
Noorderhoeve Kwaliteitsrapport 2020 1

NOORDERHOEVE 
Kwaliteitsrapport 2020



Voorwoord 
Voor alle cliënten en medewerkers was 2020 een jaar waarin de veerkracht op de proef werd 
gesteld. Toen in het vroege voorjaar de coronapandemie voor eenieder betekenis kreeg, werd 
duidelijk dat dit een groot impact zou hebben op het gemeenschapsleven. De kracht van het 
gemeenschapsleven is een van de belangrijkste pijlers van de Noorderhoeve: de kleine sociale 
woon-werkgemeenschap op een biodynamisch agrarisch bedrijf, die zich laat inspireren door 
de antroposofie en de idealen vanuit de Camphill-beweging.  

In deze periode, waarin iedereen gedwongen werd zoveel mogelijk thuis te werken, externe 
dagbesteders niet meer naar hun werkgebieden konden en we ons uiteen moesten zetten met 
de anderhalvemetersamenleving, ontstonden er vertrouwensbreuken binnen de organisatie. 
Deze hadden te maken met het proces en de route rondom de opvolging van de directeur-
bestuurder van de Noorderhoeve – Stichting de Linde. Dit heeft uiteindelijk geleid tot het 
vroegtijdig vertrek van Hannelore Speelman als directeur-bestuurder en het door de Raad van 
Toezicht aanstellen van Bas Holvast als interim-bestuurder. 

Dit besluit heeft veel teweeggebracht binnen alle lagen van de organisatie. Met het vertrek van 
Hannelore, die vanaf de pioniersfase het boegbeeld was geweest van de Noorderhoeve, 
ontstond er een lagune waarin tegenstellingen, verziekte onderlinge verhoudingen, angst en 
verdriet de kop op staken. In een periode waarin we elkaar juist enorm hard nodig hadden, 
dreigden we elkaar door deze interne moeilijkheden te verliezen.  

Door opnieuw de dialoog op gang te brengen met medewerkers, cliënten, ouders, wettelijk 
vertegenwoordigers en de Raad van Toezicht hebben we het tij kunnen keren en is er een nieuw 
perspectief ontstaan.  

We hebben in de afgelopen jaren de populatie van de Noorderhoeve zien veranderen. Door de 
decentralisaties en de ambulantisering in de zorg, zien we een complexere doelgroep op ons 
afkomen. Dit vraagt specifieke kennis en kunde van onze medewerkers, gedragsdeskundige, 
arts (AVG), enz. Voor een kleinschalige woon-werkgemeenschap als de Noorderhoeve is dit niet 
eenvoudig te organiseren. Mede hierom is in goed overleg met alle 
medezeggenschapsorganen in 2020 besloten om in 2021 een bestuurlijke fusie aan te gaan 
met de Raphaëlstichting, met het voornemen tot een juridische fusie per 1 januari 2022.  

Veel leesplezier!  

Uw reactie is welkom via: 
secretariaat@noorderhoeve.nl  

Joost Heerschop 
Directeur Noorderhoeve 
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1. De Noorderhoeve, schets van 
de organisatie  
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-uurszorg gegeven aan mensen met een 
zorgvraag. In totaal zijn er 17 woonplekken beschikbaar op 
de twee boerderijen van de Noorderhoeve. Deze zijn in 
2020 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 cliënt is 17, de oudste 61. 
• De zorgzwaarte van de bewoners varieert van ZZP VG 3 tot en met ZZP VG 7 en GGZ W. 
• Er zijn 34 medewerkers werkzaam op de Noorderhoeve. Zij zijn MBO en HBO geschoold en 

worden ondersteund door ruim 15 vrijwilligers.  
• Het ziekteverzuim is met 9% gezond te noemen.  
• Er is in 2020 2% van de loonsom in scholing geïnvesteerd.  
• Alle medewerkers en vrijwilligers overleggen bij indiensttreding een verklaring omtrent 

gedrag.   
• Alle medewerkers hebben een scholing gehad rondom de nieuwe Wet zorg en dwang.  
• De Noorderhoeve heeft geen OR. In het afgelopen jaar zijn er wel een aantal algemene 

beleidsavonden geweest voor alle medewerkers. Vanaf 2022 kan aangesloten worden bij de 
centrale ondernemingsraad van de Raphaëlstichting.  

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 
maaltijd kan gebruiken en waar gezamenlijke activiteiten worden georganiseerd. Vier van de 17 
interne bewoners hebben een eigen voordeur. Dagelijks werken de cliënten mee in de 
verschillende teams op de boerderij. Zo hebben zij een zinvolle en gestructureerde daginvulling 
in een veilige omgeving waarin samenwerking geleerd wordt.  

Doelgroep 
Qua achtergrond verschillen de cliënten. Deze gevarieerdheid brengt verschillende hulpvragen 
met zich mee: 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 
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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. Zij laten zich in hun werk ondersteunen door reguliere methodieken, waarbij de 
antroposofische visie op mens en werk 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 de 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 hun werk niet als 
dagbesteding. Zo zijn we bezig om de kwaliteiten van eenieder naar boven te halen en tot 
ontplooiing te brengen. Dit doen we middels professionele zorgverlening. Als goede 
zorgverleners zorgen wij dat deze kwaliteit gewaarborgd blijft, 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.  

2. Speerpunten 2020 
Zorgzaam voor onszelf, voor elkaar en voor de aarde, planten en dieren. Met aandacht voor 
elkaars kansen en ontwikkelingsmogelijkheden, met respect voor kracht en kwetsbaarheid. Dát 
is waar wij binnen de Noorderhoeve voor staan, zo geven we met elkaar kwalitatief vorm aan 
onze bijdrage aan de wereld. In 2020 heeft het management bewust gekozen om een jaarplan 
op hoofdlijnen te maken. Dat was nieuw binnen de organisatie en een volgende stap in de 
transitie. In 2019 ontdekten we een vruchtbare bodem waarin we elkaar steeds 
gemeenschappelijk konden vinden. Deze gemeenschappelijke bodem was het trots zijn op 
datgene wat we met elkaar neergezet hebben en de wil om te vernieuwen en om te verbeteren. 
We ontdekken dat SAMEN een sleutelwoord is voor succes. Dit willen we in 2021 verder 
uitbouwen.  
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Hoofdlijnen van organisatie en teams: 

• We werken samen aan een sterk en duurzaam bedrijf, 
een Noorderhoeve waar we trots op zijn.  

