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met ELKAAR

Liefdevolle zorg
doen we met elkaar

Christelijke zorg
heeft ons hart
Onze zorg
terugblik 2018

Voorwoord
Met zes prachtige locaties is Accolade Zorg een organisatie die altijd in
beweging is. Er gebeuren veel mooie dingen die we graag met u willen delen.

Liefdevolle zorg
maakt het verschil

Het jaar 2018 begon met hoog bezoek. Minister Hugo de Jonge bracht een
werkbezoek aan Hart van Vathorst. Met oprechte interesse en grote kennis
van zaken sprak hij met bewoners en collega’s. Bijzonder dat ons mooie werk
in Amersfoort, ook belangstelling en veel waardering uit Den Haag krijgt.
In Assen hebben we onze prachtige locatie ArendState in gebruik genomen.
Midden in het centrum en met een grote ontmoetingsruimte en ruime
appartementen voor de bewoners. De verhuizing is goed gegaan, maar het
doet natuurlijk ook pijn om na 50 prachtige jaren Arendshorst te verlaten.
We hebben hard gewerkt aan de verdere invoering van het Kwaliteitskader
verpleeghuiszorg. Onder andere door na te denken over de samenstelling van
het personeelsbestand, wat geleid heeft tot het invoeren van een zogeheten
functiemix.
Onder de campagnenaam ‘Ik zorg met liefde’, hebben we het afgelopen jaar
mooie activiteiten ontplooid om voldoende goede collega’s te werven en te
behouden. Met succes, want er zijn veel nieuwe collega’s bij Accolade komen
werken.
Een goed en efficiënt ICT-systeem is nodig om het werk in het primaire proces
zo goed mogelijk te kunnen doen. Daarom is er in 2018 hard gewerkt aan de
invoering van twee belangrijke nieuwe applicaties, AFAS en ONS-Nedap.
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Naast processen en optimalisatie voeren we ook met elkaar het gesprek
over het werken vanuit onze identiteit en hoe we bijvoorbeeld omgaan met
de zorg rondom het levenseinde. Een kwetsbaar onderwerp wat we in de
breedte van de organisatie zorgvuldig hebben kunnen bespreken. Liefdevolle
zorg, juist in de laatste fase van het leven, is waar Accolade voor wil staan.
Vanuit onze identiteit willen we ook zorgvuldig omgaan met de schepping.
Daarom kijken we met elkaar wat we kunnen bijdragen. Bijvoorbeeld door
zonnepanelen te installeren op het dak van ArendState.
Als ik terugkijk op het afgelopen jaar dan zie ik veel medewerkers en
vrijwilligers die dagelijks hele goede zorg aan alle bewoners en cliënten
geven. Ik kom veel mooie voorbeelden tegen, een aantal daarvan zie je terug
in dit magazine. Ik wil iedereen bedanken voor zijn inzet, betrokkenheid en
de liefdevolle zorg die gegeven wordt.
Boven alles zijn we God dankbaar voor Zijn zegen in ons werk. Hoe mooi is het
dat wij de liefde die we van Hem ontvangen door mogen geven!
Anne Bosman,
bestuurder

3

Raad van Toezicht
De raad van toezicht heeft op 15 april 2019 het jaarverslag en de jaarrekening
van Accolade Zorg over 2018 goedgekeurd. Met dankbaarheid kan worden
geconstateerd dat de organisatie zich goed en voorspoedig ontwikkelt,
dat de dienstverlening goede voortgang had en op een gemiddeld hoge
waardering van bewoners, cliënten en hun verwanten mag rekenen.
Daarvoor danken we in de eerste plaats alle medewerkers. Zij vormen de
kern in ons werk en van ons bestaan. Zij leveren de “liefdevolle zorg” die
Accolade als belofte in haar missie verwoordt. Wij danken ook de cliënten
voor de keus die ze voor Accolade Zorg maakten en het vertrouwen dat ze
ons geven.
Zo’n 50 jaar geleden namen diakenen van de Gereformeerde Kerken
(vrijgemaakt) in verschillende plaatsen het initiatief tot het oprichten van
een voorziening voor bejaarden (d’ Amandelboom in de Bilt en Arendshorst
in Assen) en een verpleeghuis in Bosch en Duin (de Wijngaard). Deze
voorzieningen zijn later samengegaan in Accolade Zorg. De oprichting toen
paste in het als christenen betrokken zijn op elkaar. Dat fundament is nog
hecht en stevig. Ons handelen is gefundeerd in de Bijbel als Gods Woord. Zijn
liefde voor ons dragen we uit door betrokkenheid met en de zorg voor onze
medemens. Ouderen en kwetsbaren willen we met liefdevolle zorg een thuis
bieden als het in de eigen vertrouwde omgeving niet meer gaat. We willen
uitkomen voor de christelijke waarden die ons drijven en de bejegening,
principes en sfeer die daarbij passen. Van medewerkers verwachten we dat
ze dit beleid en deze praktijk kunnen dragen en uitvoeren.
Iedereen die onze dienstverlening op prijs stelt is welkom bij Accolade
Zorg. We willen verbonden zijn aan lokale samenlevingen en midden
in de maatschappij staan om ouderen en kwetsbaren met respect te
ondersteunen. De locaties ArendState en Hart van Vathorst zijn ook letterlijk
in het centrum van de stad gevestigd. Andere locaties zijn meer op rust en
natuur gericht. Ook dat is waardevol en waard om verder te ontwikkelen.
De grotere diversiteit aan bewoners en cliënten stelt nieuwe vragen maar is
vooral verrijkend. Het is mooi elkaar vanuit verschillende achtergronden te
ontmoeten en te (leren) waarderen.
Het is goed te zien dat dit kan met behoud van identiteit en principes en dat
in onze huizen nieuwe wegen worden gevonden om samenleven vorm te
geven.
De ontwikkelingen en veranderingen in de zorg vragen veel van bestuur,
management en medewerkers. We zijn blij met hun grote inzet en het
verandervermogen dat wordt getoond. Onder leiding van bestuurder Anne
Bosman worden op allerlei terreinen stappen gezet om de dienstverlening
verder te verbeteren en de organisatie vitaal te houden. Dat geeft
vertrouwen voor de toekomst. De raad van toezicht had in 2018 geen
wisseling in samenstelling. We konden op een goede wijze ons werk doen en
de bestuurder met raad en daad terzijde staan.
We zijn onze God dankbaar dat hij dat zo leidde.
Jaap Kamphorst
voorzitter raad van toezichtt
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“Alles zit hier lekker in de buurt, ik kan lopend
naar de pedicure en de kapper. Ik vind het
heerlijk dat we in het centrum zitten.”

Persoonsgerichte zorg

De kamer in ArendState is behoorlijk groot.
Naast een mooie woonkamer, heeft mevrouw
Van Slierdregt een keuken, een slaapkamer en
een eigen badkamer. Kortom een compleet
appartement. “’s Morgens zet ik altijd lekker de
radio aan en dan komt een van de meisjes hier
even afwassen. Dat is altijd heel gezellig, volgens
mij komen ze hier graag. Ze helpen mij ook met
douchen en aankleden. Ik wil elke dag worden
gedoucht en dat kan ook gewoon, daar ben ik blij
mee”. Na het aankleden ga ik meestal rond kwart
over acht naar beneden voor het ontbijt. Ik kan
kiezen uit verschillende dingen, maar meestal eet
ik gewoon een beschuitje met daarbij een kopje
karnemelk. Als ik niet zo fit ben, komt een van de
meisjes het ontbijt in mijn appartement brengen.
’s Middags is er een soort buffet met een soepje of
een lekkere warme snack en brood naar keuze. ’s
Avonds eet ik altijd beneden, dat is gezellig.

