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Inleiding
Samen leren en verbeteren. Dat is de ondertitel van het kwaliteitskader verpleeghuiszorg en van ons
jaarlijkse kwaliteitsjaarplan. Deze woorden hebben we met elkaar verder in de praktijk gebracht. Dat gaat
stap voor stap, al doende samen met elkaar leren, onderweg naar de toekomst.
Met vereende krachten en onder moeilijke omstandigheden, helaas nog steeds een heel kalenderjaar met
covid-19 maatregelen, is er enorm hard gewerkt. Er bleef veel aandacht voor welzijn & zorg, waarbij
welzijn expliciet voor de zorg komt.
Ik ben heel trots op het resultaat dat we met elkaar hebben bereikt. Er is aan alle gestelde doelen gewerkt.
De meeste doelen zijn volledig gerealiseerd, een aantal doelen zijn grotendeels gerealiseerd en bij een
klein aantal doelen is wel gestart. Deze hebben een doorloop naar 2022.
Ik hecht eraan om een aantal ontwikkelingen ten aanzien van personeel te benoemen. Een tweetal
zorgelijke trends van de afgelopen jaren is ten goede gekeerd; het stijgende verzuim en de uitstroom van
medewerkers van de afgelopen jaren is omgezet naar een daling. Dit is met vereende krachten
gerealiseerd op basis van onze slogan: De leukste kleine zorgorganisatie in Nijmegen.
Graag wil ik iedereen bedanken die aan dit jaarverslag heeft bijgedragen, waaronder de leden van het
Breed-MT, de cliëntenraad, de ondernemingsraad en de raad van toezicht.
Jannette Booij, Bestuurder Stichting Zorgcentrum Huize Rosa
De leukste kleine zorgorganisatie in Nijmegen
Nijmegen, 31 mei 2022
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1.

Profiel van Stichting Zorgcentrum Huize Rosa

1.1

Omschrijving van de organisatie

Stichting Zorgcentrum Huize Rosa (SZHR), hierna te noemen Huize Rosa, is een kleinschalige zorgaanbieder
met een breed aanbod: wonen met zorg en verpleging, thuiszorg en welzijnsdiensten aan bewoners van
Huize Rosa en ouderen die in de omgeving van Huize Rosa wonen. Ook biedt Huize Rosa huishoudelijke
ondersteuning, activiteitenbegeleiding, maaltijdservice, noodhulp en zorgbemiddeling aan. Voor de zorg
aan ouderen met dementie kiest Huize Rosa bewust voor kleinschalige zorg in woongroepen, dicht bij de
bewoner. Met veel ruimte voor persoonlijke aandacht, betrokkenheid en respect voor leefgewoonten.
Voor de bewoners met een lichamelijke beperking of aandoening is gekozen voor royale appartementen
met een ruime woonkamer, badkamer en slaapkamer.
Bij Huize Rosa werken ruim 235 medewerkers en 70 vrijwilligers. Huize Rosa heeft in 2021 intramuraal
capaciteit voor 96 bewoners. In de appartementengebouwen Catharinahof, Tristan & Isolde, naast Huize
Rosa en in de wijken Hees, Heseveld en Neerbosch-Oost verleenden wij in 2021 thuiszorg en
huishoudelijke hulp. In 2021 gaf Huize Rosa WLZ zorg aan 142 cliënten, ZVW zorg aan 75 cliënten, WMO
huishoudelijke hulp aan 68 cliënten en daarnaast aan 34 particuliere klanten huishoudelijke
ondersteuning.
Naast de cliënten hebben ook de medewerkers een centrale plaats in de organisatie. Immers alleen met
gemotiveerde, geïnspireerde en betrokken medewerkers kan de gewenste kwaliteit van zorg geleverd
worden. De omzet van de organisatie bedroeg in 2021 ruim € 11 miljoen. Huize Rosa heeft als primair
werkgebied Nijmegen, al zijn cliënten uit de regio en heel Nederland welkom. Huize Rosa hanteert het
Raad van Toezicht-Raad van Bestuur-model. Hierbij is de dagelijkse leiding in handen van een éénhoofdige
Raad van Bestuur, die verantwoording aflegt aan een Raad van Toezicht.
De visie en kernwaarden van Huize Rosa luiden:
Stichting Zorgcentrum Huize Rosa wil waardevolle zorg leveren aan ouderen in een unieke, persoonlijke
relatie samen met anderen, op basis van gelijkwaardigheid en solidariteit.
We streven naar een woon- en werkgemeenschap van niet al te grote schaal. Betrokkenheid en
medemenselijkheid horen van oudsher bij Huize Rosa en zijn de basis voor de omgang met elkaar. In Huize
Rosa is veel ruimte voor bezinning, rust en viering; in de accommodatie, de activiteiten en de sfeer in huis
zijn de goede tradities uit het verleden terug te vinden.
Eind 2019 is een nieuw meerjarenbeleid opgesteld aan de hand van de vraag hoe Huize Rosa in de
toekomst – de periode 2020 tot 2025 – goede, waardevolle zorg kan blijven bieden aan ouderen binnen
de muren van het zorgcentrum en kwetsbare ouderen uit de omliggende wijken. Het antwoord is tot stand
gekomen met inbreng van de Raad van Toezicht, cliëntenraad, ondernemingsraad en het Breed-MT. Er zijn
zeven uitdagingen benoemd; het herijken van de (religieuze) identiteit, het opschuiven in de keten, de
kwaliteit van zorg versterken, HRM door ontwikkelen, slim samenwerken in het (lerend) netwerk, het
verder ontwikkelen van zelforganisatie en managen van middelen.
1.2
Omschrijving typen zorgverlening
Huize Rosa ondersteunt kwetsbare ouderen om zo gezond, prettig en zelfstandig mogelijk te blijven leven.
Wij zijn er voor inwoners van Nijmegen en omgeving en bieden verschillende typen zorgverlening:
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Type zorglevering
WLZ-zorg zonder én met
behandeling ZZP en VPT
WLZ-zorg met behandeling
psychogeriatrie
ZVW
WMO
1.3

Eenheden
ZZP 3 tot en met ZZP 10

Zorgomgeving
Zelfstandig wonen met zorg

ZZP 4 tot en met ZZP 10

Kleinschalig wonen in groepsvormen

Persoonlijke verzorging & Zelfstandig wonen met zorg
Verpleging
HH Huishoudelijke Hulp en Maatschappelijke ondersteuning
begeleiding
aan huis

ZZP-verdeling

Huize Rosa biedt binnen haar muren verpleeghuiszorg aan bewoners van zes woongroepen enerzijds en
sinds 1 april 2020 ook verpleeghuiszorg aan de bewoners van de appartementen in de woontoren. In
onderstaande tabellen wordt van beide groepen een nadere onderverdeling gemaakt naar zorgproduct.

