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Voorwoord 
We beschrijven in dit verslag wat we in 2019 
deden rond de kwaliteit van zorg. We 
onderzochten wat er goed gaat en wat er 
verbeterd kan worden. Omdat de cliënten zo 
belangrijk zijn voor de Noorderhoeve hebben 
we in groene letters alles in het kort uitgelegd. 
Speciaal voor jullie!  

Voor u ligt het kwaliteitsrapport 2019 van Noorderhoeve - 
Stichting de Linde. Vanaf 2018 werkt iedere zorginstelling 
met het Kwaliteitskader. Dit kader helpt de instelling om de kwaliteit van de zorg monitoren, te 
behouden en waar nodig bij stellen. Het werken met dit Kwaliteitskader is naast een uitdaging 
ook een wettelijke verplichting. De instelling moet er mee werken en er over rapporteren. We 
beschrijven in deze rapportage wat we in 2019 aan activiteiten rondom het thema Kwaliteit 
hebben gedaan. We zijn in 2019 in gesprek met medewerkers, cliënten, verwanten en 
verwijzers. Hoe ervaren zij de kwaliteit van zorg? Doen wij het juiste voor de mensen die we 
ondersteunen? Om daarnaast een objectieve meting te hebben voeren we 
tevredenheidsonderzoeken uit zowel voor cliënten alsook voor medewerkers. 

In 2019 zette de Noorderhoeve grote stappen in de richting van haar meerjarendoelstelling. We 
willen toegroeien naar een organisatie, die zich kan onderscheiden in de antroposofische 
groene begeleiding en zorgverlening voor de LVB-doelgroep. Om dichter bij dit doel te komen 
en aan te sluiten bij het Kwaliteitskader gaan we in 2019 de focus leggen op de kwaliteit van de 
dagelijkse zorg. Met een frisse blik gaan we kijken of deze zorg persoonlijk en passend is. Per 
cliënt gaan we het persoonsbeeld opnieuw verhelderen. In dialoog met de client gaan we op 
zoek naar voor hem of haar de meest passende begeleiding waarbij wij de persoonlijke inbreng 
van de cliënt en zijn eigen regie nog meer plek gaan geven. In deze zin betekent dialoog dat 
het perspectief van de ander bestaansrecht krijgt zonder het eigen perspectief op te geven.  

Zowel voor medewerkers alsook voor de cliënten betreden we hiermee onbevangen een nieuw 
oefenveld. Hun visie op hun leven en de begeleiding is van groot belang. Om inhoudelijk goed 
te ondersteunen werken we in 2019 met twee gedragsdeskundigen en bieden we extra 
scholingsactiviteiten aan. We monitoren met elkaar of we een kwaliteitsverbetering in de 
dagelijkse zorg waarnemen. Ook procesmatige ondersteuning is van belang. Een externe 
begeleider van veranderingsprocessen begeleidt dit jaar de teams wonen en dagbesteding/
werken reflectiebijeenkomsten waarbij verbetering van zorg en samenwerking centraal staat.  

Binnen de organisatie wordt er op deze wijze steun gegeven en zijn processen te volgen. Een 
objectieve blik is daarbij onmisbaar om tot een compleet beeld te komen. Naast de 
tevredenheidsonderzoeken vindt er iedere twee jaar ook nog een externe toetsing op kwaliteit 
plaats. De volgende is in 2021. Zorgboerderij Ons Verlangen uit Zunderdorp en collega 
instelling Het Maartenhuis op Texel vormen samen met een onderzoeker van de Universiteit van 
Wageningen de externe visitatiecommissie. Zij beoordelen het kwaliteitsverslag en interviewen 
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medewerkers en cliënten. Zij doen aanbevelingen en 
rapporteren hun bevindingen. De door hen voorgestelde 
verbeteringen in 2019 staan gepubliceerd op: 
www.noorderhoeve.nl/stichting-de-linde.  

We nodigen u van harte uit dit gehele Kwaliteitsverslag te 
lezen. Mocht u er globaal kennis van willen nemen lees dan 
de cliëntversie. Die vindt u door bij elk hoofdstuk de 
samenvatting in groene letters te lezen. In de blauwe, 
schuine letters vindt u quotes van onder meer deelnemers. 

Veel lees plezier! Uw reactie is welkom via: 
secretariaat@noorderhoeve.nl. 

Hannelore Speelman 

In 2019 directeur-bestuurder Noorderhoeve - Stichting de Linde 
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1. De Noorderhoeve, schets van 
de organisatie  
De Noorderhoeve is een kleine en unieke 
antroposofische woon-werkgemeenschap op 
een biodynamische boerderij in Schoorl.  
In ons leven en werken op de Noorderhoeve 
gaan we zorgzaam om met elkaar en met de 
aarde. We doen wat maatschappelijk nodig is. 
We bouwen mee aan een duurzame, groene 
en sociale wereld. Iedereen is anders, niemand 
is gelijk en iedereen telt mee. Ieders bijdrage doet er toe. Zo ontwikkelen 
we ons en geven we zin aan ons eigen leven. 

 
Sociale onderneming en gemeenschap 
De Noorderhoeve is een kleine en unieke sociale woon-werkgemeenschap op een 
biodynamisch agrarisch bedrijf waarin leren, wonen en werken hand-in-hand gaan.  

Kengetallen: er wordt 24-uurs zorg gegeven aan mensen met een zorgvraag. Totaal zijn er 17 
woonplekken beschikbaar op de twee boerderijen van de Noorderhoeve. Ze zijn in 2019 
allemaal bezet. Aan 4 externe cliënten wordt ambulante woonbegeleiding in hun eigen huis 
gegeven. Verder worden er dagbesteding/werk- en leertrajecten aangeboden. De 
cliëntpopulatie is divers: 
• De jongste client is 17, de oudste 59 
• De zorgzwaarte van de bewoners varieert van ZZP VG 3 tot en met ZZP VG 7. 
• In 2019 zijn er 5623 dagen 24 uurs WLZ zorg geleverd en 4795 dagdelen dagbesteding. 
• Daarnaast zijn er 861 dagen 24 uurs verblijfszorg WMO geleverd en 3328 dagdelen WMO 

dagbesteding en 416 uur WMO individuele begeleiding.  
• Er zijn 33 medewerker werkzaam op de Noorderhoeve. Zij zijn MBO en HBO geschoold en 

worden ondersteund door ruim 15 vrijwilligers.  
• Het ziekteverzuim is met 4,2% gezond te noemen.  
• Er is in 2018 2% van de loonsom in scholing geïnvesteerd.  
• Alle medewerkers en vrijwilligers overleggen bij indiensttreding een verklaring omtrent 

gedrag.  
• Er worden geen vrijheidsbeperkende middelen en maatregelen toegepast die passen in de 

wet BOPZ.  