De zorg is goed, het kan niet beter. Ik voel echt dat
het liefdevolle zorg is. Ze kennen mij. Soms ben
ik wat fel, dan waarschuw ik ze meestal wel hoor,
maar ook dan weten ze hoe ze ermee om moeten
gaan. Ik ben blij dat er zo goed voor mij gezorgd
wordt. “Ik ben opgegroeid als remonstrant, maar
heb bewust gekozen voor ArendState. Ik doe
mee met alle activiteiten, ook de bijbelstudie en
het lezen en bidden voor de maaltijd. Ik ben heel
dankbaar dat ik zo’n mooi huis heb. Ik doe mee.
Ik luister graag naar de verhalen van de dominee.
Hij stelt mooie vragen, ook over bijvoorbeeld de
oorlog. Door alles wat ik heb meegemaakt, kijk ik
uit naar de hemel. Ik verlang er naar om voor de
poort te staan en naar binnen te mogen”.

Wat is uw verhaal? Dat is de basis van onze liefdevolle persoonsgerichte zorg
en ondersteuning. Iedereen is uniek en ieder verhaal is uniek. Waar hebben
we behoefte aan en wanneer voelen we ons veilig en vertrouwd?
Mevrouw Van Slierdregt is een van de cliënten van
Accolade en ervaart hoe de persoonsgerichte zorg
en ondersteuning is! “De zorg kan niet beter, het is
echt liefdevolle zorg. Ze kennen mij echt. Soms ben
ik wat fel en dan weten ze precies hoe ze met mij
om moeten gaan”.

“De zorg kan niet beter, het
is echt liefdevolle zorg.
Ze kennen mij echt.”
Die vond mij naast mijn bed, bewusteloos. Gelukkig
kwam de ambulance snel en konden we naar het
ziekenhuis. Daarna kon ik niet terug naar huis en
moest ik revalideren op een tijdelijke locatie in
Assen. Ik wist dat er iets nieuws gebouwd werd
in het centrum van Assen. Ik zag het in de verte al
liggen. Mijn schoondochter is voor mij gaan kijken
en heeft het allemaal geregeld. Het zag er zo mooi
uit allemaal en de zorg is ook gewoon goed. Eerst
ben ik in Arendshorst gaan wonen, omdat ik wist
dat ArendState er aan kwam. Het was best moeilijk
om afscheid te nemen van je eigen huis en je auto”.

Anderhalf jaar geleden heeft mevrouw Van
Slierdregt enkele hersenbloedingen gehad. Sinds
die tijd kan ze niet meer op zichzelf wonen. “Van
het een op het andere moment heb je zorg nodig.
Ik woonde in het centrum van Assen en heb
daar 7 jaar lang prachtig gewoond. Die ochtend
heb ik rustig boodschappen gedaan en een
verjaardagskaart voor mijn kleindochter gekocht.
Ik had enorme hoofdpijn en wist dat het niet goed
was. Ik heb nog snel mijn zus gebeld en die heeft
ervoor gezorgd dat haar zoon kwam kijken.
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Activiteiten
“Ik doe graag mee met de verschillende activiteiten
die er zijn. Op woensdagmiddag is er bingo. Dat
vind ik erg leuk, ik geniet ervan om onder de
mensen te zijn. Ik ga dan lekker met Lotte een potje
kaarten, pesten. We doen ook veel oefeningen, ik
word gestimuleerd om te bewegen. Het leuke is
dat ik zelfs een vriendin hier heb gemaakt, Pia. We
hebben veel contact en doen veel dingen samen,
dat is gezellig!

Resultaat 2018
Medewerkers kennen de bewoners waar
ze voor zorgen goed en kennen ook het
levensverhaal. Het vastleggen in het
zorgleefplan kan beter. Door gesprekken
met bewoners en naasten wordt duidelijk
wat de cliënt belangrijk vindt. Dat wordt
vastgelegd zodat de zorgverlener op de
hoogte is van gewoontes, behoeftes en
wijze van benadering van de bewoner. Dat
de vastlegging beter kan, bleek afgelopen
jaar ook uit bezoek van Lloyds, Care &
Quality en de inspectie.

“Alles zit hier lekker in de buurt, ik kan lopend
naar de pedicure en de kapper. Ik vind het heerlijk
dat we in het centrum zitten. We hebben leuke
winkeltjes, ik kan de stad even in om een luxe
broodje te eten en een kopje koffie te drinken.
Met de verjaardag van mijn zoon zijn we gewoon
met z’n allen de stad in gegaan om te lunchen om
zijn verjaardag te vieren, het was zo’n heerlijke en
gezellige middag”.

2018 was de grote verhuizing van Arendshorst naar
het centrum van Assen, ArendState!
Op 1 oktober 2018 startte de grote verhuizing
van Arendshorst naar het centrum van Assen.
De afgelopen jaren is daar een prachtig nieuw
woonzorgcomplex gebouwd: ArendState.
Accolade verhuisde in twee weken tijd in totaal
106 ouderen. Sindsdien kunnen de bewoners
genieten van alle gemakken die het nieuwe
gebouw heeft. Het gebouw is ruim opgezet,
iedereen heeft een eigen badkamer en er is
een grote ontmoetingsruimte. ArendState
ligt midden in het centrum van Assen wat de
bewoners de mogelijkheid geeft om makkelijk
het centrum in te lopen.

De verhuizing naar ArendState was natuurlijk
een enorm klus en we zijn trots op de wijze
waarop dit gegaan . De verhuizer heeft
alle bewoners persoonlijk gesproken en
met hen overlegd welke spullen verhuisd
moeten worden en waar deze in het nieuwe
appartement neergezet moesten worden. Op
de dag van de verhuizing werd het inhoud van
het appartement in Arendshorst ingepakt, de
bewoner kon in Arendshorst blijven of alvast in
het Ontmoetingscentrum in ArendState komen.
Nadat de verhuizer de spullen in het nieuwe
appartement had geplaatst, kreeg de bewoner
een seintje en kon het uitpakken van de dozen
beginnen.

“We hebben hier een geweldig appartement
met uitzicht over Assen. Met alle gemak en
voorzieningen die we nodig hebben.
We zijn zo blij dat we hier mogen wonen.”
8
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Een dag of een paar dagen in de week een mooie
en zinvolle tijd met elkaar doorbrengen. Waarin
talenten worden (her)ontdekt, mooie gesprekken
plaatsvinden en gekeken wordt naar wat de cliënt
leuk vindt om te doen.

We kijken naar de mogelijkheden, waar is iemand
goed in. Iedereen heeft talenten gekregen en met
elkaar gaan we op zoek naar de mooie dingen en
hoe men van betekenis kan zijn. De lach op het
gezicht, de vreugde, soms ook het verdriet maar
vooral het opbloeien van mensen, dat is waar wij
het voor doen.

Het is fijn om samen met anderen te zijn, iemand
die luistert of juist een bemoedigend woord heeft.
De dagbesteding bij Accolade Zorg gaat verder.
We bewegen, gaan lekker naar buiten en pakken
oude en soms nieuwe hobby’s op. Daarnaast
prikkelen we de zintuigen door te kijken naar een
schilderij, het bakken van een taart of het ruiken
aan bepaalde kruiden of bloemen.

Hoe lang kun je thuis

blijven wonen?

Als ouderen gezond blijven, kunnen zij zelfstandig blijven wonen met
relatief weinig zorg. Wanneer zij gezondheidsklachten krijgen, kan er
extra zorg nodig zijn. Het is belangrijk dat iemand zelf op tijd nadenkt over
de vraag: hoe wil ik straks wonen? De meeste mensen willen graag in de
vertrouwde omgeving oud worden met een goede kwaliteit van leven en dat
kan ook.

“Het is fijn om samen met
anderen te zijn, iemand
die luistert of juist een
bemoedigend woord heeft.
De dagbesteding bij
Accolade Zorg gaat
verder.”
Overzicht dagbesteding Accolade Zorg

Met de Thuiszorg van Accolade kan heel veel.
Samen met de contactpersoon kijken we elke
keer hoe het gaat en wat we kunnen doen, zodat
iemand in zijn eigen huis kan blijven wonen. Niets is
fijner dan te wonen in een vertrouwde omgeving.
Soms gaat het niet meer, het is niet meer veilig om
alleen te wonen, de zorgvraag wordt te complex,
of iemand heeft 24 uur per dag zorg nodig. In dat
geval zoeken we samen met de cliënt naar een
goede plek, bijvoorbeeld op een van onze locaties.

