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Altijd en overal, professionals met hart voor mensen!

Jaarverslag 2020

Nood en deugd
Vol energie en ambities begonnen we aan 2020. Net als veel organisaties met ons. Om 
twee maanden later abrupt geconfronteerd te worden met een pandemie zonder weerga. 
COVID-19 bedreigde ons bestaan. De wereld stond op zijn kop en ontlokte bij velen een vecht-
vluchtreactie. Met aangescherpte zintuigen besloten we bij Zorggroep Oude en Nieuwe Land 
om te vechten. Hoe? Door van de nood een deugd te maken. Dit gezegde betekent immers: ‘zich 
aanpassen aan de omstandigheden en die benutten.’ En precies dát hebben we gedaan. We 
hebben even stil gestaan bij de omstandigheden waar we mee te maken kregen om vervolgens 
deze naar ons beste kunnen te benutten. Ondanks de zorgen die er bleven. Tot onze grote 
verrassing kwamen zo toch nog prachtige resultaten tot stand. Leest u maar zelf…
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Organisatie, bestuur en toezicht

2020 was het jaar van corona. Niet alleen was dit voor 
de medewerkers een enorme aanslag op hun vertrouwde 
manier van werken. Ook voor de raad van toezicht was het 
een nieuwe uitdaging. Want, ga je vanuit je verantwoorde-
lijkheid als toezichthoudend orgaan nadrukkelijk kijken naar 
het dagelijkse proces rond de crisisbeheersing of loop je 
de organisatie niet voor de voeten en geef je ze de ruimte 
om zelf hun weg te vinden? De raad van toezicht koos voor 
het laatste: we hebben ons niet of nauwelijks bemoeid 
met de wijze waarop de bestuurder, het management en 
medewerkers handen en voeten gaven aan het ‘dealen’ 
met corona op de werkvloer. Er was ook niet veel inbreng 
van ons nodig, bleek al gauw. We werden bijzonder goed 
geïnformeerd over de maatregelen en het verloop van de 
besmettingen. De organisatie heeft de nieuwe uitdagingen 
op een goede manier het hoofd geboden.
Covid-19 had natuurlijk ook gevolg voor de manier waarop 
we toezicht houden. De vergaderingen waren grotendeels 
via het scherm, met de bestuurder en - afhankelijk van het 
onderwerp - andere managers en deskundigen. De mee-
loopdagen in de praktijk zijn vervangen door belafspraken 
met medewerkers. Het ging anders dan eerder, maar er 
was voldoende gelegenheid om ons te informeren en te 
adviseren.
Mede door de goede reactie op covid-19 was er tijd en 
gelegenheid voor de strategische agenda van ZONL. De 
huidige strategie loopt tot en met 2020, dus er moet een 
nieuwe strategie komen. Door onze deelname aan de 
strategiedagen hebben we een goede indruk gekregen van 
de manier waarop de nieuwe strategie breed binnen ZONL 
wordt ontwikkeld.

Huisvesting vraagt veel aandacht: Het Erf op Urk, het 
Gezondheidscentrum en sinds kort ook de Golfslag in 
Emmeloord. Dat lijkt te gaan om bouwen met stenen, maar 
het raakt de organisatie in de volle breedte. De nieuwe 
huisvesting kan alleen worden betaald met een goede 
financiële exploitatie. En dat heeft weer te maken met de 
doelmatige zorg en een laag ziekteverzuim. Dus het gaat 

over de samenhang tussen stenen, euro’s, onze zorg en 
ons personeelsbeleid. De aandacht voor deze aspecten is in 
2020 gewoon doorgegaan.
Door de vergrijzing neemt het aantal zorgvragers toe, 
terwijl het aantal medewerkers in de zorg afneemt. Dat 
doet je beseffen dat de zorg anders moet. Samenwerking 
tussen partijen binnen en buiten de zorg is dan ook bittere 
noodzaak. Zorgpartijen, gemeenten, woningcorporaties en 
welzijnsorganisaties in de regio zijn zich daar ook terdege 
van bewust. Zij werken al intensief samen aan nieuwe 
oplossingen voor wonen, zorgen en samenleven. De raad 
van toezicht ziet dat ZONL een actieve bijdrage levert aan 
deze samenwerking. De corona-crisis heeft ons veel kan-
sen geboden om te laten zien dat ZONL wil samenwerken, 
bijvoorbeeld rond de covid-unit in Emmeloord.
Voor ZONL heeft corona hier en daar voor wat oponthoud 
gezorgd in de strategische agenda, maar er zijn ook diverse 
zaken versneld gerealiseerd. Denk aan het toerusten van 
medewerkers om thuis te werken, beeldzorg en beeldbel-
len. En de op 1 maart gestarte bestuurder Albert Hilvers 
werkte zich – noodgedwongen – versneld in en schakelde 
intensief met organen als Ondernemingsraad, Centrale 
Cliëntenraad en de Verzorgende en Verpleegkundige 
Adviesraad. 

Zo bekeken heeft ZONL van de nood een deugd gemaakt…
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Nog voor de uitbraak van het COVID-19-virus tot pandemie werd bestempeld, was ZONL al bezig zich voor te 
bereiden op de aanpak van een forse crisis. Er is grote zorg over de gezondheid van de bewoners, cliënten én 
medewerkers. Een Tijdelijk Actieteam Corona is dan al actief en de in terne hygiënecommissie is extra alert op 
verdachte situaties. De commissie signaleert dan al dat er een tekort aan persoonlijke beschermingsmiddelen 
dreigt. Een protocol ‘Persoonlijke beschermingsmiddelen & desinfectiemiddelen’ helpt alle medewerkers bij het 
bestellen van de goederen. 

Op maandag 9 maart wordt het Tijdelijk Actieteam Corona 
opgeschaald naar een Centraal Crisisteam Corona (CCTC).  
Het crisisteam neemt belangrijke besluiten: wel of niet 
ontruimen, hoe om te gaan met schaarse middelen, de 
inzet van extra medewerkers, coördineert alle communi-
catie, etc. Het team komt op het hoogtepunt van de crisis 
dagelijks bij elkaar. Voor medewerkers komt er een speciaal 
coronacrisistelefoonnummer dat 24/7 bemand wordt. 
De lijnen met de verschillende GGD-afdelingen in en om 
het werkgebied zijn zelden zo kort geweest als in 2020. 
Ook contacten met GGD IJsselland, GGD Friesland en GGD 
Flevoland, Gooi en Vechtstreek verlopen prettig.  Een van 
de specialisten ouderengeneeskunde van ZONL sluit aan bij 
het overleg van de Medisch Specialisten Flevoland. Uiter-
aard is er ook frequent contact met de diverse gemeenten. 

Zorgcontinuïteitsplan
Al gauw is er een ‘Zorgcontinuïteitsplan infectieziekte 
corona’ gereed. Dit plan is een aanvulling op het Inte-
graal veiligheidsplan van ZONL en geeft aan welke acties 
genomen moeten worden als zich echt calamiteiten 
voordoen. Het plan wordt periodiek bijgesteld op actuali-
teit en gedeeld met de GHOR/GGD en de leidinggevenden. 
Ook wordt het Zorgcontinuïteitsplan van ZONL op verzoek 
veelvoudig gedeeld met andere zorgorganisaties in het 
netwerk. 

Moreel Beraad
Buitengewone situaties zoals een pandemie brengen 
ook morele en persoonlijke vragen met zich mee. Er kan 

behoefte ontstaan aan reflectie of hulp bij morele vraag-
stukken. Ook kan sprake zijn van integriteitsvraagstukken 
of ongewenste omgangsvormen, bijvoorbeeld op plekken 
waar stress of emotie een rol speelt. Medewerkers worden 
hierbij geholpen, onder andere door het Moreel Beraad. 
Gespreksleiders Moreel Beraad staan klaar om telefonisch 
of met beeldbellen medewerkers of teams te helpen. Er 
is ook een externe vertrouwenspersoon Ongewenste 
Omgangsvormen die voorbereid is op vragen. 
Het zijn zomaar wat voorbeelden van buitengewone ini-
tiatieven die ZONL genomen heeft in tijden van bijzonder 
ongewone omstandigheden die een pandemie met zich 
meebrengt. 

Centraal Crisisteam Corona (CCTC)
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Hartverwarmende initiatieven houden 
bewoners en personeel Zorggroep 
Oude en Nieuwe Land op de been

Geheel in lijn met het landelijke beeld liep het ook bij Zorggroep Oude en 
Nieuwe Land storm met liefdevolle acties uit de regio voor de bewoners, 
cliënten en het zorgpersoneel. Acties die het leed in coronatijd wat 
verzachtten. Van heel klein tot heel groot. “Het is hartverwarmend,” 
reageert Henrieke van Assen die namens de Zorggroep alle initiatieven 
coördineert al meteen. “Of het nu een kindertekening is of een grote 
actie van een ondernemer, we zijn er reuzeblij mee. Het houdt ons 
allemaal op de been.”

Het begon allemaal begin maart 2020 
met de tulpenactie van een plaat-
selijke teler die wat wilde beteke-
nen voor de woon- en zorglocaties 
in de polder. Dankzij bemiddeling 
van StEP, die de Noordoostpolder 
promoot, werden ontelbare bosjes 
tulpen gebracht bij alle locaties in Urk, 
Emmeloord en Marknesse. “Toen is 
het balletje gaan rollen,” aldus van 
Assen. “We voelden aan dat er vast 
meer zou komen en dan wilden we dit 
goed en zorgvuldig organiseren.” Ze 
kreeg gelijk. Onmiddellijk volgde Lim-
burgia met taarten voor Hof van Sme-
den en tekeningen en knutsels van 
kinderen. Op de Albert Schweitzer-
school in Emmeloord maken de tien 
leerlingen zeepjes voor de bewoners 
van Wittesteijn. Niet geheel toevallig 

worden deze kinderen opgevangen 
omdat hun ouders overdag in de zorg 
de handen aan het bed zijn. 

Samenleving
De blijken van meeleven komen uit 
werkelijk alle hoeken van de samen-
leving, zo blijkt. “Ontroerend was de 
actie van een negenjarig jongetje uit 
Sintjansklooster,” somt van Assen op. 
“Die had voor alle 85 bewoners van 
Nieuw Clarenberg in Vollenhove een 
vrolijk kaartje gemaakt. Het moment 
van overhandiging werd door de 
fotograaf van het Financieel Dagblad 
op de gevoelige plaat vastgelegd. De 
krant werkt aan drie speciale edities 
over de betekenis van corona voor de 
zorg.
Urker vissers staan al bekend om hun 

sociale betrokkenheid. De vissende 
partner van ZONL-collega Greetje de 
Vries ving een grote partij vis voor het 
goede doel. Een ander Urker bedrijf 
fileerde de vissen waarna ze live 
werden gebakken bij ’t Kompas én 
smakelijk werden verorberd door de 
bewoners en medewerkers. Ook hier 
werden foto’s van gemaakt door Het 
Reformatorisch Dagblad en Weekblad 
voor de visserij. En restaurant De 
Otterskooi uit Dwarsgracht trakteerde 
alle bewoners op een heerlijke warme 
maaltijd. 

Ontelbare bossen tulpen bezorgden 
iedereen een fleurig moment
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Mondkapjes
De wereldwijde vraag naar mond-
kapjes bracht meerdere, gulle gevers 
op de been die de Zorggroep ter 
wille wilden zijn: The Potato com-
pany, Wildkamp en Kampstaal uit 
Emmeloord, Van Driel uit Luttelgeest 
en Hakvoort Professional die haar 
relaties in China ervoor aanboorde. 
Medewerkers van Xenos Emmeloord 
schonken veiligheidsbrillen terwijl er 
ook partijen spontaan bij de service-
balie in Steenwijk werden gebracht. 

Eindeloos
De constante stroom van gulle 
gevers en welgemeende gebaren lijkt 
vooralsnog onuitputtelijk. Zo schenkt 
de Jumbo in Marknesse paaseitjes 
aan de bewoners van Markehof, een 
gezin met vier kinderen brengt fraaie 
knutselkunstwerken langs bij Talma 
Hof, ene ‘Meneer Henk’ schenkt 
bossen rozen aan wijkteam Rondom 
de Kampen in Steenwijk, de diaconie 
van de kerk in Vollenhove houdt een 
tulpenactie, een actie van de Pionier 
in Marknesse voorziet de bewoners 
van een heerlijke warme maaltijd en 
Flevo Brass vrolijkt iedereen op met 
een gratis concert. “En ik geloof niet 
dat dit ophoudt. De mensen zijn zo 
met ons begaan,” doet Van Assen 
een kleine voorspelling. “Hier krijgen 
we allemaal zoveel energie en kracht 
van!” Eén van de velen

‘harten onder de riem’ 
voor de zorgmede-
werkers

Rob van Kooten en Herman Pleiter bij de aangeleverde goederen
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Cliënten van ’s Heeren Loo vormen 
vanaf 1 september 2020 de extra 
handen in woonzorgcentrum 
Wittesteijn in Emmeloord. Ze 
zullen de bewoners vooral gaan 
bijstaan in hun welzijn door nét 
dat beetje extra aandacht en 
ondersteuning te bieden. “We 
zijn eigenlijk gewoon naar binnen 
gelopen om te informeren,” vertelt 
begeleidster Maja Koerhuis van 
’s Heeren Loo. “Een groepje wilde 
graag dagbesteding in de zorg 
doen. En voordat we het wisten 
konden ze hier aan de slag!” Maja Koerhuis instrueert enkele nieuwe collega’s

Medewerkers ’s Heeren Loo aan de 
slag in ‘warm bad’ Wittesteijn

Met uiterste zorgvuldigheid schenkt 
Pascale in het restaurant een kopje 
koffie uit de kan voor één van de 
bewoners. Zorggroep Oude en Nieuwe 
Land is bij haar wel bekend. “Ik krijg 
al een tijdje begeleiding bij ’s Heeren 
Loo. Mijn begeleider zei dat hier in 
Wittesteijn een nieuwe groep ging 
beginnen. Dat leek me wel wat. Ik 
help graag andere mensen. In Hof 
van Smeden ben ik al vrijwilliger op 
woensdag en vrijdag. Dus ik krijg het 
nu druk.” Ze lacht, hoewel zo’n eerste 
dag wel wat spannend is. 

Versterking
Samen met Sultan en Marina behoort 

Pascale tot de voorhoede van een 
lichting cliënten met een beperking 
die in Wittesteijn aan de slag gaat. 
Vanwege de coronaregels worden 
ze per trio ingewerkt. De samenwer-
king kreeg snel vorm, mede dankzij 
de enthousiaste reactie van team-
manager Sandra van der Veen van 
Wittesteijn: “De zorg wordt zwaarder 
en medewerkers in de zorg worden 
steeds schaarser. Dus hoe mooi is het 
dat we op deze manier versterking 
krijgen?” Inmiddels voelt het werk 
en de omgang in Wittesteijn voor de 
cliëntmedewerkers van ’s Heeren Loo 
als een warm bad.

Win-win
Maja vult aan: “Bij ’s Heeren Loo bie-
den we al dagbesteding in de catering 
maar we wilden graag ook actief zijn 
in de zorg en welzijn. Afgesproken is 
nu we dat van half tien tot ’s morgens 
tot vier uur ’s middags meer aandacht 
geven aan de bewoners. We doen 
een afwasje, maken een praatje, doen 
een spelletje of helpen met het eten. 
Daarnaast kijken we ook of we de 
zorgmedewerkers kunnen ontlasten 
zodat zij meer tijd hebben voor de 
échte zorg. Dus bijvoorbeeld het bed- 
en badlinnen verspreiden. Zo ontstaat 
een win-win situatie.” Sandra vult 
haar aan: “Rond etenstijd moet de 
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zorg nu wel tien keer op en neer om 
bewoners naar beneden te brengen. 
Dat kunnen de nieuwe collega’s nu 
prachtig doen. Op deze manier blijft er 
voor de verpleegkundigen en verzor-
genden meer tijd over voor de zorg 
zelf.

Corona
Nadat de medewerkers van ’s Hee-
ren Loo in september enthousiast 
beginnen, breekt op 5 oktober corona 
uit in Wittesteijn. Voor vrijwilligers én 
de nieuwe medewerkers stopt het 
avontuur tot nader order. In januari 
wordt heel voorzichtig weer begonnen 
met twee mensen. Ze starten in de 
ondersteuning bij o.a. het linnengoed 

en begin april worden de taken met 
wat meer menselijk contact langzaam 
uitgebreid. Sandra van der Veen: “Het 
voelt alsof we weer opnieuw moe-
ten beginnen. De hele corona heeft 
impact op hen gehad maar ook op 
ons. We moeten weer wennen aan 
elkaar. We zijn heel blij dat ze er zijn 
maar de taken moeten weer even 
goed worden afgestemd. Even leren 
om werk uit handen te geven. En de 
nieuwe krachten van ’s Heeren Loo 
moeten na vier maanden weer ‘in het 
systeem’ komen.” Dat herkent Inez 
de Vries, persoonlijk activiteitenbe-
geleidster van ’s Heeren Loo wel: “De 
medewerkers hadden het enorm naar 
hun zin en ze kijken er echt naar uit 

Teammanager Sandra van der Veen van Wittesteijn met haar nieuwe samenwerkings partners

om straks weer wat meer te mogen. 
Het begon voorzichtig met het legen 
van de waskarren en opvouwen van 
linnengoed maar nu mogen we ook 
de gangen wissen en vensterbanken 
afnemen. Ze kijken er helemaal naar 
uit om weer koffie te mogen schenken 
bij de mensen op de kamers.” 
In de nazomer van 2021 wordt het 
eerste jaar van de nieuwe arbeids-
krachten geëvalueerd. Het is als proef 
begonnen op vleugel West maar als 
alles goed gaat kan de inzet van ’s 
Heeren Loo-personeel ook op andere 
afdelingen van Wittesteijn worden 
uitgebreid. 



