij gemiddeld 31% van de 57 bewoners met een BOPZ –besluit
of een Rechterlijke Machtiging (RM) een ‘Middel of Maatregel’ toegepast: bij
13% ging het om een mechanische maatregel (bedhek, verpleegdeken,
plukpak); bij 7% om een farmacologische maatregel (medicatie,
gecamoufleerd toedienen); bij 10% om een elektronische maatregel (alarm of
camerabewaking). Niet toegepast werden fysieke of psychologische middelen
of maatregelen (iemand fysiek in bedwang houden of dwingend toespreken)
een-op-een-toezicht en afzonderen in een ruimte.

Zorgrisico’s worden in het gasthuis in kaart gebracht aan de hand van de
ontwikkelde scorelijsten ‘Voorbereiden MDO’ en ‘Medicatieveiligheid’.
Medewerkers voerden in 2017 regelmatig aan de hand van deze scorelijsten
‘audits ‘uit. Door met regelmaat de scorelijst te doorlopen ontstaat zicht op de
basisveiligheid als het gaat om genoemde onderwerpen.

In 2017 is het project ‘Vrijheidsverruiming voor bewoners van de
groepswoningen’ van start gegaan. Zonder al te grote inzet van domotica en
met steun van de naaste kring en het behandelteam is het mogelijk gemaakt.
dat er nu meerdere bewoners – al dan niet onder begeleiding – buiten de
groepswoning kunnen vertoeven of zelfs weer de stad in gaan. In totaal is voor
17 % van de bewoners een vorm van vrijheidsverruiming gerealiseerd. Het
project was tevens onderdeel van het met het Zorgkantoor afgesproken
Ontwikkelplan 2017. De pilot in een drietal groepswoningen heeft veel
informatie opgeleverd m.b.t. de mogelijkheid om de vrijheid voor
bewoners die dat wensen en voor wie dit mogelijk is te vergroten.

Vrijheid beperkende maatregelen worden zo minimaal mogelijk ingezet en
altijd alleen op voorstel van de arts en in overleg met de eerste
contactpersoon. De BOPZ-arts controleert regelmatig of de Specialist
Ouderengeneeskunde bij elke ingezette vrijheid beperkende matregel om de
30 dagen evalueert of deze nog nodig is en voldoende gemotiveerd wordt
ingezet. En dan nog is het aan het zorgteam om zich altijd opnieuw af te
vragen of de beperking kan worden opgeheven.
Het zorgteam kan veel doen om het gedrag van iemand met dementie te
sturen en te voorkomen dat vrijheidsbeperking nodig is. De ‘Kaart De 8
principes’, het volgen van de dagstructuur en de bejegeningsprincipes helpen
hen daarbij.
Uiteraard is het ‘puzzelen’ waarom iemand onrustig wordt of boos. Daarvoor
is het kennen van iemands levensverhaal belangrijk en komt de kernwaarde
‘aandacht’ ten volle tot zijn recht. Verleiden, opletten, toepassen van kennis,
uitproberen, … het is de zoektocht die het vak mooi kan maken als het lukt. En
ja, niet al het gedrag kan begrepen worden. Dan is het zaak experts in te
roepen. Zoals aangegeven in de tips ter voorbereiding op het MDO.
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Decubituspreventie is onderdeel van het vak als zorgprofessional. Hoewel
decubitus in het gasthuis weinig voorkomt (in 2017 drie keer) blijft
aandacht van belang. Inmiddels wordt bij niet-mobiele bewoners voorafgaand aan het MDO systematisch de zogenoemde ‘Bradenschaal’
(instrument waarmee decubitus gemeten wordt) afgenomen, waarna zo
nodig actie wordt ingezet. Bij tussentijdse vermoedens van problemen
wordt uiteraard niet gewacht tot het MDO (actie 2018).

voorkomen had kunnen worden en zo niet, of beleid of werkwijzen
moeten worden aangepast of (extra) training nodig is. Tot nu toe waren
er geen ziekenhuisopnames die voorkomen hadden kunnen worden,
waardoor dit (nog) niet aan de orde is geweest.
4.3.2. Hygiëne
Hygiënisch werken is – vooral in een verpleeghuis en in het geval van oudere,
kwetsbare mensen – van groot belang. Vooral ons horecabedrijf is aan strenge
eisen onderworpen. Om die reden zijn alle medewerkers die met voeding
werken verplicht om een HACCP training te volgen. In 2017 zijn de benodigde
trainingen hiervoor gevolgd. Daarnaast is er lichamelijke hygiëne die met name
in de zorg tot uiting komt. Bijvoorbeeld het dragen van schone bedrijfskleding,
weten hoe de handhygiëne toe te passen, lang haar opsteken en vele andere
regels die er toe bijdragen dat infecties worden voorkomen.

Vanaf het verslagjaar 2017 wordt ziekenhuisopname bijgehouden en wat
de redenen van opname is. Er wordt onderzocht of de opname

10

Ziekenhuisopname 2017

Of medewerkers ook daadwerkelijk hygiënisch werken wordt getoetst aan de
hand van korte scorelijsten. Voor het meten kennen wij de scorelijsten
‘Hygiëne groepswoning’, ‘Huysdames’ (HACCP en schoon maak), ‘Voeding &
Horeca - HACCP’ en ‘Naleven Huyscode’.

5

0
Gepland

Te voorkomen

Weet niet Niet te voorkomen
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Er wordt eens per maand gescoord
Oordeel

Scorelijst Hygiëne - groepswonen
zet in gele vakje een 1 als je gaat scoren
zet in het gele vakje de datum
Naam auditor
zet een 1 in het vakje van je keuze

1
Audit d.d.
?
Ja/ Nee/
goed niet
goed

norm

CONTROLES

NORM

T.H.T. datum:*

datum niet overschrijden

1

Verpakking:

afgedekt/gesloten

1

Sticker/etiket:

FIFO*

1

Temp. koelkast:

gewenst 4°, max 7°C

JAN

van calamiteiten. Of medewerkers de calamiteiteninstructies kennen wordt
eens per half jaar getoetst aan de hand van de scorelijst ‘Calamiteiten’.

25-7-2016

NVT

Ook bewoners kunnen aanmerkelijk bijdragen aan hun eigen veiligheid, de
veiligheid van anderen en van hun leef- en woonomgeving.
Om die reden zit voor in de bewonersmap de instructie ‘Wonen en leven in
een veilig huis. Wat u kunt doen?’ Er worden tips gegeven over de inrichting
van het appartement, het voorkomen van brand, diefstal, vallen, etc.

1

Eerste deel van de scorelijst Hygiëne groepswonen
4.3.3. Een veilig (t)huis
Voor alle denkbare calamiteiten zijn instructies gemaakt. De belangrijkste zijn
‘Wat te doen bij brand?’, ‘Wat te doen bij ontruiming?’, ‘Wat te doen bij een
overval?’, ‘Wat te doen bij vermissing van een bewoner?’, ‘Wat te doen bij
uitval van nutsvoorzieningen?’, ‘Wat te doen bij reanimatie? Ook zijn er
instructies voor het opschalen van het aantal medewerkers bij problemen, bij
extreme warmte of – koude, bij diefstal, gebruik van de oogdouche, etc. De
instructies staan op het intranet en hangen op diverse plaatsen in het huis.
De Table top-training - om de instructies eigen te maken - vindt jaarlijks plaats
en is voor alle medewerkers verplicht om te volgen. Deze heeft ook in 2017
weer plaatsgevonden.
Eerste deel van de instructie aan bewoners van het woonzorgcentrum hoe bij
te dragen aan de veiligheid voor zichzelf en voor anderen.
https://www.bartholomeusgasthuis.nl/bestanden/kwaliteitsplan/_bewoners_
abc.pdf

Er zijn 24/7 medewerkers in huis die bedrijfshulpverlener zijn (BHVgeschoold). Ook vinden er in huis ontruimingsoefeningen plaats om in de
praktijk te testen of medewerkers weten hoe zij moeten handelen in het geval
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Voortdurend samen leren van uitkomsten in de zorg staat hoog op de agenda
van het gasthuis. Op basis van de (eerder) geldende, landelijke normen voor
goede zorg, is een meetsysteem door middel van scorelijsten ontwikkeld,
zodat aan de hand van kleine audits, uitgevoerd door de medewerkers zelf,
steeds een ‘foto’ gemaakt kan worden van de kwaliteit van de zorgverlening
en de vraag beantwoord kan worden: is de basis op orde?

PLAN: Vanuit de missie en strategische doelstellingen, de gerealiseerde
resultaten en ervaringen (van cliënten en medewerkers), verbeterpunten en
veranderingen in omgeving, maatschappij en regelgeving worden jaarlijks
speerpunten gekozen waaraan gewerkt moet worden (H.4). In de uitvoering
wordt gewerkt volgens een gecertificeerd Kwaliteitsmanagementsysteem .
Uitkomsten en resultaten van het werk worden gepresenteerd in het
dashboard. Uitkomsten die hiertoe aanleiding geven worden opgenomen in
het verbeterplan van de afd., ‘beraad’ genoemd (CHECK – ACT, H.6.). Acties
die kunnen wachten worden opgenomen in het jaarplan x+1, waarmee de
PDCA cyclus is gesloten.

Het systeem van ‘scoren’ is in 2017 nagenoeg gereed gekomen en begint een
middel te worden om ‘al doende’ samen te leren. Dit lerend systeem zal in
2018 verder worden uitgebouwd.

4.4

Speerpunt 4: leren en werken aan kwaliteit

Visie
650 Jaar onderdak en zorg heeft als basis ‘leren en verbeteren’. Voortdurend
aanpassen en meebuigen, keuzes maken, soms een ander pad durven gaan dan
anderen, erkennen als er fouten worden gemaakt en die rechtzetten en bovenal
integer leiderschap zijn de pijlers waarop onze organisatie rust.

Systematisch leren en werken aan kwaliteit vraagt om een beleidscyclus
geënt op de Plan-Do-Check-Act cirke:, een jaarplan waarin de acties zijn
opgenomen wat beter kan, uitvoering volgens procedures van een
gecertificeerd kwaliteitssysteem, meten of beoogde resultaten ook werkelijk
behaald worden; een opleidingsprogramma dat er voor zorgt dat
medewerkers bekwaam blijven en ‘last but not least’ een lerend netwerk.
4.4.1. De beleidscyclus
Het gasthuis werkt gestructureerd aan zijn opdracht en aan voortdurende
verbetering en innovatie. Zie schema ‘de beleidscyclus’.
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Beleidscyclus Bartholomeus Gasthuis
10-7-2016
Zorgberaad
Laatste beraad gehouden op
Datum vandaag
16-7-2016
Controleer het zorgdashboard en zoom in als uitkomsten daar aanleiding toe geven
Voeg de gevonden risico's/ de zaken die niet goed scoren in op deze lijst en geef aan welke bron is gebruikt. Geef de ernst aan
Voeg ook uitkomsten toe uit verslagen van het Praethuys, Familiehuys, Inspectiebezoeken IGZ, Externe audits, praktijksignalen, etc
Geef aan in welk risicogebied de actie valt
Calamiteiten die gemeld moeten worden aan IGZ zijn:
Mogelijkheden: de actie valt onder hoog-risico. DIRECT oplossen
INVULLEN!!!
Actie nodig voor zorgberaad: inplannen op onderstaand jaarplan zorgberaad en actie nemen
Thema's: (zie nadere uitleg in Scorelijst Bestuur)

DE PLAN-DO-CHECK-ACT CYCLUS

KB
MB
MM

Karin
Mariska
Marineke

JvB
RvL

Jos
Remko

AN (SB)
PN

arts
Novicare
Pschycholoog
Nov.

Strategisch plan Zorgeloos Verzorgd
Op basis van literatuurstudie, marktverkenning, gesprekken en uitkomsten Bartholomeus Gasthuis

1 Scorelijst Basis op orde individ of team

C

Alle Coaches

1 Visie op zorg. Sturen op kwaliteit en veiligheid.
2 Zorgdossier, decubitus, mondzorg, vrijheidsbep.
3 Deskundigheid en inzet personeel

2 Enquête 1e contactpersoon
3 Klachten, complimenten,
4 verbeterideeën
MIC

AvD
CE

Astrid
Christine

SvdB

4 Medicatieveiligheid
5 Vrijheidsbeperking cliënten
6 Mondzorg
7 Decubituspreventie

5 MIM (zie lijst P&O)
6 Medicatieveiligheid

AvdB
RP

Sanne
Annemarie van
de Berg
Rineke Post

7 Hygiëne
8 HACCP groepswoning

8 Hygiene en infectiepreventie
9 Gebruik psychofarmaca
10 Kwal en Veiligheid (hulp)middelen
11 Calamiteiten/Brandveiligheid/ ontruiming
12 Overig (geen thema kwaliteit van zorg in geding)
13 Gerealiseerd en afgerond

Nieuwe actie? Kopieer regel 28 en voeg in
onder regel 28 en vul de actie in op regel 29
ingebracht probleem/ verbetermogelijkheid
d.d.
0
0
0
0
0
1

1

1

16-7-2016
23-7-2016
17-7-2016 Er zit maar 1 bewoner/ 1e CP in de
Cliëntenraad
29-3-2016 Klachtbehandeling (opvolging):
probleem is dat beleid niet bij
iedereen goed bekend lijkt.
29-3-2016 Euthanasiebeleid: we krijgen er
steeds vaker mee te maken in de
praktijk, ervaringen geven aan dat
protocol om aantal zaken in praktijk
soepel te laten kan bijdragen aan
kwaliteit rond dit porces te
verhogen.

9 Beoordeling leveranciers
10 Inzet personeel: formatie-bezetting,
11 ziekteverzuim
Deskundigheid personeel: scholing
12 Audits/ Inspectie/ rapportages

Ernst/ risico:

13 Financiele situatie
14 Voortgang jaarplan

1 = Kan catestrofaal aflopen: overlijden/ ernstig blijvend letsel. direct actie nemen
2 = Kan (op termijn) leiden tot (blijvend) letsel. Oplossen binnen een maand

15 Uitkomst CQ
16 Uitkomst Medewerkersmonitor

3 = Geen letsel tot gevolg. Oplossen binnen 3 maanden
4 = Op jaarplan jaar x+1 plaatsen

17 Overig

zet hier een 1, 2, 3 of 4
concreet doorgevoerde
oplossing/ actie

benodigde actie

1 bij vertrek lid Cliëntenraad toch weer
opneiuw ons best doen of er een
bewoner of 1e CP kan toetreden
17 Bespreking in sept.vergadering

17 1. AvD vragen haar punten op te
schrijven t.b.v. zorgberaad
2. SvdB vragen om met vpk-team
eveneens te inventariseren wat
aandacht/verbetering behoeft
3. nagaan er elders een bruikbaar
protocol is (navraag bij Axion Continu,
VenIJ en kwal.netwerk JvB)
4.Protocol maken en doorspreken met
alle betrokkenen
5. Opnemen in KMS

concreet resultaat

1
2
3

verantgereed
woordelijk

KB/ WE

3 …

…

4 Uitkomst actie: werkbaar protocol
beschikbaar dat gebruik maakt van
eerder opgedane ervaringen en en
actief in gebruik is in voorkomende
situaties.

Proces rond euthanasie
verloopt zo 'zorgeloos'
mogelijk voor cliënt en
familie/ medewerkers weten
wat te doen en stemmen
optimaal af onderling.

1. (MM
vraagt)

ONWAAR
ONWAAR
ONWAAR
21-7-2016
22-8-2016
15-10-2016

Acties
die
kunnen
wachten
gaan
naar het
jaarplan
x+1

De beleidscyclus zoals gehanteerd in het Bartholomeus Gasthuis

Bartholomeuskader; beschrijving van de uitgangspunten, werkwijzen en speerpunten
Kwaliteitsplan (jaarlijks) voortvloeiend uit het Bartholomeuskader
In samenspraak met Cliëntenraad, OR, College van Regenten, lerend netwerk

Begroting op basis van doelen, zorginkoop en omzet x-4

27-6-2016

ONWAAR

AvD
2. SvdB
vraagt vpkteam
3. JvB

Extern: jaarlijks in
kwaliteitsverslag

VERBETERPLAN: het 'beraad'

PLAN

Er is een zorg-, welzijns-, horeca- en facilitair beraad
Acties die kunnen wachten gaan naar het jaarplan x+1

Uitvoeren plannen
gedurende jaar

Uitkomsten worden beoordeeld op mate van risico
Ingedeeld in ernstig, matig, gering risico en als

ACT

actie opgenomen in het 'Beraad'. Op grond van

Afleggen verantwoording aan

Zorgeloos
Verzorgd oud
worden in het
hart van Utrecht

de ernst van het risico wordt binnen de vastge-

College van Regenten,

DO

Clientenraad,
OR,

stelde termijn actie genomen.

