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Voorwoord
Dit jaarverslag geeft een inkijk in hoe woonzorgcentrum de Zeeg in 2018 bewoners en cliënten
ondersteunde bij het zoveel mogelijk onder eigen regie vorm geven aan hun bestaan (wonen,
werk en vrije tijd). Voor de officiële en financiële verantwoording zijn op aanvraag en via de
website het bestuursverslag en de jaarrekening beschikbaar.
In de Zeeg wordt lief en leed gedeeld. Wij gedenken ook in het jaarbeeld de bewoners die ons
zijn ontvallen. In 2018 namen we afscheid van Priscilla de Klerk (77), Rob Bolderman (60) en
Heintje Senden (82). Hun markante aanwezigheid heeft het leven binnen de Zeeg verrijkt.

Samen schouders eronder
In 2018 kostte het door de krappe arbeidsmarkt en een voor Zeegse begrippen groot verloop
veel inspanning om de formatie op peil en in balans te houden wat betreft ervaring en nieuwe
instroom. De werkdruk als gevolg daarvan heeft vooral in de zomerperiode veel van alle
medewerkers gevergd. Zij verdienen alle lof voor het in deze situatie handhaven van goede
kwaliteit van zorg.
Een groter verloop en gemiddeld kortere dienstverbanden zijn ook voor de Zeeg niet meer de
uitzondering. We leren om ons aan te passen, juist om de goede, persoonlijke zorg waar we
voor staan te kunnen blijven leveren. Dit blijft het ijkpunt voor aanpassingen in organisatie of
aanpak in kwaliteit van zorg die we doen, in antwoord op veranderingen in de populatie, vanuit
de medewerkers of de eisen die de omgeving stelt.
In 2018 zijn we op koers gebleven doordat betrokkenen bereid waren
de schouders eronder te blijven zetten, in het belang van een goed
functionerend primair proces en het welvaren en welbevinden van
bewoners, cliënten en medewerkers. Met de nieuwe collega’s die ons
sinds afgelopen najaar zijn komen versterken, kunnen we deze doelen
in rustiger vaarwater vervolgen.
Dorine Navis
Raad van Bestuur
juli 2019
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In een notendop
Kerngegevens

de trend een gemiddeld zwaarder zorgprofiel, vanwege meervoudige beperkingen. Op 31 december waren er 49 bewoners in
zorg, waarvan vijf VPT-cliënten. Daarnaast waren er drie cliënten

Stichting Woonzorgcentrum de Zeeg is een kleinschalige

voor logeerzorg. In 2018 zijn twee nieuwe bewoners bij de Zeeg

woonvoorziening met een huiselijk karakter. Middenin de wijk

komen wonen.

biedt de Zeeg zorg, begeleiding en ondersteuning aan ca. 50
volwassenen met een verstandelijke beperking (individueel en in

Zorgaanbod

groepsverband). Het gaat om complexe zorg aan mensen met

In 2018 konden mensen met een VG-ZZP 1 t/m 6 en 8 indicatie

een verstandelijke beperking met (steeds vaker) bijkomende

terecht voor de volgende zorgvormen:

(psychische) problematiek. Rondom het hoofdgebouw met een

• (Kort) Verblijf zonder behandeling: de bewoner maakt gebruik

aantal groepsruimtes en individuele appartementen, beschikt de

van huisvesting van de Zeeg en krijgt persoonlijke verzorging,

Zeeg over vijf eengezins- en dertien seniorenwoningen, zestien

huishoudelijke verzorging, verpleging en individuele begeleiding;

eenpersoonsappartementen en twee logeerkamers. In totaal is
er woonruimte voor 52 mensen met een ZZP-VG zorgprofiel
in- of exclusief behandeling.

Populatie
In de Zeeg wonen behalve mensen die intensieve zorg en begeleiding nodig hebben (ruim de helft) ook bewoners die zelf wat
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meer kunnen (ongeveer een kwart). Bij nieuwe aanmeldingen is

• Verblijf met behandeling: dezelfde functies plus behandeling;
• Volledig pakket thuis: de bewoner krijgt vanuit de Zeeg alle
functies van zijn indicatie maar huurt zelfstandig woonruimte.
Het zorgkantoor ondersteunt de omzetting, waar mogelijk en
aangewezen, van verblijfsplaatsen naar VPT.

• Begeleiding groep: dagactiviteiten gericht op zinvolle
bezigheden.