Jaarverslag 2020

Altijd en overal, professionals met hart voor mensen!

Zorggroep Oude en Nieuwe Land staat de komende jaren 
voor een aantal forse en bijzondere huisvestingsuitdagin-
gen. Daarom is in 2019 de visie op huisvesting ontwikkeld. 
Een visie die begint met zorg. “Maar al gauw zagen we dat 
het meer de visie op de mens moest zijn,” begint Teamma-
nager Huisvesting Anne Kok. “Wat is onze visie op de men-
sen die bij ons komen wonen en zorg ontvangen? Het gaat 
om het geluk of welzijn van de mensen in de laatste peri-
ode van hun leven.” Zorgorganisaties hebben het volgens 
Anne vaak over zorgkwaliteit en zorg op maat, maar zorg 
is enkel een middel. “De algemene deler is een veilig thuis, 
een dak boven je hoofd. Een plek waar je je veilig voelt en 
waar het warm is. Maar waar het ook prettig werken is en 
voor bezoekers aangenaam.”

Masterplan
Uit deze visie op huisvesting is ook het Strategisch Huis-
vestingsbeleid ontstaan. Begin 2020 is dit beleidsplan 
geaccordeerd door het bestuur. Daarna is het voorstel 
gedaan aan de Raad van Bestuur om het beleidsstuk om te 

De deelnemende partijen in het 
Gezondheidscentrum

Huisvesting
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zetten in een uitgewerkt Masterplan 
Huisvesting waarin alle waardeketens 
zoals Wonen en zorg, Wijkverpleging, 
Behandeling en revalidatie en Jeugd 
en Maatschappelijk werk meegeno-
men worden. Om één en ander vorm 
te geven is een projectorganisatie-
structuur plus een bijbehorende plan-
ning opgezet. “Eind mei 2021 moeten 
we het masterplan hebben uitgewerkt 
en opgeleverd,” aldus Anne. 

Gezondheidscentrum 
Emmeloord: twaalf betrokken 
partijen, één doel
Zorggroep Oude en Nieuwe Land,  
Antonius Zorggroep, Revalidatie Fries-
land, Medrie (verantwoordelijk voor 
de Huisartsenpost), Elyse Holding, 
Ambulancedienst van GGD Flevoland, 
Spoedapotheek Emmeloord, Huisart-
senpraktijk Kuiken en de Valk, Huis-
artsenpraktijk Nielen, Huisartsenprak-
tijk Schaafsma, B. Braun Care en GGz 
Centraal. Liefst twaalf zorgpartijen in 
Noordoostpolder en Urk hebben de 
krachten gebundeld en willen samen 
zorgen voor een compleet en op 
elkaar aansluitend aanbod van zorg 
en behandeling voor de regio. Hoe-
wel ze straks onder één dak zorg en 
ondersteuning bieden, moet de cliënt 
daar helemaal niets van gaan merken. 
“Dat betekent dat we nu ook over 
onze eigen schaduw heen moeten 
kijken,” aldus Albert Hilvers, bestuur-
der van Zorggroep Oude en Nieuwe 
Land (ZONL).

Cliënt/patiënt centraal 
“Bij ZONL staat de cliënt centraal en 
bieden we betrokken zorg. In het cen-
trum, dat er straks is voor alle inwo-
ners van noordelijk Flevoland, hebben 

we allemaal het gedachtengoed van 
“positieve gezondheid” omarmd. 
Dat betekent dat we niet de ziekte, 
maar juist een betekenisvol leven van 
mensen centraal stellen. Dáár vinden 
we elkaar dus. Dat we mensen in het 
centrum betrokken zorg bieden op het 
moment dat dit nodig is maar dat ze 
zich ook zo snel mogelijk weer zelf-
standig thuis redden. Daarnaast gaan 
we ons samen vanuit het centrum én 
met de gemeenten en de welzijnsini-
tiatieven in de regio veel meer richten 
op preventie,” aldus Hilvers. Zijn col-
lega Marcel Kuin, bestuurder van de 
Antonius Zorggroep en voorzitter van 
de regiestuurgroep van het groot-
schalige project vult hem aan: “Vanuit 
het gezondheidscentrum moet een 
integraal aanbod van toekomstbe-
stendige zorg en behandeling gele-
verd worden; passend bij de vraag van 

de patiënt en aansluitend op elkaars 
dienstverlening.” 

Sa menwerking
Op vele terreinen is uitgesproken en 
bedacht dat samenwerken meer-
waarde heeft. “Zowel als het gaat 
om meer klantgericht werken als ook 
doelmatiger. Dat laatste is ook nodig 
wat betreft het kunnen beschikken 
over voldoende personeel voor de 
middellange termijn”, gaat Albert Hil-
vers, bestuurder van Zorggroep Oude 
en Nieuwe Land verder. “COVID-19 
heeft ons allemaal erg overvallen en 
tegelijkertijd heeft het ons ook laten 
zien dat samenwerken goed lukt.”
Samenwerken is echt nodig, aldus de 
bestuurders. In de huidige tijd waar 
mogelijkheden zich snel ontwikke-
len, personeel schaars is en de zorg 
bestaat uit een ‘lappendeken’ van 
financieringen is het voor een indi-
viduele organisatie bijna niet meer 
te doen om echt klantgerichte zorg 
te leveren. “Er komt meer nadruk op 
preventie, zorg wordt meer en meer 
bij de mensen thuis geleverd en de 
inzet van zorgtechnologie biedt veel 
meer mogelijkheden om zorg en 
behandeling op afstand te leveren en 
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te monitoren.”
In december 2020 wordt een pro-
jectwebsite gelanceerd waarop alle 
informatie staat over de verdere 
ontwikkelingen van het Gezondheids-
centrum: https://www.gezondheids-
centrum-emmeloord.nl/ .

Dubbele integratie wordt de kracht 
van nieuwe woonzorgerf Urk.
Op 22 mei 2019 tekenden Triade, 
Philadelphia en Zorggroep Oude en 
Nieuwe Land een intentieovereen-
komst met de gemeente Urk voor de 
ontwikkeling van een ‘woonzorgerf’ 
in de nieuwe Zeeheldenwijk. De drie 
zorgaanbieders, die nu al elders in de 
gemeente gevestigd zijn, verhuizen 
naar een locatie die ze samen gaan 
inrichten. Het complex moet de spil in 
de nog te bebouwen wijk worden.
Het project op Urk is één van de grote 
uitdagingen op huisvestingsgebied 
die ZONL de komende jaren het hoofd 
moet bieden. “Het woonzorgerf past 
prima bij de beelden die Philadelphia 
en ZONL hebben ontwikkeld,” vertelt 
Teammanager Huisvesting Anne Kok. 
“Het wordt nu het centrum van de 
nieuwe Zeeheldenwijk die verder een 
school krijgt, een kerk, een super-
markt en een eerstelijns huisart-
senpost.” Met de ondertekening van 
de realisatieovereenkomst werd de 
droom weer een stukje meer werke-
lijkheid. “Op dat moment was het een 
overeenkomst met de gemeente om 
nieuw te bouwen. Het hing samen 
met een plan van Philadelphia en later 
is ook Triade aangehaakt. Zij hebben 
een kinderboerderij tegenover de te 
ontwikkelen wijk op die locatie. Deze 
boerderij moest daar verdwijnen 
omdat er een rotonde komt die de 

ontsluiting tot de wijk wordt.”

Draagvlak
Toen op 22 mei de intentieover-
eenkomst getekend werd, is direct 
het ontwikkeltraject gestart. Later 
kwam er een haalbaarheidsonder-
zoek gevolgd door een programma 
van eisen en uiteindelijk het echte 
ontwerp. Ook zijn er avonden geor-
ganiseerd met de achterban om het 
ontwerp te presenteren en te toet-
sen. Zo zijn allerlei geledingen uit Urk 
erbij betrokken. Want het prachtige 
initiatief kan niet zonder steun van de 
plaatselijke bevolking. Anne: “Omdat 
het een nieuwe wijk wordt, konden we 
samen met de gemeente de steden-
bouwkundige voorwaarden vormge-
ven.” En kijk nu eens: het kale bouw-
land is verworden tot een compleet 
stedenbouwkundig plan.”

Spil
De grote vraag is natuurlijk: wat gaan 
we nu precies realiseren in de nieuwe 
Zeeheldenbuurt?  “Philadelphia 
realiseert hier straks huisvesting 
voor mensen met een verstandelijke 
beperking.  Daarnaast creëert ZONL 
op de begane grond 17 woonplekken 
voor PG en daarboven 9 partner-
woningen. Het tweede gebouw, dat 
fysiek met de eerste is verbonden, 
krijgt ook 26  woningen. Triade com-
pleteert het erf met een boerderij 
voor dagbesteding van cliënten, volop 
dieren met hun eigen verzorgruimte 
en andere voorzieningen.”

Inclusie
Dat er juist op Urk gebouwd gaat 
worden, is voor Anne niet meer dan 
logisch. “We verlenen daar welzijn en 

zorg in een oud gebouw wat absoluut 
niet meer voldoet aan de eisen van 
de tijd. Officieel wonen er deels nog 
twee mensen op één kamer. Daarbij 
is uit onderzoek gebleken dat op Urk 
behoefte is aan partnerwoningen 
c.q. appartementen waar echtparen 
kunnen wonen. Dat betekent dus een 
uitbreiding van ons bestaande huis-
vestingsaanbod. En zorgtechnologie 
gaat hier ook nog eens een belang-
rijke rol spelen in de vrijheid van de 
bewoner. Maatschappelijk hebben we 
dus een mooie verantwoordelijkheid 
hier liggen.” Anne gaat verder. “Het 
mooie is: we omarmen alle drie het 
inclusiemodel. Het erf moet onder-
deel zijn van de wijk, midden in de 
samenleving staan. Het wordt dus ook 
semi-openbaar gebied met een plein 
in het midden waar alles samensmelt. 
We streven niet alleen naar integratie 
tussen de verschillende doelgroepen 
maar ook naar integratie in de wijk en 
met haar bewoners. Dubbele integra-
tie dus.” 

Samen
Het is een utopie om te denken dat 
de Zorggroep bovenstaande punten 
alleen kan realiseren. Er wordt dan 
ook al druk samengewerkt met een 
groot aantal partijen zoals gemeen-
ten, zorgaanbieders en woningcorpo-
raties. En als straks uit de aanbeste-
ding de juiste aannemer is gekozen, 
wordt in september 2021 begonnen 
met de bouw van het woonzorgerf 
op Urk. Zeker nu archeologische 
vondsten geen roet meer in het eten 
gooien. Eind 2022 zal het gehele 
complex met ook woningen van Phil-
adelphia en onderkomens van Triade 
worden opgeleverd. 
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Langer thuis wonen door 
mensgerichte zorgtechnologie 

Mevrouw Sok maakt gebruik van beeldzorg van ZONL

“Broodnodig”, noemt manager 
Wijkverpleging van Zorggroep 
Oude en Nieuwe Land (ZONL) 
Gijsbert Zijlstra de subsidie van 
€136.000 die wordt toegewezen 
om enkele slimme hulpmiddelen 
voor thuiswonende cliënten 
aan te schaffen. Met de gelden 
gaat ZONL onder meer zorg op 
afstand verder ontwikkelen en 
sociale zorgrobots en andere 
mensgerichte zorgtechnologie 
aanschaffen. Dankzij de slimme 
hulpmiddelen kunnen mensen 
langer thuis blijven wonen in hun 
vertrouwde omgeving.

Gijsbert: “Met de slimme hulpmidde-
len kunnen we nóg betere zorg bieden 
en ons tegelijkertijd voorbereiden 
op het dreigende tekort aan kundige  
zorgmedewerkers. Ondanks de ont-
wikkelingen rondom corona willen wij 
kwalitatief hoogwaardige zorg blijven 
leveren, nu en in de toekomst.” Met de 
subsidie kan er op een drietal projec-
ten vaart worden gemaakt.

Beeldzorg
“In 2020 zijn we door de komst van 
corona al versneld gestart met het 
uitrollen van beeldzorg”, vertelt Hen-
drika van Dijk, projectleider zorgtech-

nologie van ZONL.  De Stimulerings-
regeling E-health Thuis (SET) maakt 
het nu mogelijk om de zorg op afstand 
door middel van beeldzorg verder uit 
te breiden. “Met deze subsidie kunnen 
we 50 nieuwe tablets aanschaffen 
met de speciale Mobiléa software. 
Met de gebruiksvriendelijke tablet kan 
de cliënt heel eenvoudig beeldbellen 
met onze zorgverleners én familie. Wij 
passen beeldzorg onder meer toe ter 
herinnering en controle van medi-
catie-inname, het nuttigen van een 
maaltijd en in het kader van mentaal 
welbevinden. Zeker nu tijdens deze 
coronacrisis eenzaamheid nog meer 

toeneemt en mensen uit angst voor 
besmetting soms zorg afzeggen, is 
beeldzorg een mooie aanvulling en 
soms essentiële vervanging van de 
verzorging en verpleging bij cliënten 
thuis.”
Meer lezen over beeldzorg? 
Lees dan verder: https://zorg-
groep-onl.nl/beeldzorg-van-zonl-
biedt-mooie-kansen-voor-nu-en-de-
toekomst 

Sociale robot Tessa
Met de subsidie kan ook worden over-
gegaan tot de aanschaf van 22 Tes-
sa’s. Tessa ziet eruit als een bloempot, 
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maar het is een sociale robot die 
mensen met beginnende dementie 
helpt met de structuur van de dag. Zo 
kan Tessa vertellen wanneer het tijd 
is om te eten, medicijnen in te nemen 
of wanneer er bezoek komt. Mantel-
zorgers en zorgmedewerkers kunnen 
via een app berichten toevoegen, die 
Tessa vervolgens uitspreekt. Hen-
drika: “Je schuift de zorg wat verder op 
in de tijd, omdat men zich nu langer 
zelf redt. Tessa wordt veel ingezet bij 
mensen met beginnende dementie, 
maar is ook zeer geschikt voor cliën-
ten met onder meer niet-aangeboren 
hersenletsel of een verstandelijke 
beperking.”

Medicijndispenser
Ook is er nog een subsidie voor het 
inzetten en opschalen van de Medido, 
een automatische medicijndispenser. 
De dispenser laat op voorgeprogram-
meerde tijden een signaal horen, 
die de cliënt eraan herinnert om de 

Sociale robot ‘Tessa’

medicijnen in te nemen die vervolgens 
in een zakje uit het apparaat rollen. 
Wanneer de medicatie niet uit het 
apparaat wordt gehaald, gaat er een 
signaal naar de zorgcentrale die het 
juiste wijkteam kan inschakelen om 
bij de cliënt te kijken wat er aan de 
hand is. “Met dit hulpmiddel behoudt 
de cliënt de eigen regie en hoeven 
zorgmedewerkers niet meerdere 
keren op een dag de cliënt fysiek te 
bezoeken voor medicatie-inname. 
Zorg op afstand, en toch dichtbij!”, 
licht Hendrika toe.

Mensgerichte technologie
ZONL houdt zich al langere tijd bezig 
met onderzoek en ontwikkeling van 
mensgerichte technologie, om de 
zelfredzaamheid van cliënten te ver-
groten en om efficiënter en slimmer 
te kunnen werken. In de toekomst kan 
ook gedacht worden aan leefstijlmo-
nitoring; met sensoren in de woning 
kan je op afstand de leefstijl van de 

Het nieuwe exemplaar van de Medido die in februari op de markt komt (foto Medido)

cliënt monitoren en afwijkend gedrag 
signaleren. Zo kan persoonlijke zorg 
nog optimaler aangeboden worden. 
Er wordt vooraf altijd goed bekeken 
of de cliënt en de zorgvraag geschikt 
zijn voor de inzet van zorgtechnologie. 
Gijsbert: “We zoeken in overleg met 
de cliënt altijd naar de juiste balans 
tussen fysieke bezoekmomenten en 
de inzet van mensgerichte zorgtech-
nologie. Onze zorgmedewerkers zijn 
en blijven er altijd voor ze.”
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Corona in de wijk
Het begon allemaal in februari 2020 met de verhalen dat we ons moesten voorbereiden op de komst van een 
ernstig virus. “We wisten niet hoe besmettelijk en hoe dodelijk het virus zou zijn. We hoorden horrorverhalen 
uit Italië en later ook uit het zuiden van ons eigen land. Het kwam steeds dichterbij”, vertelt Ellie de Ridder, 
gebiedsmanager Wijkverpleging. 