Dagbesteding
Soms is het fijn om een paar dagdelen naar de
dagbesteding te gaan. De dagbesteding is voor
ouderen die graag een zinvolle invulling aan
de dag geven en is voor iedereen toegankelijk.
Door onze specialisatie in de ouderenzorg is de
dagbesteding bij Accolade geschikt voor mensen
met (beginnende) dementie, niet-aangeboren
hersenletsel en andere geheugenproblematiek.
Dagbesteding is er ook voor ouderen die moeite
hebben om actief en sociaal verbonden te blijven
en het risico lopen daardoor lichamelijk of geestelijk
uit balans te raken.
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ArendState - Paviljoen

33

Hart van Vathorst - Werk en Ambacht

18

De Wijngaard - Tuinkamer
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Help ik heb

dementie!

Al langere tijd merkte jij of je naaste dat sommige dingen niet helemaal
goed meer gingen, maar het was onduidelijk wat er aan de hand was. De
diagnose dementie kan dan een opluchting zijn, omdat eindelijk duidelijk
is wat er aan de hand is. Maar het is ook een moeilijke boodschap.
De diagnose roept veel vragen en emoties op.
Het omgaan met dementie is een complex
proces dat bij iedereen anders verloopt. Kun je je
voorbereiden op dat wat je te wachten staat? Het
vraagt aanpassing aan een nieuwe en onzekere
situatie. Vaak een enorme opgave. Accepteren dat
deze ziekte voortaan deel uitmaakt van je leven
is niet makkelijk. Je kunt te maken krijgen met
gevoelens van ongeloof, ontkenning, van boosheid
op de ziekte of het eigen lichaam. Somberheid en
depressies kunnen een rol gaan spelen voordat
berusting en acceptatie een plek krijgen. Alles wat
je voelt en ervaart is normaal, het hoort erbij. Geef
het de tijd en de aandacht die nodig is.

Zoek naar een luisterend oor, een steunende
schouder en informatie op je vragen. Leren over de
ziekte, is leren dat veranderend gedrag voortkomt
uit de dementie en niet uit de persoon. Uit
onderzoek is gebleken dat mantelzorgers die meer
kennis over dementie hebben, hun naaste beter
kunnen ondersteunen waardoor minder stress
wordt ervaren.

Voor het behoud van je eigenwaarde is het
belangrijk dat degene met de diagnose dementie
de regie zo lang mogelijk vasthoudt. Blijf meedoen!
In gesprek met familie, vrienden, maar ook met
artsen en instanties. Probeer ook activiteiten en
interesses zo lang mogelijk in stand te houden. Laat
niet los wat zin gaf aan je leven en zoek met elkaar
naar aanpassingen en nieuwe invullingen. Kijk voor
tips op dementie.nl

Er is gelukkig steeds meer aandacht voor de
periode net na de diagnose dementie. Zo is er
internationaal een gespreksmethodiek ontwikkeld:
‘Samen verder na de diagnose dementie’. In deze
methode hebben patiënt en mantelzorger 4-5
gesprekken met de gz-psycholoog, De focus ligt op
versterking van de autonomie en onderlinge band.
Het Trimbos Instituut doet onderzoek naar de
effectiviteit van deze methode.
De eerste resultaten laten een gunstig effect zien
op de autonomie van de patiënt. De vakgroep
psychologie van Accolade Zorg neemt deel aan dit
onderzoek van het Trimbos Instituut. Mocht u hier
belangstelling voor hebben vraag ernaar bij uw
huisarts of uw casemanager dementie.

Waar je ook bent
Ik zou het niet weten
Niet in afstand of tijd te meten
Maar ik heb je bij mij
Daarom ben je zo dichtbij
Toon Hermans
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Liefdevolle zorg bij u thuis!

Geheugenproblemen?
Wanneer er (beginnende) geheugenproblemen
zijn of een vermoeden van dementie is komt onze
casemanager dementie bij u thuis. Zij begeleidt u
en uw mantelzorger in het vinden van de weg in
alle wetten, regels en zorgmogelijkheden rondom
dementie. Onze casemanager is een vaste begeleider
voor mensen met dementie én hun naasten.
Ze informeert, begeleidt, denkt mee, adviseert en
regelt zorg. Zo helpt ze om te gaan met de ziekte en
met de gevolgen ervan in het dagelijks leven.

Ons t

eam!

Accolade Thuis

Onze casemanager staat letterlijk naast een persoon
met dementie vanaf de diagnose tot een opname in
een verpleeghuis of bij overlijden. Voor mantelzorgers
is de casemanager een luisterend oor en een
aanspreekpunt. Een casemanager helpt bij:
• Het vinden van de weg in de wereld van zorg en
welzijn.
• Het regelen van de juiste zorg op het juiste
moment.

De casemanager
voor persoonlijke
begeleiding bij
dementie!

• Het bieden van emotionele begeleiding.
Iedereen bij wie de diagnose alzheimer of dementie
is vastgesteld, heeft recht op een casemanager. Dit
wordt ook vergoed vanuit de basisverzekering.

Door het ouder worden of door ziekte kan het soms nodig zijn om
de thuiszorg in te schakelen. Dat is zorg bij u thuis in uw vertrouwde
omgeving. Accolade thuis is christelijke thuiszorg in de regio’s Assen,
Bilthoven en Zeist. Hoe werkt thuiszorg precies, wanneer kunt u thuiszorg
krijgen en wist u dat er speciaal voor ouderen met (beginnende) dementie
ook een casemanager dementie is?
Kan ik thuiszorg krijgen?
Afhankelijk van de zorgvraag die u heeft kunt
u thuiszorg krijgen. De wijkverpleegkundige
van Accolade kijkt samen met u wat er nodig
is en welke ondersteuning u graag zou willen
hebben. We bespreken uw persoonlijke situatie
en maken samen afspraken. Indien nodig kan
de wijkverpleegkundige ook ondersteunen bij
het aanvragen van hulp in de huishouding, bij de
gemeente via het WMO-loket.

Welke thuiszorg hulp is er?
• Verpleging en persoonlijke verzorging.
Dit is zorg door een verzorgende of
verpleegkundige, bijvoorbeeld bij
wondverzorging, maar ook bij douchen,
opstaan uit bed en eten.
• Begeleiding, voor praktische vaardigheden
om beter om te gaan met moeilijke situaties.

Meer informatie of
thuiszorg aanvragen?
Accoladezorg.nl/thuis

Accolade Thuis:
Thuis is een veilige en vertrouwde plek. Met de
thuiszorg van Accolade krijgt u de professionele
zorg en ondersteuning die u nodig heeft gewoon
bij u thuis.

• Preventief huisbezoek van de
wijkverpleegkundige, om samen te kijken
naar de mogelijkheden.
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Bosch en Duin – De Wijngaard

Amersfoort – Hart van Vathorst
Assen - Arendstate

67 zorg- en huurappartementen

Als je binnenkomt voel en ervaar je direct de
dynamiek, het ondernemen en de creativiteit.
Hart van Vathorst is levendig en staat midden
in de wijk.

2 ELV/KDO met mogelijkheden van zorg en
services, Dagcentrum, brasserie en thuiszorg

Onze liefdevolle christelijke zorg ervaar je en
is zelfs in de dossiers terug te lezen.