• SAMEN is het sleutelwoord voor succes, met elkaar 
binnen de organisatie en met onze externe 
stakeholders, binnen ieders verantwoordelijkheden. 

• Stabiliteit is de basis, binnen mezelf, mijn team en de 
organisatie.  

• Stabiliteit betekent niet stilstaan. Wij zoeken vernieuwing 
vanuit balans.  

• Reflecteren op persoonlijk functioneren en 
teamfunctioneren is ingebed in de cultuur van de Noorderhoeve. Durf, veiligheid en een 
open mind zijn nodig om opbouwend kritisch naar jezelf, je team en de organisatie te kijken.  

• Van reactief naar proactief: wij omschrijven een probleem en benoemen de gewenste 
situatie voor het team en de organisatie, gaan in gesprek hierover, bepalen wat we zelf 
kunnen bijdragen aan de oplossing, en werken daaraan via haalbare doelen en acties.  

• Soms kom je sneller bij een verbetering door jezelf te veranderen: ‘je bent nooit te oud om 
te leren’.  

• Kwaliteit, communicatie en samenwerking staan in de organisatie centraal en zijn 
onlosmakelijk verbonden met taakverantwoordelijkheid.  

Hoofdlijnen van de zorgverlening:  

• We zorgen voor aantrekkingskracht, goede bekendheid, goede instroom van tevreden 
cliënten en vitale medewerkers als basis voor een gezonde organisatie.  

• We blijven onze professionaliteit vergroten met aandacht voor maatwerk en 
persoonsgerichte zorg, waarbij we uitdagingen aanbieden en aansluiten bij cliëntwensen. 
Goede zorg is cliënten in beweging houden.  

• Medewerkers gaan verder met het vergroten van de functiegebonden expertise om de 
kwaliteit van hun werk te vergroten.  

• Om GroenStart toekomstbestendig te maken, loopt er een aanvraag bij het zorgkantoor. Als 
deze aanvraag wordt toegekend, willen we een gedragsdeskundige aantrekken om de 
methodiek te verfijnen. Daarnaast hopen we vanuit dezelfde subsidie een job-coach aan te 
kunnen trekken om trajecten te begeleiden.  

• De persoonlijk ondersteuner die in 2019 werd ingezet om de zorgzware cliënten persoonlijk 
te ondersteunen, gaat in 2020 verder op de plekken die om aanvullende ondersteuning 
vragen. 
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3. Kwaliteit van het zorgproces 
rond de individuele cliënt  
De verschillende zorgprocessen verlopen goed. Alle 
cliënten hebben een actueel zorg- en behandelingsplan 
welke één keer per jaar geëvalueerd wordt in een grote 
evaluatie waarbij naast de cliënt, zijn persoonlijk begeleider 
en werkleider ook de ouders of wettelijk 
vertegenwoordigers aanwezig zijn. Hiernaast is er ook één 
keer per jaar een korte doelevaluatie alleen met de cliënt.  

Er wordt gewerkt met drie soorten rapportages: doel-
rapportage, 24-uursrapportage en observatierapportage. 
Hiernaast is er een rapportage van incidentmeldingen en epilepsie-insulten.  

Alle cliënten hebben een signaleringsplan waarin duidelijk staat omschreven wat de cliënt zelf 
kan doen bij bijvoorbeeld oplopende spanning en wat de medewerker kan doen in zo'n 
situatie. Dit signaleringsplan is een werkdocument welke steeds verfijnd kan worden. Dit 
signaleringsplan wordt samen met de cliënt opgesteld en helpt de cliënt bij het voeren van zijn 
eigen regie. In dit verband zou je ook over een eigen regieplan kunnen spreken.  

Vanaf februari 2021 kan er gebruikgemaakt worden van de arts voor verstandelijk gehandicapte 
(AVG) van de Raphaëlstichting. Tevens kan er buiten kantoortijden bij calamiteiten 
gebruikgemaakt worden van de consultatiedienst gedragsdeskundigen. Deze inbedding 
binnen een grotere organisatie zorgt voor een kwaliteitsslag binnen de zorg aan onze cliënten.  

Het jaar 2021 zal in het teken staan van de fusie met de Raphaëlstichting. In verband met deze 
fusie zullen we eind 2021 overgaan op een nieuw Elektronisch cliënten dossier (ECD). Met dit 
ECD wordt het mogelijk dat cliënten, ouders en wettelijk vertegenwoordigers kunnen meelezen 
in de rapportage. Hierdoor zal het zorgplan nog meer het plan van de cliënt zelf worden.  

4. Wonen 
“Ontmoeting, je realiseren dat wederzijdse afhankelijkheid is wat ons bindt. Daarom willen we op 
een oprechte manier met elkaar werken en leven. Met een zorgvuldig oog voor elkaars 
tekortkomingen en elkaars talenten. In vertrouwen dat we zien wat de ander nodig heeft. Zo 
werken we samen aan verbinding, aan vervulling, aan groei. Met heel ons hart, iedere dag.” 

Met deze woorden in gedachten gaan de medewerkers van het wonen elke dag met frisse zin 
naar het werk. Dit bewustzijn helpt ons bij het vormgeven van een woongemeenschap waarin 
iedereen kan zijn wie hij is, zich veilig voelt, zich kan ontwikkelen en passende ondersteuning 
krijgt.  

Het is een roerig jaar geweest waarin we met elkaar veel hebben meegemaakt. We hadden te 
maken met bewoners met moeilijk verstaanbaar gedrag wat voor onveiligheid op de 
woongroep zorgde, de coronapandemie heeft veel invloed op ons allen, de wisseling van 
bestuurder en we zitten middenin een fusie met de Raphaëlstichting. 
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SAMEN  
SAMEN was het sleutelwoord in de beleidsnotitie op 
hoofdlijnen voor 2020. Door de onrust binnen het 
management en het vertrek van de directeur-bestuurder, 
was de samenwerking tussen het management en de 
werkvloer ernstig verstoord. Met de komst van de interim-
bestuurder is er hard gewerkt aan het wederzijdse 
vertrouwen.  