Verantwoordelijkheid en eigen regie

vereniging, huisartsenpraktijk, apotheek, tandartsen, ergothe-

De Zeeg doet waar binnen bereik een beroep op de eigen verant-

rapeut, gemeente en zorgkantoor. Op bestuurlijk niveau zijn er

woordelijkheden van iedere persoon. Vanuit een veilig woon-

contacten met de koepelorganisatie VGN en zorgorganisaties

klimaat schept de Zeeg de voorwaarden om bewoners het leven

van de voormalige Alliantie M3.

te laten leiden volgens hun wensen met zoveel mogelijk de regie

In 2018 werkte de Zeeg op zorginhoudelijk, bedrijfsmatig en

daarop in eigen handen. De Zeeg wil zo bereiken dat bewoners:

strategisch niveau o.a. samen met Stichting Presentie, Elver

• zich naar vermogen ontwikkelen tot deelnemers aan de

(diensten AVG, orthopedagogen), AAG (financiële en salaris-

maatschappij;

• eigen keuzes kunnen maken;
• zich veilig voelen en zich goed voelen;
• kunnen wonen in een gewoon huis in een gewone straat;
• werken of activiteiten kunnen ontplooien in een bedrijf of
dagcentrum;

• zich in hun vrije tijd kunnen bezighouden met educatieve,
(re)creatieve en culturele activiteiten.

Samenwerkingsrelaties

administratie), Presikhaaf en Driestroom, Siza en Elver, Epric,
(externe dagbesteding), Van Aarle de Laat (uitvoering LTHP
en renovaties). Er zijn goede contacten met het zorgkantoor
Menzis. In 2018 sloot Menzis een vijfjarenovereenkomst met de
Zeeg af.

Focus op complexe intramurale zorg
De Zeeg is gespecialiseerd in complexe zorg met verblijf voor
mensen met een verstandelijke beperking en comorbide (psychische) problematiek of verslaving. Een deel van de capaciteit is

De Zeeg onderhoudt contacten met personen en organisaties

omgezet naar het volledig pakket thuis (VPT). Wanneer het past

die van direct belang zijn voor de begeleiding en huisvesting van

bij iemands hulpvraag, kunnen medewerkers ook ambulante

bewoners en hun (para)medische zorg: maatschappelijk werk,

zorg leveren, in een begeleidingsstijl die past bij mensen die

wijkverpleging, thuiszorg, kerk, het Leger des Heils, woningbouw-

zelfstandig wonen.
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Kwaliteit van zorg
Goede zorg als fundament onder de zorgvisie en missie van de

Binnen de Zeeg heerst een goede balans tussen de vastgelegde
kwaliteit in protocollen en de eigen verantwoordelijkheid van
medewerkers in de toepassing daarvan.

Zeeg behelst het samen met en voor bewoners steeds goed
voor elkaar hebben van belangrijke aspecten van kwaliteit van

Monitoring - Kwaliteit van zorg wordt primair bewaakt in het

leven: gezelligheid, veiligheid en leven in een fijn, vertrouwd huis

proces van begeleiden en behandelen: zorg wordt geleverd op

in een prettige leefomgeving. Vanuit aandacht voor en begrip

grond van een zorgplan en een handelingsplan, er is sprake van

van wat een mens nodig heeft om zich thuis te voelen, wil

periodieke evaluatie en een goed rapportage- en registratiesys-

woonzorgcentrum de Zeeg een plek zijn, waar mensen met een

teem. Voor de bewoners is er Mijn Plan (sinds einde 2017 ook

verstandelijke beperking iedere dag opnieuw hun eigen stukje

digitaal), dat het handelingsplan vertaalt in begrijpelijke (beeld-)

zon vinden.

taal. Per kwartaal levert het kwaliteitsmanagementsysteem een
overzichtelijke rapportage aan op zorginhoudelijke indicatoren,

Behoeften flexibel volgen - De medewerkers van de Zeeg kun-

de stand van zaken van het jaarplan en de verbeterkaart.

nen de behoeften en wensen van bewoners en cliënten flexibel
volgen en bejegenen hen op een plezierige manier met respect

Bedrijfsprocessen - De maatregelen om te voldoen aan de

voor ieders leefwijze. In die directe relatie tussen bewoners en

Algemene Verordening Gegevensbescherming werden geïn-

begeleiders komt kwaliteit van zorg tot stand, ondersteund door

ventariseerd en projectmatig geïmplementeerd. Voor 2019 rest

een professionele en hechte teamsamenwerking. Alle medewer-

de integratie van nieuwe procedures en documenten in het

kers staan dichtbij alle bewoners, ondersteunen hun eigen regie

kwaliteitshandboek. Na een ICT-scan is een moderniseringsplan

en zoeken naar manieren om de omgeving aan te passen aan de

opgesteld en ultimo 2018 goedgekeurd voor uitvoering in 2019.

individuele problematiek, eerder dan direct gedragsverandering na

Doel van de modernisering is optimale beveiliging en grotere

te streven. Externe gedragskundigen zijn betrokken bij het maken

capaciteit (meer gebruikers). Gedurende het jaar is gewerkt aan

en uitvoeren van zorgplannen van individuele bewoners.

de verbetering van de financiële rapportage o.a. over de functies

Kwaliteitsmanagement
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dagbesteding en behandeling.