Producten Woongroepen
ZZP 5
ZZP 7
Totaal

Financiering
WLZ
WLZ

Totaal
35
3
38

*Peildatum 31-12-21

Producten Woontoren
ZZP 3
ZZP 4
ZZP 5
ZZP 6
Persoonlijke verzorging &
Verpleging
Totaal

Financiering
WLZ
WLZ
WLZ
WLZ

Totaal
1
2
6
43

ZVW

4
56

*Peildatum 31-12-21

In de thuiszorg wordt zowel ZVW-zorg als Wlz-zorg in de vorm van een Volledig Pakket Thuis
(VPT) geleverd. Ook van VPT-cliënten is een nadere onderverdeling naar zorgzwaarte gemaakt.
Producten Thuiszorg
Vpt 3
Vpt 4
Vpt 5
Vpt 6
Totaal
ZVW
Totaal

Financiering
WLZ
WLZ
WLZ
WLZ
ZVW
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1
4
6
8
19
44
44
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*Peildatum 31-12-21

De huishoudelijke dienst van Huize Rosa levert vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning
(WMO) huishoudelijke hulp en ondersteuning. In de onderstaande tabel is een nadere
onderverdeling van de cliënten te zien, waarbij HH1 staat voor minder complexe en HH2 voor
complexe situaties. Het onderscheid tussen inspannings- en outputgericht heeft te maken met de
onderliggende indicatie. Die is bij inspanningsgericht gebaseerd op een vast aantal uren per week
en bij outputgericht op een resultaat zoals vastgelegd in een plan van aanpak.
Producten Huishouding
HH 1: inspanningsgericht
HH 1: outputgericht
HH 2: inspanningsgericht
HH 2: outputgericht
Totaal

Financiering
WMO
WMO
WMO
WMO

Totaal
57
9
1
1
68

Peildatum 31-12-21
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2.
Profiel personeelssamenstelling
Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg 2017 stelt dat er zonder voldoende, bevoegd en bekwaam personeel
geen kwalitatief verantwoorde zorg kan worden geleverd en dat onderschrijven we van harte. In dit
hoofdstuk wordt de personeelssamenstelling op verschillende manieren gepresenteerd. Onderstaande
cijfers hebben betrekking op de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021 en betreffen de
gehele organisatie, dus zowel onze intramurale als extramurale dienstverlening.

2.1

Aantal zorgverleners en vrijwilligers

Onder zorgverleners verstaan wij alle cliëntgebonden functies. Onderstaande weergave laat het
percentage zorgverleners per organisatieonderdeel zien. De activiteitenbegeleiders (in Zorg algemeen) en
de zorgassistentes (in Zorg algemeen) dienst horen bij zorgverleners.
Figuur 1: Percentage zorgverleners en overige medewerkers
Afdeling

Percentage
zorgverleners

Algemeen beheer

11%

Gastvrijheid en wonen

0%

Thuiszorg

65%

Woongroepen

100%

Woontoren

100%

Zorg algemeen

96%

Zorgverlener
Overige medewerker
Op de peildatum 31-12-2021 werken er 235 betaalde medewerkers en in januari 2022 70 vrijwilligers (de
cijfers met betrekking tot de vrijwilligers op 31-12-21 zijn onbekend). Onderstaand schema laat het
percentage vrijwilligers per organisatieonderdeel zien. Veel vrijwilligers zijn actief in de
activiteitenbegeleiding (Zorg algemeen). In de woontoren zijn 10 individuele vrijwilligers actief, dit is 59%
van het totaal aantal actieve vrijwilligers in de woontoren. Hiernaast zijn sommige vrijwilligers bij meer
dan één organisatieonderdeel actief.
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Figuur 2: Percentage vrijwilligers en overige medewerkers
Afdeling

Percentage
vrijwilligers

Algemeen beheer

0%

Gastvrijheid en wonen

36%

Thuiszorg

3%

Woongroepen

12%

Woontoren

19%

Zorg algemeen

50%

Vrijwilliger
Overige medewerker

2.2

Verdeling over functies en niveaus

In onderstaand schema worden de medewerkers en vrijwilligers weergegeven naar functie. De peildatum
is 31-12-2021, behalve van de vrijwilligers waarvan de peildatum januari 2022 is.
Figuur 3: Verdeling naar functie
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Op de peildatum zijn er 164 zorgverleners in dienst. Deze kunnen we, net als voorgaande jaren,
presenteren naar opleidingsniveau. De peildatum is 31-12 van het jaar 2017, 2018, 2019, 2020 en 2021.
Figuur 4: Verdeling naar opleidingsniveau
Niveaus
Niveau 1
Niveau 2
Niveau 3
Niveau 4
Niveau 5
Niveau 6

2.3

2017
16%
12%
61%
10%
1%
0%

2018
20%
13%
51%
14%
0%
3%

2019
22%
12%
49%
15%
0%
2%

2020
24%
17%
40%
17%
0%
2%

2021

16%
15%
66%
1%
2%
0%

Verhouding leerlingen-gediplomeerden

Van de 164 zorgverleners is 7% leerling en 93% gediplomeerd. De peildatum voor deze cijfers is 31-122021.
Figuur 5: Verhouding leerlingen en gediplomeerden

