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Voorwoord
Hierbij presenteren wij het jaardocument 2019 van onze organisatie, de Noord Nederlandse
Coöperatie van Zorgorganisaties (hierna: NNCZ), inclusief ons kwaliteitsverslag 2019. Ook in 2019
hebben we succesvol vorm kunnen geven aan hoe we onze maatschappelijke opdracht opvatten:
samen met inwoners van wijken en dorpen, mantelzorgers en vrijwilligers, collega-professionals en organisaties en vele anderen, vormgeven aan het leggen van een vangnet onder de meest kwetsbare
medemens. Ons professioneel handelen ontwikkelt zich door, evenals de verbinding die we tot stand
weten te brengen met inwoners van wijken en dorpen in onze werkgebieden.
Belangrijke thema’s, naast uiteraard het dagelijks leveren van kwalitatief goede dienstverlening aan
mensen die ons die vraag stellen, waren in 2019:
• Versnelling van onze professionaliseringsactiviteiten. Deze versnelling was nodig, omdat de
complexiteit van de (zorg)vraag die ons gesteld wordt in hoog tempo verhoogt. Thema’s
hierin waren: het goede gesprek en methodisch werken. Tevens is het verder borgen van
eerder ingezette activiteiten in 2019 aan de orde geweest. Het derde
professionaliseringsprogramma is in voorbereiding.
• Vanuit het kader van de in 2015 geformuleerde missie: uitvoeren van zowel interne- als
externe activiteiten. Waarbij intern naast eerder genoemde punten ook nog wordt gewerkt
aan de noodzakelijke cultuurverandering in zowel het primair proces als de ondersteunende
dienst. Extern worden we door burgers steeds meer gezien als aantrekkelijke partij om
bewoners/burgerinitiatieven te ondersteunen/samen op te trekken.
In 2019 hebben we ons met grote inzet van velen met zeer veel zaken bezig gehouden, met als kader
de missie en visie en de uitgangspunten van de gekozen strategische koers 2018-2020. Hierbij
hebben we ook dit jaar getracht de balans te vinden tussen aandacht voor professionalisering intern
en aandacht voor innovatie, om te voorkomen dat we over enige tijd constateren dat we in
noodzakelijke vernieuwing niet voldoende stappen gezet hebben.
In 2019 is een vervolg gegeven aan de in 2018 ingezette activiteiten op het gebied van het
arbeidsmarktvraagstuk waar ook de Noordelijke provincies nu mee van doen hebben en wat nog vele
malen groter zal worden de komende decennia. Samen met collega-organisaties hebben we een
trekkersrol vervuld bij het gezamenlijk maken van een zogenoemd functiehuis leren en ontwikkelen
en het leerplatform “leren is altijd”. Hierbij ondersteunen we o.a. met inzet van nieuwe functies en
rollen binnen de organisatie het noodzakelijke leren en ontwikkelen op alle fronten, waarbij
uiteindelijk een klimaat van continu leren ontstaat. De implementatie van de nieuwe rollen is
afgerond in 2019.
In 2019 hebben we wederom extra geld voor de intramurale zorg gekregen en konden we de
beoogde uitbreiding van formatie doorzetten. De extra formatie is volledig ingezet op de
woongroepen, gericht op warme persoonlijke dienstverlening. Hiertoe zijn de nieuwe rollen
‘assistent wonen’ en ‘assistent wonen en zorg’ toegevoegd aan ons functiegebouw. Van de bewoners
en familieleden krijgen we hierover veel positieve reacties terug.
Andere belangrijke activiteiten in 2019 waren, o.a.:
• Fors verhogen van het aantal opleidingsplaatsen (Beroeps Opleidende Leerweg (BOL)en
Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL)) voor helpenden, verzorgenden en verpleegkundigen
(inclusief start eigen HBO opleiding verpleegkundigen (HBO-V) niveau 6);
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Start met opleiden naar niveau 5 met Associate Degree Zorg en Welzijn;
Implementatie nieuw primair systeem (ONS Nedap);
Participatie in vele (nieuwe) samenwerkingsvormen met burgers en professionals;
Verdiepen samenwerking en uitvoering nieuwe initiatieven samen met burgerinitiatieven,
waaronder het loket in Noordbroek en Grijpskerk, de zondagmiddagsoos, etc. ;
Vervolg gesprekken over zorgvoorziening in Slochteren, samen met de dorpscoöperatie en
gemeente;
Start gesprekken over zorgvoorziening in Vledder, samen met dorpsbewoners.
Vormgeving aan het multifunctioneel centrum ‘Dorpsplein’ in de Nieuwe Wierde in
Grijpskerk;
Verbeteren zorgverlening leden vereniging “Schots en Scheef” in Groningen
Verkrijgen goedkeuring en ondertekenen samenwerkingsovereenkomst voor het project
‘Domeinoverstijgend samenwerken’ samen met dorpscoöperatie Hollandscheveld en collega
aanbieders; gestart met inrichten van 1 gezamenlijk loket voor alle vragen van inwoners van
Hollandscheveld
Het creëren van een constructie waarbij we met de (mogelijk) toekomstige eigenaar van de
woon-zorgcomplexen in de gemeente Hoogeveen een zodanige nieuwe huurovereenkomst
aan gaan dat deze toekomst bestendig te noemen zijn. In augustus 2019 is dit succesvol tot
stand gekomen.
Voorbereidingen om in de gemeente Hoogeveen een eigen behandeldienst te starten.

De uitkomsten en ervaringen binnen de hierboven beschreven activiteiten hebben ons wederom
gesterkt in ons uitgangspunt dat we samen met inwoners van wijken en dorpen het verschil kunnen
maken of iemand in zijn eigen omgeving (het laatste deel van) zijn leven door kan brengen (gebruik
makend van de inzet uit die omgeving) of niet. Wat hebben we weer een kracht en drive gezien om
inzet te tonen naar medeburgers, in welke vorm dan ook. Het zoeken naar een balans in meegaan in
wat er in ‘de systeemwereld’ van ons wordt verwacht en wat burgers van ons wensen blijft complex,
waarbij we blijven nadenken over hoe we effecten van onze koers ook meer in beeld kunnen
brengen.
In 2019 hebben we intern een groei op vele fronten gezien. “Samen van Waarde” wordt steeds
meer een begrip dat echt handen en voeten krijgt. Ook hierin blijven we leren, ontwikkelen en
doorgroeien!

Roeli Mossel
Bestuurder NNCZ

2

1. Uitgangspunten bij de verslaggeving
Met dit allesomvattend jaarverslag informeert NNCZ belanghebbenden en geïnteresseerden over
onze missie en visie, het vandaaruit gevoerde beleid, kwaliteit en de doelstellingen die zijn
nagestreefd in 2019, de inspanningen die zijn verricht en de resultaten die hieruit zijn voortkomen.
Dit verslag betreft een integratie van de twee jaarlijkse documenten: maatschappelijk jaarverslag en
het kwaliteitsjaarverslag.
Passend bij de landelijke uitgangspunten voor verslaglegging legt NNCZ verantwoording af op
geaggregeerd niveau. Daar waar dit toegevoegde waarde heeft voor duiding of leesbaarheid wordt
gespecificeerd met verantwoordingsgegevens van afzonderlijke werkgebieden.

1.1 Leeswijzer
In dit verslag wordt aan de hand van een aantal hoofdstukken achtereenvolgend informatie verstrekt
over het profiel van de organisatie, bestuur en toezicht, bedrijfsvoering, visie en beleid, financieel,
kwaliteit en afsluitend een vooruitblik naar 2020.
Het jaarverslag vormt één geheel met de financiële verantwoording middels de jaarrekening die
eveneens samen met dit jaarverslag gepubliceerd wordt op de eigen website (www.nncz.nl) als op
het landelijk portaal van jaarverslagen (www.jaarverslagenzorg.nl).
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2. Profiel van de organisatie

2.1 Algemene identificatiegegevens
Naam rechtspersoon
Adres
Postcode
Plaats
Telefoonnummer
Nummer Kamer van Koophandel
E-mailadres
Internetpagina/website
Sector
Rechtsvorm

Noord Nederlandse Coöperatie van Zorgorganisaties U.A.
Stephensonstraat 1
7903 AS
Hoogeveen
0528 200200
04058025 (KvK-Groningen)
info@NNCZ.nl
www.NNCZ.nl
Verpleging, Verzorging, Thuiszorg (VVT)
Coöperatie

2.2 NNCZ als coöperatie
NNCZ is een coöperatieve vereniging, statutair gevestigd in Hoogeveen. In de statuten is de
doelstelling als volgt geformuleerd:
Het uitoefenen van zorg- en dienstverlening op het gebied van de gezondheids- en ouderenzorg
binnen het bedieningsgebied van de leden (…) met inachtneming van de verschillende
identiteitskenmerken van de leden. (…) De coöperatie tracht haar doel te bereiken door het
aanbieden van zorg- en dienstverlening, zo nodig in combinatie met huisvesting, het samenwerken
met andere instellingen op het gebied van de gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening,
het verwerven van benodigde huisvesting, outillage en geldmiddelen en alle overige werkzaamheden
die het doel bevorderen.
Toetreding tot de coöperatie van nieuwe leden is mogelijk. Het coöperatiemodel is helpend gebleken
in de nieuwe samenwerkingsvormen door burgerinitiatieven (waaronder dorps[zorg]coöperaties)
ontstaan. De Algemene Leden Vergadering (ALV) geldt als hoogste orgaan binnen de coöperatie en
treedt als zodanig op.
NNCZ is een fusieorganisatie (28 januari 2015 en kent de volgende samenstelling:
Naam lid
Adres
Postcode
Plaats
Kamer van Koophandel
Rechtsvorm

Humanistische Stichting voor
Ouderen (hierna: HSVO)
Stephensonstraat 1
7903 AS
Hoogeveen
41017331
Stichting

Stichting WoonZorgcentra Noord
Nederland (hierna: WZNN)
Stephensonstraat 1
7903 AS
Hoogeveen
62524518
Stichting

2.3 Structuur van de organisatie
HSVO richt zich op de samenleving binnen de plaats Hoogeveen en biedt in 2019 zorg en
dienstverlening binnen de vier werkgebieden met bijbehorende vestigingen:
•

werkgebied Hoogeveen- Centrum , Jannes van der Sleedenhuis, vestiging De Kaap;
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werkgebied Hoogeveen- Wolfsbos , Jannes van der Sleedenhuis, vestiging Wolfsbos ;
werkgebied Hoogeveen- De Weide , Jannes van der Sleedenhuis, vestiging De Vecht;
werkgebied Hoogeveen- Krakeel , Jannes van der Sleedenhuis, vestiging Krakeel.

Daarnaast wordt er zorg- en dienstverlening geboden in en vanuit de vestiging De Meteoor
(werkgebied Krakeel) aan zelfstandig wonende cliënten. De zorg, thuis in alle wijken van Hoogeveen,
wordt geboden door Thuiszorg Hoogeveen van NNCZ in Hoogeveen.
Stichting WZNN bestond tot en met 31 december 2019 uit vier vestigingen voor wonen en zorg, met
de plaats van vestiging en directe omgeving als werkgebied voor de Thuiszorglabels. Daarnaast zijn er
dorps(zorg)coöperaties bij NNCZ aangesloten:
• Thuiszorg Hollandscheveld en woonzorgcentrum Beatrix;
• Thuiszorg Haren en woonzorgcentrum De Zonnehof ;
• Thuiszorg Grijpskerk en woonzorgcentrum De Nieuwe Wierde ;
• Thuiszorg Noordbroek en woonzorgcentrum Gockingaheem in Noordbroek ;
• Dorpscoöperatie Hollandscheveld Verbindt;
• Dorpscoöperatie Grijpskerk Verbonden;
• Dorpszorgcoöperatie Mit Mekoar, Noordbroek.
De totale werkgebieden en vestigingenstructuur van NNCZ ziet er als volgt uit:
Werkgebieden en Vestigingen
Hoogeveen
Jannes van der Sleedenhuis
werkgebied Centrum, vestiging De Kaap
Jannes van der Sleedenhuis
werkgebied De Weide, vestiging De Vecht

Contactgegevens

Jannes van der Sleedenhuis
Werkgebied Wolfsbos, vestiging Wolfsbos
Jannes van der Sleedenhuis
werkgebied Krakeel, vestiging Krakeel
Werkgebied Krakeel, vestiging De Meteoor

Valkenlaan 5, 7905 AA Hoogeveen
0528 200285
Grote Beer 12, 7904 LW Hoogeveen
0528 200500
Meteorenlaan 66, 7904 CD Hoogeveen
0528 200245

Hollandscheveld
Werkgebied Hollandscheveld e.o.
Woonzorgcentrum Beatrix
Haren
Werkgebied Haren e.o.
Woonzorgcentrum Zonnehof
Grijpskerk
Werkgebied Grijpskerk e.o.
De Nieuwe Wierde
Noordbroek
Werkgebied Noordbroek e.o.
Gockingaheem

Het Haagje 85, 7902 LD Hoogeveen
0528 200515
De Vecht 3, 7908 HV Hoogeveen
0528 200270

Riegshoogtendijk 59, 7913 TZ Hollandscheveld
0528 348248
Nesciolaan 115, 9752 HW Haren
050 5346644
Burmanniastraat 1,9843 EJ Grijpskerk,
0594 212531

N Nanno Mulderstraat 22, 9635 CL Noordbroek
0598 452655
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In de binnenstad van Groningen is een kleinschalig woonproject, Schots & Scheef, genaamd. Dit
project is gevormd door en voor mensen die zijn aangewezen op intensieve zorg en zelfstandig willen
wonen. Door de (zwaar) lichamelijke beperkingen van deze mensen is 24-uurs oproepbare zorg
nodig, waarbij zelfstandig wonen aan de orde is. Per 29 oktober 2018 verleent NNCZ, op collectief
verzoek van deze 17 bewoners, deze zorg en dienstverlening.
Groningen
Vereniging Schots & Scheef

Courtine 29, 9712 ME Groningen
050 3118423

2.4 Kernactiviteiten
NNCZ levert in en vanuit de vestigingen in de wijken en dorpen zorg en dienstverlening, aan met
name ouderen en chronisch zieken. De doelgroep bestaat uit cliënten met een zorg- of
ondersteuningsvraag gerelateerd aan een somatische, psychogeriatrische of psychiatrische
aandoening of lichamelijk beperking. De zorg en ondersteuning wordt geboden in verschillende
leveringsvormen: Zorg in Natura (ZIN), Volledig Pakket Thuis (VPT), Modulair Pakket Thuis (MPT),
Persoonsgebonden budget (PGB), al dan niet in combinatie met verblijf en zowel binnen als ook
buiten onze woonzorgvoorzieningen. Dit betreft prestaties vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz), de
Zorgverzekeringswet (Zvw) en vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
In overzicht:
Wet langdurige zorg (Wlz)

Zorgverzekeringswet (Zvw)
Wet maatschappelijke ondersteuning
(Wmo)

Verpleging, Persoonlijke Verzorging, Begeleiding,
(extramurale) Behandeling, (tijdelijk) Verblijf
(Kortdurende Opvang/logeeropvang);
Verpleging, Persoonlijke Verzorging, Behandeling
Eerstelijns verblijf (ELV);
Persoonlijke Verzorging, Dagverzorging (eventueel
i.c.m. vervoer), Begeleiding, Huishoudelijke
ondersteuning, Beschermd Wonen, Kortdurend
verblijf (o.a. respijtzorg).