Leefklimaat 
De bewoners op de Noorderhoeve beschikken over een klein zelfstandig appartement met 
eigen sanitair, badkamer en een keukenblokje. Daarnaast hebben de twee woonvoorzieningen 
(Duinweg en Grote Heklaantje) een gemeenschappelijke woonkamer waar men met elkaar de 
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maaltijd kan gebruiken en waar gezamenlijke activiteiten 
worden georganiseerd. Vier van deze 17 interne bewoners 
hebben een eigen voordeur.  
Dagelijks werken de cliënten mee in de verschillende teams 
op de boerderij. Ze hebben zo een zinvolle en 
gestructureerde daginvulling in een veilige omgeving waar 
in samenwerking geleerd wordt.  

Doelgroep 
Qua achtergrond verschillen de cliënten. Veel verschillende 
cliënten leveren verschillende hulpvragen op, niemand is 
gelijk en elke vraag moet individueel bekeken en benaderd 
worden. Er zijn op de Noorderhoeve veel mensen met een 
licht verstandelijke beperking al dan niet gecombineerd 
met een gedragsstoornis. Daarnaast zijn er enkele mensen met een psychiatrische stoornis en er 
zijn mensen die door een moeilijke levenssituatie een herstart op de boerderij hebben. Voor de 
grootste groep is de Noorderhoeve een veilige haven waar ze levenslang en levensbreed 
begeleiding krijgen. Voor anderen is het verblijf op de Noorderhoeve tijdelijk. Zij volgen een 
leerfit, woonfit of arbeidsfit traject en kunnen, zo mogelijk, via GroenStart de weg naar werk in 
de samenleving weer vinden. Voor de één is de boerderij dus een veilige haven, voor de ander 
een uitdagende leerplek en een springplank naar de samenleving. 

Bejegening en omgang 
Op de Noorderhoeve ervaart men zorgzaamheid naar elkaar, de aarde, de planten en de dieren. 
Met respect voor kracht en kwetsbaarheid geven medewerkers en cliënten vorm aan het 
dagelijks leven en werk op de boerderij. Ze doen wat nodig is. Ze bereiden maaltijden, 
verschonen een bed, vieren jaarfeesten en verzorgen de levende have op de boerderij. 
Medewerkers sluiten aan op de begeleidingsbehoeften en ontwikkelingsvragen van de cliënten. 
Ze laten zich in hun werk ondersteunen door reguliere methodieken, waarbij de 
antroposofische visie op mens en werk hen diepgaand inspireert.  

De Noorderhoeve is een bedrijf in ontwikkeling. De pioniersfase met een meer informele 
cultuur hebben we achter ons gelaten en we ontwikkelen door naar meer professionaliteit 
waarbij het aansluiten op de maatschappelijke vraag en het organisatiebelang centraler staat. 
Dat is een ingrijpende verandering die aandacht blijft vragen.  

 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 in de natuur en op de boerderij en door 
het landleven met een gezonde leefstijl. De kleinschaligheid van beide woonhuizen maakt de 
Noorderhoeve tot een thuis (versus een instelling). Het meewerken in een sociale onderneming 
zorgt ervoor dat de wereld ontsloten wordt en de cliënten ervaren dat zij een serieuze baan met 
een bijdrage aan de samenleving hebben. Zij zien dat niet als dagbesteding.  
Zo zijn we bezig om de kwaliteiten van een ieder naar boven te halen en tot ontplooiing te 
brengen. Dit doen we middels professionele zorgverlening. Als goede zorgverleners zorgen wij 
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dat deze kwaliteit gewaarborgd, in ontwikkeling is en 
verbeterd wordt waarbij we aansluiten op de thema’s van 
het Kwaliteitskader. Op deze wijze borgen we ook de 
toekomstbestendigheid van de organisatie. 

Quote van een bewoner: “Het antroposofische is bij ons in 
huis goed te zien. Er zijn veel natuurlijke materialen en alles 
is goed verzorgd. Ik heb een heel goed contact met mijn 
persoonlijk ondersteuner, zij ziet me zoals ik ben. Ik woon 
ook in een mooi klein appartement en het uitzicht is 
adembenemend. Soms is het hier ook wel streng, hoor. 
Medewerkers bepalen ook wel veel over je. Bijvoorbeeld 
over wat je ‘moet’ eten, zoals eerst al je groenten en wat 
gezond is. Dat gaat voor mij soms veel te ver. Je moet ook 
soms iets proeven wat je helemaal niet lust, we zijn toch geen kleuters meer! Maar aan de ander 
kant, als je ziet hoe wij de kerstmaaltijd met elkaar vieren dan zie je die aandacht terug. Een mooi 
verhaal, een lied en een maaltijd die niet onder doet voor een sterrenrestaurant. We verzorgen 
dat met elkaar, medewerkers en bewoners, dan voel je je echt een gemeenschap!” 

2. Speerpunten 2019 
De Noorderhoeve wil als lerende en verbeterende organisatie haar 
vakkundigheid rond de kwaliteit van het zorgproces voor de individuele 
cliënt vergroten. We willen meer persoonlijk maatwerk. Iedereen is immers 
anders! Iedereen moet zich als individu zo goed mogelijk kunnen 
ontwikkelen. Respect voor diversiteit, gelijkwaardigheid en dienstbaarheid 
vinden we belangrijk. De Noorderhoeve is een woon-werkgemeenschap 
met een sterke verbinding met de buitenwereld, met de maatschappij. We 
willen het met elkaar op de boerderij goed hebben, we willen stapjes 
verder komen en met elkaar betekenis in de wereld hebben, daar gaat het 
om en dat is een uitdaging.  

In de meerjarenvisie van de Noorderhoeve zien we dat de organisatie door wil groeien naar een 
instelling met grote professionaliteit in antroposofische groene begeleiding en zorgverlening 
voor de LVB-doelgroep. Om daar te komen willen we in 2019 werken aan: 

1. Verbeteren van de kwaliteit van het zorgproces, waarbij we in 2019 de omslag gaan maken 
naar persoonsgerichte zorg die aansluit bij de individuele behoefte en zorgvraag. De cliënt 
is hierbij in hoge mate afhankelijk van de begeleiders. Daarom moet de begeleider bewust 
bezig zijn met de relatie met de cliënt. Van de begeleiders mag dus gevraagd worden zich 
aan te passen aan de cliënt. De cliënt moet zich gezien, gehoord en betrokken voelen. 
Doordat hij verantwoordelijkheid krijgt is er een basis om te groeien.  
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2. We gaan dit jaar rond het verbeteren van de zorg tevens 

ruimte maken om met een externe deskundige 
reflectiebijeenkomsten te houden. Vragen die aan de 
orde komen zijn: waarom doen we dingen zoals we ze 
doen? Wat gaat er goed, wat willen we behouden en 
wat kan beter? Wat willen we veranderen in werk, zorg 
en samenwerking? 