Voor de locatie op de Heklaan werd een teamleider 
aangesteld die in 2021 beide teams, op de Duinweg en de 
Heklaan, zou gaan aansturen. Met de hervormingen van het 
managementteam, waarin de teamleiders een prominente 
rol kregen, kon er weer gewerkt worden aan het herstel van 
vertrouwen. Hierdoor was het mogelijk dat de teamleiders hun verbindende functie tussen de 
werkvloer en het management weer optimaal konden inzetten. Langzaamaan werd SAMEN 
weer het sleutelwoord voor succes en ontstond er een nieuw perspectief waarin iedereen zich 
kon vinden.  
 
Verbinding wonen & werken 
Afgelopen najaar zijn we met alle medewerkers een traject aangegaan om met elkaar de 
identiteit van de Noorderhoeve bewust te krijgen en verder vorm te geven. Daaruit kwam o.a. 
ook naar voren dat er behoefte is aan meer samenwerking tussen het wonen en werken. Dit zal 
meegenomen worden in het jaarplan voor 2021. Een van de ideeën is om woonbegeleiders en 
werkleiders bij elkaar in de keuken te laten kijken. De woonbegeleider krijgt inzicht hoe het er 
daar aan toe gaat, proeft de dynamiek, ziet ook hoe de bewoners op het werk zijn en er ontstaat 
een verbinding tussen de werk- en woonbegeleiders. Deze uitwisseling draagt bij aan de 
kwaliteit van de begeleiding, maar draagt ook bij aan meer werkplezier. Zo werken we aan een 
Noorderhoeve die van ons allemaal is en die we samen dragen. 

Door de coronamaatregelen werd er op de Heklaan ook fulltime dagbesteding gegeven. 
Hierdoor ontstond een natuurlijke samenwerking tussen het wonen en werken. Medewerkers 
vanuit het werk en het wonen hebben dit als zeer prettig ervaren. Er kwamen 
overdrachtsmomenten tot stand die er voorheen niet waren. Helaas is later in het jaar de focus 
van dagbesteding weer op de Duinweg komen te liggen. De contactmomenten die er waren, 
worden nu gemist. Wanneer de coronamaatregelen weer verder worden afgebouwd, zullen we 
bewust stilstaan bij de positieve effecten van het anders organiseren van het wonen en werken. 
Deze ervaringen bieden namelijk ook kansen voor de toekomst.  

Er wordt sinds het najaar ingezet op het samen vormgeven van de evaluaties. De persoonlijk 
ondersteuner (PO’er) van het wonen doet de jaarlijkse evaluatie samen met de PO'er van het 
werk. Zo krijgen de PO'ers meer inzicht in het leven van de bewoner en kunnen we de bewoner 
beter begrijpen en ondersteunen waar nodig.  

Er is nog een ontwikkelslag te maken in de overdrachtsmomenten tussen wonen en werken.  
Medewerkers lopen elkaar net mis. Als de woonbegeleiders de ochtenddienst afsluiten, begint 
het werk. Aan het einde van de werkdag stoppen de werkbegeleiders en starten de 
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woonhuismedewerkers. Ook de overdracht tussen PO'er 
wonen en PO'er werk loopt niet altijd even soepel. Dit is 
echter wel belangrijk voor de zorg voor onze bewoners. 
Hier is nog winst te behalen. 
 
Aandacht voor de aarde 
Medewerkers binnen het wonen hebben een periode van 
het jaar in een overlevingsstand gestaan. Dit had te maken 
met een cliënt met zeer moeilijk verstaanbaar gedrag 
waarbij de Noorderhoeve onvoldoende expertise in huis 
had om de juiste zorg vorm te geven, de coronapandemie 
en de onrust binnen de organisatie. Hierdoor was er weinig 
tijd voor bezinning, stilte en aandacht voor wat de toekomst 
van ons vraagt. De kracht van de Noorderhoeve is het 
verzorgen van een helende omgeving waarin er op een duurzame manier wordt omgegaan met 
de aarde. In 2021 zullen we deze thema's weer extra aandacht geven.  

Binnen het wonen vinden wij het belangrijk om gezonde en biologische voeding in huis te 
hebben. We eten zoveel mogelijk producten van eigen land. Er ontstaat soms een 
spanningsveld tussen wat bewoners lekker vinden en wat gezond is. Dit blijft een punt van 
gesprek. 
 
Persoonsgerichte zorg 
We kijken naar de wensen en behoeftes van de bewoners en sluiten daarop aan in onze 
begeleiding. Alle ondersteuningsplannen worden jaarlijks opnieuw bekeken en aangepast. Zijn 
ze nog passend? Sluit het nog aan bij de wensen en behoeften van de bewoner? De 
begeleiding zal altijd gericht zijn op het vergroten van de handelingsbekwaamheid, eigen regie 
en de zelfredzaamheid van de bewoner op de verschillende levensgebieden.  

In 2020 is gestart met het up-to-date maken van signaleringsplannen van de bewoners. In 2021 
zal voor elke bewoner een signaleringsplan zijn en deze zal ook minimaal één keer per jaar zo 
nodig aangepast worden. 

De risico's op de verschillende levensgebieden zijn nog onvoldoende in kaart gebracht. Dit is 
een van de verbetermaatregelen voor 2021.  

Veel bewoners hebben een maatje/buddy die regelmatig wat leuks met een bewoner 
onderneemt. Zo gaan sommigen samen koken, maken ze een mooie wandeling of fietstocht of 
spelen ze een spelletje.  
 
Netwerk 
Er is nog een slag te slaan in het onderhouden van het netwerk van de bewoners. Hier is niet 
altijd even veel aandacht voor geweest. De persoonlijk ondersteuner zal hier in de toekomst 
meer zijn rol pakken. In 2020 is er een start gemaakt met het verduidelijken van de taak-/ 
functieomschrijvingen. Dit zal in 2021 verder opgepakt worden en gelijkgetrokken met het 
functiehuis van de Raphaëlstichting.  
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Medezeggenschap 
Naast de cliëntenraad, waarin echt alleen cliënten 
plaatsnemen onder begeleiding van een externe coach, is 
er ook een informele ouderraad van ouders van cliënten van 
de Duinweg. In 2021 willen we een formele ouderraad 
inrichten met ouders uit beide woonhuizen en vanuit de 
dagbesteding. Door dit komend jaar goed vorm te geven is 
het mogelijk om per 2022 aan te sluiten bij de structuur van 
de Raphaëlstichting. Daar wordt naast de lokale raden 
gewerkt met een centrale cliëntenraad cliënten en een 
centrale cliëntenraad verwanten.  
 