3 woongroepen
Verpleging voor ouderen met dementie

Bilthoven - d’Amandelboom
69 zorgappartementen
WLZ, VPT, thuiszorg
9 tweepersoonappartementen
met (somatische) zorg VPT/thuiszorg

Liefdevolle christelijke intensieve zorg.
Breed en professioneel aanbod
van dagopvang, thuiszorg en
verpleeghuiszorg, waardoor we mensen
langdurig kunnen ondersteunen
Medewerkers werken vanuit oprechte
betrokkenheid bij onze cliënten

We werken met elkaar samen, en zitten
met 2 zorginstellingen, horeca, kerk en
kinderdagverblijf samen in een gebouw.

2 woongroepen
Voor volwassenen met NAH
63 bungalows
Met mogelijkheid van zorg en services
Interne dagopvang dagbesteding (NAH),
thuiszorg en eerstelijnsbehandeling
Cliënten waarderen ons met een

Assen - Arendstate

Bodegraven – Wierickehoeve

Warme persoonsgebonden aandacht

Prachtige woonzorgboerderij met
huiselijke sfeer in Bodegraven

7,9
Zorgtechnologie
(state-of-the-art werken)

Bodegraven – Wierickehoeve
Amersfoort – Hart van Vathorst

Kleinschalige woonvoorziening voor
ouderen met dementie (14 kamers)

Liefdevolle christelijke zorg

Zingeving

Mooie ligging inclusief een prachtige tuin.

Zeist - Villa l’Abri

Bilthoven - d’Amandelboom

Statig herenhuis met eigen tuin nabij het
centrum van Zeist

Gemoedelijke sfeer

4 woongroepen
Verpleging voor ouderen met dementie
21 appartementen
Voor volwassent met NAH
8 huurappartementen
Met mogelijkheden van zorg en services
Dagbesteding, eerstelijnsbehandeling &
brasserie
Cliënten waarderen ons met een
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De ligging/het terrein van d’Amandelboom

Goed op elkaar ingespeeld vast team van
zorg, welzijn en vrijwilligers

9 woongroepen
Verpleging voor ouderen met dementie

Kleinschalige woonvoorziening voor ouderen met dementie (12 kamers, na 2019 17
kamers)

2 woongroepen
Langdurige gerontopsychiatrische zorg

Cliënten waarderen ons met een

6 woongroepen
Verpleging voor ouderen met somatische
aandoeningen, Dagcentrum, thuiszorg,
brasserie en eerstelijnsbehandeling
Cliënten waarderen ons met een

Aandacht voor christelijke identiteit

Familie en bewoners genieten van kleinschalig
huishouden met aandacht voor het unieke
levensverhaal

Zeist - Villa l’Abri

Bosch en Duin – De Wijngaard

Liefdevolle zorg

9,1

Wie kan er bij ons terecht?
Door onze jarenlange ervaring en investering in collega’s kunnen we zeggen dat we specialist zijn op het gebied van
christelijke (ouderen)zorg. Voor de duidelijkheid hebben we een aantal doelgroepen geformuleerd aan wie wij zorg bieden:

• Cliënten met een PG-aandoening/dementie;

• Cliënten die zijn aangewezen op verzorging;

• Cliënten die verpleegzorg nodig hebben vanwege een

• Cliënten voor kortdurende verpleegzorg, bijv. na

somatische aandoening;

8,1

ziekenhuisopname;

• Cliënten met NAH (niet-aangeboren hersenletsel);

• Cliënten in de thuiszorg (incl VPT).

• Cliënten met een aandoening in het gerontopsychiatrisch
spectrum;
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Wat vindt u van Accolade zorg?
Z

e komen de afspraken na die ik met ze maak. De medewerkers gaan verder
respectvol met mij om, maar het team aan medewerkers kan met name in
vakantieperiodes sterk wisselen. Ik krijg dan steeds vreemde gezichten om mij te
verzorgen. Ik kan van ZZP’ers niet verwachten dat ze alle afspraken kennen. De
medewerkers houden wel rekening met mij. Ze proberen de tijden op mij aan te
passen als ik een dagje wegga. Ze schakelen de huisarts in als ze zien dat er wat aan
de hand is. Ik vind dit ook heel prettig.

Waardeert Accolade met 8,8 – 19 juli 2018

D

e medewerkers zijn allemaal even vriendelijk, ik heb hier nog nooit iemand
ontmoet die niet vriendelijk was. Ik heb nog niet zoveel verzorging nodig, ze
geven eigenlijk alleen maar mijn medicijnen en dat gaat altijd goed. Er worden
daarbij geen fouten gemaakt. Ik geef een 10 voor het goed luisteren naar mij, want
dat doen ze, ik heb altijd een goed gesprek met de medewerkers. De afspraken
worden nagekomen, ook daar ben ik tevreden over. Het wonen hier geeft mij een
gerust gevoel, de wetenschap dat ik verzorgd word en dat er snel hulp is, draagt
voor mij bij aan de kwaliteit van mijn leven.
Waardeert Accolade met 9 – 2 februari 2018

M

ijn 93-jarige vader heeft in Villa l’Abri - net als zijn 94-jarige zus twee jaar
geleden - de laatste maanden van zijn leven beleefd, geleefd en gewoond..
We keken op tegen de verhuizen, indachtig de quote: “Oude bomen moet je
niet verplanten”. Maar vanaf de eerste dag voelde hij zich daar thuis en welkom.
Genoot van de prachtige tuin, het eten buiten tijdens de mooie zomer en sowieso
het lekkere eten. En de grapjes met de medewerkers. Een 10 met een griffel voor
het lieve en deskundige personeel. Ook de communicatie met mij als zoon, verliep
tot volle tevredenheid. Ik kan l’Abri daarom van harte aanbevelen als een mooie,
kleinschalige en intieme zorgvilla, die ook nog eens redelijk betaalbaar is. Zorgvilla
l’Abri hoort bij de Accolade-groep. De villa staat op het punt om gerenoveerd te
worden. Daarmee gaat het cijfer omhoog van een 9,7 naar een 10. Nogmaals lieve
medewerkers van l’Abri: heel veel dank.
Waardeert Accolade Villa l’Abri met 9,7 – 14 januari 2019

98%
beveelt ons aan

We doen het goed op
zorgkaartnederland.nl, we hechten
veel waarde aan de mening van de
cliënt en in 2019 willen we dan ook
meer reviews ophalen. Ontvangt u
zorg van Accolade en wilt u uw mening
delen?
Kijk dan op
zorgkaartnederland.nl/accoladezorg
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Gemiddelde beoordeling

8,2

Leren en verbeteren van kwaliteit.
We leren graag van elkaar, van de tips en tops van cliënten en hun
naasten, maar ook van collega zorgaanbieders. Accolade is actief in
het lerend netwerk, bestuurders en kwaliteitsmedewerkers komen
bij elkaar om van elkaar te leren.

We schakelen externe
professionals in om onze
zorg te beoordelen

Ook het bezoek van de inspectie en
de opmerkingen die we krijgen helpen
ons om onze zorg te verbeteren. Om
ons goed voor te bereiden schakelen
we externe professionals in om onze
zorg te beoordelen, zoals bijvoorbeeld
Care&Quality. Liefdevolle zorg is ook
goede zorg. Helaas maken we ook wel
eens een fout. Dat proberen we altijd
op te lossen door met elkaar in gesprek
te gaan. Erkenning te hebben voor de
dingen die niet goed zijn gegaan en met
elkaar zoeken en leren hoe we het kunnen
voorkomen en kunnen verbeteren. Het
kwaliteitsmanagementsysteem is hierbij
helpend voor de medewerker en het
startsein om continu te verbeteren.
In Assen zijn rondom de verhuizing
verschillende klachten geweest. Deuren
die te zwaar opengingen of drempels die
te hoog waren. We zijn met de bewoners
in gesprek gegaan en hebben gezocht naar
oplossingen. Tussentijds hebben we de
bewoners geïnformeerd.