In no-time moest de Zorggroep zich 
voorbereiden op een coronagolf: “Er 
was in ons land nog weinig bekend 
over het virus en ook beschikten we 
nog niet over testcapaciteit. We ont-
wikkelden protocollen, waarbij we de 
adviezen van RIVM volgden.” 

Persoonlijke 
beschermingsmiddelen
Over de hele wereld groeide de vraag 
naar persoonlijke beschermings-
middelen (PBM) explosief. Ook de 
Zorggroep moest efficiënt omgaan 
met beschermbrillen, handalcohol, 
mondkapjes, handschoenen en iso-
latiejassen, want tekorten lagen op 

de loer. “Het was een grote uitdaging 
om de voorraad op peil te houden”, 
zegt Marleen Schout, adviseur inkoop 
bij ZONL. “Ik had er een dagtaak aan. 
Maar door ons grote netwerk en toch 
ook de gunfactor die we hebben, is het 
in tegenstelling tot sommige andere 
zorgorganisaties altijd gelukt om vol-
doende PBM op voorraad te hebben.”
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Coronateams
Om te zorgen dat het risico op 
verspreiding zo klein mogelijk blijft, 
werden er in het voorjaar binnen de 
wijkverpleging speciale coronateams 
gemobiliseerd. De speciaal geïnstru-
eerde verzorgenden en verpleegkun-
digen boden zorg bij cliënten waar 
corona werd vastgesteld of vermoed. 
Zo ook door Reina van der Hoek. “Bij 
de cliënt plaatsten we een coronabox, 
met alle belangrijke beschermende 
middelen: mondkapjes, veiligheidsbril, 
schort met lange mouwen, hand-
schoenen, desinfectiemiddel, etc.”, 
vertelt Reina. “We weten goed hoe 
te handelen en leggen cliënten alles 
duidelijk uit. Ze zijn ontzettend blij dat 
ze toch gewoon de zorg krijgen die ze 
nodig hebben.” 

Tweede golf
“Tijdens de tweede coronagolf 
merkten we dat je een stukje ervaring 
hebt opgebouwd”, blikt Ellie terug. 
“Landelijk was er meer bekend en 
er werd er volop getest. De speciale 
coronateams dienden alleen nog als 
consultant voor de wijkteams, die 
zich goed redden met de protocollen 
en coronaboxen. Er werd preventief 
met mondkapjes en handschoenen 
gewerkt. Gek genoeg wordt corona 
dan ook weer een beetje ‘gewoon’. 
Maar ondertussen stijgt het ziek-
teverzuim. Steeds meer zorgmede-
werkers raakten uitgeput, fysiek en 
mentaal. Vanuit de organisatie is hier 
dan ook volop aandacht voor.”

Grote invloed
Corona heeft niet alleen invloed op 
het ziekteverzuim binnen ZONL, maar 
onder meer ook op het aantal cliën-
ten. Zo werd in ziekenhuizen bepaalde 

zorg afgeschaald, waardoor er minder 
instroom van cliënten richting de wijk-
verpleging was. Anderzijds groeide 
de vraag naar medisch technische 
zorg thuis. “In overleg met de artsen 
in het ziekenhuis bekeken we waar 
het mogelijk was om de behandeling 
van de cliënt thuis voort te zetten”, 
vertelt Salomé Vlasma, specialistisch 
verpleegkundige van het MTH-team. 

In het begin van de coronaperiode 
waren er wel cliënten die zorg annu-
leerden uit angst voor besmetting. 
Om toch de vinger aan de pols te 
houden werden alternatieven ingezet 
om zorg op afstand te kunnen bieden. 
Bijvoorbeeld beeldzorg, het bieden 
van zorg via beeldbellen, werd opge-

schaald en versneld uitgerold. “Het 
mooie aan corona is dat het mensen 
weer extra verbindt en het laat zien 
hoe flexibel we zijn”, vertelt verpleeg-
kundige Anneke Bosman. “Hoe een 
ieder meedenkt en meebeweegt, is 
iets om trots op te zijn!”
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Trijnie de Boer - Voorjaar 2020  Anneke Bosman - Najaar 2020Marleen Stam - Voorjaar 2020

Ervaringen van medewerkers

“Toen ZONL intern een oproep deed 
voor het werken in speciale corona-
wijkteams, wist ik gelijk dat dit bij 
mij pastte en meldde me direct aan. 
Ik hou wel van een uitdaging! Ik 
besefte me wel degelijk dat er veel 
op me af zou komen. Maar ik heb 
mijn werk altijd met een gerust hart 
uitgevoerd. Er zijn goede, persoonlijke 
beschermingsmiddelen en duide-
lijke voorlichting vanuit ZONL. Het 
overleg met de managers heb ik als 
heel prettig ervaren. Vragen werden 
grondig uitgezocht en onzekerheden 
werden goed besproken. Dat helpt 
je veilig te voelen bij een cliënt met 
corona. Ook de samenwerking binnen 
het coronawijkteam is bijzonder; we 
zijn heel snel een hecht team gewor-
den. Samen staan we sterk. Dat is zo 
mooi!”

“In het begin was het best wel even 
spannend. Corona komt er aan, maar 
je weet niet wanneer en in welke 
mate. Maar dat dynamische spreekt 
mij juist ook erg aan. Ik heb het 
werken in het coronawijkteam als 
druk ervaren, maar gelukkig wel altijd 
prima behapbaar. Een echte piek heb-
ben we niet gehad, althans, zo hebben 
we dat met ons team niet ervaren.  
Werken vanuit het coronawijkteam is 
heel speciaal. De cliënten hebben je 
echt nodig, zeker nu de familie er niet 
voor hen kan zijn. Je ziet ze voor het 
raam afscheid nemen. Dat voelt wat 
dubbel. Wij komen als buitenstaan-
ders wél over de vloer. Dat maakt het 
werk extra waardevol en dankbaar.”

“Hoewel we constant alert zijn en er 
protocollen klaar liggen, overrompeld 
het je toch als een medewerker en 
cliënt ineens besmet blijken te zijn. Je 
moet snel en correct handelen en er 
komen veel vragen op je af. Dat is wel 
even flink schakelen. Het levert extra 
werkdruk op en met meerdere zieke 
collega’s is het wel even puzzelen. 
Gelukkig hebben we dit onderling op 
kunnen lossen, maar op een gege-
ven moment raakt de rek er wel uit. 
We hopen dat we de ergste piek nu 
hebben gehad, maar we houden ons 
hart vast voor wat na de feestdagen 
komen gaat. Het mooie is wel dat 
corona mensen ook weer extra ver-
bindt in deze tijd. Het laat maar weer 
zien hoe flexibel we zijn, hoe een ieder 
meedenkt en meebeweegt. Ik kan 
zeggen dat ik trots ben op hoe we het 
met z’n allen doen.”
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Samen op weg naar een gezonde 
wijk(verpleging)
De wijkverpleging is volop in ontwikkeling en actueler dan ooit. De 
overheid wil dat er kwalitatief goede en specialistische zorg dichtbij huis 
wordt gegeven en dat ouderen en mensen met een chronische ziekte 
langer thuis kunnen wonen. Maar hoe gaan we dat doen in deze tijd 
van personeelstekorten, onder druk staande tarieven en toenemende 
zorgvraag én zorgzwaarte? In 2020 zijn we hier volop mee aan de slag 
gegaan.

Gijsbert Zijlstra, manager Wijkver-
pleging: “We zien dat de focus vooral 
heeft gelegen op de cliënt en het 
leveren van goede kwaliteit. Dat heeft 
geresulteerd in prachtige cijfers op 
het gebied van cliënttevredenheid! 
De focus heeft echter minder gelegen 
op het bedrijfsmatige aspect van de 
wijkverpleging. Bijvoorbeeld goede 
rooster- en routeplanning en effi-
ciënt werken. Daarom is er in 2020 
door een extern adviesbureau een 
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uitgebreide analyse van de wijkver-
pleging uitgevoerd, waar onder meer 
medewerkers, de Ondernemingsraad 
(OR), Centrale Cliëntenraad (CCR) en 
Verzorgenden en Verpleegkundigen 
Adviesraad (VVAR) bij betrokken zijn.”

Volop uitdagingen en kansen
“We moeten zorgen dat we de basis 
op orde hebben, zaken goed kunnen 
meten en medewerkers in hun kracht 
zetten. Hier werken we vanuit diverse 
werkgroepen aan”, vertelt gebiedsma-
nager Ellie de Ridder. “Het is belang-
rijk dat we proactief reageren op de 
uitdagingen van nu en de toekomst. 
Er liggen kansen zoals het inspelen 
op mensgerichte zorgtechnologie, 
die de zelfredzaamheid van de cliënt 
vergroot en zorgt voor het slimmer 
kunnen werken in de wijk.” 

“Ook nemen we ons aanbod onder de 
loep”, vult gebiedsmanager Judith van 
Wieren aan. “Met het oog op lande-
lijke ontwikkelingen zullen we nog 
meer complexe en specialistische zorg 
moeten bieden. Daarnaast kunnen we 
efficiënter werken door de teams nog 
beter te faciliteren en meer te gaan 
samenwerken.”

S amenwerken
“Er is binnen dit project een fijne 
samenwerking met de Verzorgende 
en Verpleegkundige Advies Raad 
(VVAR)”, vertelt Hillie Kramer, wijkver-
pleegkundige en lid van de VVAR. “We 
worden goed op de hoogte gehouden, 
denken mee en geven aanbevelin-
gen op bepaalde adviesvragen.” Het 
project wordt volgens Hillie over het 
algemeen dankbaar ontvangen binnen 

de organisatie. “Er komt vernieuwing, 
dat zorgt natuurlijk voor onrust, maar 
men ziet wel in dat het nodig is. Er 
is behoefte aan meer duidelijkheid, 
kaders en sturing. Dat gaat er zeker 
komen.”

Er wordt hard aan gewerkt, vertelt 
manager Gijsbert Zijlstra: “In de loop 
van het jaar 2020 zijn we vanuit de 
analyse en aanbevelingen met diverse 
werkgroepen gestart met het zetten 
van concrete stappen. In 2021 wordt 
dit verder doorgevoerd. Alle stappen 
zijn gericht op het samen creëren 
van een financieel gezonde organisa-
tie, waar we de cliënt nog beter van 
dienst kunnen zijn en de medewerker 
in zijn kracht zetten. Samen zijn we op 
weg naar een gezonde toekomst in de 
wijk(verpleging)!”



Advies en 
behandeling
• COVID-unit
• Nieuwe functies
• Revalidatie thuis
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COVID-unit
In een vleugel van het Dokter Jan-
sencentrum in Emmeloord komt een 
tijdelijke zorglocatie voor corona-pati-
enten. De vleugel is volledig ingericht 
als ziekenhuisafdeling en dient voor 
scholing van personeel en studenten. 
De COVID-unit is een samenwerking 
van de verschillende zorgorganisa-
ties in Flevoland: Coloriet, Woonzorg 
Flevoland, Icare, Zorgroep Oude en 
Nieuwe Land, Talma Urk en Zorggroep 
Almere. Zorgmedewerkers van deze 
organisaties verzorgen de patiënten. 
De coördinatie en realisatie van het 
centrum ligt in handen van GGD/
GHOR Flevoland. Mensen met corona 
die uit het ziekenhuis ontslagen zijn 
of geen ziekenhuiszorg nodig hebben 
kunnen daar vanaf 26 maart terecht. 
Precies een dag later worden de eer-
ste twee patiënten al binnen gebracht. 
Het betreffen patiënten uit de directe 
regio. Verpleegkundigen Antina 
Bosma en Louise de Vries hielpen bij 
het opzetten van de unit. “Ik werd 
heel zenuwachtig toen ik hoorde dat 
de eerste patiënten zouden komen,” 
bekent Antina. “Maar toen het vrijdag 
was, was ik ineens heel rustig.”

Pittig
Dat is maar goed ook want het was 
meteen alle hens aan dek. De eerste 
patiënt was iemand die het thuis 
niet meer redde met mantelzorg en 
thuiszorg. “De andere patiënt was 
even heftig,” aldus Antina. “Ze was 
samen met haar man met COVID 
opgenomen in een ziekenhuis. Omdat 
zij inmiddels goed genoeg was om uit 

Verpleegkundigen Antina en Louise: “Wanneer je voor het eerst in je isolatiekleding 
werkt, moet je hier echt even aan wennen.”

het ziekenhuis ontslagen te worden, is 
zij overgebracht naar ons, terwijl haar 
man nog op de intensive care ligt.” 

Pionieren
Voor iedereen is het werken in tijden 
van pandemie nieuw en onwennig. 
Antina: “Je probeert je goed voor te 
bereiden maar het is toch anders 
werken. Neem nu het werken in de 
beschermende kleding. Dat is zwaar 
en warm. Wanneer je voor het eerst in 
je isolatiekleding werkt, moet je hier 
echt even aan wennen. Bij inspan-
ning begin je snel te zweten en het 
ademen met een mondkapje geeft 
een benauwder gevoel.” Gelukkig 
konden de medewerkers op sympa-
thie van de patiënten rekenen. “Eén 
zei: ‘Ach, moeten jullie nou de hele 
dag in zo’n pak lopen? Dat is toch ook 
wat!’ Die maakte zich, ondanks haar 
eigen sores, toch nog meer zorgen 

om ons.” Terwijl het omgekeerde juist 
ook geldt. Beide dames zijn namelijk 
nog behoorlijk kwetsbaar en hebben 
weinig energie.

Trots
Hoewel het besef bij een ieder leeft 
dat wellicht de spannendste periode 
nog moet komen, vindt manager 
Berry Schaake die het proces bege-
leidt, dat ZONL trots mag zijn op de 
voortvarendheid waarmee de afdeling 
is gerealiseerd. “Als we horen van de 
GHOR en de GGD dat ze blij zijn hoe 
ZONL dit heeft opgepakt in korte tijd, 
dan is dat een prachtig compliment. 
Ik hoop dat we met elkaar over een 
paar maanden kunnen zeggen: ‘Het 
was bijzonder, heftig maar toch ook 
mooi om mee te maken en fijn om zo 
van betekenis te kunnen zijn voor de 
regio.’”
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De bijzondere COVID-unit was ook bij de regionale media geregeld in het nieuws.

Extrahandenvoordezorg.nl
Even dreigt de piek met besmettingen 
af te vlakken maar in oktober komt de 
tweede coronagolf. En dus wordt er 
door de GGD/GHOR Flevoland weer 
een beroep gedaan op de COVID-unit 
in het Dokter Jansencentrum. Het 
centrum biedt in eerste instantie zorg 
aan 8 patiënten. Afhankelijk van de 
noodzaak kan er snel worden opge-
schaald naar 12 bedden. Een aantal 
medewerkers dat het COVID-unit 
bemenst, komt vanuit het project 
‘Extra handen voor de zorg’. 

Cootje (ZONL) en Coby (Icare) werken 
samen met collega’s uit heel Fle-
voland op deze bijzondere afdeling. 
“Ondanks de hoge werkdruk geeft het 
wel veel voldoening”, zegt wijkver-
pleegkundige Coby van der Sluys in 
een interview voor Omroep Flevoland. 
Normaal werkt de 64-jarige Coby 28 
uur per week als wijkverpleegkundige 
in Lelystad. Maar sinds corona wordt 
ze uitgeleend aan de COVID-unit en 
draait ze minstens 40 uur per week.
Dat geldt ook voor Cootje Visser. Zij is 
als wijkverpleegkundige met prepen-

sioen maar springt nu volop bij op 
de coronaverpleegafdeling. “Je moet 
hier niet kijken op een uurtje langer 
doorwerken. We hebben allemaal hart 
voor de patiënten en dat is heel fijn 
samenwerken.”
Dankzij een unieke samenwerking 
leveren alle zorggroepen in Flevoland 
personeel voor de corona-afde-
ling. Maar inmiddels is het een hele 
tour om voldoende personeel op de 
afdeling te krijgen. De coronamaatre-

gelen gooien regelmatig de roosters 
overhoop. Personeel moet dan thuis 
blijven, omdat huisgenoten ziek zijn of 
omdat personeelsleden zelf moeten 
testen.
Ook in verpleeghuis Talma Hof is de 
afdeling die eerder in het voorjaar 
werd gebruikt voor de cohortverple-
ging van de bewoners van Talma Hof 
die besmet waren met COVID-19, 
weer klaargemaakt voor mogelijk 
gebruik. 

