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Voorwoord 

Hieronder volgt het jaarverslag 2021 van de organisatie Horizon Zorgcentrum en de Protestants 
Christelijke Stichting voor Woningen voor Ouderen. 

Met dit jaarverslag leggen wij verantwoording af over 2021 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, facilitair 
manager en controller hebben het Kwaliteitsjaarverslag 2021 vastgesteld. Het Kwaliteitsjaarverslag 2021 is 
in de vergadering van 19 mei 2022 van de Raad van Toezicht 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, 
https://horizonzorgcentrum.nl. 
 
In 2021 heeft veel in het teken gestaan van Covid-19. Begin 2021 hadden we nog uitbraken op twee 
afdelingen. 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. In het najaar was het 
ziekteverzuim door Corona ongekend hoog, maar met vereende krachten is met elkaar ervoor 
gezorgd dat alle zieke collega’s bijna geheel door de eigen medewerkers zijn vervangen. 

Ondanks de beperkende maatregelen en een hoog ziekteverzuim onder medewerkers hebben we er 
met elkaar zorg voor gedragen dat zoveel mogelijk activiteiten konden doorgaan soms in kleinere 
groepen of aangepaste setting met als mooie afsluiting aan het einde van 2021 kerstdiners voor alle 
bewoners.  

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 steeds meer 
samenwerkingen met collega organisaties in de regio Noord-Holland-Noord, zoals het gezamenlijk 
opleiden van medewerkers in Fieldlab.  

 

 

http://www.jaarverslagenzorg.nl/
https://horizonzorgcentrum.nl/
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1. Persoonsgerichte zorg en ondersteuning 

Horizon Zorgcentrum is een kleinschalig centrum voor ouderen in Broek op Langedijk met een breed 
aanbod aan zorg, zoals wonen met zorg, thuiszorg, huishoudelijke ondersteuning, 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, 
facilitair manager, 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 is welkom, van welke gezindte ook. 
Het zorgcentrum telt ruim 40 appartementen en 2 appartementen voor eerstelijns verblijf. Op 
loopafstand bevinden zich 18 zorgappartementen “Dars” en “Lient”. Voor mensen met dementie 
heeft Horizon twee kleinschalige afdelingen (Asschop en Grootakker) met huiskamers met 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. Met deze huiskamers en activiteiten willen wij 
bewoners het gevoel geven dat zij weer deel uitmaken van een huishouden, zich nuttig voelen en 
nog belangrijker, minder eenzaam. Op dit moment is er ook een derde afdeling met huiskamer 
(Dorpsakker) met een open karakter voor bewoners met dementie.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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, Dorpsakker 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 de bewoner/cliënt extra aandacht 
te geven door het maken van een praatje of het samen drinken van een kopje koffie 
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2.  Wonen met welzijn 

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 2021 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 in 
het restaurant. Ook werden de activiteiten op verschillende momenten georganiseerd voor de bewoners 
van Woudakker 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. 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. 

Op de huiskamers wordt elke dag vers gekookt voor de bewoners en de bewoners die in het restaurant 
hun maaltijd gebruiken krijgen dagverse maaltijden van een externe partij. In de toekomst willen we 
ernaartoe 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 
2021heeft de geestelijke verzorger veel betekend voor zowel de bewoners als de medewerkers tijdens de 
Covid-19 pandemie.   
 
Horizon Zorgcentrum is gericht op het realiseren van de juiste zorg op de juiste plek. In 2021 is een 
alternatief bedacht voor mogelijke nieuwbouw voor mensen met dementie. Samen met een 
afvaardiging van de Trefpuntkerk in Broek op Langedijk is nagedacht over zorgwoningen voor 
mensen met dementie op het terrein van de Trefpuntkerk. Deze plannen worden verder ontwikkeld 
in 2022.                               
               
De ideeën voor de nieuwbouw van een integraal kind- en ouderencentrum met de school Allente 
Onderwijs en de kinderdagopvang Allente Opvang zijn verder vormgegeven. Eind 2021 heeft het 
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college en de raad van gemeente Langedijk het plan goedgekeurd en is een budget vrijgemaakt voor 
de volgende fase: de aanbesteding van een architect, constructeur en projectmanagement.                                                                 
 
Het huidige gebouw van Horizon Zorgcentrum wordt op dit moment niet optimaal gebruikt. Door een 
verbouwing kunnen zowel appartementen voor mensen met dementie worden toegevoegd als grote 
terrassen op de verdiepingen, een dagbestedingsruimte aan de binnentuin en de huiskamer van 
Dorpsakker wordt vergroot. Op deze wijze hopen we een deel van het tekort aan woningen voor 
ouderen in Broek op Langedijk op te lossen.                                                                                                                                                                              
 
Naast het fysiek uitbreiden van woningen is Horizon ook gericht op het aanbieden van 
verpleeghuiszorg bij mensen thuis door het Volledig Pakket Thuis. In 2021 zijn we gestart met een 
samenwerking met Wonenpluswelzijn.  Door deze samenwerking kunnen we een breed palet aan 
zorg en ondersteuning bieden vanuit beide organisaties. 
 
