Zorgen met en voor elkaar!

→

Gerealiseerd in 2018:
waar zijn we trots op?
In de afgelopen periode hebben we hard
gewerkt en een aantal mooie resultaten
bereikt.

andersom. Dat zegt iets over dat mensen zich betrokken voelen bij Zorggroep Reinalda specifiek, en niet de
sector of doelgroep zelf. Samenwerking en werksfeer
scoren goed. Feedback geven en krijgen moet nog
verder ontwikkeld worden. Er liggen verbetermogelijkheden rond de kans krijgen tot presteren, beslissingsbevoegdheid en werkdruk.
6.

Er zijn ruim 170 vrijwilligers die zich belangeloos
inzetten voor het welbevinden van onze cliënten.

1.

Er is een dashboard ontwikkeld met stuurinformatie.
Leidinggevenden worden ondersteund om met deze
stuurinformatie verbeteringen door te voeren op hun
afdelingen.

7.

In samenwerking met Kennemerhart en gesubsidieerd
door Gemeente Haarlem is het Odensehuis Haarlem
gestart, een inloophuis voor mensen met dementie en
hun naasten.

2.

De capaciteit van het Reinaldahuis is uitgebreid met
6 studio’s op de eerste verdieping (afdeling Plato) en
2 studio’s op de tweede verdieping (afdeling Spinoza).
Daarnaast is er op de afdeling revalidatie een extra
plaats gerealiseerd, zijn alle kamers voor revalidanten
nu geconcentreerd op één verdieping en zijn alle tweepersoonskamers aangepast naar eenpersoonskamers.

8.

Er is een duidelijke toename te zien in de tevredenheid van cliënten intramuraal (Netpromotor Score).
Positieve punten zijn onder andere de zorg, de bejegening en de activiteiten.

9.

Dit jaar is een groot aantal leerlingen aangetrokken,
vanuit diverse achtergronden en opleidingen. Hiertoe
wordt intensief samengewerkt met opleidingsinstituten en andere organisaties.

3.

De organisatie laat bij al deze veranderingen een grote
veerkracht zien: er wordt goed samengewerkt bijvoorbeeld in projecten en er is bij veel mensen een sterke
wil aanwezig om er samen het beste van te maken, ook
wanneer de omstandigheden moeilijk zijn.

4.

Het project Inplanning is geimplementeerd. Met dit
systeem hebben medewerkers invloed op hun eigen
werkrooster en is alles rond planning, roostering en
verlofaanvragen gedigitaliseerd.

5.

De respons op het medewerkers-tevredenheidsonderzoek van Effectory was met 69% hoog (ruim boven
de benchmark). Opvallend is dat we iets hoger scoren
op betrokkenheid dan op bevlogenheid. Meestal is dat

2

10. In 2018 is de Verpleegkundige Advies Raad (VAR)
geïnstalleerd. De positie van de VAR is ook statutair
verankerd en vergelijkbaar met die van de OR en de
Cliëntenraad.
11. Per 1 juli start het project Rozentuin. Hier wonen
straks zes oudere GGZ cliënten (uitstroom beschermd
wonen). Zorggroep Reinalda biedt samen met RIBW
Kennemerland de benodigde ondersteuning bij het
zelfstandig groepswonen. Verwacht wordt dat een
groot deel van deze bewoners zich als vrijwilliger in
wil zetten in het woonzorgcomplex De Roos waar de
Rozentuin een onderdeel van is. In de Roos wonen veel
zorgbehoevende ouderen met een VPT en er wordt
door vrijwilligers veel georganiseerd.