2.4

In-, door- en uitstroomcijfers

De in-, door- en uitstroomcijfers zijn bepaald per jaar over het jaar 2017, 2018, 2019, 2020 en 2021 en zijn
inclusief oproep- en flexkrachten.
Figuur 6: In-, door- en uitstroomcijfers
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Jaar
2017
2018
2019
2020
2021
2.5

Aantal
51
56
59
89
56

Jaar
2017
2018
2019
2020
2021

Aantal
20
45
60
81
57

Ziekteverzuim

De ziekteverzuimpercentages worden weergegeven exclusief vangnet, ziek ten gevolge van zwangerschap
en zwangerschapsverlof.
Figuur 7: Ziekteverzuimpercentages
ZIEKTEVERZUIM 2017

ZIEKTEVERZUIM 2018

ZIEKTEVERZUIM 2019

7,65
%

9,46
%

8,85
%

ZIEKTEVERZUIM 2020

ZIEKTEVERZUIM 2021*

10,7
%

8,75
%

* Vanaf 1-1-2022 worden de verzuimcijfers berekend door Vernet. Het jaarcijfer over 2021 is eveneens
berekend door Vernet.
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3.
Uitkomsten kwaliteitsjaarplan 2021
Naar aanleiding van de eindaudit in oktober 2020, hebben we het gouden keurmerk van Prezo kunnen
continueren. We voldeden aan alle voorwaarden en hebben complimenten gekregen.

3.1

Persoonsgerichte zorg en ondersteuning

3.1.1 Huize Rosa zorgt voor persoonsgerichte zorg en ondersteuning
Uitkomsten
doelstellingen
2021

Huize Rosa kent, stimuleert en ondersteunt cliënten en hun netwerk, zodat zij zoveel mogelijk
in staat gesteld worden om hun eigen plan te maken.
Verbeterdoel: Verder vormgeven van verpleeghuiszorg in de Woontoren
Dit doel is deels gerealiseerd. Huize Rosa is in 2020 in de woontoren voor een grote groep
verpleeghuiszorg inclusief behandeling gaan leveren. Het doel voor 2021 is om zorginhoud,
samenwerking en werkprocessen omtrent deze overgang verder vorm te geven. Daarom is er
in 2021 een structureel zorgoverleg gekomen tussen behandelaar/team/teamcoördinator en
tussen behandelaar/teamcoördinator/manager en bestuurder. Er is een jaarplan gemaakt
voor de samenwerking met de (para)medici van NoviCare. Daarnaast is gestart met een
verkenning van in hoeverre een verpleegkundig team kwaliteit vorm gegeven kan worden om
bij te dragen aan kwaliteit en effectievere inzet van de (para)medici.
Verbeterdoel: Beleid formuleren t.a.v. palliatieve zorg
Dit is niet gerealiseerd. Het formuleren van beleid is doorgeschoven naar 2022, i.v.m. de
beschikbare capaciteit in de organisatie. Er is wel een begin gemaakt in de praktijk; er is een
bezoek gebracht bij een collega organisatie met een hospice afdeling door een medewerker.
Deze medewerker heeft dit onderwerp centraal gezet in haar opleiding en zij is aandacht
houder. Zij heeft een aantal waakmanden voor familie aangeschaft en daar is al menig maal
gebruik van gemaakt.
Verbeterdoel: Opschuiven in de keten, groei thuiszorg in de wijk
Dit doel is gerealiseerd. Sinds 2019 werkt Huize Rosa aan het uitbreiden van het werkgebied
van het team Thuiszorg. Eind 2020 is een plan van aanpak opgesteld ten behoeve van de groei,
volume en verbreding van de dienstverlening extramuraal. De samenleving vraagt om
thuiszorg in de wijk en om die reden is deze behoefte ook gedefinieerd in het
meerjarenbeleidsplan: Huize Rosa Strategie & Besturing 2020 – 2025. De strategisch opgave
om op te schuiven in de keten kunnen wij realiseren door groei in de thuiszorg. Aspecten zoals
blijvende aandacht voor goede contacten, afspraken in het netwerk en het plan van aanpak
om deze groei te realiseren, hadden de aandacht in 2021. Met als resultaat dat er in 2021 een
uitbreiding is van twee cliënten VPT.
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3.2

Wonen en welzijn

3.2.1 Kwaliteit van Wonen en Welzijn staat bij Huize Rosa voorop
Uitkomsten
doelstellingen
2021

In de waarderingen op ZorgkaartNederland is zeer regelmatig te lezen dat bewoners zich
positief uitlaten over hun ruime appartement en de royale tuin achter het gebouw. Ook zijn ze
tevreden over de keuzemogelijkheden die ze hebben bij hun dagbesteding. Huize Rosa kent
een uitgebreid activiteitenaanbod en er is ook aandacht voor individuele activiteiten.
Voor bewoners die meer moeite hebben met een zinvolle dagbesteding of sociaal contact is er
een huiskamer op de begane grond van de woontoren, naast het Rosarium dat open staat voor
iedereen. Cliënten met een VPT uit de aanleunwoningen hebben sinds september 2020 hun
eigen dagbesteding in het “hofje”. Op deze manier schenkt Huize Rosa veel aandacht aan de
individuele behoeften en wensen van bewoners, zodat zij zich zo comfortabel en thuis mogelijk
voelen.
Zingeving is onderdeel van het zorgleefplan en de aanwezigheid van twee pastoraal
medewerksters wordt door veel bewoners op prijs gesteld.
Het beweegprogramma uit 2019 heeft zich vertaald in verschillende activiteiten en acties,
zoals uitbreiding van de wandelclub. Om meer ontmoeting mogelijk te maken zijn de
openingstijden van het Rosarium verruimd naar 7 avonden per week. Deze initiatieven om de
kwaliteit van wonen en welzijn te verhogen worden door bewoners en cliëntenraad zeer
gewaardeerd.
De wens was om in 2021 de huiskamer op de begane grond in de woontoren uit te breiden
naar zeven dagen in de week. Dit is vanwege capaciteitsproblemen nog niet gelukt. Het plan
om een huiskamer te realiseren voor bewoners van etage vier en vijf van de Woontoren is niet
gelukt, omdat de verhuurder van het pand dit niet toestond. Wel bieden we binnen Huize Rosa
in 2021 de bewoners meer uren activiteitenbegeleiding aan, waaronder in de
aanleunwoningen. Het werk dat voorheen door de muziekagoog werd gedaan, is na haar
vertrek vast onderdeel geworden van het aanbod door de medewerkers.
Naast meer aandacht en tijd voor bewoners is er ook meer aandacht en tijd voor de
medewerkers. Waaronder door de werkbegeleiders, de coach van Waardigheid en Trots en
maandelijkse stoelmassages.

