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Voorwoord 

Dit document bevat het Kwaliteitsjaarplan 2022 van Horizon Zorgcentrum 

Dit plan is tot stand gekomen met input van de medewerkers zorg en ondersteuning. Tijdens de 

beleidsdagen is per team teruggekeken naar de zorgvraag van de bewoners in het afgelopen jaar en 

waar er nog lacunes of kansen ter verbetering zijn voor het jaar 2022. Vervolgens is de uitkomst 

hiervan besproken op de brede beleidsdag, waar per team/discipline een medewerker bij aanwezig 

was. Deze uitkomsten zijn opgenomen in het jaarplan voor 2022. De Raad van Toezicht (RvT), 

familieraad (FR), ondernemingsraad (OR), Verpleegkundige Advies Raad (VAR) en het lerend netwerk 

heeft gefunctioneerd als klankbord en toets voor het vaststellen van het plan. 

 

Tot slot kan worden opgemerkt dat Horizon Zorgcentrum de eigen signatuur blijft 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 een stand-alone huis en wilt dit blijven.  

Wel zijn er initiatieven om meer samen te werken met instellingen in de regio. Zo zijn er 

samenwerkingsovereenkomsten met apotheek, huisartsen, paramedici en stichting Geriant met 

betrekking tot de zorg voor de bewoners met dementie in de kleinschalige zorg. Verder is er sinds de 

uitbraak van de Covid-19 pandemie nauw overleg geweest met collega-instellingen in de regio, met 

name over het delen van kennis en ervaringen op dit onderwerp, het uitwisselen van hulpmiddelen 

en protocollen. 
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1. Horizon Zorgcentrum 

Horizon Zorgcentrum is een kleinschalig centrum voor ouderen in Broek op Langedijk met een breed 

aanbod aan zorg, zoals wonen met zorg, thuiszorg, thuisondersteuning (huishoudelijke hulp), 

dagbesteding, kleinschalig wonen voor bewoners met dementie en kortdurende opnames voor 

Eerstelijns Verblijf, WLZ logeren of respijtzorg. Horizon Zorgcentrum exploiteert 18 zorgwoningen 

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: Zorg in Huis, Thuiszorg en Facilitaire Dienst. Het 

managementteam bestaat uit de Zorgmanager, de Teamleider Zorg, Teamleider Thuiszorg, 

Teamleider administratie/Controller, Facilitair Manager en gebouwenbeheer en de 

Directeur/Bestuurder. Klein en slagvaardig. 

 

Horizon biedt zorg waarin de cliënt centraal staat. In onze zorgvisie is dit als volgt verwoord: “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 en daarom is iedereen 

welkom, van welke gezindte ook.  

 

Het zorgcentrum telt ruim 40 bewonersplaatsen en 2 plaatsen voor eerstelijns verblijf/tijdelijk 

logeren en respijtzorg. Op loopafstand bevinden zich de 18 zorgwoningen (Dars en Lient). Voor 

mensen met dementie heeft Horizon twee kleinschalige afdelingen van elk 7 bewoners. In de 

huiskamers van deze afdelingen 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 dagbesteding voor cliënten uit de wijk en 

de bewoners van Dars en Lient waar de cliënten samenkomen voor een goede invulling en structuur 

in de dag. 

 
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 aan sluiten bij de behoefte 

van de cliënt. Dit levensverhaal wordt van iedere bewoner vastgelegd in het levensboek. Met de 

kwaliteitsgelden heeft Horizon ingezet op het vergroten van de formatie op de kleinschalige 

afdelingen, aanstellen van een geestelijk verzorger, extra formatie van coördinator 

activiteitenbegeleiding, meer bezetting in het restaurant en meer individuele begeleiding. Met deze 

inzet willen we de cliënt centraal te stellen en zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de wensen 

van de cliënten. In 2022 worden deze activiteiten gecontinueerd. 

 

In 2021 had Horizon het thema Bewust, Beweging en Buiten. Helaas hebben we niet alle plannen 

kunnen realiseren in verband met corona. Een aantal projecten zijn doorgeschoven. In 2022 zal dit 

thema ook centraal staan bij alle activiteiten en initiatieven die we gaan ontplooien.  
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In dit kwaliteitsjaarplan wordt aan de hand van het thema beschreven wat de plannen zijn voor 

Horizon en op welke wijze we deze willen realiseren? Hierbij wordt continue een onderverdeling 

gemaakt tussen 1) cliënt/bewoner, 2) de medewerker als individu en als teamlid en 3) de organisatie. 

2. Bewust 

Bewust is van toepassing op verschillende wijzen binnen Horizon. Hierin komen onderwerpen terug 
zoals “Ben je je bewust van de eigenheid en levensgeschiedenis van de cliënt/bewoner?”, “Ben je je 
bewust van je eigen ontwikkeling/opleiding?” en “Ben je je bewust van je wijze van communiceren?” 

 
2a. Bewust van onze cliënten, hun wensen en zorgbehoefte 
 
Ken je de cliënt/bewoner? 