Coby (links) en Cootje: “Heel fijn samenwerken.” 
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Revalidatie thuis
Waar kun je nou het beste kijken of je je weer thuis helemaal zelf 
redt na een heupoperatie? Juist: thuis. En dus wordt in revalidatie De 
Schakel in 2020 flink ingezet op ambulante revalidatie. Teammanager 
Michiel Speet: “Wij hebben altijd al een korte opnameduur. Gemiddeld 
ligt iemand bij ons vijf en een halve week. Dat is zo kort omdat we dan 
overstappen van klinische naar ambulante revalidatie. Bij de revalidant 
thuis dus.”

stroomversnelling door, hoe kan het 
ook anders, COVID-19. “We wilden 
dit al wel, hadden onze ambities al 
uitgeschreven en deden het zelfs 
al mondjesmaat,” vertelt Michiel. 
“Maar toen corona uitbrak zijn we 
met al onze revalidanten in gesprek 
gegaan. We vroegen: wat wilt u zelf? 
De meesten wilden graag naar huis 
en dus hebben we de thuisrevali-
datie versneld mogelijk gemaakt.” 
De paramedici van het Advies- en 
Behandelcentrum zijn meteen gestopt 
met de eerstelijns therapie waardoor 
er behandelaren vrij kwamen voor 
de ambulante revalidatie. Nu zijn er 

De fysiotherapeut, logopedist, ergo-
therapeut komen vanaf dat moment 
gewoon bij de revalidant thuis om 
verder aan de revalidatiedoelen te 
werken. “Dat vinden wij uiterst waar-
devol,” gaat Michiel verder. “Bij ons 

in de kliniek kun je nu eenmaal niet 
alle thuissituaties nabootsen. Je kan 
het beste zien of iemand zich weer 
helemaal thuis redt als hij zichzelf 
thuis redt.” 
De ambulante revalidatie kwam in een 



Jaarverslag 2020

Altijd en overal, professionals met hart voor mensen!

twee teams: een klinisch team en een 
ambulant team die door de specialist 
ouderengeneeskunde worden bege-
leid. Het legt wel enige druk op de 
medewerker want de regio is groot en 
de reisafstanden zorgen hier en daar 
voor agendatechnische uitdagingen. 
Maar de winst vergoedt veel. Michiel: 
“In de thuissituatie krijg je het beste 
beeld op vaste patronen waarin de 
revalidant functioneert. Dus iemand 
zou bij wijze van spreken in de kliniek 
alles goed en veilig kunnen doen en 
thuis weer terugvallen in een patroon 
wat misschien niet altijd wenselijk 
is voor de veiligheid. Dát is de meer-
waarde. En wat je thuis ziet kun je 
weer toepassen in de revalidatie.”

Ook de revalidanten geven aan dat ze 
de ambulante revalidatie erg prettig 
vinden. Iedere patiënt is immers toch 
het liefste thuis. “Ondanks dat men 
ook graag bij ons is en ons met het 
cijfer 8 waardeert. Dat vinden wij fijn 
om te horen,” aldus Michiel. Het is 
telkens wel even spannend hoe het 
overschakelmoment van kliniek naar 
huis weer wordt ervaren. Daar wordt 
de revalidant ook na thuiskomst 
speciaal over gebeld. Lukt het vlotte 
revalideren thuis nou écht niet, dan 
kan de revalidant natuurlijk altijd weer 
terugkomen bij De Schakel. Maar 
dat is nog niet aan de orde geweest. 
Inmiddels krijgt 75% van de revalidan-
ten in De Schakel  thuisrevalidatie. 

Elders ligt dat percentage op zo’n 
5%. “Onze ambitie is dan ook om dit 
niveau vast te houden. Zeker als we 
nog gaan uitbreiden naar 30 bedden. 
En we oriënteren ons op de overstap 
naar poliklinisch werken. Dat mensen 
dus wel naar huis gaan maar bij ons 
terug komen voor revalidatieoefe-
ningen bijvoorbeeld.” Als straks het 
Gezondheidscentrum Emmeloord 
een feit is, zal er bovendien worden 
samengewerkt met Revalidatie Fries-
land. Dan heeft de regio een complete 
en gerenommeerde revalidatievoor-
ziening van nationale allure.
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Nieuwe functies
Revalideren is vooruitzien. Er is daarom in 2020 ook serieus werk gemaakt met het verder uitbreiden van de 
expertise in De Schakel. Vier collega’s volgen inmiddels een opleiding tot revalidatie-verpleegkundige aan de 
VU in Amsterdam. “Een pittige opleiding,” weet teammanager Michiel Speet. “Over de exacte invulling van de 
functie is nog geen duidelijkheid maar ze zullen de specialisten worden op het gebied van revalidatie. Straks 
in het nieuwe Gezondheidscentrum Emmeloord gaan we nauw samenwerken met Revalidatie Friesland en 
dan zijn zij op klinisch gebied uiterst belangrijk.  
Ook zijn drie revalidatie-assistenten aangenomen die een voorname rol spelen bij het welzijn van de revali-
danten. Er wordt dus extra tijd en aandacht aan de gasten besteed tussen de revalidatiebehandelingen door. 
Ook worden de revalidatie-assistenten ingezet als extra ondersteuning bij de behandeling. In opdracht van 
de specialisten voeren de revalidatie-assistenten revalidatie-activiteiten uit. Dit versnelt het herstellingspro-
ces en een veilige terugkeer naar huis. 

ZONL slaagde er in 2020 ook in 
om als eerste organisatie binnen 
de ouderenzorg de erkenning van 
praktijkopleidingsinstelling voor 
de postmaster beroepsopleiding 
tot Orthopedagoog-Generalist 
bij het Opleidingsinstituut PPO te 
bemachtigen. Petra Engwerda, de 
eerste deelnemer vanuit ZONL, is 
daarmee gelijk ook de eerste die 
vanuit de ouderenzorg de opleiding 
tot Orthopedagoog-Generalist gaat 
volgen bij PPO. Zowel ZONL als 
Opleidingsinstituut PPO zijn zeer 
verheugd met deze samenwerking 
en hopen dat hier nog vele, suc-
cesvolle opleidingstrajecten mogen 
gaan volgen. 
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Thuisbegeleiding

Voor iedereen die het gevoel heeft de grip op het dagelijks leven 
te verliezen of waarbij het even niet lekker loopt, is er al vele jaren 
thuisbegeleiding mogelijk. ZONL biedt dit in Steenwijkerland, 
Noordoostpolder en Urk. Door corona, of misschien wel dankzij corona, is 
de ondersteuning nóg verder verbeterd. 

Thuisbegeleiding ondersteunt en acti-
veert gezinnen om (weer) structuur 
te krijgen in de dagelijkse taken en 
bezigheden en de omgang met elkaar. 
Een team van elf betrokken collega’s 
helpt het hele gezin om rust, ruimte 
en regelmaat te krijgen. Daarvoor 
komen de medewerkers veel bij de 
mensen thuis. Het intensieve, per-
soonlijke contact met de hulpgezinnen 
kreeg een fikse knauw toen de specia-
listen door de coronamaatregelen die 
half maart 2020 werden afgekondigd 

samen een plan en gaan daarna 
samen met de cliënten aan het werk. 
Er worden allerlei praktische vaardig-
heden gedeeld en samen geoefend. 
Dit kan gericht zijn op het aanbrengen 
van structuur in de dag, het ordenen 
van het huis en de huishouding en 
het leggen of herstellen van sociale 
contacten. Hulp bij opvoeding is ook 
mogelijk. En breekt medio maart 
corona uit. Rina Bennink, coördinator 
Thuisbegeleiding voor Steenwijker-
land en NOP\Urk: “Alles stond stil. 

Thuisbegeleiders Annelies van den Berg 
en Angela Seepma

niet meer bij cliënten op huisbezoek 
mochten komen. Meteen werden alle 
cliënten opgebeld. En diezelfde week 
kregen iedereen ook nog een brief. 
Voor iedereen stond de wereld even 
op z’n kop.

Praktische vaardigheden
De thuisbegeleiders komen normaal 
gesproken een paar keer per week bij 
cliënten thuis en gaan soms mee naar 
afspraken, zoals naar het zieken-
huis of naar een instantie. Ze maken 
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We hadden eerst het idee dat het niet 
voor ons was. Maar dat was het dus 
wél. Alle collega’s van de wijkver-
pleging bezochten wel de cliënten in 
de wijk, maar wij mochten nergens 
heen. Een drama voor ons allemaal. 
We raakten in de stilstand. We wisten 
niet wat we moesten doen. We gingen 
altijd op pad. Nu konden we niks.” 

Videobellen
Met de telefoon als beste vrienden 
konden de thuisbegeleiders toch hun 
cliënten helpen. Mensen vonden het 
vervelend dat er geen bezoek meer 
mocht komen maar over het alge-
meen toonde men begrip. “Al gauw 
merkten we dat we toch wel aan onze 
doelen konden werken,” blikt Rina op 
de eerste golf terug. “Telefoonge-
sprekken duurden steeds langer. Na 
twee weken schakelden we over op 
videobellen met de telefoon. Dat had-
den we nog nooit eerder gedaan. .Je 
gaat anders, vaker en effectiever om 
met de cliënten. We waren gewend 
om achter de voordeur te komen maar 
nu hebben we vaker contact en we 
steunen ze als ze ons nodig hebben. 
Doelen als structuur, dagritme, finan-
ciën konden zo toch worden behaald. 
Het werkt fantastisch!” Toch kon 
niet alle begeleiding via de telefoon 
gegeven worden. Rina: “Er waren 
situaties waarbij de gezondheid of 
veiligheid van mensen of kinderen 
in gevaar was. Daar gingen we dan 
tóch op af. Naarmate de tijd vorderde 
namen deze situaties steeds meer 
toe. Corona was hiervan de boosdoe-
ner. We konden de mensen niet meer 

aansporen. Vaak is jouw aanwezigheid 
dan nodig. Een steuntje in de rug geef 
je nu eenmaal beter als je over de 
vloer komt dan door de telefoon.” 

Sociale netwerk
 Angela Seepma werkt zes jaar als 
thuisbegeleider bij ZONL, Annelies 
van de Berg twee jaar. Tijdens de 
eerste twee golven van de corona-
crisis hebben ze veel contact met het 
sociale netwerk van cliënten, zoals 
een kennis die wel eens op bezoek 
komt. “We houden ons uiteraard aan 
de hygiënemaatregelen en anderhalve 
meter afstand tijdens zo’n bezoek”, 
vertelt Annelies.

Persoonlijke kaart
“Met één cliënt kan ik videobellen, 
omdat hij dat zelf al vaker heeft 
gedaan,” vertelt Angela. “Ik heb ook 
cliënten die me foto’s en filmpjes toe-
sturen, zoals een foto van een cliënt 
die aan het grasmaaien is of een film-
pje van een moeder die haar dochter 
leert fietsen”. Annelies kocht onlangs 
een zakje zonnebloemzaad en deed 
dat bij een cliënt in de bus die erg van 
tuinieren houdt en ze stuurden alle 
cliënten een persoonlijke kaart. “’Het 
zijn eigenlijk maar hele eenvoudige 
dingen die erg gewaardeerd worden”, 
vult ze aan.

Zorgelijk 
Toch begint de hele situatie nu wel 
zorgelijk te worden, geven de thuis-
begeleiders een jaar na de coro-
na-uitbraak aan. De cliënten missen 
de dagstructuur, ze kunnen niet naar 

de dagbesteding, niet sporten en 
krijgen geen of nauwelijks bezoek. 
“Ze hopen dat we gauw weer langs 
mogen komen en leven net als ons 
steeds weer toe naar de volgende 
persconferentie, waar we hopelijk te 
horen krijgen dat we weer op huis-
bezoek mogen.” Coördinator Rina 
deelt de zorgen van haar collega’s: 
“We merken dat er minder cliënten 
bij ons komen. De gemeente dient 
deze bij ons aan te melden maar door 
corona kwam die ook niet meer bij 
mensen thuis en dus stokte ook de 
aanmelding. Natuurlijk wel zorgwek-
kend, want de mensen in nood zijn er 
natuurlijk wel.”
Toch zijn er voldoende lichtpuntjes. In 
thuissituaties gaat er nu meer gebruik 
gemaakt worden van zorgtechno-
logie zoals de zorgrobot Tessa. Een 
bloempotmodel robot die je helpt bij 
de structuur van de dag. Belangrijkste 
winst is echter de verbeterde bege-
leiding. Want nu de zorgbegeleiders 
weer ‘achter de voordeur’ mogen 
komen en het videobellen er als vaste 
hulp bij is gekomen, is de ondersteu-
ning er alleen maar completer op 
geworden. 
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Omkijken naar asielzoekers
Voor asielzoekers in de regio biedt Jeugdgezondheidszorg (JGZ) en het Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW) 
ondersteuning voor kinderen van 0 tot 4 jaar en volwassenen. In 2020 kwam ZONL de ouders met jonge 
kinderen letterlijk tegemoet door op het AZC in Luttelgeest het consultatiebureau te vestigen. “We merkten dat 
bezoek aan ons bureau in Emmeloord bij de jonge ouders veel onrust veroorzaakte. Er moest gereisd worden, 
vaak met illegale taxi’s, en het bracht extra kosten met zich mee,” legt jeugdverpleegkundige Vera Wagensveld 
uit. 

Laagdrempelig
Zodra de kinderen met hun ouders 
in Nederland komen en hun intrek 
nemen in het Asielzoekerscentrum 
van Luttelgeest vindt er een ver-
pleegkundige intake plaats. Er wordt 
gekeken  naar de medische achter-
grond, of het kindje alle vaccinaties 
heeft gehad en wat er verder in het 
gezin speelt. Dan volgt een medische 
controle door de jeugdarts en wordt, 
als dat nodig is, een vaccinatieschema 
opgesteld. Tenslotte komt het con-
sultatiebureau in beeld die de eerste 
jaren verder met de ouders en hun 
kindje meeloopt. “We merken écht 
verschil nu we op het AZC zitten,” blikt 
Vera op het eerste jaar terug. “We 
zijn laagdrempeliger bereikbaar, men 
weet wanneer we er zijn en soms 
komt een ouder gewoon nog even 
met een vraag binnengewandeld.” De 
winst is dus al meteen zichtbaar voor 
de jeugdverpleegkundigen van ZONL 
die fijn gebruik maken van de ruimte 
die de GGD hen op het AZC biedt. En 
is de taal een probleem, dan kan een 
tolk worden ingeschakeld.  Vera: “Het 
resultaat is dat we nu veel meer kin-
deren zien en hen ook regelmatig zien. 
Er zijn minder ‘no-shows’.” 

Problematiö en
Eenmaal op de afspraak krijgen de 
jonge ouders informatie over voeding, 
opvoedingstips en de Nederlandse 
cultuur. Beroepsmatig geniet Vera 
duidelijk van de ontmoetingen. “Er 
spelen toch weer andere problema-
tieken,” begint ze. “Vaak lastig kunnen 
slapen, moeilijk poepen en plassen, 
slecht eten. Ouders gaan dan vaak in 
op de symptomen van het kind maar 
vaak is het ook het gevolg van de 
stress bij de ouders. Dat is voor hen 
dan wel lastig om in te zien. Je pro-

beert ze dan ook gerust te stellen en 
ze regelmatig te zien.” En dat gebeurt 
inmiddels veelvuldig. “In het land van 
herkomst waren veel asielzoekers 
gewend om met medische vragen 
naar de dokter te gaan. Die moest 
betaald worden. Het fenomeen jeugd-
gezondheidszorg kennen ze niet. Dat 
ze nu gratis hulp krijgen, daar zijn ze 
heel dankbaar voor. En wij merken dat 
weer in de aanloop. Ik heb wel eens 
honderd kinderen in mijn werkschema 
gehad. Dat is een goed teken!” 

Jeugdverpleegkundige Vera Wagensveld
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Vluchteling wordt 
hulpverlener
Vanuit Algemeen Maatschappelijk 
Werk (AMW) houdt Manouchehr M. 
Fard zich nadrukkelijk bezig met de 
hulpvragen en problemen waarmee 
asielzoekers te kampen hebben. 
Manouchehr is in het najaar van 1988 
gevlucht uit Iran naar Pakistan. Drie 
jaar later kwam hij als uitgenodigd 
vluchteling naar Nederland. Dit door 
bemiddeling van Amnesty Interna-
tional en na het interview met een 
Nederlandse delegatie van Vluchtelin-
gen Werk en Nederlandse ambassade 
in Pakistan. Hij kan zich dus als geen 
ander verplaatsen in de problemen 
die asielzoekers in Nederland kunnen 
ervaren. 

“De vragen van Asielzoekers zonder 
verblijf en/of vluchtelingen met status 
zijn heel divers,” begint Manouchehr. 
“Het zijn om te beginnen veel vra-
gen zoals ze zo vaak bij ons binnen 
komen: relatieproblemen, huiselijk 
geweld, gevoelens van onveiligheid 
en omgaan met cultuurverschillen. 
Maar daarnaast ook typische vluch-
telingenvragen als opgelopen trau-
ma’s in het land van herkomst, rouw, 
gemis of de onzekere verblijfssituatie 
hier. Geregeld is uitzetting uit Neder-
land nog een reëel gevaar (voor de 
asielzoekenden zonder status). De 
onzekerheid hierover slaat ook vaak 
diepe wonden. En dan is er nog de 
onzekerheid hoe ze hun leven hier 
moeten opbouwen met alle regels en 
tradities.” Manouchehr doelt hierbij 
ook op de kansen op de arbeidsmarkt 
of mogelijkheden voor taalcursus en 
opleiding en dagbesteding.  