Dit is soms best lastig omdat je fouten
moet toegeven en het soms al druk genoeg
is, vooral rondom een verhuizing. In 2018
was er een hele positieve uitkomst van de
kwaliteitsaudit van waardigheid en trots in
De Wijngaard over hoe we bezig zijn met het
nieuwe kwaliteitskader verpleeghuiszorg.
Met een dwarsdoorsnede van de organisatie
(medewerkers, mantelzorgers, cliëntenraad,
behandelaren en management) gingen we
in gesprek over hoe we de cliënt echt leren
kennen. Ons geheim, liefdevolle christelijke
zorg. Het Handboek waarin we alle
processen en documenten een plek hebben
was niet meer up-to-date. In 2018 hebben
we samen met een aantal medewerkers
het Handboek opnieuw ingericht en ook
gekeken hoe de toegankelijkheid ervan kan
worden vergroot
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“Al onze behandelingen zijn erop gericht om het
lijden te verlichten en het comfort te verhogen.”

Behandeldienst

kwaliteit en welzijn
Accolade zorg heeft een eigen behandeldienst. Daardoor kunnen we snel
inspelen op complexe zorg. Sylvia is fysiotherapeut en Leen is arts bij
Accolade. Beiden zijn voor veel cliënten en hun netwerk bekende gezichten
omdat ze al een lange tijd bij Accolade werken. Naast het werken hebben ze
ook zelf familie wonen in de Wijngaard. Sylvia: “Mijn schoonvader woont
sinds kort in de Wijngaard. Na een tijdelijke opname was een permanente
opname nodig. Ik heb het gevoel dat we als Wijngaard enorm goede zorg
geven en identiteit is erg belangrijk. Daarom heb ik het mijn schoonvader
voorgesteld. Hij vindt het prachtig, de sfeer is goed en iedereen is blij dat hij
hier woont.
“Onze behandeldienst is goed, we gaan heel ver
met onze liefdevolle zorg. Dat is goed, maar soms
gaan we ook te lang door. Tot hoe ver mag je gaan.
We zijn barmhartig, we hebben de mensen lief en
willen daarom alles doen. Soms moeten we ook
nee zeggen, omdat het niet langer gaat. Iemand
wil bijvoorbeeld elke dag douchen, maar na het
douchen is alle energie op om nog een behandeling
te ondergaan. De cliënt is mooi schoon, maar is
daardoor erg moe. Moeten we dan elke dag blijven
douchen of kijken we naar een goede balans. Als
multidisciplinair team bespreken we dan met de
verzorging wat kan er nog, wat wil de cliënt en de
familie en wat is verstandig. We gaan met elkaar in
gesprek en komen dan vaak tot goede oplossingen.

Sylvia legt uit dat fysiotherapie erg belangrijk
is voor de bewoners. Cliënten moeten blijven
bewegen. Dat houdt mensen mobiel en het werkt
ook goed tegen dementie. Wat kunnen we doen
om de zelfstandigheid te behouden, wat kan
iemand nog zelf. Het geeft mensen vertrouwen
als ze dagelijkse handelingen zelf doen, zoals
naar het toilet gaan. We hebben individuele
behandeling, maar ook groepsactiviteiten om
mensen lekker fit te houden. Het is sociaal en
gezellig maar we zien ook dat mensen daardoor
fanatiek kunnen worden, dat is zo mooi om te zien.
Ze willen allemaal meedoen. Als fysio probeer ik
ook aan zorgmedewerkers te laten zien met welk
leuke spelletjes je de beweging van de bewoners
kunt stimuleren. Bewegen is overal een actueel
onderwerp en daar denken we graag in mee.

Leen vertelt dat je als verpleeghuisarts altijd de
balans zoekt tussen te veel en te weinig doen. “Al
onze behandelingen zijn erop gericht om het lijden
te verlichten en het comfort te verhogen. Juist hierin heb je een multidisciplinair team nodig. Iedereen
zit er vanuit zijn eigen discipline in en werkt op die
manier nauw samen. We kijken met elkaar wat is
veilig, wat is verantwoord en wat wil de cliënt en/of
de familie. Het doel is niet om te genezen, maar een
zo goed mogelijke geestestoestand. Als arts lever
ik een bijdrage aan de geestelijke en lichamelijke
gezondheid. Vooral ook in de laatste fase van het
leven, is begeleiding heel belangrijk.

Juist als multidisciplinair team ga je met elkaar
in gesprek. Ieder vanuit zijn eigen expertise.
Op die manier worden nieuwe ideeën geboren.
Doordat we ook dicht bij elkaar zitten en werken,
loop je snel bij elkaar binnen voor een overleg.
Sylvia vertelt: “Als fysio zie ik de cliënten veel,
ik ben waakzaam voor het totaalbeeld. Als ik
twijfels heb, schakel ik direct een collega in. In de
behandeldienst zitten ook psychologen. Soms kan
het gedrag van een bewoner de zorg moeilijker
maken. Je bent als team sterker doordat je vanuit
verschillende invalshoeken naar de cliënt kijkt en
met elkaar overlegt”.
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“Het geloof is van invloed
op het functioneren van
de verzorging.”
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Cliëntfunctionaris
De cliëntfunctionaris is een door de centrale cliëntenraad
benoemde functionaris die via interviews met bewoners
en/of hun familie onderzoek doet naar hun verwachtingen
van en tevredenheid over Accolade. De cliëntfunctionaris,
Ineke van Muiswinkel, kreeg als onderzoeksopdracht voor
2018/2019 de vraag of een cliënt zich bij Accolade thuis voelt.
Dit als toets voor het motto van het beleidsplan van Accolade
‘Thuis voor iedereen’. Ze is haar onderzoek begonnen in
d’Amandelboom en De Wijngaard. Dit zijn de resultaten:

Levensverhaal
In Villa l’Abri werken ze met de levensverhalenbox.
Marleen Schipper is woonbegeleider in de villa en enorm enthousiast over
de levensverhalenbox. Iedereen heeft zijn eigen verhaal. Om op de verhalen
van vroeger in te gaan, worden er woorden gegeven aan herinneringen die
ze zelf niet meer goed kunnen zeggen.
Ineke van Muiswinkel

d’Amandelboom
Kernwoorden waar we de bewoners meer
tegemoet kunnen komen als het gaat om
“thuis voelen”:

Cliënten van d’Amandelboom
zijn lovend over:
•
•
•
•
•

Individuele benadering van bewoner
Inzet personeel
Veiligheid
Woonomgeving
Aanbod dagbesteding en overige activiteiten

• Keuzemenu maaltijden vergemakkelijken
• Actuele kaart met foto’s en namen van
medewerkers
• Uitzendkrachten en schoonmakers goed
instrueren op protocollen
• Na het kloppen op de deur wachten op het
“kom binnen” van de bewoner
• Scheiding werken/wonen uitbouwen voor
bewoners die graag buitenshuis gaan
• Verloop personeel minimaliseren

Ik werk al 22 jaar met mensen met dementie. Deze
mensen dwalen continu in zichzelf, ze zijn de weg
kwijt, weten de woorden of herinneringen niet
meer. Juist op die momenten wil ik een vast baken
voor hen zijn. Mij kunnen ze vertrouwen, ik probeer
met iedereen een lijntje te houden, zodat ze me
kunnen vinden als het nodig is.

De ogen lichten op als we het hebben over de
dingen van vroeger. Dat zijn niet zomaar dingen
van vroeger, maar heel bewust die dingen die voor
de cliënt heel belangrijk waren. We hebben aan de
familie gevraagd om concrete spullen van vroeger
te geven die de zintuigen prikkelen. Bijvoorbeeld
een potje kruiden van de favoriete soep of een foto
van het uitzicht van vroeger, iemand heeft haar
trouwhandschoenen in de doos of een miniatuur
hondje die ze vroeger in het echt hadden.
Ik geloof echt dat je pas goede zorg kunt geven als
je de levensgeschiedenis van de cliënt goed kent.
Ik werk sinds september bij Villa l’Abri, daarvoor
werkte ik op een andere locatie van Accolade
Zorg, d’Amandelboom. Toen ik begon, heb ik eerst
alle levensverhalen gelezen om precies te weten
wie hier nu wonen. Bij sommige cliënten moet je
bijvoorbeeld echt niet beginnen over de jaren 40,
dat kan heel traumatisch zijn. Ik ben blij dat ik als
woonbegeleider echt de ruimte krijg om de cliënt te
leren kennen. Het maakt mijn werk mooier.