De meetinstrumenten

Zorgeloos
Verzorgd
ouder
DE TOP: Zorgeloos
Verzorgd
ouder worden:
je worden;
leven voortzetten
zoals jezoals
wilt enje
kunt,
ook
alskunt,
je minder
ziek
wordt kan of ziek wordt
je leven voortzetten
wilt
en
ookkan
alsofje
minder

CQ
Zorgkaart
Enquete Uit&Doe
CQ
Enquete Zorgbemiddeling
Zorgkaart
Enquete
Zorghotel
Enquete Uit&Doe
Praat-erover-kaartje
Enquete
Zorgbemiddeling Enquete
Klachten
en meldingen
Zorghotel
Praat-erover-kaartje
Klachten en
Enquete Zunte
meldingen Enquete Zunte
Zunte
scorelijst
bewoner
Zunte scorelijst bewoner Enquete Zalen
Enquete 1e Enquete
CP voor MDOZalen
(GW en WZC)
Enquete 1e CP voor MDO (GW
en WZC)

Levenskaart
KAART Groepswonen
Huyscode
& Huysstijl
Huyscode
Calamiteitenkaarten
Zo zijn
onze
manieren Agenda's
Dagritme
op
Agenda's
In&Doe
- Uit&Doe
de GW KAARTEN
CalamiteitenkaartenLTOP

Financiers

CHECK

ERVAREN KWALITEIT
ERVAREN
KWALITEIT
VAN LEVEN
EN WELBEVINDEN

1

Bewoner/ 1e contactpersoon en diens familie van het
woonzorgcentrum en de groepswoningen
Gasten van het zorghotel
Binnenstadbewoners die gebruik maken van Barth in
de Wijk
Zakelijke klanten die zalen huren

0,8

OMGEVING, DAGINVULLING,
BEJEGENING:
ZINVOL LEVEN (Basiskamp 2)
PRETTIGE
EN VEILIGE WOONOMGEVING

FYSIEKE (WOON)OMGEVING (basiskamp
DAGSTRUCTUUR
EN ZINVOLLE DAG
2)
- (Brand)veilig
(BOM)
DAGSTRUCTUUR
EN ZINVOLLE DAG
- Aangepast op FYSIEKE
ouder
- Passend
in dagritme,
aantrekkelijk,
Op groepswoning
volgens BOM:
(WOON)OMGEVING
worden - Waardige
- duidelijk laagdrempelig
wanneer wat gebeurd
- (Brand)veilig
inrichting- Aangepast op ouder
--Rijk
gevulde In&Doeen Uit&Doe met
Agenda,
Geschikt
voor mensen
- passend in dagritme BOM Uit&Doe Agenda:
- Logistiek LEAN
worden - Waardige
dementie
passend bij ouder worden, aantrekkelijk,
inrichting
- Familieparcitipatie
en vrijwilligers
laagdrempelig

'muurloos'

BASIS
OP ORDE 1)
BASIS OP ORDE
(Basiskamp

Zorg

Exploitatieoverzicht

Exploitatieoverzicht
Productieoverzicht
Productieoverzicht
Medewerkersbladen
Medewerkersbladen
Medewerker
Medewerker
Monitor
Monitor
Zorgeloos Verzorgd II, B-PRD Verblijf,
Wonen,
Welzijn Jaarthermometer
Zorgeloos
Verzorgd II,

B-PRD Verblijf, Wonen, Welzijn
Jaarthermometer

ALGEMEEN
DAGELIJKSE
ALGEMEEN
DAGELIJKSE VERZORGING
VERZORGING
Is bewoner
schoon? Gaat om
de bewoner/ gast schoon en
haar,Iskleding,
nagels, hygiëne,
verzorgd?
wensen
deze
en behoeften
Gaatinom
kleding,
haar, nagels,
kennen
wat past bij het
hygiëne,
'levensverhaal'
wensen in deze en behoeften
kennen
in ritme wat hoort bij
levensverhaal

(Basiskamp 1)

GEZONDHEIDSRISICO'
GEZONDHEIDSRISICO'S

PERSOONSGERICHTE ZORG/ AANDACHT

PERSOONSGERICHTE
ZORG/
AANDACHT
Zorg voor depressie, probleemgedrag,
huidletsel,

ORGANISATORISCH BEKWAAM

Zorg
voor depressie, probleemgedrag,
huidletsel,
HACCP; voeding Hygiëne van
ORGANISATORISCH
ondervoeding/overgewizcht,
vallen,
ondervoeding/overgewizcht,
vallen, medicatiegebruik,BEKWAAM
personen en ruimten
medicatiegebruik, incontinente, mondzorg,
HACCP;
voeding Hygiëne
incontinente,
mondzorg, bewegeging
Medicatieveiligheid
Auditsysteem
bewegeging
van personen
en huyscode
ruimten
Voorkomen
van
incidenten
en MIM):
Voorkomen van
incidenten
(MIC(MIC
en MIM):
Nalleven
Medicatieveiligheid
Agressie, medicatiefouten,
vallen,vallen,
stoten/knellen,
Agressie,
medicatiefouten,
stoten/knellen,
Auditsysteem Nalleven
pesten, discrimineren
pesten,
discrimineren
Voorkomen van gevaarlijke situaties: Sensor uit,

Randvoorwaarden (voorbereiden expeditie)
Voor goede
zorg en voortbestaan
Bartholomeus
Gasthuis
Randvoorwaarden
(voorbereiden
expeditie)

Juiste mensen op de juiste
plek,
fitzorg
en en
getraind.
Dragers.
Expeditieleider.
Verschillende
Voor
goede
voortbestaan
Bartholomeus
Gasthuis
Juiste
mensen op de(skills).
juiste plek,Deskundigheid
fit en getraind. Dragers.
Verschillende
(skills).
Deskundigheid
ervaring,
kwaliteiten
en Expeditieleider.
ervaring, In
voor dekwaliteiten
top halen.
Een
route eneneen
doel.In voor de top
halen. spullen.
Een route en
een doel. Juiste
spullen.
Voldoende geld. Communicatiemiddelen.
Juiste
Voldoende
geld.
Communicatiemiddelen.

Visie op welzijn-wonen-zorg in en buiten gasthuis

Visie op welzijn-wonen-zorg in en buiten gasthuis

Uitkomst van scorelijsten

0,4
0,2

DASHBOARD

Uitkomsten van enquetes

- Bestuur

Externe audits

- Per team:

Exploitatieoverzicht

Zorg

Productieoverzicht

Voeding & Horeca

Medewerkersuitkomsten

Welzijn
Facilitair
- UvoorU
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72%

79%

84%

81%

79%

71%

77%

0,6

BEJEGENING
- volgens Huyscode

BEJEGENING
- Volgens BOM methodiek en - Ja, tenzij
Huyscode - Alles wat aandacht krijgt groeit
- Ja, tenzij
(ook negatieve zaken)
- Alles wat water krijgt groeit
-Generatieloos, drempelloos,
(ook 'onkruid')

- Geschikt voor mensen met dementie;
verpleeghuis met zo min mogelijk muren

Sorelijsten
Hygiene groepswonen
Medicatieveiligheid
SCORELIJSTEN
Basis op orde
- team
Zorg
Basis op orde - bewoner
Hygiene,
medicatieveiligheid,
Welzijn: verbetersuggesties
Basis
orde (2)
van enquete
Hotel op
en ZorgBem
Facilitair
Naleven Huyscode
Huysdames;
Facilitair
Haccp/schoonmaak
Calamiteiten/
onderhoud
Naleven
Huyscode
Voeding & Horeca
Calamiteiten,
Huysdames
Basis
op orde HACCP Zorg
Hygiene
Voeding
& Horeca
groepswonen
Medicatieveiligheid
Basis op
orde -Basis
team Basis
orde -HACCP
bewoner
op op
orde,
Welzijn: verbetersuggesties van enquete
Hotel en ZorgBem Facilitair Naleven Huyscode
Huysdames; Haccp/schoonmaak
Calamiteiten/ onderhoud Voeding & Horeca

Voortgang uitgesplitst naar afdeling

VAN LEVEN EN WELBEVINDEN (Basiskamp 3)

28%

21%

21%

16%

29%

19%

23%

0

Bestuur

Zorg

Horeca

Gerealiseerd

Totaal

in orde, 2 = basis op orde 3 = het bereiken van de top. Er wordt pas
gewerkt aan 3 (de toppoging) als de ‘seinen’ van 1 en 2 op groen staan.

4.4.2. Het jaarplan
Alle acties worden opgenomen in het jaarplan. Zij worden geordend naar
project (zelfde kleur) en naar speerpunt. Ook wordt opgenomen of het
project/ de actie advies- of instemming plichtig is voor ondernemingsraad
JAARPLAN 2017/ 2018

Vordering project: 0=niet begonnen, 1=gestart, 2=redelijk gevorderd, 3=fors gevorderd, 4=helemaal gereed
Zwaarte project: 1=licht, 2=middel, 3=zwaar. Het totaal dient 'normaal' verdeeld te zijn 25%/50%/25%
In dashboard wordt uitkomst en opvolging gevolgd

X
1

X

X

1

1

Hard resultaat

X
0 X X
75% A4 van stad en daarop aangegeven wie onze belangrijkste
3 2
'verwijzers'/ partners zijn
75% belangrijkste verwijzers en partners bezocht om zodoende omzet
3 2
te vergroten en/of minimaal te behouden (goodwill en bekendheid)

1

3

1

75% Contract Saltro

1

1

1

25% Minder kosten, medewerkers meer aan het roer.

1

4

2

1
1

4
4

2
1

1

2

1

1
1
1

0
0
0

1
1
1

1
0

2
2

1
1

1e deel van het jaarplan 2017. De prioritering wordt toegelicht in de
beschrijving van het dashboard in hoofdstuk 4.4.4: 1 = randvoorwaarden
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Zwaarte

X
1

Stand in %

X

Vordering

Facilitair

X
2

Horeca

0
7

Zorg

x

Welzijn

x

1

P&O

BELANGRIJKSTE THEMA'S 2017
Accountmanagent: Maken sociale kaart; HA, buurtteams, Saltro,
behandelaars, ZKH-en, etc
8 Accountmanagement: (structureel) Netwerk opbouwen op basis
1
1
van sociale kaart; afspraken plannen, bezoeken,
materiaalontwikkeling om mee te nemen
9 Accountmanagement: Samenwerkingsovereenkomst met Saltro
1
1
(eenvoudig houden)
10 Accountmanagement: Komen tot een eenvoudiger overeenkomst
1
1
met Novicare op basis van triage
12 Opleidingsplan: 1e pilot starten (1e tranche); evalueren,
1 OR
2
aanscherpen
13 Opleidingsplan: na 1e pilot dashboard P&O aanpassen situatie
1
2
14 Opleidingsplan: weer opstarten kwaliteitspaspoort of wijze waarop
1
2
wordt bijgehouden of medewerker bekwaam is
15 Opleidingsplan: inbedden opleidingsplan in B-PRD Personeel en in
1
2
rollenhuis
16 Maken Inwerkkaarten o.a. op basis van rol en opleidingsplan
1
2
17 Herzien beoordelingssbeleid/-formulier
1 OR
2
18 Afnemen en rapporteren korte vragenlijst medewerkers 'Are you
1 OR
2
Inbedden in P&O dashboard en actie nemen waar
en/of cliëntenraad.happymeter?
nodig
20 Upgrade ICT; nieuwe server
1
1
21 Verkennen invoering webversie Cura; U care
1
1
x
1

Bestuur

Project nr

CR

OR

prioritering

Speerpunt

In jaarplan innovatie/vernieuwing, in dashboard uitkomsten jaarplan en verbetering van staande processen

Project omschrijving

100% 1e cyclus opleidingsplan doorlopen. Ervaringen leiden tot
aanscherping plan.
100% Dashboard beschikbaar zodat uitvoering gevolgd kan worden
100% Overzicht voor medewerker en organisatie of medewerker(s)
bekwaam is/zijn
50% In rolbeschrijving is benodigde vakkennis, training en ervaring
opgenomen. Passend bij opleidingsplan
0% Inwerkkaart per rol beschikbaar
0% Eenvoudiger/praktischer beoordelingscyclus/formulier gereed
0% Continue vinger aan de pols van medewerkerbetrokkenheid en
mogelijkheid tot snel ingrijpen
25% Vervangingsplan nieuwe server gereed
0% Afwachten resultaten pilot in V&IJ. Het is een dure aanschaf.

Zodra iedere proceseigenaar de voortgang in het jaarplan aangeeft, vult
zich automatisch het dashboard, waarop kan worden afgelezen hoe het
staat met de voortgang van acties:

processen facilitair, financiën & controle en personeel & organisatie zijn
ondersteunend aan het primaire proces.
Het KMS is opgezet vanuit de strategische missie en visie. Deze is
vastgelegd in de documenten:
- strategische (markt)oriëntatie Zorgeloos Verzorgd II;
- strategisch plan Zorgeloos Verzorgd II;
- en vindt haar weerslag in het filmpje zoals gepresenteerd op de
website onder paragraaf 1 van het Kwaliteitsplan 2018.

Voortgang uitgesplitst naar afdeling
120%
100%
80%

91%

89%

91%

96%

89%

91%

91%

60%

De belangrijkste processen worden vastgelegd in zogenaamde
beleidsprocedures (B-PRD). In een B-PRD worden de visie op het proces,
het doel van dit proces en de diverse stappen in het proces beschreven.
Aan de B-PRD zijn onderliggende documenten gelinkt zoals procedures
(beschrijving procesgang en werkwijze) of kaarten (schematisch weergave
van de te volgen stappen). Aan deze procedures of kaarten hangen
eventueel protocollen, werkinstructies, checklists, formulieren, regelingen
en enquêtes. Deze hebben niet persé een vast format omdat ze vaak
gebruikt worden tijdens het dagelijks werk. Layout gaat dan voor op
format. De B-PRD heeft daarentegen wel een vast format en begint met
de laatste revisiedatum, de verantwoordelijk proceseigenaar en op welke
bronnen, wet- en regelgeving de B-PRD stoelt.

40%
20%

9%

11%

9%

11%

Zorg

Welzijn

4%

9%

9%

0%
Bestuur

P&O

Gerealiseerd

Horeca Facilitair

Totaal

Nog te doen

Gerealiseerd jaarplan 2017 zoals getoond in het ‘dashboard bestuur’.
Overzicht voortgang per afdeling. Het totaal kan meer of minder dan
100% worden als er acties bijkomen of afvallen. Acties kunnen alleen op
het jaarplan afvallen of worden toegevoegd na een managementteambesluit. Ook wordt daarover inzicht gegeven naar het College van
Regenten, cliëntenraad en ondernemingsraad.

Het Bartholomeus Gasthuis is in 2017 overgestapt van HKZ-certificering
(HKZ 2010) op ISO certificering volgens de ISO norm 9001: 2015. De in
oktober door DEKRA uitgevoerde externe audit leverde nul
tekortkomingen op, waarna het ISO-certificaat ontvangen werd.
Daarnaast was Bartholomeus Gasthuis in 2017 gecertificeerd door de

4.4.3. Het kwaliteits Management systeem
Het kwaliteitsmanagamentsysteem (KMS) is ingedeeld in primaire en
ondersteunende processen. De primaire processen spelen zich af binnen
de afdelingen Zorg (Binnen Barth) en Huis in de Wijk (Bij Barth). De
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SNHz voor het zorghotel. Ook zijn wij erkend leerbedrijf voor o.a. de zorg
en de horeca.

Financiering zorghotel
100%
80%

4.4.4. Het managementinformatiesysteem Gastscore
Vervolgens worden binnen Gastscore – het
managementinformatiesysteem van het gasthuis - systematisch
uitkomsten van acties gemeten op de volgende gebieden:
- waardering door klanten;
- waardering door medewerkers;
- waardering door de maatschappij;
- bedrijfsvoering, zowel financieel als procesmatig.

60%
40%
20%
0%
jan

Particulier

Meerdere functionarissen vullen – al werkend - de gegevens in Gastscore
in. De ingevulde gegevens die zijn omgezet naar managementinformatie
worden automatisch doorgezet naar een dashboard zodat direct
inzichtelijk is hoe het Bartholomeus Gasthuis er voor staat.

80%
60%

64%

44,9%

50,0%

59% 63%

33,5%

40,0%
30,0%

56% 53%

Eerste lijns verblijf

60,0%

84%
65%

Zorgverzekeraar

aug sep okt nov dec

70,0%

95%

65% 64% 61%

jul

Benutting zorghotel

Benutting zorghotel
100%

feb mrt apr mei jun

36,2%

38,2%

2014

2015

20,8%

20,0%

61%

10,0%

43%

0,0%

40%

2012
20%

feb mrt apr mei jun

jul

aug sep okt nov dec
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2016

2017

Voorbeelden hoe gegevens, ingevuld door de zorgbemiddelaar in de
planning van het zorghotel, automatisch worden omgezet naar
managementinformatie.

0%
jan

2013

keert tijdens zijn expeditie naar de top regelmatig terug naar het basiskamp
en verblijft daar het grootste deel van de tijd.

4.4.5 Het dashboard
Het dashboard volgt de metafoor van een bergbeklimming2. Het begint, zoals
elke expeditie naar de top, met de benodigde randvoorwaarden.
Bijvoorbeeld: zijn er voldoende financiële middelen, is de route goed
uitgestippeld, zijn er voldoende (opgeleide) mensen, zijn zij bestand tegen
‘slecht weer’.
Als hieraan wordt voldaan, kan op weg worden gegaan naar het basiskamp;
een cruciaal onderdeel in de bergbeklimming en letterlijk van levensbelang
voor het welslagen van elke expeditie, naar welke top dan ook. De parallel
tussen bergbeklimming en onze organisatie dringt zich op: wil het
Bartholomeus Gasthuis een excellente organisatie zijn, dan is – als alle
randvoorwaarden in orde zijn - de volgende zorg dat de ‘basis op orde’ is,
oftewel de kwaliteit van de zorg goed is. Ook wanneer we verder op weg gaan
en streven naar kwaliteit van leven en mooie vergezichten, blijft deze basis
continu aandacht vergen. Immers zonder kwaliteit van welzijnszorg is er geen
kwaliteit van leven en is excellentie onbereikbaar. Ook de bergbeklimmer

Gedurende de periode dat de bergbeklimmers in het basiskamp vertoeven is
de belangrijkste handeling er voor te zorgen dat er genoeg water wordt
gedronken door sneeuw te smelten en zo in leven te blijven. Per 1000 meter
hoogte een liter drinken. Dus op 5000 meter 5 liter water drinken en op 6000
meter 6 liter. Hoe hoger hoe meer werk, hoe beter hoe meer aandacht nodig
is? Hoe dan ook, het kost veel tijd en beslaat het grootste deel van de dag. De
parellel met de zorg laat zich niet moeilijk raden.
Vervolgens gaan we op weg naar kamp 2; er ontstaat uitzicht op een ervaring.
De kwaliteit van leven staat centraal. Het gaat in het Bartholomeus Gasthuis
om de kwaliteit van de (fysieke) woonomgeving, een zinvolle dagstructuur en
om de bejegening van- en compassie met onze cliënten. Aspecten die net als
de basis(zorg) continue aandacht vragen. De bergbeklimmer ‘peddelt’
voortdurend tussen de basiskampen om te wennen aan de hoogte. Ook in de
zorg blijft de zorgmedewerker voortdurend bezig met de basis van de zorg om
dan weer het zicht te hebben ‘op de top’.
De uitbraak naar de top wordt goed gepland en zorgvuldig voorbereid. Vanaf
de dag dat de reis is aangevangen tot dat moment is alles er op gericht om in

2

Geïnspireerd door een beleidsdag van het managementteam en kernteam met
Katja Staartjes, de eerste Nederlandse vrouw die de Mount Everest bedwong.
https://katjastaartjes.nl/spreker/less-is-more/
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goede conditie te zijn en zo het juiste moment te pakken. In het Bartholomeus
Gasthuis is het niet anders. Om een excellente prestatie neer te zetten moet
heel duidelijk zijn welke berg beklommen wordt en welke top dus behaald
gaat worden. Geen drie bergen en drie toppen maar één centraal doel dat
alles overstijgt om op die manier te bereiken dat cliënten hun leven kunnen
blijven voortzetten zoals zij dit graag willen, ook al zijn ze ziek en/of hebben ze
ondersteuning nodig omdat zij niet meer alles zelf kunnen.

etc. (zie het voorbeeld van de planning van het zorghotel).
Belangrijkste factor voor de ervaren kwaliteit van de welzijnszorg is

medewerkersbetrokkenheid (rapportcijfers)
8
7,5

In het jaarplan zijn de acties – naast een indeling in speerpunten - ingedeeld in
de verschillende fasen zoals hiervoor beschreven. Er wordt in het jaarplan
liefst maximaal één innovatie doorgevoerd als toppoging. Deze toppoging kan
zelfs meerdere jaren het jaarplan domineren. Zoals nu bijvoorbeeld’ Het
Nieuwe Bartholomeus Gasthuis’ de toppoging is en doorloopt tot wellicht in
2020. De andere innovaties/ acties zijn gericht op de randvoorwaarden en het
goed inrichten en onderhouden van de basiskampen 1 en 2.
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verander
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toekomst
ervaren
gerichtheid werkbeleving

Sector 2016

wellicht de verbondenheid en tevredenheid van onze medewerkers.
Zonder ‘zin in het werk’ zal er geen excellente zorg geleverd worden. Om
de betrokkenheid onder medewerkers te meten werd tot nu toe
meegedaan met de Actiz benchmark. De laatste benchmark dateert van
2016. Uit de cijfers - t.o.v. de aanzienlijk minder positieve benchmark in
2014 blijkt dat in de tussenliggende periode genomen maatregelen een
duidelijk positief effect hebben gesorteerd.
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4.4.6 Randvoorwaarden in orde
Verschillende functionarissen vullen de managementoverzichten die de
bron vormen voor het onderdeel ‘randvoorwaarden in orde’. Het gaat dan
over productie, financiën, opleiding, voldoende en bekwaam personeel,
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-

4.4.7. Basis op orde
Om te bepalen of de basis op orde is (basiskamp 1 en 2) werken we met
scorelijsten. Zoals eerder aan de orde is gekomen worden op de cruciale
onderdelen van de primaire- en ondersteunende processen audits uitgevoerd
aan de hand van scorelijsten. De audits worden uitgevoerd door de
medewerkers zelf, waardoor ze al doende onder ogen krijgen wat de norm is.
Dit indirecte leereffect is effectief, want zonder dat je er voor uit hoeft te
komen word je steeds opnieuw geconfronteerd met ‘hoe het hoort’. Op het
dashboard is te zien welke scorelijsten er zijn. Zie onder de kop
‘meetinstrumenten’ (links in het plaatje van de berg). Door het jaar heen zijn
voor de verschillende onderwerpen periodieke audits uitgevoerd.