12. Het restaurant van het Reinaldahuis wordt goed
bezocht door bewoners van het Reinaldahuis en wijkbewoners.
13. De voorbereiding van de verbouwing van De Roos
(o.a. restaurantgedeelte en ruimte dagbesteding) start
in het najaar 2018. In 2019 zal de verbouwing plaatsvinden.
14. Er zijn stevige maar soms pijnlijke beslissingen
genomen die belangrijk zijn voor het voortbestaan
van de organisatie en het verbeteren van de kwaliteit
van onze zorg. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om het
eerder sluiten van de receptie, het later openen van
de koffiecorner en de reorganisatie staf en ondersteuning. Wij zijn er trots op dat belanghebbenden zoals
de medezeggenschapsorganen, de toezichthouders,
het bestuur en het management deze stappen hebben
gezet en trots op het meebewegen van onze medewerkers en vrijwilligers hierin.
15. Een delegatie van onze organisatie is op werkbezoek
geweest bij HVO Querido Haarlem, een organisatie
voor maatschappelijke opvang en GGZ. Thema’s waren
HRM. kwaliteit en projectmanagement.
16. We zijn trots dat onze collega’s dag in dag uit hun
uiterste best doen om zaken zo goed mogelijk te
regelen voor de cliënt.
17. Samenwerking met ketenpartners in de regio is
geïntensiveerd en heeft o.a. geleid tot deelname aan
CAZHEM, deelname aan het netwerk kwetsbare ouderen en intensief overleg met ziekenhuis en ouderenzorgzorgorganisaties.

Missie
Zorggroep Reinalda is een lokaal opererende zorgorganisatie die mensen ondersteunt om zo zelfstandig mogelijk een
aangenaam en betekenisvol leven te leiden. Van oorsprong
hebben wij onze wortels in het humanisme, waardoor tolerantie, respect, autonomie en eigen verantwoordelijkheid
belangrijke waarden zijn van waaruit wij werken. 

Visie
Wij werken persoonsgericht, ondersteunen de eigen
regievoering van onze cliënten (en hun naasten) en bieden
onze ondersteuning op een manier die volgens de cliënt
bijdraagt aan zijn/haar kwaliteit van leven. Dat doen wij
binnen onze mogelijkheden waarbij professionele kaders
en een gezonde bedrijfsvoering verenigd worden met
liefdevolle zorg.
Wij bieden een fijne werkplek voor medewerkers en vrijwilligers. Die geven persoonlijke, op maat gesneden zorg- en
dienstverlening en denken in mogelijkheden. Wij staan voor
de kwaliteit van onze dienstverlening en de toegankelijkheid van ons aanbod.
Wij leveren op ondernemende wijze een bijdrage aan
samenhangende zorg en welzijn in buurten waar we actief
zijn. Dat doen wij samen met anderen. Wij zijn een profes
sionele partner voor iedereen waar Zorggroep Reinalda
mee werkt: cliënten en hun naasten, verwijzers, samenwerkingspartners, collega-organisaties, financiers, (rijks)
overheid en onze medezeggenschapsorganen. Wij doen wat
wij zeggen en zeggen wat wij doen. 