De Zeeg volgt het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg en

Professioneel zorg bieden

hanteert een intern kwaliteitssysteem om de kwaliteit van zorg

De zorg- en begeleidingsafspraken voor elke bewoner zijn

transparant te volgen (o.a. met interne audits en melding van

vastgelegd in een zorgarrangement en in het zorgplan. Beoorde-

incidenten). Rapportage over 2018 vindt plaats tegelijk met het

ling, verantwoording afleggen over en eventuele bijstelling van

deponeren van het jaarverslag in 2019. Het kwaliteitsrapport

afspraken met bewoners over de doelen van de zorg en begelei-

komt tot stand na interne reflectie met de RvB en een afvaardi-

ding vinden plaats in stuurgroepen. Het algemene teamoverleg

ging van RvT, CR en OR. Daarnaast heeft er een externe visitatie

is georganiseerd en geconcentreerd in verdiepingsdagen, waarin

over het kwaliteitsrapport plaatsgevonden door medewerkers

het gezamenlijk verbeteren van de kwaliteit van zorg en het

van een collega-zorgorganisatie en Stichting Presentie.

versterken van het methodisch werken centraal staat.

intervisie. ’s Middags is er voor alle medewerkers een gemeenschappelijke lunch met een rondvraag waarbij ‘alles’ aan de orde
gesteld kan worden. Aansluitend volgen de presentaties van de
stuurgroepen. Het systeem bevordert de interne communicatie
en de teamontwikkeling.

Methodisch werken

Stuurgroepen en zorgplan - Voor elke bewoner zit een groep
van 5-7 medewerkers (steeds in gewijzigde samenstelling) een
dagdeel bij elkaar om breed met elkaar van gedachten te wisselen over de bewoner. Het hoofd Zorg en de gedragskundige
bereiden de bijeenkomst voor. De stuurgroep verzorgt vervolgens een presentatie aan alle teamleden op een verdiepingsdag.
Zo ontstaat bij alle medewerkers groter inzicht in de achtergrond
van gedrag en wordt het methodisch werken gestimuleerd. De
stuurgroep levert mede de input voor het zorgplan en het plan
van aanpak (ZZP 1-4) of behandelplan (ZZP 5, 6 en 8), plannen

‘Bewust bekwaam’ – Voor de aanpak van begeleiding is het van belang om goed te (leren) onderkennen of bepaald gedrag voortkomt uit de
verstandelijke beperking of juist (meer) samenhangt met psychische problematiek. De verdieping richt zich erop, de bewoners te zien in hun
specifieke zorgvraag. Daarnaast gaat het om
toetsing van en reflectie op wat medewerkers
in de begeleiding ‘onbewust’ goed doen. Door
die reflectie worden mensen zich bewust van
wat ze precies doen. Door de verdieping in de
achtergronden van gedrag (zoals ook getraind
in de methode-Urlings) wordt bij de Zeeg de
‘bewuste bekwaamheid’ vergroot, die ook van
belang is in de presentiebenadering. Pas dan
kunnen kennis en ervaring goed beklijven en
wordt goede overdracht of verankering van
expertise in de organisatie mogelijk.

die worden ontwikkeld door de verantwoordelijke woonbegeleider. De doelen uit elk plan van aanpak of behandelplan worden
in het zorgplan én in Mijn Plan opgenomen.

Resultaten - De werkwijze heeft positieve effecten op de kwaliteit van zorg, de zorgplansystematiek, de kennisoverdracht en

Verdiepingsdagen - Eens per vier weken (10 per jaar) worden

de professionaliteit van medewerkers. De cliënttevredenheids-

alle medewerkers vrij geroosterd voor niet-bewonergebonden

meting via de zorgplanevaluatie loopt goed. In de systematiek

activiteiten, inclusief overleg. ’s Ochtends is er ruimte voor

wordt gewerkt aan een inhaalslag, zodat de input van bewoners

rapportages, registraties, evaluaties, stuur- en themagroepen en

actueler is wanneer hun zorgplan voor evaluatie aan de beurt is.
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“Aandacht voor
en begrip van
wat een mens
nodig heeft om
zich thuis te
voelen”
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Door het verloop in 2018 kostte het een tijdlang moeite om de

kers van de voormalige Alliantie M3, waarin enkele instellingen

stuurgroepen in balans te houden en de zorgplanverantwoorde-

participeren onder een onafhankelijk voorzitter. In 2018 is

lijkheid goed te verdelen. Het kost tijd om mensen in te werken.

noch bij de externe klachtencommissies, noch bij de Raad van

Na de zomerpiek heeft zich dit weer gestabiliseerd.