-

(actie 2017) enquête eerste contactpersoon bewoner groepswoning –
voorafgaand aan MDO
enquête Uit&Doe;
enquête Zunte (onder bewoners en gasten).

Gem. rapportcijfer
zorgbemiddeling
(inhuizen in BG)
9

7,9

8,1

8,0

2015

2016

2017

7,4

8
7

4.4.8. Ervaren kwaliteit van leven
Alle acties die worden genomen, of het nu een gesprek is of een wond
verbinden, een activiteit in de Uit&Doe Agenda of een brief die de bestuurder
schrijft, het vullen van de website, het schoonmaken van het appartement,
het dient er allemaal toe dat de bewoner en diens naasten de kwaliteit die wij
leveren als goed ervaren. Dat bewoners gelukkig zijn zoveel als kan en als er
noden zijn, wij die proberen weg te nemen of draaglijk te houden.

2014

Uitkomst enquêtering nieuwe bewoners 3 maanden na verhuizing naar BG

Gem. rapportcijfer
zorghotel
8,4

8,5

Ervaringen zijn meningen. Geen feiten. Het gaat over de diepe beleving die
iemand heeft. Ook als er geen woorden aan verbonden kunnen worden. Ook
al zou je het willen tegenspreken. Ook al vind je een negatieve ervaring niet
terecht omdat je zo je best hebt gedaan of omdat het een ongenuanceerde
reactie is in jouw ogen.
Het gasthuis meet de ervaren kwaliteit aan de hand van diverse enquêtes:
- enquête zorgbemiddeling overgang naar Bartholomeus Gasthuis);
- enquête zorghotel (bevraging gast na verblijf in het zorghotel);
- (actie 2017) enquête bewoner WZC – voorafgaand aan MDO;

8

7,9

8,1

7,5
7
2014

2015

2016

2017

Gem. rapportcijfer

Uitkomst enquêtering gasten zorghotel
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8,8

9

Enquête-uitkomsten kunnen zowel op individueel – als op organisatieniveau
aanleiding geven om zaken te verbeteren en zo bijdragen aan het vergroten
van de kwaliteit van leven.

vrienden en familie. De grafiek laat een gestage stijging van het cijfer zien in de
afgelopen jaren.

Ook krijgen wij waarderingen via de landelijke cliëntwaarderingswebsites: zie
https://www.bartholomeusgasthuis.nl/zorg/kwaliteit

Uitkomst ZorgkaartNederland.nl
(2012, 1 waardering, 2013 en 2014 geen)
10
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gem. alle jaren
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gem. per jaar

Noot. Tot 2016 nam het Bartholomeus Gasthuis elke twee jaar deel aan een
landelijke benchmark (vergelijkend onderzoek) om de cliënttevredenheid te
meten via de zogenoemde CQ-index. De CQ-index is afgeschaft na veel kritiek
op het ontoereikende karakter ervan om de werkelijke tevredenheid van
cliënten te meten. In 2018 komt een set aan landelijk ontwikkelde erkende
instrumenten beschikbaar om de subjectief ervaren bijdrage van organisaties
aan de kwaliteit van leven van cliënten te meten.

Uitkomst waardering door cliënten via www.zorgkaartnederland.nl
Het Bartholomeus Gasthuis scoort goed in vergelijking met andere
organisaties. In 2017 scoorde het Bartholomeus Gasthuis gemiddeld een 9,3
op Zorgkaartnederland.nl; het gasthuis scoorde daarmee het hoogst in de
regio. 100 procent gaf aan het Bartholomeus Gasthuis aan te bevelen bij
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4.4.9 Klachten, complimenten en verbeterideeën
Het gasthuis vindt het belangrijk te weten over welke zaken cliënten niet
tevreden zijn en kent daarom diverse mogelijkheden om een klacht te
uiten. Deze variëren van direct mondeling contact met de medewerker of
manager, een papieren of digitaal ‘Praat-er-over-kaartje’, een brief of mail
tot het inschakelen van de onafhankelijke Klachtencommissie Verpleging
en Verzorging Utrecht (KVVU). Informatie over de klachtenregeling is
onder meer te vinden op de website en in de informatiemap voor
bewoners en wordt zo nodig actief onder de aandacht gebracht door
medewerkers. De volledige klachtenregeling is desgewenst opvraagbaar.

De managers beoordelen de uitkomsten van hun eigen team. Als daarvoor
aanleiding is wordt een verbeteractie opgenomen. De klachtenfunctionaris
pakt daarnaast iedere melding op en bewaakt dat het proces van afhandeling
door de proceseigenaar goed verloopt.
Intern ingediende klachten worden opgevangen door de
klachtenfunctionaris en inhoudelijk behandeld door de betrokken
manager. De bestuurder wordt geïnformeerd over binnengekomen
klachten en indien nodig betrokken bij de afhandeling hiervan.
Klachten, complimenten, ideeën

Eind 2016 is de klachtenregeling aangepast en in lijn gebracht met de wet
Kwaliteit, klachten en Geschillen (Wkkgz). Omdat het gasthuis al sterk in
de geest van de Wkkgz werkte, zijn slechts kleine veranderingen
doorgevoerd. Zo is de onafhankelijke bemiddelende rol van de
klachtenfunctionaris meer benadrukt en zijn de contactgegevens
opgenomen van de nieuwe Geschillencommissie waarbij het gasthuis
vanaf 2017 aangesloten is. Hoewel aansluiting bij een externe
klachtencommissie niet langer verplicht is, is er in regionaal verband voor
gekozen de KVVU toch voort te zetten. Dit biedt cliënten een extra
mogelijkheid om een eventuele klacht in te dienen. De ondernemingsraad
en cliëntenraad hebben ingestemd met de geactualiseerde
klachtenregeling en deze is gepubliceerd op de website. Begin 2017 zijn
bewoners en familieleden hierover geïnformeerd.

0
Informatie
Zorgleefplan
MDO
De 5 kernwaarden
Bereikbaarheid zorg
Lichamelijk welbevinden
Geestelijk welbevinden
Hulp bij eten
Professionaliteit &…
Nazorg
klacht
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Grafiek gebaseerd op metingen van klachten, complimenten, verbeterideeën
team zorg. Door de procesgerichte weergave is het eenvoudig om bij
afwijkende totalen de onderlinge redenen te vinden c.q. te weten waar in het
proces het probleem zich bevindt.

De klachten worden geregistreerd door de klachtenfunctionaris in het
invulformulier. De grafieken worden daarna voor iedere afdeling/ team
automatisch gegenereerd.
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10

Bij de externe klachtencommissie KVVU worden (schriftelijk) ingediende
klachten behandeld door deze commissie. Klager en gasthuis worden door
de commissie betrokken bij de behandeling en afhandeling van de klacht.
De KVVU fungeert tevens als klachtencommissie in de zin van artikel 41
Wet Bopz. De KVVU bestaat uit een aantal onafhankelijke leden,
waaronder een specialist ouderengeneeskunde en een jurist.
Net als in voorgaande jaren werden er in 2017 geen formele klachten
ingediend bij de externe Klachtencommissie, de KVVU.

een bepaalde manier geregeld is. Als dit aan de orde was, werden excuses
aangeboden en/of maatregelen genomen om het probleem te verhelpen.
Als daartoe aanleiding was, werd tevens actie genomen om werkwijzen
structureel te verbeteren. Zo is na een onveilige situatie vanwege een
openstaand bovenlicht de gehele buitenzijde van het gebouw bekeken
om te zien of er nog meer ‘zwakke’ plekken waren, waarna benodigde
verbetermaatregelen zijn genomen.
De gemiddelde afhandelingsduur van de klachten bedroeg iets meer dan
zeven dagen. Veelal was afhandeling in minder tijd mogelijk, er waren
echter ook enkele situaties waarvan de definitieve afhandeling meer tijd
in beslag nam, onder meer vanwege vakantie en het niet kunnen bereiken
van de persoon in kwestie. Klagers gaven vrijwel zonder uitzondering aan
zich gehoord en serieus genomen gevoeld te hebben en tevreden met de
wijze waarop de klacht is afgehandeld.

In totaal werd in het verslagjaar 14 keer een Praat-er-over-kaartje, e-mail
of brief ontvangen, met in totaal 21 klachtonderwerpen. Er werden 24
complimenten ontvangen over in totaal 50 onderwerpen en 5
verbeterideeën. Het aantal klachten over de kwaliteit van zorg was, net
als in de voorgaande jaren, beperkt (vijf). Er waren geen
klachtonderwerpen die er bijzonder uitsprongen, met uitzondering van de
wens voor meer coördinatie van de zorg in het zorghotel, die enkele
malen naar voren kwam en is opgepakt door de betreffende managers.
Er waren 11 complimenten over de liefdevolle en aandachtige zorg, de
deskundigheid en de begeleiding bij en na overlijden van een bewoner.
Ook de geestelijk verzorger ontving hierover meerdere complimenten.
Daarnaast was de zaalverhuur, catering en ontvangst bij partijen en
feestjes zoals verjaardagen goed voor diverse complimenten. Men
roemde de gastvrijheid, de mooie zaal, het heerlijke eten en de geruisloze
ondersteuning. Verbeterideeën betroffen vooral kleine aanpassingen aan
(de inrichting van) het gebouw of de zorghotelkamer, zoals meer haakjes
in de badkamer, een wandklok, etc.

4.4.10. Meldingen Incidenten Clientenzorg (MIC)
Het aantal MIC meldingen nam iets af in 2017. Belangrijkste meldingen
betroffen medicatie en vallen. Zie ook paragraaf 6.1.

800

Meldingen Incidenten
Cliëntenzorg
(2017 geëxtrapoleerd)
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Bij elke klacht werd direct uitgezocht wat de reden was en contact
opgenomen met de klager. Daarbij volstond soms uitleg waarom iets op

2013
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2014
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4.4.11. De Bartholomeus Academie
Onder al het handelen zit de kennis, ervaring en vaardigheid van de
individuele medewerker. Ook al zijn de financiële marges in de ouderenzorgsector krap en is de werkdruk hoog, wij zijn van mening dat opleiding en
training van groot belang is om de ervaren kwaliteit van leven te beïnvloeden
en dus zal er tijd en moeite in opleiden gestoken moeten worden.

2. Bartholomeus Gasthuis specifiek: bedrijfshulpverlening, ontruiming,
handhygiëne, etc.;
3. bekwaam blijven: HACCP, BIG scholing, etc. Ook alle klinische lessen vallen
onder dit onderdeel;
4. de thema carrousel: iedere medewerker mag 2 thema’s volgen (2 x 4 uur)
per jaar, zoals omgaan met agressie, hospitality, intervisie, omgaan met
lastige dillema’s en ethiek in je werk, de gasthuis-geschiedenis , etc.;

Om die reden is in 2017 de Bartholomeus Academie van start gegaan. Vanaf
2017 wordt jaarlijks vastgesteld welke opleidingen verplicht zijn om bekwaam
te blijven en welke opleidingen wij zelf willen geven om bekwaam te worden
en te blijven en door te kunnen ontwikkelen. De opleidingen uit het
opleidingsprogramma worden centraal georganiseerd en zoveel mogelijk
in huis aangeboden. Medewerkers krijgen jaarlijks op vaste dagen
‘academiedagen’ aangeboden die zij verplicht volgen . Een academiedag
omvat een dagprogramma van diverse trainingsonderdelen die aaneengesloten worden doorlopen. De planning van deze dagen is bij de start
van het jaar al bekend, zodat medewerkers hiervoor tijdig uit-geroosterd
kunnen worden. Door het programma steeds vier maal aan te bieden, is
gewaarborgd dat alle medewerkers de trainingen kunnen volgen zónder
dat de zorgverlening/dienstverlening aan cliënten in het gedrang komt.
Bovendien brengt het rust en overzicht in de rooster- planning voor
medewerkers. Deze wijze van organiseren en uitvoeren – zoals voor het
eerst uitgevoerd in 2017 - leidt tot een hoog deelnamepercentage.

Om te zorgen voor goede arbeidsomstandigheden is daarnaast in 2017 aan
alle medewerkers een (til)training ergonomisch werken aangeboden.
Met diverse opleiders zijn trainingen gemaakt of afgesproken. Nadat in de
begroting de formatieve ruimte per rol is vrijgemaakt om ook daadwerkelijk
de opleiding te kunnen volgen ging de Academie van start. De opleider houdt
vervolgens in Gastscore bij wie opleiding heeft gevolgd (de uitvoering). Daarna
vullen zich in Gastscore weer automatisch grafieken.

Loopbaan
Inwerken (incl. BOM)
Polypharmacie
Indiceren
HACCP
Handhygiene

De opleidingen zijn onderverdeeld naar:
1. inwerken in de rol: bijvoorbeeld omgaan met de verpleegoproep, de
calamiteiteninstructies kennen, de weg kunnen vinden op het intranet/
KMS, inwerken in de BOM theorie en het werken met de Levenskaart en
de Kaart Groepswonen;

Tabletop
ZORG

Dashboard team zorg – gerealiseerde opleidingen in 2017
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4.4.12 Het lerend netwerk
Het Bartholomeus Gasthuis draagt op een lerende wijze zorg voor
verzorging van bewoners en gasten van het zorghotel, waarbij gebruik
wordt gemaakt van kennisbronnen zoals literatuur en ontwikkelde
concepten (denk aan de Brein Omgevings Methodiek), professionele en
landelijke standaarden, uitkomsten van metingen (zoals gepresenteerd in
het dashboard) en door nauwe samenwerking met tal van partijen. Samen
leren we om de zorg nog beter te verrichten en blijven medewerkers
bekwaam om hun vak uit te oefenen.

113%

72%

40%

Inwerken

Zorg

BG Specifiek

Huis in de Wijk

Bekwaam
blijven

Klinische les
facultatief
(incl jr x-1)

Thema
caroussel

Bestuur

Partners
Het Bartholomeus Gasthuis heeft al vanaf de oprichting van het Huis in de
Wijk partners waarmee intensief wordt samengewerkt en waarvan wordt
geleerd. Zij brengen expertise in die het gasthuis zelf niet heeft en waardoor
activiteiten en services gerealiseerd kunnen worden. Van Alzheimer
Nederland, die het Alzheimercafé verzorgt of het Seniorenweb dat
(binnenstad)bewoners leert hoe om te gaan met het internet tot de Hoge
School Utrecht, die haar studenten leert om te gaan met mondzorg bij
mensen met dementie en tegelijkertijd onze medewerkers leert door hen bij
hun eigen leerproces te betrekken.

Totaal gerealiseerde opleidingen Bartholomeus Gasthuis 2017

Opleiden
%van totaal benodigde
opleidin
1
0,8
0,6

82,0%
55,0%

62,0%

0,4

Het Utrechts Stedelijk Gymnasium
Op 19 januari 2017 adopteerde het USG het Bartholomeus Gasthuis onder de
titel ’Jong adopteert oud’. Deze bijzondere verbintenis komt voort uit het
initiatief van de Stichting Creatief Onderwijs die het programma 'adopteer
een verzorgingshuis’ heeft ontwikkeld. Het doel van de adoptie is win-win;
het maatschappelijk bewustzijn van jongeren vergroten en eenzaamheid bij
ouderen terugdringen. Diezelfde middag waren er al drie zesdejaars USG-

0,2
0
2015

2016

2017

Realisatie opleidingen over de jaren. Door de werkwijze in 2017 aan te
passen konden meer medewerkers de geplande scholingen ook
daadwerkelijk volgen.
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leerlingen aanwezig bij het gesprek met staatssecretaris Van Rijn in het
Bartholomeus Gasthuis.

Universiteit Utrecht – wetenschappelijk onderzoek
Op 27 maart 2017 is het Bartholomeus Gasthuis Living Lab (proeftuin)
geworden van de Universiteit Utrecht. De contouren van de samenwerking
moeten nog worden ingevuld. Het zal tijd en aandacht vergen om succesvol
een brug te slaan tussen wetenschap en praktijk.

Inmiddels is er op diverse fronten initiatief ontplooid. Zo dachten de leerlingen
mee in de ontwikkeling van de Ouderdomsexperience* i.s.m. de Universiteit
Utrecht. De experience en het Aging Lab werden op 24 augustus, tijdens de
viering van 650 jaar Bartholomeus Gasthuis, geopend door Koningin Máxima.

https://lecturenet.uu.nl/Site1/Play/bcb10df2369948cebd4a7b44394d900
61d
*De Ouderdomsexperience is een interactief onderdeel van de in 2017
geopende permanente tentoonstelling ‘Ik zorg voor jou’, waarbij bezoekers
aan den lijve ervaren hoe het is om ouder te worden/zijn. Onder andere door
een ouderdomssimulatiepak en speciale interactieve testjes. Dit deel is onder
meer bedoeld om kinderen/jongeren zich ervan bewust te maken wat
ouderdom met zich meebrengt.