2.5 Kerngegevens
Kerngegevens per 31 december

2019

2018

2017

Aantal cliënten op 31 december 2019
Aantal intramurale cliënten
Aantal cliënten ELV
Aantal cliënten VPT
Aantal extramurale cliënten
Aantal cliënten Wmo
Capaciteit
Aantal beschikbare plaatsen
WLZ (345) Beschermd Wonen (20)

345
26
21
292
511

335
24
18
256
370

310
23
12
211
263

365

365

365
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Jaarproductie over geheel 2019
Aantal intramurale dagen
126.169
Aantal dagen ELV
8.544

124.537
7.668

116.872
6.061

Aantal dagen VPT
6.562
6.645
4.594
Aantal dagdelen dagactiviteit
19.137
11.170
11.691
Aantal uren extramurale zorg*)
74.055
53.008
51.823
Aantal uren huishoudelijke
51.165
45.342
42.084
ondersteuning
Aantal medewerkers op 31 december 2019
Aantal personeelsleden in dienst
1024
980
773
Aantal FTE in dienst
478
427
369
*) Vanaf november 2018 levert de NNCZ zorg en dienstverlening aan cliënten van Schots en Scheef.
Het betreft een klein aantal cliënten met een intensieve zorgvraag (hoog aantal uren zorg/cliënt).

2.6 Organisatiestructuur
NNCZ kent een éénhoofdige Raad van Bestuur (RvB) en geeft direct leiding aan de leden van het
Managementplatform (MP). Het MP bestaat naast de bestuurder uit 8 gebiedsleidinggevenden,
directeur bedrijfsvoering en de bestuurssecretaris/beleidsadviseur.
Ieder werkgebied kent een gebiedsleidinggevende die integraal verantwoordelijk is op operationeel
niveau voor de zorg en dienstverlening in het betreffende werkgebied. De directeur bedrijfsvoering
geeft leiding aan de ondersteunende diensten (Kwaliteit & Beleid, Economisch Administratieve
Dienst, Personeel & Organisatie, Informatie- en communicatietechnologie en Vastgoed). Alle MPleden leggen direct verantwoording af aan de directeur-bestuurder. Vereenvoudigd kan de structuur
als volgt worden weergegeven:

Figuur 1
2019

Organogram NNCZ

Medezeggenschap
De werkgebieden worden vertegenwoordigd in een centrale OR op NNCZ niveau.
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De medezeggenschap van cliënten is georganiseerd in gebiedsraden per werkgebied, met vandaaruit
vertegenwoordiging in de Cliëntenraad op NNCZ niveau. De leden van deze raden zijn gekozen
vertegenwoordigers. De wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen vormt het kader.
De cliëntenraad en de ondernemingsraad zijn actief betrokken geweest bij het eerder opgestelde
strategisch beleid van NNCZ en de jaarvoornemens voor 2019. Op deze wijze vindt de beïnvloeding
op beleidsvoorstellen en besluitvorming plaats. Daarnaast worden beide medezeggenschapsorganen
voortdurend en actief betrokken bij verbeter- en ontwikkelplannen, gericht op de kwaliteit van zorg,
professionalisering en innovatieve projecten.
Voor zowel de cliëntenraad als voor de ondernemingsraad is professionele ondersteuning
georganiseerd. Deze ondersteuning is bedoeld om de positie en de rol van deze
medezeggenschapsorganen te verstevigen en verder te professionaliseren. Deze inzet van
ondersteuning is door de beide organen positief gebleken.

2.7 Samenwerkingsrelaties
NNCZ werkte in 2019 samen met gemeenten, zorgkantoren en zorgverzekeraars, woningcoöperaties,
ziekenhuizen, huisartsen en collega zorgaanbieders, welzijnsorganisaties en onderwijsinstellingen,
dorpscoöperaties en buurtinitiatieven. Gedreven vanuit de missie is NNCZ gericht op optimalisering
en uitbreiden van deze lokale samenwerking en gezamenlijke dienstverlening, in het belang van onze
cliënten, medewerkers en organisatie. In het bijzonder werkten we hieraan samen met:
• gemeente Hoogeveen: afstemming op verschillende niveaus: rondom lokale
vraagstukken en planontwikkeling; binnen het programma Shared Savings en het
samenwerkingsverband Integrale Ouderenzorg; nieuwe vormen van dienstverlening;
Wmo;
• gemeente Haren: afstemming op bestuurlijk en ambtelijk niveau m.b.t. zorgloket,
Haren Vitaal en welzijnsactiviteiten; nieuwe vormen van dienstverlening; Wmo;
• gemeente Westerkwartier: samenwerking in de voorbereiding op en invulling van een
Multifunctioneel Centrum binnen de vestiging De Nieuwe Wierde; samenwerking met
burgerinitiatief en nieuwe vormen van dienstverlening;
• gemeente Groningen: samenwerking omtrent de dienstverlening rondom Schots &
Scheef; Wmo;
• gemeente Midden Groningen: samenwerking met burgerinitiatief en nieuwe vormen
van dienstverlening in en rondom de vestiging Gockingaheem; Wmo; en in Slochteren;
• dorpscoöperatie Hollandscheveld Verbindt;
• dorpscoöperatie Grijpskerk Verbonden;
• dorpszorgcoöperatie Mit Mekoar, Noordbroek;
• woningbouwcorporaties Woonconcept en Vestia, Woonzorg Nederland en Vastgoed
Groningen: woningtoewijzing en administratieve afhandeling van huurcontracten ten
behoeve van woningen in Hoogeveen, Haren, Grijpskerk, Noordbroek en
Hollandscheveld; huur en ontwikkeling van zorggebouwen, zorgwoningen ten behoeve
van de kernactiviteiten van NNCZ;
• Stichting Schots en Scheef en Vereniging Schots en Scheef: zorgverlening door NNCZ
aan bewoners Schots en Scheef
• Cosis als samenwerkingspartner in de overname en vernieuwde invulling van
Gockingaheem in Noordbroek;
• Dorpsbelang Vledder en Stichting Onderdak Vledder: verkenning professionele
zorgverlening door NNCZ in een door het dorp nieuw te bouwen woonzorgvoorziening.
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Vanboeijen te Assen: samenwerkingspartner binnen wooncomplex De Meteoor;
stichting Welzijnswerk Hoogeveen (SWW): ontwikkeling welzijnsactiviteiten en
samenwerking;
stichting Zorg Instellingen Noord Nederland (ZINN): betreffende behandeling binnen
woonzorgcentrum De Zonnehof en mondzorg binnen ook andere NNCZ- vestigingen;
ketenzorgoverleg Haren Vitaal: Stichting Torion Haren, Zinn, Icare, verzorgingshuis
Westerholm;
Beter Thuis Wonen: samenwerking op het gebied van scholing van medewerkers;
RSG Wolfsbos: wederzijdse samenwerking (stage-aanbod en inzet) met vestiging
Wolfsbos;
Alfa college: ontwikkeling wijkleren;
Windesheim en Stenden NHL Hogescholen: ontwikkeling verpleegkundige opleiding
Hoogeveen;
Westerholm te Haren: voor gezamenlijke verpleegkundige bezetting;
Vredewold (Leek) en Het Hooge Heem (Grootegast): project Behandeling
Westerkwartier;
Palliatief Netwerk Drenthe en Groningen;
Netwerk Dementie Drenthe en Groningen;
samenwerkingsverband Zorg na Zorg;
Novicare: behandeldienst NNCZ Hoogeveen;
huisartsenpraktijken in Hoogeveen, Hollandscheveld, Haren, Noordbroek en Grijpskerk;
huisartsenpraktijk Stationsstraat in Hoogeveen, in de samenwerking binnen het
HerstelHotel Hoogeveen;
huisartsenzorg Drenthe (HZD) en Treant Care: coördinatie tijdelijk verblijf
apothekers in Hoogeveen, Hollandscheveld, Haren, Grijpskerk en Noordbroek;
zorgkantoren Menzis (Groningen) en Zilveren Kruis (Drenthe) en alle Zorgverzekeraars;
zorgcollectief Zuidwest-Drenthe (ZZWD), Zorggroep Tangenborgh, WZC De Westerkim
en Zorggroep Drenthe binnen het Lerend Netwerk;
overlegtafels ‘Toekomstbestendige Ouderenzorg Groningen’: de overlegtafel rondom
zorgvastgoed in de subregio Midden-Groningen;
Zorgplein Noord: arbeidsmarktaanpak Groningen en Drenthe;
CMO-STAMM: deelnemer expertgroep Nieuwe Democratie.
Actiz, branchvereniging zorgorganisaties rondom trends/ontwikkelingen ouderenzorg
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3. Bestuur en toezicht

3.1 Normen voor goed bestuur
De bestuursstructuur van NNCZ bestaat uit een Algemene Ledenvergadering (hoogste orgaan binnen
de coöperatie met vertegenwoordiging van de leden), een Raad van Toezicht (toezichthoudend) en
een Raad van Bestuur (statutair en uitvoerend bevoegd). NNCZ hanteert de Zorgbrede Governance
Code waarin de principes voor goed bestuur zijn opgenomen. Dit betekent dat de Raad van Bestuur
(RvB), de Raad van Toezicht (RvT) en de Algemene Ledenvergadering (ALV) de normen in deze
Governance Code onderschrijven, hanteren en uitvoeren. Dit geldt voor de statuten, reglementen
van bestuur en toezicht, als ook voor de samenstelling van de ALV, RvT en RvB en de contacten
tussen de ALV, RvT en RvB, cliëntenraad en ondernemingsraad. De bezoldiging van de RvB en de
vergoedingen voor toezichthouders is in overeenstemming met de hiervoor geldende wet normering
topinkomens (WNT).

3.2 Raad van Bestuur (RvB)
De eenhoofdige RvB functioneert conform statuten van de coöperatie. In vergaderingen met RvT en
ALV legt de RvB verantwoording af over haar werkzaamheden en heeft hierover beoordeling plaats.
Naam

Functie

Periode

Nevenfuncties

Mw. R.H.
Mossel

Raad van
Bestuur

01-01-2019
t/m
31-12-2019

• Lid Raad van Commissarissen Woningcorporatie
WoonFriesland
• Voorzitter adviescommissie Bouwen & Wonen,
Zuidhorn (onbezoldigd)
• Lid adviescommissie MBO Alfacollege (onbezoldigd)

De RvB is – zoals beschreven in de statuten – belast met het besturen van de coöperatie en de
uitvoering, dat wil zeggen: de dagelijkse leiding van de onder de aangesloten stichtingen
ressorterende instellingen; de voorbereiding en uitvoering van het te voeren gemeenschappelijk- en
organisatiebeleid.

3.3 Raad van Toezicht (RvT)
In afstemming met de ALV heeft werkt de RvT conform het bestuursreglement en de statuten,
waarin de samenstelling en de rollen staan verwerkt.
De samenstelling van de RvT was is 2019:
Naam

Mw. T.
WitteveenHevinga
Dhr. W.
Kleine

Functie
Aandachtsgebied
Voorzitter

Toetreding

Termijn

Aanw.
Verg.
2019

Nevenfuncties

01-01-2017

1e Termijn
eindigt op
01-01-2021
hernoembaar

6/6

• Adviseur bestuur
dorpszorgcoöperatie Mit
Mekoar Noordbroek/
Gockingaheem

01-01-2017

1e Termijn
eindigt op
01-01-2021
hernoembaar

5/6

• Bestuurslid
Dorpscoöperatie
Hollandscheveld Verbindt
• Eigenaar/bestuurder van
Beekal Consultancy BV

(op voordracht van
de Cliëntenraad)

Algemeen
Remuneratie
Vice-voorzitter
Burgerinitiatieven
Remuneratie
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Dhr. J.J.
van der
Werf

Lid
Financieel

01-01-2017

Mw. A.
Hannink

Lid
Kwaliteit zorg

07-11-2017

Dhr. O van
de Klok

Lid
Juridische en
Personele
zaken

01-02-2018

1e Termijn
eindigt op
01-01-2021
hernoembaar
1e Termijn
eindigt op
07-11-2021
hernoembaar
1e Termijn
eindigt op
02-02-2022
hernoembaar

5/6

• Adviseur Sesam academie

6/6

• Dean Academie voor
Verpleegkunde bij
Hanzehogeschool
Groningen
• Lid bezwaarschriftencommissie Trajectum
Zwolle

5/6

De RvT kwam in 2019 zes keer in vergadering bijeen. Een tweetal vergaderingen vond plaats samen
met de ALV. Tijdens deze gezamenlijke vergaderingen met de ALV is ook overleg gevoerd met een
delegatie van de Ondernemingsraad, respectievelijk de Cliëntenraad. Bij alle vergaderingen was de
directeur-bestuurder aanwezig. De uitkomsten van de zelfevaluatie 2018 hebben in 2019 opvolging
gekregen. Verdere professionalisering heeft plaatsgehad.
Concreet heeft de RvT op hoofdlijnen besluiten genomen voor wat betreft:
• houden van themabesprekingen, verlenging middagvergaderingen (opvolging zelfevaluatie);
• vaststellen rollen en aandachtsgebieden RvT (opvolging zelfevaluatie);
• vaststellen dat conform WNT 2019-indeling in klasse IIO de overgangsregeling niet langer van
toepassing is;
• vaststellen salaris bestuurder;
• vaststellen portefeuilleverdeling leden RvT;
• goedkeuring oprichten Vennootschap onder Firma met Multifunctioneel Centrum Grijpskerk;
• goedkeuring plan toekomstbestendige ondersteunende dienst
• goedkeuring van de jaarrekening 2018;
• goedkeuring van het maatschappelijk jaarverslag 2018;
• vaststellen van de managementletter 2018;
• goedkeuren van het jaarplan 2020;
• goedkeuren van de begroting 2020;
Naast of samenhangend met de bovengenoemde besluitpunten is intensief contact geweest tussen
leden RvT en de RvB, waarbij ontwikkelingen in de sector en betekenis hiervan voor NNCZ, het
arbeidsmarktvraagstuk, de verbreding van dienstverlening naar buiten, de verbinding met
burgerinitiatieven en nieuwe vragen die aan ons gesteld worden, ontwikkelingen in de contractering
voor 2020, financiële en algemene voortgang in relatie tot de doelstellingen voor 2019 en de meer
continue bedrijfsvoering onderwerpen van gesprek geweest.