In 2022 willen we ons verder richten op drie kernvragen: Ken je je cliënt/bewoner?, Waar wordt een 

cliënt/bewoner blij van?  Hoe kunnen we de cliënten/bewoners zoveel mogelijk het eigen leven laten 

leiden dat zij willen? 1 December 2021 implementeren wij een nieuw zorgleefdossier, waarin ook de 

vraag “wie ben ik?” prominent aanwezig is. De vragen zijn gebaseerd op het boekje “Spreken over 

vergeten”. In 2022 gaan we veel aandacht schenken aan het werken met het nieuwe zorgleefdossier 

en het rapporteren. 

 

Het nieuwe zorgleefdossier maakt het ook mogelijk voor bewoners/cliënten, dan wel familie of 

naasten om digitaal te kunnen inloggen in het dossier door middel van een cliëntenportaal. De 

implementatie hiervan vindt plaats in het eerste kwartaal van 2022. 

 

Naast het nieuwe zorgleefdossier blijft bij iedere nieuwe bewoner en langdurige thuiszorg cliënten 

het levensboek “Spreken over vergeten” van het netwerk Dementie Noord-Holland Noord gebruikt 

worden. Juist voor mensen met dementie blijven herinneringen uit het verleden vaak makkelijker 

bereikbaar dan recente gebeurtenissen. Ze voelen zich vaak meer vertrouwd met deze ervaringen uit 

het verdere verleden; deze geven houvast in het verwarde bestaan, maar ook voor mensen zonder 

dementie is het levensboek van toegevoegde waarde. Door het maken van een levensboek blijven de 

herinneringen uit het verleden dichtbij.  

Nieuwe bewoners 

In 2022 willen we het proces inhuizen verder verbeteren. Het is belangrijk dat, voordat een bewoner 

komt wonen in Horizon, alle relevantie informatie bekend is. We willen dit doen door vooraf, indien 

mogelijk, een bezoek aan de thuissituatie te brengen. Tijdens dit bezoek wordt gelijk het levensboek 

“Spreken over vergeten” geïntroduceerd en wordt de toegevoegde waarde toegelicht aan de cliënt 

en de familie/mantelzorgers. 

 

Methodisch werken 

Wat wil die cliënt? Wat heeft hij nodig? Hoe gaan we dat ten uitvoer brengen? Wat kan er in onze 

organisatie? Welke afspraken maken we? En hoe blijven we dat doorlopend monitoren? Allemaal 

vragen die bij methodisch werken én bij persoonsgerichte zorg moeten worden gesteld. Een kenmerk 

van methodisch werken is dat het cyclisch is: plan – do – check – act. Of om in zorgtermen te 

spreken: gegevens verzamelen, problemen vaststellen, doelen vaststellen, interventies vaststellen, 

uitvoeren, evalueren en bijstellen. Met name die laatste stappen, evalueren en bijstellen, blijven 

soms onderbelicht.  In 2022 zetten we verdere stappen in het verbeteren van methodisch werken. 

De introductie van het nieuwe zorgleefdossier zal de medewerkers hierbij ondersteunen. Daarnaast 
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worden er verschillende scholingen georganiseerd rondom dit thema en is het een standaard 

onderwerp op de werkoverleggen. 

 

Zorgbehoefte en financiering: Modulair Pakket Thuis /Volledig Pakket Thuis 

Horizon Zorgcentrum heeft als motto “Meer dan het gewone” en denkt altijd actief mee met de 

behoefte van de klant. Het behoud van een eigen huis is zeer belangrijk en wij zetten actief in op het 

aanbieden van zorg in de eigen vertrouwde omgeving. Dit doen wij vooral door het aanbieden van 

Modulair Pakket Thuis (MPT) of Volledig Pakket Thuis (VPT) in de wijk. In het afgelopen jaar zien wij 

een toename van het aantal VPT’s. Horizon wil dit graag het komende jaar verder uitbreiden. Vaak 

blijkt dat vooral de financiële impact van een VPT voor cliënten onduidelijk is. Horizon Zorgcentrum 

wil deze onduidelijkheid verbeteren door te gaan werken met een innovatieve tool van Zorgrekenen 

“KlantOnline” en “ConsulentOnline”. Dit is een methode die specifiek is ontwikkeld voor ouderen 

met een zorgvraag én voor hun mantelzorgers. Zij kunnen met deze rekentool de verschillende 

vormen van zorgfinanciering vergelijken. Daarnaast krijgen zij een indicatie van de hoogte van de 

eigen bijdrage en hun besteedbaar inkomen. Aan de rekentool Zorgrekenen zijn kosten verbonden 

die Horizon voor rekening neemt. Voor bezoekers van de website van Horizon wordt de module 

beschikbaar gesteld en is deze zonder kosten te gebruiken.  

 

Mini Multi Disciplinaire Overleggen  

In 2022 gaan we naast de reguliere zorgleefplanbesprekingen werken met mini Multi Disciplinaire 

Overleggen waarop een regelmatige basis de cliënten gezamenlijk worden besproken door de 

behandelaren en zorgmedewerkers met als doel het snel en adequaat inspringen op veranderingen 

in de zorg aan cliënten. 