Collega instellingen in het lerend netwerk
Het Bartholomeus Gasthuis heeft in 2017 een lerend netwerk gevormd met
Zorgspectrum: https://www.zorgspectrum.nl/. Zorgspectrum is een
ouderenzorginstelling in Nieuwegein/ Houten met meerdere locaties. Met de

44
JAARDOCUMENT BARTHOLOMEUS GASTHUIS 2017

komst van een nieuwe bestuurder begin 2017 wordt hier voortvarend
gewerkt aan het verbeteren van de organisatie in al zijn facetten.
In het verslagjaar stond kennismaking centraal. Zowel tussen de bestuurders
als tussen het managementteam en de behandelteams. De kwaliteitsplannen
zijn uitgewisseld en van feedback voorzien.

4.4.13 (Overige) Samenwerkingsrelaties
Financiers
- zorgkantoor Utrecht
- zorgverzekeraars: Zilveren Kruis, CZ, VGZ, Menzis, Multizorg en DSW
en onderliggende labels
- banken: BNG Bank, ING en Rabobank
- Gemeente Utrecht
Gemeente Utrecht
- Convenant Verduurzamen Zorg
- Samenwerking met buurtteam Binnenstad
Samenwerkingsovereenkomsten i.v.m. zorgverlening
- Buurtzorg: het Bartholomeus Gasthuis is onderaannemer voor
wijkverpleging gefinancierd door Zilveren Kruis
- Huisartsen: behandeling cliënten Woonzorgcentrum
- Novicare: behandeling (medische en paramedische zorg) cliënten
groepswonen en cliënten woonzorgcentrum met behandeling.
Novicare werkt voor samen met onderaannemer medTzorg voor de
avond-/nacht- en weekenddiensten
- Apotheek Boswijk: cliënten met behandeling
- Tandarts: Fresh Unieke Mondzorg, mondzorg cliënten met (en soms
zonder) behandeling
- Hogeschool Utrecht, faculteit voor Mondzorg
- Fysio Fit, praktijk voor fysiotherapie
Branche
- ActiZ (landelijk)
- IVVU (regionaal)
- Bestuurstafel Utrecht (regionaal)

* Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg stelt voor dat er een lerend netwerk
wordt gevormd met twee collega instellingen. Gelet op de vele
samenwerkingsverbanden en bij navraag is duidelijk dat het lerend netwerk
niet persé gevormd hoeft te worden met twee collega’s, maar ook gevonden
kan worden in andere instellingen. Om zowel het maximale leereffect te halen
uit de samenwerking met Zorgspectrum als ook de ruimte te hebben om met
het Utrechts Stedelijk Gymnasium en de Universiteit Utrecht te onderzoeken
waar geleerd kan worden, is het een bewuste keus om voorlopig geen tweede
ouderenzorginstelling te betrekken in het lerend netwerk. Overigens vindt op
ad hoc basis regelmatig uitwisseling plaats met diverse andere collegazorginstellingen. Zo wordt met Axion Continu op projectbasis ervaringen
uitgewisseld. Met De Koperhorst, het St. Pieter en Bloklandgasthuis en Maria
Dommer werd in 2017 kennis uitgewisseld om te komen tot de best mogelijke
keuze van IT-applicaties.
Het Nieuwe Bartholomeus Gasthuis
Samen met het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie wordt een
kennisonderzoek gedaan hoe het gasthuis van de toekomst inhoud en vorm
moet krijgen. Het leidde eind 2017 tot de bouw van drie ‘placeholders’
(prototypen) om uit te testen of met een andere entree wijkgenoten die zich
nog niet identificeren met ouderenzorg makkelijke over de drempel stappen
voor services en diensten van het Huis in de Wijk.
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Ondernemers
(Kleine) zelfstandigen die diensten op het gebied van geestelijk en
lichamelijk welzijn aanbieden aan klanten en daarvoor ruimte en
materialen huren in het Bartholomeus Gasthuis waaronder kapper,
pedicure, schoonheidsspecialiste, ayurvedisch masseur, Vriesman Optiek,
Makker hoortoestellen, Yoga, meditatie en Tai Tji. De ondernemers
hebben een gebruikersovereenkomst met het gasthuis.

-

Uitvoering activiteiten
Een greep uit de vele betrokken partijen in de binnenstad en daarbuiten:
het Utrechts Conservatorium; Gilde Utrecht; Vrijwilligerscentrale Utrecht;
Cugnonproject, Utrechts Klokkenluiders Gilde; digitale Buddies, ROC
Midden Nederland; bibliotheek; Utrechts Monumentenfonds, Centraal
Museum, het Genootschap Kunstliefde Utrecht, Het Utrechts Archief;
Alzheimer Nederland, Senia Leesclub, Stichting de Boogh; Seniorweb,
Doenja Dienstverlening Utrecht; Organisatie Festival Oude Muziek;
Vereniging Oud Utrecht, Axion Continu i.v.m. museumbezoek op vrijdag,
de Booghkring, Johanniter Nederland (seniorencafé), diverse koren.

-

Bijzondere samenwerkingsrelaties
- Kinderdagverblijf Partou: kinderen van het kinderdagverblijf komen
maandelijks op bezoek; in de serre van het gasthuis ontmoeten zij
bewoners met dementie van de groepswoningen. Er wordt samen
muziek gemaakt en een spelletje gespeeld.
- Puntenburgschool: kinderen van deze basisschool uit de buurt bakten
op 24 maart 650 pannenkoeken onder leiding van de koks van het
Bartholomeus Gasthuis voor bewoners en andere gasten.
- Vanwege de verbouwing van de lunchroom annex winkel van ZiZo op
de hoek van de Oudegracht en de Lange Smeestraat (St. Rheinaerde),

Gouden, Zilveren en Bronzen Vrienden
Gouden Vrienden Rabobank Utrecht en bouwbedrijf Vios, zilveren Vriend
Hanos en bronzen Vrienden Maas Communicatie en Avex droegen in 2017
€ 14.000,- bij om niet-commerciële activiteiten mogelijk te maken en
diensten en services tegen gereduceerd tarief of gratis aan te bieden. Het
betreft bedrijven die van mening zijn dat zij een maatschappelijke
verantwoordelijkheid hebben ten opzichte van de stad en haar bewoners
en daarom willen bijdragen aan de ontwikkeling van wat zij als een
bijzonder zorgconcept beschouwen. Ook dragen zij bij aan de
instandhouding van het unieke cultureel historische erfgoed.
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vond een aantal medewerkers van Zizo met een verstandelijke
beperking in 2017 tijdelijk ‘onderdak’ bij het Bartholomeus Gasthuis.
Van 1 januari tot 1 mei ondersteunden 12 ZiZo-medewerkers
gedurende deze maanden op diverse afdelingen in het Gasthuis.
STIP VSO: In het najaar startte het Bartholomeus Gasthuis een
verkenning om te komen tot een duurzame samenwerking met STIP
Vso, school voor zeer moeilijk lerende kinderen. Leerlingen van deze
school komen inmiddels onder begeleiding van hun leerkracht en een
stagiaire wekelijks een dag naar het gasthuis, waar zij praktijklessen
van school combineren met allerhande activiteiten in het gasthuis;
van hulp in de keuken tot wandelen met bewoners. Een samenwerking die wederzijds veel oplevert: de leerlingen hebben een op
hen toegesneden (praktische) leeromgeving en dragen tegelijk bij aan
het welzijn/ een fijne woon- en leefomgeving van de bewoners.
Klokkenluidersgilde: een vaste groep vrijwilligers van het Klokkenluidersgilde luidt bij toerbeurt dagelijks om 12 uur de ‘papklok’ van
het gasthuis. Ook bij ‘uitdragingen’ van overleden bewoners luiden zij
– als de familie heeft aangegeven hier prijs op te stellen – de klok.

4.5

2. de raad van bestuur en raad van toezicht hanteren waarden en
normen die passen bij de maatschappelijke positie van de
zorgorganisatie;
3. de zorgorganisatie schept randvoorwaarden en waarborgen voor een
adequate invloed van belanghebbenden;
4. de raad van bestuur en raad van toezicht zijn ieder vanuit hun eigen
rol verantwoordelijk voor de governance van de zorgorganisatie;
5. de raad van bestuur bestuurt de zorgorganisatie gericht op haar
maatschappelijke doelstelling;
6. de raad van toezicht houdt toezicht vanuit de maatschappelijke
doelstelling van de zorgorganisatie;
7. de raad van bestuur en raad van toezicht ontwikkelen permanent hun
professionaliteit en deskundigheid.

Speerpunt 5: Leidinggeven met visie, werken met een
ideaal

Visie
Het Bartholomeus Gasthuis streeft naar een tot in de haarvaten van de
organisatie gedeelde en gedragen strategie. De kernwaarden 'aandacht',
'gastvrijheid', 'warmte', 'respect' en 'professionele welzijnszorg' spreken uit
ieder(s) handelen en zijn verankerd in de bedrijfscultuur. Leren en voortdurend
verbeteren is vanzelfsprekend. De leiding geeft het goede voorbeeld, is integer,
vakbekwaam en dienend aan de doelstelling en het voortbestaan van de
organisatie en het cultureel erfgoed.

4.5.1 Governance in de zorg
Het College van Regenten (Raad van Toezicht) en de bestuurder volgen de
Governance Code Zorg die in 2017 is herzien. Deze leidraad is bindend. De
regenten en bestuurder zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit, veiligheid,
betaalbaarheid, continuïteit en toegankelijkheid van de zorg binnen het
Bartholomeus Gasthuis. Samen trachten zij, aan de hand van principes en
gedragsregels, het gasthuis goed, efficiënt en verantwoord te leiden en
leggen verantwoording af over het gevoerde beleid aan
belanghebbenden.

Eind 2017 is de aanpassing van het huidige Reglement van Toezicht en
Bestuur voorbereid, om er voor te zorgen dat dit volledig in lijn is met de
Governancecode 2017. Het nieuwe Reglement plus bijlagen wordt in 2018
vastgesteld.
Zorginstellingen, dus ook het Bartholomeus Gasthuis, wordt gevraagd om
transparant te zijn over hun prestaties. Het gaat dan over de vraag ‘hoe
wij het doen’. Bieden wij goede, passende en tijdige zorg? Is het veilig om
in het Bartholomeus Gasthuis te werken, te wonen en zorg of hulp te
ontvangen? Is de dag voor bewoners zinvol? Vervullen wij een rol voor de
stad? Kunnen vooral ook de kansarmen meedoen? Weten zij ons te
vinden? ‘Verrijken’ wij hen in plaats van onszelf? Hebben medewerkers
voldoende tijd en mogelijkheden om goede zorg te leveren en kunnen zij
zichzelf in een veilig werkklimaat ontwikkelen of zijn zij bang dat zij
worden afgestraft als zij fouten maken of melden? Slechts een aantal

(Toekomstige) cliënten, medewerkers, vrijwilligers, partners en financiers
hebben er recht op te weten hoe het gasthuis er voor staat en met welke
organisatie zij zich verbinden. De Governance Code 2017 bestaat uit
zeven principes, die vervolgens verder in gedragsregels zijn uitgewerkt. De
zeven principes zijn:
1. de maatschappelijke doelstelling en legitimatie van de zorgorganisatie
is het bieden van goede zorg aan cliënten;
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vragen die allemaal neerkomen op de vraag ‘of het pluis is in ons
gasthuis’. Of het er goed toeven en goed werken is.

4.5.2

De werkwijze van verantwoorden, sturen en inspraak

Het College van Regenten
Het College van Regenten komt minimaal zes maal per jaar bij elkaar. Zij
werken volgens een vastgestelde jaarplanning en onderwerpen die
behandeld moeten worden, waaronder de beoordeling van het eigen
functioneren en het functioneren van de bestuurder. Voor het laatste
voert een delegatie van het College van Regenten gesprekken met de
cliëntenraad, ondernemingsraad en het managementteam, zodat ook
vanuit hun gezichtspunt een beeld kan worden gevormd over het
functioneren van de bestuurder. Eens per drie jaar wordt het eigen
functioneren van het College van Regenten getoetst en besproken met
een extern deskundige. Minimaal eenmaal per jaar is er een thema-avond
over actuele onderwerpen. Hiervoor wordt (meestal) een deskundig
spreker uitgenodigd. Daarnaast volgen regenten en bestuurder de
ontwikkelingen in de zorg en de maatschappij door het bijwonen van
bijeenkomsten, symposia, trainingen of anderszins.

Het gevaar van verantwoorden is het gevaar van mist opwerpen. Veel
cijfers en veel stukken waardoor door de bomen het bos niet meer wordt
gezien. Ook dit maatschappelijk jaarverslag draagt dit risico in zich. Maar
de kern is: voelen de belanghebbenden van het gasthuis dat het goed zit.
Dat het deugt. Dat er voortdurend wordt gezocht naar het beste voor
ieder. Of wij ‘goed van zins zijn’.
Maar meer dan ‘harde resultaten’ is de voortdurende integere intentie en
de vakbekwaamheid van degenen die aan het roer staan de kern. Dat wat
moeilijk getoetst kan worden, maar alle vezels van de organisatie
doordrenkt.

Naast de zes formele besprekingen zijn er voorbesprekingen tussen
voorzitter en bestuurder en zijn regenten aanwezig bij bijzondere
gebeurtenissen en vieringen. Eén lid van het College van Regenten is
aanwezig bij het Familiehuys en het Praethuys, waarover straks meer.
De vergaderingen van het College van Regenten volgen een agenda die
past bij de beleidscyclus. Op de agenda staat ook altijd een thema
agendapunt waarvoor ruimte is om dit verder uit te diepen. Vast
onderdeel van het overleg is het bestuursverslag (wat is er gebeurd/ aan
de orde) en het dashboard bestuur (de resultaten van de afgelopen
periode).

Integer bestuur is de ziel van een organisatie. In het Bartholomeus
Gasthuis ligt 650 jaar bestuursgeschiedenis op de plank. In die zes en een
halve eeuw waren er bestuurders die gaven en namen. Het zal geen
verrassing zijn dat de organisatie afgleed tijdens zelfverrijkend en niet
integer bestuur en opbloeide als ‘men zich zelf niet zocht, maar de ander’.

Het CvR bestond ultimo 2017 uit zes leden en was als volgt samengesteld:
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Naam
Mr. B. ten
Doesschate
08-12-1951
Voorzitter
Installatie: 13-5-2008
Aftreden: 10-4-20183
Mr. A. Wolfsen MPA
23-02-1960
Vicevoorzitter
Installatie: 16-2-2016
Uiterlijk aftredend:
2024

Hoofd- en nevenfuncties
Advocaat bij Ten Doesschate & Hermans Advocaten
te Rotterdam.
Voorzitter tuchtrechtorgaan en
geschillencommissie MOA (Belangenbehartiger
marktonderzoek Nederland)

Naam
Uiterlijk aftredend:
2023
Jhr. Dr. J.A. Six
09-01-1954
Lid
Installatie: 8-11-2015
Uiterlijk aftredend:
2023

Cardioloog
Consultant cardioloog bij Cardiologie Centra
Nederland, Hofpoort Ziekenhuis Woerden e.a.;
Bestuurslid Stichting Vrienden van het Hubrecht
Laboratorium voor moleculaire biologie; Lid
Broederschap van Stichting Het Evert Zoudenbalch
Huis; Bestuurslid St. Noodhulp Utrecht; Lid RvT St.
Pension Singelzicht
Oprichter en woordvoerder Maartenskring van
Historische Utrechtse Fondsen.
Mw. Mr. M. Verhoef Afdelingsvoorzitter civiel en bestuursrecht van de
11-06-1969
rechtbank midden Nederland, tevens senior rechter
Lid
Nevenfunctie: bestuurslid stichting Gregoriusfonds
Installatie: 11-7-2017 van het Utrechts stedelijk gymnasium.
Uiterlijk aftredend:
2025

Rechter – plaatsvervanger
Voorzitter RvT muziekrechtenorganisatie Sena;
Voorzitter RvT Jantje Beton/NUSO
Vz raad van commissarissen drinkwaterbedrijf
Oasen n.v.; Voorzitter Long Alliantie Nederland
Lid Raad van Arbitrage voor de Bouw; Lid raad van
advies College voor de Rechten van de mens
Voorzitter Autoriteit Persoonsgegevens
Voormalig partner KPMG, gepensioneerd
accountant
Non executive director Brack Capital Properties N.V.

L. van den Heuvel
23-07-1947
Penningmeester
Installatie: 12-5-2009
Aftreden 22-5-20184
Mw. Dr. E.M.
Senior Wetenschappelijk onderzoeker afdeling
Bendien
Metamedica, VUmc, Amsterdam
11-01-1964
Lid Soroptimistenclub Utrecht.
Lid
Installatie: 25-8-2015

Halverwege het verslagjaar trad mw. Mr. Verhoef aan als lid van het CvR
regent, met als specifiek deskundigheidsprofiel ‘brede juridische kennis in
combinatie met bestuurlijke ervaring’. De werving vond plaats via
openbaarmaking van de vacature op de website van het gasthuis,
toezending van de vacature aan de ondernemingsraad, de cliëntenraad en
het managementteam en via het prikbord in de personeelsruimte. Een
selectiecommissie bestaande uit een vertegenwoordiging van het College
van Regenten en de bestuurder, voerde sollicitatiegesprekken met
kandidaten die zich meldden, op basis van hun motivatie en CV, waarna

3

I.v.m. een te grote uitloop van deskundigheid binnen het CvR in twee jaar en de
viering van 650 jaar Bartholomeus Gasthuis in 2017 is de termijn van 2 x 4 jaar
statutair verlengd met twee jaar. Na die twee jaar vervalt de bijzondere bepaling.
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Hoofd- en nevenfuncties

een voordracht volgde aan het voltallige College van Regenten.
Voorafgaand aan deze voordracht en definitieve benoeming is advies
ingewonnen van de cliëntenraad en de ondernemingsraad. Eind 2017
werd een soortgelijke wervingsprocedure in gang gezet voor de werving
van een nieuwe penningmeester, ter vervanging van de aftredend
penningmeester in 2018. Deze procedure krijgt begin 2018 zijn beslag.

personen). De aldus naar beneden bijgestelde bedragen per persoon zijn
ook in 2017 als uitgangspunt gehanteerd. De bedragen blijven
ruimschoots onder de bedragen zoals genoemd in de WNT.
Aanwezigheid en betrokkenheid
In 2017 kwam het College van Regenten zevenmaal bijeen voor een
reguliere vergadering, waaronder één extra ingelaste vergadering in
december, noodzakelijk vanwege het grote aantal onderwerpen dat
speelde, waaronder de afronding van de samenwerking met de stichting
Vecht & IJssel. In april werd een reguliere vergadering gevolgd door een
inhoudelijke themabijeenkomst, in aanwezigheid van een extern
deskundige van ActiZ. De bijeenkomst was gewijd aan het Kwaliteitskader
Verpleeghuiszorg. De aanwezigheid bij de vergaderingen was over het
algemeen hoog. De bestuurder was bij alle College van Regenten
vergaderingen inclusief de thema-avond aanwezig.