Samen
Inmiddels is Manouchehr een bekende 
verschijning in de AZC’s van Luttel-
geest en Balk. Daar ziet hij hoe tal van 
verschillende culturen en achtergrond 
het met elkaar moeten zien te rooien. 
“In het AZC leven vaak twee gezinnen 
in één bungalow samen. Ze komen 
uit diverse uithoeken van de wereld 
zoals Afrika en Azië en delen dan één 
keuken en soms één WC.” Gelukkig 
staat hij er niet alleen voor. “Samen 
met andere ketenpartners kijken we 
wat deze mensen nodig hebben en we 
bespreken dit dan o.a. in het multidis-
ciplinair overleg (MDO). Van daaruit 
maken we afspraken wie wat doet. 
De één doet de psychische kant en 
ik zoom dan in op de psychosociale, 
relationele problemen. Door advies te 
geven en handvatten te bieden hoop 
ik de mensen zo weer te helpen en te 
activeren.” De laatste tijden kruisten 
problemen zoals opvoedingsvraag-
stukken van alleenstaande moeders 
met kinderen en bedreigingen vanuit 
het land van herkomst zijn pad. “En 
daarnaast voer ik samen met mijn 
collega’s van NOP en Urk ook veel 
gesprekken met de nieuwkomers,” 
vult Manouchehr aan. “Zij weten vaak 
niet welke wegen ze naar de welke 
instanties moeten bewandelen. Daar 
help ik hen dan bij.” 

Hoop
Manouchehr en collega’s werken 
eendrachtig samen met de wijkagen-
ten, Veilig thuis, de Gezondheidszorg 
Asielzoekers (GZA) in de AZC’s, COA, 
Vluchtelingenwerk, de internationale 
schakelklas op het AZC en natuurlijk 
gemeenten als het om huisvesting 

gaat. Dat levert soms mooie resulta-
ten op. Manouchehr: “Er was laatste 
een jonge asielzoekster uit Irak, mijn 
voormalige buurland. Ze wachtte op 
een verblijfsvergunning. In het AZC 
had ze weinig tot geen aansluiting 
omdat ze lesbienne was. Mensen uit 
verschillende culturen wezen haar af. 
Ik heb haar geholpen aan een soci-
aal netwerk waardoor ze nu meer 
vrienden en lotgenoten heeft leren 
kennen. Het heeft haar van wanho-
pige weer iemand gemaakt met hoop 
en perspectief.” Voor Manouchehr 
heeft de gerichte ondersteuning van 
asielzoekers binnen het algemeen 
maatschappelijk werk zich in 2020 
dan ook zeker bewezen. “Ik vind dat 
we belangrijk werk doen. In het hier 
en nu mensen in een onzekere situa-
tie begeleiden en ondersteunen. Dat is 
fantastisch om te mogen doen.” 

Hulpverlener Manouchehr M. Fard
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Vroegsignalering Zwangeren

De eerste 1000 dagen van een kind 
– van conceptie tot een leeftijd van 2 
jaar – zijn cruciaal in de ontwikkeling 
van het kind. Een goede start, goede 
informatie en de juiste begeleiding 
van de ouders in die periode heeft 
een grote invloed op de rest van het 
leven van het kind. Als jeugdver-
pleegkundige en zorgcoördinator van 
het Centrum Jeugd en Gezin op Urk 
ziet Eugenie Reijntjens gelukkig dat 
de Vroegsignalering vanaf het begin 
meteen werkt. “We gingen uit van 
één cliënt per maand en dat klopte 
precies.” Als er bij de experts zoals 
huisartsen of verloskundigen vermoe-
dens bestaan dat een jonge moeder 
extra hulp nodig heeft, kan er met 
toestemming van de moeder in spé 
hulp van JGZ worden ingeschakeld. 
Dat kan via één telefoonnummer 
waar alle signalen voor het Zorgpad 
voor zwangeren uit Noordoostpolder 
en Urk centraal binnenkomen. Het 
JGZ-team krijgt wettelijk een steeds 
prominentere rol tijdens de zwanger-
schap en de eerste drie maanden na 
de geboorte. Eugenie: “In de praktijk 
zien we dat bij aanstaande ouders 
risicofactoren mee spelen zoals roken, 
drinken, woningproblemen, schulden 
of zwangerschapsissues. Vanuit JGZ 
brengen we dan een prenataal huis-
bezoek om samen met de zwangere 

te kijken wat er nodig is. We zetten in 
op Stevig Ouderschap maar verwijzen 
ook door naar Algemeen Maatschap-
pelijk Werk als er bijvoorbeeld relatie-
problemen zijn.” 

Structuur
Binnen de Vroegsignalering werken 
diverse geboortepartners samen: 
verloskundigen, gynaecologen, 
kraamzorg en JGZ. “JGZ is de spin in 
het web,” gaat Eugenie verder. “Wij 
zetten de lijnen uit voor wat nodig is 
en koppelen weer terug naar de ver-
wijzers wat er gedaan is. Het resultaat 
is dat een zwangere vrouw nu eerder 
bij de JGZ in beeld is. Iedere maand 
komt er een cliënt bij en in het nieuwe 
jaar 2021 zijn er maandelijks al weer 
meer aanmeldingen te noteren. Het 
werkt dus! “De eerste cliënt was een 

Jeugdverpleegkundige en zorgcoördina-
tor van het Centrum Jeugd en Gezin op 
Urk Eugenie Reijntjens

aanstaande moeder die huishoude-
lijke ondersteuning nodig had. Struc-
tuur en orde aanbrengen in het huis. 
Samen met haar en haar netwerk 
hebben we gekeken wat er nodig was. 
Bij de tweede moeder was sprake van 
psychische problemen. Dat vergt weer 
heel andere begeleiding.” 
Nu de Vroegsignalering ruim een half 
jaar naar volle verwachting draait, ziet 
Eugenie ook al waar de ware kracht 
van de begeleiding ligt. “De warme 
overdracht bij de samenwerking 
tussen de verschillende disciplines. Je 
kunt beter tien keer teveel overleggen 
dan één keer te weinig. We koeste-
ren de contacten met de aanstaande 
ouders én de andere betrokken pro-
fessionals.” 

Het JGZ team is per mail bereikbaar 
via babyenpeutervragen@zorg-
groep-onl.nl.

Niet alle zwangerschappen verlopen even voorspoedig. Lichamelijke of persoonlijke omstandigheden kunnen 
ervoor zorgen dat al tijdens de zwangerschap zorgen ontstaan bij verloskundigen of huisartsen en dat er 
in het aanstaande gezinnetje extra begeleiding nodig is. Na de eerste voorbereidende gesprekken startte 
in november 2020 het zorgpad Vroegsignalering Zwangeren. Een samenwerkingsverband waarin ook 
Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van ZONL participeert. 
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ZALTO
Met het ZALTO-gesprek heeft ZONL 
een uniek instrument in handen 
om functioneringsgesprekken ‘van 
twee kanten’ te voeren. Het gesprek 
werd in 2020 ingevoerd en is al niet 
meer weg te denken bij de mede-
werkers. Teammanager P&O Birgitte 
van den Berg: “We hadden al vele 
jaren een methodiek van functione-
ringsgesprekken. Deze waren altijd 
éénrichtingsverkeer. Met een klein 
team hebben we een geheel nieuwe 
methode van gesprekken ontwikkeld. 
Het moest in ieder geval een gelijk-
waardig, tweezijdig gesprek worden.” 
En zo ontstond het ZALTO gesprek, 
waarbij de letters staan voor Zorg-
groep, Aandacht voor Leren Talent 
en Ontwikkelen.  Alle facetten die 
te maken hebben met persoonlijk 
functioneren, leiderschap, vitaliteit, 
ontwikkeling, reflectie, eigen regie en 
werkplezier passeren in het gesprek 

de revue. 
Onderdeel van de ZALTO-procedure 
is ook de feedback die medewerkers 
bij twee collega’s moeten ophalen. 
“Zo worden zij ook aangemoedigd 
om over hun samenwerking met jou 
na te denken,” licht Birgitte toe. Het 
levert waardevolle informatie op 
over ieders rol binnen de organisatie. 
Verder wordt er stilgestaan bij de per-

soonlijke doelen van de werknemer 
maar ook bij de teamdoelen. Birgitte: 
“Inmiddels zijn er 300 gesprekken 
gevoerd. Naast individuele gesprek-
ken zijn ook teamgesprekken gevoerd. 
Hoewel de grote evaluatie in 2021 
nog komen moet, kan ik al wel zeggen 
dat iedereen het ZALTO-gesprek als 
fijn en plezierig ervaart. Een uur lang 
sta jij even helemaal centraal. Uit veel 
gesprekken komen bovendien ook 
nog scholingswensen voort. Dat vloeit 
voort uit de vraag: ‘Waar sta je nu en 
waar wil je naartoe?’ Zo helpen we 
zoveel mogelijk collega’s ook weer 
verder in hun ontwikkeling.” 

Opvallend is dat het unieke ZAL-
TO-model ook de belangstelling van 
collega-organisaties heeft gewekt. 
“Dat hebben we ons helemaal niet 
gerealiseerd,” reageert Birgitte. “Dat 
ons model navolging elders zou krij-
gen. Maar leuk is het wel!”
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Met succes GEMATCHT!
Ontstaan in coronatijd: MATCH. Omdat ernstig rekening 
werd gehouden met besmettingen en quarantaines onder 
het personeel werd hierop geanticipeerd met de start van 
een eigen uitzendbureau. Hiermee werd het voorbeeld 
gevolgd van initiatieven als ‘Extra handen voor de zorg’ 
en andere samenwerkingsverbanden. “ZONL speelde 
hierop in maar wilde ook een intern uitzendbureau opzet-
ten, MATCH, waarbij we zelf vacatures konden opstellen 
en actief konden gaan zoeken,” licht Birgitte toe. “Vanuit 
diverse disciplines werden de schouders eronder gezet: 
Personeel en organisatie, Wonen en zorg, wijkverple-
ging, Leren en ontwikkelen, arbeidsmarktcommunicatie. 
Dit team hield MATCH bij toerbeurt continu draaiende. 
Geweldig!” Op deze manier konden gaten in de roosters 
worden opgevuld door goed opgeleide vakkrachten. “We 
zijn gaan adverteren op sociale media. Naast het beroep op 
eigen collega’s hebben we zo ook extern succesvol nieuwe 
medewerkers geworven. Nu zijn we verder in de tijd en zijn 
vooral de detacheringsbureaus onze klant die mensen bij 
ons aandragen.” 

Terugkijkend op het eerste jaar MATCH zijn er vorig jaar 15 
mensen op de Covid-unit geplaatst, 24 in de organisatie en 
30 op detacheringsbasis. In totaal dus 69 arbeidskrachten. 
“En daar zijn we heel blij mee,” aldus Birgitte. “We heb-
ben deze nieuwe collega’s dan ook geregeld even in het 
zonnetjes gezet en onze dankbaarheid laten merken. Ook 
de uitzendbureaus hebben we niet vergeten. Want zonder 
hun bemiddeling was het ook niet gelukt.” Dat MATCH als 
‘uitzendbureau’ blijft bestaan ligt voor de hand. “Want vol-
gens mij zijn we hierin redelijk uniek,” aldus Birgitte. “In de 
wijde omtrek is het personeelstekort tijdens corona door 
zorgaanbieders niet zo aangepakt zoals wij dat nu hebben 
gedaan. En ik merk ook veel meer stress bij andere organi-
saties om het personeelsbestand nu op peil te houden.” 
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Ondersteuning bij een goede (thuis)werkplek was één van de topics van Vitaliteit & 
Gezondheid. 

meer werkplezier te ervaren.”
Va nuit het vitaliteitsbeleid van ZONL 
worden de medewerkers zo veel 
mogelijk ondersteund en geholpen bij 
het omgaan met mogelijke spanning- 
of stressklachten die ze kunnen erva-
ren. Denk aan verhoogde werkdruk 
of mentale belasting. Samen zorgen 
voor de best passende steun, als deze 
nodig is en op het moment dat deze 
nodig is. Dat doet de Zorggroep vanuit 
drie thema’s:
1. Zorg goed voor jezelf
2. Zorg goed voor elkaar
3. ZONL zorgt ook voor jou

“Uitgangspunt hierbij is dat jij als 
medewerker zelf het beste weet wat 
jij nodig hebt, om je balans te kunnen 
houden, om duurzaam inzetbaar te 

zijn en te blijven. We zijn dan ook 
overgestapt van het medische naar 
het gedragsmatige model. Als je je 
been breekt zal een arts zeggen: ‘Je 
moet nu zes weken rust houden. 
Terwijl jij misschien denkt: maar ik kan 
achter mijn bureau best achter mijn 
laptop een deel van mijn werkzaam-
heden verrichten. Dát is het verschil.”  
Inmiddels draait het project Vitaliteit 
& Gezondheid volop. Een maan-
delijkse nieuwsbrief informeert de 
medewerkers over allerlei topics 
die verbanden houden met gezond 
leven en werken: voeding, bewegen, 
ontspanning, noem maar op. Ook het 
eigen medewerkersmagazine Bij Ons 
stond geheel in het teken van Vitaliteit 
& Gezondheid.

V&G
‘Als je goed zorgt voor jezelf, kun je 
ook goed zorgen voor een ander.’ Dat 
is het leidmotief van het vitaliteitsbe-
leid dat in 2020 het licht zag. Vitaliteit 
is namelijk meer dan alleen ‘gezond’ 
zijn. Het is de energie van een mens 
om dingen te doen of aan te pakken. 
Eigen regie is de verbindende factor 
tussen de Visie op Zorg en de Visie op 
Vitaliteit & Gezondheid van Zorggroep 
Oude en Nieuwe Land. “Het vitaliteits-
beleid beschrijft de manier waarop we 
met elkaar omgaan om zo ons werk-
plezier en werkgeluk te vergroten,” 
legt Birgitte uit. “Daarnaast hebben 
we de Zorggroep Generatieregeling 
ontwikkeld waarin aandacht is voor 
alle generaties die ieder met eigen 
thema’s te maken hebben waarin 
ondersteuning zou kunnen helpen om 
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Kwaliteit bij ZONL 
Eind 2021 moeten alle verpleeghuizen aan het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg voldoen. Om verpleeghuizen 
te ondersteunen bij het werken aan kwaliteitsverbetering, kunnen de zorgkantoren in totaal voor maximaal € 
1,45 miljard aan kwaliteitsgelden toekennen aan de verpleeghuizen. ZONL heeft in 2020 daar waar het kon, 
ingezet op het vergroten van het welzijnsgevoel en welbevinden van haar bewoners door tal van activiteiten te 
organiseren. Hen een zinvolle dag bezorgen, daar ging het om. Tenslotte worden op alle woonzorglocaties nog 
extra spelletjes en fietslabyrinten aangeschaft zodat ook de bewoners tijdens de lockdowns, avondklokken en 
beperkende maatregelen toch genoeg verstrooiing hebben.

• Van Amusementskaravaan tot Deskundigheidshotel
• Wet Zorg en Dwang
• iProva
• Woonzorglocaties en het kwaliteitsbudget 
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Van Amusementskaravaan tot 
Deskundigheidshotel
Eind 2021 moeten alle verpleeghuizen aan het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg voldoen. Om verpleeghuizen 
te ondersteunen bij het werken aan kwaliteitsverbetering, kunnen de zorgkantoren in totaal voor maximaal 
€ 1,45 miljard aan kwaliteitsgelden toekennen aan de verpleeghuizen. ZONL heeft in 2020 daar waar het kon, 
ingezet op het vergroten van het welzijnsgevoel en welbevinden van haar bewoners door tal van activiteiten te 
organiseren. Hen een zinvolle dag bezorgen, daar ging het om.

Zo vertrekt vanaf 6 mei een Amu-
sementskaravaan langs de woon-
zorglocaties. Volledig coronaproof 
en met een keur aan bijzondere acts 
en lekkernijen. De karavaan is het 
resultaat van een korte maar hevige 
brainstormsessie van enthousiaste 
collega’s over het door corona flink 
stilgevallen activiteitenprogramma 
voor de bewoners. Het wordt nu een 
rondreis langs de woonzorglocaties in 
het werkgebied waarbij op elke plek 
een act plaatsvindt en een lekkernij 

wordt uitgedeeld. Zo kwamen op 
Bevrijdingsdag bij De Meenthehof in 
Steenwijk, Zonnewiede in Giethoorn 
en De Zaaier in Blokzijl clown Miepie 
en de Dancing Sunflowers die een 
dans op stelten uitvoerden. Fun-ver-
huur uit Vollenhove verzorgde tegelijk 
poffertjes voor de bewoners en 
medewerkers.

