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1. De organisatie
1.1.

Structuur van het concern

Zorgcentrum St. Barbara behoort tot de Besloten Vennootschap St. Barbara BV. De directie van
het zorgcentrum wordt gevoerd door mevrouw M.J.W. Kolvenbach-van Zon. Door de beperkte
omvang van St. Barbara is er geen verplichting tot het instellen van een ondernemingsraad. Het
overleg met het personeel vindt daarom plaats in de teamoverleggen.
St. Barbara heeft een cliëntenraad en probeert door middel van periodieke cliënttevredenheidsonderzoeken de visie en werkwijze waar nodig bij te stellen en knelpunten in de organisatie te
minimaliseren.

Organigram Zorgcentrum St. Barbara per 31-12-2020

1.2.
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Algemene gegevens

Naam verslagleggende rechtspersoon

Zorgcentrum St. Barbara

Adres

Rooijsestraat 44

Postcode

6621 AN

Plaats

Dreumel

Telefoonnummer

0487-571439

Identificatienummer Kamer van Koophandel

57002118

E-mailadres

info@zorgcentrumstbarbara.nl

Internetpagina

www.zorgcentrumstbarbara.nl

1.3.

Overleg met Zorgverzekeraars en Zorgkantoor in 2020

Het overleg met het Zorgkantoor Nijmegen, dat voor St. Barbara verantwoordelijk is voor de
langdurige (intramurale) zorg, verliep in 2020 opnieuw uitstekend, nagenoeg geheel in het teken
staande van de Coronapandemie. Er gold een WLZ-inkoopovereenkomst voor de periode 20182020 en die gaf meerjarig zekerheid over de omvang van de zorgplaatsen en de exploitatie. De
contracten voor de thuiszorg werden met zeven verschillende zorgverzekeringsmaatschappijen
ongewijzigd verlengd voor 2020.
1.4.

Invulling zorgplaatsen

Eind 2020 werd aan 25 bewoners (en 4 bewoners op basis van scheiden wonen en zorg c.q. VPT)
de navolgende zorg geboden:
• ZZP 4: 4 bewoners;
• ZZP 5: 4 bewoners (zonder behandeling);
• ZZP 6: 4 bewoners;
• ZZP 10: 1 bewoner;
• ZZP 5: 13 bewoners (met behandeling BOPZ).
De bewoners met een ZZP 5 indicatie met behandeling kregen hun zorg binnen de kleinschalige
woonvorm De Wending, welke op de 1e verdieping van St. Barbara is gesitueerd.
Voor de dagverzorging, vallend onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) is de
gemeente West Maas en Waal verantwoordelijk. Van de dagverzorging maakten in 2020 16 cliënten
(wisselend per dag en week) gebruik gedurende 3.022 dagdelen. Door Corona is de dagverzorging
enige tijd gesloten geweest en werd het contact onderhouden in de thuissituatie. Een deel van de
deelnemers aan de dagverzorging staat op de wachtlijst van St. Barbara en maakt gebruik van de
dagverzorging als een vorm van overbruggingszorg. Door de opgelegde beperkingen (de vereiste
onderlinge afstand en het ontbreken van vaccinaties) was de bezetting lager, er kwamen kleinere
groepen bezoekers samen.
1.5.
1.5.1.

Kerngegevens
Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten

Kerngegevens

Aantal/Bedrag

Patiënten/cliënten/productie/capaciteit
Aantal feitelijke intramurale plaatsen op 31 december 2020

30

Aantal zorgplaatsen scheiden wonen en zorg en VPT

4

Aantal extramurale cliënten in het verslagjaar

95

Aantal uren extramurale zorg in verslagjaar

9.826

Aantal intramurale verzorgingsdagen in verslagjaar

9.606

Aantal dagdelen dagverzorging

3.022

Aantal personeelsleden in loondienst op 31 december 2020

70

Aantal FTE-personeelsleden in loondienst op 31 december 2020

36.34

Bedrijfsopbrengsten
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Totaal bedrijfsopbrengsten in verslagjaar

€ 3.246.316,00

Waarvan budget voor aanvaardbare kosten

€ 3.099.856,00

Waarvan overige bedrijfsopbrengsten

€

146.460,00

1.5.2. Kernactiviteiten, een nadere typering
De kernactiviteiten die St. Barbara uitvoert zijn dagverzorging, verzorgingshuiszorg,
verpleeghuiszorg en thuiszorg. Het hoofdaccent is in de afgelopen jaren duidelijk verschoven naar
de verpleeghuiszorg, in het bijzonder de PG-zorg. De WLZ biedt ook de mogelijkheid om een zgn.
Modulair Pakket Thuiszorg of een Volledig Pakket Thuiszorg aan te bieden. Zolang mogelijk thuis
blijven wonen kan op deze manier voor veel ouderen werkelijkheid worden. In 2020 werd aan vier
cliënten een VPT aangeboden en aan een enkele cliënt een MPT in de thuiszorg.
Het aantal uren verleende thuiszorg, 9826, bleef nagenoeg gelijk aan 2019, evenals het aantal van 95
cliënten.
1.5.3. Werkgebied
St. Barbara is werkzaam in de Zorgkantoorregio Nijmegen. Onderstaand kaartje geeft het
werkgebied weer waarin St. Barbara haar intramurale en extramurale zorg aanbiedt.

2. Bestuur, toezicht en bedrijfsvoering
2.1.

Bestuur en toezicht

2.1.1. Zorgbrede Governance Code
De Zorgbrede Governance Code werd in 2020 door St. Barbara nageleefd, wat wil zeggen: een
transparante directie- en toezichtstructuur en een overzichtelijke bedrijfsvoering als zorginstelling
die in de regio Maas en Waal aan verzekerden zorg levert op basis van de WLZ, ZVW en WMO.
Om tijdig een actualisatie van deze regelgeving door te voeren is de bestaande code geëvalueerd en
is een nieuwe uitwerking ervan besproken in de Raad van Toezicht. Deze wordt in 2021 notarieel
vastgelegd in een nieuwe Governancecode voor St. Barbara.
2.1.2. Directeur en Wet Normering Topinkomens
St. Barbara kent een éénhoofdige directie in de persoon van mevrouw M. Kolvenbach-van Zon.
Gezien de beperkte omvang van de organisatie wordt niet gesproken over ‘Raad van Bestuur’ maar
van ‘Directie’. Aan de directie komen alle bevoegdheden toe die noodzakelijk zijn voor een
doelmatige en effectieve uitoefening van de bedrijfsvoering. De directie vormt samen met de
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manager Zorg, de manager Personeel & Arbeid, de manager Facilitaire Zaken en de
stafmedewerkers het managementteam.
Functionaris
Mw. M.J.W. Kolvenbach-van Zon, Directeur
Duur dienstverband: 12 maanden in 2020
Omvang dienstverband: 1.00
Bezoldiging
Op de bezoldiging van de directeur is de Wet Normering Topinkomens (WNT) van toepassing. De
score van Zorgcentrum St. Barbara op de Referentiescoretabel uit de WNT leidt tot een
bezoldigingsmaximum in Klasse I. De bezoldiging van de directeur is vastgesteld binnen de grenzen
van het gestelde maximum voor deze categorie zorginstellingen en de van toepassing zijnde
overgangsregeling voor de periode 2017-2020.
2.1.3. Toezichthouders: Raad van Toezicht
Samenstelling Raad van Toezicht per 31-12-2020
Naam

Bestuursfunctie

Bestuursfunctie elders

Dhr. Mr. M.A.G.M. van
Hattum
Mw. W.H.M. van OorsouwKooijmans
Dhr. J.W.A. van Eck

Strategie

Geen

Personeel en Organisatie

Geen

Zorg

Geen

De Raad van Toezicht is in het verslagjaar 4 keer in vergadering bijeen geweest, steeds in
aanwezigheid van de directie. De onderwerpen welke geagendeerd en besproken werden tijdens
de vergaderingen van de Raad van Toezicht in 2020:
•

Periodieke updates in verband met de lange reeks Coronamaatregelen die de directie moest
treffen na de uitbraak van het Covid-19 virus in maart 2020.