3. Als derde speerpunt geven we in 2019 aandacht aan de 
cliëntervaringen. Met een speciaal opgeleide en 
vertrouwde medewerker neemt iedere cliënt de 
vragenlijst van het cliënttevredenheidsonderzoek van 
LSR door. De aandachtspunten uit het onderzoek 
worden meegenomen naar de jaarlijkse evaluatie. Hier 
klinken de aangegeven cliëntwensen maar ook de zaken waar hij last van heeft. Deze 
aandachtspunten worden onderdeel van het begeleidingsplan, wat de basis vormt voor de 
dagelijkse zorgverlening. 

4. In 2019 professionaliseren we GroenStart verder. In 2019 willen we de banden met het 
Clusius College verder aanhalen en we gaan met de samenwerkingspartners acties 
ondernemen om deze opleiding in het groen voor mensen met grote afstand tot de 
arbeidsmarkt te kunnen verduurzamen.  

5. De producten van de Noorderhoeve zijn vindbaar in de regionale natuurvoedingswinkels, in 
de betere restaurants van Noord Holland-Noord en op de ontbijttafel van menig gezin. 
Daarmee zijn we zichtbaar en dragen we (cliënten, medewerkers en vrijwilligers) bij aan een 
gezondere wereld. 

3. Kwaliteit van het zorgproces rond individuele cliënt  
In 2019 gaan we nog meer met de cliënten in gesprek. We zijn 
geïnteresseerd en we vragen naar hun ervaringen, wensen en dromen. 
Heb je genoeg te zeggen over je eigen leven? Draag je zelf genoeg 
verantwoordelijkheid? Waar wil jij bij geholpen worden? We maken 
afspraken over hoe we je gaan ondersteunen. Dat leggen we vast in het 
ondersteuningsplan. We zeggen wat we doen, we doen wat we zeggen. 
We gaan het samen doen! 

Het kwaliteitskader heeft betrekking op de gehandicaptenzorg onder de Wet Langdurende 
Zorg. Voor de Noorderhoeve is dit de integrale zorg rondom wonen, werken en dagbesteding. 
Alle teams dragen bij aan het Kwaliteitskader (er is draagvlak voor omdat het de professie 
verbetert en omdat het wettelijk moet). 
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Het kwaliteitssysteem heeft vier bouwstenen: 
1. Zorgproces rond de individuele cliënt 
2. Onderzoek naar cliënt ervaringen 
3. Zelfreflectie in de teams 
4. Kwaliteitsrapport en visitatie 

Het eerste speerpunt in het Kwaliteitskader rond het 
zorgproces van de individuele cliënt, de persoonsgerichte 
zorg, suggereert dat de zorg nog niet specifiek op deze 
wijze wordt ingevuld. In de woon- en 
dagbestedingsgroepen heeft dit zeker al aandacht maar 
wordt er ook nog sterk op groepsniveau aangestuurd. Daar 
zit iets gezonds in omdat men uitgaat van onderlinge 
samenwerking, van ieders mogelijkheden en bijdrage in 
plaats van de beperking. De levens- en werkprocessen staan hierbij centraal; dat past bij onze 
visie op zorg. In deze tijd wordt er echter ook meer nadruk gelegd op de eigen regie van de 
cliënt en op het beter tot zijn recht laten komen van specifieke cliëntbehoeften en kwaliteiten. 
Dat sluit goed aan bij de antroposofische visie op zorg waarbij de uniciteit van ieder individu 
centraal staat. De laatste jaren is het vak van de woon- en werkbegeleider daardoor ook sterk 
veranderd. Hij of zij stuurt de processen anders aan, gaat meer in dialoog met de cliënt en op 
zoek naar de richting die hij of zij biografisch wil gaan. De medewerkers passen bij ieder 
individu de begeleidingsstijl aan. Zelfs voor niet of weinig sprekende cliënten zijn er prachtige 
methodieken ontwikkeld om persoonsgericht te werken.  

De zorgverlener legt het zorgproces vast in het ondersteuningsplan. Voorheen maakte hij dat 
zelf. Nu maakt hij dit in dialoog met de cliënt waarbij zijn wensen en mogelijkheden en alle acht 
domeinen betreffende de kwaliteit van het leven worden meegenomen. Daarmee ontstaat er 
een goed beeld van waar er gestabiliseerd of ontwikkeld moet worden. Er wordt gekeken naar 
hoe en met welke begeleidingsstijl men er samen mee aan het werk gaat.  

Doordat een speciaal daartoe opgeleide onafhankelijke medewerker met iedere cliënt ook nog 
eens een vragenlijst uit het onderzoek over de cliënttevredenheid door neemt (de LSR 
vragenlijst betreffende Cliënten over Kwaliteit), waarbij de kwaliteit van zorg en leven centraal 
staat, is er ook meer objectieve input voor het begeleidingsplan en de daarbij voorgenomen 
doelen. We streven naar een plan dat zoveel als mogelijk ontwikkelingsgericht, respectvol en 
participatie bevorderend is. 

Deze nieuwe werkwijze appelleert op een moderne, cliëntgerichtere beroepshouding. Het is 
behulpzaam dat we in 2019 tijd en ruimte krijgen om met de reflectiebijeenkomsten, die 
samenhangen met het Kwaliteitskader, aan het werk te gaan. Verduurzamen van deze houding 
vraagt in 2020 aandacht.  
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4. Wonen 
De Noorderhoeve is een thuis. Een plek waar 
je mag zijn wie je nu bent en waar je worden 
kan wie je in je diepste wezen bent. Oefenen 
met persoonsgerichte zorg is voor de cliënt 
maar ook voor de medewerker nieuw. We 
praten over wat je fijn vindt en wat juist niet en 
waarbij we je kunnen helpen. We proberen 
soms iets heel nieuws uit en je weet niet altijd 
of dat gaat lukken. We helpen je ermee. Daar 
moet je het over hebben. In gesprek met elkaar en samen met open vizier 
op onderzoek gaan is spannend, boeiend en leerzaam. Fouten maken 
mag! 