3.3

Veiligheid

3.3.1 Thema’s basisveiligheid in Huize Rosa
Uitkomsten
doelstellingen 2021

Huize Rosa heeft binnen dit thema in 2021 drie doelstellingen geformuleerd.
Verbeterdoel: Medicatieveiligheid Woontoren & Thuiszorg
Dit doel is grotendeels gerealiseerd. Het hoofddoel voor 2021 was om de
medicatieveiligheid in de woontoren te laten voldoen aan de norm voor
verpleeghuiszorg. In 2021 zijn de geconstateerde knelpunten naar aanleiding van de
locatiecontrole van september 2020 opgelost. Naar aanleiding van het locatiebezoek
van de apotheker CWZ kan geconcludeerd worden dat de woontoren voldoet aan de
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norm voor verpleeghuiszorg. Alle bewoners hebben een tweede medicijnkast gekregen
met daarin een afgesloten opiatenkluis, waarbij de sleutel van de opiatenkluis hangt in
de oorspronkelijke medicijnkastje. De koelkastmedicatie ligt in een afgesloten bakje en
wekelijks vindt er temperatuurregistratie plaats. Ook is de maandelijkse
vervaldatumcontrole opgenomen in de werklijst waarbij alleen het invullen van de
"houdbaar tot" etiketten bij insulines (begane grond) een aandachtspunt blijft. Als
aanbeveling is gegeven dat medicatieveiligheid onder de aandacht moet worden
gehouden tijdens werkoverleggen, met name de noodzaak van het invullen van
"houdbaar tot" etiketten op insulinepennen.
Door de foutgevoeligheid van de papieren medicatie toedienlijsten, is in 2021 besloten
dat de thuiszorg overgaat naar een digitaal systeem. Het systeem genaamd Medimo is
intramuraal al in gebruik genomen. Voor de thuiszorg staat de implementatie in Q3 van
het jaar 2022 gepland.
Verbeterdoel: Implementatie wet zorg en dwang (WZD)
Dit doel is deels gerealiseerd. In december is het concept beleidsplan op de Wet Zorg en
Dwang geschreven. Er zijn stappen gezet om de implementatie van de Wet Zorg en Dwang
vorm te geven. Tevens is in 2021 kennis gemaakt met de Cliëntenvertrouwenspersoon
Wet zorg en dwang en de WZD-functionaris. Er is een inventarisatie en analyse gemaakt
rondom de onvrijwillige zorg. Deze gegevens zijn aangeleverd via een xml- bestand aan
de IGJ.
Verbeterdoel: Proces meten leren en verbeteren (MLV) optimaliseren
Dit doel is grotendeels gerealiseerd. Meldingen worden periodiek besproken in de MLVoverleggen. Om de cultuur en werkwijze rondom melden, het herkennen van signalen,
het maken van incidentanalyses en het formuleren en uitzetten van acties structureel
onderdeel te laten zijn van het dagelijks werk, is in 2021 de MLV commissie opnieuw
bemenst; één medewerker uit elk team. Deze groep heeft samen met de
teamcoördinatoren en de bestuurder in 2021 een serie workshops van Triaspect gevolgd.
Dit heeft bijgedragen aan deskundigheidsbevordering voor de commissieleden, het
maken van analyses volgens de Prisma methodiek en bewustwording wat er nodig is voor
een open leerklimaat.
Tijdens de workshops is de veiligheidscirkel van Triaspect aan bod gekomen. Het goed
doorlopen en sluiten van deze cirkel is een belangrijke basis voor het daadwerkelijk
verbeteren van kwaliteit en veiligheid binnen Huize Rosa.
De commissie is onder andere door corona in 2021 nog niet opgestart. In 2022 zal de
eerste bijeenkomst georganiseerd worden. MLV-leden komen ieder kwartaal samen om
bevindingen te delen en te leren van elkaar. Er worden prisma ’light-analyses’ besproken
en meldingen aan elkaar voorgelegd. De coach van Waardigheid en Trots ondersteund
deze ontwikkeling.
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3.4

Leren en werken aan kwaliteit

3.4.1 Leren en werken aan kwaliteit gaan hand in hand bij Huize Rosa
Uitkomsten
doelstellingen
2021

Verbeterdoel: Traject Waardigheid en Trots op locatie
Dit doel is gerealiseerd. Om continue en blijvend te kunnen leren en werken aan kwaliteit, is
eind 2020 het traject waardigheid en trots op locatie van Vilans gestart. Dit traject geeft inzicht
en ondersteuning bij het werken aan kwaliteit. Dit draagt bij aan verbeteren van kwaliteit van
onze zorg. Tevens wordt getoetst of onze zorg voldoet aan de criteria van het kwaliteitskader
verpleeghuis. In 2021 heeft de coach van Waardigheid & Trots Huize Rosa ondersteund in het
persoonsgericht en methodisch werken in het ECD, het leren en verbeteren van incidenten en
fouten en het leren en verbeteren in de zorgteams. Ook ondersteunt de coach in de
ontwikkeling van de rol van verpleegkundigen. Het programma van Waardigheid en Trots en
daarmee de ondersteuning en coaching loopt door in 2022.