•

Bespreking van het concept-Jaardocument 2019 en de goedkeuring van de Jaarrekening 2019,
inclusief kennisname van de managementletter van de externe accountant;

•

De WNT en de Governancecode werden beoordeeld evenals de gewijzigde wetgeving voor
zorginstellingen die werken in de vennootschapsvorm. Op basis van deze nieuwe wetgeving
werd door de Raad van Toezicht uitgesproken dat het niet wenselijk is om een fiscale
herstructurering uit te voeren enkel om de zorgvrijstelling voor de Vpb te behouden. Het
opstellen van nieuwe statuten en reglementen, naar aanleiding van de gewijzigde wetgeving, zal
begin 2021 afgerond worden. Aan het einde van het jaar werd de onderlinge samenwerking en
de verdeling van de portefeuilles geëvalueerd.

•

De overgang van de wet BOPZ naar de nieuwe Wet Zorg en Dwang. Het jaar 2020 is een
overgangsjaar van de oude wet BOPZ (Bijzondere Opnemingen Psychiatrische Ziekenhuizen)
naar de nieuwe wet Zorg en Dwang.

•

Het uitbreken van de Covid-19 pandemie heeft een zware wissel getrokken op alle
zorgmedewerkers. Dat gold in 2020 uiteraard zeer zeker ook voor de taken van de directie.
De Raad van Toezicht stelde in haar laatste vergadering in 2020 hierover: “De Raad is zeer
verheugd dat deze extra zware last op zeer vakkundige wijze is aangepakt door de directie.
Reeds in een zeer vroegtijdig stadium zijn de nodige maatregelen getroffen, zulks zonder daarbij
de zorg richting de cliënten, de hulpbehoevenden en de zorgmedewerkers uit het oog te
verliezen. Adequaat werd ingespeeld op de diverse wijzigingen en voorschriften. En dit alles
zonder de overige, ‘normale’ bestuurstaken uit het oog te verliezen.” De Raad sprak dan ook
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unaniem haar complimenten uit voor de wijze waarop de directie in 2020 leiding heeft gegeven
aan het zorgcentrum. Mede door deze inspirerende leiding ziet de Raad de, “helaas wat Covid19 betreft nog immer onzekere toekomst, met vertrouwen tegemoet.”
•

Andere onderwerpen die geagendeerd werden: het contract met de nieuwe Arbodienst Omedi,
het Auditrapport van Perspekt, de nieuwe cliëntenvertrouwenspersoon, de samenwerking met
de collega-zorginstellingen, waaronder het beëindigen van de samenwerking met ZZGZorggroep in het geheugenteam.

2.2.

Zorgbeleid in 2020: Coronazorg centraal

In het hele jaar 2020 overheerste slechts één thema, één zorg boven alle andere thema’s, de uitbraak
van het CORONA-virus.
In dit Jaardocument doen we hierover op twee manieren verslag. Enerzijds kort evaluerend,
samengevat in een ‘foto’ die onze bevindingen over Corona in 2020 weergeeft. Anderzijds een korte
greep uit het dagelijks bijgehouden logboek, waarin alle facetten terugkomen, van positieve PR tot
de dagelijkse zorg en gevoelde grote onzekerheid en onrust. Deze korte collage uit het logboek
geeft een indruk van de impact die dit virus op St. Barbara als geheel heeft gehad in 2020. Het einde
is nog niet helemaal in zicht, wel werden begin 2021 medewerkers en bewoners gevaccineerd tegen
het virus.

Het Coronalogboek van St. Barbara samengevat
27 februari: Eerste besmette Nederlander is bekend geworden: dagelijks RIVM-website bijhouden
om adviezen ter harte te nemen hoe te handelen bij een uitbraak.
09 maart: Verscherpte maatregelen genomen en besloten in MT-gesprek: Er komt een nieuwe
maatregel bij: Geen handen meer geven!
19 maart om 18.45 uur: vanuit de overheid wordt er beslist dat de deuren gesloten worden van alle
verzorgings- en verpleeghuizen. Alle contactpersonen zijn middels een telefoontje ingelicht over
deze situatie.
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20 maart 09.00 uur: De GGD heeft gebeld, een cliënt is positief getest op het Covid-19 virus
(Corona). Gesproken met medewerkster GGD, alle betrokkenen worden ingelicht, het personeel
dat aan het werk is wordt voorgelicht dat materialen nu eenmalig worden gebruikt bij de cliënten
die verdacht zijn van het meedragen van dit virus.
Noodmail verstuurd naar de 'C-PBM-GM-GZ@vrgz.nl' voor aanvraag materialen.
De volgende problemen zijn mogelijk te verwachten:
•

Meer bewoners met (verdenking) van besmetting met Covid-19.

•

Meer bewoners met complicaties door Covid-19.

•

Beperkte capaciteit voor strikte isolatie en eenpersoonskamers op de reguliere
afdelingen/locaties.

•

Verhoogde uitval van personeel waardoor continuïteit van de reguliere maar juist ook
intensieve zorg niet meer te garanderen is.

•

Verhoogd gebruik van materialen zoals persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) en
tegelijkertijd schaarste op de markt.

Komende periode zijn de doelen dan ook:
1. Preventiebeleid tegen Covid-19 en veilig opvangen bewoners.
2. Waarborgen continuïteit zorg en veiligheid bewoners.
3. Waarborgen continuïteit en beschikbaarheid personeel.
4. Waarborgen van vitale bedrijfsprocessen (Persoonlijke beschermingsmiddelen)
7 april: Veel telefoon gehad van familieleden, gesproken met de “Vrienden van Barbara” over de
keuvelbox. Een mooi idee om bewoners volgens de richtlijnen van het RIVM contact te laten
onderhouden met familie. De sluis bij de voordeur wordt omgebouwd met een glazen wand
waarachter de cliënt plaats neemt. Zo is er geen fysiek contact maar kan er wel gecommuniceerd
worden.
14 april: Reflecteerplan geëvalueerd in het MT-team. Geen nieuwe ontwikkelingen op de site van
het RIVM. Aandacht voor de psyche van de medewerker, het maakt indruk dat er cliënten zijn
ontvallen. Hier wordt op individueel niveau aandacht aan besteed door een persoonlijk gesprek.
Blijft een aandachtspunt.
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16 april: 7x noodpakket gemaakt voor de thuiszorg bij verdachte cliënt, instructie meegegeven;
21 april: St. Barbara onderdeel van radioprogramma: https://rn7.nl/nieuws/ouderen-kletsen-metfamilie-in-dreumelse-keuvelbox.
9 juni: FASE 2 Bezoekersregeling wordt uitgebreid naar max 2 bezoekers, ook op verzoek van
familie (zij worden ingelicht middels een brief vanuit de directie). Gaat in per 10/06 waarin er twee
bezoekmomenten zijn (tijdstip en dag in overleg). Personeel bij de ingang wordt geïnstrueerd en
mondeling worden er vragen gesteld of het veilig is (geen ziekteverschijnselen of eerder contact
geweest met Covidcliënten). Bezoek moet op de kamer, niet in de huiskamer (bezoek mag niet van
de kamer af). Wandelen buiten mag met cliënt, alleen vergezeld door zorgmedewerker.
23 juni: In deze mail zal ik kort beschrijven wat de uitkomsten zijn van de enquête m.b.t. het
coronavirus. Welke positieve input heeft deze coronaperiode voor jezelf gehad?
Begrip/ samenwerking / iedereen bereid om elkaar te steunen/ groot gevoel van saamhorigheid zijn
kreten die veel vorkomen in de enquête.
Medewerkers geven aan dat er ruimte is geweest voor reflectie en dat je met vragen terecht kunt
bij leidinggevende of directie. 3 medewerkers geven aan dat zij bewust zijn gaan nadenken over het
onderwerp hygiëne, 3 medewerkers geven aan dat zij de extra aandacht voor de cliënten konden
waarderen. Er wordt meer rust ervaren, kleine giften in de vorm van presentjes van buitenaf of de
lunches vanuit de organisatie werden gewaardeerd.
15 juli: er wordt een SmardXcan aangeschafd die in de sluis wordt geplaatst om een gezichtsscan te
maken zodat gemeten wordt of er sprake is van koorts.
20 augustus: Hoi allen, We hebben allemaal dinsdagavond de persconferentie weer gehoord en we
kunnen er niet onderuit om alle puntjes weer aan te scherpen, voor onszelf en voor de bezoekers.
22 september: Brief vanuit de directie naar de familie wordt opgesteld: bewustwording dat virus
nog actief is. Gele hesjes worden besteld ter bewustwording van de medewerkers om onderling
afstand te bewaren en de familie er op te attenderen dat handen wassen / desinfecteren bij
binnenkomst en het doorgeven van de gegevens voor eventueel bron- en contactonderzoek
noodzakelijk blijft.
28 september: Mondkapjes worden vanaf 1 oktober verplicht om te dragen door het verplegend
personeel indien de 1,5 meter tijdens de zorgmomenten niet te garanderen is. De reeds opgelegde
1,5 meter wordt gehandhaafd in pauzes, medewerkers worden hier dagelijks op gewezen indien
men zich niet aan de maatregelen houdt. De mondkapjesplicht geldt tevens voor de medewerkers
van de afdeling welzijn en de thuiszorg.
19 november: wekelijks bespreken we in het MT-team de vorderingen omtrent Covid-19. Inmiddels
zijn er PCR-testen besteld en zijn er 8 testen uitgevoerd, bij zowel collega’s als cliënten. Om het
systeem te testen is een familielid van een medewerker die positief is getest door de GGD opnieuw
door ons getest met strikte PBM.
28 december: Met deze update informeren we u over de actualiteit rond Covid-19 en vaccinaties.
Op 4 januari kunt u uw medewerkers feitelijk uitnodigen om telefonisch afspraken te gaan maken
voor vaccinatie met behulp van de uitnodigingsbrief.
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2.3.