 

Positionering van Zorgverantwoordelijken Wet Zorg en Dwang (WZD) 

De zorgverantwoordelijke is de spin in het web in de uitvoering van de wet zorg en dwang. In 2021 

hebben de verpleegkundigen hiervoor een training gevolgd. De zorgverantwoordelijke heeft een 

belangrijke taak. Zij weet precies hoe het met de bewoner gesteld is, betrekken en ondersteunen 

familie in het leven van de cliënt/bewoner. Zij observeren, rapporteren, analyseren en betrekken 

tijdig leden van het multidisciplinaire team om de persoonsgerichte zorg zo goed mogelijk vorm te 

geven. Pas als het écht niet anders kan komt onvrijwillige zorg in beeld.  

In 2022 trekt de zorgverantwoordelijke meer op met de Gespecialiseerde Verzorgende 

Psychogeriatrie van de afdeling. De bedoeling is de persoonsgerichte zorg nóg beter af te stemmen 

op de behoeften en gewoontes van de cliënt/bewoner. 

In 2022 organiseert de commissie Wet Zorg en Dwang een bijeenkomst samen met de 

zorgverantwoordelijken. De Wet Zorg en Dwang-functionaris neemt hieraan deel. De bedoeling van 

de bijeenkomst is met elkaar te spreken over de WZD in de praktijk, grenzen, zoeken naar 

alternatieven en wat als alternatieven niet werken.   

 

Inzetten van GPS trackers 

Vanuit de Wet Zorg en Dwang is Horizon bezig met het optimaliseren van het vrij bewegen van 

bewoners in Horizon Zorgcentrum en indien mogelijk ook daarbuiten. Het gaat om cliënten met 

geheugenproblemen die de weg kwijt kunnen raken, dwalen of weglopen. Het inzetten van deze 

leefcirkel kan zowel in het verpleeghuis als thuis. Het voordeel van het gebruik van een GPS tracker is 

dat er meer eigen regie bij de cliënt is, waardoor een verhoogd gevoel van vrijheid en rust wordt 

ervaren. Ook voor de mensen rondom de cliënt kan het dragen van een GPS tracker voor rust en een 

gerust gevoel zorgen. We zijn in de zomer van 2021 gestart met een pilot met één bewoner en 
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willen, als we alles goed ingeregeld hebben, deze service begin 2022 voor andere bewoners en 

cliënten in de thuiszorg naar behoefte uitrollen. 

 

Logeren/tijdelijk verblijf 

Horizon Zorgcentrum heeft momenteel 2 appartementen beschikbaar voor een tijdelijk verblijf 

(eerstelijns verblijf), logeren Wet Langdurige Zorg of respijt zorg. Ondanks dat we hiervoor geen 

contract kunnen krijgen bij Zilveren Kruis en CZ, blijven we deze mogelijkheid aanbieden, zodat 

kwetsbare ouderen en/of mantelzorgers tijdelijk ontlast en ondersteund worden met als doel de 

cliënt zo lang mogelijk thuis te laten wonen. Voor de cliënt die komt voor tijdelijke opname is 

behandeling beschikbaar afhankelijk waarvoor de cliënt gekomen is. Hiermee dragen we bij aan de 

terugkeer van de cliënt naar huis. Wanneer terugkeer naar huis niet lukt, dan ondersteunen wij bij 

het vinden van een andere woonplek.  

Inrichten gezellige hoekjes 

In iedere organisatie zijn er de soms wat ongezelligere delen van het gebouw. In 2022 willen we hier 

extra aandacht aanbesteden en de ruimtes gezellig inrichten met ook mogelijkheden om gezellig met 

elkaar te zitten. 

 

Van 4 naar 3 deelmomenten medicatie 

In de zorg geven we geneesmiddelen traditioneel op vier vaste tijden: 8–12–17–21 uur. Het idee om 
in de langdurige zorg drie i.p.v. vier vaste deeltijden voor geneesmiddelen (8–14/15–21 uur) voor te 
stellen komt voort uit het volgende:  

• Ouderen hebben, uitzonderingen daar gelaten, meer tijd nodig om de dag op te starten. 
Als het medicijn van 8 uur later op de ochtend wordt ingenomen en de volgende gift 
staat klaar om 12 uur, dan is de tussenliggende tijd tussen de giften te kort; 

• De tijden 8 - 14/15 - 21 uur geven zowel bij tweemaal daags als bij driemaal daags een 
goede spreiding over de dag. De arts en de apotheker bepalen bij de omzetting welke 
geneesmiddelen uitzondering op de drie tijden zijn; 

• Voor zorgmedewerkers is de periode rond de middagmaaltijd om 12 uur een druk 
moment. Dit geldt ook voor de tijd rond 17 uur (overdracht, minder mensen in de 
avonddienst). Door op deze momenten geen medicijnen te hoeven delen kunnen zij deze 
tijd besteden aan het begeleiden van bv de maaltijd. In de middag tussen 14-15 uur is het 
vaak rustiger qua werkzaamheden. 

