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De Raad van Toezicht heeft met belangstelling kennisgenomen van het Kwaliteitsverslag 
2018 van De Noorderhoeve-Stichting de Linde. Het kwaliteitsrapport geeft een goed beeld 
van het functioneren van de organisatie en maakt daarbij inzichtelijk wat er goed gaat, wat 
beter kan en hoe daar aan gewerkt wordt. 

De eigen kleur van de Noorderhoeve op het palet van zorginstellingen zou nog meer naar 
voren gebracht kunnen worden. Enerzijds door  de verhalen van cliënten meer ruimte te 
geven en anderzijds door de resultaten op uitstroom naar zelfstandig wonen en werken beter
zichtbaar te maken. 

De landelijke trend dat de zorgzwaarte toeneemt, is ook merkbaar op de Noorderhoeve. In 
het kwaliteitsverslag wordt beschreven hoe de Noorderhoeve uitvoering geeft aan het 
kwaliteitskader op een manier die recht doet aan de toegenomen complexiteit van 
zorgvragen van de cliënten. Daartoe is enerzijds de manier van werken in de zorg veranderd
en anderzijds de organisatie verder geprofessionaliseerd. Er is een flinke kwaliteitsslag 
gemaakt in de zorg voor de cliënten dankzij het invoeren van persoonsgericht werken. De 
effecten daarvan worden gemeten met het onderzoekinstrument Cliënten over Kwaliteit en 
zijn voor 2018 zeer goed te noemen. De organisatiestructuur is ingrijpend veranderd. Er is 
o.a. een professionaliseringsslag gemaakt in het management en de medewerkers zijn allen 
geschoold en beter toegerust op verzwaring van hun taak. Reflectie heeft een structurele 
plek gekregen in het werken in alle teams.

Het gelijktijdig  doorvoeren van een organisatieverandering en een andere manier van 
werken maakt het mogelijk om beter aan te sluiten bij de veranderende zorgvragen. 
Daarmee is de Noorderhoeve hard op weg naar een toekomstbestendige organisatie, De 
Noorderhoeve 2.0. 

De Raad van Toezicht heeft respect voor de manier waarop De Noorderhoeve als relatief 
kleine organisatie met een beperkt aantal mensen zo’n grote verandering in korte tijd weet te
realiseren. Zij ziet dat deze transitie cliënten en medewerkers veel oplevert, maar ook dat er 
veel van medewerkers wordt gevraagd. Gezien de omvang van de organisatie is dit een 
kwetsbaar evenwicht dat voortdurende aandacht vraagt. 

De Raad van Toezicht heeft vertrouwen in de manier waarop de Noorderhoeve de externe 
visitatie geregeld heeft, namelijk in de vorm van samenwerking met twee andere 
zorgboerderijen, die meekijken met het kwaliteitsbeleid en de uitvoering ervan.

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. 
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