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Voorwoord 

Hieronder volgt het jaarverslag 2020 van de organisatie Horizon Zorgcentrum en de Protestants 
Christelijke Stichting voor Woningen voor Ouderen. 

Met dit jaarverslag leggen wij verantwoording af over 2020 op basis van de Wet Toelating Zorginstellingen 
(WTZi), de richtlijnen voor de Jaarverslaggeving (RJ), de richtlijnen voor de jaarverantwoording vanuit de 
Zorgbrede Governance Code 2017 en het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. 

De andere onderdelen van de jaarverantwoording en uitgebreide kwantitatieve gegevens staan in DigiMV, 
te vinden op www.jaarverslagenzorg.nl. 

Het managementteam bestaande uit de bestuurder, zorgmanager, twee teamleiders zorg en controller 
hebben het Kwaliteitsjaarverslag 2020, inclusief de jaarrekening 2020, vastgesteld. Het 
Kwaliteitsjaarverslag 2020 is in de vergadering van 29 april 2021 van de RvT vastgesteld.  

Algemene informatie over Horizon Zorgcentrum, waaronder de structuur van de organisatie en het zorg- 
en ondersteuningsaanbod kunt u vinden op de website van Horizon Zorgcentrum.  

 
In 2020 heeft veel in het teken gestaan van Covid-19. We werden in het begin van de Covid-19 
pandemie geconfronteerd met een kleine uitbraak onder de cliënten van het wijkteam van Horizon. 
Het sluiten van de verpleeghuizen voor bezoekers heeft veel impact gehad op de bewoners, de 
familie van bewoners, mantelzorgers, vrijwilligers en medewerkers. Als ik op deze periode terugkijk 
kan ik alleen maar trots zijn op de gemeenschap die er was onder de bewoners, medewerkers en 
familie. Op allerlei manieren hebben we getracht toch het normale leven door te laten gaan. Helaas 
waren er twee Covid-19 uitbraken bij de Asschop en de Dars en Lient. In deze periode heeft Horizon 
laten zien dat we met elkaar ervoor gezorgd hebben dat de uitbraken beperkt bleven en dat zoveel 
mogelijk het leven doorgang vond. We hebben een ruimte binnen Horizon ingericht en een spreek-
luister verbinding gemaakt waarbij de bewoner en het bezoek elkaar door een transparante wand 
konden zien. Toen duidelijk werd dat bezoek onder voorwaarden weer was toegestaan hebben wij 
georganiseerd wat nodig was om dit te realiseren voor onze cliënten. Familie en naasten hebben dit 
onder andere tot een succes gemaakt door de aangeboden beschermingsmiddelen te gebruiken en 
zich in huis aan de looproutes te houden 

 

Tot slot kan worden opgemerkt dat Horizon Zorgcentrum, ondanks alle wijzigingen de eigen 
signatuur heeft behouden en altijd als uitgangpunt blijft nemen. Dit betekent dat wij het Woord van 
God als inspiratiebron en leidraad nemen voor alles wat wij binnen Horizon Zorgcentrum doen. Deze 
signatuur wordt zeer gewaardeerd in de directe omgeving.  

Horizon Zorgcentrum is nog steeds een standalone huis en dat is ook voor de toekomst de bedoeling. 
Wel zijn er initiatieven om meer samen te werken met instellingen in de regio. Zo zijn er 
samenwerkingsovereenkomsten met apotheek, huisartsen en stichting Geriant met betrekking tot de 
zorg voor de bewoners met dementie in de kleinschalige zorg.  

 

 

  

http://www.jaarverslagenzorg.nl/
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1. Persoonsgerichte zorg 

Horizon Zorgcentrum is een kleinschalig centrum voor ouderen in Broek op Langedijk met een breed 
aanbod aan zorg, zoals wonen met zorg, thuiszorg, dagbesteding, kleinschalig wonen voor bewoners 
met dementie en kortdurende opnames. Horizon Zorgcentrum exploiteert 18 woningen van de 
Protestants Christelijke Stichting voor Woningen voor Ouderen aan de Voorburggracht met als 
huisnummers Boeier 40 tot en met 74. Horizon Zorgcentrum kent een directeur/bestuurder met 
daaronder 3 organisatieonderdelen te weten: Wonen met zorg, Thuiszorg en de Facilitaire Dienst. 
Het managementteam bestaat uit de zorgmanager, twee teamleiders zorg, controller en de 
bestuurder. Klein en slagvaardig. 
 
Horizon biedt zorg waarin de cliënt centraal staat. Onze zorgvisie: “Wij streven ernaar om onze 
bewoners door het aanbieden van zorg en het verlenen van diensten, in staat te stellen zo lang 
mogelijk zelfstandig te blijven functioneren en eigen keuzes te laten maken". Wij verlenen zorg met 
hart en ziel vanuit onze christelijke levensovertuiging. Iedereen welkom, van welke gezindte ook. Het 
zorgcentrum telt ruim 40 bewonersplaatsen en 2 plaatsen voor eerstelijns verblijf. Op loopafstand 
bevinden zich de 18 seniorenwoningen. Voor mensen met dementie heeft Horizon twee kleinschalige 
units van elk 7 bewoners. In deze huiskamers worden de bewoners onder professionele begeleiding 
betrokken bij dagelijkse activiteiten, die ook plaatsvinden in een normaal huishouden. Daarnaast is 
het ook een plek van samenkomen, met andere bewoners en familie. Met deze huiskamers en 
activiteiten willen wij bewoners het gevoel geven dat zij weer deel uit maken van een huishouden, 
zich nuttig voelen en nog belangrijker, minder eenzaam. Op dit moment is er ook een derde afdeling 
met een open karakter voor bewoners met dementie. Daarnaast is er een kleinschalige groep 
bewoners met een meer somatische vraagstelling in Horizon. Dit laatste is een gevolg van de steeds 
zwaardere zorgvraag van onze bewoners waarin structurering van de dag steeds meer aandacht 
vraagt. 
 