Het College van Regenten wordt ondersteund door de bestuurssecretaris.
Onafhankelijkheid
De leden van het College van Regenten zijn onafhankelijk en hebben bij
de uitoefening van hun functie op geen enkele wijze persoonlijk gewin bij
de stichting. Conform het Reglement ‘Toezicht en Bestuur’ worden
nevenfuncties gemeld aan de voorzitter. Daarbij wordt gewaakt voor (de
schijn van) belangenverstrengeling. In 2017 heeft zich geen situatie van
(dreigende) belangenverstrengeling voorgedaan.

Accountant
Het jaarverslag/ de jaarrekening van 2016 is besproken in aanwezigheid
van de accountant in de College van Regenten vergadering in mei.
Tussentijds vond bespreking van de managementletter plaats met de
bestuurder en de penningmeester van het College van Regenten. Hiervan
werd verslag gedaan in het College van Regenten.

Bezoldiging
Als basis geldt de beloningscode voor raden van toezicht, conform de
WNT. Daarbij zijn dezelfde wegingscriteria gehanteerd als toegepast voor
de bezoldiging van de bestuurder.
Eind 2012 heeft het College van Regenten een benchmark uitgevoerd met
een aantal, qua omvang en omzet vergelijkbare zorginstellingen. N.a.v.
hiervan is besloten om vanaf 2013 de honorering meer op één lijn te
brengen met hetgeen in de branche gebruikelijk is. De oorspronkelijke
puntentelling is daarbij gehandhaafd, maar de vergoeding van de op dat
moment acht leden tellende raad werd gebaseerd op de meer
gebruikelijke omvang van vijf leden (oftewel het bedrag voor vijf personen
op basis van de toepassing van de puntentelling is verdeeld over acht

Overleg College van Regenten met ondernemingsraad, cliëntenraad en
managementteam
In november voerden de voorzitter en een lid (mw. Bendien) van het
College van Regenten een jaargesprek met een delegatie van de
ondernemingsraad, cliëntenraad en het managementteam. De bestuurder
was hierbij niet aanwezig. De algehele indruk van het College van
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- verantwoordingsverslagen bestuur (bestuursverslag en dashboard)
- rooster van aftreden
- gesprek met ondernemingsraad, evaluatie afvaardiging cliëntenraad
- beoordeling bestuurder, zelfevaluatie
- jaarplan en begroting 2018
- jaarplan(ning) 2018
Overige onderwerpen op de reguliere vergaderingen waren onder meer
de Zorginkoop 2018, de ISO-certificering, het aantreden van een nieuwe
regent en het vervolgonderzoek en de testfase door het
Stimuleringsfonds Creatieve Industrie om te komen tot ’het nieuwe
gasthuis’ (zie toelichting verderop).

Regenten aangaande de relatie tussen de bestuurder en deze gremia en
het algemene functioneren van de organisatie is erg positief. Betrokkenen
voelen zich serieus genomen en goed geïnformeerd.
Toezicht; hoofdactiviteiten
Het College van Regenten hield in 2017 toezicht op:
- de realisatie van de strategie en de risico’s verbonden aan de
activiteiten van de organisatie en het op passende wijze uitvoering
geven aan de maatschappelijke verantwoordelijkheid;
- de daaruit voortvloeiende realisatie van de organisatiedoelstellingen,
uitgewerkt in het jaarplan 2017. De voortgang hiervan kwam in elke
overlegvergadering aan de orde;
- de opzet en werking van interne risicobeheersings- en controlesystemen;
- de financiële verslaglegging;
- de naleving van wet- en regelgeving.

Goedkeuring en genomen besluiten in 2017
- Goedkeuring jaarplan 2017.
- Goedkeuring jaardocument en jaarrekening 2016 en déchargeverlening over het gevoerde beleid in het afgelopen jaar Goedkeuring
Kwaliteitsplan 2018 en begroting 2018.
- Vaststelling jaarplanning en onderwerpen 2018.
- Aanpassing van de statuten door opname van een tijdelijke extra
bepaling. Hiermee is het mogelijk om een CvR-lid in uitzonderlijke
gevallen na een herbenoeming voor vier jaar nogmaals te
herbenoemen voor een periode van maximaal twee jaar. De bepaling
vervalt over vijf jaar en is gezien de huidige samenstelling van het
college thans noodzakelijk om te komen tot een vloeiend af- en
aantreedritme waarbij de continuïteit en de kwaliteit van het College
van Regenten gewaarborgd is.
- Rooster van aftreden 2017 met een meerjarenplanning voor het afen aantreden van leden.

Grote onderwerpen die de agenda in 2017 beheersten
- De beëindiging van de samenwerking met Vecht IJssel en de opzet
van een eigen bedrijfsvoering met eigen IT-systemen en dito
financiële afdeling
- Het 650 jarig bestaan van het Bartholomeus Gasthuis en de
festiviteiten die door het gehele jaar heen plaatsvonden
- het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg 2017 en de implementatie
hiervan, waaronder het Kwaliteitsplan 2018
Vaste onderwerpen op de agenda van het College van Regenten in 2017
- voortgang en realisatie jaarplan 2017
- jaarverslag, jaarrekening en accountantsverslag 2016
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herbenoeming van de heer Ten Doesschate voor een extra periode
tot uiterlijk mei 2018, en herbenoeming van de heer Van den Heuvel
tot uiterlijk mei 2019, onder de opschortende voorwaarde van het
passeren van de akte van statutenwijziging.
Werving van een lid met deskundigheidsprofiel 3: brede juridische
kennis in combinatie met bestuurlijke ervaring, ter vervanging van het
eerst aftredend lid, de heer Ten Doesschate.
Besluit tot aanstelling van mw. Verhoef als nieuw lid met
deskundigheidsprofiel 3.
Besluit tot werving van een nieuwe penningmeester.
Instelling adviesteam (voorzitter en penningmeester) voor de
bestuurder t.b.v. tussentijds overleg aangaande de beëindiging van de
samenwerking met V&IJ.
goedkeuring aan het voorgenomen besluit van de bestuurder om de
samenwerking met V&IJ te beëindigen per 1 januari 2018 of zoveel
later als nodig is om de systemen van het Bartholomeus Gasthuis op
orde te hebben.
goedkeuring voornemen bestuurder tot ophoging van de salarissen
van de verzorging ( VIG-niveau 3) en verpleging (niveau 5) ter
versterking van de concurrentiepositie op de krappe arbeidsmarkt.
Goedkeuring van het Vastgoedplan 2018 met herziene
uitgangspunten over (her)waardering van het bestaande vastgoed na
overleg met de accountant.

Verstegen Accountants, NVTZ en andere relevante vakbladen en overige
deskundigheid bevorderende activiteiten, ieder op het eigen vakgebied/
deskundigheidsgebied, zoals het bijwonen van symposia of andere
bijeenkomsten. Zo woonde de voorzitter in 2017 een symposium van het
NVTZ bij voor voorzitters, met als onderwerp Goed Toezicht. Mw.
Bendien volgt uit de aard van haar werk veel workshops, seminars en
conferenties op het gebied van ouderenzorg, gezondheid, participatie en
diversiteit. Enkele concrete onderwerpen in 2017 waren Persoonsgerichte
zorg voor ROHA (regionale organisatie huisartsen Amsterdam), het project Voorzorg met ouderen in Amstelveen, en een project Age Friendly
City in Amsterdam. De penningmeester volgde de jaarlijkse
bijeenkomsten gezondheid bij KPMG en Verstegen accountants.
Evaluatie eigen functioneren College van Regenten
Volgens afspraak evalueert het College van Regenten jaarlijks het eigen
functioneren. Conform de Governancecode 2017 vraagt het College van
Regenten hierbij eenmaal per drie jaar een extern deskundige om de
zelfevaluatie te begeleiden. In 2015 is dit gedaan door mw. Wats van de
Galangroep; deskundige op het vlak van Governance in zorg. In 2016 en
2017 heeft het College van Regenten zelf het eigen functioneren
geëvalueerd. In de zelfevaluatie is aan de hand van een checklist,
gebaseerd op de governancecode, gesproken over de diverse aspecten
van het functioneren van het College van Regenten en de wijze waarop
CvR en bestuurder met elkaar samenwerken. In het algemeen wordt het
huidig functioneren van het CvR alsmede de samenwerking met de
bestuurder als positief beoordeeld. Het CvR is betrokken, deskundig, er is
ruimte voor ieders inbreng, de informatievoorziening verloopt goed, de
samenwerking onderling en met de bestuurder is positief. De werkwijze
om per vergadering focus aan te brengen en één of twee onderwerpen

Deskundigheidsbevordering
In 2017 bleven de leden van het College van Regenten op de hoogte van
relevante ontwikkelingen door middel van een themabijeenkomst over
het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg in aanwezigheid van een ter zake
deskundige van ActiZ, door kennisname van de nieuwsbrieven van
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nader uit te diepen bevalt goed. Geconcludeerd wordt, dat op het
onderwerp ‘elkaar durven aanspreken’ nog stappen gezet kunnen
worden. Tijdens de zelfevaluatie 2017 zijn op dit punt goede eerste
stappen gezet.

Daarnaast zet de bestuurder zich in voor het behoud van het (levende)
cultureel erfgoed (in 2017 bestond het gasthuis 650 jaar!). Zij doet dit
onder meer door het onderhouden van relaties met musea en geschiedkundigen, zorgvuldige archivering en de oprichting van een Beschermclub.
Conform het reglement Toezicht en Bestuur ligt de verantwoordelijkheid
van de bestuurder wat betreft nevenwerkzaamheden vast in haar
arbeidsovereenkomst. Er wordt gewaakt voor onverenigbaarheid van
functies of het ontstaan van een strijdig belang met de stichting. De
bestuurder meldt nieuwe nevenfuncties aan het College van Regenten.
De bestuurder, mevrouw W. van Egdom, is sinds 2007 werkzaam als (enig)
bestuurder van het gasthuis. Zij is onafhankelijk en heeft bij de
uitoefening van haar functie op geen enkele wijze belang bij de stichting.
De bestuurder had in 2017 een nevenfunctie als bestuurslid van ‘Platform
U: Bestuurstafel Gezond Utrecht’. In dit platform zet zij zich in voor meer
gezondheid en welzijn voor Utrechtse burgers. De huidige ontwikkelingen
in welzijn en zorg maken intensievere samenwerking tussen welzijn- en
zorgaanbieders juist zeer gewenst, zo niet noodzakelijk. De meerwaarde
van een dergelijk platform is het gesprek over brede, domein
overstijgende ontwikkelingen in welzijn en zorg. Het platform bestrijkt het
hele spectrum van nulde tot derdelijnszorg, van jeugdzorg tot
ouderenzorg. Het platform opereert bescheiden. Men moet in de praktijk
gaan merken dat het platform er is.
Er is geen sprake van belangenverstrengeling.

De bestuurder
De bestuurder dient primair het belang van de stichting in relatie tot de
maatschappelijke doelstelling van de stichting. Zij richt zich bij de aansturing van de organisatie op de realisatie van een zo hoog mogelijke
kwaliteit. Dit doet zij door zorg te dragen voor een duidelijke strategische
visie, een eenduidige verantwoordelijkheidsstructuur, heldere besluitvorming en risicomanagement en met oog voor de statutaire en financiële
verplichtingen. Zij maakt bij de beleidsvorming een evenwichtige
afweging tussen de belangen van allen die bij de stichting betrokken zijn.
Naast de zorgtaak hecht de bestuurder veel belang aan een gezond
Utrecht (zie ook hierna bij de nevenfunctie) en de integratie met- en
functie van het gasthuis voor de wijk. In dit kader onderhoudt zij vele
contacten en is zij onder meer een samenwerking aangegaan met het
Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en Architectuurcentrum Aorta.

Beoordeling bestuurder
Conform het reglement Toezicht en Bestuur beoordeelt het CvR jaarlijks
aan het eind van het jaar het functioneren van de bestuurder. De
voorzitter en een lid van het CvR bevragen de OR, het MT en een
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delegatie van de cliëntenraad op hun oordeel over het functioneren van
de bestuurder. In een vergadering van het CvR bespreekt vervolgens het
CvR, in afwezigheid van de bestuurder, het functioneren van de
bestuurder, waarbij het oordeel van genoemde gremia meegewogen
wordt. Hierna heeft de voorzitter van het CvR een functioneringsgesprek
met de bestuurder, waarvan een verslag gemaakt. Dit verslag wordt
teruggekoppeld aan de overige leden van het CvR.
Deze werkwijze is ook in 2017 gevolgd. Het oordeel van het CvR over het
functioneren van de bestuurder in 2016 was positief.

Waardigheid & Trots) en zes maal voor het eigen overleg. Enkele
vergaderingen werden bijgewoond door mevrouw Bendien, vanuit het
College van Regenten.
Daarnaast organiseerde de raad tweemaal een bijeenkomst voor
bewoners en hun familieleden, ‘Om de tafel’, waarbij zij cliënten
uitnodigden hun ervaringen te delen om zo goed voeling te hebben met
‘wat er leeft’. Ook waren leden van de cliëntenraad bij het Familiehuys,
het Praethuys en vieringen aanwezig en bezochten zij nieuwe bewoners
van het woonzorgcentrum.
De cliëntenraad neemt voorts deel aan het Grootstedelijk Overleg van
cliëntenraden. Ook was op verzoek van het Zorgkantoor een
vertegenwoordiger van de cliëntenraad aanwezig bij het jaarlijkse
beleidsgesprek en het zorginkoopgesprek met het zorgkantoor.

Bezoldiging bestuurder
De honorering van de bestuurder is gebaseerd op de afspraken zoals
gemaakt in de arbeidsovereenkomst van 2007 en bijgesteld n.a.v. de
WNT. Het salaris van
de bestuurder past
binnen de
regelgeving van de
WNT2 welke van
toepassing is; voor
de bestuurder geldt
het overgangsrecht.

De cliëntenraad wordt gevormd door een mix van bewoners, familie van
bewoners en wijkbewoners waardoor alle doelgroepen van het gasthuis
vertegenwoordigd zijn. In het verslagjaar traden vier nieuwe leden toe tot
de cliëntenraad de heren De Vries, Vermeulen en Van Velse en mw.
Verdam. De laatste trad na enkele vergaderingen af. Daarnaast traden in
het verslagjaar mw. C. Huiding-Stomp en mw. E. Boone af. Eind 2017
hadden drie bewoners van het woonzorgcentrum, twee familieleden van
bewoners van de groepswoningen en drie wijkbewoners zitting in de
cliëntenraad.

De cliëntenraad
De cliëntenraad kwam in 2017 zeven maal bij elkaar voor overleg met de
bestuurder (waarvan één themabijeenkomst en één extra overleg tussen
een vertegenwoordiging van de cliëntenraad en bestuurder ter
bespreking van het plan voor de besteding van de extra middelen
54
JAARDOCUMENT BARTHOLOMEUS GASTHUIS 2017

Samenstelling cliëntenraad ultimo 2017
Naam
Dhr. drs. K.W. Stegenga
Dhr. drs. A.J.J. van der Burg
Mw. H. van Kessel
Dhr. H. Heikens
Dhr. O.F. Hamer
Dhr. drs. J.H.L. de Vries
Dhr. R. van Velse
Dhr. mr. W.R.F. Vermeulen

Uitgebrachte (verzwaarde) adviezen
De cliëntenraad bracht in 2017 (verzwaarde) positieve adviezen uit over de
volgende onderwerpen:
- het jaardocument en de jaarrekening 2016 en de begroting 2017
(advies);
- ingebruikname van de door het Zorginstituut verplicht gestelde Zorgen dienstverleningsovereenkomst en bijbehorende modules (advies)
Plan ‘Inzet extra middelen Zinvolle Dag’ 2018 (instemming met plan,
blijkend uit handtekening onder het Plan)
- De ontbinding van de samenwerking van het gasthuis met de stichting
Vecht & IJssel en het opzetten van een eigen
bedrijfsvoering/financiële afdeling (advies)
- Ingebruikname KAART ‘Levensverhaal’ en ‘Mantelzorg’ (verzwaard
advies;
- Het Kwaliteitsplan 2018 (advies). Dit plan werd intensief
bediscussieerd in de cliëntenraad, hetgeen leidde tot een goede
aanscherping en verdieping van het Plan.

Aandachtsgebied/rol
Voorzitter
Secretaris
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid

Het Bartholomeus Gasthuis betrekt de cliëntenraad conform de Wet
Medezeggenschapsraden Cliënten Zorginstellingen (Wmcz) actief bij
belangrijke onderwerpen voor cliënten, zoals veiligheid,
kwaliteitsmetingen, informatie/communicatie aan cliënten.
Jaarlijks is een budget begroot voor lidmaatschappen, vakliteratuur,
congresbezoek, benodigde informatie/scholing, vergaderkosten,
welkomstgeschenk voor nieuwe bewoners.

Overige onderwerpen van gesprek
- Het vertrek en de komst van nieuwe cliëntenraadleden.
- De zorginkoop 2017, met accent op het Ontwikkelplan t.b.v. het
zorgkantoor; in een aparte themabijeenkomst in mei uitgebreid
stilgestaan bij de drie ontwikkelprojecten: vrijheidsverruiming, een
pilot met de invoering van een Familienet en het tweede projectjaar
van zorgrobot Zora, afgesproken met het Zorgkantoor. Ook werd in
deze bijeenkomst het mantelzorgbeleid in wording besproken en
stilgestaan bij het nieuwe Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg.
- De invulling van het feestjaar ter gelegenheid van het 650 jarig
bestaan, met uiteenlopende festiviteiten
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Het voornemen tot verhoging van de salarissen van verzorgenden en
verpleegkundigen
De voortgang van de (voorgenomen) beëindiging van de
samenwerking met V&IJ en het opzetten van een eigen afdeling
Financiën en ingebruikname van eigen IT-systemen.
De voortgang van de afdelingen, het dashboard van het bestuur en de
terugkoppeling uit het CvR (vaste agendapunten).

cliënten verbeterd worden en kan een werkklimaat worden gerealiseerd
zoals in onze visie wordt voorgestaan. De ondernemingsraad is, net als de
cliëntenraad, een belangrijke overlegpartner voor de bestuurder.
Samenstelling ondernemingsraad
Er vonden in 2017 een aantal wisselingen plaats in de samenstelling van
de ondernemingsraad. Er traden drie nieuwe leden toe tot de
ondernemingsraad, één lid trad af vanwege beëindiging van het
dienstverband. Vanwege het onverwachte overlijden van de
vicevoorzitter verloor de ondernemingsraad in het verslagjaar bovendien
haar vicevoorzitter. Deze rol werd overgenomen door een van de nieuwe
leden.