Beheer bedrijfsrisico’s

Om de belangrijkste (bedrijfs)risico’s te beheersen maakt St. Barbara permanent gebruik van een
groot aantal instrumenten.
Ten aanzien van de cliëntenrisico’s:
• MIC (Melding Incidenten Cliënten);
• Regionale Klachtencommissie;
• MDO (multidisciplinair overleg);
• Periodieke cliënttevredenheidsonderzoeken;
• Regionaal vastgesteld medicatieformulier;
• Overleg met de cliëntenraad (signaleringsrol);
• Farmaceutisch kwaliteitssysteem en periodiek overleg met de apotheker.
Ten aanzien van de medewerkers:
• MIM (Meldingen Incidenten Medewerkers);
• Aangestelde vertrouwenspersoon voor de medewerkers;
• Periodiek medewerkerstevredenheidsonderzoek.
Ten aanzien van de bedrijfsvoering:
• Financiële monitoring per kwartaal;
• Interne controles en audits van de administratieve organisatie;
• Controles van de brandweer en het waterleidingbedrijf (i.v.m. legionella);
• Materiële controles door het Zorgkantoor;
• Een interne PDCA-werkwijze voor het financiële beleid.
De Kaderregeling Administratieve Organisatie en Interne Controle voor de productieregistratie en
de facturering van de zorguren, kort gezegd de kaderregeling AO/IC, is door de accountant
vastgelegd in een regeling voor de administratieve organisatie, een controlematrix en een intern
controleplan.
2.4.

Cliëntenraad

Medezeggenschapsstructuur cliënten St. Barbara
De cliëntenraad levert een belangrijke bijdrage aan het beleid van de instelling.
Een kerntaak van de cliëntenraad is om te kijken of de zorg (zoals is vastgelegd in het zorgplan) in
de praktijk goed is: Krijgen de bewoners wat ze nodig hebben, houden medewerkers rekening met
persoonlijke gewoonten en wensen, is de zorg veilig (juiste medicijnen etc.)
Ondersteuning cliëntenraad
De cliëntenraad wordt secretariële ondersteuning geboden door de instelling. De cliëntenraad
houdt zich op de hoogte van ontwikkelingen op de voor haar relevante gebieden door middel van
kennisname van publicaties en/of deelname aan workshops van het L.O.C.
Samenstelling cliëntenraad 2020.
Tussen 1 januari en 31 december 2020 is de samenstelling van de cliëntenraad als volgt geweest:
• Mevr. W. Senger (voorzitter)
• Mevr. P. van Rijn (lid)
• Mevr. van Kessel (lid), overleden op 05-04-2020
• Dhr. Van Hummel (lid)
• Mw. A. van der Velden-Bleiij (notulist)
Covid-19
In het voorjaar van 2020 heeft het virus ook toegeslagen in St. Barbara, het gevolg hiervan was veel
zieke medewerkers en 4 sterfgevallen onder de bewoners, waaronder helaas ook een lid van de
cliëntenraad, mevrouw Van Kessel.
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Na deze heftige, onzekere en emotionele tijd is de draad toch weer snel opgepakt. Veel maatregelen
zijn genomen om het virus geen 2e kans te geven.
Terugkijkend op het jaar 2020 kan worden gesteld dat St. Barbara vrij goed door dit onwerkelijke
en heftige jaar is gekomen. De cliëntenraad is van alle maatregelen en beslissingen goed op de hoogte
gehouden en heeft toestemming gegeven voor nieuwe bezoekregelingen, het weer opstarten na de
lockdown van de dagopvang e.d.
De cliëntenraad prijst de directie en medewerkers van St. Barbara voor hun geweldige inzet in deze
moeilijke periode.
Overige gespreksonderwerpen in 2020
De rondetafelgesprekken met bewoners en familie hebben i.v.m. Covid-19 geen doorgang gevonden
in 2020, met een lange traditie moest daardoor gebroken worden. De cliëntenraad betreurt dit ten
zeerste, maar verheugt zich al op de gesprekken die naar alle waarschijnlijkheid in 2021 wel gaan
plaatsvinden
Leefcirkels
Dit is een mooi nieuw systeem waardoor er in de toekomst misschien geen gesloten afdeling meer
hoeft te zijn. Een mooi voorbeeld van domotica. Cliënten krijgen hierdoor meer vrijheid en dit is
ook fijn voor de familie.
Wet Zorg en Dwang
Deze wet is in gang gezet in 2020, dit jaar wordt gezien als een overgangsjaar. Deze nieuwe wet
vervangt de wet BOPZ (Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen).
PREZO Audit
Op 14-10-2020 heeft een tussentijdse audit plaatsgevonden op 3 onderdelen. Voor
persoonsgerichte zorg, communicatie en informatie en cliëntveiligheid is de maximale score behaald
van 100 punten per onderdeel, dus 300 punten.
Cliëntenraad en thuiszorg
De CR was van mening dat zij door het bestuur voldoende op de hoogte wordt gehouden van de
ontwikkelingen in de thuiszorg en dat vanwege de omvang er geen noodzaak is een aparte
cliëntenraad voor de extramurale zorg in te stellen.

3.

Beleid, inspanningen en prestaties

3.1.

Missie en visie

De missie van St. Barbara
St. Barbara beschrijft en benadrukt haar missie met de kernwaarden Vertrouwen, Verbinden en
Vakbekwaam:
Verbinden
De missie die Zorgcentrum St. Barbara centraal stelt is die van een open zorgcentrum, een groot
‘bijna thuis’ in Dreumel dat heel veel verbindingen tot stand brengt. Verbindingen tussen cliënten
en verzorgers, tussen jongere en oudere inwoners, tussen professionals en vrijwilligers, tussen
cliënten van het zorgcentrum en het verenigingsleven in Dreumel.
St. Barbara wil de (zorg)spil zijn in Dreumel, uitdagend naar iedereen die samenleven én zorgen
voor elkaar een groot hart toedraagt. St. Barbara is de professionele zorgpartner voor alle inwoners
van Dreumel en de omliggende dorpskernen en staat bekend als een betrokken en warme
organisatie.
Vertrouwen
De cliënt behoudt de eigen regie. Wij komen tegemoet aan de wensen en behoeften van de cliënt
en stimuleren hem om veel zelf te blijven doen, uitgaande van zijn eigen mogelijkheden. Onze zorg
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en ondersteuning op maat sluit daarop aan, zodat hij zoveel mogelijk het leven kan blijven leiden dat
hij gewend is.
De individuele zorgplannen worden in overleg en samenspraak met de cliënt opgemaakt door de
(wijk)verpleegkundige of contactverzorgende. Ook de uitvoerende zorgmedewerkers worden
hierbij betrokken en hebben een belangrijke signalerende functie.
Vakbekwaam
Onze medewerkers werken vakkundig en professioneel, en hebben een open en lerende houding.
Binnen onze organisatie staat de cliënt centraal en hebben we het bieden van warme en liefdevolle
zorg hoog in het vaandel staan.
Onze medewerkers hebben een belangrijke taak in het organiseren van de zorg, de
verantwoordelijkheid en bevoegdheid daarvoor ligt zo laag mogelijk in de organisatie. We
organiseren onze zorg kleinschalig, tegelijkertijd hebben we kwaliteit en professionaliteit hoog in
ons vaandel staan. Door het continu meten en blijven verbeteren van onze kwaliteit van zorg, zorgen
wij voor tevreden cliënten én tevreden medewerkers.
De zorgvisie van St. Barbara
Als onderdeel van de interne audits evalueren we gedurende het jaar de actualiteit van de missie en
visie die we als St. Barbara uitdragen, beantwoorden ook de vraag of er accentverschuivingen nodig
zijn en zo ja op welke onderdelen. In de missie is dat met de drie V’s nieuw verwoord. De zorgvisie
wordt in vervolg op deze missie als volgt verwoord:
✓ De dagelijkse leefsfeer van onze cliënten staat centraal, afwisseling, nieuwe ervaringen, informele
contacten met andere cliënten en gasten in het zorgcentrum; Onze cliënt, thuis en in het
zorgcentrum, is de spil waar het zorgteam om draait; Elke dag een geluksmoment creëren is
een grote uitdaging.
✓ De zorg wordt gegeven op de momenten die met de cliënten zijn afgesproken, zowel in het
zorgcentrum als in de thuiszorg;
✓ Cliënten nemen actief deel aan leuke activiteiten in huis, maar ook daarbuiten, met behoud van
de eigen regie; We proberen cliënten te laten participeren op sociaal vlak waar dit maar
enigszins mogelijk is, maar wel nadrukkelijk met de vrijheid al dan niet deel te nemen.
✓ Om continuïteit in onze zorg te kunnen bieden, ook bij complexere zorgvragen, wordt
samengewerkt met instellingen die hiervoor over specifieke deskundigheid beschikken;
✓ Privacy en een zorgvuldige bejegening staan voorop in onze zorg, medewerkers werken vanuit
een empathische, invoelende opstelling. Deze houding van medewerkers leidt tot een zorg die
door de cliënten en bewoners als persoonlijk en warm ervaren wordt.
✓ Naast onze zorg staat in St. Barbara ook het dagelijks welzijn van de cliënten centraal, zowel
door wat we voor hen doen als hoe we ons werk doen, mét passie.
✓ Het werken aan deze zorgvisie in de dagelijkse praktijk is, mede door de krappe arbeidsmarkt,
voor ons allemaal een grote uitdaging.
3.2.