Ontwikkeling 
In het wonen blijven we ons ontwikkelen. Op verschillende 
niveau's wordt er hard gewerkt met als uiteindelijke doel de bewoners een mooi en zinvol leven 
te bieden. Medewerkers werken aan groei door scholing, intervisie, teambuilding. Door de 
roerige tijd van vorig jaar is hier niet altijd even veel aandacht voor geweest. Team Heklaan heeft 
zelf een aantal intervisie-bijeenkomsten georganiseerd. Dit was heel waardevol voor de 
medewerkers. Het maakte het team sterker, er ontstond meer begrip voor elkaar, we konden 
elkaar beter helpen en het droeg bij aan de kwaliteit van de zorg voor de bewoners. Dit jaar 
pakken we het weer verder op en nu voor beide woonhuizen en de dagbesteding.  
Omdat een toenemend aantal cliënten epilepsie heeft, hebben afgelopen jaar alle medewerker 
een e-learning over epilepsie gevolgd. Bij een epileptische aanval voelen medewerkers zich 
meer bekwaam in hoe te handelen. Omdat er nog regelmatig medicatiefouten plaatsvinden, 
zullen in 2021 alle medewerkers een medicatiecursus volgen via e-learning. Daarnaast voelen 
een aantal medewerkers zich handelingsverlegen in het omgaan met meer psychiatrische 
ziektebeelden. Dit jaar zal daarom ook hier aandacht voor zijn in de zin van scholing.  

Verbetermaatregelen: 

• Verzorgen van een helende omgeving. 

• Duurzaamheid. 

• Voeding. 

• Verbeteren van de samenwerking tussen wonen en werken. 

• Alle cliënten hebben een signaleringsplan die up to date is.  

• De risico's op de verschillende levensgebieden zijn goed in kaart gebracht in het zorgplan. 

• Inrichten ouderraad (cliëntenraad verwanten). 

• E-learning module rondom medicatie voor alle woonhuismedewerkers. 

• Scholing rondom psychiatrische ziektebeelden. 

• Inrichten van een beeldvormende bespreking. 
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5. Dagbesteding/werken, 
Noorderhoeve School en 
GroenStart 
Noorderhoeve naar binnen, jaar van verandering  
De medewerkers en cliënten van de Noorderhoeve zijn trots 
op datgene wat ze met elkaar hebben neergezet. In 2020 is 
verder gebouwd aan het verzorgen van de vruchtbare 
bodem waarin we elkaar steeds gemeenschappelijk vinden. 
En wat was dat een uitdaging het afgelopen jaar. De 
Noorderhoeve richtte zich meer naar binnen. Het was een 
enorme uitdaging om verbinding met elkaar te behouden, 
te creëren en te verzorgen. 

In de afgelopen jaren is er veel veranderd rondom de wet- en regelgeving voor zorginstellingen 
en de zorgvraag van cliënten is steeds complexer geworden. Dat vraagt om een sterk team en 
een goede samenwerking. “Worden wie je in wezen bent.” Dat is de visie van de Noorderhoeve 
op zowel zorggebied als voor de landbouw. Vanuit een heldere missie, die door het hele team 
wordt gedragen, kan de energie binnen de organisatie beter gaan stromen. Het biedt een 
sterke basis om met elkaar waar te maken waar de Noorderhoeve voor staat: goede zorg 
bieden aan mens, plant, dier en aarde. 

In 2020 is er heel veel veranderd op gebied van werken op de Noorderhoeve. De komst van 
corona heeft bij medewerkers en cliënten een heel sterk appel gedaan op de wil om SAMEN 
verantwoording te nemen voor elkaar, voor elkaars gezondheid en voor het draaiende houden 
van de boerderij. We werden steeds uitgedaagd om flexibel te zijn, mee te bewegen en ons aan 
te passen aan de nieuwe maatregelen.  
 
Toekomst van de Noorderhoeve 
Een grote verandering het afgelopen jaar was dat medewerkers en cliënten afscheid hebben 
moeten nemen van de directeur-bestuurder van de Noorderhoeve en zich hebben opengesteld 
voor een nieuwe interim directeur-bestuurder. In de organisatiestructuur zijn het afgelopen jaar 
veranderingen doorgevoerd. Veranderingen die van de medewerkers hebben gevraagd mee te 
buigen en verantwoording te nemen. Om in deze veranderende tijd de gezamenlijke koers te 
vinden, hebben medewerkers, MT en Raad van Toezicht zich met elkaar verbonden door middel 
van meerdere plenaire bijeenkomsten via Zoom waarbij het thema was: 'Toekomst van de 
Noorderhoeve'. De weg naar de bestuurlijke fusie met de Raphaëlstichting werd gezamenlijk 
gedragen.  
 
Identiteit van de Noorderhoeve 
Medewerkers werden wakker van de veranderende ontwikkeling en er ontstond sterk de 
behoefte om de identiteit van de Noorderhoeve te behouden en verzorgen. Alle medewerkers 
willen vanuit gezamenlijk gedragen identiteit de toekomst in. Om de missie en identiteit van de 
Noorderhoeve helder te krijgen, zijn in het afgelopen jaar alle medewerkers onder begeleiding 
van een externe coach een traject gestart, met bijeenkomsten in kleinere groepen en plenaire 
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bijeenkomsten. De eerste onderzoeksvraag was: wat is de 
identiteit van de Noorderhoeve? Alle bijeenkomsten 
werden via Zoom gehouden. 
 