De cliënten geven het wonen op de Noorderhoeve gemiddeld een hoog cijfer, namelijk een 
8.2. De Noorderhoeve biedt op twee boerderijlocaties wonen aan. Op het Grote Heklaantje aan 
8 cliënten en op de Duinweg aan 9. Daarnaast waren er in 2019 4 cliënten die zelfstandig in het 
dorp of in de stad wonen en die in hun eigen woning door hun begeleider ondersteuning 
krijgen bij het wonen. In de woongroepen wordt iedere dag samen met de cliënten gekookt. 
Iedere cliënt heeft minstens 1 keer per week een kooktaak. De externe cliënten krijgen 
ondersteuning bij de inkoop van hun voeding en worden geholpen bij het zelfstandig bereiden 
van gezonde maaltijden. Er worden zoveel mogelijk van biologische en verse producten 
gebruik gemaakt, bij voorkeur van het seizoen of van de boerderij. Er wordt gestimuleerd zo 
veel mogelijk te bewegen. Dat past bij een gezonde levensstijl. Er wordt gewandeld en gefietst. 
Er worden sportclubs of speciale fysio programma’s aangeraden. De meeste bewoners maken 
hiervan gebruik en beoefenen één of meer sporten. Daarnaast vindt een groot aantal cliënten 
het ook heerlijk om in het weekend lekker onderuit op de bank te zitten en te ontspannen. 

Op het moment van aanmelden en tijdens de evaluaties wordt er gekeken naar de risico’s op 
het gebied van de zorg: 
• De risico- inventarisatie gaat over algemene en specifieke risico’s zoals veiligheid, 

gezondheid en medicatie risico’s. Er wordt vastgelegd wie er verantwoordelijk is voor 
bestellen, uitzetten, en toezicht op inname van medicatie.  

• Verder is het gewoonte dat er voor zorgzware cliënten gewerkt wordt met 
signaleringsplannen zodat moeilijk verstaanbaar gedrag tijdig wordt herkend en escalaties 
kunnen worden voorkomen. 

Met alle cliënten wordt gewerkt met een persoonlijk ondersteuningsplan. Het plan wordt 
jaarlijks herzien op basis van de evaluatie van wonen en werken. Daaruit volgen afspraken over 
de zorgverlening. We hebben ervaren dat er soms weinig dynamiek zit in de plannen. Dat kan 
betekenen dat men op de goede weg is maar het kan een vorm van institutionaliseren zijn. Door 
sterker te focussen op persoonsgerichte zorg hopen we op meer dynamiek waardoor we 
nieuwe uitdagingen aan gaan die dichter bij de cliëntwens en zijn droom liggen. Hiermee 
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geven we aan in welke richting de organisatie wil 
verbeteren. 

Quote van een bewoner: “Toen ik op de Noorderhoeve 
kwam wonen, kwam ik uit een instelling waar de kamers al 
ingericht waren dus ik had behalve mijn kleding en een paar 
persoonlijke zaken weinig om mee te nemen naar de 
Noorderhoeve. Mijn appartement zag er wat schraal uit. Mijn 
ouders zitten ook niet zo best in de slappe was en ik ben 
gauw tevreden. Toen ik het eerste vrije weekend naar mijn 
ouders was, kreeg ik een appje van mijn buren, van boer 
Marcel en zijn vrouw. Ik las: “Kom gauw naar huis er wacht je 
een verassing!” Mijn ogen rolden uit mijn hoofd toen ik mijn 
appartement bij thuiskomst zag! Het was een totale ‘make 
over’ die in een tv-programma niet misstaan had. Mijn hele kamer was ingericht en in kleur 
gestyled met prachtige spullen van Marktplaats, gekregen van mensen uit het dorp en van de 
kringloopwinkel. Zelfs foto’s hingen in lijstjes aan de muur. Ik was super blij. Mijn woongenot 
verdient een tien. Dankzij mijn buren!” 

In de regel worden in verbeterprocessen de grootste stappen gezet als de organisatie in rustig 
vaarwater is en de cliënten genoeg veiligheid voelen om nieuwe stappen te zetten. Men heeft 
dan openheid en ruimte om terug te blikken op het effect van de inspanningen, op datgene wat 
goed gaat en men voelt dan de uitdaging om op te pakken wat om verbetering vraagt. De 
teams wonen waren hiermee goed op weg. Ze spannen zich in de regel goed in om de kwaliteit 
van zorg hoog te houden. Medewerkers hebben warme aandacht voor de cliënten en zijn vaak 
present in de relatie, die als respectvol gezien kan worden. In 2019 ontstond er in beide 
woongroepen onrust. Dit betekende dat de prioriteit lag bij het creëren van rust. Vanuit de rust 
kwam er ruimte voor de veranderingsprocessen. 

Veel aandacht vroegen in 2019 cliënten met complexere zorgvragen en moeilijk verstaanbaar 
gedrag. Dit gedrag, dat zo vaak samen gaat met de LVB-doelgroep, dwingt medewerkers 
enerzijds om zich specifiek te verdiepen in het persoonsbeeld en de zorgbehoefte en 
anderzijds vraagt het om verdieping van de wijze waarop men zelf als zorgverlener en als team, 
met verdiepte kennis, het best kan aansluiten bij de client als bijzonder mens. Het goed kunnen 
‘lezen’ van de cliënt, het inschatten van het gedrag in combinatie met het signaleringsplan en 
het veiligheid bieden en kunnen deëscaleren zijn hierbij vaardigheden die cruciaal zijn. Hiermee 
begint het vak van begeleider in de gehandicaptenzorg en de respectvolle verbinding tussen 
mens en medemens die centraal staat in de antroposofische zorgverlening.  

De overgang van de eerste stap, verdiepen in de cliënt, naar de tweede, op een passende wijze 
als professioneel zorgverlener verbinding leggen, bleek niet altijd eenvoudig. De medewerker 
heeft een bepaalde voorkeursstijl van begeleiden, deze geeft de medewerker veiligheid. Vaak 
hangt die stijl samen met de eigen socialisatie en de eigen normen en waarden. Het loslaten 
van oordelen of oude werkwijzen vraagt om loslaten van de comfortzone en het vinden van 
nieuw gedrag. Bij het oefenen van nieuwe begeleidingsstijlen mag men fouten maken en is 
veiligheid in het team essentieel. Dit vraagt naast scholing ook ondersteuning, met name van 
elkaar en van de gedragsdeskundigen. Als het moeilijk verstaanbaar gedrag overgaat in een 
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crisis is er extra ondersteuning en ophoging van de formatie 
nodig. Zo een situatie en vraagt veel van de medewerkers 
en van de bewoners. 

Een heikel punt in 2019 was de aandachtsverdeling tussen 
cliënten. De aandacht die gegeven kan worden, heeft een 
relatie met de indicatie. Voor de meest zorgzware cliënten 
zijn er in 2019 vanuit een andere organisatie 
gespecialiseerde persoonlijk begeleiders aan de 
woongroep toegevoegd. Cliënten met een hoog 
zorgzwaartepakket krijgen in relatie met hun indicatie veel 
meer uren persoonlijke ondersteuning dan degenen met 
een laag zorgzwaartepakket. Voor ouders van deze cliënten 
voelt dat alsof hun zoon of dochter, die vanuit de 
persoonsgerichte zorg gestimuleerd wordt om zo veel als mogelijk zelf te doen, tekort wordt 
gedaan. 