“We hebben voor het jaar 2020 een 
speciaal gereserveerd budget voor 
ontspannende activiteiten op de 

locaties,” vertelt project-ondersteu-
ner Lydia Cortenbach. “Maar door de 
coronacrisis hebben we dit nu op deze 
manier ingevuld. Het is anders dan 
eerst de bedoeling was maar voor 
onze bewoners heeft het ongetwijfeld 
dezelfde uitwerking.  Het is bedoeld 
als opkikker voor de bewoners in deze 
moeilijke periode,” licht projectleider 
Marian de Boer van de Zorggroep 
toe. “En we schakelen tegelijk zoveel 
mogelijk lokale ondernemers hiervoor 
in.” Later in het jaar verzorgen een 
operazangers en pianist onder de 
naam Minstreel een serie klassieke 
optredens in de open lucht. 
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Het kwaliteitsbudget wordt ook aan-
gewend om extra Welzijnsassistenten 
aan te nemen. In totaal zijn er nu 50 
fte actief die extra tijd doorbrengen 
met de bewoners op de vele locaties. 
Ook worden de werkzaamheden van 
de muziektherapeut uitgebreid naar 
alle woonzorgcentra van de Zorg-
groep en wordt in Pieter ten Napel 
een nieuwe medewerker geestelijke 
verzorging aangetrokken. 

Ook de medewerkers worden niet 
vergeten. Een zogenaamd Deskun-
digheidshotel vol workshops en 
presentaties moet de deskundigheid 
van alle 500 medewerkers binnen de 
waardeketen Wonen en zorg bevor-
deren in een heuse hotelomgeving. 
Thema’s als ‘Handen wassen en hygi-
ene’, ‘Agressie in de ouderenzorg’ en 
‘Muziek in je werk’ passeren de revue 
net als een boeiende presentatie van 
‘Tommie in de zorg.’ Corona zorgt 

voor een tijdelijke stop van de fysieke 
bijeenkomsten maar in 2021 wor-
den de sessies via livestream alsnog 
afgemaakt. 

Tenslotte worden op alle woon-

zorglocaties nog extra spelletjes en 
fietslabyrinten aangeschaft zodat ook 
de bewoners tijdens de lockdowns, 
avondklokken en beperkende maat-
regelen toch genoeg verstrooiing 
hebben.
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Wet zorg en dwang
Een bedhek omhoog doen, even een rolstoel op de rem zetten. Of een buitendeur op slot doen omdat een 
bewoner anders misschien wegloopt. Zomaar enkele dagelijkse handelingen die een zorgmedewerker in het 
verleden gedachteloos uitvoerde. ‘We’ vragen ons soms onvoldoende af of de bewoner of de cliënt dit ook 
wel wil. Uiteraard willen we een cliënt niet beperken in het inrichten van het eigen leven, waardoor hij wordt 
gedwongen om iets te doen of te laten of dat de cliënt wordt beperkt in zijn bewegingsvrijheid. 

De Wet zorg en dwang die sinds 1 
januari 2020 van kracht is, regelt de 
rechten bij onvrijwillige zorg of onvrij-
willige opname van mensen met een 
verstandelijke beperking en mensen 
met een psychogeriatrische aandoe-
ning (zoals dementie). Mensen die hun 
wil niet meer kunnen uiten, worden 
hierdoor beter beschermd. “In de wet 
gaat het om alles waar de cliënt ver-
zet tegen vertoont. Als een bewoner 
naar de koelkast loopt en jij doet die 
meteen weer dicht, dan moet je het 
daar over hebben.  We moeten bij 
onszelf bewustzijn creëren waarbij we 
het verzet van de bewoner herken-
nen of waar we alles voor hem willen 
invullen,” aldus Mieke van der Horn, 
orthopedagoog bij ZONL. De wet geeft 
ZONL ook houvast om een passende 
afweging te maken tussen de veilig-
heid en gezondheid van een bewoner 
en zijn vrijheid en eigen regie. Om 
de implementatie van de wet goed 
te laten verlopen,  is de commissie 
Veilige Vrijheid opgericht.  

Verzet
Anke Marsman is gedragsweten-
schapper en medeverantwoordelijk 
voor een soepele implementatie van 
de wet. Bij haar zijn inmiddels ook de 

praktijksituaties bekend: “Een cliënt 
vroeg aan de wijkverpleegkundige 
of zij de deur op slot wilde doen als 
ze wegging. Maar is dat wel veilig? 
Moeten we dat wel doen? Of wanneer 
besluiten we of iemand zijn of haar 
eigen medicatie niet meer veilig kan 
innemen? En hoe handelen we con-
form de wet als iemand agressie ver-
toont?” Mieke vult haar collega aan: 
“We willen dat de zorgmedewerker 
zoveel mogelijk vrijheid schept voor 
bewoners en cliënten. Stel dat iemand 
zich verzet tegen het douchen. Onze 
taak is dan om te achterhalen waar 
dat verzet vandaan komt. Wat triggert 
het verzet? En dan gaan we op zoek 

naar alternatieven. Alles in de geest 
van de nieuwe wet.” 

Zoö en
De commissie Veilige Vrijheid zorgt er 
nu voor dat iedereen weet wat de Wet 
zorg en dwang inhoudt en dat alle 
medewerkers getraind en geschoold 
worden. Een grote groep aandachts-
velders Veilige Vrijheid zijn inmiddels 
opgeleid om zorgverantwoordelijken 
(de bekende Eerst Aanspreekbare Ver-
zorgden) te ondersteunen bij Veilige 
Vrijheid. In elke woonzorglocatie is nu 
één aandachtsvelder werkzaam. Anke: 
“Medewerkers zijn ook geschoold in 
GRIP. GRIP wordt intramuraal gebruikt 
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om te ondersteunen bij het preventief 
en methodisch omgaan met pro-
bleemgedrag bij dementie. Dat helpt 
o.a. ook bij het voorkomen van onvrij-
willige zorg. De methode GRIP valt 
ook onder de rol die aandachtsvelders 
Veilige Vrijheid hebben. Naast GRIP 
hebben de zorgmedewerkers ook veel 
achtergrondinformatie gekregen over 
dementie, probleemgedrag bij demen-
tie, de verklaringstheorieën voor het 
ontstaan van probleemgedrag en 
passende benaderingswijzen. Ook zijn 
er webinars geweest en is intervisie 
gestart zodat collega’s met elkaar 
casussen kunnen bespreken. Maar 
het is nog zoeken. In heel het land 
zijn zorgorganisaties zoekende naar 
hoe de wet in praktijk moet worden 
gebracht.” 

Bewust
Het belangrijkste resultaat is volgens 
Anke dat de bewustwording onder het 
personeel begint te komen. “Zorgme-
dewerkers zijn zich er soms onvol-
doende van  bewust van hoe vaak ze 
over iemand beslissen op een dag. 
En als iemand geen verzet hierte-
gen biedt, is er ook geen sprake van 
onvrijwillige zorg. Door scholing kun-
nen we bijdragen aan deze bewust-
wording. En het is daarbij bijzonder 
dat ZONL uren voor ons vrijmaakt 
om dit goed uit te rollen. Bij andere 
organisaties hoor ik dat collega’s het 
‘er even bij’ moeten doen. Dat hebben 
we bij ZONL dus goed voor elkaar.”
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iProva
Informatie verandert snel in de 
huidige tijd. Van professionals wordt 
juist verwacht dat ze efficiënt en zo 
foutloos mogelijk werken. De manier 
waarop informatie opgeslagen, 
gedeeld en geraadpleegd kan worden, 
maakt hierin hét verschil. In 2020 is 
ZONL overgestapt op iProva*, een 
nieuw documentbeheersysteem. Alle 
documenten, beleidsstukken, (Vilans)
protocollen en andere stukken staan 
vanaf dat moment allemaal op één 
plek. Het systeem helpt de medewer-
kers om veiliger, slimmer en efficiën-
ter te werken waardoor het maximale 
uit de dag kan worden gehaald. Het 
ondersteunt in het hele proces van 
leren en verbeteren. “Documenten 
stonden op heel veel verschillende 
plekken,” vertelt Ilona Dijk, adviseur 
Kwaliteit, Beleid en Ontwikkeling. 
“Nu beschikken alle medewerkers 
over één plek waar alle documenten 
eenvoudig te vinden zijn. En.. het 
document wat je ziet is ook nog eens 
het meest actuele.” 

Voordelen
Tijd is kostbaar, zeker in de zorg. 
Onnodige handelingen om bijvoor-
beeld documenten te zoeken, wor-
den dan ook als storend ervaren. 
Via slimme zoekalgoritmes kunnen 
medewerkers nu snel informatie 
vinden dankzij verschillende filters en 
zoeksuggesties. Ook kunnen docu-
menten en processen makkelijker 

up-to-date gehouden worden en 
kunnen ze eenvoudig zowel intern 
als extern gedeeld worden. Aan de 
overstap ging een intensieve voor-
bereiding vooraf. In het najaar werd 
iProva een week lang door een groep 
medewerkers getest. Zij gaven het 
systeem na de test een gemiddelde 
van een 8,1. Op de vraag ‘hoe vind je 
dat het documentbeheersysteem er 
uit ziet?’ gaven 40 medewerkers aan 
dat het mooi en overzichtelijk is. Met 
de input van de collega’s is nog eens 
een verbeterslag in iProva gemaakt. 

Kennismaking
Op 2 november ging iProva live. Onder 
de eerste vijftig gebruikers werden 
een aantal attenties verloot: heuse 
iProva-koekblikken met stroopwa-
fels. Inmiddels maken steeds meer 
ZONL-medewerkers zich de werk-
wijze in het documentbeheersysteem 
eigen. Ilona: “Het doel is nu dat alle 
medewerkers van ZONL iProva weten 
te vinden. Nog niet alle documenten 
staan erin maar daar maken we in 
2021 een definitieve vertaalslag in. 
iProva is een systeem wat continu in 
ontwikkeling is en de feedback van 

gebruikers helpt daar enorm bij. Dat 
hebben we de afgelopen maanden 
ook zeker gemerkt.  

*  iProva is in 2021 overgenomen door 
het kwaliteitsmanagementsysteem  
softwarepakket Zenya. Binnen ZONL 
blijven we de naam iProva hanteren.  
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Ontwikkelingen in de 
woonzorglocaties
“Als je niet van mensen houdt, 
Krijg je nooit een hart van goud. 
Maar een hart van puinsteen 
Daar stroomt liefde en geluk direct doorheen.”’

Dit is een gedicht van mevrouw Koopman, trotse bewoner van woonzorgcen-
trum Zonnewiede in Giethoorn. We kunnen veel plannen schrijven en onze 
goede intenties in woorden vangen (zoals in een gedicht). Uiteindelijk gaat 
het om de praktijk van elke dag, met die gouden zorgmomenten, soms groot 
en soms klein. Dat betekent vooral je hart volgen en met passie naar je werk 
gaan om het verschil te maken voor onze cliënten. In ons kwaliteitsplan onder-
schrijven we deze belangrijke elementen. In 2020 hebben we hier verder aan 
gebouwd.  Echte kwaliteit wordt immers bepaald in het contact en de interactie 
tussen professionals en cliënten. Betrokken zorg. Overal en altijd; professionals 
met hart voor mensen. 

Thea de Boer 
Manager Wonen en Zorg, Zorggroep Oude en Nieuwe Land



Jaarverslag 2020

Altijd en overal, professionals met hart voor mensen!

Wittesteijn
Dankzij de kwaliteitsgelden zijn 
er flinke stappen gezet op het 
gebied van zorg en welzijn. Neem 
nu de welzijnsassistente. Deze 
zijn ook in 2020 een aanvulling 
geweest voor het welbevinden 
van bewoners. Ondanks de eerste 
lock down en de 3 maanden in 
het najaar met corona op locatie 
zijn zij ingezet in individuele - en 
groepsactiviteiten Daarnaast 
hebben zij op huiskamers 
bewoners met dementie 
ondersteundmet maaltijden en 
activiteiten. 

Aanschaf fi etslabyrint en 
andere materialen 
Voor het welbevinden van bewoners 
is er een fietslabyrint aangeschaft 
met extra sets losse trappers. Ook zijn 
er andere materialen via de dementie 
winkel aangeschaft Welzijn medewer-
kers en ass. gebruiken dit ter bevorde-
ring van welbevinden van bewoners

Regieteam
Drie zorgmedewerkers en één 
welzijnsmedewerkers ondersteunen 
collega’s in het houden van Klaver-
gesprekken en het met maken van 
professionele zorgleefplannen. Vooral 
de verbinding van welzijn en zorg is 
een uitgangspunt. Zij doen dit zowel 
individueel als met meerdere colle-
ga’s.

Visie op verpleging
Voor 12 uur per week was er een 
HBO-verpleegkundige aanwezig om 
collega’s in de verpleging te onder-
steunen bij complexe zorg, verbeteren 
van kwaliteit van zorgverlening en 
zorgproces. Daarnaast was zij coach 
on the job, ondersteunde ze het 
regieteam en positioneerde zij de aan-
dachtsvelders. Door de corona-lock-
down en verandering van functie 
is hier het eerste half jaar eigenlijk 
weinig van terecht gekomen. In de 
tweede helft van 2020 is een nieuwe 
HBO-verpleegkunde gestart. Door de 
corona-uitbraak is het takenpakket 
verschoven naar het ondersteunen 
van alle medewerkers zowel in de 
praktische uitvoering als mentale 
support. 

Visie op welzijn
Voor de locaties in Noordoostpolder 
was de planning om een welzijnsco-
ordinator aan te nemen. Om meer 
afstemming te krijgen, krachten te 
bundelen en meer een beweging van 
buiten naar binnen te maken. Deze 
coördinator is eind 2020 in dienst 
getreden.  
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Zaaier/Zonnewiede/Meenthehof
Het afgelopen jaar werd ingekleurd door de 
coronapandemie. Op iedere locatie werden alle mogelijke 
maatregelen getroffen om besmetting te voorkomen en 
voorbereidingen mocht er toch een uitbraak komen. In 
deze situatie bleek het lastig om alle ingediende plannen 
ook tot uitvoer te brengen. Binnen de beperkingen 
hebben we mogelijkheden gecreëerd om plannen anders 
in te vullen of op een later moment te starten. 

Klavergesprö 
In het Klavergesprek wordt geluisterd naar wensen behoeften 
van bewoners en van daaruit worden activiteiten die hierbij 
aansluiten geboden. Zowel individueel door welzijnsassisten-
ten als in groepen, passend bij de gezamenlijke wensen. We 
hebben de formatie van welzijnsassistenten op peil gebracht 
zodat zij ook vervangen konden worden in vakanties of ziekte. 
Dit heeft tot resultaat dat bewoners doorlopend op aanwezig-
heid van een welzijnsassistent kunnen rekenen en zo structuur 
in de dag en de week krijgen. De bewoners vallen hierdoor niet 
meer in een ‘gat’ wanneer de welzijnsassistent vakantie heeft. 

Sluiting
De coronapandemie confronteerde ons ook met een volle-
dige sluiting van onze locaties. We moesten noodgedwongen 
nog beter kijken naar wat bewoners nodig hadden om een 
fijne, zinvolle dag te hebben, nu familieleden helaas niet meer 
konden langskomen. Er is vlot ingezet op beeldbellen waardoor 
contact mogelijk bleek. Op de Zaaier en Meenthehof (waar 
bewoners met PG problematiek wonen) bleken de bewoners 
meer rust te ervaren op de huiskamers door het ontbreken van 
onverwachte prikkels (bezoek). 

Om de lange tijd van sluiting iets te verlichten kwam de 
amusementskaravaan langs de locaties. Steltlopers, clowns, 
muziek, poffertjes; het was een fijne afleiding voor bewoners 
waar ze vrolijk op reageerden. 
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Welzijnscoördinator 
In de regio Steenwijkerland hebben 
we met succes een welzijnscoör-
dinator geworven die gestart is 
per september. De oorspronkelijke 
activiteiten zoals en het faciliteren van 
ontmoeten werd onder druk van de 
corona maatregelen onmogelijk. Dit 
gaf ruimte te zoeken naar alternatie-
ven en contacten te leggen, plannen 
te maken voor het moment dat dat 
wel weer mogelijk is. Ook heeft zij zich 
gericht op het adviseren en onder-
steunen van medewerkers welzijn en 
activiteiten op de locaties. Het project 
buurtbeleeftuin heeft ze aangejaagd 
met als resultaat dat deze klaar is 
voor gebruik. 

Zingeving
Voor 2020 hadden we het plan te 
starten met gespreksgroepen, helaas 
bleek dit niet mogelijk. Aandacht voor 
zingeving kon voor bewoners wel 
geboden worden omdat we zijn gaan 
werken met een medewerker geeste-
lijke verzorging. Deze bezoekt indivi-
duele bewoners die behoefte hebben 
in het kader van zingeving/levensvra-
gen. We hopen ergens in 2021 met de 

hulp van deze medewerker te starten 
met een gespreksgroep. Zo ook is het 
de bedoeling dat de medewerkers dit 
jaar een training op maat krijgen rond 
zingeving.

Kwaliteit van Zorg
Het regieteam is actief geweest. Zij 
hebben zich enerzijds gericht op het 
ondersteunen van de teams bij coro-
nazaken. Tijdens de (digitale) teamo-
verleggen is er aandacht geweest 
voor kwaliteitsthema’s en zijn de 
bewonersbesprekingen doorgegaan. 
Op deze wijze hebben we gewerkt aan 
het verankeren van ons kwaliteitsver-
beterprogramma Vensters van Kwa-
liteit. De (bijna afgestudeerde) HBO 
verpleegkundige is voorzitter van het 
regieteam en betrokken bij complexe 
en palliatieve zorgsituaties op alle drie 
de locaties. Ook coacht zij junior ver-
pleegkundigen die het afgelopen jaar 
op de Zaaier zijn komen werken. 