In 2021 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. Eind 2021 zijn nog twee extra huisartsenpraktijken toegevoegd voor 14 uur per 
week. 
 
 

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 voorafgaand aan de zorgplanbespreking of vaker als de situatie van de 
cliënt dat vereist, 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.  
 

Decubituspreventie 
Horizon zorgcentrum heeft een wondconsulent die met de arts het wondbehandelingsplan opstelt. 
Sinds 2021 brengt de wondconsulent elk kwartaal een nieuwsbrief uit waarin onderwerpen staan die 
bedoeld zijn om de kennis te vergroten over huidzorg, decubituspreventie en wondzorg aan cliënten voor 
medewerkers. 
In 2021 hebben wij het volgende gerealiseerd:  

• Elke cliënt in Horizon ligt op een traag schuim matras. (Druk verlagend vermogen t/m decubitus 
categorie II.); 

• Inzet van antidecubitusmatras bij decubitus cat. III of hoger in combinatie met wisselligging; 

• Inzet van hulpmiddelen als hielkussen, Rebacare verbandschoen of Multi podos spalk bij 
hieldecubitus categorie II of hoger; 

• In het ECD kan een risico op decubitus beschreven worden door middel van een Mikzo. Wanneer 
er sprake is van achteruitgang wordt in overleg met de cliënt en de (huis-)arts vervolg stappen 
ondernomen met betrekking op voeding optimalisatie en het bevorderen van de 
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bewegingsmogelijkheid, hierbij wordt wanneer nodig de diëtiek, fysio en ergotherapeut 
betrokken. 

 
Kwantitatieve uitkomst: afgelopen jaar was er geen sprake van decubitus categorie II of hoger. 
 
Uitvoering van de Wet Zorg en Dwang 
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 onvermijdelijk is dan wordt de minst ingrijpende maatregel zo kort mogelijk 
ingezet. De zorgverantwoordelijke en het multidisciplinaire team leggen dit vast in het stappenplan. 
 
In 2021 is de commissie Wet Zorg en Dwang zesmaal bijeengeweest. Op basis van de reparatiewet is het 
beleid WZD aangepast en kenbaar gemaakt aan medewerkers via de verpleegkundigen van de teams. Deze 
verpleegkundigen hebben in het najaar de training van vier dagdelen tot zorgverantwoordelijke afgerond.  
 
Onze activiteiten in 2021: 

• Training van 9 verpleegkundigen tot zorgverantwoordelijke; 

• Casusbesprekingen met de WZD-functionaris, specialist ouderengeneeskunde en 
zorgverantwoordelijke; 

• Advisering van het multidisciplinair- en zorgteam door de CCE, Centrum voor Consultatie en 
Expertise bij een cliënt met ernstig probleemgedrag; 

• De nieuwsbrief van kwaliteit besteedt elke 2 maanden aandacht aan een onderwerp over de 
WZD; 

• Door de implementatie van een nieuw ECD (SDB ECD) is het mogelijk een stappenplan op te 
stellen die voldoet aan de geldende kwaliteitseisen; 

• Er is een overleg geweest tussen de bestuurder en de WZD-functionaris; 

• Er is beleid op de aanschaf van hulpmiddelen die bijdragen aan het vinden van alternatieven 
om onvrijwillige zorg te voorkomen; 

• Waar het een aanvulling op de vrijheid en het leven van een cliënt is, worden domotica 
ingezet zoals een GPS-tracker. 

 
Kwantitatieve uitkomsten aantal cliënten waarbij onvrijwillige zorg is toegepast: 3 
 
Medicatieveiligheid 
De evaluatie van het geneesmiddelendistributieprotocol en de samenwerking met de apotheek is in 2021 
afgerond. Horizon wil voldoen aan de eisen die aan medicatieveiligheid gesteld worden voor 
zorginstellingen, de ‘Veilige principes in de medicatieketen’. De huidige apotheek sluit onvoldoende aan bij 
huidige wensen van Horizon Zorgcentrum daarom hebben wij tijdens een gezamenlijk overleg in december 
besloten dat Horizon op zoek gaat naar een andere apotheek. Het inkooptraject start begin 2022 en eind 
juni 2022 is de nieuwe apotheek geselecteerd en geïmplementeerd. 
 