3.4 Algemene Ledenvergadering (ALV)
De voltallige ALV bestaat in 2019 uit twee vertegenwoordigers per lidorganisatie (HSVO en Stichting
WZNN) en één vertegenwoordiger namens de cliënten. Daarnaast is per werkgebied een
vertegenwoordiger namens de dorpscoöperatie aangesloten.
Hiermee bestaat de samenstelling uit:
• HSVO vertegenwoordigd door twee vertegenwoordigers (Stichting HV en Humanitas);
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•

organisaties binnen de WZNN (dorpscoöperatie Hollandscheveld Verbindt en Stichting De
Zonnehof in Haren);
• werkgebieden als lidorganisaties binnen de WZNN (dorpscoöperatie Grijpskerk Verbonden
en dorpszorgcoöperatie Mit Mekoar in Noordbroek).
De vertegenwoordiging namens de cliënten binnen de ALV vervult de rol van adviescommissie
cliënten. Deze rol is formeel aan de ALV toegevoegd per 1 januari 2018.
Humanistische
Stichting voor
Ouderen (HSVO) (2)
Dorpscoöperatie
Grijpskerk Verbonden
(1)
ALV (6)

Stichting De
Zonnehof, Haren (1)

Dorpscoöperatie
Hollandscheveld
Verbindt (1)

adviescommissie
cliënten (1)

Dorpszorgcoöperatie
Mit Mekoar,
Noordbroek (1)

Figuur 2 Samenstelling ALV vanaf 1 januari 2018

Naam

Namens

Functie

Dhr. K. Smid

HSVO

Voorzitter

Aanw.
Verg.
2/3

Nevenfuncties
•
•

Dhr. T. Smit

HSVO

Lid

2/3

•
•

Dhr. J. (Jan) de
Vries

Dorpscoöperatie
Hollandscheveld
Verbindt

Lid

3/3

•
•
•

Dhr. H.W. Raven

Stichting De
Zonnehof, Haren

Lid

2/3

•
•

Dhr. R. Bosma

Dorpscoöperatie
Grijpskerk
Verbonden

Lid

1/3

•
•

Burgemeester van de gemeente
Noordenveld
Voorzitter Raad van Toezicht
Stichting Landschapsbeheer
Drenthe
Voorzitter Vrienden van Cosis
Uitvoeringsregisseur/
projectleider sociaal domein,
gemeente Meppel
Bestuurslid Dorpscoöperatie
Hollandscheveld Verbindt.
Bestuurslid Dorpscentrum Het
Anker
Lid van het kernteam en de
begeleidingsgroep Integrale
landschapsvisie veengebied
Gemeente Hoogeveen
Senior auditor Auditdienst Rijk
Ledenadministrateur van de
Gereformeerde Kerk HarenOnnen
Raadsgriffier gemeente
Loppersum
Bestuurslid Dorpscoöperatie
Grijpskerk Verbonden
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Dhr. J. (Jans) de
Vries

Dorpszorgcoöperatie
Mit Mekoar,
Noordbroek

Lid

3/3

•
•
•
•

Dhr. T. van Duinen

Cliënten

adviesco
mmissie

3/3

•

Penningmeester
Dorpszorgcoöperatie ‘Mit
Mekoar’ uit Noordbroek
Penningmeester MFC de
Noordsuythoeve te Noordbroek
Voorzitter Tennis vereniging Aloe
Zuidbroek
Voorzitter Tennis Noord en Indoor
OSV Hoogezand
Lid Raad van Toezicht stichting
Quadraten

De ALV kwam in 2019 drie keer in vergadering bij elkaar, waarvan tweemaal samen met de RvT. De
belangrijkste besluiten van de ALV waren:
• vaststellen dat conform WNT 2019-indeling in klasse IIO de overgangsregeling niet langer van
toepassing is;
• vaststellen salaris bestuurder;
• vaststellen van de jaarrekening 2018;
• vaststellen van het maatschappelijk jaarverslag (inclusief kwaliteitsverslag) 2018;
• vaststellen van de managementletter 2018;
• goedkeuren van het jaarplan 2020;
• goedkeuren van de begroting 2020;
• houden van themabesprekingen (opvolging van zelfevaluatie).
Belangrijke thema’s in het overleg RvB met ALV zijn naast de bovengenoemde besluitpunten onder
meer geweest: de ontwikkelingen in de sector en betekenis hiervan voor NNCZ, waaronder
verzwaring van zorg binnen de woonzorgvoorzieningen en de verbreding van dienstverlening naar
buiten; de belangrijke vraagstukken rondom vastgoed in relatie tot continuïteit en bedrijfsvoering; de
verkenning van uitbreiding van ons werkgebied, regionale initiatieven gericht op ontwikkeling en
samenwerking in samenhang met sectorbrede vraagstukken en de doorontwikkeling van het
coöperatieve gedachtengoed.
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4. Bedrijfsvoering
Jaarlijks stelt NNCZ als voorbereiding op de kaderbrief en het jaarplan de beïnvloedende factoren en
risico’s vast in relatie tot het realiseren van de missie, visie en organisatiedoelstellingen. Samen met
de evaluatie van het voorgaande jaar op resultaten en de ontwikkelingen vanuit de externe
omgeving vormt deze risicobepaling (zelfanalyse) de basis voor aanpassingen in beleid en
doelstellingen en de start van de interne planning en control cyclus.

4.1 Zelfanalyse
Een verkorte weergave van de zelfanalyse, als basis voor het beleid en de doelstellingen in 2019:
Risicogebied
Wonen/ vastgoed

Kans
Kleinschalige panden in wijken en
dorpen, Veel nieuwbouw, Geen
eigen bezit, Combinatie van
wonen, verblijf, zorg en
behandeling

Welzijn

Veel vrijwilligers, Veel aandacht
voor welzijn, De wijk/dorpsfunctie is onderscheidend in
de markt. Grote tevredenheid
onder vrijwilligers.
Voldoende personeel
(kwantitatief), doorontwikkeling
personeel (kwalitatief),
Cliënttevredenheid,
Voldoen aan geldende regelgeving,
Meerdere pilots voor toekomstbestendige behandelfunctie.
Meerwaarde door gekozen richting
en lokale positie, Gesprekspartner
voor vernieuwing in zorg,
Verbinding en samenwerking met
burgerkracht
Warme zorg en goed voor
medewerkers, organisatie met lef
in marktbenadering
Groei naar zelfstandige en
deskundige teams, Stappen gezet
in professionalisering
Liquiditeit en solvabiliteit,
Exploitatie

Zorg

Marktpositie

Marktbeoordeling

Medewerkers/ HR

Financiën

Bedrijfsvoering

Kleine overhead, Werkbaarheid,
Meer aandacht voor het continu
verbeteren en resultaatgerichtheid

Risico
Deels verouderde panden,
Langlopende huurcontracten,
Flexibiliteit i.r.t. doelgroepen en
toekomstige ontwikkelingen
Huur hoog voor omzetting scheiden
wonen en zorg
Aanbod voor de wijk onvoldoende
rendabel ingericht.

Digitalisering niet optimaal benut,
Achterstand bij meegroeien met
veranderende vraag (complexiteit
zorgvraag).

Beeldvorming van NNCZ bij
stakeholders en financiers:
aanbieder lichte zorg i.p.v. ook
zware zorg en aanbieder intramuraal
i.p.v. ook thuiszorg.
Bestaande beelden intern en extern.

Werving en behoud voldoende
gekwalificeerde medewerkers.
Interne beheersing, administratieve
organisatie/interne controle (AO/IC).
Toename onzekerheden financiering
Automatisering, Inefficiëntie,
ontbreken mandatering.
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Informatie- &
communicatietechnologie
(ICT)
Medezeggenschap en
toezicht

Voldoende medewerkers en
beschikbaarheid. ICT beleid
vastgesteld.
Voltallige bezetting,
Professionalisering, Rolinvulling

Toekomstbestendigheid, uitnutting
mogelijkheden. Doorontwikkelen
technologie.
Stakeholdermanagement.
Doorontwikkelen coöperatiemodel.

Cultuur

Sterke verbondenheid missie en
doelstellingen, Waardengedreven

Veranderbereidheid: hang naar
vertrouwdheid.
Resultaatgerichtheid.

4.2 Kaderbrief
De kaderbrief legt de verbinding tussen het meerjaren strategisch beleidsplan en de praktische
uitwerking hiervan met doelen voor de organisatie voor 2018. In de kaderbrief worden de kaders en
speerpunten voor het komende jaar vastgelegd. Deze kaderbrief legt daarmee de basis voor de
jaarplannen en de begroting (ook per werkgebied of ondersteunende dienst).
Kaderbrief 2019 (samengevat)
Ook het jaar 2019 zal weer in het teken staan van de transitie naar passende dienstverlenings-en
organisatievormen bij nieuwe en vaak meer complexe vragen, opdrachtgevers en financiering, waarbij
we door ontwikkelen op de in de afgelopen periode behaalde resultaten. Integrale kleine wijk/dorps
teams formuleren met burgers uit wijken en dorpen de vraag en maken gezamenlijk een passend
aanbod van (nieuwe) arrangementen, waarbij het principe van sturen op zelfredzaamheid en
samenredzaamheid (en pas als laatste inzet van de professional) leidend is. Hiermee zijn we
onderscheidend. (…)
Deze ontwikkeling wordt ook in 2019 intensief ondersteund middels een tweede
professionaliseringsprogramma gericht op de ontwikkeling van regieversterking (cliënt en
medewerker), professionalisering, ontzorgen en leiderschap (…) Nadrukkelijk dient er aandacht te zijn
voor hardnekkige cultuuraspecten (met uiteraard verschillen per werkgebied) binnen onze organisatie
(te behalen resultaten zijn o.a.; aanspreekcultuur, wil/wens tot continue verbeteren, eigenaarschap op
vele thema’s, inbedding van good governance binnen alle geledingen van de organisatie). (…)
Maatschappelijke ontwikkelingen gaan op dit moment nog steeds snel en veranderen nog steeds vaak
van vorm. De ingezette hoofdlijn van meer zelf doen bij vraagstukken rondom participatie wordt steeds
meer zichtbaar, deze lijn wordt voortgezet. Initiatieven vanuit burgerkracht groeien in aantal en nemen
ook in de zorg steeds meer positie in. Onze eerder gemaakte keuze om te verbinden met burgerkracht
heeft daardoor extern een positie gekregen. (…)
Creatieve oplossingen blijven noodzakelijk om de zorg duurzaam in te richten en te komen tot nieuwe
arrangementen en organisatie/ samenwerkingsvormen. (…)
Duurzaamheid krijgt in 2019 verdere invulling in onze organisatie vanuit energie, afval en mogelijk
andere benaderingskansen, waarbij ook subsidiemogelijkheden benut worden. Tevens zullen we in
2019 alleen en/of met anderen meer acties in gang zetten om voldoende gekwalificeerde medewerkers
te houden of te verkrijgen. Hierbij blijven we ons onderscheiden door een integrale benadering van
inzet van medewerkers over producten en financieringsvormen heen. Hierdoor is de flexibiliteit in
formatie maximaal en de mogelijkheid voor cliënten in flexibele afname van persoonlijke zorg groter
(…)
De focus zal in 2019 weer liggen op verdere professionalisering, kwaliteitsverbetering en de
cultuuromslag van het primaire proces én de ondersteunende dienst, waarbij we in de fase dienen te
komen dat er organisatie breed stevige positieve effecten blijvend zichtbaar worden
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Het thema voor 2019 is Continue verbeteren is leuk, is nodig en is van ons allemaal! De speerpunten
voor 2019:
1.
De cliënt ontvangt persoonlijke professionele dienstverlening die waarde toevoegt aan
zijn/haar leven/leefsituatie;
2.
Er zijn zelfstandige kleine integrale (wonen, welzijn en zorg) wijk/dorp teams gevormd
die zelfstandig met cliënten en burgers van wijken en dorpen tot (nieuwe)
arrangementen komen, de regie hierbij ligt bij hen gezamenlijk;
3.
De NNCZ biedt professionele thuiszorgdiensten aan in de wijken en dorpen waar we gevestigd
zijn.
4.
De NNCZ heeft voor nu en in de toekomst zowel kwalitatief als kwantitatief voldoende
medewerkers (zie ook speerpunt 5) ;
5.
De professionals worden ondersteund bij groei naar hogere kwaliteit van dienstverlening en
zelfstandigheid en genieten van continue verbeteren
6.
Alle organisatorische eenheden, werkgebieden, zijn financieel gezond

4.3 Onderzoek & Ontwikkeling
NNCZ staat open voor onderzoekslijnen die zich richten op thema’s die aansluiten bij onze missie en
het effect bestuderen van de verbinding tussen formele en informele zorg, delen van eigenaarschap,
ondersteunen van burgerinitiatieven en herpositionering van professionele zorgaanbieders in deze
nieuwe ordening. NNCZ denkt met haar inspanningen een bijdrage te leveren aan deze nieuwe
ordening en wil ervaringen hiermee delen. NNCZ wordt daarin ook steeds meer erkend, wat blijkt uit
toenemende aandacht voor dat wat we doen in verbinding met burgers en nieuwe vragen om mee te
denken of te kijken.
In dit licht neemt NNCZ deel aan pilottrajecten vanuit Waardigheid en Trots, een programma vanuit
het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport (VWS) gericht op kwaliteitsverbetering van de
verpleeghuiszorg.
•

Belangrijk onderwerp waaraan NNCZ zich in dit programma verbindt, is de ontwikkeling van
een model voor domeinoverstijgende integrale ondersteuning van cliënten. Deze trajecten
sluiten aan bij de doelstellingen van NNCZ, met een direct belang voor het optimaliseren van
de ondersteuning aan cliënten en samenwerking met onze omgeving. Uitkomsten hiervan
hebben geresulteerd in een samenwerkingsovereenkomst voor de pilotfase van 3 jaar:
Domein Overstijgend Samenwerken.
Een belangrijke stap betreft de ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst ter
uitvoering van domein overstijgend samenwerken (DOS) in Hollandscheveld. Vanaf 1 januari
2019 treden we in samenwerking met meerdere partijen, als één zorgaanbieder op naar de
cliënt. De deelnemende partijen hierin zijn: NNCZ, dorpscoöperatie Hollandscheveld,
gemeente Hoogeveen, Zilveren Kruis, Ministerie van VWS, Beter Thuis Wonen, Buurtzorg en
Icare.