“Ik geloof echt dat je pas
goede zorg kunt geven als je
de levensgeschiedenis van de
cliënt goed kent.”
Gelukkig is er in de afgelopen jaren steeds meer
inzicht gekomen in het belang van welzijn. Ik geloof
echt dat zorg en welzijn hand in hand gaan. Vroeger
was dit los van elkaar maar nu gaat dat samen. Als
iemand goed in zijn vel zit zijn er soms zelfs minder
medicijnen nodig. Dat wordt nu goed ingezien en
het is mooi dat we dat welzijn kunnen geven.

De Wijngaard
Cliënten van De Wijngaard
zijn lovend over:
•
•
•
•
•
•

Kernwoorden waar we de bewoners meer
tegemoet kunnen komen als het gaat om
“thuis voelen”:

Inzet van het personeel
Woonomgeving
Maaltijden: variatie en smakelijkheid
Brasserie: entourage en aanbod
Aanbod dagbesteding
Veiligheid en hygiëne

• Extra’s geven (individuele tijd
en aandacht, kleine presentjes,
collectieve extraatjes in het
weekend)
• Mobiliteit van bewoners vergroten
• Respect en interesse voor de privacy,
tempo, gewoontes en eigendommen
en het levensverhaal
• Verloop personeel minimaliseren;
goede mix jongeren en ouderen
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Medewerkers
Personeelsamenstelling

Iedereen heeft talenten en mogelijkheden gekregen. Bij Accolade kijken we naar de collega’s, naar hun verhaal,
de opleiding maar nog belangrijker hun passie, waar word je blij van? Vanuit die motivatie werken wij aan de
deskundigheid en de kwaliteit om de beste zorg te geven. We doen dit zoveel mogelijk vanuit integrale teams.
Functies

Medewerkers

31-12-2018

FTE
01-01-2018

Behandelaars

16,75

17,58

Leerling niveau 3

39,39

28,45

Niveau 1 en 2

40,72

38,46

Niveau 3

167,19

165,53

Niveau 4 en hoger

32,94

30,97

Welzijn

24,89

21,11

1-1-2018

758
33
36
445

FTE
31-12-2018

686
stagiaires
niet-in-loondienst
vrijwilligers

37
12
430

Totaal 321,89

302,1

Overige personeelsgegevens

Wervingscampagne

Ik zorg met liefde!
Onder het motto “Ik zorg met liefde”
hebben we in 2018 twee keer een maand
een campagne gehouden met als insteek het
werven van nieuwe medewerkers. Met een
radiocommercial, advertenties in kranten en
magazines en een uitgebreide onlinecampagne
hebben we veel nieuwe medewerkers mogen
aantrekken. Vooral de concrete vacatures voor
leren en werken en zij-instromers leverden
nieuwe collega’s op.

Accolade doet mee in de Regionale
Actieplannen Aanpak Tekorten (RAAT) om het
tekort op de arbeidsmarkt in de zorg op te
lossen. We zijn actief in de RAAT-regio’s Assen,
Utrecht en Eemland.

2018

2017

Parttimefactor

55,0%

56,5%

gemiddelde contracsomgang:
20 uur per week

Verzuimpercentage

5,7%

4,6%

Is exclusief verzuim tgv
zwangerschap

Verlooppercentage

16,2%

13,1%

excl. stagiaires en personeelniet-in-loondienst

Personeelskostenratio

69,7%

66,3

personeelskosten % van de
opbrengsten

Financieel resultaat
Het negatief resultaat op zorg komt onder meer doordat Accolade, vooruitlopend op de kwaliteitsgelden 2019, extra
personeel heeft aangetrokken en ingezet. De resultaten uit de afgelopen jaren laten zien dat Accolade een financieel
gezonde organisatie is. Dat blijkt ook uit de resultaat- en solvabiliteitsratio’s die resp 1,7% en 26,0% bedragen. Voor de
jaarcijfers verwijzen we u graag naar de jaarrekening 2018 op www.jaarverslagenzorg.nl

Zorg

Interesse in een baan bij accolade?

Werkenbijaccoladezorg.nl

2018

Vastgoed

+

2018

-€343.635
Meer info op
Accoladezorg.nl

+€919.777

2017: +€434.732
2016: +€537.194
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2017: +€551.678
2016: +€341.309
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Werken in de zorg

TIPS en TOPS

Nooit gedacht
dat ik me zo
thuis zou voelen
in de zorg.

Wat maakt werken bij Accolade Zorg
nu echt leuk?

Tips om je werk nog leuker te maken

• Je werkt vanuit dezelfde identiteit, dit

• Niet de leukste thuis? Dan op het werk!

• Je werkt met de allerleukste en gezelligste

• Soms lukt ondersteunen of verzorgen bij

zorgt voor oprechte liefdevolle zorg die
door iedereen gevoeld en ervaren wordt.

Maak met jouw humor de cliënten een
keer extra aan het lachen!

collega’s.

het opstaan, wassen of naar bed minder
goed. Draai een muziekje! Activerend of
juist rustig, het kan iemand in een goede
stemming brengen.

• Wij hebben aandacht voor jou, zodat je blij

en gezond aan het werk mag zijn!

• Durf te proberen, fouten maken mag, dan

Ard (28)

pas ga je echt leren.

is verpleegkundige en
zorgcoördinator in Hart van
Vathorst in een woongroep voor
ouderen met dementie. Naast de
diensten op de woongroep werkt
hij nauw samen met familie en
mantelzorgers om zijn cliënten
Campagne: Ik zorg.
het beste te kunnen bieden. Ard:
“Nooit gedacht dat ik me zo thuis
zou voelen in de zorg. Ik geniet van de veelzijdigheid van mijn werk. De ene
keer zit ik midden in de nacht naast het bed van een verward iemand en de
volgende keer geef ik les over goed rapporteren of palliatieve zorg.”
Vroeger wilde Ard dierenarts worden, maar
een praktijkopleiding bleek beter bij hem
te passen. Hij begon een opleiding om
ambulanceverpleegkundige te worden. Tijdens
zijn eerste stage kwam hij in aanraking met de
ouderenzorg. Het bleek een schot in de roos. Ard:
“Ik was verbaasd hoe gemakkelijk het contact was.
Er ging een hele nieuwe wereld voor mij open.”

Minister Hugo de Jonge bezoekt
Hart van Vathorst
De bewoners van Hart van Vathorst kregen op
29 januari 2018 een bezoek van Hugo de Jonge,
minister van VWS. “Alles hier in Hart van Vathorst
is zo gewoon mogelijk en juist dat maakt het zo
enorm bijzonder”, aldus De Jonge. Ook al hebben
bewoners vaak een zware zorgvraag, ze doen
zoveel mogelijk zelf. Net zoals ze het thuis zouden
doen. Met elkaar koken of eten in het restaurant
waar ook buurtbewoners komen bijvoorbeeld.
Even geld pinnen aan de overkant van de straat of
een boodschap doen. “En zo hoort het”, meent
De Jonge, “uitgaan van wat mensen kunnen. Dát
is goede zorg. Alles is hier in Hart van Vathorst zo
gewoon mogelijk en juist dat maakt het zo enorm
bijzonder.” Volgens De Jonge is het niet overal
zo goed georganiseerd als bij Hart van Vathorst.
“Het is een schitterende locatie, die staat voor wat
ouderen- en gehandicaptenzorg is. Zorg voor elkaar
is aansluiten bij de kracht van de samenleving. En
dat is nog niet bij ieder verpleeghuis zo. Daarom
moeten we verder gaan met het verbeteren van
de langdurige zorg.” Het gesprek met een aantal
collega’s van Accolade is blijven hangen bij de
minister. Zo zijn in de maanden na het bezoek Ard en
Stefan gevraagd om mee te werken in de landelijke
campagne Ik Zorg.