Klachten en
Calamiteiten

In 2021 zijn er geen calamiteiten of klachten gemeld bij de cliëntvertrouwenspersoon van
Huize Rosa.

3.5

Leiderschap, governance en management

3.5.1 Leiderschap, governance en management in Huize Rosa
Uitkomsten
doelstellingen
2021

Bestuur , toezicht en medezeggenschap
Stichting Zorgcentrum Huize Rosa heeft een bestuurder met verantwoordelijkheid voor de
strategie, het beleid en de continuïteit. De bestuurder wordt bijgestaan door een
managementteam waarin vier managers zitting hebben (zorg, thuiszorg, facilitair, p&o) en
wordt ondersteund door een beleidsmedewerker. Samen zijn zij verantwoordelijk voor de
dagelijkse gang van zaken.
De Raad van Toezicht houdt toezicht op het bestuur en het beleid van de stichting. Om deze
taak goed uit te voeren hebben de vijf leden verschillende achtergronden. Eén lid wordt
benoemd op bindende voordracht van de cliëntenraad. De leden worden benoemd voor
maximaal twee termijnen van vier jaar. De Raad van Toezicht kwam in 2021 acht keer bijeen
in vergadering. De raad van toezicht heeft het kwaliteitsjaarplan voor 2022 en het verslag over
2020 met bijbehorende begroting en jaarrekening goedgekeurd. Ook waren het plan van
aanpak van Waardigheid & Trots, de ICT visie, de organisatieontwikkeling en de analyse van
exitgesprekken en uitstroomcijfers belangrijke agendapunten.
Huize Rosa heeft een cliëntenraad die de gemeenschappelijke belangen van de cliënten
behartigt en meedenkt over de algemene gang van zaken in Huize Rosa. De cliëntenraad praat
mee en brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan de bestuurder. De cliëntenraad bestaat
uit een voorzitter en een vertegenwoordiging vanuit de verschillende wooncomplexen en de
wijken, tezamen vijf (2021) personen. Een ambtelijk secretaris ondersteunt de cliëntenraad.
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In 2021 heeft de cliëntenraad 10 keer vergaderd, deels via videoconferencing (in verband met
de coronabeperkingen) en deels fysiek. Aan deze vergaderingen heeft de bestuurder
deelgenomen. Met enige regelmaat worden er gasten in het overleg van de cliëntenraad
uitgenodigd om van gedachten te wisselen over bepaalde thema’s.
De cliëntenraad heeft zich in 2021 onder andere verdiept in de begroting 2021, het
kwaliteitsjaarplan 2021, het kwaliteitsjaarverslag 2020 en het financieel jaarverslag 2020.
Daarnaast is de cliëntenraad geïnformeerd over de ontwikkelingen in de thuiszorg en de
keuzes voor een voedselleverancier. Ook is er contact en uitwisseling van informatie geweest
met het lid van de raad van toezicht.
Huize Rosa kent tot slot een zelfstandig functionerende ondernemingsraad (OR), bestaande
uit zeven leden. De raad is gesprekspartner van de bestuurder en houdt zich bezig met alle
onderwerpen die te maken hebben met het functioneren en welbevinden van medewerkers.
Belangrijke onderwerpen waarbij de OR onder andere in 2021 betrokken was zijn; de keuze
voor een nieuwe ECD, de nieuwe organisatiestructuur, de herijkte identiteit, de nieuwe Arbo
dienst en de verandering in (verzuim)verzekeringen. Ook is de OR betrokken geweest bij de
diverse corona maatregelen specifiek voor medewerkers.
Verbeterdoel: Organisatie Ontwikkeling
Dit doel is gerealiseerd. Als onderdeel van het meerjarenbeleid 2020-2025 werd in 2021 de
volgende fase in zelforganisatie verder uitgewerkt, als logisch vervolg op de voorgaande
stappen in dit traject. Doelstelling is zo veel mogelijk regie en zelfredzaamheid van bewoners
en cliënten. Dit is o.a. vertaald in een uitgewerkte visie op inclusieve, zelforganiserende
zorgteams, die gevarieerd zijn samengesteld. De bewoners en hun netwerk zijn nadrukkelijk
onderdeel van het team. Dit inclusieve en zelforganiserende team is het hart van de
organisatie. Er wordt gebruik gemaakt van het talent, kennis en kwaliteiten van elkaar. De
uitwerking hiervan is na een zorgvuldig proces met diverse betrokkenen uitgewerkt en
definitief vastgesteld.
De rest van de organisatie sluit aan op deze visie en wordt hier zo georganiseerd om de teams
te faciliteren, te ondersteunen en te begeleiden bij hun doelen. Als sluitstuk daarvan is ook de
organisatiestructuur, met name van de ondersteunende afdelingen, uitgewerkt en
vastgesteld. Ingangsdatum is 1 januari 2022.
In 2021 is het MT breed een leiderschapstraject gestart met als doel het samen verkrijgen
van vaardigheden en het ontwikkelen en toepassen van een leiderschapsstijl die past bij
zelforganisatie.
Voor de ontwikkeling van de functies en rollen behorende bij deze zelforganisatie, zijn een
aantal coördinatorfuncties omgezet naar leidinggevende functies. Daarvoor zijn nieuwe
concept functiebeschrijvingen gemaakt. Ook is gestart met het nadenken over de onderdelen
van het functiehuis Huize Rosa breed.
Daarnaast zijn diverse werkprocessen in beeld gebracht. Een voorbeeld hiervan is het proces
van het wachtlijstbeheer. Hierdoor is meer duidelijkheid ontstaan over dit proces en is dit
proces overdraagbaar geworden. Het heeft bijgedragen aan verbetering van de onderlinge
samenwerking intern.
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Een werkgroep heeft de opdracht van het herladen van de identiteit opgepakt. De werkgroep
heeft de identiteit opnieuw uitgewerkt en geformuleerd. Uitgangspunt hierbij waren de
historie en de wortels van de organisatie. Dit is vertaald naar een toekomstbestendige en
heldere nota. Dit is besproken met de cliëntenraad, de ondernemingsraad en raad van
toezicht.
De kern van de identiteit is gemeenschap en verbondenheid, blijven leren en dienstbaar zijn
aan anderen hen het geheel, vrijheid van denken, verbondenheid en welkom zijn. Deze
onderliggen de waarden komen tot uiting in de kernwaarden van Huize Rosa: waardevol, uniek
en persoonlijk. De identiteit is ook te vinden op de website van Huize Rosa.