Bestuur een formele klacht binnengekomen.

Ondersteuning van eigen regie - Mijn Plan vertaalt het zorg-

Cliëntenvertrouwenspersoon - Al vijf jaar functioneert de heer

plan met behulp van pictogrammen, foto’s en beelden naar de

Willy Bennink als cliëntenvertrouwenspersoon voor de bewoners.

praktische afspraken en doelen, op een voor bewoners begrij-

Bewoners weten hem te vinden en kunnen terecht op een

pelijke manier. Bewoners en cliënten kunnen zo beter commu-

inloopspreekuur. Ook woont hij regelmatig de bewoners-

niceren met hun begeleiders over het nakomen van afspraken

vergadering bij of komt koffiedrinken. Hij kan ernstige klachten

en voelen zich mede verantwoordelijk. In 2018 werd de digitale

direct doorgeven aan de bestuurder. In 2018 heeft de de heer

vorm (ingevoerd in 2017) van Mijn Plan geëvalueerd, zowel met

Bennink geen aanbevelingen gedaan aan de organisatie.

de bouwers als met de gebruikers. Verbeterpunten die moeten
leiden tot vergelijkbare toegankelijkheid en gebruiksgemak als
de oude fysieke vorm worden in 2019 uitgevoerd.
Deskundigheidsbevordering - Binnen de stuurgroepen wordt
gebruikgemaakt van zorginhoudelijke scholing volgens de
methode-Urlings. In 2018 werd noodgedwongen pas op de
plaats gemaakt met de verdere scholing in presentie na het
vertrek van een aantal collega’s die na afronding van de initiële
opleiding als trekker fungeerden. Wel is een waardevolle dag
georganiseerd voor de teamreflectie onder leiding van een
adviseur van de Stichting Presentie.

Klachten (bewoners en medewerkers)
De interne klachtenregeling volgt de Wet Kwaliteit, Klachten en
Geschillen Zorg (WKKGZ). Klachten worden zo dicht mogelijk bij
de bewoner opgelost. Zo nodig kunnen bewoners of hun belangenbehartigers klachten telkens een niveau hoger indienen bij
de medewerker, het hoofd Zorg of de Raad van Bestuur. De Zeeg
is aangesloten bij de Geschillencommissie Gehandicaptenzorg
en heeft een onafhankelijk klachtenfunctionaris voor bewoners.
Behalve een interne klachtenprocedure voor medewerkers
maakt de Zeeg deel uit van de Klachtencommissie medewer-
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Wonen, leven,
vrije tijd

Dagbesteding de Zeeg - De dagactiviteiten zijn bedoeld voor
gepensioneerde deelnemers of deelnemers die geen werk buitenshuis hebben en worden geleid door twee activiteitenbegeleiders. Door de (re)creatieve activiteiten blijven mensen actief,

Het eigene van de zorg in de Zeeg (sterk persoonsgericht,

ook al worden ze ouder en ervaren ze functionele beperkingen.

effectief, veilig en tijdig) komt sterk naar voren in de ervaring

De belangstelling voor dagactiviteiten binnen de Zeeg neemt

van kwaliteit in het dagelijks leven. Het gevoel van ondersteund

nog altijd toe, terwijl er minder aanbod bij de externe (grotere)

en gestimuleerd worden bij dagelijkse activiteiten, maar ook

aanbieders is. De Zeeg is in contact met partijen over een

van je geborgen weten in een prettige, gezellige leefomgeving.

nieuwe, grotere ruimte in de nabijheid van de hoofdlocatie. Dit

Kunnen meedoen in de samenleving, gezien en erkend worden

heeft in 2018 nog niet tot resultaten geleid.

als de unieke persoon die je bent en je verbonden voelen. Bij
feestdagen, verjaardagen, jubilea en afscheid wordt in de Zeeg

Midden in de samenleving - De Zeeg staat midden in de

altijd stilgestaan.

woonwijk, met winkels, openbaar vervoer, gezondheids- en
wijkcentra in de nabije omgeving. De Zeeg heeft eigen ver-

Kwaliteit van leven - De Zeeg ondersteunt bewoners in hun

voersmiddelen voor activiteiten. Zwemmen en fitnessen

behoeften aan lichamelijk welbevinden, dag- en vrijetijdsbeste-

gebeurt in reguliere fitnesscentra. Bewoners bezoeken kof-

ding, sociaal contact en persoonlijke ontwikkeling. Bewoners

fieochtenden van het Leger des Heils. Hoe verbonden de Zeeg

werken of hebben reguliere dagactiviteiten buiten de Zeeg.