•

Een ander onderwerp waaraan NNCZ meedoet binnen het programma Waardigheid & Trots
is de pilot indicatiestelling WLZ door ons als zorgorganisatie. Binnen deze pilot wordt
geëxperimenteerd met indicatiestelling, met de bedoeling de doorlooptijd te versnellen,
kwaliteit van de indicatiestelling te verhogen en last voor cliënten te verlagen. In 2018
realiseerde NNCZ hiermee gemiddeld >95% goedgekeurde indicaties. Hiermee bleek NNCZ
gunstiger te scoren dan de reguliere wijze wat betreft de wachttijd tot het definitieve besluit,
de belasting van cliënten en de tijdsbesteding. Ondanks het succes van de pilot en de daarbij
behorende resultaten, is in 2018 door de Minister van VWS besloten per 2020 de
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indicatiestelling alleen bij Centrum van Indicatiestelling Zorg (CIZ) onder te brengen. Dit
betekende voor NNCZ dat wij gedurende 2019 de indicatiestelling nog zelf hebben kunnen
uitvoeren.
Daarnaast heeft NNCZ met 8 andere zorginstellingen (VVT) in de provincie Groningen de handen
ineen gelagen om samen verdere stappen te zetten met het project Grensverleggend Zorgen. Doel
van grensverleggend zorgen is om in gezamenlijkheid met projecten oplossingen te bedenken, te
onderzoeken, uit te voeren en te evalueren in het belang van de continuïteit van zorg 24/7 in de
regio. Op 9 september 2019 is in een praktische werkconferentie verkend waar we voor staan en
waar we voor gaan. Aan deze werkconferentie namen vertegenwoordigers deel vanuit
cliëntperspectief, professionals en bestuurders van de deelnemende organisaties, Hoger
Beroepsonderwijs, Middelbaar Beroepsonderwijs en onderzoekers van de Erasmus Universiteit
Rotterdam. Vanuit de branche waren Vilans en Zorgplein Noord vertegenwoordigd. Voor de periode
2019 en 2020 is gekozen voor een focus op medische zorg.
De volgende 3 deeltrajecten zijn van start gegaan:
1.
Borgen van de kwaliteit en continuïteit van zorg in de ANW dienst met 1 specialist
ouderengeneeskunde in de achterwacht en optimale voorwacht.
2.
Ontwikkeling van een eenduidige triage
3.
Verbinden van de eerste en tweede lijn (juiste zorg op de juiste plaats).
Sluit aan bij het project Behandelnetwerk Westerkwartier.
Ale drie de projecten hebben raakvlakken met elkaar en versterken elkaar. Gekozen is om qua
aanpak al werkende weg met elkaar te ontwikkelen
Op opleidingsgebied heeft NNCZ zich samen met het Drenthe college en Leidse Onderwijsinstellingen
(LOI) ingespannen voor de start in september 2019 van een Hogere Beroepsopleiding
Verpleegkunde, niveau 6 in Hoogeveen. Vanuit NNCZ was er grote belangstelling onder medewerkers
om zich door te ontwikkelen. 12 leerlingen konden in deze opleiding instromen. De opleiding is een
dermate succes dat in 2019 gelijk de werving is ingezet voor de start van een 2 e opleiding in 2020.
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5. Visie en beleid
Met de verzwaring van de zorg in de verpleeghuizen, mensen die langer thuis blijven wonen en een
andere ondersteuningsvraag stellen om dit ook mogelijk te maken én met een verschuiving van
eigenaarschap en regie, verandert het zorglandschap in een hoog tempo. Organisaties zoeken in deze
veranderende werkelijkheid naar de eigen toevoegende waarde en het onderscheidend vermogen en
bestaansrecht. Dat bestaansrecht wordt ontleend aan enerzijds de professionele zorg en expertise,
anderzijds door de positie die een organisatie inneemt in maatschappelijk opzicht: welke rol pakt de
organisatie om bij te dragen aan het vormgeven van een nieuwe, duurzame en toekomstbestendige
werkelijkheid.
NNCZ heeft met haar Strategisch Beleidsplan 2018-2020 daar haar antwoord op geformuleerd.
Behalve de focus op het meebewegen met de veranderende vraag van onze cliënten binnen onze
vestigingen en werkgebieden, met aandacht voor professionalisering van de zorg, heeft ook de
veranderende maatschappelijke vraag hierin een belangrijke plek:
“Onze maatschappelijke opdracht vatten we op als het samen met inwoners van wijken en dorpen,
mantelzorgers en vrijwilligers, collega-professionals en -organisaties en vele anderen, vormgeven aan
het leggen van een vangnet onder de meest kwetsbare mensen.”
Om deze rol in te vullen is in 2015 een koers ingezet. Een nieuwe missie is vastgesteld, evenals de
visie en kernwaarden van waaruit we werken. Op basis hiervan zijn de doelen geformuleerd voor de
periode 2018-2020. We werken in deze jaren aan het passend maken van de organisatie aan
ontwikkelingen in de maatschappij. Professionalisering op het gebied van zorg, maar ook op het
gebied van leiderschap en regie- en netwerkversterking. NNCZ kiest voor het ‘samen doen’ en wil van
toegevoegde waarde zijn. Het kader van waaruit NNCZ haar opdracht opvat is allereerst het bieden
van professionele en kwalitatief goede zorg en ondersteuning, met tegelijk ook de maatschappelijke
opdracht om in verbinding met de omgeving te bouwen aan een toekomstbestendig vangnet voor
kwetsbare burgers in een nieuwe ordening van eigenaarschap, regie en verbinding.

Onze missie
NNCZ wil het mogelijk maken dat mensen zelfstandig kunnen leven en participeren in hun vertrouwde
omgeving. We vinden het daarbij belangrijk dat mensen zelf keuzes maken en gekozen leefwijzen blijven
voortzetten, thuis of in een van onze woonvormen. Waarbij iedereen, ongeacht levensfase, mogelijkheden
of beperkingen, een waardevol bestaan leidt.
We zijn er voor inwoners van wijken en dorpen die aangeven ondersteuning nodig te hebben. Daarvoor
leveren we diensten op het gebied van wonen, welzijn en zorg, die onlosmakelijk met elkaar samenhangen.
We verbinden ons met mantelzorgers, vrijwilligers, buurtbewoners, professionals en organisaties.
We geloven sterk in de kracht van mensen en wederkerigheid. Iedereen in de samenleving is van waarde.

5.1 Visie & Kernwaarden
NNCZ wil een netwerkorganisatie zijn waarbinnen wonen, welzijn en zorg samen komen in een
directe relatie met de omgeving. We zijn daardoor in staat optimaal aan te sluiten bij onze
doelgroep. Als ketenpartner in het lokale netwerk willen we een bijdrage leveren aan het integreren
van zorg in de samenleving en met de samenleving.
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Het welbevinden van de mensen staat centraal. In samenspraak met en op aangeven van de cliënt
en/of diens netwerk begeleiden we in het maken van keuzes. Zo stimuleren we vanuit onze
professionele aanpak de zelfredzaamheid en eigen regie.
Met onze zorg en dienstverlening lopen we voorop, niet alleen in professionele kwaliteit, maar ook in
de samenwerking tussen zorg en maatschappij. Om mensen in hun kracht te zetten hebben we deze
samenwerking tussen zorg en maatschappij nodig.
NNCZ laadt deze visie met een vijftal kernwaarden voor ons handelen:
Waardevol
Bijdragen aan een betekenisvol leven voor een blijvende participatie in de maatschappij.
Vanuit passie, met de juiste mix tussen liefdevol en professioneel, zorg verlenen.
Kracht
Behoud van zelfstandigheid en met behulp van schakels in het netwerk van de cliënt.
Verbinden
Verbonden blijven met de vertrouwde omgeving met behulp van de eigen sociale netwerk.
Aansluiting maken met de voorzieningen of burgerinitiatieven in wijken en dorpen.
Samen
Cliënten in de regie. Samenspel met andere zorgverleners als mantelzorgers, vrijwilligers etc.
op dorps- en wijkniveau samen te werken is er veel mogelijk. Samen van waarde, door
ondernemerschap en creativiteit!
Dichtbij
Organiseren van wonen, welzijn, zorg en diensten in de wijk en het dorp, waarbij verbinding
wordt gelegd met de gemeenschap.

5.2 Strategisch beleidsplan en de speerpunten in 2019
De meerjarige doelstellingen vanuit het Strategisch beleidsplan zijn vertaald naar 2019 in een zestal
speerpunten:
1. de cliënt ontvangt persoonlijke professionele zorg die waarde toevoegt aan zijn/haar
leven/leefsituatie;
2. er zijn zelfstandige kleine integrale (wonen, welzijn en zorg) wijk/dorp teams gevormd die
zelfstandig met cliënten en burgers van wijken en dorpen tot (nieuwe) arrangementen
komen, de regie hierbij ligt bij hen gezamenlijk;
3. NNCZ biedt professionele thuiszorgdiensten aan in de wijken en dorpen waar we gevestigd
zijn;
4. NNCZ heeft voor nu en in de toekomst zowel kwalitatief als kwantitatief voldoende
medewerkers;
5. de professionals worden ondersteund bij groei naar hogere kwaliteit van dienstverlening en
zelfstandigheid en hebben intrinsieke motivatie om continu te verbeteren;
6. alle organisatorische eenheden, werkgebieden zijn financieel gezond.
Deze speerpunten zijn uitgewerkt in concretere doelen:
• Cliënten worden professioneel ondersteund
o door een vast en klein aantal medewerkers, die voor hen vertrouwd, herkenbaar en
dichtbij zijn;
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o.a. in het vervullen van sociale rollen in de gemeenschap en binnen groepsvormen;
en waarderen onze zorg met gemiddeld een 8;
Ook mensen met dementie kunnen van betekenis zijn voor anderen, gebruik blijven
maken van hun mogelijkheden met een actieve rol in de gemeenschap.
Inzet informele zorg is leidend en formele zorg ondersteunend:
o Mantelzorgers worden ondersteund, versterkt en verlicht in hun rol zodat zij de zorg
en begeleiding van hun naaste zo lang mogelijk kunnen volhouden;
o Betrokkenheid mantelzorgers vergroten via CarenZorgt;
o Mantelzorgers ervaren een volwaardig samenwerkingspartner te zijn.
NNCZ sluit aan bij burgerinitiatieven om wijk- en dorpsbewoners te ondersteunen in het zo
lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen. Voorbeelden zijn:
o in Hollandscheveld geven we samen met de dorpscoöperatie ‘Hollandscheveld
Verbindt’ uitvoering aan het werken met een integraal dorpsbudget vanuit het
project Zorg in de Wijk;
o In Grijpskerk organiseren we samen met de dorpscoöperatie Grijpskerk en de
Stichting Multi Functioneel Centrum vormen van ondersteuning die bijdragen aan
een waardevol bestaan van mensen met een ondersteuningsbehoefte in Grijpskerk.
Samen worden hiertoe ruimtes, voorzieningen, goederen, menskracht en expertise
ingebracht;
o In Noordbroek geven we samen met de dorpszorgcoöperatie Mit Mekoar, Cosis en
de gemeente invulling aan dagactiviteiten in het dorp en Gockingaheem.
NNCZ verleent in alle wijken en dorpen waar we gevestigd zijn professionele thuiszorg:
o het aantal wijk- en dorpsbewoners dat kiest om thuiszorg van NNCZ af te nemen
groeit;
o we realiseren een doelmatigheidsverbetering door de inzet van thuiszorg per cliënt
in overeenstemming te brengen met de afgegeven indicatie;
o behandeldiensten worden ook extramuraal aangeboden en door zowel cliënten als
verwijzers gewaardeerd.
Programma Samen van Waarde (deel 2) is leidend en ondersteunend voor de gewenste
cultuurverandering continu verbeteren:
o leidinggevenden faciliteren in de zelfstandigheid en eigenaarschap van medewerkers
en vervullen hierin een voorbeeldrol;
o teams hebben inzicht in waar ze staan qua ontwikkeling via het teamscorebord ;
o iedere medewerker wordt begeleid bij het toepassen van continu leren op de
werkplek;
o hiertoe richten we een functiehuis leren en ontwikkelen in (coach, praktijkexpert en
werkbegeleiders)
o medewerkers hebben de juiste competenties om binnen alle delen van de
organisatie ondersteunende diensten te bieden;
o proceseigenaren, aandachtsvelders en kenniskringen staan in positie en voegen
kennis toe;
o we vullen 15 nieuwe opleidingsplaatsen.
We voldoen aan wet- en regelgeving en overige kader aangaande veilige en verantwoorde
zorg:
o formatie is kwantitatief en kwalitatief op orde conform kwaliteitsplan;
o medewerkers hebben voldoende competenties om zelfstandig op de juiste, veilige
en verantwoorde wijze zorg en diensten te bieden;
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•

inzet versnellingstraject door uitvoering plan van aanpak “deskundige, verantwoorde
en veilige zorg”.
we werken met kleine integrale zorgteams, medewerkers worden efficiënt ingezet bij
meerdere cliëntgroepen;

Professionalisering van de zorg: Samen van Waarde
In 2016 zijn we gestart met een professionaliseringsprogramma Samen van Waarde, dat doorloopt
tot eind 2020. Het programma omvat leeractiviteiten gericht op het vergroten van kennis en
vaardigheden gecombineerd met coaching-on-the-job. Het programma is niet alleen bedoeld om
medewerkers beter uit te rusten met kennis en vaardigheden, maar vraagt ook om focus in de zorg
aan onze cliënten (kwaliteit van leven en persoonsgerichte zorg) en de eigen professionele rol hierin.
Aandacht voor eigen regie, het kennen van de cliënt, aansluiten bij de beleving van de cliënt en
zingeving zijn thema’s die terugkerend in het programma een plek krijgen.
SAMEN VAN WAARDE, DEEL 2

