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Voorwoord 
Het jaar 2018 stond in het teken van 
kwaliteitsverbetering. Enerzijds hebben we 
gewerkt aan persoonsgerichte zorg. 
Anderzijds hebben we de samenwerking 
binnen de organisatie gestroomlijnd. Daarbij 
was reflecteren op eigen handelen het 
sleutelwoord. 

Terugblikken en vooruitkijken 

Hierbij presenteert de Noorderhoeve – Stichting de Linde haar kwaliteitsverslag 2018. 
Afgelopen jaar zijn we volop in proces gegaan met zowel het kwalitatief vormgeven van de 
dagelijkse zorg alsook met de verbetering van de organisatie. Hiermee is een begin gemaakt 
met een transitie die tot de Noorderhoeve 2.0 moet leiden.  

Het Kwaliteitskader, dat in 2017 is geïntroduceerd, heeft afgelopen jaar voeten aan de grond 
gekregen. Door regelmatig te reflecteren op het effect van onze inspanningen, brengen we 
telkens in kaart wat er goed gaat en wat er nog verbeterd kan worden. Die reflecterende 
houding heeft ook invloed op de bedrijfscultuur, die merkbaar opener wordt. 

Eind 2018 is er gekeken hoever de organisatie is gevorderd met het meerjarenbeleidsplan. In 
een kaderbrief is richting gegeven aan de beleidshoofdlijnen voor 2019. Dit geeft koers aan het 
verder verbeteren van zorg en organisatie. Naar aanleiding hiervan is door het zorgkantoor 
extra budget beschikbaar gesteld voor 2019. Hiermee hebben wij ruimte gekregen om samen 
met deskundigen het pad naar een betere zorg en een toekomstbestendige Noorderhoeve 
verder te bewandelen. Kwaliteit leveren en onderscheidend zijn hebben we hoog in het 
vaandel! 

Naast het interne proces van reflecteren, verbeteren en het extern verantwoorden is er in 2019 
een externe visitatiecommissie, die dit verslag beoordeelt. Hiervoor is de Noorderhoeve een 
samenwerking aangegaan met zorgboerderij Ons Verlangen uit Zunderdorp en collega-
instelling Maartenhuis op Texel. We geven de visitatie samen vorm en leren zo ook van elkaar.  

We nodigen u van harte uit om dit gehele verslag te lezen. Mocht u er globaal kennis van willen 
nemen, lees dan bij elk hoofdstuk de titels en korte samenvattingen in groene letters. 

Veel leesplezier!  

Uw reactie is welkom via secretariaat@noorderhoeve.nl. 

Hannelore Speelman  
Directeur-bestuurder Noorderhoeve – Stichting de Linde 

April 2019 
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1. De Noorderhoeve  
Door met elkaar te leven en werken aan een 
groenere en socialere wereld geven we 
zingeving aan ons eigen leven. 

Zorgbedrijf en gemeenschap 

De Noorderhoeve is een agrarisch zorgbedrijf en sociale 
gemeenschap waar leren, wonen en werken hand-in-hand 
gaan. Voor de één is de boerderij een veilige haven en voor 
de ander een leer-werkplek als springplank naar de 
samenleving.  

We zijn zorgzaam voor elkaar, de aarde, planten en dieren. Met respect voor kracht en 
kwetsbaarheid geven medewerkers en cliënten gezamenlijk vorm aan het dagelijkse leven en 
werk op de boerderij. Ze koken maaltijden, verschonen een bed, vieren de jaarfeesten en 
verzorgen de levende have op de boerderij. Medewerkers sluiten zoveel mogelijk aan op 
begeleidingsbehoeften en ontwikkelingsvragen van cliënten. Zij laten zich in hun werk 
ondersteunen door reguliere methodieken, waarbij de antroposofische visie op mens en wereld 
hen diepgaand inspireert. 