is met de samenleving, bleek in 2018 ook uit de gulle bijdragen

Er zijn zwem-, wandel- en fitnessclubjes (en ook Bewegen

van relaties en bedrijven in de omgeving aan de viering van het

voor ouderen in huis), want (samen) bewegen geeft plezier,

40-jarig bestaan in 2019.

gezelligheid en ontspanning. Er is een tandem en een duofiets

Medewerkers, naasten en vertegenwoordigers van bewoners

met aanhanger voor vervoer met maximaal vier personen. Er

tonen zich sterk betrokken bij de Zeeg. De Stichting Vrienden

worden regelmatig concerten bezocht en bewoners gaan op

van de Zeeg werft fondsen om extra’s voor de bewoners mo-

vakantie. Voor digitale zaken en hulp bij hun tablets of laptops

gelijk te maken. Bewoners krijgen regelmatig bezoek en niet al-

kunnen bewoners op gezette tijden terecht in een internetcafé.

leen van directe verwanten. De open cultuur van de Zeeg wordt

Er is een vaste maandelijkse muziekactiviteit. Mede door de

weerspiegeld in de opkomst bij activiteiten zoals de jaarlijkse

inzet van vrijwilligers, enthousiaste medewerkers, betrokken

familiedag (op 50 bewoners komen ongeveer 200 bezoekers),

familieleden en ook door financiële steun van de Stichting

de nieuwjaarsreceptie, het sinterklaasfeest of jubilea.

Vrienden van de Zeeg kan veel extra voor de bewoners worden
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gedaan. In 2018 werd het activiteitenpakket geëvalueerd, waar-

Cliëntentevredenheid – De meting van de cliëntentevreden-

door per 1 januari een fitnessmoment heeft plaatsgemaakt

heid is standaard onderdeel van de jaarlijkse zorgplanevaluatie

voor een extra zwemmoment. In 2018 hebben bewoners door

voor iedere bewoner. De uitkomst wordt vertaald in Mijn Plan

het grote verloop vaak, maar met passende aandacht en zorg,

en is input voor de evaluatie. Over 2018 scoorde de algemene

afscheid genomen van vertrouwde gezichten.

tevredenheid, bij een respons van 98%, een 8,5.
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De Zeeg 40 jaar
(13 januari 2019)
In 2018 werd de viering van het
40-jarig bestaan van de Zeeg voorbereid. Het jubileum omvatte een
middagreceptie voor relaties in de
naastgelegen kerk en een prachtig
avondfeest voor bewoners, medewerkers en vrijwilligers op het eigen
terrein, waarbij ook een aantal
jubilea van bewoners en medewerkers
gevierd werd. Donaties van bedrijven
en relaties hebben een grote bijdrage
van de Stichting Vrienden van de
Zeeg mogelijk gemaakt. Als cadeau
ontving de Zeeg een Tovertafel:
een interactieve speltafel waarop
lichtprojecties zichtbaar zijn. De
projectie ‘tovert’ allerlei spellen
tevoorschijn die reageren op bewegingen en aanraking (slepen, tikken,
vegen). Iedereen wordt uitgedaagd op
zijn eigen niveau om mee te doen of
mee te beleven. Een prachtige
aanwinst voor bewoners!

Woon- en werkomgeving
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De Zeeg biedt een veilige, prettige leefomgeving met een

worden gebruikt om bewoners snel en veilig uit het pand te

kwalitatief hoogwaardige inrichting die voldoet aan de hoogste

krijgen. Medewerkers worden permanent (bij)geschoold in be-

brandveiligheidseisen. Er is een strak protocol over het handelen

drijfshulpverlening. Niet alleen de brandveiligheid, ook de hygiëne

bij calamiteiten en ontruimingen, waarbij moderne hulpmiddelen

en voedselveiligheid (HACCP) zijn goed op orde bij de Zeeg.

Activiteiten 2018
EVENEMENTEN, UITSTAPJES EN DAGTRIPS
Maandelijkse wandelmiddagen, Mannenochtend Papendal,
Boerderij-uitje, Familiedag, Uitstapjes (zwemmen, winkelen),
Bezoek aan Natuurpark Koekendaal en de Appelplukdagen.

VAREN MET JOOP
Alle bewoners werden uitgenodigd om een geheel verzorgde
boottocht te maken (met muziek en lunch) met de Stichting
Varen met Joop. Iedereen die wilde en niet aan een rolstoel
gebonden was, kon mee. Voor de andere bewoners heeft de
Zeeg een gezellige busreis en lunch georganiseerd.

BEWONERSVAKANTIES
Bewoners gaan in groepen regelmatig met vakantie, waarin
ook dagtrips worden gepland. In 2018 o.a. naar Overloon, De
Rijp, de vakantieparken Landal Coldenhove en Stroombroek
en naar Landgoed het Grote Zand.