Kwantitatieve uitkomsten aantal medicatiefouten in 2021: 80 fouten. Een daling van 35% ten opzichte van 
het aantal medicatiefouten in 2020. 
 
Zorgleefdossier 
In 2021 hebben wij het implementeren van een nieuw ECD vormgegeven. Door de Covid-19 
pandemie en uitbraken van Corona in Horizon is het doorzetten van het project met Ecare PUUR niet 
gelukt. De 2e belemmering kwam voort uit het feit dat het dossier PUUR  mogelijkheden bevat om te 
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koppelen met andere systemen maar voor de roosterplanning die wij sinds 2019 afnemen van SDB 
zou dit betekenen dat op korte termijn naar de roosterplanning van Ecare moesten overgaan.  
 
Mede door toenemende tijdsdruk en belastbaarheid van de zorgmedewerkers hebben wij in 2021 
gekeken naar het ECD van SDB. Medewerkers van Horizon zijn bekend met ‘the look en feel’ van SDB 
omdat zij de roosterplanning en personeelsdossier van SDB gebruiken.  
 
Het ECD is opgebouwd vanuit het classificatiemodel MIKZO (meetinstrument kwaliteit van zorg), een 
erkende classificatie voor thuiszorg en verpleeghuiszorg. De cliënt staat centraal. Deze (of wettelijk 
vertegenwoordiger) bepaalt zelf welke informatie in het dossier staat en welke familieleden en/of 
mantelzorgers toegang krijgen. Familie kan actief participeren door in het dossier te vertellen over de 
wensen en gewoontes van de cliënt.  
 
Voor implementatie hebben wij samengewerkt met Zorggroep Tellus uit Den Helder. In november 
2021 zijn alle medewerkers geschoold en op 1 december 2021 is het dossier van SDB ‘live’ gegaan 
voor cliënten van Horizon Zorgcentrum en cliënten van Horizon Thuis. De livegang van het 
cliëntportaal verwachten wij in april 2022. 
 
SDB-ECD ontwikkelt door om te kunnen koppelen met andere zorgsystemen van bijvoorbeeld de 
huisarts en het ziekenhuis ter verbetering van overdracht van gegevens in de zorgketen. 
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Dagbesteding 
In 2021 is de dagbesteding weer teruggekeerd van de locatie in de Trefpuntkerk naar Horizon 
Zorgcentrum. Naast de cliënten uit de wijk hebben we in 2021 het mogelijk gemaakt dat cliënten met 
dementie die in Dars en Lient wonen ook naar de dagbesteding kunnen. Voor hen hebben we ook de 
mogelijkheid om naast de lunch ook het ontbijt en avondmaaltijd te gebruiken gedurende 7 dagen per 
week. 
 
Legionellabeheersing 
In 2021 is een zilver/koper installatie geplaatst om de legionella in Horizon zorgcentrum onder controle te 
krijgen. De afgelopen jaren zijn verschillende acties ondernomen, maar helaas met onvoldoende resultaat. 
Na de invoering van de zilver/koper installaties zijn tot nu toe, op één monster na alle monsterafnames 
negatief. In het appartement met een lichte hoeveelheid legionella zijn aanvullende maatregelen genomen 
en de laatste bemonstering was negatief, wat inhoudt dat er geen legionella meer is aangetroffen. 
 
Mondzorg 
In 2021 hebben wij hbo-stagiaires mondzorg mogen ontvangen in Horizon van de Hoge School van 
Amsterdam. De stagiaires hebben klinische lessen over mondzorg bij ouderen gegeven aan de 
medewerkers van de zorgteams. Samen met de medewerkers hebben zij voor elke bewoner een 
mondzorgplan gemaakt. In samenwerking met de stagiaires en de tandarts is het mondzorgbeleid 
geactualiseerd. 
 
Recreatie voor en door cliënten 
Ondanks alle corona maatregelen is het de coördinatoren activiteiten gelukt de meeste vaste 

activiteiten in groepen door te laten gaan. Daarnaast zijn er maandelijks speciale activiteiten voor de 

bewoners georganiseerd met als hoogtepunt in september een kampeerweek waarbij iedere afdeling 

een dagje naar de camping in Warmenhuizen is geweest. De deuren van Horizon staan voor de buren 

altijd open. Om hier extra aandacht aan te besteden hebben we met succes een burendag 

georganiseerd. 

Horizon heeft zich aangesloten bij WSIB (Waardse senioren in beweging). In de activiteitengids van 

WSIB zijn 2 activiteiten in Horizon opgenomen: een beweegmiddag en een open tafel. Helaas door 

gebrek aan belangstelling en corona zijn de activiteiten niet doorgegaan. 