3.6

Personeelssamenstelling

3.6.1 Visie op de personeelssamenstelling in Huize Rosa
Uitkomsten
doelstellingen
2021

Medewerkers zijn essentieel voor kwalitatieve zorg aan bewoners en cliënten. Om
waardevolle, unieke en persoonlijke zorg te kunnen bieden is het belangrijk om bijpassend
personeelsbeleid te hebben, zeker in de huidige arbeidsmarkt. Hierin zijn scholing,
inzetbaarheid van medewerkers, autonomie en in-, door- en uitstroom van medewerkers
belangrijke onderdelen. Ondanks de coronasituatie, is toch het nodige gerealiseerd op dit
terrein. Deze beschrijven we hieronder.
Verbeterdoel 1: Vertaling organisatiebeleid naar personeelsbeleid
In 2021 hebben we ons gefocust op twee doelstellingen, zodat we de komende jaren
stapsgewijs een integraal personeelsbeleid kunnen vormgeven dat meegroeit met de
ontwikkelingen. Het doel is om de juiste mensen met de benodigde kwaliteiten op de juiste
plek op het juiste moment in te kunnen zetten.
Verbeterdoel 1a: Focus op recruitment/werving en selectie
Dit doel is gerealiseerd. Er is een analyse gemaakt van de processen en de ervaring van
potentiële kandidaten. Met de voormalige manier van werven werden vacatures nauwelijks
vervuld en stegen de kosten door de inleen van medewerkers via externen intermediairs. Het
overzicht op het proces van werving en selectie ontbrak en de kwaliteit van de sollicitaties
lag niet binnen de wens van de groei die Huize Rosa wilde doormaken. Nieuwe
mogelijkheden ten aanzien van arbeidsmarktcommunicatie zijn onderzocht met als doel ons
te onderscheiden van andere zorgorganisaties in de regio op het gebied van goed
werkgeverschap en plezierige werksfeer.
We hebben een slogan geformuleerd, waarin alles samenvalt; ‘Wij zijn de leukste kleine
zorgorganisatie van Nijmegen’.
De doelstelling is uitgewerkt op de volgende manier:
- Om het persoonlijke karakter van Huize Rosa te benadrukken is er een nieuw vacature
template opgesteld, die aantrekkelijker is en een goed beeld geeft over onze organisatie.
- Aanschaf van een nieuw werving en selectie/recruitmentsysteem in de vorm van
Recruitee. Via het gebruik van Recruitee is er een automatische koppeling tot stand
gekomen voor meerdere wervingskanalen, zoals Indeed, Facebook, LinkedIn en de
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website van Huize Rosa. De zichtbaarheid van de vacatures van Huize Rosa is hierdoor
vergroot. Tevens kunnen we hierdoor voldoen aan de AVG wetgeving.
De vacaturepagina van de website van Huize Rosa is gemoderniseerd met als doel
sollicitanten op een efficiëntere manier via een sollicitatiebutton te laten solliciteren bij
Huize Rosa.
Door de inzet van Recruitee worden de leidinggevenden eigenaar van het werving en
selectieproces van hun eigen medewerkers. Hierdoor verloopt het proces efficiënter en
zijn de lijntjes tussen sollicitant en (toekomstige) werkgever korter geworden.
Een algehele efficiëntieslag door Recruitee: het is een instrument dat ook op de mobiele
telefoon geraadpleegd kan worden door leidinggevenden en er wordt veel sneller
geschakeld tussen (toekomstige) werkgever en sollicitant, waardoor het aannameproces
is versneld.
P&O participeert mee in de sollicitatie- en arbeidsvoorwaardelijke gesprekken ter
advisering van de leidinggevenden. Daarnaast past dit bij het persoonlijk karakter van
Huize Rosa, want de sollicitant maakt al kennis met meer (nieuwe) collega’s van Huize
Rosa. Daarbij hopen we dat de toegankelijkheid van P&O hiermee wordt vergroot voor
nieuwe medewerkers.