Waarde en zingeving 

De Noorderhoeve verleent zorg en ondersteuning volgens alle in Nederland geldende normen, 
voorwaarden en criteria. Daarnaast voegt de Noorderhoeve bewust waarde en zingeving toe 
aan het dagelijkse leven van cliënten en medewerkers. Dat doet zij door verbinding met elkaar 
in de gemeenschap, door het volgen van de seizoenen op de boerderij en door het landleven 
met een gezonde leefstijl. De kleinschaligheid van beide woongroepen maakt de 
Noorderhoeve tot een thuis (versus een instelling) en het meewerken in een echte onderneming 
zorgt ervoor dat cliënten een serieuze baan (en geen dagbesteding) hebben. 
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EEN BEDRIJF IN TRANSITIE 

2. Speerpunten van afgelopen en 
komend jaar 
De Noorderhoeve streeft naar persoonlijk 
maatwerk voor cliënten en medewerkers, 
zodat zij zich als individu optimaal kunnen 
ontwikkelen. Tegelijkertijd streven we naar een 
sociale gemeenschap waar we gelijkwaardig 
zijn aan elkaar. Dat is een uitdaging.  

De beleidslijn voor 2018-2019 is vastgelegd in het jaarplan en bestaat uit drie speerpunten voor 
verbetering. Deze lijn is afgelopen jaar ingezet en loopt door in 2019. De beleidsvoornemens 
zijn concreet en de monitoring is eenvoudig. 

A. Onderhoud van erf en gebouwen: deugdelijke woon- en werkplekken voor iedereen 

De verbouwing van de kapschuur aan de Duinweg is eind 2018 gestart en maart 2019 
opgeleverd. Het zijn prettige kantoor- en vergaderruimtes geworden met vloerverwarming, 
toiletten en een keukenblok. Ook de erfwinkel is verbouwd en zal in mei 2019 worden 
heropend. Voor het woonhuis op de Duinweg zijn er plannen gemaakt om de woonkamer 
efficiënter in te delen zodat de voltallige groep er prettig en comfortabel kan vertoeven. Het 
vrijgekomen kantoor kan nu ook door het woonhuis benut worden, wat letterlijk meer 
bewegingsruimte geeft. Voor de gebouwen aan het Grote Heklaantje wordt er gestart met  een 
meerjarenonderhoudsplan. 

B. Maatwerk voor cliënten: persoonlijkere begeleiding aansluitend bij de 
ontwikkelingswensen 

In 2018 hebben we een nieuwe basis gelegd voor persoonsgerichte zorg. Zowel voor wonen als 
werken zijn de beperking, behoeftes, wensen en dromen van de cliënt leidend. De woon- en 
werkbegeleiders helpen coachend om de cliënten zoveel als mogelijk vanuit hun eigen kracht 
stappen te laten zetten om hun droom dichterbij te brengen. Hiertoe hebben de medewerkers 
in 2018 scholing gekregen van een gedragskundige. In de teamvergaderingen is vervolgens 
besproken hoe het geleerde in praktijk wordt gebracht. Medewerkers hebben op deze wijze 
hun expertise en enthousiasme vergroot en als gevolg daarvan voelen cliënten zich beter 
begrepen. In sommige processen lopen we echter nog steeds tegen grenzen op en daarbij 
blijven we handelingsverlegen. We moeten erkennen dat we ondanks de ingeslagen weg naar 
persoonsgerichte zorg soms de competenties missen om met complexe zorgvragen om te 
kunnen gaan. Dit is een aandachtspunt voor 2019. 
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C. Maatwerk voor medewerkers: expertise vergroten 
m.b.t. kwalitatieve werkuitvoering en aandacht voor 
werkdruk en samenwerking 