 

Dankzij schenkingen was het in 2021 mogelijk de terrassen in de tuin te vergroten. In het kader van 

meer bewegen zijn twee beweegapparaten in de tuin geplaatst. Cliënten maken hier zelfstandig 

gebruik van of onder begeleiding van de fysiotherapeut. 

 
 

4. Personeelssamenstelling - 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 2021, dus tot 31 december 2021.  
Wij zetten actief in op scholingen en opleidingen. Medewerkers worden gestimuleerd om door te 
stromen door middel van een opleiding naar een daaropvolgend kwaliteitsniveau. 
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In de persoonlijke ontwikkelingsgesprekken is in 2021 aandacht geweest voor de oudere werknemer 

en is preventief met elkaar gesproken over ervaren fysieke belasting en over eventuele 

mogelijkheden in aanpassing van werk. 

Managementinfo aantal medewerkers, FTE en personele kosten 2021 (exclusief stagiaires) 

     

In dienst 31 dec 2021    

 In dienst per 31 dec 2021 excl. stagiaires    122 

   Hiervan bepaald 29  

   Hiervan onbepaald 93  

     122   
 

In en uitstroom in 2021    

 In dienst per 31 dec 2021 excl. stagiaires     122 

 Instroom 2021 excl. stagiaires  33   

 Uitstroom 2021 excl. stagiaires  26   

       

 Mutatie 2021 excl. stagiaires   7 

       

  Sluit aan bij Kwaliteitsjaarverslag 2020 115 

 N.B. 6 personen (excl. stagiaires) zijn zowel ingestroomd als uitgestroomd in 2021  
FTE     

 Aantal FTE per 31 dec. 2021 excl. stagiaires (excl. 0-uren)         69,39  

      

 Aantal FTE op functieniveau per 31 dec 2021 in FTE In % 

   MBO - niveau 1 
       
12,64  18,2% 

   MBO - niveau 2 
       
12,72  18,3% 

   MBO - niveau 3 
       
32,14  46,3% 

   MBO - niveau 4 
         
6,11  8,8% 

   HBO - niveau 5 
         
5,78  8,3% 

    

       
69,39  100,0% 

      

 Aantal verloonde Fte’s volgens de jaarrekening over geheel 2021 (bron SDB en jaarrekening)       70,00  

     

Gemiddelde omvang van een arbeidscontract eind 2021 is   

 Aantal FTE per eind 2021           69,39 

 Aantal personeelsleden per eind 2021    122 

       

 Gemiddelde FTE per medewerker eind 2021            0,57 

     

Uitzendkrachten 2021    

 Dit is in % van de ingezette FTE van                                                             70,00  2,1% 
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Leren en werken aan kwaliteit, toetsing op professioneel handelen 
Om ervoor te zorgen dat een medewerker met de wens tot een vervolgopleiding de juiste opleiding 
volgt nemen we sinds 2021 voorafgaand aan een opleiding een talentscan af van 
Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven. Hiermee wordt gekeken of de 
medewerker over de juiste competenties beschikt om een opleiding met succes af te ronden. Op 
deze manier proberen we uitval of vertraging van het leerproces van een leerling te voorkomen. 
 
In totaal volgden in 2021 twee BOL en een BBL medewerker de opleiding Helpende, negen BBL en 
een BOL verzorgende IG en twee BBL en een BOL verpleegkundige niveau 4 en twee BBL 
verpleegkundigen niveau  6, twee middel management niveau 5 en twee medewerkers de opleiding  
Gespecialiseerde Verzorgende Psychogeriatrie. 
 
Medewerkers worden per opleidingsniveau gevraagd ieder jaar een aantal e-learnings te volgen die 

aansluiten bij de thema’s van het kwaliteitsjaarplan. De met deze elearning verkregen accreditatie 

punten worden bij V&VN geregistreerd. 

In 2021 hebben de zorgmedewerkers de volgende Noordhoff e-learnings gemaakt:  

 

Verpleegkundigen: 

• Hechtingen en agraves verwijderen 
(BN345)  

• Blaaskatheterisatie mannen (VV346) 
Noordhoff 

• Perifeer infuus, verzorgen 
insteekopening 

• Intramusculair injecteren 

• Vrouwen katheterisatie 

• Subcutaan injecteren 

VIG: 

• Vleugelnaaldje 

• IM injecteren 

• Subcutaan injecteren 

• Vrouwen katheterisatie 

• Bloedsuiker meten. 
 

 
In verband met Covid-19 hebben veel leerlingen hun opleiding deels online gevolgd. In 2021 hebben 
de praktijkopleiders een jaarplan opgesteld voor 2022. 
 