Kernwaarden: TOPPS
→→ Tolerant: cliënten, diens naasten, collega’s (zowel medewerkers als vrijwilligers) en bezoekers
hebben respect voor elkaar. Bij ons mag je zijn
wie je bent, binnen de kaders en afspraken die
we met elkaar zijn overeengekomen.
→→ Oplossingsgericht: wij zijn creatief, zetten
onze woorden om in daden en denken in mogelijkheden.
→→ Persoonlijk: tijdens zorg- en andere contactmomenten hebben wij onverdeelde aandacht
voor de cliënt. Het ondersteunen van de eigen
verantwoordelijkheid van de cliënt staat daarbij centraal.
→→ Professioneel: wij zijn betrouwbaar en hebben
kwaliteit van zorg- en dienstverlening hoog in
het vaandel. Medewerkers ontwikkelen zich,
groeien mee met veranderingen in de binnenen buitenwereld en dragen verantwoordelijkheid hiervoor. Medewerkers worden hierin op
persoonsgerichte wijze ondersteund. Zij zijn
aanspreekbaar op hun handelswijze en de
keuzen die zij daarin maken.
→→ Samen: wij werken op een prettige en professionele manier met elkaar samen: zowel binnen
als buiten de organisatie. 
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Wat zien we om ons
heen gebeuren?
Wat wij kunnen en moeten doen binnen
Zorggroep Reinalda wordt mede beïnvloed
door de wereld om ons heen.
→→ De in eerste instantie negatieve publiciteit rondom
verpleeghuiszorg heeft uiteindelijk geresulteerd in
politieke aandacht voor de sector verpleeghuiszorg en
het beschikbaar komen van extra middelen in 2017 en
2018 (ophoging tarieven). Ook het regeerakkoord biedt
financiële ruimte voor de sector verpleeghuizen in de
komende jaren. Aan de andere kant hebben we ook te
maken met een nieuwe CAO die hogere loonkosten met
zich meebrengt;
→→ Beleid overheid is gericht op langer thuisblijven.
Verminderde toegang van WLZ waardoor het beroep op
het product ELV bijvoorbeeld toeneemt en er andere
vormen van opvang/zorg ontstaan;
→→ Zichtbaar is de ontwikkeling dat zorgverzekeraars in
hun contractering steeds nadrukkelijker kijken naar de
omvang van de organisatie en de bestaande ketenafspraken;
→→ Cliënten hebben complexere zorgvragen (thuis en in
verpleeghuis). Aansluiting op deskundigheid medewerkers is niet altijd naadloos;
→→ Professionals doen een toenemend beroep op mantelzorgers en vrijwilligers in combinatie met nieuwe
technologische ontwikkelingen;
→→ De belangstelling om vrijwilliger te worden is groot,
we zien echter wel een toename van vrijwilligers met
een ‘rugzakje’ (extra begeleidingsbehoefte);
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→→ Toenemende mantelzorgdruk óók in het leven van onze
vrijwilligers;
→→ Krapte op arbeidsmark zowel in kwalitatief als kwantitatief opzicht;
→→ De omslag van aanbodgestuurde naar vraaggestuurde
zorg, waarin de cliënt-wens steeds nadrukkelijker centraal komt te staan;
→→ Ontregelde zorg: het verminderen van administratieve
lasten wordt al merkbaar ingezet;
→→ Zorgorganisaties moeten met elkaar concurreren maar
het is ook belangrijk dat ze met elkaar samenwerken om
de zorg zo soepel mogelijk te laten verlopen. Organisaties zoeken elkaar op en de samenwerking wordt
intensiever;
→→ Het uitgangspunt voor kwaliteit van zorg verschuift van
focus op zorg en ziekte naar gerichtheid op veerkracht,
functioneren en eigen regie (uitgaan van mogelijkheden
cliënt en netwerk en die ondersteunen);
→→ Door secularisering ontstaat een andere behoefte aan
zingeving. De discussie over voltooid leven is actueel;
→→ Familieparticipatie is steeds meer gangbaar en wenselijk. Tegelijkertijd blijft het een uitdaging om familie op
goede wijze en in goede mate te kunnen betrekken.