Quote van een ouder: “Die jongen met die complexe zorgvraag, die met dat moeilijke gedrag, 
krijgt wel heel veel persoonlijke begeleiding. Hij wordt maar gepamperd en verwend. Mijn zoon, 
die zich voorbereid op meer zelfstandigheid, doet het erg goed. Naar die kanjer zou als beloning 
alle aandacht moeten gaan!” 

Voor de organisatie betekent de problematiek rond de zorgzware bewoners dat dit ook op 
organisatieniveau vraagt om reflectie. Vragen die aan de orde komen zijn: heeft de organisatie 
de medewerkers genoeg ondersteund? Zijn de signalen rond de gedragsverandering goed 
waargenomen? Is de organisatie voldoende toegerust voor deze problematiek? Zijn de 
methodieken toereikend? Is er voldoende geschoold personeel? 

5. Dagbesteding/werken en GroenStart 
Voor de één is het werk op de boerderij een zinvolle bezigheid waarbij je 
saamhorigheid, collegialiteit en veiligheid ervaart. Voor de ander is de 
boerderij een uitdagende leer- werkplek die een springplank is naar een 
baan in de samenleving. De één is niet meer dan de ander. Ieders mens is 
anders en ieders bijdrage doet er toe. 

De cliënten geven de dagbesteding een hoog cijfer, namelijk een 8.1. Ze vinden met name de 
locatie erg mooi en ze ervaren het als een prettige werkplek waarbij ze de natuur als rustgevend 
ervaren. Ze noemen dat ze tevreden zijn over het werk en de werkbegeleiding. In 2019 ervaren 
de cliënten dat de medewerkers meer tijd voor ze hebben in vergelijking met het eerder 
gehouden onderzoek in 2016. Toch worden cliënten naar hun idee te weinig meegenomen in 
de veranderingen die er zijn. Ze willen daarover meer en beter worden geïnformeerd. Ze willen 
meedenken en meer meebeslissen. Een verdiepend groepsgesprek is zowel bij wonen alsook 
bij werken aan te bevelen.  
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Cliënten ervaren dat ze werk doen wat ze fijn vinden en 
waarbij ze zich erg betrokken voelen. Af en toe is de 
werkdruk hoog, bijvoorbeeld als de koeien naar buiten 
moeten of als er een bestelling op tijd klaar moet staan. Dat 
is begrijpelijk. Op de boerderij worden cliënten als mee- 
werkende ‘hulpboer’ serieus genomen. Ze werken in teams 
samen in de: 

• Veehouderij 
• Tuinderij 
• Compostwerkplaats 
• Zuivel- en kaasmakerij 
• Bouw, techniek en onderhoud 
• Handel en winkel 
• Landschapsbeheer en plantsoenverzorging 
• Bosbouw 
• Kantine en maaltijdverzorging 

Werken en leren gaan voor iedereen hand-in-hand. Voor de één is het leren van een vak met 
een opleiding aan het Clusius College (aan het Grote Heklaantje) als voorbereiding op een 
baan in de groensector. Voor de ander is het zinvol werk binnen een beschut team met 
cursussen op de Noorderhoeve School. Het bezorgen van bestellingen naar winkels en 
restaurants is voor de één een feest een ander noemt als hoogtepunt dat hij iedere dag precies 
op tijd de bel luidt zodat iedereen altijd op tijd begint! 

Quote van een client: “Wat wij doen, dat doet er toe! Wij houden van sleutelen. We knappen 
ook oude strowagens en machines op. Alles loopt als een zonnetje en staat strak in de lak. Er is 
op de hoeve geen kruiwagen met een lekke band. Er is er geen één waarbij een onderdeeltje is 
losgetrild. Toen er van de winter even weinig te doen was, kregen we een ingeving. We gingen 
alle skelters opknappen. Toen het kampeerseizoen begon, moest je eens zien. Al die kleine 
kampeerdertjes reden voldaan rondjes over het erf. En op de grote skelters, ja, haha, wij maken 
ook graag een rondje of brengen er spullen mee over het erf. Weet je, niet iedereen kan leren 
trekkerrijden, maar wel heeft iedereen hier zijn eigen feestje." 

Door de samenwerking met het Clusius College en werkgevers in de groensector heeft de 
Noorderhoeve op de locatie van het Grote Heklaantje een mooie opleidingslocatie weten te 
creëren. Jongeren met groene vingers en met grote afstand tot de arbeidsmarkt worden daar 
voorbereid op een baan in het groen. Er komt veel oplossingsgericht maatwerk bij kijken en het 
vraagt veel creativiteit. Wat ooit klein begon op de Noorderhoeve is inmiddels Noord-Holland 
breed uitgerold. Aan het eind van 2019 zijn er 102 kandidaten aan het voorschakelen. Deze 
mensen krijgen een traject waarin de aandacht is gericht op het leerfit en arbeidsfit worden. Er 
zijn dan 107 leerlingen in opleiding en er zijn inmiddels 107 GroenStarters duurzaam aan het 
werk. 
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6. Cliëntenraad  

De cliënten hebben medezeggenschap over 
hun collectief belang binnen de organisatie. Er 
zijn formeel gekozen vertegenwoordigers 
maar door de kleinschaligheid kan ook ieders 
persoonlijke stem klinken. 

Om inspraak uit te oefenen over collectieve 
aangelegenheden die direct van invloed zijn op het 
dagelijks leven van de cliënt 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 waarbij alle cliënten 
worden uitgenodigd. Door deze medezeggenschap voelt eenieder zich gehoord en gezien. In 
2019 trad er een nieuwe voorzitter aan. We namen afscheid van Hans Steenhorst die meer dan 
10 jaar een betrokken voorzitter is geweest en we konden Wim Flierman, die sterk verbonden is 
met de doelgroep, welkom heten. Dit jaar waren de aandachtspunten: 

• Er is door de CR verbetering waargenomen rond de privacybescherming. Er wordt vrijwel 
niet meer over mensen gepraat in het bijzijn van anderen.  

• Er is behoefte aan een jaarlijkse sport – en spelmiddag 
• Ideeën voor een feestdag of BBQ worden volgens de CR enthousiast ontvangen maar niet 

uitgevoerd. Waarom dat niet doorgaat wordt ook niet teruggemeld. Dat kan niet. De CR 
adviseert om er rond de uitvoering verwanten, cliënten en vrijwilligers bij te betrekken om 
tot realisatie van de plannen te komen.  