In 2017 heeft de Noorderhoeve managers aangetrokken, 
maar wat is de bedoeling daarmee? Krijgen zij de ruimte of 
zijn ze vleugellam? Sommige werkzaamheden bleven 
liggen en andere werden juist dubbel gedaan. Tegelijkertijd 
willen medewerkers meer taakverantwoordelijkheid en 
eigen regie maar zij worden top-down aangestuurd. 
Aangestuurd door wie? Om daar een antwoord op te 
krijgen, heeft het managementteam – bestaande uit 
bestuurders, managers en staf – in 2018 haar eigen 
taakduidelijkheid, de onderlinge samenwerking en de 
samenwerking met de teams tegen het licht gehouden tijdens twee heidagen op Texel met een 
deskundige. Wat er uitrolde is de wens om tot een moderne organisatievorm te komen: slank en 
met meer taakverantwoordelijkheid en zonder dubbelingen in functies. Ze kwamen terug van 
Texel met de taak om een managementteam en een stafbureau vorm te geven. In 2018 was dat 
vooral een intern proces van fijn slijpen en finetunen met een tweewekelijks overleg om steeds 
meer helderheid te krijgen over het nieuwe samenwerken. Vragen als 'wat is mijn kerntaak, wat 
deed ik voorheen, wat doe ik nu, wat doe ik niet en wat is passend rolgedrag' waren 
terugkerende agendapunten. Ook werd duidelijk dat het management en stafbureau fysiek 
dichter bij elkaar moeten zitten om beter te kunnen samenwerken en elkaar te steunen; het 
nieuwe kantoor is eind maart 2019 betrokken; zie A. 

De ouders, cliënten en medewerkers weten dat er een omvorming plaatsvindt. Soms is dat 
verwarrend omdat oude en nieuwe structuren en oud en nieuw rolgedrag naast elkaar lopen. 
Het komt er in 2019 op aan om de verandering goed te communiceren en te presenteren in een 
organigram. Ook zullen we aan de gang gaan met werkbeschrijvingen en routekaarten. 

De tweede organisatiewijziging in 2018 was de verandering betreffende de Vennootschap 
onder Firma, de maatschap. Vanuit de pioniersfase waren de vennoten als 
ondernemerscollectief medeverantwoordelijk voor het beleid van de Noorderhoeve, zowel 
betreffende zorg als landbouw. Met de nieuw verworven expertise van de gedragskundige en 
de managers en de sterker wordende roep om professionalisering van de zorg en 
differentiëring, heeft de VOF besloten om het ondernemerschap los te koppelen van de zorg en 
zich alleen nog te focussen op de landbouw. Voor de zorgverlening zijn de vennoten een 
dienstverband aangegaan met Stichting de Linde. Het loslaten van het vertrouwde oude en het 
omarmen van het onbekende nieuwe is niet eenvoudig. Maar het is bijzonder dat de 
kernkwaliteiten van de vennootschap – zoals ondernemerschap, gelijkwaardigheid, eigen regie 
en taakverantwoordelijkheid – verworvenheden zijn die voor iedere medewerker gelden en die 
nu breder kunnen floreren. 

Om de woonteams meer in hun kracht te zetten, heeft de Noorderhoeve een teamcoach 
aangesteld. Hij begeleidt het proces van reflectie en het bevorderen van 
taakverantwoordelijkheid. Ook heeft hij ongenoegen bespreekbaar gemaakt, wat tot meer 
openheid en samenhang binnen het team heeft geleid. 
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LOPENDE ZAKEN & MIJLPALEN 

3. Zorgproces  
Het doel is dat cliënten meer zeggenschap 
krijgen over de kwaliteit van wonen, werken en 
leren. Daarom worden zij geïnterviewd over 
hun ervaringen, dromen en wensen.  