Alle VIG en verpleegkundigen zijn collectief aangesloten bij de V&VN, hier kunnen de medewerkers 

hun accreditatie punten noteren. Er zijn 37 medewerkers lid van V&VN. Eén maal per jaar vindt 

visitatie plaats en toetst V&VN of Horizon aan de kwaliteitseisen voldoet. Ook in 2021 voldeed 

Horizon aan deze kwaliteitseisen. 

 
Horizon is een SBB (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven) erkend leerbedrijf: 

• SBB toetst de organisatie jaarlijks of Horizon aan de erkenning als leerbedrijf voldoet; 

• SBB geeft onlinetrainingen voor praktijkopleiders; 

• SBB registreert de leerlingen; 

• Geeft Webinars, deze zijn ten alle tijden te maken op de site SBB. 
 
In 2021 zijn de BIG scholingen in voorbehouden handelingen door praktijkbegeleiders van Horizon 

aan verzorgenden IG en verpleegkundigen gerealiseerd. 

Daarnaast zijn in 2021 zijn de volgende scholingen georganiseerd: 

• Voor nieuwe medewerkers een workshop identiteit en omgaan met dementie; 

• Sterven met de oorlog;  

• Voor de gastvrouwen een cursus feedback; 

• Voor Bhv’ers de BHV scholing; 
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• Mondzorg klinische les; 

• Klinische les Wet Zorg en Dwang; 

• Alle medewerkers hebben de scholing ECD gevolgd. 
 

 
 

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. We werken hiervoor 
samen met Zorggroep Samen, Jonkers Zorg, Reigershoeve, Pieter de Raad Stichting, Alcare, 
Zorggroep Tellus en Warm Thuis. In 2021 zijn twee medewerkers van Horizon gestart met de BBL-
opleiding tot verzorgende IG Dementiezorg bij Fieldlab. 
 
Digicoach 

In Horizon zijn twee medewerkers opgeleid tot Digicoach. Deze coaches ondersteunen medewerkers 
in Horizon in het vergroten van digitale vaardigheden. 
 
Samenstelling van de teams 

In 2021 hebben we in samenspraak met de medewerkers gekeken naar de verdeling van 
gediplomeerden over de teams. De verdeling van de medewerkers hebben we aangepast en zijn zo 
gekomen tot een betere inzet van de verschillende deskundigheidsniveaus. 
 
Medewerkertevredenheidsonderzoek (MTO) 
In het najaar van 2021 hebben wij een MTO laten uitvoeren door onderzoeksbureau Facit. Het plan 
van aanpak naar aanleiding van de uitkomsten stellen wij in het 1e kwartaal van 2022 op. 
 
 

5. Leren en 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. 
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Interne audit 
In 2021 hebben de kwaliteitsmedewerkers audits uitgevoerd op infectiepreventie, dossiers op 
zorginhoud en methodisch werken en een AVG-audit. De audits hebben geleid tot een aantal 
verbeteracties:  
- Infectiepreventie – naar aanleiding van het verbeterpunt over persoonlijke hygiëne is elk team 

aan de slag gegaan met het meetinstrument ‘Ben jij klaar voor je werkdag?’ Op basis van de 
uitkomsten hebben teamleden afspraken gemaakt; 

- Dossieraudits – deze hebben opgeleverd dat er naast de normale MDO’s er mini MDO’s 
georganiseerd worden. Tijdens dit MDO monitort het multidisciplinair team de gemaakte 
zorgafspraken en stelt bij waar dat nodig is. 

 
Externe audit 
In 2021 heeft Horizon afscheid genomen van de extern auditor van DKCinzorg. De audits verliepen 
goed, maar de extern auditor was niet geautoriseerd om een kwaliteitscertificaat aan Horizon uit te 
reiken.  
We hebben daarop Lloyds benaderd voor certificering op basis van de HKZ-norm Verpleeghuizen, 
Verzorgingshuizen en Thuiszorgorganisaties versie 2015. Op 1 december 2021 stond de 1e audit dag 
gepland, maar door omstandigheden vanuit Lloyds vinden de audits nu in januari, februari en maart 
2022 plaats. Fase 1 is behaald in januari 2022. 
De aanbevelingen ter verbetering van DKCinzorg in 2020 hebben we in 2021 vormgegeven. De 
belangrijkste willen we hier noemen, namelijk het verbeteren van methodisch werken in het 
zorgdossier en het zorgproces. Dat hebben we gedaan door een zorgdossier in gebruik te nemen wat 
methodisch werken en zorgprocessen faciliteert, SDB ECD met het ordeningsprincipe MIKZO. 
 
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 en e-learnings van Noordhoff die voldoen aan de 
wet- en regelgeving en landelijke richtlijnen. Wij stimuleren professionele deskundigheid door een bijdrage 
te leveren aan de registratie in het kwaliteitsregister. 
 