Aangezien alle medewerkers in teams werken die verbonden zijn aan een vaste groep bewoners, is er 
een grote mate van herkenbaarheid voor bewoners en cliënten en een grote mate van kennis over 
de individuele zorgbehoeften. Iedereen is uniek. Daarom onderzoeken we waar een cliënt echt 
behoefte aan heeft. Dat doen we onder andere door met aandacht te luisteren naar het 
levensverhaal. Zo kunnen we onze manier van werken zoveel mogelijk aansluiten bij de behoefte van 
de cliënt. Dit levensverhaal wordt van iedere bewoner vastgelegd in het levensboek.  
Om vervolgens invulling te kunnen geven aan individuele aandacht is vanuit de kwaliteitsgelden bij 
Asschop en Grootakker extra formatie ingezet in de vorm van welzijnsassistenten. Deze 
medewerkers zijn elke dag aanwezig voor de persoonsgerichte zorg van de bewoner door 
bijvoorbeeld lekker naar buiten te gaan voor een wandeling of samen een spelletje te doen. 
Daarnaast is ervoor gezorgd dat de huishoudelijke medewerker meer tijd heeft om zo met de 
bewoner/cliënt extra aandacht te geven het maken van een praatje of het samen drinken van een 
kopje koffie. 

 

2.  Wonen met welzijn 

Wij vinden dat welzijn niet alleen wordt vormgegeven door losse welzijnsactiviteiten aan te bieden. Welzijn 
is van elk moment en kan dus worden aangeboden door elke medewerker. 

Met veel plezier en enthousiasme organiseren de activiteitenbegeleiders, zo uniek als de bewoners zijn, 
verschillende activiteiten met oog voor iedere individuele bewoner. Elke dag zijn de gastvrouwen aanwezig 
in het restaurant voor het ontbijt, de maaltijd of een gezellig borreluurtje. In 2020 hebben we geprobeerd 
dit zo goed mogelijk voort te zetten. Door het hanteren van de 1 ½ meter afstand en het niet mengen van 
de verschillende groepen bewoners betekende dit dat er op twee verschillende momenten werd gegeten 
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in het restaurant. Ook werden de activiteiten op verschillende momenten georganiseerd voor de 
bewoners van intramuraal en de Dars en Lient. Voor de bewoners van de Kleiakker, Dorpsakker, Asschop 
en Grootakker werden de activiteiten op de huiskamers van de afdeling georganiseerd.  

Op de huiskamers wordt elke dag vers gekookt voor de bewoners en de bewoners die in het restaurant 
eten krijgen dagverse maaltijden van een externe partij. In de toekomst willen we er naar toe dat voor alle 
bewoners dagvers wordt gekookt op de huiskamers. 

Vragen als ‘Wie ben ik geweest en wie ben ik nu?’ of ‘Hoe sta ik in het leven?’ zijn grote zingevings- en 
levensvraagstukken. Toch zijn ze aan de orde van de dag, soms duidelijk uitgesproken en soms impliciet. 
Wij vinden het belangrijk om aandacht te besteden aan deze zingevingsvraagstukken. Dit kan vanuit een 
religieus oogpunt, maar dat hoeft niet. Dit soort vraagstukken heeft een goed en veilig gesprek nodig. In 
2020 heeft de geestelijke verzorger veel betekend voor zowel de bewoners als de medewerkers tijdens de 
Covid-19 pandemie. Dit heeft geleid tot gesprekken met bewoners en medewerkers.  

In 2020 is helaas de nieuwbouw bij het winkelcentrum als gevolg van de Covid-19 pandemie geheel 
stopgezet. We hebben met elkaar nagedacht over mogelijk alternatieven voor deze nieuwbouw. De ideeën 
voor de nieuwbouw van een integraal kind- en ouderencentrum met de school Allente Onderwijs en de 
kinderdagopvang Allente Opvang zijn verder vormgegeven. Op deze wijze hopen we een deel van het 
tekort aan woningen voor ouderen in Broek op Langedijk op te lossen. 
 
In 2020 is de wijkverpleegkundige voor 10 uur per week verbonden aan twee huisartsenpraktijken in Broek 
op Langedijk. Dit samenwerkingsverband heet INKT Ouderenzorg en heeft, onder andere, tot doel 
75+ers zo lang mogelijk in optimale gezondheid in de eigen omgeving te laten wonen. 
De nadruk binnen het zorgprogramma van INKT Ouderenzorg ligt op de samenwerking tussen de 
huisarts en verpleegkundige ouderenzorg. Waarbij het vroegtijdig in kaart brengen van de 
zorgbehoefte van de ouderen, het doen van medicatie-evaluaties (samen met de apotheek), het 
begeleiden terug naar huis na een ziekenhuisopname en het afleggen van (sociale) visites belangrijke 
onderdelen zijn. 

 
 

3. Veilige zorg 

Horizon Zorgcentrum draagt zorg voor een systematische bewaking, beheersing en verbetering van 
de kwaliteit van onze zorg. 

Risicosignalering 
Voor alle cliënten inventariseren wij het risico op het ontwikkelen van gezondheidsproblemen. Wij 
inventariseren het risico op huidletsel, ondervoeding, vallen, depressie, incontinentie, medicatiegebruik, 
psychische problematiek en mondzorg. Op basis van de score treffen we op cliëntniveau preventieve 
maatregelen die, indien gewenst, multidisciplinair worden bepaald, geëvalueerd en vastgelegd in het 
zorgleefplan van de cliënt. Horizon zorgcentrum heeft een wondverpleegkundige die met de arts het 
wondbehandelingsplan opstelt. 
 