 
In het 3e kwartaal van 2022 willen we met de apotheker overleggen wat er mogelijk is en dit idee 

verder uitwerken. We betrekken hierbij de artsen en informeren cliënten en familie. In het 4e 

kwartaal willen we de nieuwe medicijntijden implementeren in Horizon Zorgcentrum 

2b. Bewust van je eigen mogelijkheden en van anderen 
 
Goed werkgeverschap 
Horizon richt zich op het behouden en aantrekken van (nieuwe) medewerkers door een 
aantrekkelijke werkgever te zijn, waar je in kleine teams werkt en er verschillende mogelijkheden zijn 
om je te ontwikkelen. Horizon is van mening dat opleiden een belangrijke rol speelt bij goed 
werkgeverschap. 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. In 
Horizon Zorgcentrum is veel ruimte om jezelf te ontwikkelen. Er wordt actief ingezet op scholingen en 
opleidingen. Medewerkers worden gestimuleerd om door middel van een opleiding door te stromen 
naar een ander kwaliteits- en werkniveau. Om ervoor te zorgen dat een collega de juiste opleiding volgt 



Kwaliteitsjaarplan 2022 Horizon Zorgcentrum 

Versie 2.0  30-11-2020 
7 

wordt in 2022 voorafgaand aan de opleiding een talentscan gedaan van Samenwerkingsorganisatie 
Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). Hiermee kan worden gekeken of een collega over de juiste 
competenties om met succes een opleiding af te ronden en is van tevoren duidelijk waar een leerling extra 
begeleiding bij nodig heeft. In 2022 volgen in totaal 19 medewerkers de opleiding tot Helpende, 
Verzorgende IG, Verpleegkundige niveau 4en opleiding middenmanagement. Het aantal uren 
praktijkopleider neemt toe. Met een extra praktijkopleider waarborgen we dat leerlingen doorlopend 
goede begeleiding krijgen. In 2022 gaan de praktijkopleiders het leerlingenbeleid verder 
professionaliseren. 
 
Digicoach 
Wij nemen deel aan ‘Leren is Werken en Werken is Leren’. Dit is een 3-jarig programma met als 
ambitie om het leren en de begeleiding daarvan in 15 VVT-organisaties in Noord-Holland te 
verbeteren. Het doel: meer mensen duurzaam actief in de zorg. Innovatie en digitalisering is nodig 
vanwege oplopende personeelstekorten, maar ook om ervoor te zorgen dat de zorg op langere 
termijn toegankelijk en duurzaam betaalbaar blijft. Vanuit ‘Leren is Werken en Werken is Leren’ zijn 
we in 2021 gestart met een digicoach, ter ondersteuning van de medewerkers bij de digitale 
processen. Dit project loopt nog door in een deel van 2022. Ook na het vervallen van de subsidie 
willen we de digicoach behouden aangezien we gemerkt hebben dat medewerkers behoefte hebben 
aan deze ondersteuning.  

Fieldlab 
Horizon neemt deel aan de opleiding Fieldlab Verzorgende IG Dementiezorg, een initiatief van acht 
zorgorganisaties en twee ROC ’s. Met deze opleiding proberen we naast de reguliere opleiding, juist 
de zij-instromers aan te trekken en te interesseren voor een baan in de zorg. De visie van de 
zorginstellingen op moderne dementiezorg vormt daarbij het vertrekpunt van de opleiding. Vanuit de 
zorgorganisaties wordt er, in verhouding tot de reguliere opleiding, meer gevraagd van de 
praktijkopleider en werkbegeleider in de begeleiding van de leerlingen. Momenteel worden er twee 
leerlingen via deze opleiding opgeleid. In 2022 starten wederom twee leerlingen. Het streven is om 
het aantal plekken met twee leerlingen verder uit te breiden. 

In 2022 willen we de professionaliteit van onze medewerkers vergroten door te reflecteren over 
vraagstukken rondom communicatie, kwaliteit van leven en zingeving. Hiervoor is extra ruimte 
vrijgemaakt in het rooster. Daarnaast willen we een scholing/training over het onderling feedback geven. 
Ook tijdens de werkoverleggen zal dit onderwerp standaard op de agenda staan. 
 

2c. Bewust van organisatorische ontwikkelingen 
 
Bewust van duurzaamheid 
Binnen Horizon wordt al veel gedaan aan duurzaamheid. In 2022 bekijken we of we nog bewuster het afval 
kunnen scheiden, door het introduceren van vuilnisbakken voor het scheiden van plastic. Daarnaast willen 
we alle lampen in Horizon voorzien van Ledlampen. 
 
