
Reactie Raad van Toezicht op het Kwaliteitsverslag 2019 van De Noorderhoeve-Stichting de Linde 

Terugblik Reactie Raad van Toezicht op Kwaliteitsverslag 2018 

In haar reactie op het kwaliteitsverslag van 2018 heeft de Raad van Toezicht (RvT) haar waardering 

uitgesproken voor het kwaliteitsbeleid van de Noorderhoeve en de manier waarop het 

Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg  2017-2022 wordt geïmplementeerd. Ook was de RvT 

enthousiast over de manier waarop de externe visitatie van het kwaliteitsbeleid is vormgegeven. 

Daarnaast had de RvT een aantal aanbevelingen: 

1. In het kwaliteitsverslag worden de interne veranderingen goed beschreven. De externe 

positionering (de eigen kleur van de Noorderhoeve op het palet van zorginstellingen) zou nog 

meer naar voren gebracht kunnen worden. 

2. Het implementeren van het kwaliteitskader valt samen met een organisatieverandering. Dat 

biedt kansen, maar vaagt ook veel extra inzet. Aandacht voor een goede balans is belangrijk. 

3. Het komt er in 2019 op aan om de verandering goed in te bedden in de organisatie, goed te 
communiceren, te blijven monitoren en te presenteren in een organigram.  

 

Externe visitatie 2019 (beoordeling hoe de organisatie kwaliteit van zorg en kwaliteit van bestaan 

en bijbehorende verbeteracties duidt en onderbouwt in het kwaliteitsrapport) 

In 2019 heeft voor het eerst op de nieuwe manier een externe visitatie plaatsgevonden. De 

visitatiecommissie complimenteert De Noorderhoeve met de wijze waarop het kwaliteitskader is 

toegepast en gerapporteerd. 

Daarnaast komen zij met een aantal aanbevelingen: 

1. iets vaker benoemen hóe de beschreven verbeterpunten worden gerealiseerd;  

2. concreet aangeven hoe en wat er gerealiseerd wordt door middel van voorbeelden;  

3. extra diepgang aan te brengen in het rapport door cliënt- en medewerkersverhalen op te 

nemen;  

4. opnemen van de reactie van de cliëntenraad zodra deze beschikbaar is;  

5. benoemen dat de Noorderhoeve geen ondernemingsraad heeft en dat er derhalve geen 

reactie kan worden opgenomen 

Reactie Raad van Toezicht op Kwaliteitsverslag 2019 

1. Het verslag ziet er mooi verzorgd uit, het is zeer volledig en er is aandacht besteed aan de 

leesbaarheid voor de cliënten. 

2. Door het hele verslag heen wordt datgene wat is gerealiseerd (resultaten) en datgene waar 

nog aan wordt gewerkt (doelen/plannen) door elkaar beschreven. Omwille van de 

leesbaarheid raden we aan dit van elkaar te scheiden. Zeker i.v.m. externe verantwoording. 

3. Het grootste deel van de door de RvT en visitatiecommissie gedane aanbevelingen zijn terug 

te vinden in het verslag. De veranderingen mogen nog in het Organogram terecht komen. 

4. De bestuurder zou, indien wenselijk, meer gebruik kunnen maken van de expertise van de 

leden van de RvT. 



De volgende aanbevelingen sluiten aan bij het Kwaliteitskader 

1. Zorgproces rond individuele cliënt 

• Het ondersteuningsplan wordt samen met cliënt gemaakt. Cliënt moet zich daarbij 

gehoord en gezien voelen, zijn perspectief moet meegenomen worden en vertaald 

worden in een passende begeleidingsstijl. Daar is nog winst te behalen. Met name als 

de druk oploopt. 

• Signaleringsplannen voor zorgzware cliënten moeten onrust en escalatie voorkomen. 

De medewerkers kunnen nog beter leren signaleren en de-escaleren. 

• In 2019 heeft een groot aantal incidentmeldingen (75) plaatsgevonden. Dat aantal is 

bijna allemaal terug te voeren op twee cliënten die qua zorgzwaarte niet pasten 

binnen de Noorderhoeve. Hier bleek zorg op maat niet haalbaar. En werden de 

grenzen aan kleinschaligheid zichtbaar. De RvT adviseert het aannamebeleid aan te 

passen. 

2. Onderzoek naar cliëntervaringen 

• Er is onderzoek gedaan naar cliëntervaringen. Het gevolg geven aan de uitkomsten 

daarvan mag nog verder uitgewerkt worden. 

• De communicatie met de cliëntenraad vraagt aandacht. Ook cliënten die niet in de 

cliëntenraad zitten voelen zich betrokken bij de Noorderhoeve en hebben behoefte 

aan inspraak. De implementatie van de WMCZ biedt mogelijk kansen om dit goed te 

regelen. 

• De eigen waarde van de Noorderhoeve wordt nu goed beschreven. Het gaat o.a. om 

samenleven en meewerken, antroposofische zorg en de groene omgeving. 

3. Zelfreflectie in teams 

• De haalbaarheid van reflectiebijeenkomsten is goed afgewogen. Er is eerst 

geïnvesteerd in herstel na een periode van zware belasting. 

• Verbetering van zorg door medewerkers en samenwerking teams o.l.v. 

veranderkundige. Niet verder concreet gemaakt om welke verbeteringen het gaat. 

• Organisatie van pioniersfase naar meer professionele organisatie vraagt nog 

voortdurend aandacht. En vraagt om zorgvuldige communicatie. 

• Om de werkdruk te verlichten heeft het management een halve FTE beschikbar 

gesteld aan de werkvloer, is een helpende en een professionele schoonmaker 

aangenomen. 

4. Kwaliteitsrapport zorgorganisatie en visitatie 

• Er is een kwaliteitsrapport 2019 beschikbaar 

• Er heeft in 2019 een visitatie plaatsgevonden en ook daarvan is een rapport 

beschikbaar. Dit zou wat uitgebreider mogen. 

 

 