Resultaten uit het Jaarplan 2020

Infectie- en hygiënecommissie
In 2020 is gestart met een infectie- en hygiënecommissie. Deze commissie bestaat uit de
prestatiescoaches cliëntveiligheid, van iedere afdeling één medewerker (ook extramuraal), de
medewerker kwaliteit en de manager facilitair.
Er is gestart met een nulmeting d.m.v. een interne audit “hygiëne en infectiepreventie”. Aan de hand
van deze resultaten is er een verbeterplan gemaakt voor de onderdelen waarop een onvoldoende
is gescoord. Het protocol “Persoonlijke hygiëne medewerker” is geüpdatet met behulp van de
Normenlijst hygiënerichtlijn voor verpleeghuizen, woonzorgcentra en kleinschalig wonen (Bron:
RIVM) en onder de aandacht gebracht bij de medewerkers van St. Barbara. Maar ook het
schoonmaken en schoonhouden van tilliften, koelkasten, rollators en rolstoelen is onder de
aandacht gebracht en er zijn nieuwe afspraken over gemaakt.
Voor de hele organisatie zijn de juiste afvalemmers aangeschaft en het washok heeft een flinke
renovatie gehad om zo te kunnen voldoen aan de gestelde normen van het RIVM.
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Voor het verder goed en deskundig opzetten van de infectie- en hygiënecommissie wordt begin
2021 gestart met een scholing van enkele medewerkers tot aandachtsvelders. Deze medewerkers
krijgen extra kennis over infectiepreventie en de verantwoordelijkheid om infectiepreventie op de
teamagenda te zetten en problemen te signaleren. Deze scholing wordt verzorgd door GAIN
(Gelders Antibioticaresistentie & Infectiepreventie Netwerk).
In het kader van een optimale hygiëne werden drie verpulvers gekocht, voor elke afdeling een,
waarmee de traditionele pospoelers tot het verleden behoorden.
Familienet
In mei 2020 is St. Barbara gebruik gaan maken van Familienet. Familienet is een communicatie-app
voor de zorg. Alle cliënten hebben een persoonlijke pagina waar familieleden, medewerkers en
mantelzorgers op vele manieren met elkaar kunnen communiceren. Welzijnsmedewerkers en
zorgmedewerkers plaatsen berichten, foto’s en video’s op deze veilige en persoonlijke pagina van
de cliënt. Alleen medewerkers, aangemelde familieleden en mantelzorgers van de cliënt hebben
toegang tot deze persoonlijke pagina. Familie blijft zo op de hoogte en betrokken bij mooie en
belangrijke momenten in het dagelijks leven van het eigen familielid. Zij zijn enthousiast over het
gebruik van Familienet. Dit is te zien aan de vele leuke reacties die familieleden en mantelzorgers
plaatsen onder geplaatste foto’s en berichten. Maar ook aan de eigen foto’s en filmpjes die familie
plaatst op de persoonlijke pagina van de cliënt. Deze zijn vooral in de lockdownperiode zeer
waardevol voor onze cliënten. Daarom zal er ook zeker met veel enthousiasme in de toekomst
gebruik gemaakt blijven worden van deze communicatie-app.
Het digitaal zorgdossier (Electronisch Cliënt Dossier, ECD)
Het interactieve ECD en het nieuw ingevoerde cliëntportaal functioneerden goed, echter het ECDsysteem dat geleverd wordt door TTS wordt op korte termijn grondig vernieuwd. Daarmee is ook
het moment aangebroken voor een grondige evaluatie en het opstellen van een eigen programma
van eisen. Op basis daarvan zal in 2021 beoordeeld worden welk ECD-systeem het beste voldoet
aan de specifieke eisen die gelden voor Zorgcentrum St. Barbara. Eind 2020 is een start gemaakt
met de oriëntatie op deze softwaremarkt.
Waardigheid en Trots in de zorg: Meer tijd beschikbaar voor de cliënt
De Minister van VWS stelt structureel extra middelen beschikbaar voor kwaliteitsverbetering, in te
zetten voor een zinvolle daginvulling voor cliënten en het versterken van de deskundigheid van het
personeel. Met behulp van het beschikbare budget werd het project dagbesteding in 2016 opgestart
en gedurende meerdere jaren verder uitgebouwd naar een vol-wekelijks programma waaraan alle
bewoners uit het zorgcentrum deel kunnen nemen.
Bestuurstafel Rivierenland
In 2020 werd het regionale actieprogramma “Waard om voor te werken!”, waarvoor eind 2018
afgetrapt werd, sterk beïnvloed door Corona, ieders aandacht ging vanzelfsprekend primair uit naar
de zorg in de eigen instellingen.
De onderwerpen die centraal stonden:
1) Onderzoek naar onze visies en de overeenkomsten
2) Onderzoek naar mogelijkheden tot samenwerking en inzet van behandelaren
3) Anders organiseren van inzet en opleidingen van nieuwe collega’s
4) Verbeteren instroom nieuwe collega’s
5) Behoud van medewerkers voor de zorgaanbieders in de regio
6) Slimmer gebruik van zorgtechnologie
7) Imago campagne ouderenzorg
Het anders organiseren van opleidingen: er wordt gezamenlijk gekeken naar de mogelijkheid om
deze meer te richten op het behalen van certificaten dan diploma’s, en meer op het persoonsgericht
opleiden. Hiervoor is ook het ROC Rivor ingezet om samen te kijken naar de kaders hiervoor.
Door meer in te zetten op praktijk- en persoonsgericht leren, wordt niet aan iedereen dezelfde
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leermethode aangeboden. Het is hiervoor van belang dat de verschillende organisaties dezelfde
kwalificaties per beroepsgroep hanteren zodat iedereen overal kan werken!
Lerend Netwerk
Samengewerkt werd in een regionaal Lerend Netwerk, ingesteld in 2018 op basis van het door het
Zorginstituut Nederland vastgesteld Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Doel is het in samenwerking
invulling geven aan een dynamisch ontwikkelproces van samen leren en verbeteren van de
deelnemende organisaties. Dit betekent:
➢
Het actief onderling uitwisselen van kennis en methodes voor het verbeteren van
de kwaliteit van de zorgverleners.
➢
Het beschikbaar stellen van tijd en ruimte voor personeel om mee te lopen in
elkaars instellingen.
➢
Het optimaliseren van opleidingsmogelijkheden en kennisborging.
➢
Het opstellen van vitaliteitsplannen t.b.v. het personeel.
In 2020 waren de werkgroepen slechts beperkt actief, in 2021zal er in ieder geval gezamenlijk
gewerkt worden aan de interne regelingen voor de nieuwe Wet Zorg en Dwang en de toepassing
van nieuwe technologie voor domotica en logistiek, andere onderwerpen dienen zich mogelijk
alsnog aan.
Geheugenteam in samenwerking met ZZG beëindigd
In 2016 werd in samenwerking met ZZG Zorggroep een geheugenteam gestart voor de thuiszorg
in de vier dorpskernen Dreumel, Wamel, Alphen en Maasbommel. Verzorgenden en
verpleegkundigen van beide instellingen werkten samen in één zelfsturend zorgteam. Het team
droeg zorg voor een gegarandeerde 24-uurszorg voor een specifieke cliëntengroep, mensen met
dementie. Naar mate de tijd verstreek bleken de verschillen tussen beide organisaties, een
grootschalige zorggroep en een kleinschalig zorgcentrum, te groot om op een effectieve manier
praktisch samen te blijven werken. De uiteenlopende organisatievereisten leverden in de praktijk
voor de medewerkers steeds meer knelpunten op. In het tweede kwartaal 2020 heeft dit geleid tot
het gezamenlijke besluit het geheugenteam op te splitsen en de cliëntengroep onderling te verdelen
zodat zij verzekerd blijven van de juiste zorg.
Stichting Vrienden van St. Barbara
Door de Stichting is het activiteitenpatroon binnen St. Barbara ondanks de Coronaperiode
verlevendigd, o.a. door de keuvelbox te installeren, een Sinterklaas drive in te organiseren en
diverse andere spontane activiteiten die verlichting brachten voor de cliënten.
Steunpunt Mantelzorg en stimuleren zorg thuis
In de gemeente West Maas en Waal zijn een viertal steunpunten voor Mantelzorg, een daarvan is
in St. Barbara gevestigd. De steunpunten willen mantelzorgers zo breed mogelijk ondersteunen. Bij
het steunpunt gaan we uit van de gedachte dat wie goed voor zichzelf zorgt, de zorg voor een ander
langer volhoudt. Een van de taken is ook het uitdelen van complimenten aan mantelzorgers.
Daarnaast wordt scholing geboden aan mantelzorgers dementie, is er ondersteuning voor het
contact van lotgenoten NAH en kinderen met autisme.
3.3.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Het thema maatschappelijk verantwoord ondernemen komt binnen St. Barbara op verschillende
manieren tot uitdrukking. St. Barbara ondersteunt het gemeenschapsleven in het dorp op diverse
manieren. Vrijwilligers en verenigingen kunnen waar nodig een beroep doen op St. Barbara,
anderzijds ondersteunen verenigingen het activiteitenpallet dat binnen St. Barbara zelf georganiseerd
wordt voor de cliënten. Naast het eigen eetpunt voor de oudere Dreumelnaren binnen St. Barbara
werd tegen kostprijs aan ± 60 thuiswonende ouderen dagelijks een maaltijd verstrekt, thuisbezorgd
door vrijwilligers. In plaats van wisselend vervoer voor de bezoekers van de dagverzorging werd
een eigen taxidienst opgezet met behulp van vrijwillige chauffeurs. De kwaliteit van het vervoer
heeft er sterk door gewonnen.
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3.4.