De cliëntvertrouwenspersoon
De humanistisch raadsvrouw, werkzaam als geestelijk verzorger voor het
gasthuis, bekleedde tevens de functie van cliëntvertrouwenspersoon. In
2017 werd eenmaal beroep gedaan op de cliëntvertrouwenspersoon, dit
leidde tot een door betrokkenen als positief ervaren resultaat.

Samenstelling ondernemingsraad ultimo 2017
De ondernemingsraad
Ook de ondernemingsraad volgt de vergadercyclus en vergadert net als de
cliëntenraad zes maal per jaar met de bestuurder. Leden van de
ondernemingsraad worden in principe dertien dagen per jaar
uitgeroosterd, zodat zij de tijd hebben om zaken goed uit te zoeken, voor
te bereiden, de achterban te raadplegen en de nodige scholing te krijgen.
Jaarlijks is voor de ondernemingsraad een budget begroot voor lidmaatschappen, vakliteratuur, congresbezoek, benodigde informatie/scholing,
vergaderkosten, verkiezingen van nieuwe ondernemingsraad-leden, etc..
De ondernemingsraad wordt net als de cliëntenraad ondersteund door
een eigen ambtelijk secretaris, die naast het voorbereiden en notuleren
van de vergaderingen, ondersteunt bij het opstellen van adviezen en hen
met allerlei hand- en spandiensten ter zijde staat.
Net als bij de cliëntenraad staat informeren, betrekken, transparantie en
kritisch bevragen voorop. In een open, lerend klimaat, kan de zorg aan

Aandachtsgebied/rol

Dhr. J.H.P. van Baarsen

Voorzitter

Mw. G. Migchielsen
Dhr. G.J. van Os

Vicevoorzitter
Nieuw lid

Mw. S. van den Berg

Lid

Mw. C.M. Hessing

Nieuw lid

Mw. L.A. Wijnhold-Pereira

Lid

Dhr. M. de Rijk

Nieuw lid

Mw. I. Lagerweij

Lid

Als ambtelijk secretaris van de ondernemingsraad fungeerde in het
verslagjaar de heer Noordermeer. Hij vertrok eind 2017. Een nieuwe
ambtelijks secretaris wordt thans geworven.
56

JAARDOCUMENT BARTHOLOMEUS GASTHUIS 2017

Naam

-

Werkwijze ondernemingsraad
Net als in voorgaande jaren werd in 2017 structureel overleg gevoerd met de
ondernemingsraad. Er vonden zes overlegvergaderingen plaats tussen de
bestuurder. Voorts werden maandelijks één of twee ondernemingsraaddagen gepland (in totaal 13 dagen) waarop de ondernemingsraad de eigen
vergaderingen hield, de overlegvergaderingen met de bestuurder
voorbereidde, de achterban raadpleegde en scholingsdagen hield.
Ook vond, net als in voorgaande jaren, een jaargesprek plaats met het CvR. De
ondernemingsraad hield zes keer spreekuur, organiseerde twee keer een
achterbanraadpleging voor medewerkers en bracht vijf informatiebulletins uit
over haar werkzaamheden. Ook volgde de ondernemingsraad een
ondernemingsraad-training.

-

Wat betreft dit laatste onderwerp zag de ondernemingsraad af van advies.
Reden hiervoor was dat door de korte tijdspanne waarin de verzelfstandiging
zijn beslag diende te krijgen, de ontwikkelingen elkaar dermate snel
opvolgden dat een eenmalig advies, waarin nog slechts een beperkt aantal
zaken duidelijk waren, geen adequaat middel leek. In goed overleg tussen
ondernemingsraad en bestuurder werd daarom afgesproken om in dit geval
voor een andere (intensievere) wijze van betrokkenheid te kiezen dan de
gebruikelijke adviesprocedure. In plaats daarvan is gedurende het gehele
traject de voorzitter van de ondernemingsraad wekelijks bijgepraat over de
actuele stand van zaken en ontwikkelingen door de bestuurder en de
projectleider, waarna de voorzitter e.e.a. communiceerde met de overige
ondernemingsraad-leden. Zo kon heel snel geschakeld worden en kon de
ondernemingsraad invloed uitoefenen op die zaken die van belang waren op
het moment dat deze aan de orde waren.
Ondernemingsraadleden waren bovendien rechtstreeks vertegenwoordigd in
de diverse werkgroepen die in het kader van het verzelfstandigingstraject
waren opgezet en waren aanwezig bij een aantal belangrijke overleggen met
bijvoorbeeld nieuwe leveranciers.

Een samenvattend verslag van het overleg bestuurder-CvR maakte een vast
onderdeel uit van de overlegagenda met de bestuurder. Ook ontving de
ondernemingsraad bij de overlegvergadering per kwartaal het dashboard
bestuur, zodat zij goed op de hoogte is van het reilen en zeilen van de
organisatie.
Instemming, advies en informatie ondernemingsraad
De ondernemingsraad werd in 2017 om advies of instemming gevraagd
aangaande:
- het jaardocument en de jaarrekening 2016 (advies);
- de aanpassing van de Klachtenregeling n.a.v. de Wkkgz (advies);
- de aanscherping van de Klokkenluidersregeling n.a.v. de wet Huis van de
Klokkenluiders (advies);
- het Strategisch opleidingsplan 2018 (instemming);
- de begroting 2018 (advies);
- plan besteding middelen ‘Zinvolle dag’ 2018 (instemming);
57
JAARDOCUMENT BARTHOLOMEUS GASTHUIS 2017

aanpassing werktijden huysdames/-heren (instemming);
de aanvraag ‘Extra middelen zinvolle dag’ 2018 (instemming);
besteding van de extra middelen 2018 (instemming);
de Kanteling (instemming);
het Kwaliteitsplan 2018 (advies);
de beëindiging van de samenwerking met de stichting Vecht & IJssel
(V&IJ) (advies);
uitvoering verzelfstandiging Bartholomeus Gasthuis n.a.v. beëindiging
samenwerking V&IJ (advies).

Met uitzondering van enkele eind 2017 nog niet geheel afgeronde advies-/
instemmingsverzoeken adviseerde de ondernemingsraad positief of stemde in
met bovengenoemde onderwerpen, in een aantal gevallen nadat de uitkomst
van discussie in de ondernemingsraad of schriftelijk aangegeven bemerkingen
van de ondernemingsraad waren verwerkt in de stukken.

In de tweede vraag zit de persoonlijke bereidheid verscholen. De
persoonlijke bereidheid hangt vooral af van de mate waarin de gewenste
waarden binnen het gasthuis duidelijk zijn en of de individuele waarden
van de medewerkers, die zich openbaren in de huidige bedrijfscultuur,
daarmee sporen. Een waarde kan het realiseren van doelstellingen helpen
of juist in de weg staan. Met andere woorden; de missie en de
bedrijfscultuur moeten met elkaar overeenstemmen. Hierop wordt verder
ingegaan in de Huyscode.

Overige besproken onderwerpen in de overlegvergaderingen met de
bestuurder waren o.m. de viering van het 650-jarig bestaan (de
feestcommissie met afvaardiging van de ondernemingsraad organiseerde in
dit kader een fantastisch medewerkersfeest op 12 mei); de werving van een
nieuwe penningmeester voor het College van regenten en het nieuwe
Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. De ondernemingsraad overlegde voorts
met de bestuurder over een aantal doorlopende zaken, zoals de stand van
zaken van de afdelingen, de financiën (middels bespreking van het
dashboard dat per kwartaal wordt meegezonden) en de uitvoering van
het jaarplan. Soms werden op deze terreinen punten aangepast of
gecorrigeerd na voorstellen of suggesties van de ondernemingsraad.

Bij de derde vraag gaat het om het vermogen, de kennis en kunde om te
doen wat wordt verwacht. Duidelijke verantwoordelijkheden geven aan
op welke resultaten een individu (of een team) kan worden
aangesproken. Resultaatgerichte rolbeschrijvingen en duidelijke
verantwoordelijkheden en bevoegdheden gecombineerd met actief
leiderschap zijn primaire voorwaarden om competenties van
medewerkers zichtbaar te maken en daardoor optimaal te benutten.

4.5.3 Goed leiderschap
Om de missie te realiseren is een personeelsbeleid nodig waarin
medewerkers hun beste talenten willen inzetten. Medewerkers zijn in
principe bereid om over te gaan tot actie als zij:
1. de zin inzien van de missie: zie ik het nut?
2. zich er voor willen gaan inzetten: heb ik er zin in?
3. zich er voor kunnen inzetten: kan ik het?
In de eerste vraag zit de zingeving verscholen. Het Bartholomeus Gasthuis
spreekt met de missie uit welke doelen worden nagestreefd. Daarmee
wordt beoogd dat medewerkers enthousiast worden en blijven om een
bijdrage te leveren.
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‘Goed’ leiderschap is er vooral voor bedoeld om de eerste vraag, de
zingeving, te beïnvloeden. ‘Goed’ leiderschap is een belangrijke
succesfactor als het gaat over de vraag hoe en op welke manier het
‘Zorgeloos Verzorgd-programma’ succesvol kan worden gerealiseerd.
Goed leiderschap is een kwestie van ‘doen’ en ‘zijn’.

hightea’s met medewerkers om zo rechtstreeks met hen in contact te zijn
en te weten wat er speelt. Zij kent de inhoud van het werk en kan
afgewogen keuzen maken bij benodigde verbeteringen of aanpassingen
en begrijpt welke randvoorwaarden nodig zijn om goede welzijnszorg te
kunnen bieden.

Het ‘doen’ zit vooral in voorwaarden scheppen: het uitzetten van een
duidelijke richting in de vorm van het beleidsplan en de daaruit voort
vloeiende jaarplannen en het vertalen hiervan naar duidelijke
werkbeschrijvingen en competenties. Zodat medewerkers de zin van de
verandering gaan inzien, en bereid en in staat zijn tot actie over te gaan.

De bestuurder is als zeventienjarige gestart met de opleiding tot operatieassistente. In deze inserviceopleiding is verpleegkunde een belangrijk
onderdeel en moest stage gelopen worden op verpleegafdelingen. Vanaf
diplomering heeft zij continu in de zorg gewerkt in diverse organisaties en
richtingen. Zij kent de zorg, weet hoe het is om in de zorg te werken en
leiding te ontvangen. Zie voor haar verder profiel:
https://www.linkedin.com/in/willy-van-egdom-18963710/

Het ‘zijn’ komt vooral tot uitdrukking in de stijl van leidinggeven en zal
voor een belangrijk deel het gewenste bedrijfsklimaat bepalen en
daarmee de tweede vraag ‘heb ik er zin in’ beïnvloeden. Leidinggevenden
moeten in staat zijn zichzelf te leiden en weten dat zij alléén het gedrag
van medewerkers niet kunnen veranderen.
Daarom is er een bedrijfsklimaat nodig dat er als het ware voor zorgt dat
de verandering vanuit de medewerkers (de organisatie) zélf komt. In die
zin is de rol van onze leidinggevenden eerder een coachende dan een
sturende rol. Het gezamenlijk vaststellen van de gewenste bedrijfscultuur
en gewenste competenties zijn daarbij belangrijke instrumenten.

Van het managementteam heeft de locatiemanager een
verpleegachtergrond Zie: https://www.linkedin.com/in/annemarievollenberg-a18846b/. De staffunctionaris strategisch beleid & innovatie is
verpleegkundige, heeft gezondheidswetenschappen gestudeerd en
(gedurende 2014-2016) een executive MBA programma gevolgd aan de
Erasmus Universiteit. Zie: https://www.linkedin.com/in/karin-bul9193968a/
4.5.5 Personeelsbeleid
In een ‘gezonde’ organisatie kan het niet anders dan dat het
personeelsbeleid medewerkers de ruimte geeft hun talenten te
ontplooien. Alleen met vaardige en bekwame medewerkers kan de missie
worden volbracht. Competenties zijn dan ook een belangrijk instrument
om het moeilijk tastbare aspect ‘cultuur’ om te zetten naar het harde
aspect ‘actie’. Daarom zijn de gewenste competenties in de
rolbeschrijving opgenomen en worden ze gebruikt door de leiding om
richting te geven aan de gewenste verandering.

4.5.4 Weten wat er speelt
Het kan niet genoeg worden benadrukt dat de communicatie (het
contact) met medewerkers en het voorbeeldgedrag van de
leidinggevenden zelf het belangrijkst zijn. Onze leidinggevenden,
waaronder de bestuurder, moeten weten wat er speelt in de organisatie.
De bestuurder is met regelmaat aanwezig op de werkvloer, praat met
bewoners en familie tijdens het Familiehuys en het Praethuys, organiseert
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Realisatie Zorgeloos Verzorgd programma;
verbinding en transparantie

4.5.6 De Huyscode
De Huyscode is door een team van leiding en medewerkers vertaald naar do’s
en don’ts. Regelmatig komen deze ter sprake tijdens de verschillende
bijeenkomsten. Ook letten wij er op met voorbeeldgedrag en in tekst en
uitingen de huyscode ‘te leven’.

Doel: Zorgeloos Verzorgd
Meting effect: thermometers,
rapportcijfers benchmark,
financiën, productie, kwaliteit

Gedrag

Waarden en normen

Wat
Gastscore:
klanttevredenheid,
klachten & melden,
leveranciers &
partners, exitgesprek,
keuze BG, uitkomst
processen

Persoonlijkheid

Hoe

Bedrijfscultuur & imago
Enquêtes & praater-over kaartjes
Meting effect: uitkomst
MD drives en MDO
rapportcijfer

Gastscore:
medewerkerbetrokkenheid, formatiebezetting, verzuim,
klachten en melden,
opleiding, uitkomst
beoordelingen

Schema: Hoe leiderschap, cultuur, gedrag en personeelsbeleid zijn
verbonden en op welke wijze het Bartholomeus Gasthuis deze dusdanig
wil beïnvloeden dat de missie wordt gerealiseerd. Schema uit het
verbeterprogramma 2010-2012.
Het personeelsbeleid is zo opgezet dat resultaatgericht werken wordt
bevorderd. Succes erkennen (en vieren) is voor veel medewerkers een
belangrijke vorm van beloning. Het is hèt compliment voor goed
afgeleverd werk. Even belangrijk is het dat er mogelijkheid is opengelaten
voor ‘falen’. Het is belangrijk om falen niet te veroordelen, maar te
onderzoeken waardoor het is gekomen, zodat er van geleerd kan worden.
Alleen een lerende organisatie is in staat om zich van binnenuit
voortdurend te vernieuwen.

Voorbeeld van de do’s en don’ts bij de kernwaarde ´warmte´ zoals
gepresenteerd op het intranet.
4.6.7 Familiehuys en Praethuys
Twee keer per jaar wordt er een Familiehuys gehouden met de eerste
contactpersonen en andere naasten van de bewoners van de groepswoningen
en eveneens twee maal per jaar een Praethuys met de bewoners van het
woonzorgcentrum. Tijdens het Familiehuys zijn het behandelteam en het lid
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van het College van Regenten dat ‘kwaliteit van zorg’ als aandachtsgebied
heeft, aanwezig.
Er is geen agenda. Iedereen kan inbrengen wat er aan de orde moet komen.
Het zijn altijd weer spannende avonden voor bestuur en leiding, want ook
negatieve ervaringen kunnen de agenda gaan domineren. Door de groepsdruk
kan dat groot worden, maar de ervaring is dat goed luisteren en werkelijk iets
doen met kritiek en suggesties heel veel oplevert. Werken vanuit
authenticiteit – zie onze besturingsfilosofie – betekent werkelijk open staan,
alles willen weten, werkelijke aandacht voor de ander en handelen zoals we
geacht worden te handelen. Daardoor zijn deze avonden ook vaak verrassend
hartverwarmend, inzicht verschaffend en managen zij over en weer ‘de
verwachtingen’.

maatwerk om de ad hoc problematiek op te lossen, wordt voor 2018 een
extra nachtdienst geworven.
De Praethuys-bijeenkomsten werden gehouden op 13 april en 1 november.
Aan bod kwamen diverse, deels vaak praktische zaken betreffende het leven
in het gasthuis. Een greep uit de onderwerpen: de warme maaltijd, waaronder
een wens tot uitbreiding van een naar twee buffetavonden in de week
(gerealiseerd); de wens tot een bankje buiten bij de tijdelijke bushalte
(gerealiseerd), de wens voor een wekelijkse (buiten)sportmogelijkheid onder
begeleiding (gerealiseerd), wensen t.a.v. uitbreiding van het
winkelassortiment (gerealiseerd) en informatie over de festiviteiten in het
kader van het feestjaar ’650’ en het onderzoek en de testfase in het kader van
Het Nieuwe Gasthuis (zie elders in dit verslag). Ook van deze bijeenkomst
werd een verslaggemaakt en verspreid onder de bewoners van het
woonzorgcentrum.