De inrichting van het zorgproces op de Noorderhoeve komt 
overeen met bouwsteen 1 en 2 van het Kwaliteitskader. Het 
zorgproces is functioneel ingericht: voor elke cliënt is de zelfredzaamheid, 
ondersteuningsbehoefte en risico-analyse vastgelegd in het zorgdossier en 
ondersteuningsplan. Het doel hiervan is dat cliënten steeds meer zeggenschap krijgen over de 
kwaliteit van hun leven en de gewenste begeleiding en bejegening. In de cyclus van zorg-
evaluaties is er ruimte om door middel van interviews de persoonlijke wensen te bevragen en 
deze waar mogelijk te integreren in de doelstellingen van de dagelijkse zorgverlening. Deze 
interviews laten we vanaf 2018 door een onafhankelijke deskundige afnemen. Deze deskundige 
werkt met het onderzoeksinstrument Cliënten over Kwaliteit (CoK). Dit instrument bestrijkt de 
acht domeinen van kwaliteit van leven waarbij de ervaring van de cliënt, zijn wensen, dromen en 
mogelijkheden centraal staan. 

In 2018 zijn alle belangrijke gegevens rond de cliënt vastgelegd in het Elektronisch Clienten 
Dossier (ECD), zoals het persoonsbeeld, de begeleidingsdoelen en de uitwerking van de 
zorgbehoeften. Omdat we de doelen en afspraken met regelmaat hebben geëvalueerd, 
beschikte elke cliënt eind 2018 over een actueel dossier. Door deze werkwijze is het makkelijker 
om doelgericht te werken. Ook merken cliënten dat medewerkers meer eenduidig en vanuit het 
zelfde beeld werken; dat geeft rust.  De valkuil van een al wat langer werkend ECD, zoals op de 
Noorderhoeve, is dat er verouderde informatie in staat. Het opschonen en actueel houden is 
dan ook een actiepunt voor 2019. Het systeem moet dienstbaar zijn aan de zorg.  

4. Wonen 
Persoonsgerichte zorg is in het wonen nog niet in balans. Mensen die niet 
zelf om aandacht vragen, ervaren een tekort. Om het welbevinden van 
iedereen te kunnen waarborgen, wordt er vanaf nu strenger gekeken naar 
wie er aangenomen wordt en wie er door moet stromen. 

In de CoK scoorde het wonen op de Duinweg bij de cliënten een 8.3 en de Heklaan een 9.3. Dat 
zijn hoge cijfers maar uit het onderzoek blijkt ook dat 22% van de bewoners regelmatig gebrek 
aan aandacht ervaart en zich soms alleen voelt binnen de woongroep. Zij ervaren een disbalans 
omdat er relatief veel aandacht gaat naar cliënten met een grote zorgzwaarte. In vergelijking 
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met het landelijke gemiddelde op dit punt scoort de 
Noorderhoeve vrijwel gelijk met collega-instellingen maar 
we vinden een score van 22% wel veel te veel en hebben 
het geanalyseerd en er actie opgezet. 

We constateren dat cliënten met een lichter 
zorgzwaartepakket uitstromen naar een zelfstandige woning 
in dorp of stad en dat er nieuwe cliënten met een 
complexere zorgvraag voor terugkomen. Door die 
verandering is de werkdruk toegenomen en groepscohesie 
afgenomen. In beide woonhuizen leidde dat tot spanning 
en heftiger incidenten. Om de zorgkwaliteit in het wonen te 
verbeteren, hebben we de signalen van cliënten, hun 
verwanten en medewerkers in kaart gebracht en vervolgens 
vertaald naar een stappenplan voor verbetering. Dit leidde tot herbezinning van het 
woonbeleid. De consequentie was dat we voor het welzijn van de groep en het verlagen van de 
werkdruk een bewoner hebben uitgeplaatst. Tevens zullen we strenger selecteren aan de poort. 

Twee cliënten werden in 2018 voorbereid op het zelfstandig wonen buiten de Noorderhoeve. 
Beiden hebben een woning in de buurt betrokken waar ze naar tevredenheid invulling geven 
aan hun leven. Ze krijgen daarbij persoonlijke begeleiding en komen overdag op de boerderij 
naar hun werk. In totaal verzorgde de Noorderhoeve afgelopen jaar voor 6 cliënten ambulante 
woonondersteuning in het dorp of in de stad.  