“Ze laten mij zien wat
belangrijk is in het
leven en waar het echt
om gaat.”
Samen met meer dan 600 andere
zorgmedewerkers laat Ard op ontdekdezorg.nl
zien hoe veelzijdig werken in Zorg en Welzijn is.
Ard: “Er zijn veel vooroordelen, maar mensen zien
maar een klein deel van de zorg. Kom eerst eens
onderzoeken wat er allemaal te halen valt. Er zijn
zoveel manieren om je voor kwetsbare mensen in
te zetten.” Ard is een van de collega’s van Accolade
die afgelopen jaar mee gewerkt heeft aan de
landelijke campagne Ik Zorg. Zijn gezicht en die
van een paar collega’s zien we regelmatig terug in
commercials.

Ard: “Ik vind het een eer om te zorgen voor
mensen die al zoveel hebben meegemaakt en
zo’n levenservaring hebben. Ouderen zijn minder
geremd en durven meer te zeggen. Ze laten mij zien
wat belangrijk is in het leven en waar het echt om
gaat.”
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Webinars en Werkbezoeken
Binnen Accolade werken veel
verschillende mensen, met verschillende
achtergronden en opleidingen. Onder
andere door webinars en werkbezoeken
van Anne Bosman zoeken we de
verbinding met elkaar. Tijdens de
webinars werd er per keer stil gestaan bij
drie of vier actuele onderwerpen en was
er veel tijd om de bestuurder te bevragen.
Daarnaast zien we de bestuurder
regelmatig op de verschillende locaties
voor afspraken en werkbezoeken.

“Uitgaan van wat
mensen kunnen.
Dát is goede zorg.”
27

Gebruik van hulpbronnen
Het doel voor 2018 was om een betrouwbare en eigentijdse ICT
infrastructuur en een bijbehorend applicatielandschap te realiseren,
voor het elektronisch cliëntendossier, humanresourcemanagement en
financiën. Het jaar 2018 stond dan ook in het teken van plannen maken en
deze vervolgens concretiseren. Eind 2018 zijn de eerste locaties overgegaan
op ONS en begin 2019 op AFAS. Het was een complexe operatie en ook in
2019 zullen we nog druk met de optimalisatie zijn
Belevingsgerichte zorg vinden we belangrijk. We
zetten vol in op technologie, denk bijvoorbeeld
aan de tovertafel, ook wel beweegtafel
genoemd, of ZORA de zorgrobot. De tovertafel
biedt leuke activiteiten waarbij bewoners
geprikkeld worden door geluid en bewegingen
om zelf mee te gaan doen. Niet alleen de
bewoners vinden een spelletje op de tovertafel
leuk, ook de medewerkers en de kleinkinderen
die op bezoek zijn.

In ArendState gebruiken we technologie voor
de optimale vrijheid, door onder andere slimme
sensoren. Die staat standaard uit maar kan aan
worden gezet als dit de veiligheid vergroot. Een
bewoner kan ’s nachts gewoon uit bed gaan,
blijft het bed langer dan een half uur leeg dan
krijgt de verzorgende daar een melding van. Op
die manier ondersteunt de techniek in de zorg.
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Duurzaamheid is voor Accolade een belangrijk onderwerp.
Hoe kunnen we met elkaar zorgen voor de schepping en zijn we goede
rentmeesters. Het afgelopen jaar hebben we dat gedaan door:
•
•
•
•
•
•
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Zonnepanelen op het dak van ArendState.
WKO-installaties in Hart van Vathorst en ArendState
De lampen vervangen door ledverlichting.
Laadpalen voor elektrische auto’s
De aanschaf van een volledig elektrische auto
Voorbereiding van het bronzen keurmerk MillieuPlatform Zorgsector
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Gebruik van informatie en veiligheid
Gebruik van informatie

Werken aan vrijheidsbevordering

In 2018 hebben we onderzoek gedaan naar
een nieuwe systematiek voor het meten van
de cliënt- en medewerkerstevredenheid.
We willen daarbij werken met realtime
metingen zodat bij de bron direct
verbeteracties kunnen worden gerealiseerd.
In 2019 kiezen we welke software ons hier
het beste in kan ondersteunen.

Accolade vindt het belangrijk dat cliënten
zichzelf kunnen zijn en hun eigen leven
kunnen leiden. We denken daarom
vanuit vrijheidsbevordering in plaats
van vrijheidsbeperking. In 2018 is een
werkgroep gestart die zich bezig houdt
met de invoering van de wet zorg en
dwang. We willen de medewerkers daar
goed op voorbereiden, onder meer door
scholing. We handelen nu in lijn met de
nieuwe wet en gebruiken daarbij de lijst
van 80 alternatieven. Het is een andere
manier van denken, niet meer grijpen naar
maatregelen maar creatief nadenken over
alternatieven. Bijvoorbeeld afleiden door
mooie ervaringswanden, zoals in Hart van
Vathorst. In ArendState is er in de bouw
rekening mee gehouden, de deuren van de
woongroepen zijn open en de extra inzet
van huiskamersassistenten helpt om de
veiligheid te geven waar de bewoner recht
op heeft.

Medicatieveiligheid
Elk team heeft een veiligheidscoach die
incidenten registreert in het systeem en zo
nodig een analyse van het incident uitvoert.
Uit de analyse komt een verbetervoorstel
waarmee het team aan de slag gaat. Voor
het melden en afhandelen wordt gebruik
gemaakt van de software van Triasweb
waarin zowel MIC als MIM geregistreerd en
afgehandeld wordt. Elk kwartaal worden,
aan de hand van een kwartaalrapportage,
de incidenten binnen het werkoverleg
besproken. Op een aantal locaties wordt
gewerkt met een digitaal systeem voor
medicatie delen. Dat gaan we uitbreiden
naar de andere locaties.

Bekijk onze animatie over
Veiligheid en Privacy op ons
youtube-kanaal!

Privacy
Preventie van acute
ziekenhuisopname/advance care
planning
Alle bewoners bij Accolade beschikken
over een wilsverklaring waarin ook staat
vermeld of ze voor behandeling naar een
ziekenhuis willen. Bij verandering van de
gezondheidssituatie en bij het halfjaarlijkse
multidisciplinaire overleg wordt de
wilsverklaring geëvalueerd.

CIP (Commissie Infectie Preventie)
De commissie werkt er aan medewerkers
en cliënten te beschermen tegen risico’s
die schadelijk zijn voor hun gezondheid
en welzijn. Om infectie door biologische
agens te voorkomen is infectiepreventie
en vaccinatiebeleid opgesteld. De
Wijngaard heeft in 2018 meegedaan aan
een onderzoek, dat ons meer inzicht heeft
gegeven in het omgaan met antibiotica.
Op een aantal locaties is er extra aandacht
geweest voor de handhygiëne, de basis
voor infectiepreventie.