De bijeenkomsten van het Familiehuys 2017 vonden plaats op 20 april en 24
oktober. Er kwam een veelheid aan onderwerpen aan bod, zowel ingebracht
door aanwezige familieleden als de bestuurder. Gesproken werd o.m. over
herkenbaarheid van personeel (aan wie kan ik wel of niet iets vragen),
wijzigingen in het MDO, het mantelzorgbeleid, de daginvulling van bewoners
in de groepswoningen, wat Bartholomeus Gasthuis doet om ‘vieze luchtjes’ in
huis te voorkomen, onrust in de nacht, de gehanteerde
BreinOmgevingsMethodiek, het scholingsprogramma voor medewerkers,
omgang met privacy. Voorts informeerde de bestuurder de aanwezigen over
de ontbinding van de samenwerking met Vecht & IJssel en over het
feestprogramma ter gelegenheid van het 650-jarig bestaan. Alle eerste
contactpersonen ontvingen de verslagen van de bijeenkomsten.
N.a.v. de bijeenkomsten zijn in het jaarplan 2018 enkele acties opgenomen ter
verbetering van de herkenbaarheid van (zorg)personeel middels verschillende
kleuren badges, een smoelenbord en aanvullende informatie in de
Bewonersmap. Ook het probleem van onrust in de nacht is opgepakt. Naast

4.6.8 Leiding geven met visie, werken met een ideaal
De leiding van het gasthuis ziet de eigen missie breder dan het dienen van de
belangen binnen de zorginstelling. Deskundigheid, maatschappelijke
verantwoordelijkheid en een visionaire wijze van denken en doen, kenmerken
het bestuurlijke model dat gedurende de afgelopen jaren in het Bartholomeus
Gasthuis gestalte heeft gekregen. Het kernbegrip van dit bestuur- en
werkmodel is samenwerken in de volle betekenis van samen werken. Een
groot aantal partijen wordt direct betrokken bij het in werking zetten van de
services en diensten in het Huis in de Wijk (in de welzijn-wonen-zorg keten).
Daarnaast is er een scala aan ‘vrienden’ en partners van het Bartholomeus
Gasthuis (denk aan de gemeente, particuliere fondsen, bedrijven, instellingen
en zelfstandige ondernemers). De leiding draagt de visie van UvoorU aan al de
partners uit en vervult daarnaast een actief coördinerende functie.
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Het primaire doel van de leiding is het toepassen en verder ontwikkelen van
de vernieuwende welzijn-wonen-zorg keten met persoongerichte welzijnszorg
als uitgangspunt. Ongeacht het feit dat de financieringsstromen soms
tegendraads lijken te opereren, zorgt de leiding ervoor dat de schakels in de
keten strak aan elkaar worden geregen als een goed passende ketting. De
schakels worden gevormd naar de wensen en verlangens van de moderne
‘zorgconsument’. Zij worden flexibel gehouden, dus aanpasbaar. Teneinde de
diverse schakels in de juiste vorm te krijgen wordt zoveel mogelijk aansluiting
gezocht met partners in de stad. Het in- en aanvullen van schakelfuncties is
een dynamisch proces, dat mee-ontwikkelt met de veranderende vraag van
de cliënt en voor het overgrote deel wordt ingevuld vóór en dóór bewoners
van de binnenstad.
Werken geeft zin aan het leven. Door te werken gaat het leven er toe doen.
Werk heeft nut voor jezelf en voor je omgeving. Alleen maar werken voor geld
is niet (meer) genoeg. Mensen streven naar een situatie waarin zij een nuttige
bijdrage kunnen leveren, waarin men wordt gewaardeerd door anderen en

het gevoel krijgt een bijdrage te leveren die er toe doet. Mensen willen staan
voor iets dat ‘goed’ is, werk dat ergens over gaat en relaties die werkelijk iets
betekenen. Dat is niet verheven, dat is menselijk.
Binnen het Bartholomeus Gasthuis werken mensen die voor hun idealen
durven te ‘gaan’. Op welk niveau men ook werkt of welke opleiding ook
genoten is. Er werken ‘generieke professionals’; medewerkers die zowel
flexibel als vakkundig werken op het raakvlak tussen de verschillende
sociaaleconomische sectoren van welzijn-wonen-zorg. Zij weten dat noch de
arts, noch de sociaal werker, noch de verzorgende, noch de gastvrouw, noch
de huysdame een hoge kwaliteit van het latere leven afzonderlijk kunnen
waarborgen. Ze hebben elkaar nodig. Ze werken samen.
De scheidslijn tussen (betaalde) en (onbetaalde) vrijwilligers wordt de
komende jaren vager. Informele zorg is in opmars en past bij een
participerende samenleving.
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Betaalde en onbetaalde krachten zullen naast elkaar werken aan hun idealen
en verrijken daarmee niet alleen hun cliënten, maar ook zichzelf.

Rijksmonument, de Regentenkamer uit 1632 behangen met gobelins van
meester Maximiliaan van der Gucht (Cultureel Nederlands Erfgoed) en het
in de loop der eeuwen vergaarde kunstbezit vergt, in relatie tot het
levende erfgoed van de zorg, speciale aandacht en rentmeesterschap.

4.6 Speerpunt 6: Beschermen van het cultureel
erfgoed

In 2017 werd het 650 jarig bestaan gevierd met een groot aantal festiviteiten,
van poëzie-avond voor de stad tot spetterend medewerkersfeest op de dag
van de zorg, van ‘Julianalezing’ tot slotdiner voor vrijwilligers, cliënten van het
Legers des Heils en Eet met je hart; een bewuste keuze, om dit unieke erfgoed

‘…Om deze werken van barmhartigheid voor altijd in stand te houden (..)
hebben wij een broederschap opgericht. En beloven zowel voor onszelf als voor
onze nakomelingen aan God onze Heere, aan Sint-Bartholomeus en aan de heer
van Abcoude om zowel de zorg voor de arme, bedlegerige zieken in het gasthuis
als de zorg voor de zondagse voedseluitdelingen (Pot) op ons te nemen voor
zover (..) mogen strekken…. ‘
‘… En omdat wij willen en begeren dat al deze voorgenoemde punten zeker en
duurzaam gehandhaafd en niet verminderd worden tot in eeuwigen dage
hebben wij, de gezamenlijke broeders van het Sint-Bartholomeusgasthuis, deze
bezegelde brief opgesteld in het jaar ons Heren 1407 op de dag van de heilige
martelaar Sint-Sebastiaan. Wat aldus is geschied.’

In 2016 werd een werkgroep ‘Beschermconstructie’ ingesteld. Deze kreeg
tot taak om manieren te vinden hoe het unieke historische en
tegelijkertijd springlevende erfgoed van het Bartholomeus Gasthuis zo
goed mogelijk beschermd kan worden tegen invloeden van buitenaf die
het voortbestaan van het erfgoed in gevaar brengen4. Het Bartholomeus
Gasthuis is niet alleen een zorginstelling, maar tevens een erfgoed dat in
2017 650 jaar onafgebroken onderdak en zorg verleent aan dezelfde
doelgroep op dezelfde locatie, in hetzelfde gebouw, vanuit dezelfde
doelstelling. De instandhouding van dit unieke ensemble, waaronder het

meer bescherming te bieden. Immers, bekendheid is basisvoorwaarde voor
bescherming. Het bezoek van Hare Majesteit Koningin Máxima op de
Naamdag van het Bartholomeus Gasthuis was een extra blijk van het unieke
karakter en gaf het Bartholomeus Gasthuis veel publiciteit.
Voor meer informatie over de geschiedenis zie
https://www.bartholomeusgasthuis.nl/ontdek/cultureel-erfgoed,
https://www.bartholomeusgasthuis.nl/ontdek/650 en de kunstschatten zie
https://izi.travel/nl/58ed-bartholomeus-gasthuis/nl

4

niet zijnde wanbeleid, financiële problemen, het niet voldoen aan wet- en
regelgeving of aan kwaliteitsnormen
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5.

onderhoudscontract zijn ondergebracht, zoals tilliften, hoog-laag bedden,
fysio apparatuur, etc..

Gebruik van hulpbronnen en informatie

Goede werkbeschrijvingen, veilige materialen, juiste en effectieve informatie,
vastgoedbeleid, technologische hulpbronnen zoals ICT en domotica, goede
administratieve en financiële processen, professionele relaties en
samenwerkingsverbanden, het zijn allemaal hulpmiddelen om goede kwaliteit
van welzijnszorg te kunnen bieden.

5.1

Met partners en onderhoudsleveranciers die cruciaal zijn in het tot stand
komen van het zorgproces of de ondersteunende diensten zoals bijvoorbeeld
het goed functioneren van de telefonie of het onderhoud van het gebouw, zijn
overeenkomsten gesloten. Als het nodig is om helder af te spreken wat wij
kunnen verwachten en volgens welke normen gewerkt wordt, wordt een SLA
overeengekomen. Alle overeenkomsten en vergunningen zijn overzichtelijk te
benaderen via de MT-map. Regelmatig wordt met betrokkenen geëvalueerd
hoe de samenwerking verloopt, waar meerwaarde is te behalen en wat
verbeterd moet worden.

Gebouw, installaties en hulpmiddelen

In het Bartholomeus Gasthuis is het onderhoud van het gebouw, de
installaties en de hulpmiddelen in handen van de facilitair manager en haar
team. Zij zorgt er voor dat volgens het Lange Termijn Onderhoudsplan (LTOP)
onderhoud plaatsvindt. Daarvoor zijn partijen geselecteerd waarmee
onderhoudscontracten zijn gesloten. De manager heeft regelmatig overleg
met deze partijen. Ook de brandweer voert regelmatig controles uit om de
veiligheid van het gebouw te testen en voor de belangrijkste installaties
worden NEN-keuringen uitgevoerd, zoals voor liften, noodverlichting,
alarmcentrale.

ATK
- kwaliteit/ veiligheid
- prijs

- omgaan met klachten
- kennis
-

- hulpvaardigheid

In 2017 is een vastgoedbeleid opgesteld. In dit beleid wordt de historie van
het vastgoed geschetst tot en met de uitgangspunten voor het vastgoedbezit
en –onderhoud in de toekomst.

Onderdelen bij reparatie niet bij zich. Maken
afspraken niet waar. Erg duur, onbeheersbare
kosten. Stroperige opvolging. Elk boutje een
pakbon. Tegenstrijdige adviezen. Geen partner
alleen maar bezig met geld verdienen. Over naar
andere leverancier

Managers kopen hun materialen in volgens afgesproken uitgangspunten. Zij
sturen als budgetverantwoordelijke op o.a. de prijs, kwaliteit en
duurzaamheid van de producten en diensten die zij afnemen. Met grote
leveranciers hebben zij regelmatig contact. Eens per jaar worden de grote
samenwerkende leveranciers beoordeeld. Ook hulpmiddelen kunnen in een

Voorbeeld dashboard; negatieve beoordeling van een leverancier waar het
contract mee is gestopt.
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betrouwbaarheid
snelheid leveren
duurzaamheid
bereikbaarheid
flexibiliteit

2,00
1,00
1,00
2,00
1,00
1,00
2,00
1,00
1,00
1,00

5.2

Samenwerking met Vecht en IJssel

Een groot project met veel facetten en een grote impact op de organisatie. In
een projectplan is omschreven wat er moet gebeuren om de samenwerking te
ontbinden en om succesvol op eigen benen te kunnen staan. Gelet op het
belang zijn het CvR, de ondernemingsraad en de cliëntenraad nauw betrokken
bij de overgang.

Halverwege 2017 is besloten om na twaalf jaar de samenwerking met
Stichting Vecht & IJssel te stoppen. Dit betekende dat zowel de gedeelde
financieel- administratieve afdeling als ook de gedeelde ICT systemen uit
elkaar moesten worden gehaald om zelfstandig verder te kunnen.
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Er is gekozen voor een ‘greenfield benadering’: alles helemaal opnieuw
inrichten. Dat geeft de kans om te kiezen voor gebruikersvriendelijke
systemen, kostenbeperking en het voldoen aan allerlei eisen op het gebied
van veiligheid en privacy (borgen NEN 7510 in systemen en organisatie –
privacy borgen, juiste verwerking persoonsgegevens - borging nieuwe
wetgeving AVG, voorkomen datalekken, etc.). Om te komen tot een goede
keuze van systemen en inrichting van de afdeling heeft de bestuurder met
enkele managers meerdere kleine zorginstellingen bezocht om ‘best practices’
op te halen. Ook zijn er meerdere IT bedrijven uitgenodigd om presentaties te
geven alvorens een gedegen besluit te nemen voor de te kiezen systemen en
opzet.

Bartholomeus Gasthuis nu weer beschikt over de modernste IT-systemen, alle
processen zijn opgeschoond en er per afdeling een belangrijke kwaliteitsslag
kan worden gemaakt.

5.3

Solvabiliteit
Om inzicht te krijgen in de solvabiliteit wordt het eigen vermogen
uitgedrukt als percentage van het balans totaal. De solvabiliteit heeft zich
in de afgelopen jaren als volgt ontwikkeld:

Op 31 december draaiden de IT-applicaties Nedap voor cliëntadministratie en
elektronisch cliëntdossier en SDB voor personeelsadministratie (HRM),
roosteren en salarisverwerking en net na de jaarwisseling werd de
beëindigingsovereenkomst met Vecht en IJssel ondertekend, was de
afrekening afgerond en een start gemaakt met de opbouw van de financiële
afdeling. De installatie van het nieuwe financiële systeem en een nieuw kassaen reserveringssysteem werd over jaargrens heen getild naar januari. Vecht en
IJssel zal Bartholomeus Gasthuis ondersteunen waar nodig totdat wij op eigen
benen kunnen staan. Bij de overgang naar de nieuwe IT-systemen is meteen
ook overgestapt op het ‘OMAHA classificatiesysteem’. Ontwikkelde kaarten
zoals de Levenskaart en de scorelijst MDO zijn direct geautomatiseerd
opgenomen in de werkwijze. Een uitgebreid trainingsprogramma voor
alle medewerkers in de zorg en degenen die rapporteren in het
bewonersdossier ging vooraf aan de daadwerkelijke overgang van de
systemen. ‘Super users’ werden extra getraind om als vraagbaak te fungeren
voor de gebruikers. Kortom, een project dat van elke afdeling volledige
aandacht vroeg. De overgang had als positieve neveneffecten dat

Solvabiliteit
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Liquiditeit
Het liquiditeitsoverschot komt in 2017 uit op € 981.226. Dit betekent een
vermindering t.o.v. vorig jaar met € 115.734. De belangrijkste oorzaak is
een toename van de crediteuren op korte termijn. Het
liquiditeitsoverschot zal in 2018 aangewend worden voor de verbouwing
van onroerend goed.
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Financiën

Liquiditeit
x € 1.000
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Overige kengetallen

Resultaatratio
segment wonen

Resultaatratio
De resultaatratio is het resultaat in % van de opbrengsten. In 2017 is het
percentage ten opzichte van 2016 gedaald naar 0,3% (2016: 0,5%). De
ratio is te splitsen naar de segmenten zorg en wonen. Het zorgsegment is
gelijk gebleven ten opzichte van 2016. Het segment wonen vertoont een
daling in 2017 van 18,5% en komt uit op 34,7%. Deze daling in 2017 is toe
te rekenen aan de viering van 650 jaar Bartholomeus Gasthuis.
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Vermogensratio
De vermogensratio is het eigen vermogen in % van de opbrengsten.
De vermogensratio in totaal daalt licht in 2017 naar 29,9%. Deze afname
is volledig toe te rekenen aan de toegenomen opbrengsten. Sector zorg
daalt in 2017 naar 11,7%, een krimp van 3% ten opzichte van 2016;
eveneens geheel als gevolg van de toegenomen opbrengsten. De sector
wonen vertoont in 2017 een daling van 48,3% naar totaal 224,9%.
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De vermogenspositie is ten opzichte van 2016 gedaald door het
aantrekken van een nieuwe lening ten behoeve van de verbouwing van
onroerend goed.

Vermogensratio
totaal

Investeringen materiële vaste activa
De investeringen in inventaris worden bekostigd uit het normatieve
budget voor medische en overige inventaris. De investeringen inzake de
servicewoningen worden gefinancierd uit niet zorg gebonden middelen.
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18.570

2016
€
48.341

55.212
87.801

-

8.573
1.217.074

1.171
21.214

1.387.230

70.726

Resultaat
De resultatenrekening 2017 sluit met een positief saldo van € 22.602
(2016: € 37.276).
Segment zorg sluit in 2017 met een verlies van € 202.288 (2016:
€ 202.587). Een verbetering van € 299. Segment wonen heeft in 2017 een
voordeel behaald van € 224.890 (2016: € 239.862). Per saldo is dit een
vermindering van het resultaat met € 14.972.
In 2017 stijgt de omzet van het segment zorg naar € 6.924.148. Ten

273,2%

200,0%

2017

opzichte van 2016 is dat een toename van € 30.352. De stijging geldt voor
twee omzetcategorieën:
- Zorgprestaties en maatschappelijke ontwikkeling + € 36.944
- Subsidies
- € 41.587
- Overige bedrijfsopbrengsten
+ € 34.995

De stijging van de overige bedrijfskosten wordt voornamelijk veroorzaakt
door toename algemene kosten, in segment wonen, door de eenmalige
uitgaven voor viering 650 jaar Bartholomeus Gasthuis. Hier staat een
vergoeding tegenover die is opgenomen onder de overige
bedrijfsopbrengsten (segment wonen), de opbrengst is wel lager dan de
gemaakte kosten.
Tegenover de toename van voeding en hotelmatige kosten staat een
stijging van de omzet banqueting, zaalhuur en brasserie.
De patiënt- en bewoners gebonden kosten zijn lager dan verwacht,
minder medische middelen zijn uitgegeven. In 2016 was een nabetaling
over 2014 en 2015 verantwoordelijk voor de hogere kosten.
In 2017 zijn minder energiekosten uitgegeven dan in 2016.

De stijging van de omzet zorgprestaties en maatschappelijke ontwikkeling
is toe te wijzen aan een Nza tariefstijging van 1,2% op intramurale en
extramurale Wlz productie. De opbrengst eerstelijnsverblijf is nieuw in
2017 en was niet begroot.
De stijging van de overige bedrijfsopbrengsten is toe te rekenen aan meer
opbrengsten banqueting, zaalhuur en brasserie.

Resultaatbestemming
Het resultaat van Bartholomeus Gasthuis is als volgt bestemd.
Reserve afschrijvingen inventarissen
€ 45.467 toevoeging
eigen vermogen
Reserve aanvaardbare kosten (RAK)
€ 247.755 onttrekking
eigen vermogen
Egalisatierekening woningen
€ 224.890 toevoeging
eigen vermogen

De omzet van het segment wonen is hoger dan verwacht en stijgt in 2017
ten opzichte van 2016 met € 196.701 naar een totale omzet van
€ 647.411. De opbrengst van de servicewoningen is hoger dan verwacht.
Daarnaast een eenmalige vergoeding in de opbrengsten voor de viering
van 650 jaar Bartholomeus Gasthuis, de kosten hiervoor zijn onder
algemene kosten geplaatst.
Op totaal niveau bedragen de bedrijfslasten € 7.208.972, een stijging van
€ 263.867 t.o.v. 2016. Dit is voor € 50.909 toe te rekenen aan de sector
zorg. De sector wonen vertoont een stijging van € 212.958.
De stijging van de personele kosten wordt veroorzaakt door
uitzendkrachten als gevolg van tekort aan personeel en extra inzet i.v.m.
de beëindiging van de samenwerking met V&IJ.

Impairment
Net als in 2016 is voor 2017 een impairment-toets uitgevoerd, op
dezelfde basis zoals vorig jaar opgesteld. Deze beoordeling geeft geen
aanleiding tot het nemen van aanvullende maatregelen. Evenals
voorgaande jaren behoeft er geen activa afgewaardeerd te worden.