5. Dagbesteding 
Persoonsgerichte zorg op de werkvloer betekent dat mensen plezier 
hebben in hun werk en tegelijkertijd hun talenten ontwikkelen. Aan de 
intrinsieke motivatie lezen we af of mensen werk doen wat bij hen past. 

Op de boerderij worden cliënten als werkende mens serieus genomen. Werken en leren gaan 
voor iedereen hand-in-hand. Voor de een is dat het leren van een vak met een opleiding aan het 
Clusius College (op het Grote Heklaantje) als voorbereiding op een betaalde baan in de 
groensector. Voor de ander is dat zinvol werk binnen een beschut team met cursussen op de 
Noorderhoeve School. Over de dagbesteding zijn cliënten tevreden met een score van 8.3. 
Vooral de wijze van ondersteuning, de evaluaties en de manier waarop de persoonlijk 
ondersteuner betrokken is bij de persoon en het ondersteuningsplan bevalt de cliënten goed.  
96% voelt zich gezond en 80% voelt zich gelukkig. Bij de 20%  die soms ongelukkig is of de 4% 
die overwegend ongelukkig is speelt het gemis van een relatie of huisdier of het gemis van het 
hebben van een eigen woning een rol.  

Er waren wel klachten vanuit de Cliëntenraad (CR) dat cliënten de motiverende gespreksvoering 
soms als dwang of stressvol hebben ervaren. Cliënten voelen zich betrokken bij het werk en 
willen graag vaker complimenten ontvangen voor hun inzet. Het feit dat medewerkers hun 
eigen werkdruk ventileren, wordt als ongepast ervaren. Hier hebben we actie op ondernomen. 
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6. Cliëntenraad  

De cliënten hebben medezeggenschap in het 
beleid en de cultuur van de organisatie. De 
speerpunten van 2018 waren respect voor 
elkaars privacy en aandacht voor eenzaamheid 
en veiligheid. Sociale onderwerpen waaruit 
blijkt dat zij oog hebben voor elkaar. 

Voor de bewaking van het collectieve belang is er een goed 
werkende Cliëntenraad (CR). Naast de formele structuur 
met gekozen vertegenwoordigers en een onafhankelijke 
voorzitter zijn er door de kleinschaligheid van de Noorderhoeve besprekingen mogelijk 
waarvoor alle cliënten worden uitgenodigd; door deze medezeggenschap voelen zij zich 
gehoord en gezien. De CR zag er afgelopen jaar op toe dat de verbeterpunten uit het 
Cliënttevredenheidsonderzoek werden nageleefd. Hun speerpunten in 2018 waren: 

1. Men ervaart dat medewerkers en cliënten elkaars privacy niet altijd goed bewaken. Er wordt 
in het openbaar over privézaken gesproken en dat zou niet mogen gebeuren. 

2. Aandacht voor eenzaamheid. 

3. Veilig voelen op het werk en in huis vraagt aandacht. 

Daarnaast heeft de CR zich beziggehouden met de invoering van de Algemene Verordening 
Persoonsgegevens (AVG) en verbeteringen in de privacyverklaring. Ook hebben ze in 2018 een 
nieuwe onafhankelijk voorzitter geworven, die per 2019 het stokje overneemt van de voorzitter 
die na 10 jaar zijn functie neerlegt.  

Een belangrijke taak van de CR is de evaluatie van het lesprogramma van de Noorderhoeve 
School waaruit aanbevelingen voor het nieuwe lespakket voortkomen. Die taak hebben ze ook 
begin 2018 volbracht met als resultaat, naast het lespakket wat bevalt, drie nieuwe cursussen in 
het lesprogramma van 2018-2019, namelijk tekenen, bakken en hondentraining. 
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7. Incidentmeldingen 
Het melden van incidenten is inmiddels 
ingebed in onze cultuur. De nazorg van een 
incident moet beter en blijft daarom voor 2019 
een aandachtspunt. 