Bewustwording financiën 
In 2022 willen we de bewustwording t.a.v. financiën vergroten van de medewerkers. Heeft een 
bewoner/cliënt de juiste indicatie, krijgt deze de zorg die behoort bij deze indicatie en wordt hier het juiste 
deskundigheidsniveau ingezet. Dit doen we door per afdeling per maand een rapportage te verstrekken 
met hierin opgenomen de indicaties en het ingezette personeel. Ook wordt per bewoner/cliënt een 
instrument gebruikt om inzichtelijk te maken hoeveel zorg er wordt gegeven. Dit instrument wordt 
meerdere keren per jaar gebruikt. In 2022 willen we Horizon verder professionaliseren op dit onderwerp, 
zodat we een gezonde basis hebben om de uitbreidingen van Horizon te kunnen opvangen. 
 
Bewust van inkoopkosten 
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Horizon wil meer inzicht in de huidige inkoopcontracten. In 2022 wordt een aantal inkoop trajecten 
(bedden & hulpmiddelen, apotheek en voeding) afgerond. Daarnaast wordt een scan gemaakt van de 
lopende contracten en bekijken we voor welke contracten we gunstigere inkoopvoorwaarden kunnen 
krijgen.  
 
Bewust communiceren 
Een goede communicatie is van essentieel belang bij het geven goede zorg. We willen iedere twee 
maanden een (digitale) nieuwsbrief uitbrengen voor bewoners, 1e contactpersonen, vrijwilligers en 
medewerkers. Daarnaast wordt vanuit kwaliteit ieder kwartaal een nieuwsbrief uitgebracht. Hiermee 
worden medewerkers geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen rondom kwaliteit. 
 
Medewerkers tevredenheidsonderzoek 
In 2021 wordt een medewerkers tevredenheidsonderzoek gedaan onder de medewerkers. In 2022 
worden de mogelijke verbeterpunten opgepakt.  

 
3. Beweging 
 
3a. Beweging en vitaliteit 

Beweging en vitaliteit zijn belangrijke thema’s in 2022. Ken je je cliënt? Welke vorm van beweging 

vindt deze persoon leuk? Het is van belang te beseffen dat bewegen ook in kleine dingen kan zitten, 

door bijvoorbeeld het zelfstandig lopen naar het toilet te stimuleren.  

Hometrainers 

Om bewegen te stimuleren willen we een aantal hometrainers aanschaffen en deze plaatsen in de 

huiskamers, zodat deze makkelijk te bereiken zijn en bewoners elkaar stimuleren onder het mom van 

“zien bewegen doet bewegen”.  

 

Bewegingsactiviteit 

Minimaal 1x per week wordt een gezamenlijke bewegingsactiviteit in de huiskamers georganiseerd. 

Hiervoor is een schema van activiteiten per afdeling. Op iedere afdeling krijgt een medewerker de rol 

om als aanspreekpunt te fungeren. Ook wordt gekeken of we meer familieparticipatie kunnen 

stimuleren bij het bewegen, door bijvoorbeeld samen te gaan wandelen of gebruik te maken van de 

duofiets en/of het fietslabyrinth. Iedere afdeling organiseert minimaal 2x per jaar een activiteit op 

het gebied van familieparticipatie. 

Er wordt ook gekeken of we de beweging van buiten naar binnen kunnen halen, door bijvoorbeeld de 

jeu de boules vereniging uit te nodigen in Horizon.  

Valrisico 

Het meer bewegen kan ook helaas gepaard gaan met een hogere kans op een valrisico, daarom 

wordt extra aandacht geschonken aan valpreventie door middel van een scholing van de 

medewerkers. In 2022 wordt door de fysiotherapeut/ergotherapeut een valrisicoscan gedaan op de 

veiligheid van het gebouw. 
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3b. Beweging en doorstroming van medewerkers 

 

Samenstelling team 
In 2021 zijn vaste teams ontstaan en is er een verdeling van deskundigheden per team gemaakt. In 2022 
wordt per team bekeken hoe je zo goed mogelijk gebruik kan maken van ieders talent. Op deze wijze 
hopen we een goed gebalanceerd team te krijgen zodat ieder met plezier in Horizon werkt. Hiermee willen 
we de professionaliteit van de medewerker vergroten. 
 
Verpleegkundig Leiderschap 
In 2022 willen we extra aandacht geven aan verpleegkundig leiderschap. Het samen met collega’s van 

eigen en andere disciplines én met cliënten en familie werken aan waardevolle zorg, passend bij 

de situatie. Voor ons hoort verpleegkundig leiderschap bij je dagelijks werk, waarbij je invloed 

uitoefent op zowel de zorg dichtbij de cliënt als de strategische richting van de zorgorganisatie 

waarin je werkt en daarbuiten." Het komende jaar willen we door middel van scholing ons richten op 

de volgende doelen: 

• een grote mate van bewustzijn van (het effect van) de eigen professionele rol te midden van 

andere rollen (en andere rollen kennen en herkennen)  

• het stellen van reflectieve en onderzoekende vragen  

• het gebruiken van evidence based practice  

• als rolmodel verschil maken voor uitkomsten van cliënten, collega-medewerkers, zorgorganisatie 

en maatschappij 

Verpleegkundig specialist 
In 2022 gaan we een pilot starten met een verpleegkundig specialist. Deze is in eerste instantie 

verbonden aan één van de afdelingen met dementie. De verpleegkundig specialist is een 

verpleegkundige die specialistische kennis heeft van en ervaring met een bepaald vakgebied, binnen 

Horizon is dit de ouderenzorg. Hiermee willen we de kwaliteit van zorg nog verder verbeteren. 