Vrijheidsbeperking 
In 2020 is de commissie Wet zorg en dwang (WZD) verder gegaan met het formuleren van een visie op 
onvrijwillige zorg en de nieuwe WZD. Wij vinden vrijwillige zorg een vanzelfsprekendheid, mits deze 
bijdraagt aan geluk en veiligheid van de cliënt. Onvrijwillige zorg passen wij alleen toe om ernstig nadeel te 
voorkomen en nadat gebleken is dat er geen alternatieven zijn voor vrijwillige zorg. Het multidisciplinaire 
team volgt hiervoor uiterst zorgvuldig het stappenplan WZD.  
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Onze visie op zorg hebben wij gebruikt om de visie op onvrijwillige zorg (OVZ) vorm te geven: Horizon 
Zorgcentrum biedt een veilige en vertrouwde omgeving aan alle cliënten onafhankelijk van de 
zorgvraag. Zelfstandigheid en het recht op zelfbeschikking van de cliënt vinden wij zeer belangrijk. In 
dialoog met de cliënt over kwaliteit van leven sluiten wij zo goed mogelijk aan bij zijn/haar wensen 
en behoeften. Wanneer er ernstig nadeel dreigt en het echt het niet anders kan en inzet van 
onvrijwillige zorg is onvermijdelijk dan wordt de minst ingrijpende maatregel zo kort mogelijk 
ingezet. 
Onze activiteiten in 2020: 
o Alle medewerkers hebben een e-learning over de WZD gevolgd. Ook nieuwe medewerkers die in 

dienst komen bij Horizon Zorgcentrum moeten deze e-learning volgen. 
o In multidisciplinair overleg hebben contactverantwoordelijken, verpleegkundigen i.s.m. de 

specialist ouderengeneeskunde, de bewoner en diens naaste, indien van toepassing, de 
zorgleefplannen op onvrijwillige zorg aangepast. 

o In 2020 heeft de commissie WZD het beleid geschreven. Het beleid is in 2020 vastgesteld. 
o Er is een WZD-functionaris van een collega zorgorganisatie (Geriant) verbonden aan Horizon 

Zorgcentrum. 
o Voorbereiding van scholing voor de zorgverantwoordelijken in 2021. 
 
Medicatie 
In 2020 is na verschillende gesprekken met Medicheck besloten om hiermee te stoppen en alleen Medimo 
te gebruiken als elektronische voorschrijf en aftekensysteem voor zowel de bewoners met als zonder 
behandeling en voor de cliënten in de wijk. Daarnaast zijn de voorbereidingen voor de evaluatie van het 
geneesmiddelendistributie protocol gaande. In het najaar is intensief contact geweest met de apotheek 
Acdapha om verder het medicatiebeleid vorm te geven. Op deze wijze vergroten we de medicatieveiligheid 
door eenduidig met één systeem te werken en afspraken te evalueren en bij te stellen. 
 
Zorgleefdossier 
In 2020 zijn we een gezamenlijk traject met Alkcare uit Alkmaar en Tellus uit Den Helder gestart om te 
komen tot een nieuw zorgleefdossier. Uit verschillende aanbieders hebben wij gekozen voor het 
zorgleefdossier wat het best aansluit bij de visie van Horizon: Ecare PUUR. 

Familie kan actief participeren door in het dossier te vertellen over de wensen en gewoontes van de 
bewoner. Het dossier ondersteunt het zorgproces waardoor zorgmedewerkers geen gegevens op 
meerdere plekken hoeven te noteren en op een eenvoudige wijze de benodigde informatie voor 
goede en de juiste zorg aan de cliënt, kunnen oproepen. 

Dit dossier kan koppelen met het behandeldossier (Ysis) en het elektronisch voorschrijfsysteem 
(Medimo) wat wij al in gebruik hebben. Ecare PUUR is één elektronisch cliëntendossier voor de zorg 
aan cliënten in Horizon Zorgcentrum én cliënten in de thuiszorg. Door de prioriteiten die wij hebben 
moeten stellen tijdens de Covid-19 pandemie heeft de implementatie niet plaatsgevonden. In de 
loop van 2021 pakken we het traject weer op. 

Dagbesteding 
De dagbesteding was gesloten vanaf maart 2020 door Covid-19. In samenwerking met Stichting Wonen 
plus welzijn is een nood-dagbesteding gerealiseerd waar 1 op 1 dagbesteding kon plaatsvinden. Na 
versoepeling van de maatregelen was het gelukkig vanaf juli mogelijk de gewone dagbesteding te starten. 
Vanwege de 1 ½ meter eis zijn we uitgeweken naar een ruimte in de Trefpuntkerk. De cliënten van de 
dagbesteding waren erg blij dat deze weer werd opgestart. 
 
Mondzorg 
In 2020 is een nieuwe tandarts uit Broek op Langedijk gecontracteerd voor de mondzorg voor de bewoners 
met behandeling. De tandarts bevindt zicht op loopafstand van Horizon Zorgcentrum, waardoor indien de 
behandeling niet op locatie kan worden uitgevoerd dit goed te bereiken is voor de bewoners. 
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Recreatie voor en door cliënten 
In 2020 is een ruimer terras buiten gerealiseerd, zodat de bewoners met voldoende afstand kunnen 
genieten van onze binnentuin en de activiteiten buiten. Een bewoner heeft een nieuw kippenhok 
geschonken en deze is feestelijk geopend.  
In het kader van meer bewegen door onze cliënten is een interactief fietslabyrinth aangeschaft. Cliënten 
kunnen virtueel in hun eigen dorp, stad of in de natuur fietsen. We zien dat er veel gebruik van wordt 
gemaakt. 
 
 

4. Voldoende en bekwame medewerkers  

Om cliënten de persoonsgerichte zorg te kunnen verlenen, vanuit onze missie en visie, hebben we 
voldoende en bekwame medewerkers nodig. Horizon Zorgcentrum heeft gelukkig weinig moeite met 
het werven van nieuwe medewerkers en het behouden van medewerkers.  