Het administratieve instroomproces is verbeterd door het automatiseren en verbeteren van
het instroomformulier en de inrichting van ons HR systeem (SDB). De leidinggevende is nu de
initiator om in SDB HR het instroomproces van de nieuwe medewerker (incl. leerlingen,
stagiairs, oproepkrachten, weekendhulpen, vakantiekrachten en de medewerkers met een
tweede dienstverband) te starten. Hiermee is een efficiëntieslag gemaakt en is de
leidinggevende eigenaar van het instroomproces van hun medewerkers.
Handleidingen die van toepassing zijn op het instroomproces zijn herschreven en daarmee
verbeterd.
Verbeterdoel 1b: Introductie nieuwe medewerkers
Dit doel is gerealiseerd. Bij de introductie van nieuwe medewerkers is een belangrijk
uitgangspunt dat medewerkers de belangrijkste ambassadeurs zijn voor het aantrekken van
nieuwe collega’s en vrijwilligers. Ook als het gaat om het aantrekken van leerlingen.
We willen nieuwe medewerkers een warm welkom geven met als doel dat nieuwe
medewerkers zich snel thuis voelen en het duidelijk wordt wat van hen wordt verwacht. Zo
kunnen zij actief bijdragen aan de groei en ontwikkeling van Huize Rosa met haar inclusieve
zelforganiserende teams. Een goede introductie voorkomt onnodige uitval en versnelde
uitstroom van nieuwe medewerkers. Dit warme welkom geven we door:
- Een persoonlijk en informatief introductieprogramma.
- Persoonlijke begeleiding op de werkvloer door een “organisatiebuddy”.
- Een kijkje in de keuken op een van de afdelingen in de organisatie (een andere afdeling
dan waar de nieuwe medewerker werkzaam is).
Dit zorgt voor een goede start in de eerste periode bij Huize Rosa.
In 2021 heeft een projectteam de basis gelegd voor het persoonlijke en informatieve
introductieprogramma. Het projectteam bestaat uit medewerkers van verschillende
afdelingen. Het introductieprogramma past binnen onze organisatievisie. Het hele
introductieprogramma van nieuwe medewerkers is een samenwerking tussen de
leidinggevenden, team P&O, de projectmedewerkers en het pastoraat. Onderdeel van het
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introductieprogramma is een werkboekje voor nieuwe medewerkers met daarin informatie
over Huize Rosa, het werken in Huize Rosa, onze algemene verwachtingen van iedere
medewerker (vakmanschap, samenwerken, (zelf)reflectie en hulp vragen) en de
uitgangspunten van onze organisatie.
Jaarlijks zijn er ten minste drie fysieke introductiebijeenkomsten voor nieuwe medewerkers.
In dit dagdeel worden nieuwe medewerkers op een persoonlijke en laagdrempelige manier
geïnformeerd over het werken binnen Huize Rosa in een interactieve sessie. Hierin is ruimte
voor onderlinge kennismaking en kennismaking met de bestuurder. De bijeenkomst wordt
afgesloten met een gezamenlijke lunch. Tot slot krijgt iedere nieuwe medewerker een
welkomstcadeautje.
Verbeterdoel 1c: Focus op terugdringen ziekteverzuim
Dit doel is gerealiseerd. Een voorwaarde voor de stap naar preventie, is het belang van eigen
verantwoordelijkheid en eigenaarschap. Zowel voor de medewerkers als voor de organisatie.
De leidinggevenden zijn inmiddels meer in gesprek met medewerkers wanneer er sprake is
van verzuim. Daarbij zijn medewerkers en leidinggevenden zich er steeds meer van bewust
dat verantwoordelijkheid ervaren een belangrijke stap is richting preventie.
Op organisatieniveau zijn een aantal belangrijke stappen gezet die de eigen
verantwoordelijkheid verder benadrukken. Per 1 juli 2021 zijn we daarom eigen risicodrager
voor de Ziektewet geworden. Dit betekent dat we verantwoordelijk blijven voor
medewerkers die ziek uit dienst gaan. Zo vullen wij goed werkgeverschap in en is er zicht op
het financiële belang voor de organisatie. Het sluit aan op meer aandacht en sturing op
(voorkomen van) verzuim. Daarnaast is van belang om te voorkomen dat medewerkers ziek
uit dienst gaan.
In dit geheel past ook dat we eind 2021 hebben besloten om te stoppen met de
verzuimverzekering bij Nationale Nederlanden. Dit besluit past bij meer eigen
verantwoordelijkheid en regie voor ons als organisatie. Daarnaast is het financieel ook
gunstiger.
Om de verzuimcijfers en gegevens goed te kunnen analyseren, zijn we per 1 januari 2021
aangesloten bij Vernet. Het geeft een uitgebreid inzicht in onze verzuimgegevens en een
vergelijking met de branchecijfers.
Tenslotte heeft naar aanleiding van het vertrek van de bedrijfsarts, een heroriëntatie
plaatsgevonden op de arbodienst verlening. In samenspraak met de OR zijn we een
verbintenis aangegaan met De Bedrijfspoli. Kern van de visie van De Bedrijfspoli is de eigen
regie gedachte. Dit sluit goed aan bij de visie van Huize Rosa. Deze arbodienst ondersteunt
Huize Rosa bij de uitvoering van het verzuimbeleid en levert eveneens de bedrijfsarts.
Het verzuimpercentage over 2021 bedraagt 8,75%*. Dat is 0,25% onder het streefcijfer.
Tevens is het aantal langdurig zieken aanzienlijk gedaald. Uiteindelijk is het streven dat we
een verzuimcijfer hebben dat onder het landelijk gemiddelde van de branche ligt. Het
landelijk gemiddelde van de branche in 2021 ligt op 8,46%.
* Dit cijfer komt uit de rapportage van Vernet over 2021.
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Verbeterdoel 1d: Capaciteitsplanning m.b.v. nieuwe rooster- en planningssoftware SDB
(Zorgmanager i.s.m. managers, coördinatoren, roosteraars)
Dit doel is grotendeels gerealiseerd. Op basis van een implementatieplan, zijn we met ingang
van 1 april overgestapt naar nieuwe rooster- en planningssoftware van SDB. Er is een
roosterbeleid opgesteld en een voorzichtige start gemaakt met een basisrooster en het
zelfroosteren van een aantal teams. Daarnaast is sturingsinformatie over de geplande
capaciteit en de daadwerkelijk inzet van medewerkers ontwikkeld. Het verder uitwerken en
gebruiken hiervan vraagt meer tijd en zal ook in 2022 worden voortgezet.
Verbeterdoel 2: Opleidingsbeleid en opleidingsplan
Dit doel is deels gerealiseerd. De nieuwe praktijkbegeleiders, werkzaam vanaf het eerste
halfjaar 2021, zijn in 2021 vooral bezig geweest om de taken van hun rol te leren kennen.
Daarnaast is gewerkt aan alle lopende zaken en begeleidingstrajecten van leerlingen en
werkbegeleiders. Ook is er een til-transfer training georganiseerd ten behoeve van de
deskundigheidsbevordering en verplichte scholing. Een aantal uitgangspunten voor het
beleid zijn geformuleerd. Dit wordt verder uitgewerkt tot een compleet beleid in 2022. Er zijn
diverse onderdelen van het opleidingsplan tot uitvoering gebracht. In 2022 wordt dit
uitgewerkt tot een geheel, waarin de prioriteiten die in het jaarplan van 2021 werden
genoemd zijn opgenomen: verplichte scholing, deskundigheidsbevordering, vakinhoud,
werkbegeleiding, praktijk/training on the job en e-learning. Hierbij wordt rekening gehouden
met de organisatieontwikkeling.