• Men heeft zich verdiept in de WMCZ, de vernieuwde Wet medezeggenschap Cliënten van 
Zorginstellingen. Een hulp daarbij was de beknopte samenvatting geschreven door de 
voorzitter. De CR waardeerde het ook dat het RvT-lid, dat de portefeuille Cliëntbelangen 
beheert, met hen in gesprek ging over de vernieuwde Wet medezeggenschap.  

• Er zijn heldere afspraken gemaakt over het inloopspreekuur op het secretariaat en over 
beschikbaarheid van medewerkers zodat de cliënt niet hoeft te wachten met het bespreken 
van een probleem tot het moment dat zijn persoonlijk ondersteuner er is. Zowel in wonen 
alsook in werken is er een schaduw PO’er en als ook die er niet is, mag men bij een andere 
medewerker terecht.  

 
Quote van een cliënt: “We hadden twee sportstagiaires en daardoor waren er meer sport-
activiteiten. Ze organiseerden ook en sportdag met een heuse bootcamp. We hebben zoveel 
plezier gehad. Het is leuk om ook eens op een andere manier met elkaar bezig te zijn. De dag 
erna ging het werk ook zo gemakkelijk. Je hebt weer een frisse blik naar elkaar en het houd je 
gezond!” 
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7. Incidentmeldingen 
Er worden veel incidenten gemeld in het 
wonen. Veel hebben te maken met de 
zorgvraag van cliënten. Gelukkig zijn er niet 
veel medicatiefouten meer. Als je naar huis 
gaat of naar de dagbesteding en je moet 
medicatie meenemen, dan kan het fout gaan. 
Help je mee? Medewerkers doen de lopende 
medicatieverstrekking goed maar hebben een 
steuntje in de rug nodig bij veranderingen. 

De incidentmeldingen worden ingevuld op een meldingsformulier en de informatie hieruit 
geeft goed zicht op de problematiek in de instelling. Het melden van incidenten is 
laagdrempelig en er komen veel signalen binnen. In 2019 ging het om 75 incidentmeldingen 
waarvan er 68 in de woonzorg plaatsvonden en 7 in de dagbesteding. Er waren 8 
medicatiemeldingen. De incidentmeldingen worden maandelijks besproken in de 
management-vergaderingen en in de woon- en werkteambesprekingen. We kijken ernaar hoe 
de incidenten hadden kunnen worden voorkomen. Ieder kwartaal vind er een analyse plaats 
waardoor trends zichtbaar worden en waardoor er zo nodig beleid kan worden aangepast.  

Veiligheid is binnen een instelling van groot belang en gelukkig hadden we weinig veiligheid- 
en medicatieincidenten. Overgangsmomenten, zoals medicatie meegeven naar de 
dagbesteding of medicatie meegeven als een cliënt op weekend gaat, blijft aandacht vragen. 
Eén cliënte die de medicatie in eigen beheer heeft, spaarde medicatie op. Dit heeft bijna tot een 
gevaarlijks situatie geleid. Nu reiken de medewerkers haar de medicatie weer aan en kijken zij 
of ze deze inneemt. In deze zin is er weer vrijheidsbeperking. 

Bij analyse van de meldingen blijkt dat veel incidenten te maken hebben met moeilijk 
verstaanbaar gedrag, het in crisis geraken of door onderliggende onopgeloste onvrede of een 
psychische problematiek waarbij cliënten verbaal of non-verbaal agressief gedrag vertonen.  

Aan de wijze van melding valt te zien dat men goed kan observeren. Te weinig lees je daarbij 
over de interactie tussen de medewerker en cliënt. Vaak blijkt bij analyse van een incident dat 
men het signaleringsplan van een cliënt te weinig heeft gebruikt of dat men signalen gemist 
heeft waardoor men het gedrag niet tijdig kon ombuigen.  

Vragen die de gedragsdeskundigen stellen zijn: is er rond de incidenten genoeg reflectie? 
Biedt het meldingsformulier daar genoeg ruimte voor? Zoeken medewerkers naar de oorzaak 
en de onderliggende behoefte? Observeren ze het gedrag en zoeken ze de achterliggende 
hulpvraag of serveren ze de ‘lastige' persoon af? Stellen de medewerkers de begeleidingsstijl 
bij na een incident? Is er positieve vrijheid?  
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Scholing en professionalisatie vraagt in 2020 nog veel 
aandacht, met name op de volgende gebieden: 
• Oefenen in signaleren 
• Oefenen in deëscaleren 
• Bevorderen van handelingsbekwaamheid 

Soms schuurt de kleinschaligheid van de organisatie en 
moeten we erkennen dat we de zorg die gevraagd wordt 
niet kunnen bieden. Bij twee bewoners van de 
Noorderhoeve, die ook verantwoordelijk waren voor de 
meeste meldingen, was er een toename te zien in 
gedragsproblemen, ze raakten in crisis. Daarbij nam de 
handelingsverlegenheid van medewerkers toe. 
Overplaatsing naar een meer gespecialiseerde instelling 
was noodzakelijk. Tijdig ingrijpen is nodig. Erkennen dat er grenzen aan de kleinschaligheid 
zitten ook. 

8. Veiligheid 
Het behouden van de veiligheid staat ook in 2019 hoog in het vaandel. 
Zowel medewerkers als cliënten hebben zich er opnieuw in geschoold. De 
Noorderhoeve is daar trots op! 

In 2019 hebben 5 medewerkers hun BHV-certificaat vernieuwd; 25 cliënten volgden de 
veiligheidscursus op de Noorderhoeve School. Daarbij werd een digitale leerweg ingezet. De 
brandweer hield brand- en ontruimingsoefeningen. Er was een legionella keuring en alle 
gereedschappen werden aan een keuring onderworpen. Veiligheid is op het bedrijf goed 
geborgd, dat houden we graag zo. 

  

9. Klachten 
Een klacht is een kans op verbetering. In 2019 ontvingen we één interne 
klacht.  

De Noorderhoeve vind 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 in een goede sfeer kunnen delen met de direct betrokken 
medewerkers of teamverantwoordelijke. Zo kan de klacht klein blijven en is deze 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 of zij vindt dat 
er niet goed omgegaan is met zijn of haar klacht. In 2019 kwam er één interne klacht binnen, die 
naar behoren is afgerond. 
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10. Medewerkers 
Medewerkers hebben het vaak druk. Soms 
hebben ze last van stress. Er zijn ook wel veel 
eisen waaraan ze moeten voldoen en de 
woon- en werkgroepen zijn best groot. De 
Noorderhoeve probeert door inzet van extra 
personeel wat lucht aan de situatie te geven. 
Tenslotte wil iedereen het goed hebben. 