Quote van de zorgmanager:  
“De coach had persoonlijke vragen voorbereid, zoals: waar 
ben je geboren, hoe ben je op deze plek gekomen, hoe zie 
je de toekomst voor jezelf en de boerderij en wat betekent 
antroposofie voor jou? Ik vond het spannend hoe zulke 
intieme vragen beantwoord zouden worden via een digitale 
ontmoeting. Ondanks dat we niet fysiek bij elkaar zaten, is 
het gelukt om écht verbinding te voelen met elkaar. Er zijn 
heel mooie dingen gezegd. Samenwerken geeft energie. De 
missie van de Noorderhoeve als helende plek werd tijdens de 
meeting met persoonlijke beelden aangevuld: een oase in de storm, een plek waar je niet 
veroordeeld wordt, waar je op adem kunt komen en waar mensen in veiligheid met elkaar 
stappen kunnen maken. Voor mij is het helder geworden dat alle medewerkers in grote lijnen 
hetzelfde willen en voelen. Iedereen wil van betekenis zijn voor onze cliënten en de aarde. Maar 
dan wel samen. Ik hoorde uitspraken als: ik wil het niet alleen, ik kan het niet alleen, het geeft mij 
energie om samen te werken. Het bevestigt dat het team uit een mooie club mensen bestaat: 
iedereen deed vanuit zijn hart mee en stelde zich open en eerlijk op. Dat vond ik heel fijn. Het 
was een eye-opener dat de verschillen, die er ook tussen collega’s zijn, gewoon naast elkaar 
kunnen bestaan. Al die uiteenlopende ideeën en kwaliteiten kunnen elkaar juist versterken, mits 
we onze oordelen terughouden en echt naar elkaar luisteren. Dat vraagt bewustwording en daar 
werken we aan met dit traject. In kleinere groepen en met een plenaire bijeenkomst werd het 
traject voortgezet. Vanuit een goede samenwerking gaan wij als medewerkers lekkerder in ons 
vel zitten. Daarmee kunnen wij onze cliënten én de planten, dieren en aarde alle zorg en 
aandacht geven die ze verdienen.” 
 
Meebewegen op Noorderhoeve  
Corona vroeg om flexibele vormen van samenwerken. Anderhalve meter afstand houden werd 
een uitdaging in alle werkgebieden. Omdat het werk op de boerderij gewoon doorgaat, 
mochten de bewoners van de Duinweg en Heklaan wel blijven meewerken op eigen erf. De 
cliënten die buiten de Noorderhoeve wonen, konden vanaf de lente een aantal maanden lang 
niet naar de Noorderhoeve komen. Het erf, de winkel en ook de camping werden voor 
bezoekers gesloten. 
 
Quote van een bewoner van het woonhuis aan de Duinweg:   
“In de corona-tijd had ik het geluk dat ik gewoon kon blijven werken. Het buitenwerk, de 
dagstructuur en het fijne contact met mijn werkleiders had ik niet willen missen. Sinds drie jaar 
oogst ik de bloemen en minigroentes voor restaurant Merlet. Het is moeilijk en precies werk 
omdat de chef-kok strenge eisen stelt aan de kwaliteit, formaten en aantallen. Het biedt mij de 
uitdaging waarin ik mijn talenten optimaal kan benutten en ontwikkelen. Aan het einde van de 
werkdag ben ik moe maar voldaan. Het doet me goed dat ik eten heb geoogst voor mensen en 
dat ik van betekenis ben geweest voor anderen.” 
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De dagbesteding op de Heklaan vond plaats op eigen erf 
waardoor ook medewerkers van de Duinweg gingen 
werken op de Heklaan. Omdat veel bewoners van de 
Heklaan erg gehecht zijn aan hun vaste taak op de 
boerderij, werden er aldaar tijdelijke werkplekken ingericht. 
Zo konden cliënten flessen voor de zuivelwerkplaats blijven 
spoelen, kreeg een cliënt zijn eigen kippenhok en werd er 
gelegenheid gecreëerd om hout te kloven en gras te 
maaien. Ook kon een cliënt een terras aanleggen in de 
achtertuin van het woonhuis op de Heklaan.  

De medewerkers deden erg hun best om in verbinding te 
blijven met de thuiszittende externe cliënten, d.m.v. 
wekelijke telefoongesprekken en beeldbellen. Vanaf het 
begin van de zomer haakte de Noorderhoeve aan bij de Raphaëlstichting om iets unieks aan te 
bieden: digitale dagbesteding. Cliënten die vanwege de strenge coronamaatregelen nog niet 
naar de boerderij mochten komen, konden zich hiervoor aanmelden. Het was een creatief 
programma met zingen, tekenen en bewegen en was er ruimte voor gesprek.  

Toen halverwege de zomer de externe cliënten weer naar de Noorderhoeve mochten komen, 
kwamen we voor nieuwe uitdagingen te staan. We moesten anderhalve meter afstand gaan 
houden en besloten de interne en externe cliënten zoveel mogelijk ruimte te geven. Om dat te 
kunnen realiseren, werken we sindsdien in vier gescheiden groepen. In de zomermaanden 
pauzeerden drie van de vier groepen buiten. Maar met de koude wintermaanden in het vizier, 
heeft de klussengroep het erf aangepast. De bewoners van de Heklaan en Duinweg hebben de 
overblijf als vaste stek. De winkel is verbouwd tot pauzeplek voor de zuivelwerkplaats en de 
mensen van de veehouderij hebben een grote partytent in de oude koeienstal opgezet. Voor de 
tuingroep is naast de kantoren, onder de kapschuur, een splinternieuwe huisvesting gebouwd. 
Dat is een heel mooie en ruime pauzeplek geworden met ramen die uitkijken over de tuin en 
het erf. Sinds de lockdown van december zijn er nieuwe beperkingen bijgekomen. In de 
gebieden waar we dicht op elkaar werken, zoals in de zuivel en op kantoor, zijn we mondkapjes 
gaan dragen.  

Het afgelopen jaar was de werkdruk hoog op de Noorderhoeve, bijvoorbeeld wanneer er 
genoeg flessen gespoeld moeten worden voor de zuivel productie, er veel geoogst moet 
worden of als er een bestelling op tijd klaar moet staan. Op de boerderij worden cliënten als 
meewerkende ‘hulpboer’ serieus genomen. Het afgelopen jaar werd meer dan eens duidelijk 
hoe zeer we onze ‘hulpboeren’ nodig hebben om de boerderij draaiende te houden en hoe 
zeer we de gezelligheid missen wanneer ze er niet zijn.  

In alle werkgebieden hebben we het afgelopen jaar gekeken naar verbeterpunten. We stelden 
ons de vraag hoe we efficiënter kunnen werken en hoe we wellicht de productie aan kunnen 
passen. We werden uitgedaagd om mee te bewegen en te zoeken naar de juiste balans tussen 
zorg en landbouw. We hebben 2 werkgebieden samengevoegd zodat medewerkers efficiënter 
kunnen samenwerken. Alle werkzaamheden zijn ondergebracht in 4 werkgebieden: 
Veehouderij, Tuin en techniek, Zuivel en Overblijf en maaltijdverzorging. 
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Noorderhoeve School  
De Noorderhoeve School 2020-2021 biedt twaalf cursussen 
aan. Naast verdieping van agrarische kennis en 
vaardigheden is het lesprogramma gericht op persoonlijke 
ontwikkeling. Het aanbod is afgestemd op de 
ontwikkelingswensen van de deelnemers. De lessen zijn 
opgebouwd uit theorie en praktijk.  