De afschrijvingskosten liggen in de lijn van de verwachting.
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komend jaar nog zal liggen). Dit vergt uithoudingsvermogen en scherp
prioriteren.

5.4. Risico’s en risicobeheersing
Bedrijfsvoering en financiën

Financieel gezien betekende bovenstaande dat Bartholomeus Gasthuis in
2017 voor de nodige onvoorzien kosten kwam te staan. Hierdoor kon
minder reserve worden opgebouwd dan tevoren gepland. Gelukkig kon
het jaar worden afgesloten met een positief jaarresultaat.

Het meest in het oog springende risico in 2017 betrof de verwevenheid
van de bedrijfsvoering van het Bartholomeus Gasthuis met die van
stichting Vecht & IJssel, in relatie tot de financiële situatie waarin Vecht &
IJssel in 2017 verkeerde. Zodra het gasthuis was ingelicht over de
financiële perikelen, werd direct een onderzoek gestart naar de mate van
verwevenheid van de bedrijfsprocessen en daarmee van de risico’s die
het gasthuis liep op financieel gebied en qua continuïteit van de
bedrijfsvoering op het moment dat Vecht & IJssel onverhoopt zou
‘omvallen’. Toen de analyse uitwees dat de verwevenheid groot was en
het gasthuis om die reden (aanzienlijke) risico’s liep op schade of erger, is
in goed overleg met Vecht & IJssel besloten om de samenwerking eind
2017 te beëindigen en ieder ons weegs te gaan.

Personeel/arbeidsmarkt
Het Bartholomeus Gasthuis ziet zich, net als andere zorgorganisaties,
geconfronteerd met een krappe arbeidsmarkt. Door leerlingen op te
leiden en ruim plek te bieden aan stagiaires creëren we een kweekvijver
voor nieuwe medewerkers. Met maatregelen als een goed
scholingsprogramma en een ondersteunende managementlaag creëren
we voorwaarden waardoor we mensen binden. In 2018 verhogen we
bovendien de salarissen van medewerkers in de zorg. Het positieve imago
van het gasthuis zorgt er voor dat mensen graag bij ons willen werken.
Een zorgvuldig wervingsbeleid draagt hieraan bij.

Om dit mogelijk te maken is direct na de zomer een proces gestart om te
komen tot
1. ontbinding van de samenwerking
2. de opzet van een eigen financiële afdeling
3. het ontvlechten van de ICT. Het laatste betekende o.a. de keuze en
implementatie van eigen IT-systemen voor de diverse administraties
(cliëntadministratie en -dossier, HRM, salaris, financiën, kassa,
reserveringen).

Maatschappelijk ondernemen: UvoorU
Het Bartholomeus Gasthuis heeft een groot en divers netwerk; veel
bedrijven, organisaties en particulieren in de wijk zijn het gasthuis
goedgezind. Dit is een kostbaar goed, maar maakt tegelijkertijd ook
kwetsbaar: het gasthuis ligt ‘onder een vergrootglas’ en door de
verbondenheid die men ervaart zijn er vaak hoge verwachtingen die niet
altijd waargemaakt kunnen worden: wie het gasthuis een goed hart
toedraagt, verwacht nogal eens een bijzondere positie: lagere of gratis
zaalhuur, een persoonlijk onderhoud met de bestuurder, etc.
Dit zorgt voor druk op de organisatie; het laatste dat we willen is mensen

Met de benodigde extra inspanningen is het gelukt e.e.a. te realiseren.
Gevolg was wel dat een aantal andere voorgenomen acties moest worden
uitgesteld en er gedurende een lange periode veel druk op de organisatie
en met name het management en de bestuurder lag (en ook in het
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of organisaties van ons afstoten, maar tegelijkertijd is het onmogelijk om
aan alle verwachtingen te voldoen. Door een zorgvuldige afweging en
aandacht voor een ieder wordt getracht hierin een goed evenwicht te
bewaren.

5.5

Duurzaamheid is een belangrijk thema voor het Bartholomeus Gasthuis.
Eind 2016 sloten wij, samen met meerdere zorginstellingen, een contract
met de Gemeente Utrecht met de ambitie om bij te dragen aan een
klimaat-neutrale stad in 2030.
https://www.utrecht.nl/nieuws/artikel/utrechtse-zorginstellingenwerken-aan-een-gezond-milieu/
De nodige acties zijn inmiddels gerealiseerd of in gang gezet. Niet altijd
even makkelijk in een eeuwenoud pand, maar dat maakt de ambitie niet
minder groot.

Zorg en welzijn
Ouderenzorg is een kwetsbaar vak, omdat we werken met kwetsbare
mensen die van ons afhankelijk zijn. Door liefdevolle aandacht; door
continu te trainen, door heldere protocollen; door een systeem van
permanent auditten op de werkvloer met zelflerende korte scorelijstjes
voor de meest risicovolle werkprocessen en door een structuur van
‘beraden’ waarbij problemen snel worden gedecteerd en aangepakt,
werken we er permanent aan om deze risico’s zo klein mogelijk te houden
en - als zich toch problemen voordoen - deze zo snel mogelijk op te
pakken en op te lossen. Tegelijkertijd weten we dat niet alles op te lossen
is en dat mensenwerk per definitie fouten met zich meebrengt. Ook is er
met regelmaat spanning tussen vrijheid en welbevinden enerzijds en
risico’s uitsluiten anderzijds. De manier om hiermee om te gaan is om
hierover permanent in gesprek te zijn met alle betrokkenen.

Met collega instellingen wordt in
netwerkverband van elkaar geleerd.
Regelmatig organiseert de gemeente
bijeenkomsten waaraan de facilitair
manager deelneemt. In de
duurzaamheidsthermometer –
onderdeel van het dashboard
facilitair - wordt de voortgang van
acties gemeten en afgezet tegen de
eisen van het ‘bronzen
duurzaamheidscertificaat’. Eind
december was 70% van de
benodigde acties om het certificaat
te behalen gerealiseerd.

Imago
Het Gasthuis heeft een goede score op ZorgkaartNederland; een positie
die in de afgelopen jaren langzaam is verworven. Het risico is dat deze
mooie score niet behouden kan worden. Voor het gasthuis is het de
uitdaging om het goede cijfer te behouden. Misschien nog wel een
grotere uitdaging dan een slecht cijfer te verbeteren; immers, wat je
bereikt ‘komt te voet en gaat te paard’.
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Duurzaamheid

Milieuthermometer
BRONS - verplicht
gerealiseerd

30%

70%

nog te doen

5.6

Tot en met 2016 werd meegedaan aan de landelijke Actiz benchmark voor het
verzamelen van medewerkers- en cliëntervaringen. Op dit moment maken wij
zoals eerder gezegd gebruik van ZorgkaartNederland, SNHZ, diverse eigen
enquêtes en het interne klachten-/ praat-er-over systeem voor het
verzamelen van cliënt waarderingen en –ervaringen. Zie o.a.
https://www.bartholomeusgasthuis.nl/zorg/kwaliteit.

Cliënt- en medewerkerswaardering en –ervaring

Zoals in de inleiding genoemd: zorgverlening is een ‘handeling’, zorg
ontvangen een ervaring. Als zorgaanbieder is het gebaar, de zorg die wij
dagelijks geven, die liefde die wij leggen in het vak de enige mogelijkheid om
‘taal’ te geven aan liefdevolle zorg.

6.

Verder verbeteren en innoveren

Om permanent te kunnen verbeteren is er enkele jaren geleden een
dashboard ontwikkeld. Dit is de afgelopen jaren verder doorontwikkeld,
waarbij steeds meer accent is komen te liggen op enerzijds risicomonitoring
en anderzijds de continue aandacht voor verbetering n.a.v. uitkomsten/
resultaten. De uitkomsten op het dashboard maken duidelijk wat er goed
gaat en waar verbeteringen nodig zijn. Maandelijks analyseert de leiding van
de teams de uitkomsten en bepaalt op basis hiervan de benodigde actie.

Medicatie
400

294

263

276

310

200

87

66

52

49

1e kw
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Uitkomst ZorgkaartNederland Bartholomeus Gasthuis t 8,1 t.o.v. alle verpleeg/
verzorgingshuizen in Utrecht 7,5. 100% beveelt het gasthuis aan bij anderen.

2015

2016

Stand van zaken MIC-meldingen eind 2017 op het gebied van medicatie
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2014

6%

Medicatie GW

94%
in orde

de bestuurssecretaris als klachtenfunctionaris, teneinde ieders expertise
te benutten om te komen tot oplossingen voor gesignaleerde risico’s en
problemen en om nieuwe risico’s of kansen vanuit de werkpraktijk naar
boven te brengen. De eerdere MIC-commissie (Melding Incidenten
Cliënten; Incidentencommissie) is opgegaan in dit beraad. Trends,
afwijkingen en verbeteracties m.b.t. incidenten cliënten zijn onderdeel
van het Zorgberaad. Een bewuste keus, immers incidenten zijn slechts een
van de mogelijke signalen dat er ergens iets aan de hand is. Vanuit
dezelfde gedachte is er inmiddels ook een ‘Horecaberaad’, een
‘Welzijnsberaad’ en een ‘Facilitair Beraad’. In de beraden kunnen naast
problemen, ook nieuwe kansen of mogelijkheden aan bod komen.
Afspraken worden rechtstreeks genoteerd in de betreffende
‘beraadpagina’ in het dashboard. Wederom een bewuste keuze, om te
voorkomen dat veel kostbare tijd verloren gaat met verslagen maken, etc.

Eind 2017 blijkt 6% van de
geauditeerde onderdelen ‘niet op
orde’.

niet in orde

Soms zal de manager de diepte in moeten om te bepalen wat er precies aan
de hand is. Dat kan zijn de afzonderlijke scorelijsten of enquêtes doornemen,
samen met betrokkenen een diepgaander (PRISMA)analyse uitvoeren, zich in
het exploitatieoverzicht verdiepen of doorvragen hoe het kan dat een
medewerker niet de opleiding heeft gevolgd terwijl de ruimte wel geboden is.
De interpretatie van risico’s en waar geleerd en geïnnoveerd kan worden is
niet te automatiseren. Die hangt af van de deskundigheid en het analytisch
vermogen van de leidinggevende. Ook het bepalen van de benodigde actie als
er afwijkende resultaten worden geconstateerd is afhankelijk van het
vakmanschap van de leidinggevende. Uiteraard wordt het dashboard
besproken tijdens managementoverleg en het individueel overleg met de
bestuurder waardoor onderlinge feedback bijdraagt aan het kwaliteitsniveau
en de resultaatgerichtheid van de organisatie in zijn geheel.

6.1

Er wordt ingeschat of beoogde doelen van het jaarplan worden behaald,
of over de tijd resultaten verbeteren (positieve trends zichtbaar zijn) en
we willen risico’s in kunnen schatten omtrent veiligheid van cliënten en
medewerkers, financiële situatie, toekomstbestendigheid, imago, etc.
Als er actie wordt ondernomen en deze is adequaat dan zal dat een
positieve invloed hebben op het resultaat. Zo niet, dan wordt nagegaan
wat hiervan de reden is en start een nieuwe verbetercyclus. Dit is dan
weer te zien in het dashboard en zo is de PDCA cirkel gesloten.

Het Beraad; meer dan incidentencommissie of VAR

Afwijkende resultaten zijn voor de teams systematisch onderwerp van
bespreking tijdens de zogenoemde ‘Beraden’. Voor de zorg is dat het
Zorgberaad; een multidisciplinair overleg bestaande uit de
locatiemanager, de manager strategie en innovatie, de zorgmanager, de
specialist ouderengeneeskunde, verpleegkundigen en verzorgenden van
het woonzorgcentrum en de groepswoningen, de kwaliteitsmanager en
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werk te doen is. Als de waardering hoog is, wordt het stil. Binnen de
sector is het niet gebruikelijk om te zeggen ‘dat het goed gaat’. Want wat
zeggen we dan? Dat het goed gaat met de organisatie? Met degene die
wordt verzorgd? Dat de mens die wij zorg bieden ‘tevreden’ is? En
waarover dan?

6.2 Clientervaring en –waardering

Uitkomst waardering Bartholomeus Gasthuis (donkerblauw) t.o.v. de sector
(felblauw), uit de rapportage Zorgkaart.nl 2017

Clientervaring meten bij mensen die niet hebben gekozen voor de situatie
waarin zij zich bevinden is een precair en kwetsbaar onderwerp.
Natuurlijk is het fijn als de ervaring, ondanks de ziekte, de pijn, de
teloorgang, positief is. Maar tegelijkertijd beseffen wij dat een
rapportcijfer op zijn minst aan een deel van de werkelijkheid voorbij gaat,
omdat het probeert vorm te geven aan datgene waaraan ten diepste geen
vorm te geven is.
Ondanks dit weten is cliëntervaring een belangrijk kompas waarop wij
varen. Voor het gasthuis is het de uitdaging om het goede cijfer te
behouden. Misschien nog wel een grotere uitdaging dan een slecht cijfer
te verbeteren; immers, wat je bereikt ‘komt te voet en gaat te paard’.
Als gasthuis zijn we ons bewust van de spanningen tussen wens en
werkelijkheid, tussen dat wat moet en datgene wat er werkelijk toe doet.
We zijn ons bewust van de weinig ideale situatie waarin zieke mensen aan
het einde van hun leven verkeren, losgerukt van hun vertrouwde leven en
gedwongen samenlevend met anderen die zij wellicht zelf nooit
uitgekozen zouden hebben, terwijl zij zich moeten laten welgevallen zich
bij de meest persoonlijke handelingen te laten helpen door mensen die zij
evenmin zelf hebben geselecteerd.

De eerdere grafiek (op pagina 39) laat zien dat het gasthuis een lange weg
heeft afgelegd als het gaat om het verkrijgen van ‘positieve
cliëntwaardering’. Als de waardering laag is, zal niemand betwisten dat er

Wat wij in dit verslag laten zien zijn slechts de zichtbare en benoembare
acties en resultaten, waarmee wij proberen een solide basis te leggen om
dat wat niet zegbaar is ruimte te geven om te bloeien. Door
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werkprocessen zo vloeiend mogelijk in te richten kan er tijd zijn voor
aandacht en maatwerk voor iedere cliënt. Door medewerkers de ruimte
te geven zich permanent te bekwamen kan de zorg optimaal worden
verleend. Door te zorgen voor een prettig ingericht en goed onderhouden
gebouw kunnen mensen een thuisgevoel ervaren of kan er op zijn minst
worden bijgedragen aan een sfeer van welbevinden. Door aandacht te
vragen voor het Bartholomeus Gasthuis als uniek cultureel erfgoed zorgen
we ervoor dat het huis blijft voortbestaan en ook voor nieuwe generaties
ouderen een toevluchtsoord kan zijn als het niet meer gaat.

Al met al een groot project dat minimaal de eerste helft van 2018 in
beslag zal nemen, zo niet het gehele komende jaar. Gelet op de geringe
omvang van de organisatie, de grootte van dit project, het kritisch belang
voor de organisatie en de kwaliteitswinst die het project kan opleveren bij
juiste invoering, moet dit project voorrang krijgen op alle andere
projecten en acties in dit kwaliteitsplan. Voorkomen dient te worden dat
de organisatie ‘oververhit’ raakt.

Zie ook http://www.presentie.nl/publicaties/item/548kwaliteitsbewustzijn_essay

6.3

Vooruitblik 2018 en verder

In 2018 ligt een belangrijke focus op de tweede fase van de
verzelfstandiging van de bedrijfsvoering. Nadat de formele beëindiging
van de samenwerking met de stichting Vecht & IJssel op het gebied van
de bedrijfsvoering eind 2017 een feit is, gaan per 1 januari 2018 de
nieuwe IT-applicaties Nedap en SDB live, waarmee de cliënt-, salaris- en
HRM-administratie los van Vecht en IJssel kan draaien. In februari volgen
Afas en Eijssink waardoor ook de financiële administratie en het
kassasysteem over kan. Tevens wordt de werkplek vernieuwd door de
migratie van de server naar een moderne versie, installatie van Office
2016 en een nieuwe workspace. Daarna volgt op onderdelen verdere
inrichting van de nieuwe systemen, zoals een cliënt-/ mantelzorgportaal,
roostersysteem, medewerkersportaal, etc.. Voorts krijgt in 2018 de
inrichting van de financiële administratie en de planning & control cyclus
van de eigen financiële afdeling zijn beslag en dient de
managementinformatie (opnieuw) vorm te krijgen.

Op het vlak van de persoonsgerichte zorg ligt de nadruk in 2018 op het
integreren van de verschillende zorgprocesstappen en de ontwikkelde
instrumenten als de levenskaart, de MDO-enquête en –scorelijst en het
mantelzorgbeleid tot een samenhangend geheel om persoonsgerichte
welzijnszorg te kunnen leveren.
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Kernwoorden hierbij zijn een lean proces, maatwerk en
samenwerking/afstemming tussen alle betrokkenen bij de bewoner
(zorgteam behandelaars én mantelzorger/familie), gericht op
uitmondend meer kwaliteit van leven van de bewoner.

Een vierde aandachtspunt voor het komend jaar betreft de verdere
implementatie van het Kwaliteitskader, met onder meer de verdere
uitbouw van het lerend netwerk, de inbedding van de nieuwe landelijke
basisindicatoren veiligheid en de aanpassing van de Reglementen CvR, CR
en OR in het kader van Good Governance. Het Kwaliteitsplan 2018 werkt
als een leidraad voor de prioritering van de verbeteracties in het nieuwe
jaar.

Voor 2018 en de jaren daarna staat
voorts de verdere uitbouw van de
welzijn-wonen-zorgketen tot een
‘voorzorgsysteem’, dat eenzaamheid,
verlies van zingeving en eigen regie
van ouder wordende mensen
voorkomt, op het programma. Met
als input de uitkomsten van het
onderzoek door het
Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
in 2016 en 2017 en de inzichten uit
de testfase eind 2017, zal in 2018 een
nieuw concept worden geformuleerd
onder de noemer ”Het Nieuwe
Gasthuis”, een projectplan worden opgesteld en fondsenwerving worden
gestart, waarna de ‘bouw’ van Het Nieuwe Gasthuis hopelijk eind 2018
van start kan gaan. Dit is eveneens een omvangrijk project, dat naar
verwachting meerdere jaren in beslag zal nemen.

Last but not least bouwt het gasthuis verder aan een evenwichtig
personeelsbestand, waarbij de landelijk beschikbaar komende extra
middelen worden ingezet voor extra zorg en welzijn aan bewoners en
salarisverhoging voor zorgmedewerkers t.b.v. een concurrerende positie
op de krappe arbeidsmarkt.
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