Kwaliteitsbeleid

3.4.1. Cliënttevredenheid
Zorgkaart Nederland
Zorgcentrum St. Barbara is een kleine zorgorganisatie, maar wil wel zoveel mogelijk waarderingen
ophalen via Zorgkaart Nederland. De cliënten zijn zelf vaak niet in staat om een waardering te
plaatsen waardoor wij ons moeten richten tot de cliëntvertegenwoordiger of mantelzorger.
Ondanks de aandacht die de organisatie en haar medewerkers hiervoor hebben, is zichtbaar dat er
niet optimaal gebruik gemaakt wordt van deze manier van waarderen. Om
cliëntvertegenwoordigers en mantelzorgers te stimuleren om een waardering via Zorgkaart
Nederland te geven wordt een eigen informatieve folder met instructie aan hen aangereikt. Deze
wordt meerdere malen onder de aandacht gebracht tijdens bijvoorbeeld het evaluatiegesprek of
het MDO.
De waarderingen die in 2020 geplaatst zijn laten zien dat medewerkers van St. Barbara
gewaardeerd worden als goed gemotiveerd, deskundig en vriendelijk. Ook wordt vermeld dat de
communicatie goed is, met daarbij de opmerking dat er altijd wel iemand beschikbaar is om een
vraag te beantwoorden of indien nodig zo snel mogelijk contact opneemt. Het gemiddelde
waarderingscijfer van 9.4 via Zorgkaart Nederland over het jaar 2020 stemt dan ook zeker tot
tevredenheid.

Printscreen van Zorgkaart Nederland (intramuraal)

Onderstaand citaat uit de beoordelingen van 2020 omschrijft een mooie beleving van een dochter
van een cliënt:
“Ik als dochter en verpleegkundige vind het belangrijk dat mijn vader vanuit een oprechte betrokkenheid
kan wonen en leven. In alles wordt hieraan voldaan. Hij voelt zich prettig en een groot compliment hoe er
door "Het huis" is omgegaan met de Coronatijd. Geen moment eenzaamheid, volop aandacht en
aangepaste activiteiten, heldere communicatie en heb ik geen moment twijfel gehad over de aanpak om
Covid-19. Kaders waren leidend, daarbinnen hebben directie en medewerkers er alles aan gedaan om
contact tussen bewoners en naasten mogelijk te laten blijven. Mijn vader is tevreden en voelt zich gelukkig
en ben ik elke dag nog blij dat hij hier mag wonen.”
Care Rate
Het periodieke cliënttevredenheidsonderzoek binnen St. Barbara wordt afgenomen met behulp van
CareRate. De cliënten op de afdeling somatiek werden face-to-face geïnterviewd door een
onafhankelijk persoon. Voor de cliënten van de PG-afdeling heeft de cliëntvertegenwoordiger via
een link de vragenlijst digitaal gewaardeerd. 11 van de 12 cliëntvertegenwoordigers van cliënten van
de afdeling PG hebben de vragenlijst ingevuld. Voor de afdeling somatiek zijn er 15 cliënten
geïnterviewd.
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De cliënten en cliëntvertegenwoordigers waarderen St. Barbara beiden met het cijfer 9. Zowel de
cliënten als de cliëntvertegenwoordigers zijn zeer tevreden over de aangeboden en deskundige zorg,
de maaltijden, de communicatie met zowel de zorginstelling als de medewerkers en het aanbod van
activiteiten.
De mooiste complimenten, aandachtspunten en verbeteringen worden overzichtelijk weergegeven
op onderstaande poster. Deze poster wordt teruggekoppeld aan de cliënten,
cliëntvertegenwoordigers en de medewerkers van Zorgcentrum St. Barbara.

Bovenstaande score spreekt eveneens voor zich!
Op de vraag: Wat kan er volgens u beter in de zorgverlening? volgde een lange opsomming met
complimenten, zoals de grote deskundigheid, de persoonlijke aanpak, het kleinschalige, de
vriendelijkheid van de verpleging. Een begrijpelijke kanttekening die wel enkele malen terug komt:
Er zou soms wat meer tijd mogen zijn!
Naast de goede reacties van de cliënten op de verleende zorg was er in 2020 ook heel diverse
publiciteit rondom St. Barbara. Naast regelmatig verslag te doen over de actuele gebeurtenissen
door Corona in een krantencolumn werd ook medewerking gegeven aan een TV-documentaire
over de evacuatie van de Maas- en Waaldorpen in 1995. In mei werd St. Barbara onderdeel van de
Bevrijdingsroute van Omroep Max met een bijzonder optreden van de TV-sterren Anita Meijer en
Jan Rietman. Ook de Sinterklaas drive-in voor de kinderen van de medewerkers leverde een heel
positieve PR op. De betrokkenheid vanuit Dreumel was heel groot, er werden buitenoptredens
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verzorgd door een draaiorgel, een pianist, zangduo’s en kinderen, veel giften met chocolade,
tijdschriften, bloemen, snoep en drank. Als blijk van waardering voor dit grote medeleven uit het
dorp plaatsten we onderstaande dankbetuiging!