Investeringen
In 2018 werd de renovatie van in totaal tien
appartementen buiten aan de Zwijndrechtstraat afgerond. Vanaf februari werden
iedere vijf weken twee appartementen
opgeleverd, waarna de bewoners die steeds
elders in de Zeeg werden ondergebracht,
hun vernieuwde woningen in gebruik
konden nemen. EPD-software (Zilliz) werd
aangeschaft en voorbereid op gebruik. Zilliz
wordt naar verwachting voor bewonersrapportage en declaratie bij het Zorgkantoor begin 2019 in gebruik genomen.
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Werken bij de Zeeg
Beleid

wordt de uitzondering. In 2018 verlieten medewerkers de Zeeg
vanwege pensionering, maar ook omdat ze na een aantal jaren
aan iets anders toe waren. De Zeeg stelt zich in op de veranderde
situatie. Er is zorgvuldig, met aandacht en zorg, afscheid van de

De Zeeg voert gericht beleid om medewerkers te ondersteunen

vertrekkende medewerkers genomen. Uit de exitgesprekken is de

en de organisatie te ontwikkelen. Het beleid houdt rekening met

les getrokken dat bij het in dienst nemen van nieuwe collega’s visie

duurzame inzetbaarheid en is levensfasebewust. De Zeeg wil

en werkwijze van de Zeeg duidelijk aangegeven moeten worden,

talenten en capaciteiten van medewerkers optimaal inzetten en

zodat er sprake is van realistische verwachtingen. De eindejaars-

hen stimuleren tot verdere ontwikkeling. Medewerkers zijn des-

activiteit voor medewerkers stond volop in het teken van elkaar

kundig, relatief hoog opgeleid en worden permanent bijgeschoold.

beter leren kennen, met kennismakingspelletjes, een workshop

Zij dragen zelfstandig verantwoordelijkheid en voeren binnen hun

bonbons maken en een bij uitzondering door een cateraar

functiebeschrijving zelf de regie over de indeling en vormgeving

verzorgde high tea. Iedereen kon er zo bij zijn, terwijl vrijwilligers

van hun werkzaamheden. Van hen worden betrokkenheid, een

een activiteit met de bewoners ondernamen.

open, professionele opstelling en kritische reflectie op het eigen
handelen verwacht.

Medewerkersraadpleging - In december 2018 werd een

Korte lijnen zorgen voor een soepele communicatie tussen het MT

medewerkersraadpleging gehouden. De verwachting is dat in de

en de medewerkers. De laatste jaren krijgt de toepassing van ICT

resultaten de werkdruk van het afgelopen jaar terug zal komen.

ook in het zorgproces meer aandacht.

De resultaten worden in het eerste kwartaal van 2019 besproken.

Kwaliteit van het werk

Kwaliteit van communicatie en afstemming - Goede

Werkdruk – In 2018 nam de werkdruk sterk toe, mede als gevolg

communicatie is bij complexe zorg of ondersteuning, die vaak veel

van een relatief groot verloop. De piek lag in de zomer als gevolg

verschillende zorgverleners bij elkaar brengt, heel belangrijk. Voor

van de combinatie van ziekte, vakantie en een bewoner die

de individuele bewoner liggen regie en afstemming van zaken

intensieve zorg vroeg. Voor het eerst heeft de Zeeg uitzendkrachten

bij de woonbegeleiding; op organisatieniveau zijn de coördinator

moeten inzetten om dit op te vangen. Mede doordat medewerkers

Voorzieningen en het hoofd Zorg verantwoordelijk. De onderlinge

een forse stap extra hebben gezet, is het gelukt om de kwaliteit

communicatie tussen medewerkers over bewoners vindt op

van zorg te handhaven. In de loop van het jaar wist de Zeeg zich

verschillende momenten en plekken plaats. Naast overleg in het

ondanks de krappe arbeidsmarkt te verzekeren van de komst van

dagelijks werk, varieert dit van een overdracht tot een stuurgroep

een aantal goede nieuwe collega’s. Eind 2018 was de formatie

of een verdiepingsdag.

weer op peil.
Opleiding en ontwikkeling - Wensen wat betreft het onderhouVerloop - De Zeeg kende jarenlang een zeer stabiel medewer-

den of vergroten van kennis en vaardigheden en verwachtingen

kersbestand en een zeer gering verloop. In 2017 vertrokken vijf

van de medewerkers komen aan de orde in de jaargesprekken.