Personeelssamenstelling  
Het meet moment is over het hele jaar 2020, dus tot 31 december 2020.  
o Aantal personeelsleden op meetmoment: 115, exclusief stagiaires 
o Aantal fte: 63,8 
o Aantal personeelsleden voor bepaalde tijd op meetmoment: 21, dit is 18 %  
o Aantal Uitzendkrachten: 0,75fte (1 medewerker gedurende 3 weken), dus nihil 
o Medewerkers op ingezette kwaliteitsniveau:   

• Niveau 1 18 %  

• Niveau 2  14 %  

• Niveau 3 50 %  

• Niveau 4 9 %  

• Niveau 5 9 %  
o Aantal vrijwilligers 42   
o 9 BBL-leerlingen en 9 BOL-leerlingen.  
o Ziekteverzuim is 4,6 %  
o Instroom nieuwe medewerkers 40 medewerkers, exclusief stagiaires 
o Uitstroom medewerkers:34 medewerkers, exclusief stagiaires 
o Doorstroom qua kwaliteitsniveau: 3 medewerkers 
 
Er wordt actief ingezet op scholingen en opleidingen. Medewerkers worden gestimuleerd om door te 
stromen door middel van een opleiding naar een daaropvolgend kwaliteitsniveau. 
 
Leren en werken aan kwaliteit 
Medewerkers worden per opleidingsniveau gevraagd per jaar een aantal e-learnings te volgen die 

aansluiten bij de thema’s van het kwaliteitsjaarplan. De met deze e-learning verkregen accreditatie 

punten worden bij V&VN geregistreerd. In 2020 hebben de zorgmedewerkers de volgende e-

learnings gemaakt:  

o Blaaskatheterisatie van de vrouw 

o Insuline toedienen, 

o Bloedsuiker meten, 

o Intramusculair injecteren,  

o Medicatie toedienen,  

o Wet zorg en dwang,  

o Palliatieve zorg,  
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o Medicatieveiligheid,  

o Dementie,  

o Infectiepreventie. 

In verband met Covid-19 hebben veel leerlingen hun opleiding deels online gevolgd. In het kader van 
deskundigheidsbevordering hebben alle medewerkers in Horizon Zorgcentrum de training “Omgaan 
met agressie” gevolgd. Het resultaat van de training is dat medewerkers meer kennis hebben en 
professioneel kunnen omgaan met een agressieve situatie in de zorg.  
In 2020 hebben de praktijkopleiders een jaarplan opgesteld voor 2021. 
 
Alle VIG en verpleegkundigen zijn collectief aangesloten bij de V&VN, hier kunnen de medewerkers 

hun accreditatie punten noteren. 

Fieldlab 

In 2020 zijn we voor de opleiding Fieldlab (opleiding tot verzorgende IG met aandachtsgebied 
dementie) aangesloten bij de organisaties die al eerder gestart zijn met Fieldlab. Door de prioriteiten 
dei wij hebben moeten stellen tijdens de Covid-19 pandemie heeft de start van het Fieldlab 
vertraging opgelopen. In het najaar van 2020 zijn er sollicitatiegesprekken geweest en twee 
medewerkers gaan starten met de opleiding in 2021.  
 
Roostering 
In april 2020 zijn we overgegaan naar een nieuw roostersysteem SDB-planning, hierbij kunnen 
medewerkers zelf een voorkeur aangeven voor de diensten die zij willen waardoor er veel meer 
ruimte voor de medewerker is om zelf hun rooster te bepalen. Ondanks Covid-19 hebben we ervoor 
gekozen om deze nieuwe systematiek te introduceren. Bij de evaluatie van de implementatie gaven 
medewerkers aan dat zij erg tevreden zijn met het nieuwe roostersysteem en de wijze waarop deze 
is geïmplementeerd.  
 
Digitaal Personeelsdossier 
In 2020 hebben we de mogelijkheden van het digitale personeelsdossier SDB Selfservice verder 
uitgebreid. Het digitale personeelsdossier is tijdens Covid-19 als zeer waardevol gebleken. We 
konden op een makkelijke en snelle manier beschikken over personeelsgegevens om bijvoorbeeld 
een medewerker aan te melden voor een Covid-19test.  
 
Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) 
In 2020 is onder invloed van Covid-19 door de overheid de WAB on hold gezet. Tijdens 2020 hebben 
te maken gehad met een hoger ziekteverzuim door Covid-19. Veel medewerkers hebben extra uren  
gewerkt waardoor we maar in beperkte mate uitzendkrachten hebben ingezet.  
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5. Werken aan kwaliteit 

De missie, visie en kernwaarden vormen de basis van ons kwaliteitsbeleid. Wij hebben medewerkers 
gestimuleerd om te leren en te werken aan de kwaliteit en ondersteuning van onze zorg aan cliënten.  
Om te reflecteren, te leren en te verbeteren. 

Interne audit 
In 2020 hebben de kwaliteitsmedewerkers audits uitgevoerd op medicatieveiligheid, handhygiëne en 
de dossiers op zorginhoud en methodisch werken. De audits hebben geleid tot een aantal 
verbeteracties:  

- Medicatieveiligheid - Veilig afvoeren van niet gebruikte- of restmedicatie. Op een centrale 
plek in huis is een box opgehangen waar medicatie wel aan toegevoegd kan worden, maar 
eenmaal in de box er niet meer uitgehaald kan worden. Alleen de bezorger van de apotheek 
heeft hiervan de sleutel en leegt wekelijks de retour box. 

- Handhygiëne – om te oefenen en zichtbaar te maken hoe een medewerker handhygiëne 
uitvoert is een handhygiëne box aangeschaft.  

- Dossieraudits – deze hebben opgeleverd dat er extra aandacht is voor de risicoanalyses en 
het methodisch werken.  

 
 
Externe audit 
In 2020 heeft de leadauditor van DKCinzorg de externe audit afgenomen in Horizon Zorgcentrum. 
Methodisch werken vormt de basis voor persoonsgerichte zorg. De leadauditor rapporteerde 
voldoende in het zorgleefdossier terug te vinden wie de cliënt is. Horizon Zorgcentrum kreeg het 
advies van de auditor het methodisch werken, beleid (doelen) en kader (eisen, criteria) verder te 
ontwikkelen en te verbeteren in het zorgdossier en -proces. Deze bevinding sluit aan bij de keuze die 
wij hebben gemaakt om over te gaan naar een ECD wat methodisch werken ondersteunt. 
De auditor rapporteert dat Horizon Zorgcentrum actief beleid op professionalisering, het werven en 
opleiden van medewerkers voert. Medewerkers worden gestimuleerd hun vakkennis bij te houden. 
Wanneer een medewerker een opleidingswens heeft, dan zijn er mogelijkheden. 