Ondanks alle coronaperikelen is het ons gelukt de 
Noorderhoeve school voor zowel interne als externe 
cliënten door te laten gaan. Doordat dit zo'n bijzonder jaar 
was, hebben we expliciet gevraagd aan de cliëntenraad hoe 
de cliënten dit hebben ervaren. Zie hieronder de reflectie 
vanuit de cliëntenraad.  
 
Reflectie van de cliëntenraad op de Noorderhoeve school: 
“We hebben in de vergadering over de Noorderhoeveschool gesproken. Ten aanzien van het 
cursusjaar 2020-2021 is er positief gereageerd over zowel het cursusaanbod, als over de 
uitvoering. In het algemeen is ook de splitsing tussen intern en extern niet als een nadeel 
ervaren. Hopelijk is het in het komend cursusjaar niet nodig, maar het hoeft geen belemmering 
te zijn. Wat wel jammer was, is dat er geen toneelopvoering mogelijk was. Bij een inventarisatie 
van gewenste cursussen komen de volgende wensen naar boven. Wat opvalt is dat daarbij ook 
de cursussen genoemd worden die er vaak al zijn: 
– Toneel; met opvoering 
– Tekenen en eventueel schilderen aan de hand van natuur-onderwerpen. Suggestie: een cursus 
voor “beginners” en voor “gevorderden in combinatie met linosnede” 
– Yoga, meditatie, ontwikkeling van zelfvertrouwen 
– Koken en of bakken 
– Vogelcursus, kijken en herkennen 
– Natuurbeschouwing, zoals “leven in de sloot” 
– Koeiencursus / Paardencursus verzorgen, borstelen 
– Kippencursus 
– Biografiecursus, levensboek maken aan de hand van foto’s van jezelf 
– Techniek en veiligheid” 
 
Verbetermaatregelen: 

• Nieuw zuiveletiket van deze tijd ontwikkelen en overstappen op eenmalig fust. Dit zal de 
werkdruk verminderen en cliënten de mogelijkheid geven om diversere werkzaamheden te 
verrichten. 

• De risico's op de verschillende levensgebieden zijn goed in kaart gebracht in het zorgplan. 

• Creëren van nieuwe werkstromen voor cliënten die fysieke werkzaamheden geen hele dag 
meer kunnen volhouden.  

• VOF zal in 2022 worden opgeheven waardoor het landbouwbedrijf nog meer zal worden 
gedragen door alle medewerkers.  
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• Inrichten van een beeldvormende bespreking. 

• Positieve ervaringen vanuit de coronaperiode gebruiken 
voor de herinrichting van de werkplaatsen, 
Noorderhoeve school enz. 

6. Cliëntenraad  

Jaarverslag 2020 
Natuurlijk is het jaar 2020 voor iedereen een bijzonder jaar 
geweest. Voor de Noorderhoeve geldt dit wel in het 
bijzonder. Mede door gebeurtenissen ten gevolge van de 
coronamaatregelen, kwam er binnen de organisatie van de 
Noorderhoeve versneld een proces op gang van verandering in de bestuursvorm. Op een 
onverwacht moment hebben we afscheid genomen van de directeur, Hannelore Speelman. In 
het proces van zoeken naar opvolging, zijn we als cliëntenraad intensief betrokken. Helaas 
stopte dit begin maart. Door de beperkende maatregelen was het voor ons niet meer mogelijk 
om bijeen te komen. De inbreng, via Zoom bijeenkomsten met Raad van Toezicht, het bestuur 
van de Stichting de Linde en Stichting De Brink, directie en medewerkers (Maatschap dan wel 
VOF) zijn door de voorzitter bijgewoond. Incidenteel was het mogelijk om een terugkoppeling 
te laten plaatsvinden met de leden van de cliëntenraad. 

Na de aanstelling van Bas Holvast als Interim bestuurder is de organisatieverandering op gang 
gekomen, die geleid heeft tot een bestuurlijk samengaan met de Raphaëlstichting, met de 
intentie om tot een juridisch samengaan te komen per 01-01-2022. 
 
Vergaderingen 
Na een aantal incidentele bijeenkomsten, zijn we vanaf augustus wekelijks bij elkaar gekomen. 
Helaas is er in 2020 geen mogelijkheid geweest om een Algemene Cliënten Vergadering te 
beleggen. Ook het contact met de Huisvergadering was niet mogelijk. Informatie aan de 
cliënten hebben we verzorgd middels een informatiebericht dat in de pauzeruimtes ter inzage 
werd gelegd. In totaal zijn er in 2020 een zestiental cliëntenraadvergaderingen geweest. 
 
Instemming en Advies 
Het spreekt vanzelf dat er op tal van momenten verzoeken tot instemming met verandering van 
organisatie en bestuursvorm aan ons zijn gedaan. Het is goed om op te merken dat dit in 
harmonie met de interim bestuurder heeft plaats gevonden. De onafhankelijke voorzitter van de 
cliëntenraad heeft steeds een samenvattend overzicht gemaakt van de soms complexe materie. 
 
Aan de orde zijn geweest: 

• Procedure aanstelling bestuurder / idem interim bestuurder. 

• Kwaliteitsrapport 2019. 

• Hoofdlijnen beleid 2020. 
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• Wet Medezeggenschap Cliënten.  

• Instemmingsvraag Nota Wet Zorg en Dwang. 

• Instemmingsvraag Bestuurlijke Fusie Raphaëlstichting. 

• Suggesties Cursussen Noorderhoeve school. 

• Advies (ongevraagd) ten aanzien van aandacht voor 
Cliënten. 

• Ten aanzien van alle onderwerpen is een positief advies 
uitgebracht. 

7. Incidentmeldingen 
Het afgelopen jaar was een jaar met uitdagingen en nieuwe perspectieven. Zowel medewerkers 
als cliënten kregen te maken met het thema corona. Dit bracht veel onzekerheid, spanning en 
onveiligheid met zich mee. Zo speelden voor cliënten de vragen: “Mag ik nog wel naar mijn 
werk, kan ik het weekend bij mijn ouders logeren, hoe ontmoet je elkaar in een 
ontmoetingsruimte in plaats van op mijn eigen appartement?’’   