Bõ andelaren 
In het kader van beweging voor 
bewoners zijn er fietslabyrinten aan-
geschaft waar veel gebruik van wordt 
gemaakt. De inzet van de beweega-

goog was minimaal, wel heeft hij (op 
verzoek) enkele filmpjes opgenomen 
voor bewoners met beweegoefenin-
gen.  De muziektherapeut biedt thera-
pie op kleine schaal op de PG locaties. 
We hopen beide in 2021 beter te 
integreren in programma’s voor een 
gezonde, zinvolle dag. 

Afsluitend
Corona was én is nog steeds ingrij-
pend voor alle betrokkenen bij de 
locaties. Maar het heeft ons laten zien 
dat we goed zijn in het vinden van 
mogelijkheden en daarbij ook out-
of-the-box durven te kijken. We zijn 
kwaliteit van zorg niet uit het oog ver-
loren en daar waar nodig en mogelijk 
bijgestuurd, geïnstrueerd en geleerd. 
We hebben niet stil gezeten en zijn 
er trots op dat we warme zorg met 
aandacht voor beleving en zingeving 
in een zinvolle dag samen hebben 
kunnen brengen ondanks alles.
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Nieuw Clarenberg
In het kwaliteitsplan 2020 zijn 
een aantal zaken beschreven 
waar Nieuw Clarenberg mee aan 
de slag wilde. Bij het opstellen 
daarvan was er nog geen benul 
wat iedereen werkelijk te wachten 
stond. Uiteindelijk heeft de 
bestrijding van COVID-19 het 
nodige gevraagd van de bewoners, 
mantelzorgers, vrijwilligers en 
medewerkers binnen Nieuw 
Clarenberg. 

Visie op Verpleging
In ieder team van Nieuw Clarenberg 
(NC) zit minimaal 1 verpleegkundige 
met de prioriteit ‘handen-aan-het-
bed.’ Daarnaast hebben ze coördi-
nerende taken op kwaliteitsthema’s 
en het begeleiden en coachen van 
collega’s ten behoeve van goede 
bewonerszorg. In 2020 zijn mogelijk-
heden onderzocht om een HBO-ver-
pleegkundige aan te stellen die 
locatie-overstijgend in de regio Steen-
wijkerland ondersteunend ingezet zou 
kunnen worden. Omdat NC beschikt 
over een redelijk aantal verpleegkun-
digen is besloten om vooralsnog niet 
te werven voor deze HBO-verpleeg-
kundige.   
De huidige verpleegkundigen zijn 
ingezet en verdeeld op de diverse 
kwaliteitsthema’s waarbij zij de aan-
dachtsvelders van deze kwaliteitsthe-
ma’s helpen beter invulling te geven 
aan hun aandachtsveld. Ook hun 

positie als vraagbaak voor het team 
op hun aandachtsveld kwam goed 
uit de verf. In het verlengde hiervan 
faciliteren/coachen verpleegkundigen 
ook de Eerst Aanspreekbare Verzor-
gende (EAV-er) in het nemen van hun 
rol. Devies hierbij is aansluiten in de 
facilitering wat een individu nodig 
heeft. In 2020 zien we eerste tekenen 
van verbetering welke we uiteraard 
door willen zetten naar 2020.    

Visie op Welzijn
Vanuit de kwaliteitsgelden zijn in 
2019 welzijnsassistenten aangetrok-
ken om meer invulling te geven aan 
het (individuele) welzijn en welbe-
vinden van bewoners. In 2020 is de 
formatie van deze collega’s verder 
uitgebreid zodat ook bij verlof en ver-
zuim voldoende continuïteit geboden 

kan worden. 

Begin 2020 is de WMO-dagbesteding 
geïntegreerd in het welzijnsaanbod 
van Nieuw Clarenberg. Hierdoor 
ontstond een mix van mensen die in 
Nieuw Clarenberg wonen en mensen 
die in de stad Vollenhove wonen. Door 
deze samenvoeging ontstaat er een 
andere dynamiek en proberen we nog 
beter aan te sluiten bij de behoefte 
die individuele bezoekers hebben. 
Helaas is medio maart door Corona de 
WMO-dagbesteding noodgedwongen 
gestopt. Rond de zomerperiode is dit 
weer gestart maar is wel besloten 
deze groep (WMO)bezoekers voor-
lopig apart te houden wegens. het 
risico op mogelijke verspreiding van 
het virus. Zodra de situatie het weer 
toe laat, zullen we de werkwijze zoals 



Jaarverslag 2020

Altijd en overal, professionals met hart voor mensen!

begin 2020 ingezet weer opnieuw 
oppakken. 
1 oktober is er vanuit de visie op 
Welzijn & Welbevinden een (HBO)
welzijnscoördinator aangesteld. Zij is 
een ‘linking-pin’ voor de locaties van 
ZONL in Steenwijkerland en verant-
woordelijk voor het verbinden van 
‘binnen en buiten’ waarbij vooral het 
wijkgericht coördineren, adviseren van 
welzijnsmedewerkers en het samen-
brengen van de buurt. 

Visie op zingeving
In het kwaliteitsplan staat beschreven 
dat we binnen NC meer willen inzet-
ten op zingeving. Hierbij is  benoemd 
de inzet van therapeuten specifiek op 
het gebied van bewegen en muziek. 
Dit is deels gelukt maar de omstan-
digheden lieten dit niet altijd toe. Na 
instructie hebben medewerkers hier 
zelf ook deels invulling aan gegeven.  
Eind 2020 is er een extra geestelijk 
verzorger aangetrokken. De zicht-
baarheid/inzet van hem zal in 2021 
verder worden uitgebreid. We merken 
dat (zeker ook in de coronaperi-
ode) hiermee wordt voorzien in een 
belangrijke behoefte van bewoners.  

Kwaliteit
Afgelopen jaren is binnen ZONL een 
kwaliteitsverbeterprogramma door-
lopen. Deze werd opgevolgd in 2018 
door de Verbeterroute en in 2019 
door de Ontwikkelroute. Het jaar 2020 
zou in aansluiting hierop het Veran-
keringsjaar worden. Doel hierbij was 
vooral om de ingezette verbeteringen 
vast te houden, te optimaliseren en 
te borgen. Door de Corona kon deze 

‘route’ maar zeer beperkt doorlopen 
worden. De ‘route’ wordt daarom 
ook doorgezet naar 2021 zodat alle 
belangrijke onderdelen hieruit toch 
voldoende aan bod komen. 
Teamoverleggen konden op zeker 
moment weer goed doorgang vinden, 
zij het soms anders dan gewend. De 

in het kwaliteitsplan 2020 benoemde 
andere ontwikkelde structuur van de 
overleggen is geïmplementeerd. Hier-
door is de bewoner significant meer 
centraal komen te staan in de teamo-
verleggen. Van daaruit ontstaat ook 
‘als vanzelf’ meer aandacht en ruimte 
voor de kwaliteit van zorg. 

Talma Hof

In verpleeghuis Talma Hof zien we duidelijk dat de persoonsgerichte zorg 
haar vruchten afwerpt. Medewerkers verdiepen zich in het levensverhaal van 
de bewoner en dat brengt mooie ontmoetingen tot stand. Zo leren ze elkaar 
nog beter kennen want er wordt maatwerk geleverd.
Ook de komst van de welzijnsassistenten blijkt een schot in de roos. De extra 
tijd die zij aan de bewoners kunnen schenken levert duidelijk een beter gevoel 
van welzijn op bij de bewoners. De welzijnsassistenten zijn beslist een wel-
kome aanvulling. Ook de eigen regie van de bewoner krijgt steeds meer vorm. 
Verder zijn in 2020 de aandachtsvelders in positie gebracht. Op deze manier 
vergroten we onze expertise en zijn er duidelijke contactpersonen binnen de 
aandachtsgebieden.
De nieuwe Wet zorg en dwang is in 2020 geïmplementeerd. Alle maatregelen 
die voortkomen uit de wet staan goed omschreven in het zorgleefplan, nadat 
het door alle partijen is besproken in het Multidisciplinair Overleg (MDO). 
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Hof van Smeden
Met de aanstelling van een 
welzijnscoördinator wordt in 
2020 duidelijk verbinding gezocht  
tussen verschillende organisaties 
en wordt het activiteitenaanbod 
voor de bewoners en bezoeker 
vergroot. Er is dan nog meer 
keuze voor bewoners en de 
organisaties kunnen van elkaar 
leren. Helaas hebben wij de 
bewoners en bezoekers in 2020 
niet veel kunnen bieden, door 
het coronavirus. In de maanden 
maart en april en een deel van 
mei 2020 zat de locatie  totaal op 
slot, er mochten geen bezoekers 
binnen komen. De eenzaamheid 
is hier groter door geworden voor 
veel bewoners en bezoekers. De 
welzijnsassistenten hebben veel 
individuele aandacht gegeven. Dit 
is ontzettend gewaardeerd door 
onze bewoners.

Visie op verpleging
Een van de verpleegkundigen heeft 
veel coachingsgesprekken gevoerd 
met het personeel in 2020. Dat was 
erg waardevol in deze hectische tijd, 

vol zorgen en stress rondom het 
coronavirus. Doordat ze regelmatig 
in gesprek was met de zorg is er veel 
aandacht geweest voor de zorgmede-
werker en de bewoners. 

Visie op zingeving 
De bewegingsagoog komt weke-
lijks bij verschillende bewoners. Ze 
geeft tips en adviezen om meer te 
bewegen en op welke manier bewe-
gen mogelijk is. Er is een geestelijk 
verzorger aangesteld in 2020. Dezej 
heeft veel individuele gesprekken 

gevoerd met bewoners. Die kijken uit 
naar zijn komst, vinden het fijn om 
met hem in gesprek te zijn. Hij zoekt 
ook weer verbinding met de kerk 
waar de bewoners bij aangesloten 
zijn, waar het contact is verwaterd. 
Dit is erg waardevol en de bewoners 
voelen zich hier weer meer gezien 
en gehoord, nu het contact met de 
ouderling van de kerk weer versterkt 
is. 
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Markehof
Binnen woonzorgcentrum 
Markehof is hard gewerkt aan de 
acht vensters van kwaliteit.

Persoonsgerichte zorg is goed en er 
zijn altijd verbeterpunten natuurlijk, 
maar bewoners ervaren dat de kwali-
teit van zorg goed is. Ze ervaren veilig-
heid en ook in het bewogen coronajaar 
grote betrokkenheid van alle kanten 
door zorg, welzijn en van buitenaf.
Het scheelt natuurlijk ook heel veel 
dat de locatie Markehof nog steeds 
coronavrij is. Uit een onderzoek onder 
de bewoners kwam naar voren dat ze 
meer behoefte hebben aan individuele 
aandacht dan aan groepsactiviteiten. 
Aantal groepsactiviteiten zijn daar-
door in het nieuwe jaar vervallen en 
we richten ons meer op het individu-
ele aspect. Veel activiteiten worden al 
door vrijwilligers gedaan met achter-
vang van een professionele kracht. 
Dit verloopt goed en zal nog meer 
uitbreiding krijgen.

Heel belangrijk hierin is de eigen regie 
van de bewoner. Dit is ook een speer-
punt van de organisatie en die is ook 
door het CCR in samenwerking met 
het onderzoek van het NHL duidelijk 
op de agenda gezet. Maar de invul-
ling is een blijvend aandachtspunt op 
alle locaties. De vraag ‘Waar heeft de 
cliënt zijn eigen regie nog?’ staat cen-
traal.  Als een bewoner op een ander 
tijdstip wil eten of ander eten wil dan 

dat gebruikelijk is, of als iemand later 
naar bed wil dan 23.00 uur als de 
avonddienst weggaat, of iemand wil 
langer uitslapen en pas eind van de 
ochtend gedoucht worden. Het zijn 
allemaal voorbeelden waarvan we 
zeggen: ja dat moet mogelijk zijn.  

De visie op voeding en de persoons-
gerichte zorg zijn items waar veel over 
gesproken is het afgelopen jaar. Klein-
schalig wonen is de afdeling waar zelf 
gekookt wordt. Daar kan men best 
onderricht krijgen van de dames van 
de catering. Dit is ook een omslag in 
denken, want medewerkers roepen 
niet zo snel de hulp in van elkaar. Dit 
moet wel meer gebeuren. Gebruik 
maken van elkaars kwaliteiten.
Het afgelopen jaar zijn plannen 

gemaakt om in de toekomst een afde-
ling van de Markehof om te vormen 
naar een PG afdeling in de vorm van 
beschermd wonen en alle facetten die 
daar bij horen. 

Tot slot zijn de contacten met de eigen 
cliëntenraad. Hoewel de vergaderin-
gen tijdelijk wegvielen bleef er toch 
wekelijks telefonisch contact. Zo bleef 
de goede samenwerking overeind 
zodat er één lijn getrokken kon 
worden als er contacten waren met 
families rondom corona. 



Belangenbehartiging
cliënten
• Voeding
• WMCZ: De Wet Medezeggenschap 
 Cliënten Zorgorganisaties
• Corona
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Voeding
Al geruime tijd loopt bij de CCR het 
project Voeding. Lekker eten is een 
belangrijk onderdeel van de dag. Het 
hoogtepunt voor de bewoners. En 
zoveel bewoners, zoveel smaken. 
“Eten op maat – afgesteld op de 
smaak en de behoefte van de indivi-
duele bewoner heeft dan ook onze 
voorkeur,” begint Anjo Geluk. “Elke 
locatie heeft een aandachtsvelder 
voeding die meehielp bij een groot 
onderzoek naar alle aspecten van de 
voeding. Uit dit onderzoek bleek onder 
meer dat er nogal wat bewoners 
ondervoed zijn. Dat betekent niet dat 

ze broodmager zijn, maar dat ze niet 
de voeding krijgen die bij hen past. 
De diëtisten hebben dan ook heel 
breed gekeken naar de voeding en ook 
de specialist ouderengeneeskunde 
deed mee. Zij kwamen bijvoorbeeld 
tot de conclusie dat sommige bewo-
ners beter zes kleine porties kunnen 
verwerken dan drie keer een grotere 
maaltijd. Kleine dingen die snel te 
realiseren zijn. En dus nu op maat.” 
In 2020 is een proeverij georga-
niseerd. Daaruit kwamen al veel 
bruikbare tips. Zo komt er keuze uit 
de sausjes bij de groente of het toetje. 

Of uit drie soorten vlees. En er moet 
meer oog komen voor de presentatie: 
de tafel netjes gedekt, geen heen-en-
weer geloop tijdens het eten. 

Een kleine vooruitblik 
naar 2021? 
Anjo: “In de Hof van Smeden zal een 
pilot starten met streekgebonden 
maaltijden die in de eigen profes-
sionele keuken worden bereid. De 
kleinschalig wonen-locaties gaan ook 
zelfstandig koken en bij voorkeur vol-
gens het Hello Fresh-principe. Met de 
nieuwe cateraar willen we afspraken 
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maken met als basis dagelijks verse 
maaltijden.” 

Ada van Diepen (voorzitter Cliën-
tenraad Markehof te Marknesse en 
CCR-lid):
“Opvallend is dat de meeste mensen 
tevreden zijn over het eten dat ze 
krijgen. Er is een opwarmkeuken en 
een restaurant. Natuurlijk wil Marke-
hof zelf eten koken maar dat kan niet. 
De voorzieningen zijn niet toereikend. 
Afgelopen jaar hebben we een paar 
keer een maaltijd bereid met hulp 
van de keuken in Nieuw Clarenberg in 
Vollenhove. Een Italiaanse maaltijd. 
Mensen hebben gesmuld en genoten 
van de geuren van de kruiden. Het 
heeft ons ervan overtuigd dat het 
anders moet met de voeding. 

In de CCR hebben we geconcludeerd 
dat alles moet draaien om het welzijn 
van de bewoners. Voeding moet sei-
zoensgebonden én streekgebonden 
zijn. Dus bijvoorbeeld aardappelen, 
wortels en uien uit de buurt gebrui-
ken. Door verse en gezondere voeding 
kan het medicatiegebruik  ook naar 
beneden gebracht worden.” 