Professionele deskundigheid 
Binnen Horizon werken veel verschillende professionals. Het is de verantwoordelijkheid van Horizon dat wij 
bevoegde en bekwame medewerkers inzetten. De medewerkers dragen de verantwoordelijkheid om 
bevoegd en bekwaam te blijven en deskundig en professioneel handelen. Het professioneel handelen 
wordt ondersteund door de KICK-protocollen van Vilans, die voldoen aan de wet- en regelgeving en 
landelijke richtlijnen. Wij stimuleren professionele deskundigheid door een bijdrage te leveren aan de 
registratie in kwaliteitsregisters.  
 
Meldingen incidenten cliënten (MIC) 
Horizon gebruikt de incidentmeldingen als instrument om de kwaliteit van onze dienstverlening te 
verbeteren. In 2020 zijn 178 val-incidenten en 199 medicatie-incidenten gemeld. De valincidenten hebben 
vooral te maken met vallen t.g.v. een medicatiewijzing. In 2020 is er maandelijks per afdeling een MIC-
verslag gemaakt. Hiermee creëren we meer bewustwording over de oorzaken en gevolgen van een 
incident. MIC is een vast agendapunt in het werkoverleg met de bedoeling de genomen acties n.a.v. een 
incident te evalueren, bij te stellen en/of af te ronden.  
 
Meldingen Incidenten Medewerkers (MIM) 
We streven naar een cultuur waarin het veilig melden van incidenten en daarvan leren als vanzelfsprekend 
wordt ervaren en in alle lagen binnen de organisatie plaatsvindt. Van alle incidenten waarbij onze 
medewerkers betrokken en/of slachtoffer zijn, maken we een melding. In 2020 zijn het aantal MIM-
meldingen gelijk gebleven, namelijk 3. De meldingen gingen, net als voorgaande jaren, over agressie en 



 Kwaliteitsjaarverslag 2020 Horizon Zorgcentrum “Meer dan het gewone”  
9 

ongewenst gedrag. Door in de werkoverleggen te spreken over onbegrepen gedrag zetten we ons in om 
het aantal incidenten ‘agressie en ongewenst gedrag’ te laten afnemen. In het najaar is een training 
geweest over omgaan met agressie voor alle medewerkers van Horizon. 
 
Lerend netwerk 
Horizon zorgcentrum zit met Alkcare uit Alkmaar, NIKO uit Alkmaar, Pieter de Raad uit 
Heerhugowaard, Warm Thuis uit Oterleek en Tellus uit Den Helder in een lerend netwerk. Er wordt 
actief met elkaar opgetrokken en waar mogelijk met elkaar samengewerkt. Een voorbeeld hiervan is 
het traject voor een nieuw zorgleefdossier. Ook de toepassing van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg 
(kwaliteitsplan en kwaliteitsverslag) is besproken. Naast de bestuurders hebben ook andere medewerkers 
regelmatig overleg met elkaar. 
 
Samenwerking Geriant en huisartsen 
Voor de bewoners met dementie heeft Horizon een samenwerking met Geriant. De specialist 
ouderengeneeskunde en de psycholoog zorgen samen met twee huisartsen voor de medische zorg voor de 
bewoners met dementie. Twee keer per jaar evalueren we de samenwerking en bespreken we de 
verschillende verbeterpunten. In 2020 was dit het voorschrijven in Medimo, omgaan met Covid-19 en het 
proactief met elkaar bespreken van mogelijkheden t.a.v. het behandelen van cliënten met Covid-19, wet 
zorg en dwang, het vaststellen van het formularium, en de communicatie tussen de artsen en de 
zorgmedewerkers van Horizon. 
 
Covid-19 
Net als andere zorginstellingen heeft ook Horizon de impact van de pandemie gevoeld. Naast ziekte 
door het Covid-19virus van bewoners en personeel is het sluiten van het woon-zorgcentrum voor 
bezoek zwaar geweest voor onze bewoners en hun naasten.  
We hebben ons continue ingespannen om de bewoners en naasten met elkaar in contact te brengen 
door een spreek luister verbinding waarbij men elkaar kon zien in een daarvoor ingerichte ruimte. 
Daarnaast zijn twee appartementen die niet bezet werden doordat nieuwe cliënten niet wilden 
verhuizen naar een verpleeghuis waar bezoekbeperkingen waren ingezet als extra huiskamers voor 
bewoners met dementie. Als managementteam organiseerden we momenten via Microsoft Teams 
voor familie en naasten voor het beantwoorden van vragen. Hier werd goed gebruik van gemaakt. 
Deze periode is met een aantal bewoners geëvalueerd en is ook besproken tijdens de zorgleefplan-
gesprekken. De conclusie die hieruit naar voren kwam was dat bewoners vooral bezoek wilden 
blijven ontvangen. Ook als hiermee de kans op Covid werd vergroot. 
 
 

6. Ervaringen met onze zorg 

Wij bieden cliënten en naasten graag mogelijkheden om zich over onze zorg te uiten, zodat wij deze 
informatie kunnen gebruiken om de zorg te verbeteren. Wij bieden een aantal mogelijkheden om 
ervaringen met de zorg te delen: 

• Cliënttevredenheidsonderzoek (1x per 2 jaren); 
• PREM-wijkverpleging; 
• Zorgkaart Nederland; 
• Klachten  

Alle ervaringen worden besproken, verbetermogelijkheden worden gesignaleerd en zijn aanleiding tot 
verbeterinitiatieven.  
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Clienttevredenheidsonderzoek  
Onderzoeksbureau Facit voerde eind 2020 een klanttevredenheidsonderzoek uit. Een interviewer 
heeft in 2 dagen tijd 22 bewoners en 29 cliëntvertegenwoordigers gesproken. 