Medewerkers van de woongroepen en de dagbesteding ontwikkelden specifieke werkwijzen 
om binnen de nieuwe richtlijnen te werken. Een belangrijke vraag was hoe je nabijheid biedt 
aan cliënten die dit vooral in coronatijd hard nodig hebben. Daarnaast speelde de vraag naar 
het houden van voldoende afstand. Het deed een appel op het in het hier en nu zijn waarbij 
gezelligheid en het fijn met elkaar hebben het hoofddoel werd. Wonderwel had de 
Noorderhoeve geen coronabesmettingen in 2020.  

De medewerkers vullen de incidentmeldingen in binnen het elektronisch cliëntendossier. Hierin 
wordt zichtbaar welke problematiek er speelt binnen de organisatie. In 2020 zijn er 68 
incidenten gemeld. Daarvan hebben er 60 plaatsgevonden op de woongroepen en 8 binnen de 
dagbesteding. Er waren 9 medicatiemeldingen. De incidentmeldingen worden maandelijks 
besproken in de management-vergadering en in de woon- en werkbesprekingen. Tijdens deze 
besprekingen wordt er gekeken naar hoe een incident wordt begeleid en hoe het had kunnen 
worden voorkomen. Ieder kwartaal wordt er een analyse gemaakt waardoor trends zichtbaar 
worden. Binnen het management wordt er gekeken of er beleid aangepast dient te worden of 
extra scholing moet worden ingezet.   

Het afgelopen jaar zijn er veel incidenten gemeld die te maken hebben met moeilijk 
verstaanbaar gedrag. Dit was goed te verklaren doordat twee cliënten in crisis raakten. Men ziet 
daarbij een samenhang met het in crisis geraken of met een psychische problematiek waarbij 
cliënten verbaal of non-verbaal sterk emotioneel, agressief of destructief gedrag vertonen.                                                

Het is nodig geweest om individuele ondersteuning voor een cliënt in te zetten in het kader van 
Meerzorg op één van de woongroepen. Hiervoor is DirectZorg ingeschakeld. In nauwe 
samenwerking met de orthopedagoog zijn de medewerkers van de woon- en werkvoorziening 
ondersteund in hoe om te gaan met dit complexe gedrag. De organisatie kwam in overleg met 
de betrokken deskundigen tot de conclusie geen passende zorg meer te kunnen bieden binnen 
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de Noorderhoeve. De zorgvraag werd te complex en na het 
traject met extra individuele ondersteuning is er gezocht 
naar een instelling die beter aansloot bij de zorgvraag van 
de cliënt. Het raken in crisis met toename van 
gedragsproblemen in combinatie met agressie-incidenten 
vroeg om meer gespecialiseerde zorg. Overplaatsing was in 
dit geval noodzakelijk.  

Medicatieverstrekking en het veilig opbergen van medicatie 
blijft een aandachtspunt in alle zorginstellingen dus ook op 
de Noorderhoeve. “Een cliënte met een psychische 
problematiek die zelf over paracetamol mag beschikken, 
had meer pijnstillers ingenomen dan toegestaan is”. 
Medewerkers van de woongroepen hebben goed overleg 
wanneer het over de medicatieverstrekking gaat. Zij hebben contact met de dagbesteding en 
leveren de medicatie zelf bij hen af. Doordat er meer medicatie in beheer is van de werkleiders 
op de dagbesteding, zijn de medicatie-incidenten afgenomen.   

Het registreren en signaleren van incidenten wordt serieus genomen en uitgevoerd. Hierbij 
wordt duidelijk beschreven wat er is voorgevallen, wat de context van het incident is en welke 
vervolgstappen er zijn genomen. Binnen de teamvergaderingen wordt er aandacht gegeven 
aan reflectie. In 2020 zijn er meer observaties verricht en is er bewust gewerkt met 
signaleringsplannen. Het effect hiervan is dat er passender zorg wordt geboden. 

Binnen de doelgroep van de Noorderhoeve is er met regelmaat sprake van vriendschappen en 
relaties. Om cliënten hierin goed te kunnen begeleiden zullen we in 2021 aansluiten bij de visie 
rondom vriendschap, relatie, intimiteit en seksualiteit van de Raphaëlstichting. Tevens zal er een 
medewerker opgeleid worden tot aandachtsfunctionaris op dit gebied.  
 
Verbetermaatregelen: 

• Weerbaarheidstraining voor alle medewerkers organiseren. Onderdeel van deze scholing is 
het oefenen van het opvangen van signalen en kunnen de-escaleren.  

• Nazorg beter organiseren. 

• Medicatiecursus voor medewerkers van het woonhuis. 

• Intervisie.  

• Visiedocument Vriendschap, relatie, intimiteit en seksualiteit bespreken in alle teams en een 
medewerker opleiden tot aandachtsfunctionaris op dit gebied.   
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8. Veiligheid 
Door de coronamaatregelen hebben medewerkers geen 
fysieke BHV training gehad, maar is dit via e-learning 
aangeboden. Cliënten hebben wel vanuit de Noorderhoeve 
school een veiligheidscursus gehad. In 2021 zullen we twee 
medewerkers van het woonhuis opleiden tot BMI-
beheerder. Hierna zullen zij gelijk met de maandelijkse 
controle een ontruimingsoefening houden per woonhuis. 
Hiermee willen we cliënten en medewerkers nog beter 
trainen in hoe ze moeten handelen bij een calamiteit.  

Zoals eerder aangegeven in het rapport zullen we de 
specifieke risico's per cliënt nog beter beschrijven in het 
zorgplan. Dit doen we zowel voor het wonen als voor het werken. 
 
Verbetermaatregelen: 

• Twee medewerkers van het woonhuis opleiden tot BMI beheerder. 

• Vanaf juni 2021 maandelijkse ontruimingsoefeningen organiseren per woonhuis. 

• De risico's op de verschillende levensgebieden zijn goed in kaart gebracht in het zorgplan. 

9. Klachten 
Bij de vertrouwsenpersoon medewerkers is in een korte periode door acht verschillende 
medewerkers een gesprek aangevraagd. Daar dit midden in Corona periode 1 viel vonden de 
gesprekken telefonisch plaats of al wandelend buiten. De aanleiding van de gesprekken 
kwamen overeen. Er heeft terugkoppeling plaatsgevonden tussen directie en bestuur en weer 
naar de medewerkers. 