Een goede graadmeter in de zorg is het aantal 
incidentmeldingen en vervolgens het monitoren van 
verbetertrajecten. De Noorderhoeve heeft weliswaar een 
gestroomlijnde meldcultuur maar die is nog onvoldoende 
gekoppeld aan verbetertrajecten. Hoewel de incidenten 
geagendeerd staan op de vergaderingen en de 
medewerkers elkaar steunen bij het oplossen van problemen, missen we nog een diepgaande 
reflectie op het gebeuren en de vertaling naar een verbeterplan. Hier ligt een verbeterpunt.   
De meeste meldingen hadden te maken met moeilijk verstaanbaar gedrag, conflicten, agressie 
en medicatieverstrekking. Rond de medicatie zijn er meldingen over niet tijdig aftekenen en 
verstrekken of fouten in de levering door de apotheek. De laatste helft van 2018 is het aantal 
medicatiefouten met 42% afgenomen; verbetertrajecten waren hier effectief.  
Het managementteam (MT) wordt bij ernstige incidenten direct geattendeerd. Daarnaast maakt 
het MT ieder kwartaal een kwantitatieve en kwalitatieve analyse van de incidenten. 

8. Preventie en deëscalatie 
Met een preventieve aanpak proberen we incidenten te voorkomen. Deze 
aanpak vraagt om zelfreflectie, aansluiten bij de persoon en grenzen 
stellen. Als de organisatie een complexe zorgvraag niet kan waarmaken, 
moet ze dit tijdig signaleren en vervolgens maatregelen treffen. 

Als kleinschalige zorginstelling heeft de Noorderhoeve haar beperkingen. Er is bijvoorbeeld 
geen intern medisch team met een arts en verpleegkundigen. Er is een nachtwacht maar dat is 
een slapende wacht. De Noorderhoeve heeft geen time-out ruimte en wil gezien haar 
doelgroep ook zo min mogelijk vrijheidsbeperkende maatregelen opleggen. Dat betekent dat 
zij weinig mogelijkheden heeft zorg te verlenen aan complexe cliënten. Onze kwaliteits-
verbetering is vooral gestoeld op signaleringsplannen, waarin preventie en deëscalatie centraal 
staan. In de regel zien we namelijk dat wanneer iemand goed op zijn plek zit en de begeleiding 
goed op hem/haar aansluit, de incidenten afnemen. Het gebeurt echter ook dat problematiek 
toeneemt, soms doordat de zorgvraag complexer wordt of door veranderende omgevings-
factoren. We werken er samen met de cliënt, verwanten, medewerkers en de gedragskundige 
aan om in zo’n geval een verstoorde balans te herstellen. Soms bereiken we dat niet en in zo’n 
geval betekent goede zorgverlening dat we met elkaar toewerken naar een vervolgplek. In 2018 
moesten we rond één cliënt concluderen dat de organisatie de competenties mist om met zijn 
complexer wordende zorgvraag om te gaan. We moesten de zorgverlening helaas beëindigen.  
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9. Sport en beweging 
In 2018 werd duidelijk dat cliënten meer 
behoefte hebben aan sport en beweging. Dat 
is letterlijk een actiepunt voor komend jaar. 

Gedurende een half jaar liepen er twee studenten Sport, 
Bewegen en Gezondheid stage om de sportbehoefte van 
onze cliënten te onderzoeken. Ze organiseerden 
sportactiviteiten en bootcamps waarmee ze de zin in 
bewegen bij de cliënten probeerden aan te spreken. Als 
follow-up zullen sport en beweging een prominente plek 
krijgen in de Noorderhoeve School. Ook kwam naar voren 
dat cliënten buiten werktijd behoefte hebben aan sportactiviteiten in de buurt. Voor persoonlijk 
ondersteuners betekent dit zij met de cliënten actief op zoek zullen gaan naar mogelijkheden. 