DOELEN

TE ONTWIKKELEN

ONDERSTEUNING

ICT

Figuur 3: Samen van Waarde, deel 2

In 2019 lag het accent op het zijn van de “Zichtbare Schakel” met als hoofdresultaat:
Alle medewerkers dragen uit wie we als organisatie zijn en waar we voor staan: in gedrag, in
kennis en kunde, in het vertellen en in het laten ervaren. Ieder op zijn of haar eigen manier,
vanuit (bewustzijn van) de eigen toegevoegde waarde. Zowel in de eigen professionele rol als
ook als schakel in het team, in de relatie met de cliënt en diens naasten, in de relatie met
vrijwilligers en andere professionals. Iedereen van waarde: als ambassadeur, als zichtbare
schakel.
De ‘zichtbare schakel’ is het hoogste doel wat we in het programma Samen van Waarde willen
bereiken. Of je nu helpende, verzorgende, verpleegkundige, leidinggevende of medewerker van de
ondersteunende dienst bent.
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Elk team heeft hieraan invulling gegeven onder begeleiding van een coach. Onderwerpen die
besproken zijn betroffen: de gedragscode, deskundigheid van medewerkers, werken volgens de
normen van het kwaliteitskader zowel voor de VVT als voor de wijkverpleging, eigenaarschap tonen,
gebruik maken van elkaars kwaliteiten. Ondersteund door methodisch werken (smart formuleren
van doelen en het rapporteren op doelen) en het voeren van “Het Goede Gesprek” als leidraad voor
het opstellen en evalueren van het zorgleefplan. Iedere medewerker heeft minimaal 1 leerdoel
geformuleerd en elk team heeft een teamdoel. Monitoring vond plaats door middel van het
Teamscorebord.
Als onderdeel van de professionalisering investeert NNCZ sinds 2015 in het toevoegen van
verpleegkundigen aan de basisteams, zowel intramuraal als in de wijkverpleging. In 2019 heeft een
doorontwikkeling op verpleegkundig niveau plaatsgehad. In september 2019 is een eerste groep (12
interne doorstromers) de opleiding gaan volgen tot HBO verpleegkundige niveau 5.
Met interne audits (mei 2019 en november 2019) volgen we actief of we voldoen aan de eigen
gestelde kaders, vereisten vanuit inkoopkaders, vanuit wet- en regelgeving, vanuit sectorspecifieke
normen.
Samenwerking
Ingesloten binnen de naamgeving van ‘werkgebieden’ ligt de focus in 2019 op het verder verstevigen
van de thuiszorg door uitbreiding van het aantal cliënten in de wijken om onze vestigingen heen.
Ter ondersteuning van deze uitbreiding hebben we contractafspraken kunnen maken voor hulp bij
het huishouden binnen de gemeenten Westerkwartier, Haren, Groningen, Midden Groningen en
Hoogeveen/De Wolden. NNCZ onderscheidt zich hiermee vanwege het integrale aanbod, zowel
intramurale als extramurale zorgverlening binnen de werkgebieden. Behandeldiensten worden
aangeboden ook in de thuissituatie. Onze expertise wordt breder ingezet op wijk en dorpsniveau om
mensen de mogelijkheid te geven langer thuis te blijven wonen.
Naast deze uitbreiding met wijkverpleging en hulp bij het huishouden verstevigen we onze positie
ook door aansluiting bij burgerinitiatieven en met burgers mee te denken over wat zij nodig hebben.
We nemen deel aan samenwerkingsverbanden zoals netwerk Dementie en netwerk Palliatieve zorg.
Maar ook aan samenwerkingsverbanden gericht op verbeteren van samenwerking binnen de ketens.
Meer regionaal nemen we deel aan overlegvormen die gericht zijn op bijvoorbeeld een meer
toekomstbestendige inrichting van de ouderenzorg, arbeidsmarktvraagstukken, herinrichting van
zorgvastgoed in relatie tot de aardbevingsproblematiek in Noordoost Groningen.
De naamsbekendheid van NNCZ neemt merkbaar toe. Niet alleen door steeds meer positie in te
nemen in samenwerkingsverbanden en lokale of regionale overlegvormen, maar vooral ook door
onze profilering waarbij de voortdurende koppeling met de burger, onze omgeving, steeds weer
voorop staat. Daardoor worden we steeds meer (h)erkend.
Verbinding met onze omgeving
De verbinding met burgers, met onze omgeving, is wat ons onderscheidt. Verschillende
burgerinitiatieven hebben zich intussen doorontwikkeld tot dorps(zorg)coöperaties, waarmee NNCZ
formeel samenwerkt en gezamenlijk eigenaarschap hebben voor de zorg met en voor elkaar.
Voorbeelden hiervan zijn: Hollandscheveld, Grijpskerk en Noordbroek. Nieuwe vragen dienen zich
aan, wat maakt dat we steeds vaker gesprekspartner zijn op het thema burgerinitiatief in relatie tot
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lokale zorgvoorzieningen. Een mooi voorbeeld is ook het eerder genoemde burgercollectief Schots &
Scheef, de vraag van Slochteren om te onderzoeken of in samenwerking met andere partijen de
woonzorgvoorziening ‘t Olderloug nieuw leven kan worden ingeblazen en het initiatief van het dorp
Vledder om een eigen woonzorgvoorziening te bouwen in het dorp en mede gefinancierd door het
dorp. NNCZ is gevraagd als zorgverlener.
De zorg aan cliënten thuis groeit. Begin 2019 zijn er in Hoogeveen en Hollandscheveld cliënten en
medewerkers overgenomen van de Zorgzaak omdat zij stopten met hun extramurale zorg. In
Hoogeveen en Haren wordt ook ingezet op verbinding met de wijken om onze vestigingen heen. De
verbinding met onze omgeving werkt hier anders, omdat hier niet overal een vanzelfsprekende link
gemaakt kan worden met een georganiseerd burgerinitiatief. Toch ontstaat ook hier steeds meer
interactie met de wijk. Via sociale activiteiten, het restaurant, dagbesteding en vrijwilligers die voor
deze verbinding zorgen, of door onze participatie in activiteiten in onze omgeving. Voorbeeld: project
Krakeel Schoon.
We slagen er steeds beter in onze missie om te zetten naar een profilering. We verwerven daarmee
een plek naast grotere zorgorganisaties of gevestigde thuiszorgaanbieders. We merken dat er
waardering bestaat voor deze invulling en worden ook steeds meer erkend in onze inspanningen
hiervoor. Dit blijkt uit burgerinitiatieven die naar ons toe komen en ons vragen met hen mee te
denken hoe de zorg in hun dorp het beste vorm gegeven kan worden.
Nieuwe vragen geven ook aanleiding kaders te scheppen: hoe pakken we onze rol en wanneer
kunnen of willen we wél of juist níet deel uitmaken van een nieuw initiatief. Wij zijn er niet op uit om
via concurrentie nieuwe werkgebieden toe te voegen, maar als de logische zorgpartner in een nieuw
werkgebied niet wil of kan ingaan op de vraag van een burgerinitiatief dan voelen wij ons vrij in de
overweging dat wel te doen. Onze betrokkenheid zullen wij telkens afwegen aan onze missie en aan
de draagkracht van onze organisatie.
Toekomstbestendigheid
Het bouwen aan toekomstbestendigheid met professionalisering van de zorg en de verbinding met
onze omgeving gaat samen op met het werken aan een financieel gezonde en stabiele organisatie.
Er is in vanaf 2018 intensief overleg gevoerd met de potentieel (nieuwe) eigenaar van onze
woonzorgvoorzieningen in de gemeente Hoogeveen om te komen tot passende huurafspraken in
relatie tot veranderende financiering en ontwikkelingen in de zorg. Deze gesprekken hebben geleid
tot een akkoord over de inhoud van de huurovereenkomst met de nieuwe eigenaar. De
eigendomsoverdracht heeft op 28 augustus 2019 plaatsgehad en per genoemde datum zijn de
nieuwe (lagere) huurafspraken ingegaan. De RvT en ALV zijn voortdurend en intensief betrokken in
dit proces, gezien het grote belang hiervan voor onze toekomstbestendigheid.
Daarnaast lag in 2019 de focus op realisatie van een passende mix van productieafspraken, het
opvangen van tariefkortingen en niet gefinancierde (over)productie en het gezond houden van de
exploitatie van alle werkgebieden. We zien risico’s, met een groeiende impact , die vragen om
voortdurende bijstelling van beleid. Actueel inzicht, voortdurend contact met financiers en proactief
bijsturen wordt steeds belangrijker om deze risico’s waar mogelijk te beperken. Goed voorbeeld zijn
de bezuinigingen die verschillende gemeenten doorvoeren in het sociaal domein. Onze inspanningen
zijn er telkens op gericht met onze partner mee te denken en binnen nieuwe beperkingen proberen
onze dienstverlening zodanig anders in te richten dat voor inwoners die ondersteuning behoeven
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deze ook bereikbaar blijft. Voorbeelden zijn: andere inrichting van dagbesteding waardoor deze
binnen het financieel kader toch beschikbaar blijft voor een groeiende groep inwoners. Of het
inrichten van een voorziening (De Wolk) waarmee wordt voorkomen dat op korte termijn ontslagen
vallen onder bijvoorbeeld huishoudelijke hulpen, die we op middellange termijn weer hard nodig
hebben.
Zowel in Groningen als in Drenthe is financiering van langdurige zorg meer cliëntvolgend ingeregeld,
waardoor we ook in 2019 aanvullende afspraken kunnen maken over het omzetten van een groter
aandeel zorg zonder behandeling naar zorg mét behandeling. Dit past binnen de lijn van verzwaring
van de zorg. Voor de wijkverpleging hebben we deels te maken met een zekere overproductie, wat
ook voor eerstelijns verblijf een risico blijft. Tegelijkertijd wordt efficiëntie en doelmatigheid steeds
belangrijker om als zorgorganisatie positie te houden in een concurrerend speelveld. Afspraken over
financiering en uitbreiding van productie gaan daarom hand in hand met aandacht voor onze
prestaties in relatie tot die van collega zorgorganisaties.
In september 2018 heeft de Inspectie van Gezondheid en Jeugd (IGJ) een vestiging van NNCZ
onaangekondigd bezocht. Tijdens dit bezoek heeft een audit plaatsgevonden op kwaliteit van zorg
aan onze cliënten. Het eindrapport bevatte een aantal aandachtspunten ter verbetering, waarvan
inhoudelijk de verbinding direct meetbaar was gemaakt met het professionaliseringstraject ‘Samen
van Waarde’ voor de gehele organisatie. Gekozen werd om in 2019 een versnellingstraject in te
zetten en de veranderingen op maandbasis te volgen via een vast stramien. Gedurende 2019 werden
verbeteringen in de eigen metingen zichtbaar en hebben dit in een rapportage aan IGJ gemeld. In
vervolg hierop heeft de Inspectie voor Gezondheidszorg & Jeugd (IGJ) in november 2019 de
betreffende vestiging van NNCZ opnieuw bezocht. In de eindrapportage (februari 2020) komt de IGJ
tot de conclusie dat organisatie, management en medewerkers hebben laten zien over een lerend
vermogen te beschikken en aantoonbaar is gemaakt dat noodzakelijke verbeteringen zijn
doorgevoerd. Hiermee is het IGJ bezoek afgesloten.

5.3 Medewerkers
Vanuit het professionaliseringsprogramma Samen van Waarde bestaat veel aandacht voor
ontwikkeling van onze medewerkers en het vergroten van regie bij en zelfstandigheid van de teams,
zowel in het primair proces als in de ondersteunende dienst. Ook in 2019 is flink geïnvesteerd in
onze medewerkers, om daarmee ook mee te groeien met de veranderende vraag die aan ons wordt
gesteld. Zie ook onder professionalisering van de zorg, pagina 20.
Kwaliteitsregister
NNCZ wil medewerkers ondersteunen en stimuleren in het behouden van deskundigheid en
professionaliteit. Naast scholing en deskundigheidsbevordering vanuit het programma Samen van
Waarde, biedt NNCZ zorgmedewerkers de mogelijkheid zich kosteloos in te schrijven in het
Kwaliteitsregister Verpleging & Verzorging. Daarmee bouwen medewerkers aan hun eigen portfolio,
waarmee ze kunnen laten zien welke inspanningen ze hebben verricht om deskundigheid te
behouden. Deelname is hiermee een vanzelfsprekendheid en geeft aan beide kanten voordelen: de
medewerker mag rekenen op voldoende ondersteuning van zijn professionaliteit en NNCZ kan beter
sturen op professionaliteit van de zorgmedewerkers.
Werving en selectie
In 2019 is doorgezet op het intern opleiden van verzorgenden tot verpleegkundigen en doorgroei van
verpleegkundigen naar een hoger deskundigheidsniveau. Enerzijds vanuit de behoefte aan meer
verpleegkundige deskundigheid gezien de veranderende vraag en complexiteit van de zorg.
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Anderzijds in de rol van seniorverpleegkundige met een coachende rol in de teams waarmee deze
verpleegkundigen als onderdeel van het team bijdragen aan verbetering van competenties van
medewerkers, versterken van de zelfstandigheid en regie van het team en groei in het professioneel
handelen. Voor het jaar 2019 hebben we weer gekozen om de kwaliteitsgelden voor 100% in te
zetten op personeel. De samenstelling van onze zorgteams, zowel in onze woonzorgvoorzieningen als
in de wijk voldoet aan de eisen die we hebben gesteld in ons kwaliteitsplan. Wij hebben geen moeite
gehad om onze vacatures in te vullen in tegenstelling tot geluiden in onze omgeving.
Daarmee zijn grote stappen gezet in een verbetering van de samenstelling van onze zorgteams
intramuraal en extramuraal.
Samenwerking op het arbeidsmarktvraagstuk
Vanwege de toenemende spanning op de arbeidsmarkt zijn we intensief betrokken bij de ‘regionale
actieplannen aanpak tekorten’ (RAAT) voor de provincie Drenthe en Groningen. In het verlengde
hiervan hebben we uitvoering gegeven aan het NNCZ plan arbeidsmarktbenadering en ontwikkeling.
Een nieuw functiehuis leren en ontwikkelen is geïmplementeerd met nieuwe rollen als: expert leren
en ontwikkelen, praktijkexpert en werkbegeleider. We werken samen met onderwijs en collega
organisaties om tot verbetering en vernieuwing te komen van een leven lang leren, waaronder
wijkleren, ontwikkeling van beleid op nieuwe gespecialiseerde functies binnen de organisatie en op
inzet van technologie.
Verzuim
In 2019 is de inzet gericht op het voorkomen van verzuim. De NNCZ kiest voor een aanpak waarbij
het gedrag en de verzuimkeuze van de medewerker als uitgangspunt wordt genomen en niet de
klacht of de ziekte. Dit betekent dat leidinggevende en medewerker samen het goede gesprek
voeren en zoeken naar “creatieve” mogelijkheden om (zoveel mogelijk) aan het werk te blijven of
spoedig weer (gedeeltelijk) aan het werk te gaan.

5.4 Klachten
In navolging van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (WKKGZ ) werkt NNCZ met een
klachtenfunctionaris.
Klachtenfunctionaris en geschillencommissie
De onafhankelijk klachtenfunctionaris is beschikbaar voor het adviseren en bijstaan van cliënten of
naasten, kan bemiddelen om een oplossing te vinden waar iedereen tevreden over is en kan de cliënt
informeren over de verschillende wegen om een klacht in te dienen. NNCZ is aangesloten bij een
erkende geschilleninstantie, die uitspraak doet waar beide partijen zich aan moeten houden.
Op grond van de nieuwe wet vervalt de verplichting voor zorgorganisaties om jaarlijks een verslag op
te stellen waarin verantwoording wordt aflegt over de manier waarop aan de eisen in de wet is
voldaan. Toch is door de klachtenfunctionaris ook over 2019 een verslag opgesteld en zijn haar
bevindingen in algemene zin met de organisatie gedeeld en ter harte genomen.
In 2019 zijn wij ook aangesloten bij Auditee Zorg die klachten vanuit de Wet Bijzondere opnemingen
psychiatrische ziekenhuizen (BOPZ) voor NNCZ zou oppakken. Er zijn in 2019 geen klachten gekomen
over de BOPZ.
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Beschouwing door de klachtenfunctionaris voor cliënten en naasten 2019
Dit jaar zijn er o.a. via de mailbox klachtenfunctionaris@nncz.nl twaalf meldingen van onvrede binnengekomen
(in 2018 waren dit er acht en in 2017 zes). Een verklaring kan zijn dat de functie van klachtenfunctionaris meer
bekend is geworden, de drempel om haar in te schakelen lager is geworden en dat cliënten hun klachten en
onvrede eerder kenbaar durven te maken. Eén klacht was afkomstig van een medewerker en is niet in
behandeling genomen door de klachtenfunctionaris. Twee klachten waren schriftelijk gericht aan de bestuurder.
Daarvan is één klacht direct afgehandeld door de bestuurder en de andere klacht in behandeling genomen door
de klachtenfunctionaris. Alle klachten zijn afgehandeld en voor zover bekend naar tevredenheid van de melder.
Het streven binnen NNCZ is om ongenoegens, onvrede en klachten zoveel mogelijk met de direct betrokken
medewerker(s) te bespreken. Dit is de kortste weg en leidt vaak tot de snelste oplossingen. Veel zaken zullen dus
worden opgelost in het primair proces en komen daardoor centraal niet voor het voetlicht. Dit is prima zolang
cliënten weten waar ze terecht kunnen, de drempel om iets bespreekbaar te maken laag is en zij tevreden zijn
over de wijze waarop hun ongenoegens worden opgelost en een eventuele verstoorde relatie naar tevredenheid
hersteld wordt. Wanneer een cliënt niet kan of wil praten met de direct betrokkenen of als het gesprek niet heeft
geleid tot een oplossing, kan hij/zij terecht bij de klachtenfunctionaris.
Het jaar 2020 brengt weer nieuwe uitdagingen. In het kader van de Wet zorg en dwang (sinds 1 januari 2020
inwerking) is een klachtencommissie verplicht voor klachten die te maken hebben met onvrijwillige zorg (dit gold
ook voor klachten in het kader van de oude wet Bopz). Echter, de Wet zorg en dwang schrijft ook voor dat er een
onafhankelijke vertrouwenspersoon beschikbaar moet zijn. Deze functie kan niet langer gecombineerd worden
met de functie van klachtenfunctionaris. De huidige klachtenregeling van de NNCZ heeft nu twee jaar
gefunctioneerd en conform artikel 18 van het klachtenreglement - en mede vanwege de invoering van de Wet
zorg en dwang – wordt de klachtenregeling in 2020 geëvalueerd en zo nodig aangepast. Dit geldt tevens voor de
communicatie over de klachtenprocedure.