3.4.2. Audit Stichting Perspekt
Stichting Perspekt heeft in oktober 2020 een tussentijdse audit uitgevoerd, d.w.z. een onafhankelijke
beoordeling van de kwaliteit van zorg en ondernemerschap aan de hand van de prestaties uit het
kwaliteitssysteem PREZO VV&T, keurmerkschema voor Verantwoorde zorg & Verantwoord
ondernemerschap 2017.
Onderstaand volgt een samenvatting van de bevindingen op drie onderdelen die centraal stonden
in de audit, voorafgegaan door een algemeen oordeel van de auditor.
Zorgcentrum St. Barbara kenmerkt zich volgens de auditor als een gemoedelijke, kleinschalige
organisatie waar een fijne sfeer heerst en de cliënten centraal staan. Veel aandacht wordt er besteed
aan het welzijn van de cliënten en de zinvolle dagbesteding.
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Ten opzichte van de initiële audit (2019) heeft de organisatie forse stappen gezet in het streven naar
methodisch werken en handelen, reflectie en analyse, opstellen van verbeteringen en borging van
kwaliteit. De PDCA-cirkel staat centraal in denken en doen en is in zo goed als alle instrumenten
terug te vinden. Ook op het gebied van cliëntveiligheid heeft de organisatie verbeterstappen gezet,
een goed voorbeeld daarvan is het systeem van medicatieverstrekking.
De organisatie heeft zichtbaar werk gemaakt van de opzet van een kwaliteitssysteem, waarbij het
cyclisch werken volgens de PDCA-cirkel consequent is opgenomen. Voorbeelden daarvan zijn de
opnieuw ingerichte MIC-procedure en de regelgeving rondom infectiepreventie. Met het systeem
MediCheck heeft de organisatie een forse verbetering toegepast in de medicatieveiligheid die
hiermee goed geborgd is.
Uniciteit door middel van persoonsgerichte zorg
De auditor heeft uit diverse gesprekken met cliënten waargenomen dat er grote tevredenheid
heerst over de zorgverlening en de persoonsgerichte benadering daarbij. Cliënten kunnen
bijvoorbeeld zelf meebeslissen over de dagindeling waarin de zorgverlening plaats vindt. De
medewerkers houden hier rekening mee en gaan in gesprek wanneer er bijvoorbeeld door
onvoorziene omstandigheden een wijziging in het patroon aan de orde is. De auditor heeft
geconstateerd dat er veel aandacht is voor participatie van de cliënt op het vlak van
welzijnsactiviteiten. De organisatie vindt dit van groot belang en steekt hier veel energie in onder
het motto dat iedereen recht heeft op een zinvolle dagbesteding. Ook uit de Zorgkaart valt op te
maken dat cliënten en verwanten tevreden zijn en de organisatie hoge scores toebedeelt.
De auditor heeft kunnen inzien dat iedere cliënt binnen 6 weken na de start van de zorgverlening
beschikt over een definitief zorgleefplan. De medische gegevens die zijn toegevoegd aan het plan
worden in samenspraak tussen verzorgenden en de specialist ouderenzorg opgesteld. De
medewerkers gaven de auditor aan wisselend tevreden te zijn over het gebruik van het ECD. Er
moeten veel handelingen en kliks verricht worden om op de juiste pagina terecht te komen.
De auditor heeft tijdens de rondgang door de organisatie bevonden dat er rust en regelmaat heerst
in huis. De sfeer is goed en ontspannen, zowel in de bezochte huiskamer voor de PG-cliënten als in
de algemene ruimte in huis waar ook de maaltijden worden gebruikt en waar koffie en thee wordt
gedronken. De cliënten zien er allen keurig verzorgd uit.
De organisatie heeft ten opzichte van de initiële audit een sterke doorstart gemaakt in het hanteren
van de PDCA-cyclus, met het reflecteren op processen en het opstellen van toe te passen
verbeteringen. Aan de persoonsgerichte zorgverlening en het aanbod van welzijnsfactoren heeft de
organisatie een van oudsher kenmerkende invulling gegeven, maar deze items komen nu ook
structureel aan bod tijdens teamvergaderingen van waaruit verbeteringen worden opgepakt of goed
lopende items worden geborgd. Op deze wijze is er zichtbaar meer aandacht voor de methodische
aanpak die daarbij ook gedocumenteerd wordt.
Transparantie door middel van communicatie en informatie
De auditor heeft in diverse gesprekken met cliënten waargenomen dat men tevreden is over de
openheid van de medewerkers en de wijze waarop er met hen gecommuniceerd wordt of hoe dat
men bejegend wordt. Enkele cliënten gaven aan dat ze altijd betrokken worden bij de dagelijkse
gang van zaken of als er wat speelde wat hen aan gaat. De ervaring die gedeeld werd is dat men veel
inspraak heeft bij alles wat voor hen van belang is.
De organisatie beschikt over een website die weliswaar overzichtelijk van opzet is, maar weinig
diepgaande informatie verstrekt en bovendien gedateerde informatie bevat. De medewerkers van
de organisatie gaven aan dit te herkennen, maar afhankelijk te zijn van de geslotenheid van het
systeem, wat betekent dat men niet zelfstandig in de websitetekst kan aanpassen of toevoegen. De
organisatie oriënteert zich thans op de aanschaf van een nieuwe website en het beheer daarvan.
Voor wat betreft het verstrekken van adequate informatie over de organisatie wordt het niveau
van de website ruimschoots gecompenseerd door het hanteren van een overzichtelijke en prettig
leesbare informatiemap, waarin alle relevante informatie beschreven is, in een versie die up to date
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is. Tijdens de eerste golf van de Coronauitbraak heeft de organisatie veel moeite gedaan om de
contacten tussen verwanten en cliënten in stand te houden in de periode dat het huis gesloten was
voor bezoek. Zo heeft men met het instellen van een keuvelbox verwanten in staat gesteld om op
directe wijze in contact te kunnen komen met hun dierbare die in het huis verbleef.
De organisatie laat zien dat men het afgelopen jaar veel aandacht heeft besteed aan het systematisch
en structureel reflecteren en verbeteren aan de hand van uitkomstmaten.
Veiligheid
Door navraag bij de cliënten heeft de auditor ervaren dat ze zich veilig en geborgen voelen binnen
de organisatie. De overzichtelijke, kleinschalige ambiance en de vriendelijke gemoedelijke sfeer en
omgangsvormen dragen hiertoe bij, net als de openheid van zaken die de organisatie hanteert in de
dagelijkse communicatie met de cliënten. Men voelt zich duidelijk op hun gemak in St. Barbara en
niemand gaf aan zich ooit onveilig te voelen in en om huis.
Op een aantal onderdelen besteedt de organisatie zichtbaar aandacht aan het borgen of verbeteren
van de veiligheid van cliënten. Op het gebied van de medicatieveiligheid heeft men grote sprongen
gemaakt en laat de organisatie en de medewerkers zich ondersteunen door het programma
MediCheck. De auditor heeft waargenomen in de praktijk dat het een valide systeem is waarbij de
veiligheid in de medicatiedistributie geborgd is. Tijdens de eerste golf van de Coronauitbraak heeft
de organisatie zich ingezet om de veiligheid van de kwetsbare doelgroep zoveel mogelijk te borgen.
De auditor heeft inzicht gehad in de acties die er zijn uitgezet op noodzakelijke gedragsregels en te
nemen maatregelen, die in lijn liepen met de richtlijnen van de RIVM en de GGD. Ook de richtlijnen
rondom de voedselveiligheid volgens HACCP zijn in een document beschreven en worden in de
praktijk nageleefd.
Een vrij recent ingestelde hygiënecommissie is voortvarend aan de slag gegaan met de opzet van
een Plan van Aanpak en de uitvoering hiervan in de praktijk. Ook op het gebied van het melden van
incidenten en het opvolgen van gerichte acties hierop heeft de organisatie zichtbare stappen ter
verbetering gezet.
De organisatie hanteert het systeem van CareRate waarbij organisatiebreed invulling wordt gegeven
aan een structuur van reflectie, analyse, methodisch handelen, verbeteren en borgen. De organisatie
heeft hierin een merkbare verbeterslag toegepast ten opzichte van de initiële audit. Overal staat in
het denk en doen de PDCA-cirkel centraal en laat de organisatie dit terugkomen in alle documenten
die men (opnieuw of aangepast) beschreven heeft. Management en stafmedewerkers hebben hier
veel werk in verzet en vervolgens een doorvertaling gerealiseerd in de praktijk.
3.4.3. Werken met verbeterteams
De verbeterteams die de afgelopen 2 jaar zijn opgezet hebben zichzelf in 2020 ingezet om diverse
processen en onderwerpen behorend bij het verbeterteam, meer systematisch verder uit te
werken, te reflecteren en te verbeteren daar waar nodig. De prestatiecoaches en de
aandachtfunctionaris van het verbeterteam hebben het verloop zo goed mogelijk in de gaten
gehouden door middel van bijeenkomsten met het verbeterteam en de rapportages aan het
managementteam structureel ingepland op de jaarplanning. Merkbaar is dat op deze manier het
systematisch en structureel te werk gaan én het reflecteren en verbeteren op diverse onderwerpen
steeds meer en beter geïmplementeerd raakt binnen de organisatie.
3.4.4. Thuiszorg
Het opheffen van het gezamenlijke geheugenteam betekende een belangrijke verandering in de
thuiszorg in 2020. De positieve ervaringen werden gebruikt om de eigen aanpak van deze doelgroep
te versterken, door de Coronamaatregelen verliep dit wel langzamer dan wenselijk. De introductie
van het cliëntportaal voor de Coronaperiode voor de thuiszorg werd als een hele positieve
verbeteringsslag ervaren, door zowel de cliënten zelf als hun mantelzorgers. In de praktijk blijken
familieleden heel regelmatig mee te lezen in het cliëntdossier en waar nodig aan te vullen of te
reageren.
20