mensen en ook in 2018 werd bevestigd dat het verloop zich meer

Verdere verdieping is steeds een punt van aandacht en er wordt

conform de trend elders ontwikkelt: langjarige verbondenheid

via de intervisie in de stuurgroepen en in wisselwerking met het
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dagelijkse werk aan gewerkt. Zowel de werkervaring van oudere
collega’s als de kritische inbreng van nieuwe kennis en ervaring
door jongere medewerkers wordt gewaardeerd. Specifieke
scholing of training wordt in afstemming met het individu en in
balans met de behoeften van het team vastgesteld. Per jaar
worden de beschikbare middelen (tijd, budget) bekeken.
Cursussen en training - In 2018 werd de reguliere bedrijfshulpverleningscursus (BHV) in company gegeven. Collectief-doorlopend is ook de scholing van de agogische medewerkers in de
opleiding-Urlings. Voor woonbegeleiders werd in 2018 een module
Omgaan met medicatie (e-learning) beschikbaar gesteld.
Individuele scholingsaanvragen worden binnen het opleidingsbudget zo veel mogelijk gehonoreerd.
Erkend leerbedrijf - De Zeeg is een erkend leerbedrijf voor de
arbeidsmarktkwalificaties Sociaal Pedagogisch Werker 4, Sociaal
Pedagogisch Werker 3, Helpende Welzijn 2, Verzorgende 3 en
Helpende 2. Voor de stagiaires – een belangrijke bron voor het
vervullen van vacatures – geldt een stagereglement. In 2018 waren
twee stagiaires werkzaam. In september 2018 zijn twee leerlingen
gestart die een BBL-opleiding volgen, met een aanstelling voor de
duur van hun opleiding.
Arbeidsomstandigheden en verzuim - De preventie van ziekte
en arbeidsongeschiktheid, het beheersen van het ziekteverzuim en snelle re-integratie van arbeidsongeschikte medewerkers nemen een belangrijke plaats in. Ook preventieve maatregelen met betrekking tot tillen, onveiligheid, agressie en seksuele
intimidatie zijn punten van aandacht. Het ziekteverzuim liep in
2018 op. De verwachting is dat het verzuim weer daalt naar op
of onder het normpercentage in 2019, wanneer de formatie weer
geheel op peil zal zijn.
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Organisatie, bestuur, toezicht en medezeggenschap
De organisatiestructuur van de Zeeg (RvB-RvT-model) is

Bevoegdheden van en afspraken tussen RvB en RvT liggen vast

compact en kent weinig overhead. De medezeggenschap

in de statuten en bij bestuursreglement. RvT-leden beschikken

van bewoners is georganiseerd in een cliëntenraad (CR). De

naast algemene deskundigheid voor het beoordelen van beleid

ondernemingsraad (OR) is slapend. Onder de Raad van Bestuur

ook over specifieke deskundigheid voor de eigen portefeuille.

functioneert een hoofd Zorg. Het voormalige hoofd Organisatie

Taken, werkwijze, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn

mevr. D.W. Navis is met ingang van 1 januari 2018 benoemd

geheel conform de Zorgbrede Governancecode (aanpassing in

tot bestuurder. Het MT (bestuurder en hoofd Zorg) staat op

2017, toetsing in 2018). Bestuurder en toezichthouders werken

korte afstand van medewerkers en bewoners. De leidinggeven-

samen in een dialoogmodel met een zelfstandige positie voor

den hebben directe voeling met de werkvloer en zien snel hoe

de OR en CR. Er vindt statutair jaarlijks overleg plaats tussen de

(nieuw) beleid uitwerkt.

OR, RvT en RvB. Per 1 januari 2018 is mevr. M. Vollebergh voorzitter van de RvT. In 2018 werd afscheid genomen van mevr.

Bestuur en toezicht

N.H. Wassenaar (lid) en de heer H.A. Wiggers (voorzitter). Het

De RvB van de Zeeg is eenhoofdig. De bestuurder is verantwoor-

aantal toezichthouders blijft voorlopig beperkt tot drie. In 2018

delijk voor de beleidsontwikkeling, het realiseren van de doelstel-

werd de opvolging van twee leden voorbereid. Op 1 november

lingen en de dagelijkse gang van zaken. De RvT houdt integraal

2018 is mevr. S.B.E. Klein Hesselink toegetreden (portefeuille:

toezicht en is adviseur en klankbord voor de bestuurder. De

zorg) en per 1 januari 2019 werd de heer R. Kampshoff (porte-

(bezoldigde) leden van de RvT hebben een zittingstermijn van

feuille: financiën) als lid benoemd. In 2018 volgde de RvT een

vier jaar. Zij kunnen statutair één keer worden herbenoemd.

training over toezicht houden op kwaliteit van zorg.