10. Veiligheid 
Het verbeteren van veiligheid stond ook in 2018 hoog in ons vaandel. 
Zowel medewerkers als cliënten hebben zich er opnieuw in geschoold. 

In 2018 vernieuwden vier medewerkers hun BHV-certificaat. Er werden ontruimingsoefeningen 
gehouden in de woonhuizen en dagbesteding. Alle cliënten deden mee aan de 
veiligheidscursus, waarbij een digitale leerweg werd gebruikt. 

11. Klachten 
Een klacht is een kans voor verbetering. In 2018 hebben we drie klachten - 
dus drie kansen - gehad waar we ons voordeel mee hebben gedaan. 

De Noorderhoeve vindt het belangrijk signalen te ontvangen over zaken die verbeterd kunnen 
worden. We streven naar een veilige en open cultuur waarin cliënten of hun 
vertegenwoordigers hun signalen of vragen in een goede sfeer durven te delen met hun direct 
betrokken medewerker of team-verantwoordelijke. Zo kan de klacht klein blijven en is het ook 
meestal het snelst opgelost. Daarnaast is de Noorderhoeve aangesloten bij de 
klachtencommissie van de Raphaëlstichting. Een cliënt of zijn vertegenwoordiger kan daar 
terecht als hij vindt dat er niet goed is omgegaan met de klacht. In 2018 kwamen er drie interne 
klachten binnen. Deze zijn naar behoren afgerond.  
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12. Medewerkers 
Persoonsgerichte zorg begint bij ontspannen 
en tevreden medewerkers. In 2018 hebben we 
de stressfactoren in kaart gebracht. Nu we 
zicht hebben op de knelpunten, kunnen we 
komend jaar gaan werken aan de oplossingen. 

Begin 2018 organiseerden we een bijeenkomst waarin we 
onder begeleiding van externe trainers zochten naar zaken 
die beter kunnen. Daarbij kregen de medewerkers op 
uitdagende wijze ruimte om met voorstellen te komen. De 
bijeenkomst maakte zichtbaar dat er onder de oppervlakte 
onvrede leeft bij de medewerkers: onvrede over werkdruk, waardering en zeggenschap. Door 
de toename van administratieve lasten, stress en tijdsdruk hebben zij het  gevoel dat de 
aandacht en oprechte ontmoeting, die zo essentieel is in de zorgverlening, steeds meer onder 
druk komt te staan. Zij willen meer persoonlijke aandacht aan alle cliënten besteden en niet 
alleen aan de complexe zorgvragen. Daarnaast noemden zij dat de focus in de organisatie 
wellicht de laatste jaren vooral op  de zorginhoud en het welbevinden van de cliënt  gefocust is 
geweest, waarbij de aandacht voor de medewerker achterbleef. Daarbij gaven ze aan dat met 
de komst van het nieuwe management en de gedragskundige, die aansluiten bij hun vragen en 
behoeften, er een positieve kentering waarneembaar is. Zo was de bijeenkomst een spiegel 
voor de organisatie waaruit nieuw beleid is voortgekomen.  

13. Besturen en vertrouwenspersonen 
De kwaliteit van zorg, het beheer van grond en gebouwen en de educatie 
van cliënten werd in 2018 bewaakt en mogelijk gemaakt door onze 
stichtingen. Persoonlijke belangen worden bewaakt en vertegenwoordigd 
door onze vertrouwenspersonen. 

De Raad van Toezicht van stichting de Linde kreeg vorm met bekwame toezichthouders 
werkend volgens de governance code. Stichting de Brink, de eigenaar van grond en gebouwen, 
vernieuwde haar statuten en was actief met renovatie en onderhoud. De Vriendenstichting was 
actief met het werven van gelden voor de Noorderhoeve School. 

De Noorderhoeve heeft twee vertrouwenspersonen: een voor cliënten en een voor de 
medewerkers. De bestuurder heeft regelmatig overleg met deze functionarissen. In 2018 werd 
er twee keer gebruik gemaakt van de vertrouwenspersoon.
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