Meldingen incidenten cliënten (MIC) 
Horizon gebruikt de incidentmeldingen als instrument om de kwaliteit van onze dienstverlening te 
verbeteren. In elk zorgteam is een medewerker werkzaam die de MIC-meldingen van de eigen afdeling 
maandelijks monitort en daar een verslag van maakt. Deze medewerker bespreekt de MIC-meldingen in 
het werkoverleg, het bespreken van de MIC-meldingen zijn een vast punt op de agenda. De teamleden 
werken aan verbeteringen door het incident te evalueren, acties bij te stellen en/of af te ronden. Hiermee 
creëren we meer bewustwording over de oorzaken en gevolgen van een incident. 
 
In 2021 zijn val-incidenten en medicatie-incidenten gemeld. Naar aanleiding van valincidenten werd  
multidisciplinair gekeken naar oorzaken en werden hulpmiddelen, zoals een bewegingssensor of een 
loophulpmiddel, waar mogelijk ingezet. Afspraken om het aantal medicijnfouten te laten dalen werden op 
teamniveau gemaakt. De oorzaak lag in 2021 voornamelijk in het vergeten te geven van medicijnen.  
Naar aanleiding van een agressie incident in 2021 is persoonlijke begeleiding ingezet, 1 op 1 zorg. 
 
Meldingen Incidenten Medewerkers (MIM) 
We streven naar een cultuur waarin 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 2021 zijn het aantal MIM-
meldingen gelijk gebleven, namelijk 3. De meldingen gingen o.a. over een uitgevoerde til manoeuvre die 



 Kwaliteitsjaarverslag 2021 Horizon Zorgcentrum   1-6-2022 
14 

voor de medewerker niet goed uitpakte. Naar aanleiding van deze gebeurtenis worden er transferlessen 
georganiseerd.  
Agressie en ongewenst gedrag bespreken we in de werkoverleggen. Door dat te doen zetten we ons in om 
het aantal incidenten ‘agressie en ongewenst gedrag’ te laten afnemen.  
 
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. Binnen het regionale lerend netwerk delen kwaliteitsmedewerkers, 

praktijkopleiders, werkbegeleiders, controllers en facilitair medewerkers kennis met elkaar en 

werken daarin samen.  

 
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. Iedere twee maanden evalueren we de samenwerking en bespreken we de 
verschillende verbeterpunten. In 2021 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. Eind 2021 zijn we een pilot gestart met een verpleegkundig specialist voor 
het vergroten van de kwaliteit van zorg.  Op deze wijze wordt ervaren welke toegevoegde waarde een 
verpleegkundig specialist kan hebben in samenwerking met de specialist ouderengeneeskunde en de 
huisarts. Hopelijk leidt deze pilot ertoe dat we in de toekomst verder gaan met een verpleegkundig 
specialist. 
 
Covid-19 
Net als andere zorginstellingen heeft ook Horizon de impact van de pandemie gevoeld. In 2021 
hebben we gemerkt dat er een routine is ontstaan in het omgaan met Covid. Medewerkers zijn 
gewend geraakt aan het werken met beschermende middelen en andere maatregelen. In 
tegenstelling tot 2020 hebben we helaas in het najaar van 2021 veel te maken gehad met uitval van 
medewerkers door Covid. Dit zorgde voor extra druk op de andere medewerkers. 
 
 

6. Ervaringen met onze zorg – cliëntoordelen  

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 jaar); 
• PREM-wijkverpleging (1x per jaar); 
• Zorgkaart Nederland; 
• Klachten. 

Alle ervaringen worden besproken, verbetermogelijkheden worden gesignaleerd en zijn aanleiding tot 
verbeterinitiatieven.  
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Cliënttevredenheidsonderzoek  
Onderzoeksbureau Facit voerde in december 2021 het jaarlijkse klanttevredenheidsonderzoek uit.  
De onderzoeker heeft 31 cliënten en 28 vertegenwoordigers benaderd voor deelname aan deze 
raadpleging. Hiervan waren 21 cliënten en 20 vertegenwoordigers in staat en bereid om de vragen 
van de onderzoeker te beantwoorden.  

Alle geraadpleegde cliënten bevelen Horizon Zorgcentrum aan bij andere mensen met dezelfde 
ziekte of gezondheidsklachten. Als hen gevraagd wordt om daar een cijfer aan te geven, geeft 76% 
een 7 of een 8 en is een passief tevreden respondent en de overige cliënten (24%) geven een 9 of 10 
op de aanbevelingsvraag, wat hen een promotor maakt.  
 