De medewerkers op de Noorderhoeve hebben een enorme 
toewijding en zij bieden warme persoonsgerichte zorg. Vaak 
onder stressvolle omstandigheden. In de woonhuizen wordt door de medewerkers de werkdruk 
als hoog ervaren. Er zijn gedragsmoeilijke cliënten, de eisen aan goede zorg zijn hoog en in het 
werk bereikt men niet altijd het eindresultaat wat men wenst. Dat geeft onvrede. Er is met de 
teams gekeken naar welke slimme oplossingen er zijn om efficiënter te werken en de werkdruk 
te verlagen. Er is in beide teams gekozen voor het toekennen van meer begeleidingsuren in de 
weekenden en het verhogen van de formatie door het toevoegen van een helpende voor een 
aantal piekmomenten in de week. Deze formatieruimte werd gecreëerd doordat het 
management een halve formatieplaats heeft ingeleverd. In één woonteam werd besloten om de 
schoonmaakuren bij een professionele kracht onder te brengen. Medewerkers kunnen zich 
daardoor beter op het zorgproces richten en bovendien is het huis veel schoner. Ondanks de 
ingezette verbeteringen houdt men regelmatig last van stress en tijdsdruk en blijft het gevoel 
aanwezig dat men cliënten tekort doet. Men ervaart daarbij waardering van de ouders. Soms 
klinkt het dat men die waardering minder voelt vanuit het management. Vanuit die hoek komen 
de eisen tot voldoen aan allerlei administratieve verplichtingen, tot de verbetering van de zorg, 
stimuleren om te scholen en zij dringen aan op verdere expertisevergroting. Het met elkaar om 
tafel gaan en in dialoog zijn over de noodzaak van de professionalisering, de eisen waaraan de 
zorg moet voldoen en het verschil in taken en verantwoordelijkheid zorgt dat er wederzijds 
begrip ontstaat. Ook in de dagbesteding is de werkdruk hoog maar daar heeft de dag altijd een 
kop en een staart en daar is men er meer aan gewend dat het ook wel eens flink kan tegen 
zitten als het weer omslaat of als een oogst mislukt. Het werk is gekaderd en men beweegt 
gemakkelijker mee.  

In de loop van 2019 is de renovatie van de kantoren op het werkerf gereed. Management, staf 
en werkleiders, die voorheen overal verspreid zaten, hebben nu goede geclusterde werkruimtes 
midden op het erf van de boerderij aan de Duinweg. Er is meer intercollegiaal contact. Tevens is 
er nu ook een functionele gespreksruimte ingericht zodat men geen gebruik meer hoeft te 
maken van de gespreksruimte in de woonhuizen.  

Reactie van de bestuurder op het nieuwe kantoor: “Iedereen is zichtbaar en omdat we 
midden op het erf zitten, is het laagdrempelig. We werken efficiënter omdat de lijnen korter zijn 
en we hebben de formatie kunnen verkleinen.” 
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Reactie van een medewerker: “Pff, dat is nu Noorderhoeve 2.0, wel heel erg zakelijk, hoor. Er is 
een ivoren toren gecreëerd en moet je eens kijken hoeveel mensen daar werken, het zijn er 
steeds meer!”  

Reactie van de Raad van Toezicht: “We hebben er respect voor hoe de Noorderhoeve als 
relatief kleine organisatie met een beperkt aantal mensen in korte tijd een grote verandering 
heeft weten te realiseren. De transitie en de organisatieverbetering levert cliënten en 
medewerkers veel op, maar er wordt ook wel veel van de medewerkers gevraagd. Het is een 
wonder dat we nog steeds een ziekteverzuim onder de 4% hebben. Gezien de omvang van de 
organisatie en de druk die er nodig is om een plaats in het zorglandschap te behouden is er een 
kwetsbaar evenwicht dat voortdurend aandacht vraagt.” 

11. Reflectie 
Voor de Noorderhoeve als kleine organisatie lijkt dit een eenvoudige 
exercitie. De organisatie kent slechts 4 teams: twee woonteams, een 
dagbestedingsteam en een team dat bestaat uit management en staf. De 
uitgangspositie van de teams is echter heel verschillend. Daarom is er 
eerst een nulmeting gedaan om de startpositie van de teams in kaart te 
brengen en van daaruit te kijken hoe men de reflectie het best kan gaan 
vormgeven. 

Bij deze reflectiebijeenkomsten gaat men uit van de wil tot het kritisch kijken naar het handelen 
en het zoeken naar verbetering. Een voorwaarde is dat er veiligheid, leerbereidheid en 
stabiliteit is in het team. Dat maakt de slagingskans het grootst. 

Eén team was door een heftige periode gegaan waardoor men weinig elastiek had. Men was 
anderzijds ook best wel trots dat het team niet was ‘omgevallen’. Als een team op kracht aan het 
komen is heeft het weinig behoefte aan verandering. Dit team is eerst een traject van drie 
maanden teamcoaching en herstel aangeboden voordat men met de reflectie begon. Er werd 
op deze wijze een nieuwe basis gelegd onder de samenwerking en communicatie.  

De uitkomsten van de bijeenkomsten in alle teams zijn hier weergegeven en waren verrassend:  

• Er is veel loyaliteit aan de organisatie bij de teams; loyaliteit aan de transitie nog fragiel.  
• Vooral is men creatief op zoek naar factoren die meer rust in het werk brengen.  
• Daarbij valt er veel te verbeteren aan de onderlinge communicatie. Vooral communicatie 

vooraf, om het werk beter te stroomlijnen, kreeg in alle teams aandacht, maar ook 
communicatie achteraf. Spreken over wat je tegenkwam en wat er beter kan. Toen er klonk 
dat dit nou precies is wat het kwaliteitskader wil, was er opluchting. 

• Er is bij alle teams behoefte aan scholing en teams gaan naast de verplichte scholing ook 
zelf met voorstellen komen.  

• De organisatie is de afgelopen jaren veranderd. Ook wordt er verwacht dat men meer 
taakverantwoordelijkheid neemt. De rol en het passend rolgedrag van medewerkers, 
teamleiders, het management, de bestuurder , de leden van de landbouwmaatschap en de 
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gedragsdeskundigen is niet genoeg helder. Ook de taken en verantwoordelijkheden zijn 
niet over-en-weer bekend en transparant. Dit zorgt voor teleurstelling of schept verkeerde 
verwachtingen. Ook het hebben van een veranderde taak en daarbij nog oud rolgedrag 
blijven vertonen, zorgt voor verwarring. Dit vraagt aandacht.  

• Er is veel bereidheid om samen met de cliënten de ondersteuningsplannen te actualiseren 
en te bewaken. De tijd die dat vraagt is in kaart gebracht en zal gehonoreerd worden. Ook 
het rapporteren op bijzonderheden en doelen kan beter. Met een klein aantal extra uren per 
Persoonlijk Ondersteuner is dit beter geborgd. 