De Net Promotor Score (NPS) is een veelgebruikte maat om cliënttevredenheid te meten en geeft aan in 
welke mate Horizon Zorgcentrum door cliënten wordt aanbevolen aan anderen. Hoe hoger de score, hoe 
groter de bereidheid tot aanbevelen. De NPS van Horizon Zorgcentrum was 87%, dit houdt in dat op de  
vraag of men Horizon Zorgcentrum bij andere mensen zou aanbevelen met dezelfde ziekte of 
gezondheidsklachten geeft 87% een 8,9 of 10. Voor kwaliteit van leven, leven zoals je wilt geeft 83% 
van de geraadpleegde bewoners op deze vraag een 8.  

Bewoners geven aan dat wij op informatie en communicatie kunnen verbeteren. De punten zijn 
meegenomen in het kwaliteitsjaarplan 2021. 

PREM Wijkverpleging 
Wij vinden het belangrijk om te weten hoe thuiszorgcliënten onze zorg beoordelen en of we voldoen aan 
de kaders zoals beschreven in het Kwaliteitskader Wijkverpleging. De PREM (Patient Reported Experience 
Measure) Wijkverpleging is een landelijk afgestemde meetmethode om patiëntervaringen te meten. Het is 
een verplichte meting voor alle zorgorganisaties die wijkverpleging uitvoeren. 
In de zomer zijn alle cliënten uit de wijk benaderd, die vrijwillig en anoniem hun ervaringen konden delen. 
De respons was 36%. Van de respondenten beveelt 100 % (72% in 2019) Horizon zorgcentrum aan als 
aanbieder van wijkverpleging. Het gemiddelde aanbevelingscijfer was 8,7 in vergelijking tot een 8,4 in 
2019. 
 
Positiefste resultaat PREM 

• Cliënten voelen zich op hun gemak bij de zorgverleners  
 
Grootste verbeterpotentieel PREM 

• Zorg door vaste zorgverleners 
 
De PREM-meting is in april 2020 uitgevoerd. Het grootste verbeterpotentieel is in 2020 gelijk opgepakt. We 
zijn in vaste teams gaan werken, mede versneld door Covid-19, waardoor cliënten meer vaste 
zorgverleners hebben.   

Zorgkaart Nederland 
Zorgkaart Nederland is de grootste onafhankelijke ervaringswebsite voor de Nederlandse gezondheidszorg. 
Horizon Zorgcentrum scoort in 2020 een 8,4 (52 waarderingen) ten opzichte van een 9,2 in 2019 (2 
waarderingen).  In 2020 zijn er verschillende acties ingezet om meer waarderingen te krijgen op Zorgkaart 
Nederland. Dit heeft er in geresulteerd dat in n 2020 veel meer waarderingen geplaatst zijn t.o.v. het jaar 
daarvoor. Opmerkingen bij de beoordelingen geven extra informatie, waarmee we gericht 
verbetermaatregelen kunnen treffen.  
 
Een waardering via Zorgkaart Nederland 

“Ik heb het hier zo goed naar mijn zin. Ik heb goed contact met andere bewoners. We zorgen ook 
goed voor elkaar en helpen elkaar. Ik kan ook heel goed met alle verzorgers overweg. Zij laten mij 
mijn gang gaan en laten mij in mijn waarde. Ik ben nog erg zelfstandig en doe daarom nog veel zelf. 
Mijn eigen initiatieven worden ook door het personeel aangemoedigd. Ze geven mij 
verantwoordelijkheid voor dingen waardoor ik een goed gevoel krijg en mijn steentje kan bijdragen.” 

Klachtmelding 
We nemen klachten serieus en zien deze als signalen om de kwaliteit van onze zorg te verbeteren. We 
stimuleren cliënten, naasten en mantelzorgers om hun onvrede direct met de betrokkene(n) te delen, 
zodat met elkaar aan een oplossing gewerkt kan worden. Er zijn geen formele klachten ingediend bij de 
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bestuurder of de klachtencommissie. Alle medewerkers stellen zich laagdrempelig op bij klachten of 
verbetersuggesties.  
 

7. Leiderschap, governance en management 
 
Horizon Zorgcentrum en de PC Stichting Woningen voor Ouderen hebben dezelfde  
directeur/bestuurder en Raad van Toezicht. Dit heeft er ook toe geleid dat er een  
geconsolideerde jaarrekening is. 
 

Governance 
Het management heeft grote betrokkenheid bij de cliënten en medewerkers van Horizon. Door de 
kleinschaligheid van Horizon zijn er veel ontmoetingen met cliënten, mantelzorgers en collega’s. Deze 
ontmoetingen dragen ertoe bij dat zij weten welke belemmeringen er zijn om goede zorg en/of 
ondersteuning te verlenen. Deze ervaringen worden gebruikt in de besturing van de organisatie. 

De professionele inbreng in het besturen van de organisatie wordt geborgd door de verpleegkundige 
achtergrond van de management leden. Daarnaast heeft de bestuurder periodiek overleg met de 
huisartsen en behandelaren verbonden aan Horizon. Tot slot heeft Horizon Zorgcentrum een 
Verpleegkundig/Verzorgende Adviesraad (VAR) en ontvangt het management via de VAR inhoudelijke 
input op het beleid. Horizon Zorgcentrum trekt gezamenlijk op met de cliëntenraad (CR), de 
ondernemingsraad (OR) en de identiteitsraad (IR).  Zij werken volgens de wettelijke kaders van de Wet 
medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz), Wet op de Ondernemingsraden (WOR) en de Wet 
kwaliteit klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz). 

In het besturen van de organisatie en het toezicht houden laten de bestuurder en de Raad van Toezicht 
zich leiden door de Zorgbrede Governancecode 2017. De principes van deze code, waaronder afspraken 
over goed bestuur (ondersteunend én transparant), sluiten volledig aan bij de besturingsfilosofie van 
Horizon Zorgcentrum. In de statuten en reglementen van Horizon Zorgcentrum zijn de bevoegdheden en 
verantwoordelijkheden van de bestuurder en Raad van Toezicht, waaronder de verantwoordelijkheid de 
kwaliteit van zorg en de veiligheid van onze cliënten, vastgelegd. 
In de statuten is vastgelegd dat de Raad van Toezicht via coöptatie wordt samengesteld en dat zij 
zichzelf onafhankelijk van derden benoemen. De participerende kerken kunnen een niet bindende 
voordracht doen. 