 
3c. De organisatie in beweging 

Nieuwbouw  

Horizon Zorgcentrum ziet een toename van het aantal ouderen in de gemeente Langedijk (vanaf 1-1-

2022 Gemeente Dijk en Waard). Naast het inzetten op het zo lang mogelijk thuis blijven wonen van 

cliënten met behulp van Modulair Pakket Thuis en Volledig Pakket Thuis is er toch een toename van 

de vraag komen voor verpleeghuisplaatsen. Horizon Zorgcentrum is bezig met twee nieuwbouw 

initiatieven namelijk een Integraal Ouder en Kind Centrum samen met Stichting Allente (school en 

kinderopvang) en een locatie voor cliënten met dementie samen met de Trefpuntkerk te Langedijk. 

Daarnaast kijken we naar mogelijkheden om het gebouw van Horizon Zorgcentrum 

toekomstbestendig maken door het toevoegen van huiskamers en aan aantal appartementen. 

Vrijwilligers 

Vrijwilligers zijn onmisbaar bij alle activiteiten die in Horizon plaatsvinden. Door de Corona zijn een 

aantal vrijwilligers gestopt. In 2022 willen we graag het aantal vrijwilligers weer uitbreiden.  
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4. Buiten 

4a. Zorg aan cliënten buiten Horizon 
 
Dagbesteding  
Om tegemoet te komen aan de mensen op de wachtlijst is een dagbesteding gestart in Horizon 
Zorgcentrum. In een kleine groep komen onze gasten samen. Zij worden begeleid door onze 
professionele medewerkers en bijgestaan door onze ondersteunende en betrokken vrijwilligers. Met 
onze dagbesteding zorgen wij er samen voor dat onze gasten zo lang mogelijk in hun eigen 
vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen en toch een andere invulling kunnen geven aan hun dag 
en gezamenlijk een warme maaltijd te nuttigen. Tevens biedt het de mogelijkheid om de 
mantelzorgers wat te verlichten. In 2022 willen we de dagbesteding uitbreiden van 3 naar 5 dagen 
per week.  
 
Wondzorg 
In 2022 wil Horizon de wondzorg verder ontwikkelen en professionaliseren. De 

wondverpleegkundige heeft een verdiepingsscholing dermatologie afgerond. Daarnaast wil Horizon 

de naamsbekendheid van de wondverpleegkundige vergroten bij de huisartsen en meer betrekken 

bij de cliënten van de thuiszorg. Er wordt een klinische les gegeven over wanneer de 

wondverpleegkundige ingeschakeld moet worden, het herkennen van signalen en de wijze van 

observeren en rapporteren, zodat de kennis t.a.v. wondzorg wordt vergroot.  

Een verzorgende IG gaat de opleiding “Algemene wondbehandeling” volgen om extra verdieping te 

krijgen en de kwaliteit van wondzorg verder te verbeteren. 

 

4b. Medewerkers kijken buiten de deur 

Medewerkers 

In 2022 wordt gekeken of we medewerkers mee kunnen laten kijken, mee laten lopen in andere 

zorginstellingen, bijvoorbeeld van het lerend netwerk. Iedere verpleegkundige wordt daarna 

gevraagd een klinische les te verzorgen over de opgedane kennis en ervaring, waardoor we de 

interne expertise breder kunnen uitdragen in de organisatie. 

In 2022 gaan we starten met het bewust laten rouleren van de BBL-leerlingen over de verschillende 

afdelingen. Hierdoor komen zij gedurende hun opleiding in aanraking met allerlei facetten van hun 

vak. 

 

4c. Contacten en ontwikkelingen buiten de organisatie 

Thuiszorg 

In 2022 wil Horizon de naamsbekendheid van de Thuiszorg dienstverlening vergroten, zodat er meer 

en complexere cliënten kunnen worden geholpen. In de thuiszorg wordt gestart met het vergoten 

van het verzorgingsgebied waarin zorg wordt geleverd. Horizon wil daarnaast de bekendheid van het 

thuiszorgteam vergroten bij met name het Noordwest Ziekenhuis en huisartsen in het 

bedieningsgebied. 

 

Thuis met ZorgSaam 

Horizon Zorgcentrum en Wonen Plus Welzijn (WPW), een welzijnsorganisatie, hebben gezamenlijk 
een plan ontwikkeld om de beschreven uitdaging - ouderen met dementie zo lang mogelijk thuis te 
laten wonen, in een veilige omgeving met de juiste aandacht en zorg dichtbij - aan te kunnen gaan. In 
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dit plan versterken we de samenwerking tussen informele en formele zorg en dragen we bij aan het 
verstevigen van het netwerk rond de inwoner met dementie. 
 