3.7

Gebruik van hulpbronnen

3.7.1 Gebruik van hulpbronnen in Huize Rosa
Uitkomsten
doelstellingen
2021

Verbeterdoel: Keuze nieuw ECD
Dit doel is gerealiseerd. Het huidige ECD pakket Resident Web werd eind 2021 door de
leverancier uit gefaseerd. In 2021 is op basis van een plan van eisen, een keuze gemaakt voor
een nieuw softwarepakket. Dit is een intensief proces geweest, dat met een brede delegatie
uit de organisatie is opgepakt door een projectgroep. Er is gekozen voor de opvolger van
Resident Web, te weten Myneva. De leverancier liet voor de implementatiedatum van 1
december weten dat zij de planning niet kon realiseren. De implementatie is naar 2022
doorgeschoven.
Verbeterdoel: Visie op ICT ontwikkelen
Dit doel is gerealiseerd. In 2021 is een ICT partner gezocht en gevonden bij PQR. Deze heeft
onderzoek uitgevoerd naar de knelpunten, het huidige ICT landschap in kaart gebracht en een
visie op ICT ontwikkeld voor de komende 5 jaar om een toekomstbestendig ICT landschap te
krijgen. Onze visie heet ‘Van werkdruk naar werkplezier’. Er is een meerjarenplan opgesteld,
en er is gestart met de implementatie startent met het oplossen van de belangrijkste
knelpunten voor de zorgteams. In dit jaar is goedkeuring van de RvT gekregen voor een grote
investering. Deze middelen zijn nodig om de komende jaren te kunnen investeren en zo de
ICT basis op orde krijgen. Denk aan voldoende internet- en wifiverbindingen en het
beschikbaar stellen van ‘mobiele devices’ voor de zorgteams.
Verbeterdoel: milieu energie
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In 2021 is door de facilitaire dienst aandacht besteed aan energiebesparende maatregelen.
Waaronder de vervanging van bestaande verlichting in LED. Dit vindt doorloop in 2022.
Verbeterdoel: Optimaliseren financiële processtromen
Dit doel is gerealiseerd. Ten behoeve van de bedrijfsvoering en zelforganisatie zijn bijpassende
sturingsinformatie en inzicht in beïnvloedbare budgetten nodig. Er is een nulmeting van
diverse processen uitgevoerd door onze accountant. Het betrof de volgende processen;
planning & control, productieregistratie en –verantwoording, inkoop & betalingen en
personeel. Vervolgens is naar aanleiding van hu bevindingen en aanbevelingen een plan van
aanpak opgesteld. Alle acties zijn dit jaar afgerond. Een van de processen betrof de juiste
registraties van indicaties. Doordat de productiecijfers nu per maand worden gemonitord is er
meer zicht op dit proces en wordt er tijdig bijgestuurd. Ook is het bewustzijn vergroot voor
tijdige accordering van uren waardoor er minder herstelwerkzaamheden achteraf
plaatsvinden.
Een aanvullende actie is de ontwikkeling van een crisiskaart waarop staat vermeld wie
waarvoor bereikbaar en verantwoordelijk is tijdens een crisis. Ook staan belangrijke
telefoonnummers vermeld, zoals storingsnummer. Deze kaart is ontwikkeld in afstemming
met de Geneeskundige Hulpverlenings Organisatie in de Regio (GHOR).

3.8

Gebruik van informatie

3.8.1 Gebruik van informatie in Huize Rosa
Uitkomsten
doelstellingen
2021

4.

Verbeterdoel: Implementatie notitie AVG
Dit doel is gerealiseerd. De afgelopen twee jaren heeft Huize Rosa een aantal stappen
gemaakt om te voldoen aan de AVG wetgeving. In 2021 is op basis van het AVG jaarverslag
2020 een aantal acties ondernomen. De focus lag op het verder uitvoeren van beleid gericht
op het recht van betrokkenen (stap 2 notitie) en gericht op datalekken (stap 7 notitie). Deze
acties hebben de aandacht van de MT-leden en worden verder uitgevoerd in 2022.

Verbeterparagraaf en beschrijving van samen leren en verbeteren

We zijn verder gegaan met de zeven uitdagingen uit het meerjarenbeleidsplan. Dit jaar hebben we
woorden gegeven aan onze visie op meer regie en zelf- en samenredzaamheid. Zowel voor de bewoners
en cliënten als voor de medewerkers en vrijwilligers. Het team dat rechtstreeks rond bewoners en
cliënten werkt, is het hart van de organisatie. Dit noemen we het inclusieve zelforganiserende team. Zij
dragen bij aan meer regie en zelfredzaamheid voor bewoners en cliënten, door met hen samen te
werken en dit aan te vullen. De rest van de organisatie sluit op deze teams aan.
De manier waarop we dit doen is als volgt: we vertrouwen op onszelf, onze collega’s en de organisatie.
We geven aandacht aan dat waar we meer van willen. We doen wat nodig is en we doen wat werkt. We
maken gebruik van elkaars talent op basis van gelijkwaardigheid en toegevoegde waarde. We gaan stap
voor stap. Al doende gaan we met elkaar op pad om samen te leren en te verbeteren. We stellen ons
oordeel uit en stellen eerst een vraag. We gaan anders, slimmer en digitaler werken en niet harder.
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Het afgelopen jaar zijn er diverse onderzoeken en analyses uitgevoerd. Op basis hiervan zijn
verbeterplannen opgesteld, zodat we de basis op orde krijgen en de randvoorwaarden voldoende zijn
om verder te bouwen om toekomstbestendig te worden.
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