Raad van Toezicht 
De Raad van Toezicht van Horizon Zorgcentrum bestond op 31-12-2020 uit zes leden: 

• Dhr. H. de Groot (voorzitter) 
• Dhr. K. Ekhart (vice-voorzitter) 
• Dhr. H. Schoon 
• Mevr. L. Roubos 
• Dhr. W. Meijer 
• Dhr. A. Holsappel 

In de vergadering van januari 2020 is mevrouw W. Smit-Schoon afgetreden en mevrouw L. Roubos 
benoemd als lid van de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht wordt ondersteund door mevrouw 
P. Reijgersberg als ambtelijk secretaris.  

Commissies Raad van Toezicht 
De Raad van Toezicht heeft de verschillende aandachtsgebieden verdeeld onder de leden. Deze 
commissies, die onder handhaving van de integrale verantwoordelijkheid van de volledige Raad van 



 Kwaliteitsjaarverslag 2020 Horizon Zorgcentrum “Meer dan het gewone”  
12 

Toezicht handelen, zien in het bijzonder toe op specifieke dossiers/onderwerpen. De diverse commissies 
en de samenstelling: 

• Auditcommissie Financiën & Vastgoed 
K. Ekhart en H. Schoon. 

•  Auditcommissie Kwaliteit & Veiligheid 
W. Meijer en L. Roubos 

• Remuneratiecommissie (HRM) 
H. de Groot en K. Ekhart. 

De andere aandachtsgebieden zijn in januari 2020 als volgt (her)verdeeld: 

• Juridische zaken (L. Roubos en H. Schoon) 

• Zorg (W. Meijer) 

• Risicomanagement (W. Meijer en L. Roubos) 

• Governancecode (H. de Groot en A. Holsappel) 

• Projecten en ICT (A. Holsappel en K. Ekhart) 

• Identiteit (W. Meijer en H. de Groot). 
 

Vergaderingen 2020 

De Raad van Toezicht heeft in 2020 zeven keer vergaderd in aanwezigheid van de bestuurder (30 
januari, 21 april, 30 juni, 8 september, 1 oktober, 27 oktober en 8 december). De vergadering op 21 
april was in aanwezigheid van de externe accountant. De vergadering van 1 oktober was ingelast en 
ging specifiek over de (ver)bouwplannen. De voorzitter van de Raad van Toezicht heeft het 
gebruikelijke jaarlijkse overleg gevoerd met de Ondernemingsraad, het management en de 
Cliëntenraad. Het overleg met de Identiteitsraad heeft niet plaatsgevonden omdat deze raad 
vanwege Covid-19 in 2020 niet bijeen is gekomen.  

In 2020 hebben op regelmatige basis een op een overleggen plaatsgevonden tussen de heer H. de 
Groot en mevrouw I. Korthals, bestuurder.  

Reflectiemoment 
Op 1 oktober 2020 heeft de Raad van Toezicht, in afwezigheid van de bestuurder, in samenwerking 
met Top Toezicht geëvalueerd over (verbetering van) haar eigen functioneren. Naar aanleiding 
daarvan is een actielijst met aandachtspunten opgesteld die is opgenomen in de reguliere actielijst 
van de notulen van de vergadering.  
 

Governancecode 
In 2020 is in samenwerking met de bestuurder een eerste aanzet gemaakt tot de ontwikkeling van 
een toezicht dashboard. In 2020 is het voornemen uitgesproken om een eerste aanzet te gaan maken 
voor het uitwerken van een visie waardengericht toezicht.  
 

Besluiten 2020 Raad van Toezicht 

• Benoeming RvT lid mevrouw L. Roubos 

• AOV bestuurder mevrouw I. Korthals voor onbepaalde tijd per 1 maart 2020  

• Goedkeuring jaarrekening en jaarverslag 2019  

• Covid-19: tijdelijke ophoging urencontract mevrouw I. Korthals en uitbetaling overuren 
mevrouw Koedijk en mevrouw Hoebe  

• Benoeming de heer Ekhart tot vicevoorzitter en herbenoeming de heer A. Holsappel  

• Goedkeuring herziene jaarrekening 2019 

• Handhaven structuur twee stichtingen en aanpassen statuten Horizon Wonen 

• Zorgbonus Covid-19 bijpassen vanuit Horizon 



 Kwaliteitsjaarverslag 2020 Horizon Zorgcentrum “Meer dan het gewone”  
13 

• Vaststelling begroting 2021 

• Toestemming verleend aan bureau Mondria voor het opstellen/uitvoeren van een 
stappenplan verbouw Horizon, inclusief de daarbij behorende kosten ad max. € 100.000 

• Herbenoeming RvT leden Schoon en Ekhart 

• Instemming met uitkering van zorgbonussen Covid 19 in december 2020 

• Vaststelling investeringsbegroting 2021 en opleidingsplan 

• Besluit tot geen vervroegde aflossing op de lopende geldleningen 

• Instemming met eenmalige uitkering van de vrijwilligersvergoeding aan de RvT leden onder 
akkoord van de accountant 

• Kosten gerelateerd aan de (ver)bouw 2020 worden ten laste gebracht van Horizon Wonen 

• Instemming met het kwaliteitsjaarplan  

• Goedkeuring van de (voorlopige) kosten van Mondria en architect inzake Trefpuntkerk. 
 

8. Medezeggenschap en advies 

Horizon Zorgcentrum vindt het belangrijk dat zowel medewerkers als cliënten en hun naasten 
inspraak en verantwoordelijkheid hebben in onze organisatie. Deze medezeggenschap is wettelijk 
geregeld en wordt op diverse manieren gefaciliteerd. 

Cliëntenraad 
De cliëntenraad heeft in 2020 vier keer vergaderd. Naast organisatorische en zorginhoudelijke speerpunten 
zijn lokale aangelegenheden aan de orde geweest. 
De cliëntenraad bestaat uit zeven leden. 