Zorgkaart Nederland voor de Thuiszorg
Sinds 2020 heeft Zorgcentrum St. Barbara ook voor de aangeboden wijkverpleging een aparte
pagina op Zorgkaart Nederland. Deze is de vinden onder “Thuiszorg St. Barbara”. Als organisatie
willen wij binnen de wijkverpleging ook de cliëntervaring meten en zichtbaar maken met behulp van
Zorgkaart Nederland. Via de PREM-uitvraag worden ook de waarderingsvragen van Zorgkaart
Nederland gemeten en vervolgens geüpload naar Zorgkaart Nederland. Echter moet de cliënt hier
wel toestemming voor geven. Ondanks een goede uitleg door onze medewerkers stemt het
merendeel van deze leeftijdsgroep hier nog niet mee in. Gelukkig is naast onderstaande
waarderingen de positieve waardering over de geleverde zorg via de PREM-uitvraag goed zichtbaar.

Cliëntenonderzoek via PREM-wijkverpleging
Aanbieders van wijkverpleging dienen jaarlijks een cliëntervaringsonderzoek uit te voeren met de
PREM Wijkverpleging (Patient Reported Experience Measure). Dit is een vragenlijst die de ervaring
en beleving van cliënten met de wijkverpleging meet. De vragenlijst bestaat uit 9 ervaringsvragen, te
beantwoorden op een schaal van 1 tot en met 10. Daarnaast bevat het een aanbevelingsvraag (NPS),
2 open vragen (wat kan beter en waarover bent u zeer tevreden) en een aantal achtergrondvragen.
Hieronder de resultaten van de meting in 2020. In totaal werden 49 van de 61 uitgedeelde
vragenlijsten ingevuld terugontvangen. Een mooi resultaat!
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Bovenstaande resultaten spreken voor zich!
3.4.5. Klachtenprocedures
St. Barbara is de mening toegedaan dat je als zorgverlener, ondanks de beste bedoelingen, fouten
en vergissingen kunt maken. De cliënt moet in de gelegenheid worden gesteld om zijn klacht naar
voren te brengen. Dit kan, als er in een eerder stadium geen gezamenlijke oplossing is gevonden,
bij de Stichting Klachtenregeling Gezondheidsregio Nijmegen. Er zijn in 2020 geen officiële
klachten ingediend bij de regionale klachtencommissie.
Voor de interne klachtbehandeling is een formulier beschikbaar dat uitnodigend is om te reageren
op zaken die aandacht vragen of waarover een klacht bestaat. Het formulier kreeg de titel mee:
“Niet tevreden of juist wel? Laat het ons weten!” Ook in 2020 werden er door de cliënten of
diens familie geen ‘roze briefjes’ ingeleverd bij de directie. Er werden wel informeel wensen op
tafel gelegd die waar mogelijk gehonoreerd werden.
Er is een vertrouwenspersoon werkzaam voor alle cliënten, zij is tevens ook klachtenfunctionaris.
Zij is onafhankelijk en staat in dienst van de cliënt.
3.4.6. MIC/MIM-Commissie
St. Barbara werkt met een registratiesysteem voor de Meldingen Incidenten Cliënten (MICmeldingen), bestemd voor incidenten en gevaarlijke situaties. Dit systeem is ook van toepassing
voor bijzondere medewerkerssituaties. De registratie van incidenten met cliënten en
medewerkers heeft als doel om inzicht te krijgen in de aard en de omvang van de incidenten en
gevaarlijke situaties die zich voordoen.
In 2020 is het proces met betrekking tot registratie en opvolging verbeterd.
De MIC-commissie heeft de PDCA-cyclus inzichtelijker gemaakt bij registratie en uitwerking van
de incidentmeldingen. Helaas blijkt dat het huidige cliëntendossier (ECD, TTS) de registratie van
de PDCA-cyclus nog steeds onvoldoende ondersteunt. Daarom is er gekozen om naast de
registratie van het incident in het ECD een ander document aan te maken waarop de analyse
gedaan wordt.
In het auditrapport van de Stichting Perspekt d.d. 4 oktober 2020 werd hierover het volgende
gesteld:
“Op het gebied van het melden van cliëntincidenten en het opvolgen van gerichte acties hierop heeft de
organisatie zichtbare stappen ter verbetering gezet. De procedure rondom de MIC is methodisch ingericht
en kent een cyclische benadering. De auditor heeft inzicht gehad in de kwartaalanalyse die wordt
opgesteld en de doorvertaling van de te nemen acties door de rol die de aangewezen dossierhouder
hierbij vervult of de dialoog die wordt gevoerd in de teambesprekingen.”
Deze externe conclusie is voor de organisatie een bevestiging dat de registratie nu voldoet aan
de PDCA-cyclus en deze werkwijze wordt dan ook voortgezet in 2021.
De registratie en opvolging van incidenten blijft één van de aandachts/actiepunten tijdens de
oriëntatie op een ander ECD/ rapportagesysteem.
De analyse laat een kleine toename van de valincidenten zien ten opzichte van 2019. De oorzaak
van de valincidenten is voornamelijk gezondheid gerelateerd.
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Wat in het afdelingsoverzicht opvalt, is dat het aantal valincidenten van de Zonnewende hoger
ligt dan het aantal incidenten op andere afdelingen. We zien op deze afdeling de cognitieve
problematiek toenemen en ondanks inzet van andere disciplines zoals huisarts, ergotherapie en
fysiotherapie, een verbeterpunt in 2020, is het aantal meldingen niet verminderd op
afdelingsniveau. In 2021 zal dit dan ook een actiepunt c.q. verbeterpunt zijn voor de
aandachstvelder MIC en de aandachstvelder hulpmiddelen van deze afdeling.
Kijkend naar het aantal medicatiemeldingen is dit in zijn geheel gedaald t.o.v. 2019. Wel blijft dit
voor 2021 een punt van aandacht voor de Zonnewende, aangezien het aantal meldingen daar
hoger ligt dan op andere afdelingen.