Marry Gorte (voorzitter Cliëntenraad 
Zonnewiede, Giethoorn)
“Met de CCR hebben we in 2020 een 
inventarisatie gedaan in elk huis. Hoe 
wordt het eten klaargemaakt? Wat 
vinden de bewoners lekker en wat 
niet? Wat missen ze nog? Welk eten 
is geschikt voor iedere bewoner? De 
conclusie voor Zonnewiede: de bewo-
ners willen graag een glaasje rode 

wijn bij het avondeten. En iets bij het 
toetje zoals Roosvicee over de vla of 
bramensap bij de yoghurt. 
Nieuw is ook het uitdelen van kant 
en klaar fruit in bakjes op de kamer 
van de bewoners. Of ze krijgen het 
bakje beneden in de gemeenschap-
pelijke ruimte. Eerder stond er een 
fruitschaal op tafel beneden, maar 
bewoners namen dan meerdere stuks 
mee waarvan je niet wist wat ermee 
gebeurde. Nu weten we dat iedereen 
zijn eigen portie fruit per dag krijgt.
Het hoogtepunt van 2020 was wel de 
samenwerking met de chefkok van 
Grand Café De Fanfare. Twee keer 
in de week verzorgde hij de meest 
heerlijke gerechten waarbij de bewo-
ners verzoekjes mochten indienen en 
meehielpen bij het klaarmaken.”
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WMCZ 
De Wet Medezeggenschap Cliënten Zorgorganisaties is op 1 januari 2021 ingevoerd, maar 2020 werd door 
de Centrale Cliëntenraad gebruikt als aanloopjaar. Alle reglementen van de CCR en de cliëntenraden van de 
woonzorglocaties moesten worden aangepast. Er is een commissie ingesteld die de concept-reglementen 
heeft opgesteld. Bestuurder Albert Hilvers keurde de reglementen goed. Voorzitter Anjo Geluk van de Centrale 
Cliëntenraad van ZONL vertelt…

“Belangrijkste winst van de invoering 
van de WMCZ is dat de cliëntmede-
zeggenschap nu goed op de kaart 
staat. Zowel landelijk als bij Zorg-
groep Oude en Nieuwe Land. De CCR 
beschikt nu over meer bevoegdheden 
die ook anders in elkaar zitten. Een 
voorbeeld: als er een onderwerp 
wordt besproken voor advies of ter 
instemming en het betreft minder dan 
de helft van de lokale cliëntenraden, 
dan moet de eigen cliëntenraad advi-
seren in plaats van de CCR.  
Anders is het bijvoorbeeld bij de 
adviesaanvraag over de visie op 
dementie. Dat is een onderwerp dat 
de hele organisatie aangaat. Dan is 
dit een beslispunt van de CCR. Wordt 
locatie Wittesteijn verbouwd? Dan 
geldt enkel het advies van de cliën-
tenraad van Wittesteijn. “Over advies 
gesproken, we beperken ons daarbij 
niet tot een enkel ‘ja’ of ‘nee’ maar 
komen ook met onderbouwing en 
vragen erbij. Een positieve luis in de 
pels en geen ‘ja-en-amenhouding.’ 
Eigenlijk kun je wel zeggen dat we er 
bovenop zitten.” 
In 2020 is vooral het WAT (met hoofd-
letters) van de WMCZ behandeld. In 
2021 behandelen we het HOE ervan. 
We buigen ons ook over de vraag of er 

wellicht meer cliëntenraden bij moe-
ten komen. Krijgt de wijkverpleging 
een eigen CR? Of straks het nieuwge-
bouwde Kompas? De Meenthehof en 
De Zaaier hebben momenteel geen 
cliëntenraad; het zijn kleine locaties 
en het is moeilijk om mantelzorgers 
of familie vast te houden. We gaan 
dan ook zoeken naar een structurele 
oplossing hiervoor.  
De Centrale Cliëntenraad heeft met de 
nieuwe wet ook een extra bevoegd-

heid: het instemmingsrecht. Dit recht 
gaat verder dan advies. Het betekent 
dat de bestuurder over een negental 
in de wet genoemde onderwerpen 
voor het nemen van het besluit goed-
keuring van de Centrale Cliëntenraad 
moet hebben. Met de komst van het 
enquêterecht is de positie van de CCR 
nóg meer versterkt.”  
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Corona

wereld te delen aan nieuws, activi-
teiten, bezoektijden, geschenken van 
ondernemers, sponsoracties enzo-
voort. 
Terugkijkend op deze periode kan ik 
zeggen dat de CCR heel tevreden is 
over de manier waarop er gecommu-
niceerd is. Er werd snel geschakeld 
met het managementteam. Als CCR 
zijn we dan ook overal bij betrokken 
geweest. Natuurlijk waren er ook wel 
eens klachten van families die vaker 
op bezoek wilden bij vader of moeder 
of geen beschermingsmiddelen wil-
den gebruiken. Daar hebben we goed 
op geacteerd. 
Corona greep ook in in de hele orga-
nisatie. “Dan is niet alleen het cliënt-

“En toen was er corona. Het was 
experimenteren voor ons. Corona 
bepaalde de agenda maar de dage-
lijkse gang van zaken ging ook 
gewoon door. Ik vond dat we het heel 
druk hadden,” blikt CCR-voorzitter 
Anjo Geluk terug. 
“Vanaf maart 2020 zijn we nog maar 
een keer fysiek bij elkaar geweest, 
verder alleen online. Als CCR heb-
ben we geen dagelijks bestuur maar 
sinds het begin van de crisis is dit 
tijdelijk ingesteld. Zo kunnen we met 
extra bevoegdheden snel handelen in 
samenwerking met het management. 
Ook brachten we tot de zomer een 
nieuwsbrief uit met bijdragen van 
alle cliëntenraden. Er was immers de 

belang leidend. We wilden  breder 
kijken dan alleen naar de bewoners en 
cliënten, óók naar het belang voor de 
medewerkers. In goed overleg met de 
OR en de VVAR. Alles bij elkaar was 
het een bijzonder jaar, waarin we toch 
ons werk hebben kunnen doen. 

ZONL-projectgroep voeding: 
Roswitha Stam: 
R.Stam@zorggroep-onl.nl
CCR- werkgroep voeding: 
Marry Gorte: 
marrygorte@zonnet.nl  
(ook voorzitter CR-Zonnewiede)
Ada van Diepen: 
adaoene@gmail.com 
(ook voorzitter CR-Markehof)
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De ondernemingsraad heeft haar waarde in het door corona gedomineerde jaar 2020 meer dan ooit bewezen. 
Die conclusie durven Gerda Spoelstra en Theo Prudon wel te trekken. “We zijn meer betrokken geweest dan 
ooit,” begint Theo, voorzitter van de OR. “Vorig jaar, maar ook nu nog, leunt het management zwaarder op ons 
dan normaal. Men wil weten: Wat gebeurt er op de werkvloer? Doen wij het nog goed?” Ambtelijk secretaris 
Gerda vult hem aan: “Ook is de band tussen OR, MT en bestuurder duidelijk versterkt. Er is goed overleg met 
elkaar. ”Theo en Gerda hebben vanuit hun rol ook wel genoten van het afgelopen jaar. Theo: “Wat je ziet bij 
dit soort crises: het lijkt of je als OR naast de bestuurder op de bestuurszetel gaat zitten. In het hart van het 
bestuur zit je dan.”

• Corona: gezondheid voorop
• Werken wanneer jij at wilt
• Wijkverpleging
• VVAR: Wél invloed, nog niet goed zichtbaar

Medezeggenschap: OR en VVAR
OR – ‘Naast de bestuurder op de 
bestuurszetel’
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Corona: gezondheid voorop
Het is duidelijk dat corona de problemen die er zijn in de zorg heeft uitvergroot. Het algemene 
personeelstekort, de zwaarte van het zorgberoep en decentrale structuren openbaarden hun kwetsbaarheid. 
Gerda: “Meteen na de uitbraak van corona hebben veel mensen overgewerkt. Er kwam meer uitval. We doen bij 
ZONL al veel aan de vitaliteit en gezondheid van ons personeel. Daarbij helpen we mensen die verzuimen maar 
nog belangrijker is het om ervoor te zorgen dat medewerkers niet uitvallen. Dat preventief alles goed geregeld 
is.”  

De OR heeft zich ook hard gemaakt 
voor nazorg na corona. “Wat doen 
we aan morele steun? Ook mentaal 
was het voor de handen aan het bed 
zwaar. We hebben dan ook gekeken 
naar collega’s die corona hebben 
gehad en waar langdurige problemen 
op de loer liggen. Wat regelen we 
voor hen nu ze chronisch ziek zijn en 
hun werk niet meer volledig of deels 
kunnen doen? Daar moet iets voor 
geregeld worden, ook in Den Haag,” 
aldus Gerda. Theo vult haar aan: “ Wat 
we als OR willen is dat corona uitge-
roepen wordt tot beroepsziekte. Daar 
zijn financiële regelingen voor waarop 
je op kunt terugvallen. Als je niet meer 
in je oude functie kunt terugkeren 
bijvoorbeeld. We proberen het door 
de bestuurder aan te laten kaarten bij 
ACTIZ, vakbonden en andere verban-
den.”

Zorgen
Het is de OR ook niet ontgaan dat 
het lastig is om nieuw personeel te 
werven. We klapten voor de zorg 
tijdens corona en verpleegkundigen 
en verzorgenden waren even de échte 
helden, maar op de arbeidsmarkt is dit 
enthousiasme nog niet terug te zien. 

Theo: “Beroepen als verpleegkundige 
en verzorgende zijn niet populair bij 
jongeren. En er is een grote uitstroom 
van oudere medewerkers (60+-ers). 
Als je ziet dat het zwaartepunt van 
de zorg ligt bij 55+-ers en het wordt 
van onderen niet aangevuld met jonge 
krachten….” 
Gerda en Theo zijn het er over eens, 
het zit hem vooral in de beroepskwa-
liteit. Theo: “Bij ZONL maar eigenlijk 
bij elke zorgorganisatie, is een steeds 
hogere kwaliteit van zorg nodig. Zie-
kenhuis verplaatste zorg bijvoorbeeld. 
In de wijk en intramuraal wordt de 
complexiteit van de zorg steeds gro-
ter.  Denk aan ziekenhuis-verplaatste 
zorg en specialistische zorg. Het 
niveau van de opleidingen is niet toe-
reikend. Dat geldt eigenlijk ook voor 
een deel van ons huidig personeel.” 

Decentraal
In Nederland is de zorg decentraal 
geregeld. Het beleid wordt in Den 
Haag gemaakt, ZONL heeft als zor-
gorganisatie een uitvoerende taak. 
“Maar ineens zag je dat door corona 
beleidsmakers ineens uitvoerende 
taken op zich namen,” analyseert 
Theo. “ Men was als ambtenaar niet 

gewend om ineens uitvoerend bezig 
te zijn. Er was geen coördinatie. Ook 
de OR liep hier tegenaan: hoe gaan 
onze medewerkers gevaccineerd 
worden? We hadden op een gegeven 
moment collega’s met dezelfde func-
tie waarbij de één wel en de ander niet 
gevaccineerd was. Hoe kan dat nou? 
En nu nog is het niet goed geregeld.”  
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Kanteling werktijden – werken 
wanneer jij dat wilt
Zorggroep Oude en Nieuwe Land 
wil een goede, vooruitstrevende 
werkgever zijn. Meer zeggenschap 
van de medewerker over zijn of haar 
werktijden is een ‘hot item’ bij de OR. 
Theo: “Vroeger bepaalde de leiding-
gevende de roosters van het hele 
team. Wij willen dat de teams zelf 
hun roosters gaan maken en zo ook 
mede hun werktijden bepalen. Dat 
vraagt een professionaliseringsslag 
in de organisatie. Mensen moeten 
hiervoor geschoold worden.” In 2019 
is, na veranderingen in de cao met 
de vier waardeketens afgesproken 
dat ze aanvullende afspraken zouden 
maken. Deze afspraken komen nu bij 
de OR langs om getoetst te worden. 
Gerda: “Wij merken dat er onduidelijk-
heid is over de roosters. Krijgen veel 
signalen van teams waar het nog niet 
lekker loopt. Mensen moeten toch 
extra werken, roosters zijn niet goed 
ingevuld. Hierover hebben we in 2020 
ook nog een enquete gehouden onder 
het personeel.”  
Het OR-team zet zich in om de balans 
privé-werk te bewaken. Onder het 
personeel zijn immers ook eenouder-
gezinnen met kinderen thuis, mantel-
zorgers of alleenstaanden. Elk heeft 
zijn leven anders ingericht. Roosters 
en werktijden hebben invloed op dit 
leven. “Meer zeggenschap over balans 
werk en privé bepaal jij zelf en niet je 
baas,” belijdt Theo. “In 2021 verwach-

ten we het laatste aanvullende kader 
werktijden te kunnen afronden met 
een advies. Ons wensresultaat is dan 
dat mensen voelen dat ze zelf hun 
werktijden kunnen bepalen op basis 
van hun eigen privé-situatie. Als je dit 
als organisatie goed geregeld hebt, 
word je ook nog een aantrekkelijk 
werkgever.”
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Wijkverpleging
De rol van de thuiszorg, bij ZONL 
wijkverpleging genoemd, wordt de 
komende jaren steeds belangrijker. 
Mensen wonen immers steeds langer 
thuis. Dit vraagt ook om een hogere 
kwaliteit van zorgmedewerkers. 
Door de vele kleine contracten is er 
een versnippering van werktijden die 
niet ideaal is voor met name jonge 
werknemers. Een oplossing hiervoor 
vindt de OR de uitwisseling tussen 
intramurale en extramurale zorg. 

Ofwel: een mix van werken op één of 
meer woonzorglocaties en bij mensen 
thuis. Door de uitval van collega’s 
door corona is dit in 2020 al uit nood 
ontstaan.  Dit lijkt nu voor een deel 
de oplossing te zijn. Theo: “Door één 
systeem in te voeren kun je dit beter 
organiseren. Dit maakt het werk 
afwisselender én geeft de mogelijk-
heid tot grotere contracten. Werken in 
de zorg kan hierdoor mensen blijven 
boeien en binden.” 
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VVAR: Wél invloed, nog niet goed 
zichtbaar
De verzorgende en verpleegkundige adviesraad (VVAR) heeft een adviserende en stimulerende rol op 
het gebied van zorgbeleid, kwaliteit van zorg en de professionele ontwikkeling van de verzorgende en 
verpleegkundige beroepsgroep. Dankzij COVID-19 heeft de VVAR zich meer dan ooit bewezen, vindt Hillie 
Kramer. Ze is wijkverpleegkundige op Urk én VVAR-lid. “Vooral vanaf de tweede golf in oktober hebben we 
structureel overleg met bestuurder Albert Hilvers over COVID-gerelateerde zaken. Daardoor zijn we meer 
betrokken in de processen en veel meer op de hoogte van wat er speelt. Dat ging nog mis in de eerste golf.” 

Toen in maart de coronapandemie 
een feit was ontstond bij de VVAR de 
vraag: Hoe kunnen wij het Centraal 
Crisisteam Corona (CCTC) adviseren? 
Er waren immers tal van kwesties die 
om doorpakken vroegen. “Neem nu 
het mondkapjesbeleid,” begint Hillie. 
“Dat moest versneld worden inge-
voerd. We moesten met mondkapjes 
werken maar hoe? Moesten wijkver-
pleegkundigen bij tien verschillende 
cliënten tien nieuwe mondkapjes 
gebruiken? Allemaal praktische zaken 
dus.”  

Onrust
Er ontstond onrust in de teams waar 
de werkdruk toenam door uitval van 
collega’s. Diverse keren komt de VVAR 
met advies om de bezettingspro-
blematiek het hoofd te bieden. “We 
zagen ook dat de input van ons werd 
meegenomen door het management,” 
blikt Hillie terug. Onrust was er ook 
rondom de vraag: wel of niet vacci-
neren? Samen met Moreel Beraad 
werden scenario’s besproken. “Mag 

een bewoner inzicht vragen in wie 
van het verplegend personeel zich 
wel en niet heeft laten vaccineren? 
Deze stelling poneerde de Centrale 
Cliëntenraad (CCR),” vertelt Hillie. “Ons 
advies luidde: Dat mag niet. Je laat je 
vaccineren ter bescherming van jezelf. 
Dat mag geen invloed op de bewoners 
hebben. Die dienen zich ook primair te 
laten vaccineren ter bescherming van 
zichzelf. Als VVAR bekeken we deze 
vraag natuurlijk vanuit het oogpunt 
van de medewerker en dus luidde 
onze conclusie: dit mag de clïënt niet 
vragen, mede ook vanwege de privacy 
van de medewerker.” 
Corona trok ook een forse wissel op 
de bewoners in de woonzorgcentra. 
Familie en vrienden mochten een tijd 
lang niet op bezoek komen en later 
slechts mondjesmaat. De VVAR dacht 
mee over een verantwoorde bezoe-
kersregeling. Omdat er per locatie 
verschillende regels gehanteerd wer-
den, was dit nog best een uitdaging. 
Terugblikkend op 2020 heerst er 
binnen de adviesraad vooral tevre-

denheid. Er is structureel overleg met 
de bestuurder en het management 
benadert de VVAR nu vaker dan de 
collega’s van de werkvloer zelf. Dat 
geeft ook wel weer te denken. Hillie: 
“We hebben ons meer dan ooit bewe-
zen maar toch blijft ons werk nog té 
onzichtbaar. We lezen het resultaat 
van ons advies wel terug maar onze 
naam is er vaak niet aan gekoppeld. 
DE VVAR heeft dus wel invloed maar 
is toch nog niet zichtbaar genoeg voor 
de collega’s. Dat willen we volgend 
jaar graag verder verbeteren.” 
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