Horizon Zorgcentrum richt zich op professionele zorg en logeeropvang. WPW organiseert vrijwillige 
inzet, laagdrempelige vrijwillige dienstverlening, netwerkversterking en ontmoeting in de buurt. De 
expertises sluiten precies op elkaar aan, de meerwaarde zit in de korte lijn van samenhang, 
uitwisseling en aanvulling tussen voorliggende welzijnsdiensten en professionele zorgverlening. 
Daarnaast maken beide organisaties ook gebruik van de expertise van andere partijen als Geriant 
voor deskundigheid en casemanagement op het gebied van dementie. 
 
We noemen het concept: ‘Thuis met ZorgSaam’. Thuiswonende mensen met dementie, zowel alleen 
als met een partner, samen met mantelzorgers, buren en vrienden rond deze cliënt, vormen een 
klein netwerk. ZorgSaam stimuleert en zorgt ervoor dat deze kleine netwerken rond mensen met 
elkaar verbonden worden. Zo ontstaat ZorgSaam. Mensen met dementie en hun mantelzorgers in de 
buurt leren elkaar kennen, kunnen op elkaar terugvallen en om steun en advies vragen wanneer zij 
daar behoefte aan hebben. Daarnaast worden buurtbewoners en vrijwilligers gezocht die extra willen 
bijdragen aan informele hulp of steun.  
 
ZorgSaam wordt voor ongeveer 10 mensen met dementie in (een gedeelte) van een dorp of wijk een 
groter ondersteunend netwerk (mensen met dementie, mantelzorgers, buurtbewoners e.d.) van 
ongeveer 50 mensen. ZorgSaam kan zorgen voor verbinding, delen en doorbreken van isolatie. 
ZorgSaam is veilig en vertrouwd in de eigen buurt. 
 
In het midden van ZorgSaam vormt een beroepskracht een professioneel aanspreekpunt als een ‘spin 
in het web’. De koppeling van informele en formele zorg vormt een belangrijke meerwaarde binnen. 
Informele ondersteuning wanneer dat kan; door vrijwilligers, buurtbewoners met extra tijd en 
aandacht voor een wandeling, een kopje koffie, een luisterend oor. Professionele zorg wanneer dat 
nodig is, voor zorg op maat. 
 
De beroepskracht stimuleert de informele ondersteuning maar kan tegelijk ook snel schakelen met 
professionele inzet. Dat houdt de lijnen kort en efficiënt en maakt dat zorg alleen wordt ingezet 
waarvoor het bedoeld is.  
 
Domein overstijgende samenwerking 

Horizon is aangesloten bij VONK (Vitaal Ouder worden Noord-Kennemerland). Het doel is dat 

ouderen langer gezond en veilig huis kunnen wonen met maximale kwaliteit van leven, waar 

ondersteund met informele en formele hulp om vanuit eigen kracht en regie optimaal te kunnen 

deelnemen aan de maatschappij. Hierin wordt door verschillende zorg- en welzijnsorganisaties en 

gemeenten geparticipeerd.  

De huisartsen van HONK (regio Noord-Kennemerland) en HKN (regio Kop van Noord-Holland) werken 
samen met een groot aantal zorgorganisaties aan de zorg voor ouderen in beide regio’s. 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. Horizon Zorgcentrum verzorgt dit momenteel voor twee huisartsenpraktijken in 
Noord-Scharwoude. In 2022 gaan we dit uitbreiden met nog twee huisartsenprakijken in Broek op 
Langedijk. 
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De wijkverpleegkundige van Horizon gaat in 2022 de cliënten via Honk (Huisartsenorganisatie Noord-

Kennemerland), of cliënten die alleen gebruik maken van de WMO of personenalarmering, actief 

benaderen door het halfjaarlijks bezoeken van deze cliënten en hen te informeren over de 

mogelijkheden van zorg thuis, via ZVW, WMO, MPT of VPT. Daarnaast brengt de wijkverpleegkundige 

de actuele zorgbehoefte in kaart en/of biedt een zorginnovatie aan waardoor de cliënt zelfstandig(er) 

kan functioneren. Op deze wijze kan vroegtijdig eventuele zorg in worden gezet, zodat de cliënt 

langer thuis kan blijven wonen. 

In 2022 willen we in samenspraak met Woonstichting Langedijk bekijken of we bij de Grundel en het 

Manjoeroplantsoen (vroegere aanleunwoningen van Horizon), ter voorkoming van eenzaamheid en 

het bieden van dagstructuur, gerichte activiteiten kunnen bieden met als doel is om zo lang mogelijk 

thuis kunnen blijven wonen. 

Klittenband-zwachtels 

Adjustable Compression Devices (ACD) ofwel klittenbandzwachtels. Het op de juiste wijze 

aanbrengen van korte rekzwachtels (ACT zwachtelen) is een handeling die bij twee benen gemiddeld 

40 minuten kost en die, vanwege de mogelijke risico’s voor de cliënt, om zorgvuldig handelen vraagt.  