Klachtenprocedure medewerkers
Voor de klachtenregeling voor medewerkers heeft NNCZ aansluiting gezocht bij een bestaand
samenwerkingsverband van verschillende zorgorganisaties in Drenthe en Groningen. Deze
gezamenlijke organisaties hebben een klachtencommissie en klachtenprocedure voor het melden
van klachten door medewerkers.
Jaarverslag Gezamenlijke Klachtencommissie voor Medewerkers 2019
Inleiding: In artikel 15 van het Reglement Gezamenlijke Klachtencommissie voor Medewerkers en in het
Huishoudelijk Reglement artikel 6 staat vermeld dat de Klachtencommissie jaarlijks verantwoording aflegt aan
de Raden van Bestuur en de Ondernemingsraden van de aangesloten instellingen door het uitbrengen van een
jaarverslag over het voorgaande jaar. In dit jaarverslag worden de werkzaamheden en het functioneren van de
Klachtencommissie vermeld en het aantal behandelde klachten en de aard hiervan.
De aangesloten instellingen hebben als doelstelling om door het instellen van de Klachtencommissie hun
medewerkers in staat te stellen een klacht in te dienen over alle aangelegenheden die verband houden met zijn
of haar arbeidssituatie en die op een rechtvaardige, onafhankelijke en snelle manier te behandelen.
Uitgangspunt daarbij is dat een klacht gebruikt kan worden om het werkplezier bij (de) medewerker(s) te
verhogen door onvrede weg te nemen en (structurele) verbeteringen in de organisatie te verbeteren.

De gezamenlijke klachtencommissie heeft in haar jaarverslag verslag gedaan van de ontvangen
klachten. In 2019 blijkt geen klacht van een medewerker van NNCZ ontvangen.
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6. Kwaliteit

6.1 Van Kwaliteitskader naar kwaliteitsverslag
Kwaliteitskader
Het Zorginstituut Nederland (ZIN) heeft in januari 2017 het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg
gepubliceerd. Door het op te nemen in haar Register heeft het Kwaliteitskader een wettelijke basis
gekregen voor de kwaliteit van de verpleeghuiszorg. Belangrijk uitgangspunt van het nieuwe
Kwaliteitskader is de focus op het samen leren en verbeteren.
Het nieuwe Kwaliteitskader is vorm gegeven aan de hand van 8 thema’s: vier thema’s gericht op
kwaliteit en veiligheid, vier thema’s gericht op randvoorwaarden hiervoor. Inhoudelijk richt het
kwaliteitskader zich op professionele en persoonsgerichte zorg, met aandacht voor de individuele
cliënt en diens eigen wensen en gewoonten.

Figuur 4 Thema’s Kwaliteitskader

Programma Thuis in het Verpleeghuis
Naast het kwaliteitskader vormt het programmaplan “Thuis in het Verpleeghuis” een leidraad voor
verbetering van de verpleeghuiszorg en besteding van de kwaliteitsgelden. Dit is vertaald in 3
doelstellingen:
1. meer tijd en aandacht voor de bewoner, met meer zorgverleners en zicht op kwaliteit per
locatie.
2. Verlaging van de administratieve lasten door regionale arbeidsmarktaanpak (voldoende
zorgverleners die gemotiveerd en deskundig zijn)
3. Leren, verbeteren en innoveren door te investeren in meer kennis voor [professionalisering
van zorgverleners en ruim baan te bieden aan innovatie.
Kwaliteitsplan
NNCZ heeft aan de hand van het Kwaliteitskader een meerjaren kwaliteitsplan opgesteld over de
periode 2019-2021. Per thema wordt daarin beschreven hoe wordt gewerkt aan het leren en
verbeteren. Het kwaliteitsplan en ook de jaarlijkse evaluatie – in de vorm van een kwaliteitsverslag –
komen tot stand onder verantwoordelijkheid van de RvB en in afstemming met de
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ondernemingsraad (OR), cliëntenraad (CR), Raad van Toezicht en de Algemene ledenvergadering,
met daarnaast de afstemming met andere organisaties waarmee we ons verbinden in een
zogenaamd Lerend Netwerk: Zorggroep Tangenborgh, Zorggroep Drenthe, Zorgcollectief ZuidwestDrenthe (ZZWD) en Westerkim.
Kwaliteitsverslag
Met het kwaliteitsverslag verantwoorden zorgorganisaties zich over het gevoerde beleid met
betrekking tot kwaliteit. Het verslag blikt terug op het kwaliteitsplan van het vorige jaar en vormt het
uitgangspunt voor het kwaliteitsplan voor het nieuwe jaar.
Het meerjaren kwaliteitsplan 2019-2021 van NNCZ is in december 2018 vastgesteld. Dit plan volgt
vervolgens de reguliere jaarcyclus. Het kwaliteitsverslag wordt niet als apart verslag opgesteld maar
vormt één geheel met het maatschappelijk jaarverslag.

6.2 Kwaliteitsplan 2019-2021
We zien zowel in het kwaliteitskader als het programmaplan grote overeenkomsten en aansluiting bij
de thema’s waaraan we binnen NNCZ hard werken. Er zijn daarom niet zozeer níeuwe plannen
gemaakt op deze thema’s, maar er is vooral aangesloten bij dát wat we al doen.
Ons professionaliseringsprogramma ‘Samen van Waarde’ richt zich op persoonsgerichte zorg: de
cliënt leren kennen, regie bij de cliënt, zinvolle dag, betrekken van naasten (familie, mantelzorgers)
en aandacht voor welzijn in bréde zin en bijdragen aan waardevol leven. In Samen van Waarde deel
1, uitgevoerd in 2017-2018, lag de focus met name op veilige en professionele zorg (voldoen aan
basisvereisten). In Samen van Waarde, deel 2, uitvoering in 2019-2020 ligt de focus op
doorontwikkeling en positionering van medewerkers als zichtbare schakel (als professional en
zichtbare resultaten in het netwerk), zie ook onder professionalisering, pagina 20.
2019 stond in het teken van groei naar hogere kwaliteit van zorg- en dienstverlening (cliënt in regie),
van zelfstandigheid van medewerkers (het gesprek kunnen voeren, methodisch werken, persoonlijk
leiderschap) en een praktijk waarin continu leren en verbeteren (professionele reflectie) normaal is.
De implementatie van een nieuw ECD en kwaliteitsmanagementsysteem zijn hieraan ondersteunend.
Met behulp van de kwaliteitsgelden wordt in 2019 een verdere uitbreiding van zorgpersoneel
gerealiseerd, opdat eind 2020 volledig wordt voldaan aan de normering kwaliteitskader. In 2020 zal
de focus ook komen te liggen op technologische ontwikkelingen ten behoeve van het primair proces.
Per werkgebied is dit vertaald in een verbeterparagraaf. Deze is tot stand gekomen met specifieke
input van de vestigingen, inclusief bijdragen vanuit de gebiedsraden (cliëntvertegenwoordiging).

Uitwerkingen van de 8 thema’s binnen NNCZ:
1. Persoonsgerichte zorg & ondersteuning
Het hierboven benoemde programma Samen van Waarde is de basis voor de doorontwikkeling
van onze organisatie in persoonsgerichte zorg en ondersteuning. Opvolging hiervan geschiedt
met een plan per werkgebied, met ondersteuning van leidinggevenden, senior medewerkers,
praktijkexperts en externe coaches.
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2. Wonen & Welzijn
Binnen Samen van Waarde is specifiek aandacht besteed aan het betrekken van familie en
naasten en samenwerking, waaronder met mantelzorgers en vrijwilligers. Uitwerking vindt plaats
per werkgebied.
3. Veiligheid
Registraties volgens de normen en het beschikbaar maken van de informatie voor het continu
sturen en verbeteren maakt onderdeel uit van het verbeterplan informatiemanagement.
Belangrijk onderwerp hierbij is het integraal vormgeven aan het methodisch werken en
verpleegkundig redeneren, om van daaruit beargumenteerd en met oog voor de specifieke cliënt
en verwacht beloop of mogelijke risico’s passende ondersteuning te organiseren. Binnen Samen
van Waarde valt dit samen onder de noemer ‘Professioneel handelen’.
4. Leren & Verbeteren
• Intern: Kwaliteitsplan wordt geïntegreerd in onze jaarplancyclus met duidelijke afspraken
over: verantwoordelijkheidsverdeling, uitwerken verbeterparagraaf door
verantwoordelijke(n) in samenspraak met medewerkers, cliënten of andere
betrokkenen, inrichten van het functiegebouw Leren en Ontwikkelen.
• Extern: Verder concretisering van de samenwerkingsvormen binnen het Lerend Netwerk
met andere zorgorganisaties.
5. Leiderschap, Governance en Management
• Interne audit op principes als veilige en persoonsgerichte vindt 2x per jaar plaats.
• Professionele ondersteuning voor CR en OR. Inrichting medezeggenschap met
gebiedsraden is verder geïmplementeerd en geëvalueerd.
• Specifieke aandacht voor het beroepsprofiel, de beroepsnorm/-code, gedragsregels en
cultuur binnen onze organisatie.
• Bestuurder is aangesloten bij een Bestuurlijk Lerend Netwerk, waarin gezamenlijk de
intentie van samenwerking binnen dit netwerk wordt vastgelegd en nageleefd.
• Bestuurder heeft intern regie op inhoud van het kwaliteitsplan en samenhang met het
strategisch beleidsplan en het jaarplan 2019.
• Naleving van de Governancecode Zorg is aangescherpt, ook voor RvT en ALV.
6. Personeelssamenstelling
De personeelsnorm wordt aan de hand van het Strategische Personeelsplanning (SPP) bepaald
en vertaald (naar de begroting 2019) per werkgebied;
Aandacht voor ontwikkeling medewerkers krijgt vorm in:
1. programma Samen van Waarde 2019;
2. interne/externe coaching-on-the-job;
3. personeelsuitbreiding op het niveau assistent wonen (en zorg);
4. realisatie functiegebouw Leren & Ontwikkelen;
5. groei van het aantal opleidingsplaatsen niveaus 2 t/m 6, BBL en BOL;
6. ondersteuning deskundigheidsbevordering met faciliteren van Kwaliteitsregister V&V .
7. Hulpbronnen
Focus in 2018 en 2019 richt zich op de inrichting, het functioneren en rol van de ondersteunende
dienst in het belang van het organisatie brede verander- en ontwikkelproces. Uitwerking hiervan
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vindt plaats in samenhang/geïntegreerd met o.a. het jaarplan en het programma Samen van
Waarde, Strategisch Personeelsplanning (SPP) en het verbeterplan informatiemanagement en
niet zozeer in een apart plan. Wel wordt per ondersteunende dienst/afdeling een jaarplan
opgesteld, waarin specifiek doelstellingen en ontwikkelpunten per afdeling worden beschreven.
Het programma Samen van Waarde, deel 2 is ook voor de ondersteunende afdelingen een
leidend programma voor ontwikkeling van medewerkers.
8. Gebruik van informatie
• Plan uitwerken en implementeren voor het inrichten/verbeteren continu meten van
cliëntervaringen en optimaliseren van de verbetercyclus.
• Aandacht voor ophalen reviews Zorgkaart Nederland met PR-plan als onderdeel van het
voornoemde plan m.b.t. cliëntervaringen.
• Optimaliseren ondersteunende processen en leren van fouten in een continu proces.

6.3 Kwaliteitsverslag 2019
NNCZ wil goede zorg- en dienstverlening bieden aan haar cliënten. Dit is een continu proces dat op
alle geledingen en niveaus voor cliënten merkbaar moet zijn. Daarbij gaat het niet alleen om de zorg,
maar om alle bedrijfsonderdelen, medewerkers en vrijwilligers van NNCZ.
NNCZ is HKZ-gecertificeerd (HKZ=Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector). Kwaliteitsindicatoren als de IGJ-indicatoren en de indicatoren afgeleid van de Norm Verantwoorde Zorg zijn
opgenomen in de werkprocessen. Het kwaliteitssysteem wordt getoetst naar aanleiding (of op
geleide) van interne/externe audits en tevredenheidonderzoeken onder cliënten, medewerkers en
vrijwilligers.
In onderstaand schema worden per doelstelling uit het programma Thuis in het verpleeghuis en het
te behalen resultaat 2019 in 3 kolommen weergegeven: (1) welke activiteiten zijn ingezet,
onderverdeeld naar de aandachtsgebieden van het kwaliteitskader, (2) met welk resultaat voor ogen
en (3) is dat resultaat gerealiseerd: =gerealiseerd;  = in (door)ontwikkeling;  niet gerealiseerd
Doel: Meer tijd en aandacht voor de bewoner
Realisatie: Meer zorgverleners voor de bewoners, waardoor hogere cliënttevredenheid
Actie
Persoonsgerichte zorg
• Ken de cliënt

•
•

Keuzevrijheid

Zorgleefplan

Wonen en Welzijn
• Zingeving
• Zinvolle daginvulling

Wenselijk resultaat NNCZ

•
•
•
•

•
•
•

Behaald resultaat 2019

Zorg in kleine woongroepen
Het Goede Gesprek
voeren (wensen en behoeften van
de cliënt kennen)
Client maakt eigen leef- en
zorgmomentkeuzes op basis van
eigen leefstijl (regie)
Ieder cliënt heeft een
eigen zorgleefplan (doelen)
(< 24 uur een conceptzorgleefplan en < 6 weken een
definitief zorgleefplan)

✓

Pilot zingeving palliatieve fase
Aandacht voor Zingeving en
welbevinden
Iedere cliënt beschikt over een
eigen activiteitenplan



✓

✓

✓

✓


Alle vestigingen kennen X aantal
woongroepen van ca. 8 personen.
Alle medewerkers getraind en passen
principes van het Goede Gesprek toe
bij o.a. opstellen en halfjaarlijkse
evaluatie zorgleefplan
Keuzes cliënt zijn zichtbaar in
zorgleefplan en in evaluaties. Familie
kan volgen en communiceren via
CarenZorgt.
Alle cliënten hebben eigen
zorgleefplan (vastgestelde termijnen)

Zorgpad ontwikkeld, implementatie
in 2020
Geestelijk verzorgers en activiteitenbegeleiders zorgen voor input
Grotendeels, doorontwikkeling 2020
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Behandeling

•
•
•

Veiligheid
• Twee medewerkers
aanwezig per woongroep (dag
en avond)
• Min. twee zorgverleners
aanwezig bij intensieve
zorgmomenten

Leren en verbeteren

•

•

•
•
•
•
•

Personeelssamenstelling

•
•
•

Realisatie BOPZ-status 2019
Specialist Ouderengeneeskunde
24/7 bereik- en oproepbaar
Pilot: werken met Verpleegkundig
specialist
Huiskamerbezetting 2019:
Uitbreiding 4 uur per dag
- assistent Wonen
- assistent Wonen & Zorg
Huiskamerbezetting 2020:
2 medewerkers 730 – 2230 op de
huiskamer woongroep
Realisatie verbetercultuur en
zelfreflectie met effect op
de cliënten
Methodisch werken en
resultaatgericht werken
Blijvend toepassen van PDCAcyclus (PDCA=Plan, Do, Check, Act)
Implementeren ‘Samen van
Waarde’
Uitvoeren kaderbrief ‘continu
verbeteren’

Extra toegekende kwaliteitsgelden
2019: 100% toekennen aan extra
personeel
Ieder team beschikt over een
(senior) verpleegkundige
Personeel flexibel inzetbaar, mede
vanwege eigen flexibele schil

✓
✓
✓

Alle vestigingen: BOPZ aangemerkt
24/7 bereik- en oproepbaar is
gerealiseerd
Verpleegkundige in opleiding tot
specialist gestart in Grijpskerk, 2e
start in september 2020.