Incidenten overzicht Zorgcentrum St. Barbara 2019-2020
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3.4.5. Personeelsbeleid
Ondanks de primaire zorg die uitging naar de gevolgen van het uitgebroken Coronavirus is er in
2020 ook veel aandacht voor het personeel geweest, in diverse vormen, kleine attenties op
bijzondere momenten, een attentie van de personeelsvereniging in plaats van het jaarlijkse
personeelsfeest, lunches en maaltijden die aangeboden werden, tot op het einde van het jaar de
reguliere POP-POG-gesprekken. Deze laatste zijn eind 2020 met name gehouden met de
medewerkers die in de directe zorgverlening werkzaam zijn. In 2021 worden deze gesprekken ook
gehouden met de medewerkers facilitair, keuken en dagbesteding. De grote inspanningen van alle
medewerkers werden beloond door de minister van WVS met de Zorgbonus voor Kerst, die
door de medewerkers zeer op prijs is gesteld.
POP/POG-gesprekken
Het doel van de gesprekken is aan de medewerkers uitgelegd, kort samengevat: Een POG
(persoonlijk ontwikkelgesprek) is een middel om samen met de leidinggevende in kaart te brengen
hoe de persoonlijke ontwikkeling binnen St. Barbara is verlopen, maar nog veel belangrijker: er
wordt met name gekeken naar de toekomst en wat de medewerker hierin nodig heeft qua wensen
en mogelijkheden. Dit betekent individueel kijken naar de mogelijkheden om elke medewerker
optimaal te laten functioneren. Onderwerpen zoals professionaliteit, kennis en kunde, proactiviteit, maar ook werkplezier en enthousiasme staan op de gespreksagenda. De gesprekken
vinden plaats met de direct leidinggevende en de staffunctionaris P&O.
Het doel van het gesprek is om de onderlinge samenwerking te verbeteren en in kaart te brengen
wat de behoefte is, zowel van de medewerker als van de organisatie. In het gesprek wordt (indien
hier behoefte aan is) een persoonlijk ontwikkelplan vastgesteld (POP). Hierin wordt vastgelegd
wat de wensen qua werkzaamheden / opleidingen zijn voor de komende periode, indien nodig
volgt er een tweede gesprek. Het POG/POP gesprek vindt 1 x per 2 jaar plaats.
De belangrijkste conclusies uit de gehouden POP-POG-gesprekken zijn: Medewerkers vonden het
prettig dat zij gehoord en gezien werden, werksfeer en werkdruk zijn niet aan de orde, wel wordt
er aangegeven dat op organisatorisch vlak verbeteringen wenselijk zijn zoals o.a. voor het
dienstrooster. Veelal is het onderwerp ook de communicatie binnen de teams en onderling (er is
behoefte aan meer transparantie, hetgeen wordt meegenomen door het MT in haar evaluatie over
2020, die begin 2021 plaatsvindt. Op sommige momenten is er ook behoefte om de leidinggevende
meer te zien op de afdeling, wat af te lezen is uit de ingevulde vragenlijsten. Het Prezokwaliteitssysteem en de bijbehorende teamrollen zijn eveneens besproken, deze blijken echter niet
voor iedereen helder in het vizier. Extra uitleg vindt op individueel niveau plaats, voor de
medewerkers van de thuiszorg staat in het 1e kwartaal van 2021 hiervoor een presentatie gepland.
Tot slot de ambities: één medewerker gaat concreet een opleiding tot verzorgende IG volgen
(indien mogelijk vanaf het 2e kwartaal 2021) en twee medewerksters gaven aan graag verdieping
te willen hebben of zoekende te zijn naar een vervolgcursus of opleiding. Te denken valt aan een
GVP of GVS-variant. Twee medewerkers zijn in 2020 gestart met de opleiding tot verpleegkundige
en dit traject verloopt voorspoedig.
In 2020 is het Vitaliteitsplan gestart, een vrijblijvend en gratis lidmaatschap waarmee gebruik
gemaakt kan worden van een aantal voordelen om fit en gezond te blijven. De visie is namelijk: Je
kunt immers pas goede zorg verlenen als je ook goed voor jezelf zorgt!
E-learning
Er werden vooral ad hoc scholingen gegeven, met name in de thuiszorg om de kwaliteit te toetsen
en bij aanname van nieuwe cliënten met specifieke zorgproblematiek (te denken valt aan
sondevoeding geven, verzorgen van wonden). Daarnaast waren er intervisie-scholingen om de
werkbegeleiders meer tools te geven om de studenten op de verschillende niveaus beter te kunnen
begeleiden. Hiervoor wordt input gebruikt die de SBB aanlevert.
Ultimo 2020 is de samenstelling van de personeelsformatie (in fte’s) als volgt:
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Samenstelling personeelsformatie 31-12-2020

Fte

directie/management

1,0

personeel/organisatie

0,5

kwaliteit en opleiding

0,46

verzorging

16,77

verpleging

3,12

leerling-verzorgenden

0,7

helpenden

4,2

welzijn

3,26

facilitair

6,33

Totaal

36,34

Naast de vaste medewerkers waren er ook enkele stagiaires binnen de instelling werkzaam, op
jaarbasis1,36 Fte.
Het ziekteverzuim bedroeg in 2020 5,07% (in 2019: 5,76%). Gelet op de bijzondere omstandigheden
in het verslagjaar mag dit ziekteverzuim als een positief signaal beschouwd worden, de medewerkers
hebben zich met grote motivatie en betrokkenheid gedurende de hele coronaperiode ingezet voor
hun cliënten en St. Barbara zelf.

4.

Jaarrekening 2020

Financieel beleid in 2020 en financiële jaarrekening
Het jaar 2020 is financieel afgesloten met een nadelig saldo uit de gewone bedrijfsvoering van
€ 38.746,00 (2019: een positief resultaat van € 81.341,00). Duidelijk moge zijn dat de extra
bedrijfskosten het gevolg zijn van de coronapandemie die in maart 2020 uitbrak.
Medio 2020 is, als gevolg van gewijzigde regelgeving voor de vrijstelling van de Vpb advies
ingewonnen over de optimale toekomstige juridische inrichting van St. Barbara. In 2021 zal hieraan
vervolg gegeven worden door nieuwe statuten en bestuursreglementen vast te stellen.
De stijging van het totaalbedrag van de bedrijfsopbrengsten in 2020, € 3.246.316,00 is met name
het gevolg van de stijging van het wettelijk toegekend zorgbudget, gebaseerd op het structureel
verhogen van het zorgbudget t.b.v. een intensiever zorgaanbod voor de cliënten. De dienstverlening
in de thuiszorg besloeg in 2020 een budget € 400.795,00 (2019: € 378.228,00 ) en betekent een
lichte stijging t.o.v. het voorgaande jaar.
De stijging van de personeelskosten is in lijn met de uitbreiding van de formatie en de toename van
de dienstverlening en de daarmee gepaarde gaande stijging van het instellingsbudget.
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Ratio’s
Resultaatratio

2020

2019

Resultaatratio voor WLZ en - 0.01
0.02
ZVW-gefinancierde
resultaten
De resultaatratio geeft de verhouding tussen het resultaat en de totale opbrengsten weer. De
overige bedrijfsopbrengsten van de instelling hebben voornamelijk betrekking op de opbrengst van
de maaltijdenservice € 86.271,00 (2019: € 87.127,00). Deze opbrengsten moeten daarom worden
gezien als een correctie op de voedings- en personeelskosten en daardoor is het totale resultaat te
beschouwen als het door de ZVW- en WLZ-budgetten gefinancierde resultaat.
Liquiditeit

2020

2019

Liquiditeit

3.2

4.3

De liquiditeitsratio geeft de verhouding tussen de vlottende activa (inclusief liquiditeiten) en het
totaal van de kortlopende schulden.
Solvabiliteit

2020

2019

Solvabiliteit (totaal eigen 0.78
vermogen/balanstotaal)

0.85

Solvabiliteit (totaal
vermogen/totaal
opbrengsten)

0.60

eigen 0.56

De solvabiliteit, zowel gerelateerd aan het balanstotaal als aan de opbrengsten in 2020, is nagenoeg
ongewijzigd ten opzichte van het voorgaande jaar.
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AMO: Actueel Medicatie Overzicht
ARBO: Wet Arbeidsomstandigheden
AWBZ: Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
AZR: Algemene Zorgregistratie
CCE: Centrum voor Consultatie en Expertise
CIZ: Centrum voor Zorgindicaties
CR: Cliëntenraad
ECD: Elektronisch Cliënt Dossier
IGZ: Inspectie Gezondheidszorg
LOC: Landelijk Overleg Cliëntenraden
MBO-College: Middelbaar Beroeps Onderwijs
MDO: Multi Disciplinair Overleg
MIC: Meldingen Incidenten Cliënten
MIM: Meldingen Incidenten Medewerkers
MPT: Modulair Pakket Thuiszorg
MSVT: Medisch Specialistische Verpleegkundige Technieken
MT: Managementteam
PBM (Persoonlijke Beschermings Maatregelen)
PG: Psychogeriatrie
PREZO: Prestaties in de Zorg
RI&E: Risico Inventarisatie & Evaluatie
SOGK: Specialist Ouderengeneeskunde
VPB (Vennootschapsbelasting)
WLZ: Wet Langdurige Zorg
WMO: Wet Maatschappelijke Ondersteuning
WMCZ: Wet Medezeggenschap Cliënten Zorgsector
WNT: Wet Normering Topinkomens
WTZI: Wet Toelatingen Zorginstellingen
ZMW: Zorggroep Maas en Waal
ZVW: Zorgverzekeringswet
ZZG Zorggroep: Zorggroep Zuid Gelderland
ZZP: Zorgzwaartepakket