De kaders waarmee we werken
Kaders of kenmerken die richting geven aan ons werk en
handelen zijn:
→→ De organisatiekenmerken die fungeren als kaders: de kleinschaligheid, het medewerkersbestand met 373 personen en 160 vrijwilligers, het aantal cliënten van 300, en de 3 locaties in specifieke
wijken (nu zijn dat met name de postcodes 2012, 2032 en 2033);
→→ De meerjarenbegroting, waarbij wordt uitgegaan van een groeiscenario;
→→ Kwaliteitskader verpleeghuiszorg: wettelijke kader sinds 13 januari
2017 kwaliteitsnormen op 8 domeinen en duidelijke visie waarin
samen leren en verbeteren centraal staat;
→→ Kwaliteitskader Wijkverpleging per 1 mei 2018 van kracht;
→→ Optimale zorg beslaat verschillende domeinen en financieringsvormen. Met deze kaders hebben we eveneens te maken. Beleid
gemeente Haarlem: WMO. Zeven verschillende Zorgverzekeraars
voor GRZ, ELV en Wijkverpleging met specifieke eisen die verbonden zijn aan zorg-contractering. Zorgkantoor Zilveren Kruis voor de
WLZ: In 2018 zijn in WLZ niet meer de productieafspraken leidend
maar geld volgt de cliënt plus focus op onafhankelijke cliëntondersteuning;
→→ Professionele kaders artsen, verpleegkundigen, verzorgenden en
paramedici, ondersteuning, bestuur en management (Zorgbrede
Governance Code) geven richting aan ons handelen;
→→ De kaders die bestaande keurmerken met zich meebrengen zoals
HKZ, het NOV-keurmerk en De Roze Loper. 
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Wat is de uitdaging?
De uitdaging is om binnen de
geschetste kaders en uitdagingen
vanuit de wereld om ons heen in
een aantal jaren stapsgewijs toe
te werken naar verdere professionalisering en toekomstbehendigheid van de organisatie. Daarbij
staan de volgende doelstellingen
centraal. Zorggroep Reinalda is:
→→ Voor bewoners/cliënten een plaats waar
eigen regie en kwaliteit van bestaan
centraal staan;
→→ Voor medewerkers en vrijwilligers een
fijne plek om te werken;
→→ Slim georganiseerd en een financieel
gezonde organisatie;
→→ Een professionele en betrouwbare
samenwerkingspartner.
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Wat is daarvoor nodig?
Motto: Zorgen met en voor elkaar!

5.

Professionalisering en bundelen van communicatie
activiteiten intern en extern. Streven naar inhuizen
servicebureau in Reinaldahuis;

6.

Omzet verhogen op korte en langere termijn;
6.1. Korte termijn: verbouwing De Roos, behandelcomponent in VPT verzilveren, procesoptimalisatie DBC’s, correcte declaratie ZZP’s alle toeslagen
in beeld die ingezet kunnen worden, inzet van
domotica voor mensen met beginnende dementie waardoor soepelere instroom wachtlijst kan
plaatsvinden. Meer voorlichting op voordelen
VPT’s, meer structurele monitoring potentiële
cliënten door inplannen huisbezoeken;

Om bovenstaande doelen te bereiken worden in de periode 2019-2020 de volgende
activiteiten ondernomen:
1.

Implementatie Kwaliteitskader;

2.

Verdieping en verbreding inhoud van zorg- en dienstverlening: aandacht voor diversiteit, dementie, PDL,
palliatieve zorg en specifieke ziektebeelden versterken
en samen leren en verbeteren daarin faciliteren. Professionaliseren kwaliteitscommissies;

3.

4.

Automatiseringsgraad substantieel verhogen en
werkprocessen zo eenvoudig mogelijk maken: minder
papieren lijstjes, kruisjeslijsten, papieren vergaderstukken, papieren agenda’s. Herijking werkprocessen
die te complex zijn geworden in uitvoering, waarin
ernstige disbalans is ontstaan tussen keuzevrijheid
cliënt en doelmatigheid werkproces;
ICT toekomstbehendig maken en integraal verbeteren software & hardware (snelheid computers, werken
met ECD, snelle wifi, telefonie en alarmering moderniseren, organisatie gereed maken voor inzet domotica
op brede schaal);

6.2. Langere termijn: haalbaarheidsstudie BOPZ
afdeling naar buiten brengen, openstaande
kamers van deze afdeling hergebruiken, nauwere
samenwerking met huisartsen en ziekenhuis in
kader van stroomlijnen instroom en aanmelding
nieuwe cliënten;
7.

Kosten verlagen: ziekteverzuim verlagen, versterken
flexpoule, efficiëntere zorginzet medewerkers, hercontracteren toeleveranciers en bestaande dienstverleners;

8.

De ramen openzetten. Verbindingen aangaan op
uitwisselings- dan wel samenwerkingsbasis. Meer bij
andere teams, bij andere zorgorganisaties en branchevreemde organisaties op bezoek gaan, niet opnieuw
het wiel uitvinden, kennis ophalen binnen lerend netwerk, branche-overstijgende samenwerkingsrelaties
aangaan in het sociale domein.
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