Cliëntenraad

Raad van Toezicht
Raad van Bestuur

Ondernemingsraad

Organogram
gedurende het
verslagjaar 2018

Kwaliteitsfunctionaris
Hoofd Zorg

Coördinator Voorzieningen
Woonbegeleiding

Activiteitenbegeleiding

Huishouding

Kok

Onderhoud

Administratie

Overig
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Vergaderingen RvT - In het verslagjaar kwam de RvT vier keer

Bewoners - Veel zaken worden eerst en vooral met de

bijeen. De RvT keurde de jaarrekening en het bestuursverslag

bewoners besproken. Eens in de zes weken vinden in

over 2017 goed. De algemene en financiële ontwikkelingen

aanwezigheid van meestal alle bewoners en de CR-leden

werden gevolgd met behulp van de managementinformatie

bewonersvergaderingen plaats. Ze gaan over de dingen van

(jaarplan 2018, kwartaalexploitatieoverzichten, begroting

het dagelijks leven in de woonvoorziening en soms brengen

2019, meerjarenbegroting en de managementletter van de

bewoners zaken uit hun Mijn Plan naar voren. De verslagen

accountant). Onderwerp van overleg waren o.a.: de verbouwing

gaan naar de CR en worden ook gebruikt als input voor de

Zwijndrechtstraat, het opleidingsplan, het meerjarenbeleidsplan,

stuurgroepen.

verbetering van de financiële informatie, risicomanagement, het
kwaliteitsrapport en de personeelssituatie (verloop, ziektever-

De Waterkraan - De Waterkraan is het contactblad voor alle

zuim, formatie en werkdruk).

bewoners, familie, vrienden en alle anderen die betrokken zijn bij

Medezeggenschap bewoners

de Zeeg. Het blad verschijnt drie keer per jaar met nieuws over
de bewoners, foto’s van activiteiten, verjaardagen en uitjes en
mededelingen.

Cliëntenraad (CR) - Bewoners en hun belangenbehartigers
zijn belangrijke belanghebbenden. Tussen bestuurder en CR

Medezeggenschap medewerkers

(vier verwanten en twee bewoners) is regelmatig constructief
overleg en het enquêterecht ligt bij de CR. Alles wat volgens de

Ondernemingsraad (OR) - In 2017 werd een slapende OR

wettelijke regeling instemming of advies behoeft, wordt door de

ingesteld (slapend totdat de WOR vraagt om formele active-

bestuurder voorgelegd. De raad kan verder gevraagd en onge-

ring). In plaats van de formele OR vindt eens in de zes tot acht

vraagd advies uitbrengen. Alle maatregelen die direct gevolgen

weken een medezeggenschapsoverleg plaats. Daarbij kunnen

hebben voor de bewoners worden in nauw overleg met de CR

alle collega’s punten inbrengen voor de agenda en vrij inlopen.

genomen. De Zeeg faciliteert kantoorfaciliteiten voor de CR.

Door de toegankelijkheid van het MT en de openheid om zaken
aan te kaarten is er weinig behoefte aan formele medezeggen-

In 2018 kwam de CR vier keer bijeen. De CR keek mee naar
de managementrapportages en financiële overzichten. Aan
de orde waren verder o.a.: de renovatie van de appartementen
Zwijndrechtstraat, de inrichting en vulling (met data) van Zilliz
(ECD), het verloop en de werkdruk, het kwaliteitsrapport, de
opties voor externe dagbesteding, de voorbereiding van het
40-jarig jubileum en de cliënttevredenheid. Formeel werd advies
gevraagd over de herziening van de statuten (in verband met
de Zorgbrede Governance code). De bestuurder kreeg steun
voor haar beleid in 2018 en de CR adviseerde positief over de
begroting voor 2019.

18

schapsvormen.

“Gezien en erkend worden
als de unieke persoon die je
bent en je verbonden voelen”
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Personalia (per 31-12-2018)
Raad van Bestuur

Het jaarverslag en de jaarrekening kunt u inzien op

Mevr. D.W. Navis

www.jaarverslagenzorg.nl.
Of bel de Zeeg.

Raad van Toezicht
Mevr. M. Vollebergh (voorzitter)

Contact

De heer H.G.A. Blanke (lid)

Stichting Woonzorgcentrum de Zeeg

De heer H.J. Schuurman (lid)

Den Haagweg 5

De heer R.G.B. Kampshoff (lid)

6843 LP Arnhem

Mevr. S.B.E. Klein Hesselink (lid)
T 026-3891086
Cliëntenraad

E info@dezeeg.nl

De heer F. Volkers (voorzitter)

I www.dezeeg.nl

De heer H. Bolderman (secretaris)
De heer J.W. Berger (lid)
De heer A. Bonn (lid)
Mevr. A. Coenen-Bierman (lid)
Mevr. A. de Marée (lid)
Colofon
Tekst: TextAbility, Gerdie Kienhorst
Eindredactie: de Zeeg, Dorine Navis
Fotografie: Paul Tolenaar
Vormgeving: Leon van Loon