✓

Gerealiseerd conform plan



doorontwikkeling 2020, conform plan



Is in ontwikkeling en behoeft
doorontwikkeling in 2020
Methodisch werken ondersteund
door ONS, rapporteren op doelen
behoeft doorontwikkeling
Is in ontwikkeling, behoeft
doorontwikkeling in 2020
Deel 2 in 2019 afgerond



✓


In uitvoering behoeft
doorontwikkeling in 2020

✓

100% gerealiseerd

✓

100% gerealiseerd



Nog niet alle teams werken integraal
(combi woongroep/thuiszorg)

Nodig
✓ Cliënttevredenheidsonderzoek uitvoeren en uitkomsten analyseren.
✓ Uitvoeren 2x per jaar interne audit, inclusief richtlijnen van het Kwaliteitskader (= Kwaliteitsplan).
 Familieparticipatie en multidisciplinair schakelen.
Monitoring
✓ Cliënttevredenheid 2019 is op organisatieniveau gemiddeld 8,3 (doel was gemiddeld een 8)
✓ NPS heeft een score van 92%, gemeten aan de hand van Zorgkaartnederland.nl (doel was 80%)
✓ Wordt voldaan aan de criteria van de Kwaliteitskader d.m.v. 2x per jaar rapportage (we doen 4x).
 Ondersteuning van scholing- en coachingsmatrix.

Cliënttevredenheid
NNCZ heeft in november een uitgebreide meting verricht onder de cliënten. Dit is gebeurd middels
interviews met cliënten, uitgevoerd door Zorgkaart Nederland. Op basis van 118 deelnemers heeft
NNCZ het gemiddelde cijfer van 8,3 (schaal 1 t/m 10) als waardering gekregen. En 92% beveelt NNCZ
als organisatie bij een ander aan (Netto Promotor Score [NPS]).
De waarderingen die cliënten hebben uitgesproken tijdens het Goede Gesprek liggen iets onder het
resultaat van Zorgkaart Nederland. Voor het goede gesprek intramuraal zijn er 911 beoordelingen
gedaan met een gemiddeld cijfer van 8. Resultaten vanuit het Goede Gesprek lopen hiermee parallel.
In onze woonzorgvoorzieningen zijn 911 beoordelingen gedaan met een gemiddeld cijfer van 8. Voor
het goede gesprek in de thuiszorg zijn er 844 beoordelingen en gemiddeld is hier met een 7,9
gescoord.
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Wat zeggen onze bewoners?

Wat zeggen onze cliënten in de wijk?

Ons streven, conform jaarplan 2019, was een
cliëntwaardering met gemiddeld een 8.

Ons streven, conform jaarplan 2019, was een
cliëntwaardering met gemiddeld een 8.

Het gemiddelde cijfer dat cliënten woonachtig
in onze woonzorgvoorzieningen ons hebben
gegeven via Zorgkaart Nederland is gemiddeld
een 8,6.

Het gemiddelde cijfer dat cliënten woonachtig in
onze aanleunwoningen en de wijk ons hebben
gegeven via Zorgkaart Nederland is gemiddeld
een 8.

Zij zijn gevraagd hun ervaringen te delen op de
volgende punten: accommodatie, afspraken,
kwaliteit van leven, luisteren, medewerkers en
verpleging. Op alle onderdelen spreken
bewoners een hogere waardering uit dan het
landelijk gemiddelde.

Zij zijn gevraagd hun ervaringen te delen op de
volgende punten: aandacht, afspraken,
bejegening, deskundigheid, herkennen
veranderingen, kwaliteit van leven, luisteren,
medewerkers, omgaan met aandoening,
passende zorg en ondersteuning en vast team. Op
alle onderdelen spreken bewoners een lagere
waardering uit dan het landelijk gemiddelde.

Interne audit
Behalve de genoemde externe HKZ audit en bijvoorbeeld externe onderzoeken door verzekeraars
(materiële controles) heeft NNCZ een eigen intern auditteam. Dit team bestaat uit verschillende
functionarissen die gezamenlijk een goede vertegenwoordiging vormen voor een brede audit. Dit
team heeft in 2019 tweemaal (mei en november) een interne audit uitgevoerd. Thema’s die ge-audit
zijn waren Mondzorg, onvrijwillige zorg, HACCP (=Hazard Analysis and Critical Control Points ) en
huiselijk geweld en ouderen mishandeling, Bedrijfshulpverlening en bevoegd en bekwaam. In
november zijn Persoonsgerichte zorg, wonen en welzijn, Hygiëne en infectiepreventie, HACCP op
woongroepen en keuken en medicatie veiligheid ge-audit. Resultaten zie schema hieronder.
Noordbroek Wolfsbos Grijpskerk Hoogeveen Hoogeveen
Centrum De Weide
Persoonsgerichte zorg
Wonen en welzijn
Hygiëne
infectiepreventie
Koken/keuken

betekenis

voldoet
Voldoet grotendeels
Voldoet grotendeels
niet

Medicatieveiligheid
Stappen voorwaarts zijn gezet en sluiten aan bij het plan van aanpak Waardevolle, Persoonsgerichte,
Deskundige en veilige zorg. Dossiers zijn compleet en methodisch ingericht en inspraak en
betrokkenheid van cliënt en vertegenwoordigers of naasten heeft een plek. Eigen regie en welzijn
zijn zichtbaar in de dossiers. Punten die blijvende aandacht vragen zijn bewustwording en reflectie.
Twee werkgebieden ( Noordbroek en Grijpskerk) worden op specifieke thema’s opnieuw ge-audit in
mei 2020. Elk werkgebied pakt de eigen aandachtspunten op.
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Melding Incidenten Calamiteiten (MIC)
De MIC-commissie houdt zich bezig met onderzoek naar en registratie van de gemelde incidenten.
Het doel hiervan is het bewaken en bevorderen van de kwaliteit van zorg. In 2019 heeft een aantal
wijzigingen plaatsgevonden t.a.v. meldingen incidenten cliënten:
• In januari 2019 is gestart met het ECD Ons Nedap. Incidenten worden hierin op cliëntniveau
geregistreerd; gestart is met een herzien MIC formulier.
• Structurele maandanalyses zijn ingezet door senior verpleegkundigen;
In 2019 hebben we gezien dat het proces van melden, analyseren van incidenten, ervan leren en
verbeteren op teamniveau in ontwikkeling is. Er lijkt geen terughoudendheid te zijn in het melden
van incidenten. Analyse door aandachtsvelders heeft plaats, evenals bespreking ervan in de teams.
Voorbeeld van een genomen verbetermaatregel is bijvoorbeeld het geven van klinische lessen op
basis van de veilige principes m.b.t. medicatieveiligheid. Ook zijn leden van het aanjaagteam
onbegrepen gedrag actief geweest om hulpvragen vanuit teams op te pakken en handvatten aan te
reiken. Tevens zijn er richtlijnen onbegrepen gedrag ontwikkeld. Het resultaatgericht rapporteren
over leerpunten, ingezette verbetermaatregelen en het beoogde resultaat ervan blijft nog achter. Uit
evaluatie eind 2019 is gebleken dat de maandanalyses nog niet eenduidig verlopen en geformuleerd
worden met als gevolg dat de kwartaalanalyses te weinig informatie geven. Hierdoor is op
organisatieniveau onvoldoende duiding van de cijfers mogelijk en weinig inzicht in de effecten van de
ingezette verbetermaatregelen. Voor 2020 zijn met gebiedsleidinggevenden heldere afspraken
gemaakt over het gebruik van de formats, wijze van analyseren, rapporteren en tijdige aanlevering.
Doel:
Realisatie:

Voldoende gemotiveerde en deskundige zorgverleners
Genoeg tijd, aandacht en goede zorg aan bewoners bieden

Actie
Regionale arbeidsmarktaanpak
•
Meer zij-instromers,
her-intreders en meer
leerlingen en studenten
•
Imagoversterking

Wenselijk resultaat NNCZ
•
•
•
•
•

Beter leren in de zorg
•
Meer stageplekken
aanbieden
•
Voor alle medewerkers
geldt: permanent leren
is de norm

•
•
•
•

Anders werken in de zorg
•
Zorgprocessen optimaliseren
•
Gezondheidsmanage-ment
van medewerkers
•
Toepassen technologie

•
•
•
•

Behaald resultaat 2019

Aanpassing functieprofielen aan
de opleidingsprogramma’s
onderwijs
Strat. Personeelsplanning op
aantallen
Verzorgen van gastlessen scholen
Inloopmomenten/meeloopdagen
organiseren
HBO onderwijs naar Hoogeveen

✓

Praktijkleren en wijkleren i.s.m.
onderwijsinstellingen
Twee leerafdelingen vormen
door teams van BBL- en BOL’ers
(leren door doen)
Modulaire bijscholingen bieden
Start academische
verpleeghuiszorg



Wijkleren krijgt
doorontwikkeling 2020

✓

2 leerafdelingen actief in
Hoogeveen (De Weide en
Centrum)
Besluit genomen hiervan af
te zien

Inzicht op in-,door- en uitstroom
Werken aan verhouding vastflexibel
Visie op caseload
Aantrekkelijke contracten bieden

✓
✓
✓
✓



✓
✓
✓

Functiehuis leren en
ontwikkelen is
geïmplementeerd
Strategische personeelplanning afgerond
Uitgevoerd in 2019
Inloopdagen georganiseerd in
Week Zorg en Welzijn
In september 1e groep HBOV
leerlingen (12) gestart.

Overzichten zijn beschikbaar
m.b.t. personeelsbewegingen
Ieder team kent een vaste en
flexibele schil
In vervolg op de WAB zijn
tijdelijke contracten omgezet
in vaste contracten en
min/max contracten
omgebouwd naar vast aantal
uren.
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Administratieve lasten omlaag
•
Verminderen van interne
regels
•
Processen automatiseren
•
Vergroten zelfstandigheid
medewerkers

•
•

Voorspelbaarheid over bekostiging
•
Vaste tarieven hanteren
•
Met huidige middelen meer
zorgverleners beschikbaar.
Nodig

✓
✓

•
•

Implementatie van het
electronisch cliëntdossier ONS
Automatiseren van processen
binnen de afdelingen Human
Resources, Financiën, Planning &
roostering

✓

Hanteren tarieven Nederlandse
Zorgautoriteit per prestatie
Maximaal 7% overheadkosten

✓

✓


✓

Electronisch cliëntdossier van
ONS is geïmplementeerd
Automatiseringssysteem
AFAS voor fin. administratie
geïmplementeerd
AFAS voor HR-processen
gestart, afronding in 2020
Tarieven Nederlandse
Zorgautoriteit worden
gehanteerd
Overhead ligt onder 7%

Medewerkerstevredenheidsonderzoek uitvoeren en uitkomsten analyseren.
Arbeidsmarktaanpak i.s.m. gemeenten, UWV, zorgaanbieders, onderwijs en zorgplein Noord.
Samenwerking zorgaanbieders over de toepassing en ontwikkeling van technologie.

Monitoring
 Medewerkerstevredenheidsonderzoek scoort op organisatieniveau ‘Voldoende ondersteuning in ontwikkeling’ 7,0
✓ Toename aantal zorgverleners t.o.v. het aantal bewoners.
✓ Jaargesprekken met medewerkers op onderwerpen als: binden & boeien.

Medewerkerstevredenheid
In 2019 is geen medewerkerstevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Het laatste onderzoek heeft
plaatsgehad in het najaar van 2018 (uitgevoerd door Actiz Benchmark Zorg). In dit onderzoek werd
een 6,6 gescoord op “voldoende ondersteuning in ontwikkeling”. Een verrassend resultaat gegeven
de hoeveelheid opleidingsinspanningen en coaching die beschikbaar is op teamniveau. In het najaar
van 2020 wordt het onderzoek herhaald.
Functiehuis Leren en ontwikkelen
In 2019 is het functiehuis voor leren en ontwikkelen aangepast. Er zijn andere rollen gekomen zoals
Expert leren en ontwikkelen, praktijk expert en werkbegeleiders. Vanaf september zijn deze nieuwe
functies gestart. Doel het scheppen van een passend leerklimaat wat de voorwaarde schept voor
continu leren. Tevens vervullen we de trekkersrol binnen de provincie Groningen betreffende de
activiteiten binnen “Leren is altijd”.
Verzuim
Het gemiddelde verzuim in 2019 is: 5,28% (2018: 5,76% en 2017: 5,17%). Onze doelstelling voor
2019 was het realiseren van een aanwezigheidspercentage van 95%. In onze aanvraag voor het
kwaliteitsbudget hebben we ons verzuim over 2019 geprognosticeerd op 5,2% Het verzuim hebben
we met bijna 0,5 % weten terug te dringen. Ondanks dit goede resultaat, hebben we daarmee onze
doelstelling voor 2019 net niet kunnen realiseren. Vergeleken met de sector zitten we onder het
landelijk gemiddelde.
Opleidingen
31 december
2019
leerlingenaantal
stagiaires

helpende Verzorgende Verpleegkundige
IG
niveau 4
10

22

18

HBO-V
niveau 5
en 6
25

Wijkver
pleeg
kundige
3

totaal

78
118
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Inzet hulpbronnen
De kernwaarden van NNCZ zijn via interactieve sessies besproken en in vervolggesprekken meer
eigen gemaakt voor de verschillende organisatieonderdelen en vertaald in praktische handelingen.
Doel:
Realisatie:

Leren, verbeteren en innoveren
Professionalisatie door deel uit te maken van een leergemeenschap en
innovatieve technologie gebruikt voor zorgverlening

Actie
Ontwikkeling zorg op de individuele
locatie
•
Persoonsgerichte zorg
•
Wet Zorg en Dwang (WZD)
•
Aanpak antibioticaresistentie

Professionalisering
•
Invloed van professionals op
het beleid van de organisatie
•
Professioneel leiderschap
•
Veiligheid van zorg

Ruim baan voor innovatie
•
Verbeteren kwaliteit van
zorg
•
Efficiëntere organisatie van
werkprocessen
•
Vergroten gevoel van
veiligheid
•
Vergroten betrokkenheid
informele zorg

Wenselijk resultaat NNCZ
•
•
•

•
•
•

•
•
•

Behaald resultaat in 2019

Naleven ‘Samen van Waarde’
Implementatie BOPZ in 2019
gereed
Innovatie- en
ontwikkelmogelijkheid in
teamvergaderingen geborgd
Structureel overleg tussen RvB en
BOPZ-arts
Naleven ‘Samen van Waarde’
Kenniskring senior
verpleegkundigen en
wijkverpleegkundigen vaste
gesprekspartner management /
bestuur
Inzet van technologie op het
primair proces i.s.m. vier ander
zorgaanbieders
Automatiseren van workflow
processen op de afdelingen HR,
Financiën, en ICT
Blijvende gerichte samenwerking
met informele zorg door inzet van
dorpscoöperaties

✓
✓


✓
✓

Medewerkers hebben
kennis van missie en visie
Implementatie WZD
afgerond
Innovatie & ontwikkeling in
teamverband wordt in 2020
doorontwikkeld.
overleg RvB-WZD-arts 2
maandelijks
kenniskringen senior
verpleegkundigen en
wijkverpleegkundigen zijn
functioneel

✓

projectplan gereed,
implementatie 2020



in ontwikkeling met AFAS,
doorontwikkeling in 2020



samenwerking in wijken en
dorpen krijgt vorm met
dorpscoöperaties

Nodig
✓ Structurele invloed tijdens overlegvormen met bestuurder door BOPZ-arts
Monitoring
✓ Voortgangsrapportage 4x per jaar (doel was 2x per jaar)
 Actie-/besluitenlijst van de overleggen tussen bestuurder en arts/verpleegkundige.