Ook alle geraadpleegde vertegenwoordigers bevelen Horizon Zorgcentrum aan bij andere mensen 
met dezelfde ziekte of gezondheidsklachten. Als hen gevraagd wordt om daar een cijfer aan te geven, 
geeft 26% een 7 of een 8 en is een passief tevreden respondent en de overige vertegenwoordigers 
(74%) geven een 9 of 10 op de aanbevelingsvraag, wat hen een promotor maakt. 

Bewoners en vertegenwoordigers geven in het onderzoek uit 2020 aan dat wij op informatie en 
communicatie kunnen verbeteren. De verbeterpunten zijn opgenomen in het kwaliteitsjaarplan 
2021. We hebben gerealiseerd dat het informatieblad voor bewoners, cliëntvertegenwoordigers,      
1e contactpersonen en vrijwilligers, de Horizontaal, elke 2 maanden verschijnt. Over de status en de 
effecten op de dagelijkse gang van zaken binnen Horizon m.b.t. Corona sturen we brieven naar de 
bewoners en mails naar de wettelijk vertegenwoordigers, 1e contactpersonen en vrijwilligers. 

De waarderingen en verbeterpunten op een rij van bewoners en clientvertegenwoordigers over 2021 
is te lezen in de factsheet op de volgende pagina. 
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Uitkomsten van de cliëntenraadpleging onder bewoners 
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Uitkomsten van de cliëntenraadpleging onder cliëntvertegenwoordigers 
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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 (Patiënt Reported Experience 
Measure) Wijkverpleging is een landelijk afgestemde meetmethode om patiëntervaringen te meten. Het is 
een verplichte jaarlijkse meting voor alle zorgorganisaties die wijkverpleging uitvoeren. 

In het voorjaar zijn alle cliënten uit de wijk benaderd, die vrijwillig en anoniem hun ervaringen konden 
delen. De respons was 64%. Van de respondenten beveelt 100 % (100% in 2020) Horizon zorgcentrum aan 
als aanbieder van wijkverpleging. Het gemiddelde aanbevelingscijfer was 8,0 in vergelijking tot een 8,7 in 
2020. 
 
NPS score  
Deze score wordt bepaald aan de hand van de vraag in welke mate de geïnterviewde cliënt de 
zorgaanbieder zou aanbevelen bij andere menden met dezelfde aandoening of gezondheidsklachten.  
57,1% geeft Horizon thuiszorg een 7 of een 8.  
42,9% geeft Horizon thuiszorg een 9 of 10. 
 
Positiefste resultaat PREM 2021 en grootste verbeterpotentieel in 2021 

• Zorg door vaste zorgverleners 
 
Grootste verbeterpotentieel PREM 

• De zorg past bij de manier waarop de cliënt wil leven. 
 
De PREM-meting is in april 2021 uitgevoerd. Het grootste verbeterpotentieel is gelijk opgepakt. We zijn in 
vaste teams gaan werken, waardoor cliënten meer vaste zorgverleners hebben.   
 
Ervaringen van cliënten staan in de factsheet op de volgende pagina. 
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Uitkomsten van de cliëntenraadpleging onder cliënten in de wijk
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Zorgkaart Nederland 
Zorgkaart Nederland is de grootste onafhankelijke ervaringswebsite voor de Nederlandse gezondheidszorg. 
Horizon Zorgcentrum scoort in 2021 een 8,1 (uit 54 waarderingen) ten opzichte van een 8,4 in 2020 (uit 52 
waarderingen).  
 
Horizon Thuiszorg heeft sinds 2021 waarderingen mogen ontvangen op Zorgkaart Nederland. Er zijn 14 
waarderingen die komen tot een score 8. Het aantal waarderingen is laag, daarom voorzien wij onze 
(nieuwe) cliënten van een brochure met de vraag een waardering achter te laten op Zorgkaart Nederland. 
Opmerkingen bij de beoordelingen geven ons extra informatie, waarmee we gericht verbetermaatregelen 
kunnen treffen.  
 

• Een waardering via Zorgkaart Nederland voor Horizon Zorgcentrum: 

‘Ik ben zo blij dat ik hier zit. Mijn man woont hier ook, maar op een andere afdeling. Ik kan hem nu zelfstandig 
iedere dag bezoeken en ben niet meer afhankelijk van hulp van familie. Het personeel is geweldig. Ze nemen 
hier heel erg de tijd voor mijn man maar ook voor mij. Ze zijn werkelijk allemaal aardig. De zorg is ook perfect. 
Ik ben erg zelfstandig, maar iedere avond komen de zusters even een praatje maken en kijken of het goed gaat 
met me. Ik eet wel in het restaurant met anderen en vind het eten ook heel goed. Ik heb hier alles. Het is voor 
mij grandioos. Ik heb het enorm naar mijn zin.’ 