• mevr. M. Biersteker (voorzitter) 
• mevr. A. Balder (vicevoorzitter/secretaris) 
• mevr. M. Eppinga 
• dhr. K. Touw 
• Mw. W. Kruk 
• Mw. J. van der Poll 
• Dhr. J. Koster 

In dit kalenderjaar hebben de volgende mutaties zich voor gedaan. Mevr. A. Balder is per 1-1-2020 de 
vicevoorzitter/secretaris). Per april zijn de heer Koster, mevrouw van der Poll en mevrouw Kruk 
toegetreden. In december is mevrouw Biersteker wegens gezondheidsredenen per direct afgetreden. 
De cliëntenraad wordt secretarieel ondersteund door mevrouw N. Dekker.  

Onderwerpen en Besluiten cliëntenraad 

• Covid-19 

• Voortgang bouw 

• Instemmingsrecht cliëntenraad op algemeen beleid t.a.v. veiligheid kwaliteit en hygiëne 

• Deelname beleidsdag Horizon 

• Benoeming vertrouwenspersoon 

• Kwaliteitsjaarplan 2021 

• Begroting 2021 

Verpleegkundige/verzorgende Adviesraad 
De Verpleegkundige/verzorgende Adviesraad (VAR) legt de verbinding tussen zorgprofessionals en 
management. De adviezen die de VAR-leden vanuit hun diverse zorgachtergronden en praktijkervaring 
geven, hebben als doel om de kwaliteit van de zorg voor onze cliënten te verbeteren en de positie van de 
professionals te versterken 
 
Ondernemingsraad 
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De ondernemingsraad (OR) is in 2020 4 keer bijeengekomen voor een reguliere vergadering. Bij een van 
deze overleggen was de Raad van Toezicht vertegenwoordigd. Daarnaast vonden met het bestuur van 
Horizon Zorgcentrum 3 reguliere overlegvergaderingen plaats.  

In 2020 hebben er geen wisselingen plaatsgevonden. Per 31 december 2020 was de OR als volgt 
samengesteld:   

• Mevr. P. Vroegop (voorzitter) 

• Mevr. E. Timmerman (secretaris) 

• Mevr. R. van Vliet 

• Mevr. S. Smit (vicevoorzitter) 

• Mevr. S. Dawson 

Onderwerpen en Besluiten ondernemingsraad 

 
• Instemming wegvallen functie medewerker facilitair 
• Wet zorg en dwang 
• Invoering nieuw medicijnsysteem Medimo 
• Overleg voortgang nieuwroostersysteem Aysist 
• Instemming begroting en kwaliteitsplan 2021 Horizon 
• Instemming besluit nieuwe diensten 
• Meer medewerking medewerkers tevredenheidsonderzoek  
• Verandering/aanpassing slaapdienst/nachtdienst 
• Uitvoering voorbehouden handelingen/splitsing Noordhoff en Alkcare 
• Nieuwbouw 
• Werving personeel 
• Instemming Fieldlab, nieuwe opleiding tot VIG 
• Beleid Corona Horizon 
• Jaarrekening 
• Meer ondersteuning kwaliteitsmedewerker 

 
Identiteitsraad 
De identiteitsraad is een belangrijk adviesorgaan voor de RvB en RvT op het vlak van identiteit. De 
raad is samengesteld uit leden van de aangesloten kerken en de leden worden ook vanuit de 
respectievelijke kerken aangedragen. In 2020 is de identiteitsraad in verband met Covid-19 niet bij 
elkaar gekomen. 

8. Financiële resultaten 

Horizon zorgcentrum heeft in 2020 meer en zwaardere zorg is geleverd. Tegelijkertijd stegen de 

operationele kosten, met name als gevolg van de toename in het aantal personeelsleden om de 

additionele zorgprestaties te leveren. In de budgettering was met deze beide ontwikkelingen 

rekening gehouden. Door Corona zijn er extra kosten gemaakt welke door het Zorgkantoor zullen 

worden vergoed. Helaas worden de extra kosten van leegstand als gevolg van Corona niet vergoed.  

Tot nu toe is nog niet precies bekend welke bedragen Horizon voor de kwaliteitsmiddelen zal 

ontvangen. Pas eind mei zijn de bedragen definitief. Voor verdere details over de financiële 

resultaten en vermogenspositie van Horizon verwijzen wij u graag naar de jaarrekening, die tevens 

op onze website is gepubliceerd. 
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9. Risicomanagement 

Horizon Zorgcentrum heeft de opdracht om op de maatschappelijke ontwikkelingen in de samenleving te 
anticiperen, mogelijke risico’s vroegtijdig te signaleren en maatregelen te treffen om een negatief effect te 
voorkomen of te verminderen. 

Kennis van wet- en regelgeving in verband met compliance, procesbeschrijvingen en werken volgens 
procesbeschrijving zijn van groot belang. Daarnaast is een heldere en eenduidige taakverdeling en 
verdeling van bevoegdheden essentieel. Onze doelstelling voor 2020, zoals opgenomen in het jaarplan, is 
om te werken met integraal risicomanagement.  De belangrijkste risico’s zijn in beeld gebracht, waarbij 
rekening is gehouden met de kans waarin een gebeurtenis kon plaatsvinden en de impact hiervan. 

Zorginhoudelijke risico’s 
Medewerkers hebben dagelijks oog voor mogelijke (gezondheids-) risico’s van cliënten. Binnen Horizon 
wordt deze professionaliteit ondersteund door risicosignalering als onderdeel van zorgplanning. Concreet 
betekent dit dat voor een aantal zorginhoudelijke thema’s periodiek en bij verandering van de 
gezondheidssituatie van de cliënt risicosignaleringen worden uitgevoerd. 

Bedrijfsvoeringrisico's 
Risico’s waar wij veel aandacht aan besteden liggen op het gebied van: 

• ICT: door de toenemende afhankelijkheid van geautomatiseerde systemen is het essentieel om 
continuïteit en beveiliging van onze systemen te borgen 

• Wet- en regelgeving zoals privacywetgeving  
• Financiële risico’s t.a.v. de geplande nieuwbouw 

 