Het aanbrengen van klittenbandzwachtels om twee benen kost de zorgmedewerker 10 minuten. De 

klittenbandzwachtels vervangen de korte rekzwachtels, maar kunnen ook steunkousen vervangen. 

Bijkomend voordeel voor de zorgmedewerker is dat het aanbrengen van de klittenbandzwachtels 

minder lichamelijke inspanning vereist dan het aanbrengen van korte rekzwachtels of het aan-

/uitrekken van steunkousen. 

Het aanbrengen van de klittenbandzwachtel is mogelijk door een zorgmedewerker niveau 2. De 

handeling is eenvoudig en makkelijk aan te leren. Korte rekzwachtels mogen alleen door 

medewerkers vanaf niveau 3 aangebracht worden. Door het inzetten van de zorgmedewerker niveau 

2 voor het aanbrengen van de klittenbandzwachtels kan de zorgmedewerker niveau 3 zorg leveren 

aan een cliënt met meer complexe problemen. 

Wanneer de cliënt of de mantelzorger in staat zijn het aan- en uittrekken van de klittenbandzwachtel 

aan te leren dan is de inzet van een zorgmedewerker niet langer meer nodig. Zelfstandig gebruik van 

de klittenbandzwachtels is niet mogelijk voor cliënten met geheugenproblemen. De 

klittenbandzwachtels leveren de zorgmedewerkers van Horizon (dus) per cliënt een tijdsbesparing 

van een half uur op in vergelijking met gebruik van de korte rekzwachtels. 

In het 1e kwartaal van 2022 willen we een goede leverancier selecteren en uiterlijk in het 2e kwartaal 

de werkwijze met de klittenbandzwachtel in Horizon Zorgcentrum en bij Horizon Thuis introduceren. 

Slim incontinentiemateriaal - betere incontinentiezorg 

In de nacht goed en ongestoord slapen. Overdag op tijd vervangen van verzadigd 

incontinentiemateriaal. Ofwel zorg op maat voor de individuele bewoner met dementie of een 

andere aandoening met cognitie-/geheugenproblemen.  

In de huidige situatie controleert de zorgmedewerker overdag en ’s nachts in welke mate het 

incontinentiemateriaal verzadigd is. Om de controle uit te voeren brengt de zorgmedewerker de 

bewoner naar het toilet of komt de zorgmedewerker ’s nachts op de kamer van de bewoner. Voor 

een bewoner met geheugenproblemen of dementie kan het inzetten van slim incontinentiemateriaal 

de kwaliteit van leven en privacy enorm verbeteren. De zorgmedewerkers lezen op afstand op de 

telefoon uit in welke mate het materiaal verzadigd is. Helpen bij het verwisselen van 

incontinentiemateriaal gebeurt alleen als het echt nodig is. Het uitlezen levert de zorgmedewerker 

minder zorgmomenten op en daarmee tijd op om andere taken uit te voeren, zoals het bieden van 
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zinvolle dagbesteding aan bewoners. Daarnaast voert de zorgmedewerker minder controle uit en kan 

de bewoner meer rust en vrijheid ervaren. 

 In het 2e kwartaal van 2022 willen we een goede leverancier uitnodigen en in het 3e kwartaal de 

werkwijze met het slimme incontinentiemateriaal introduceren in Horizon Zorgcentrum. 

Invoering van Medido 

In 2022 gaan we Medido aanbieden in de thuiszorg. Deze slimme medicijn dispenser is vooral 

geschikt voor ouderen die thuis wonen, verschillende medicijnen moeten innemen, en dit af en toe 

vergeten. Met dit apparaat hoeft de thuiszorg niet meerdere malen per dag langs te komen voor 

controle. Voor ouderen is het prettig dat zij hun eigen regie weer terugkrijgen, en niet steeds een 

hulpverlener over de vloer komt. 

 

5. Investeringen in kwaliteit van zorg 
In 2021 was het initieel gereserveerde budget voor kwaliteitsmiddelen € 408.623. Het vrij 

besteed budget hiervan was € 300.735 voor personeel en € 53.071 voor overige investeringen. 

Wij verwachten in 2021 een totaal budget van € 150.000, waarvan € 53.000 voor overige 

investeringen en het restant voor personeel. De personele component is flink verlaagd, doordat 

Horizon de productie in 2021 flink heeft uitgebreid, waardoor er al dekking is voor de uitbreiding 

van personeel dat via de kwaliteitsgelden zou worden gefinancierd. 

In 2021 zal er naar verwachting 52 FTE aan zorgformatie worden gerealiseerd, terwijl er 47,7 FTE 

was begroot. In 2022 zal de zorgformatie weer toenemen naar begroot 54 FTE.  In 2022 zal ook 

de formatie van de overige diensten worden uitgebreid van verwacht 17 FTE in 2021 naar 19,5 

FTE in 2022. Deze uitbreiding is noodzakelijk om de professionalisering van de organisatie verder 

te vergroten. 

 

In 2022 zal er ruim € 260.000 worden geïnvesteerd in wonen en zorg, facilitair/gebouwenbeheer 

en welzijn. 