Werkgroepen en kenniskringen
Werkgroepen zijn actief rond thema’s als cliëntdossier, medicatie, hygiëne, vrijheid beperkende
maatregelen, ouderenmishandeling en melding incidenten (MIC), mondzorg en voetzorg. Deze
werkgroepen bestaan uit aandachtsvelders, met een leidinggevende als ‘trekker’/ proceseigenaar
van het aandachtsgebied. De aandachtsvelders doen in dit verband kennis op en brengen dit in het
eigen werkgebied in, ondersteund door de leidinggevende en de seniorverpleegkundigen.
De aandachtsvelders en werkgroepen hebben een belangrijke rol in het voldoen aan de
basiskwaliteit van zorg. Regelmatig vinden interne audits plaats op genoemde thema’s om het
voldoen aan deze basis voortdurend in beeld te hebben.
Naast de werkgroepen op aandachtsgebieden zijn er ook kenniskringen ingesteld, wat gelezen kan
worden als ‘vakgroepen’, zoals bv. de kenniskring wijkverpleegkundigen en de kenniskring
seniorverpleegkundigen. De kenniskring is vooral bedoeld om ontwikkelingen te bespreken en
ervaringen en werkwijzen te delen en draagt bij aan kennisontwikkeling, onderlinge afstemming en
beleidsvoorbereiding.
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Kwaliteitsmanagementsysteem (KMS)
In 2018 is het nieuwe kwaliteitsmanagementsysteem geïmplementeerd. Dit betreft het digitale
systeem waarin alle werkprocessen, beleidsdocumenten, procedures en protocollen zijn opgenomen
en beschikbaar gesteld voor medewerkers. Dit nieuwe systeem moet bijdragen aan het vergroten
van zelfstandigheid van onze medewerkers, in welke rol dan ook. Heel 2019 is de aandacht erop
gericht geweest om dit systeem door medewerkers ook goed te laten gebruiken.
Consultaties
Het kwaliteitsplan is in twee momenten besproken binnen het Lerend Netwerk: in het najaar delen
we onze kwaliteitsplannen inhoudelijk en de totstandkoming ervan en geven elkaar daarop feedback
en in het voorjaar delen we onze kwaliteitsverslagen en behaalde resultaten en geven elkaar daarop
feedback. We zien verschillen in aanpak, in gedetailleerdheid, in gedeeld eigenaarschap binnen de
organisatie, in focus en vorm. Punten die daarnaast in 2019 zijn besproken betreffen:
• Uitvoeren van intercollegiale toetsing: we voeren vice versa audits uit. We hebben
tweetallen gevormd die met elkaar de intercollegiale toetsing vorm geven.
• Bij een incident melding die rechtvaardigt dat de analyse door een onafhankelijke voorzitter
wordt uitgevoerd, doen we een oproep naar alle leden van dit overleg. We voeren dit over
en weer uit met gesloten beurs en op basis van mogelijkheid.
• Uitwisseling van ideeën en plannen omtrent sturing en borging op persoonsgerichte zorg.
Met als doel van elkaar leren en samen ontwikkelen.
In het najaar hebben een tweetal evaluaties plaatsgehad met het zorgkantoor over het kwaliteitsplan
en behaalde resultaten. Aan deze gesprekken wordt deelgenomen door een vertegenwoordiging
vanuit de cliëntenraad.
• blij met de forse uitbreiding van personeel op de huiskamers in 2019 en dat deze keuze voor
2020 opnieuw wordt gemaakt.
• aandacht in het verbeterplan voor scholing van vrijwilligers, mede afhankelijk van uitkomst
vrijwilligerstevredenheidsonderzoek;
Het kwaliteitsverslag zal de komende periode besproken worden met alle belanghebbenden als ook
binnen het Lerend Netwerk. Aanvullingen en suggesties voor verbetering zullen worden toegevoegd.

6.4 Kwaliteitsplan 2020
NNCZ heeft een meerjaren kwalilteitsplan opgesteld over de periode 2019-2021. Dit betekent dat er
voor 2020 niet een nieuw kwaliteitsplan wordt opgesteld. Wel worden punten uit het voorgaand
verslag die doorontwikkeling behoeven in 2020 meegenomen in het jaarplan 2020. Het betreft onder
andere de aandachtspunten:
• Er bestaan autonome interpretaties van wat “zelfstandigheid” betekent en wat dit vraagt van
gebiedsleidinggevende. In 2020 zullen we het begrip zelfstandigheid scherper stellen.
• Het leren van elkaar, tonen van reflectief vermogen en elkaar aanspreken is groeiende, maar
nog geen gemeengoed. In 2020 zal de aandacht uit blijven gaan naar het werken met
individuele en teamdoelen, delen van goede praktijkvoorbeelden en gebruik van Sharepoint.
• Het begrip integraal werken is onvoldoende geconcretiseerd en vormen een risico voor het
behalen van doelmatigheidsdoelen. Zowel het begrip integraal werken als sturen op
doelmatigheid worden in de eerste helft van 2020 uitgewerkt.
• PDCA cyclus nog onvoldoende doorlopen. In 2020 doorzetten op continu doorlopen van de
cyclus en focussen op opvolging.
• Tevredenheid vrijwilliger getoetst in 2018. Dit voegen we weer toe aan het jaarplan 2020.
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7. Financieel overzicht 2019
Financiële doelstellingen voor 2019
De doelstellingen voor 2019 zijn beschreven in de kaderbrief 2019. Als uitgangspunt wordt begroot
met een rendementsdoelstelling van 5%. Het aandeel voor de ondersteuning blijft in ureninzet op
hetzelfde niveau, met een doorrekening van de werkelijke kosten (naar rato van omzet) naar de
werkgebieden (in 2019 is dit 7% van het totaal aantal uren). Er wordt volgens de doelstellingen
ingezet op een beter passende verdeling van Wlz verblijf mét en zonder behandeling bij de realiteit.
Daarnaast wordt ingezet op het verkrijgen van ruimte voor groei van onze wijkverpleging en
eerstelijnsverblijf, passend bij onze uitbreiding van werkgebieden en groei van behoefte in de
bestaande werkgebieden. Voor de Wlz wordt ingezet op het behouden van het bestaande aantal
plaatsen Wlz VPT en wordt ook voor MPT meer ruimte gegeven als mogelijk alternatief voor cliënten
voor wie dit passend is.
Financiële positie
De financiële positie van NNCZ is goed. Dit blijkt uit onderstaande gegevens en kengetallen.
2019
2018
2017
Totale bedrijfsopbrengst/omzet

€ 41.869.000

€ 36.501.000

€ 31.767.000

Wettelijk budget aanvaardbare kosten

€ 38.676.000

€ 33.396.000

€ 29.414.000

Overige bedrijfsopbrengsten

€ 2.664.000

€ 2.911.000

€ 2.453.000

Resultaat

€ 2.195.000

€ 1.111.000

€

3,1

3,8

3,1

Solvabiliteit (totaal eigen vermogen/
balanstotaal)

71%

55%

57%

Solvabiliteit (eigen vermogen / totaal
opbrengsten)

30%

29%

29%

659.000

Liquiditeit
Current ratio (vlottende activa, inclusief
liquide middelen) / kortlopende
schulden
Solvabiliteit

Ontwikkelingen gedurende het boekjaar
De totale bedrijfsomzet in 2019 is gegroeid ten opzichte van 2018 door o.a. de overname van
cliënten Wijkverpleging van de ZorgZaak in Hoogeveen, toename van intensievere zorgvragen en
groei van het aantal wijkverplegingscliënten buiten onze woonzorgvoorzieningen. Ook is het aandeel
wijkverpleging en eerstelijnsverblijf gegroeid ten opzichte van het voorgaande jaar. Door uitbreiding
van het personeelsbestand hierop, zijn ook de personeelskosten toegenomen. Binnen de financiële
verslaglegging is het maximale risico van het niet uitbetaald krijgen van geleverde zorg onder de
noemer “overproductie”.
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Extra middelen
Extra beschikbaar gekomen middelen/intensiveringsgelden zijn ingezet voor uitvoering van
ontwikkelplannen (Wlz) en specifieke plannen (Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg) gericht op een
zinvolle dag en deskundige medewerkers. Met name ons professionaliseringsprogramma ‘Samen van
Waarde’ is ingezet om middelen te zetten in concrete acties waarmee intensief gewerkt wordt aan
doelstellingen die passen binnen deze kaders.
Ook is gebruik gemaakt van een tweetal ontwikkelbudgetten van de Zorgkantoren (waarvoor NNCZ
ook de kassiersfunctie vervult), te weten:
• functiehuis Leren en Ontwikkelen;
• uitbreiding van BOL- en BBL-plaatsen.
Duiding financieel resultaat 2019
Er is een consistente lijn te zien in de dagelijkse exploitatie van de organisatie met een soortgelijk
financieel resultaat als voorgaande jaren. Het resultaat van 2019 t.o.v. voorgaande jaren is bepaald
door het oplossen van het risico rondom de langdurige huurcontracten, waardoor er voor dit risico
geen voorziening meer getroffen hoeft te worden.
Gezien de verkleinging van het aantal bedrijfsrisico’s op de langere termijn wordt in 2020 bij de
totstandkoming van het nieuwe strategisch plan ingezet op verlaging van taakstelling op rendement
per werkgebied.
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8. Toekomstige ontwikkeling en belangrijke vraagstukken
Sinds 2015 is NNCZ een fundament aan het leggen voor het toevoegen van waarde voor cliënten,
voor medewerkers en vrijwilligers en voor onze lokale omgeving. In 2019 zijn daar weer mooie en
aantoonbare stappen in gezet. In het bouwen aan het ‘vangnet voor kwetsbare mensen’, in het
bouwen aan professionele zorg, in het lokaal (onderscheidend) positioneren en het uitbreiden van
onze verbinding met burgers, in welke vorm dan ook. We zijn een (financieel) gezonde organisatie,
die haar eigen toegevoegde waarde steeds beter weet vorm te geven en hierin ook steeds meer
erkend wordt. In 2020 (her)ijken we onze koers voor de komende jaren.
Belangrijke vraagstukken
Een doorkijk naar de komende jaren leert dat veel ballen hoog gehouden moeten worden om risico’s
ook in de toekomst te beheersen.
Initiatieven vanuit burgerkracht groeien in aantal en nemen ook in de zorg steeds meer positie in.
Onze eerder gemaakte keuze om te verbinden met burgerkracht heeft daardoor extern een positie
gekregen. Specifieke aandacht vraagt hoe vele medewerkers hier in de dagelijkse praktijk vorm aan
geven, breder dan de groep die als ambassadeur van deze manier van werken aangemerkt kunnen
worden.
Zoals veel organisaties kent ook NNCZ een vraagstuk voor wat betreft het beschikbaar hebben en
houden van voldoende goed gekwalificeerd personeel in een juiste samenstelling. Aan de hand van
een strategische personeelsplanning en plannen om ook voor de middellange en langere termijn te
kunnen blijven beschikken over voldoende medewerkers zijn belangrijkste stappen gemaakt. Het
vraagstuk overstijgt echter het lokale NNCZ niveau, waarom ook wij regionaal actief blijven bijdragen
aan een gezamenlijk aanpak. Evenals de verbinding en samenwerking maken collega-zorgaanbieders
binnen het lerend Netwerk draagt hier aan bij. NNCZ stelt zich hier meer dan bereid in op en vervult
een duidelijke voortrekkersrol bij provinciaal overleg in Groningen en Drenthe.
Een andere vraagstuk vormt de financiering van zorg een groter wordende onzekerheid. Een steeds
verder toenemend aandeel van de zorg en ondersteuning wordt geleverd zonder zekerheid over
financiering hiervan. Tariefkortingen, of zelfs terugvorderingen van gelden voor zorg die wél geleverd
is, laat een steeds groter wordende spagaat zien tussen zorgvraag en maatschappelijke opdracht
enerzijds en de grote afhankelijkheid van financiers anderzijds, waarbij een gelijkwaardige
contractuele relatie onder druk staat. Dit vraagt intern anticiperend beleid en een flexibele
organisatie, maar tegelijkertijd extern ook om het verkrijgen van meer zekerheden, zoals in de vorm
van meerjarencontracten en het verkrijgen van erkenning voor verschillen. Daarop zal de inzet ook in
2020 gericht zijn.
Een belangrijke gebeurtenis tijdens de totstandkoming van de jaarstukken 2019 is de komst van het
Corona-virus COVID-19 en de gevolgen die dit heeft. We verwachten een extra inzet van
medewerkers en middelen en een lagere opbrengst door het ontstaan van onderproductie en
huurderving door leegstand in de aanleunwoningcomplexen. Op basis van de huidige
omstandigheden en de huidige stand van zaken met de overheidsmaatregelen zien wij op dit
moment geen reden om aan de positieve continuïteitsveronderstelling te twijfelen. Wel zijn we
voorbereid op het langdurig omgaan met de aanwezigheid van het nog niet te voorkomen of
behandelen van het Corona-virus COVID-19.
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Ontwikkelpunten
Naast de belangrijke vraagstukken zijn er ontwikkelpunten die – volgend op voorgaande jaren –
aandacht vragen. In dit jaarverslag zijn, reflecterend op de resultaten, ontwikkelpunten voor 2020 en
daarna al wel benoemd.
Professionalisering en groei in zelfstandigheid blijven ook voor 2020 centrale thema’s. Het
programma Samen van Waarde krijgt in 2020 een vervolg in deel 3, met als hoofdthema ‘Veranderen
is van altijd’. Voor onze zorgprofessionals blijft dat zij moeten aansluiten bijeen continu
ontwikkelende klantvraag.
In 2020 worden voor de derde keer de intramurale zorg tarieven verhoogd met bijna 6%. Na
kortingen van zorgkantoren wordt ook dit jaar dit budget 1 op 1 toegevoegd aan de 24-uurs inzet
binnen de VV-woongroepen, waarmee we de bezetting op de VV woongroepen “sluiten” met een
bezetting tussen 7.30 en 23.00u met minimaal twee professionals op een groep waarbij er vanaf
9.00u in de ochtend steeds iemand in de huiskamer aanwezig is volgens ons eerder opgestelde
kwaliteitsplan NNCZ.
Bovenstaande ontwikkelingen vragen om een heroriëntatie van de basisteams. Welke keuzes kunnen
er worden gemaakt om zowel kwalitatief als kwantitatief aan een steeds veranderende clientvraag te
voldoen
Inzet van Technologie is in onze (en vele andere) organisaties niet vanzelfsprekend. We gaan hierin
mogelijkheden onderzoeken die leiden tot verbetering of in stand houden van zorg voor onze
cliënten en tot ondersteuning leiden voor onze professionals. We gaan in 2020 in ieder werkgebied
middels “verwonderteams” met elkaar (cliënten/mantelzorg/studenten) leren wat het beste (als
eerste) ingezet kan worden binnen het thema “veiligheid in en rondom het bed”. Dit pakken we
samen op met onze partners van het lerend netwerk Drenthe en het practoraat Technologie van het
Drenthe college.

Jaardocument 2019
Noord Nederlandse Coöperatie van Zorgorganisaties

Hoogeveen, Mei 2020
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