10. Kwaliteit  van het werk in relatie tot de zorg 
Reflectie  
Door dit uitzonderlijke jaar zijn er geen teamreflecties geweest per team, maar is er een 
organisatiebrede reflectie ingericht rondom de toekomst en identiteit van de Noorderhoeve. Uit 
deze bijeenkomsten die geleid werden door een externe deskundige is mede het besluit 
gekomen om tot een bestuurlijke fusie te komen in 2021 en een juridische fusie per 2022. Vanaf 
september 2020 is er een traject ingericht om wederzijds een goed beeld te krijgen op elkaars 
organisaties. De inrichting bestond uit 4 werkgroepen: kwaliteit van zorg, finance and controll, 
HR en governance en leiderschap. De uitkomst van deze werkgroepen was dat er vooral 
overeenkomsten waren en dat een fusie tot een prachtige versterking van elkaar kan leiden. 
 
Vitaliteit medewerkers  
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In de gehele Zorg in Nederland heeft de coronapandemie 
veel van medewerkers gevraagd. Langdurig moeten werken 
met grote onzekerheid en angst doet iets met 
medewerkers. Hierbij kwam ook nog de onstabiele situatie 
rondom de leiding van de Noorderhoeve. Gelukkig heeft de 
Noorderhoeve snel kunnen aansluiten bij de kwaliteitsdienst 
van de Raphaëlstichting rondom alle coronamaatregelen. 
Vragen vanuit de organisatie konden ingebracht worden in 
het impactteam van de Raphaëlstichting en de 
Noorderhoeve werd structureel meegenomen rondom 
nieuw beleid.  

Ondanks deze steun hebben een aantal medewerkers het 
psychisch en fysiek erg moeilijk gehad waardoor het 
ziekteverzuim vooral binnen het secretariaat en de staf erg hoog is geweest in 2020. Hiernaast 
heeft de zorgmanager eind december tevens besloten ergens anders verder te gaan. Hierom is 
besloten de organisatie per januari 2021 anders vorm te geven. De persoonlijk begeleiders, 
teamleiders en bedrijfsleider hebben een uitgebreider takenpakket gekregen. Hierdoor is er 
plastisch gezien een plattere organisatie ontstaan. In 2021 zal dit verder uitgewerkt worden.  
 
Zorgbonus 2020 
De zorgbonus is in het leven geroepen door de overheid als een blijk van waardering voor de 
uitzonderlijke prestatie die zorgmedewerkers in de periode van 1 maart 2020 tot 1 september 
2020 hebben geleverd tijdens de eerste uitbraak van COVID-19. De Noorderhoeve heeft 
gekozen voor een ruimhartige toekenning (er is geen onderscheid gemaakt in het type functie 
van medewerkers), omdat we het in die tijd samen hebben gedaan. 
 
Jaargesprekken / functioneringsgesprekken 
Er is een achterstand in het houden van de jaargesprekken. Het idee is om dit in 2021 weer 
goed op te pakken, gelijktijdig met het introduceren van Mijn Positieve Gezondheid. De 
jaargesprekken van de medewerkers zullen dan beginnen met het voeren van het 'andere 
gesprek', n.a.v. het ingevulde spinnenweb.  
 
Functie Waardering Gezondheidszorg (FWG) 
Het FWG-functiewaarderingssysteem is een instrument waarmee de zwaarte van een functie kan 
worden bepaald. Hiertoe wordt een functie geanalyseerd en gewaardeerd op negen 
gezichtspunten en vergeleken met andere functies. Het resultaat van de functiewaardering is dat 
een functie wordt ingedeeld in een functiegroep. Binnen de Raphaëlstichting wordt dit 
functiewaarderingssysteem momenteel herijkt. Hierin worden ook de functies van de 
Noorderhoeve meegenomen. Dit past goed in het proces van het opnieuw definiëren van de 
verschillende taak- en functieomschrijvingen.  
 
Sociale veiligheid 
Vorig jaar is veel gebeurd waardoor relaties een ‘knak’ hebben gekregen. Met problemen 
konden medewerkers niet terecht bij de voormalige directie. Men voelde zich niet erkend, 
gehoord en gezien. Er was angst als je te veel tegengas gaf. Ook was er onzekerheid of mensen 
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nog wel hun baan konden behouden. Het creëren van rust 
en veiligheid rondom dit thema vinden we van groot 
belang. Naast het aanbrengen van duidelijkheid rondom de 
taak en functie zal er ook geoefend moeten worden met 
luisteren zonder oordeel. Dit willen we Noorderhoeve-
breed oppakken door gemengde intervisiegroepen samen 
te stellen onder begeleiding van een externe coach.  
 
Verbetermaatregelen: 

• Fusie met Raphaëlstichting. 

• Jaargesprekken houden met als start het voeren van het 
'andere gesprek'.  

• Aansluiten bij werkgroep FWG van de Raphaëlstichting. 

• Inrichten intervisiegroepen onder leiding van externe coach.  

11. Toelichting op financiële resultaten  
De financiën van de Noorderhoeve staan de afgelopen 2 jaar onder druk. In 2019 was er een 
minimaal positief resultaat (+3K) en in 2020 is het onder de 0-lijn gegaan (-45K) 

Door toenemende overhead kosten, 1 of 2 plaatsen leegstand en 1 cliënt met extreme 
zorgzwaarte in combinatie met een tekort aan cliënt instroom werd de financiële kwetsbaarheid 
van een kleine organisatie als de onze zichtbaar. 

Er is sinds de komst van de participatiewet langzaam een ontwikkeling op gang gekomen naar 
overwegend zwaardere hulpvragen. Het beleid is er op gericht om hier beter op in te kunnen 
spelen. 

Tevens werd in de loop van 2020 duidelijk dat voor een duurzame toekomst van de 
Noorderhoeve in zijn geheel samenwerking nodig is met een stabiele organisatie met een 
substantiële omvang en verenigbare kernwaarden. De Raphaëlstichting en de Noorderhoeve 
hebben elkaar hierin gevonden. Dat heeft geresulteerd in een bestuurlijke fusie per 2021 en 
mogelijk een juridische fusie per 2022. 

12. Visitatie 
Sinds 2019 is er rondom de visitatie van het kwaliteitskader een samenwerking met het 
Maartenhuis en met zorgboerderij Amsterdam. Eind juni 2021 zal dit kwaliteitsrapport 
beoordeeld worden middels een bezoek en een aantal gesprekken. De uitkomsten zullen we 
later toevoegen.
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