Decubituspreventie
Dit is een punt van voortdurende aandacht
bij individuele cliënten. In de teams zijn
aandachtsvelders wondverzorging en er
is een werkgroep decubituspreventie.
Dat vinden we belangrijk om decubitus
vroegtijdig te signaleren en, nog beter,
om het te voorkomen. Om die reden zijn
we ook op preventief gebied bezig: goede
voeding en bewegingsgerichte zorg.
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Accolade Zorg heeft sinds 1 april 2017 een functionaris gegevensbescherming. In 2018 is er bij
Accolade Zorg gewerkt aan privacy-awareness door middel van webinars, die medewerkers verplicht
moesten volgen. Ook is er een animatie gemaakt over privacy in de zorg. We hebben stilgestaan
bij de vraag: Wat is een datalek? Er zijn vijf belangrijke tips uitgewerkt om zo privacyveilig mogelijk
te werken. Ook zijn medewerkers geschoold op hoe ze moeten handelen als ze een datalek
constateren. De vijf privacy-veilig tips zijn:
•
•
•
•
•

Overleg Veilig
Computer Veilig
Print & Mail Veilig
Werkplek Veilig
Meld Veilig

Deze scholing krijgt een follow-up in de teams. Ook vrijwilligers zijn in 2018 voorgelicht over de
nieuwe privacyregels. Inmiddels is er een e-learning privacy en informatiebeveiliging toegevoegd aan
het verplichte e-learningprogramma van medewerkers.
Er is conform artikel 30 AVG een register van verwerkingen opgesteld in 2018. Ook zijn er
verwerkersovereenkomsten afgesloten. Aan het managementteam zijn aanbevelingen privacy
gezonden, die zijn opgenomen in de P&C-cyclus. Accolade Zorg heeft een protocol datalekken en een
gedragscode privacy.
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Achter de schermen bij

Accolade Zorg

Raad van Toezicht
Rapportages van de accountant, inspectie en de
certificerende instantie voor ISO zijn besproken.
De raad van toezicht vergaderde in het
verslagjaar zesmaal en had daarnaast in
oktober een strategiedag. Verder heeft
de raad tweemaal per jaar contact met de
ondernemingsraad, in februari met de raad als
geheel en in september als afvaardiging. In beide
overleggen komt de algemene gang van zaken
aan de orde. In oktober heeft een afvaardiging
van de raad van toezicht de overlegvergadering
van de centrale cliëntenraad bijgewoond. En
in december was het gebruikelijk overleg met
het managementteam van Accolade, waar
bestuurder en managers het jaarplan 2019
hebben gepresenteerd. Verder bracht de
voltallige raad in 2018 een werkbezoek aan de
locaties De Wijngaard, Hart van Vathorst en
ArendState.

Door Accolade Zorg wordt de Governancecode
Zorg integraal gehanteerd en nageleefd. De
code is nader uitgewerkt in toezichtvisie,
reglementen en statuten. De raad van
toezicht was op 31 december 2018 als volgt
samengesteld:
•
•
•
•
•

drs. J. Kamphorst,
ir R. Kriek,
mr. M.E. Meijnhardt,
drs. Ph. Miedema,
J. van Schothorst MSc

De toezichthouders worden geïnformeerd via
rapportages, waarbij per kwartaal de bestuurder
rapporteert over het gevoerde beleid, de
bedrijfsvoering, kwaliteit, de realisering van
jaarplandoelen en de uitvoering van het
strategisch beleidsplan.

Ondernemingsraad

VAR

De ondernemingsraad bestond op 31 december
2018 uit: Luc Apperloo, Hettie Alkema, Doutzen
Hoekstra, Lieke de Jong, Ida Koppelaar, Siebrand
Dijkema, Janita Knol, Willeke de Jong, Dick van
Vuuren, Corry Nijland, Sander Scherrenberg,
Beate van Stempvoort (voorzitter). Bij de
verkiezingen in 2018 zijn 5 nieuwe leden
gekozen. In de overlegvergaderingen zijn een
groot aantal onderwerpen besproken. De
OR heeft ten aanzien van deze onderwerpen
inhoudelijke input en waar dat aan de orde
was instemming gegeven. We noemen in
dat verband het kader kanteling werktijden
(duurzaam en gezond werken), functiemix,
ziekteverzuimbegeleiding, verdere invoering
zelforganisatie, arbo en RI&E, het scholingsplan.
De OR heeft in het verslagjaar 14 maal
vergaderd. Er hebben 8 overlegvergaderingen
met de bestuurder plaatsgevonden. De
algemene gang van zaken is besproken in
aanwezigheid van leden van de raad van
toezicht. Naast deze vergaderingen heeft er een
overleg plaatsgevonden tussen de OR en het
gehele managementteam.

De VAR heeft gekeken naar haar huidige rol.
Ze gaan de professionele inbreng van de
verzorgenden en verpleegkundigen vergroten.
Dat gebeurt door de jaarplannen van de regio
te doorzoeken op thema’s waar een advies
over uitgebracht kan worden. De VAR gaat ook
concreet ondersteunen in de positionering van
de verpleegkundigen in de teams. Samenstelling:
Albert Buisman, Alie Geerts, Wiltiene den
Hollander, Margreet Meuleman, Ard Redeker,
Marion Schoon, Gerrinda van der Veen

Cliëntenraad
Binnen Accolade Zorg zijn cliëntenraden (regionaal en centraal) actief.
De samenstelling van de centrale cliëntenraad op 31 december 2018:
•
•
•
•

de heer P. Brink,
de heer D. Boersma,
de heer A. Klapwijk,
mevrouw N. Kootstra,

•
•
•
•

de heer H. van Laar,
de heer J. Vermeulen,
de heer B. Weerstand.
mevrouw H.G. van Berkum is onafhankelijk voorzitter.

De centrale cliëntenraad wordt gevormd
door personen die zitting hebben in één van
de regionale cliëntenraden van Accolade. De
centrale cliëntenraad vergaderde zes maal,
tevens waren er zes overlegvergaderingen
met de bestuurder. Daarnaast was de
cliëntenraad aanwezig bij besprekingen met het
zorgkantoor en heeft de raad geparticipeerd
in sollicitatiecommissies voor functies als
regiomanager.
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Liefdevolle zorg
Accolade Zorg is liefdevolle zorg.
Dagelijks zorgen wij voor ouderen
en voor volwassenen met nietaangeboren hersenletsel. Op en om
zes locaties
gebeuren veel mooie
dingen. Onze christelijke identiteit
is de basis voor alles wat we doen.
Het blijft niet alleen bij woorden, we
maken het heel concreet voor onze
cliënten en ook in de omgang met
onze collega’s.
Accolade betekent omarming en verbinding, woorden
die uitdrukken hoe wij met elkaar omgaan. We geloven in
God. Hij heeft de mensen gemaakt en heeft ze lief. Vanuit
die liefde werken wij en geven we bewoners en cliënten
liefdevolle zorg en aandacht. Dat zie je terug in de relatie
en omgang met cliënten en de mensen om hen heen.

Vanuit die liefde werken
wij en geven we bewoners
en cliënten liefdevolle
zorg en aandacht.
Samenwerken
De locaties van Accolade werken uiteraard met elkaar
samen. We delen kennis, en we leren van elkaar. We
zoeken ook samenwerking met ziekenhuizen, artsen en
specialisten. We werken samen aan het vervullen van de
vele vacatures. We volgen de ontwikkelingen en trends op
gebieden als dementie, palliatieve zorg en Parkinson. We
leren van elkaar en kunnen zo onze zorg verbeteren.
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Lees meer op

www.accoladezorg.nl

Colofon
Bestuurder
Anne Bosman
Contact
Dennenweg 2, 3735 MR
Bosch en Duin
Tel. 030 6973 400
Blijf op de hoogte
www.accoladezorg.nl
Twitter: @accoladez
Facebook: AccoladeZorg
LinkedIn: accolade-zorggroep

VRIJWILLIGER
Het zijn jouw handen die een leven leefbaar maken.
Jouw handen maken het verschil.
Het is jouw inzet op diverse taken,
die maakt dat het net ietsje beter wil
Het is jouw hart met ruimte voor die ander
Jouw hart dat klopt in geef-cadans
Jouw inzet voor een medelander
leidt, in de juiste toonsoort, tot balans.
Het is jouw hoofd dat anderen kan inspireren.
Jouw denken dat de zorgen overstijgt.
Ondersteunend, adviserend,
waar leven de zelfredzaamheid bedreigt.
Weet je onmisbaar in een mensenleven
Het zijn vaak kleine dingen die het doen.
In perspectief van delen en van geven:
Onmisbaar vrijwilligerslegioen!!
Respect, waardering en veel lof
voor inzet, compassie, bereidwilligheid.
Jouw aandacht als onmisbare zuurstof:
levensvatbare energie bij kwetsbaarheid..
Anita Mensink