De reactie van een teamlid: “Kwaliteitskader, het zal wel. Nu moeten we weer verbeteren terwijl 
we nog doodmoe zijn van alle zeilen die we bij hebben moeten zetten rond de cliënten die in 
crisis waren. Hoeveel begrip is er van bovenaf eigenlijk voor ons? We voelen ons geforceerd, dan 
dwingen ‘ze’ je tot dit, dan weer tot dat, de verzakelijking gaat steeds verder.” 

12. Besturen 
De besturen houden toezicht en helpen bij het realiseren van plannen. Ze 
zorgen voor een goede basis op de Noorderhoeve. 

De Raad van Toezicht van Stichting de Linde en het bestuur van Stichting de Brink waren vanaf 
begin 2019 gezamenlijk met de bestuurder in de weer om te onderzoeken of een kleine 
werklocatie in het dorp een aanvulling zou zijn op het zorgaanbod van de Noorderhoeve. Een 
bevriende ideële stichting bood een locatie aan omdat de doelstelling van de Noorderhoeve 
goed paste bij dit mogelijk te starten project. De stichtingen vonden elkaar in de samenwerking 
maar helaas bleek de vraagprijs van de locatie te duur en niet afgestemd op het budget wat 
past bij een zorginstelling.  

De Brink, de onroerend goed stichting die eigenaar is van grond en gebouwen, maakte zich 
sterk voor de renovatie van de oude kapschuur en toverde deze, met hulp van de aannemer, om 
tot een prachtig kantoorcomplex met een moderne winkel. De stichting ging bij de renovatie 
verder dan dat de medewerkers konden dromen en het werkplezier is daar zeker toegenomen. 

De Raad van Toezicht van Stichting de Linde houdt toezicht op de zorgverlening en werkt 
volgens de Governance Code. De toezichthouders hebben de volgende competenties: 
bedrijfsvoering, kwaliteit van zorg, financiën, communicatie, juridische zaken, wet en 
regelgeving en cliëntbelangen. De Raad heeft in 2019 vijf vergaderingen gehad waarbij de 
bestuurder aanwezig was. Ook heeft de Raad een evaluatievergadering belegd waarin ze hun 
eigen functioneren als toezichthouder en als Raad hebben besproken. Eén RvT-lid schoolde zich 
in het toezicht houden bij de NTZi. Vanaf de herfst 2019 hield de RvT zich bezig met de 
opvolging van de zittende bestuurder. Ze maakten een profiel en lieten deze toetsen door het 
CITP, de instelling die bij de procedure adviseert. 
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13. Vertrouwenspersonen 
De vertrouwenspersonen hadden een rustig 
jaar. 

De Noorderhoeve heeft twee vertrouwenspersonen. Eén 
voor medewerkers en één voor cliënten. In 2019 werd er 
geen gebruik gemaakt van hun diensten. Uit het 
cliënttevredenheidonderzoek bleek ook dat cliënten zich 
goed gehoord voelen door de Persoonlijk Ondersteuners 
en de medewerkers. Dat is ook zoals het hoort. 
Medewerkers vonden bij problemen hun weg ook goed in 
de organisatie. Toch is het niet verkeerd dat er mensen 
achter de hand zijn voor het geval men de weg in de organisatie niet weet te vinden of als men 
door omstandigheden liever een functionaris van buitenaf spreekt. 

14. Nawoord en aanbevelingen (voor iedereen)  
Vond je het leuk, of juist niet leuk, om dit kwaliteitsverslag te lezen? Laat 
dan iets terughoren via secretariaat@noorderhoeve.nl! Nog niet alles gaat 
goed, maar we zijn goed op weg. Zo is het leven en daar gaat het om! 

Zo gaan we verder in 2020: 

• We gaan verder met persoonsgerichte zorg en het samen met de cliënt vormgeven van het 
ondersteuningsplan. We doen dat rond de evaluaties en de ondersteuningsplan- 
besprekingen. De gedragsdeskundigen gaan daarbij helpen. Zeggen wat je doet, doen wat 
je zegt is heel belangrijk. Met je persoonlijk ondersteuner kijk je of de dagelijkse zorg 
daarbij aansluit en of je daar tevreden over bent. 

• Een verdiepend groepsgesprek met de cliënten geeft ruimte aan de visie van cliënten op 
verbeterprocessen. De cliëntenraad neemt hierin het voortouw.  

• Medewerkers gaan rapportage verbeteren. De gedragsdeskundigen helpen en de manager 
hoort of en hoe het beter gaat. 

• Iedereen heeft behoefte aan meer rust en harmonie en van daaruit is er een goede basis 
voor ontwikkeling. Het is een punt wat geagendeerd blijft in de vergaderingen. 

• Betere communicatie. Afspraken maken en checken of iets goed begrepen is en of alles 
boven tafel is gekomen.  

• Scholing voor iedereen, zowel de verplichte zaken als eigen keuzes.  
• Passend rolgedrag bij de functie en de plek in de organisatie. Dit punt krijgt in 2020 

aandacht individueel en in de teams naar aanleiding van het organisatieschema.  
• Taken en verantwoordelijkheden moeten bij iedereen bekend zijn. Toewerken naar nieuwe 

taak- en functiebeschrijvingen. 
• Incidentmeldingen met een nieuw formulier waardoor er meer ruimte is voor zelfreflectie 

van de medewerker in interactie met de gedragsdeskundigen 
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15. Bronnen 
• Kwaliteitskader gehandicaptenzorg 2017-2022 
• Kwaliteitsverslag 2018 
• Jaarplan 2018-2019 
• Seizoenberichten 2019  
• Kwartaaluitgaven GroenStart 2019 
• Verslag LSR , cliënten over Kwaliteit 
• Verslag groepsgesprek cliënten met LSR  
• Verslagen CR en aanbeveling kwaliteitsrapport 2018  
• Incidentanalyse 2019 
• Reactie RvT op kwaliteitsverslag 2018 
• Reactie Cliëntenraad op Kwaliteitsverslag 2018 
• Handleiding Noorderhoeve Zelfreflectie in de teams  
• Verslagen van de teams betreffende coaching en reflectie 
• Visie van de begeleider van het reflectietraject  
• Aanbevelingen gedragsdeskundigen over het verbeteren van de zorg 
• Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 
• Visitatieverslag van de visitatiecommissie 2018 
• Nb. Er is geen verslag van een ondernemingsraad. De organisatie is te klein voor een OR. 
• Stichting Ons Verlangen Kwaliteitskader 2018 
• Kwaliteitsrapport Maartenhuis 2018 
• Kwaliteitsrapport Raphaëlstichting 2018
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