• Een waardering via Zorgkaart Nederland voor Horizon thuiszorg, wijkverpleging: 

‘Ik krijg al meerdere jaren drie keer per week hulp thuis. Het zijn altijd hele fijne meiden die mij komen helpen. Ik 
kan lekker met ze kletsen. Ze houden mijn gezondheid goed in de gaten en kijken ook of het nog goed gaat met 
de medicijnen die ik neem. Wanneer ik wensen heb, kan ik dit altijd aangeven en dit wordt direct meegenomen. 
Er is goed contact en er wordt altijd met mij overlegt over de zorg die ik krijg. Ik ben tevreden.’ 

 
Klachtmelding  
We nemen klachten serieus en zien deze als signalen om de kwaliteit van onze zorg te verbeteren. We 
stimuleren cliënten, naasten en mantelzorgers onvrede direct met de betrokkene(n) te delen, zodat zij met 
elkaar aan een oplossing kunnen werken. Er zijn geen formele klachten ingediend bij de 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). 
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In het besturen van de organisatie en het toezicht houden laten de bestuurder en de Raad van Toezicht 
zich leiden door de Zorgbrede Governancecode. 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 31-12-2021 uit zes leden: 

• Dhr. H. de Groot (voorzitter) 
• Dhr. K. Ekhart (vicevoorzitter) 
• Dhr. H. Schoon 
• Dhr. M. Balder 
• Dhr. W. Meijer 
• Dhr. A. Holsappel 

Op 14 januari 2021 heeft mevrouw L. Roubos meegedeeld per direct af te treden als lid van de Raad 
van Toezicht. In de vergadering van 1 juli 2021 is de heer M. Balder 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 

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 M. Balder 
• Remuneratiecommissie (HRM): H. de Groot en K. Ekhart 
• Juridische zaken: M. Balder en H. Schoon 
• Zorg: W. Meijer 
• Risicomanagement: W. Meijer en M. Balder 
• Governancecode: H. de Groot en A. Holsappel 
• Projecten en ICT: A. Holsappel en K. Ekhart 
• Identiteit: W. Meijer en H. de Groot. 

 
Vergaderingen 2021 
De Raad van Toezicht heeft in 2021 zeven keer vergaderd in aanwezigheid van de bestuurder (18 
februari 2021, 29 april 2021, 1 juli 2021, 26 augustus 2021, 9 september 2021, 26 oktober 2021 en 9 
december 2021). De vergadering op 9 september 2021 was in aanwezigheid van de externe 
accountant. De voorzitter van de Raad van Toezicht heeft het gebruikelijke jaarlijkse overleg gevoerd 
met de Ondernemingsraad, het management, de identiteitsraad en de Cliëntenraad. 
In 2021 hebben op regelmatige basis een op een overleggen plaatsgevonden tussen de heer H. de 
Groot en mevrouw I. Korthals, bestuurder. 
  
Governancecode 
In 2021 is in samenwerking met de bestuurder een dashboard voor managementinformatie en 
toezicht geïmplementeerd. 
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Besluiten 2021 Raad van Toezicht  

• De beloning van de bestuurder gaat stapsgewijs naar 95% van WNT 2 met terugwerkende 
kracht per 1 januari 2021  

• Vaststelling van de jaarrekening 2020 wordt uitgesteld tot 9 september a.s.  
• Reserve van € 300.000 wordt bestemd voor de risico’s rondom de nieuwbouw  
• Verlenging tweede termijn voorzitterschap de heer De Groot tot 1 juli 2022 
• Instemming met het toesturen van de stukken IKOC naar de gemeente 
• Instemming met het toesturen van de stukken Trefpuntkerk naar de gemeente 
• Instemming met offerte koper-zilverinstallatie en het vervangen van de kranen (kranen ad 

€70.000) 
• Benoeming van de heer M. Balder als lid van de RvT Horizon 
• Besluit om rondom de zorgbonus dezelfde systematiek te hanteren als vorig jaar 
• Akkoord op de bijgaande offertes voor de trainingen SDB ECD voor Horizon en Tellus 
• Goedkeuring jaarrekening 2020 in ingelast overleg op 9 september 2021  
• Vaststelling vrijwilligersvergoeding RvT leden € 1.800  
• Vaststelling van de begroting en investeringen 2022 
• Vaststelling van het kwaliteitsjaarplan 2022 
• Instemming met overzicht autorisatie betalingen 
• Instemming met voorstel bestuur zorgrekenen/verhoging huren e.d. 

 

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 drie leden. 

• mevr. M. Eppinga 

• Dhr. J. Koster 

• Mevr. E. Bruin 
 

In dit kalenderjaar hebben de volgende mutaties zich voorgedaan. In april 2021 zijn afgetreden: de 

heer Touw, mevrouw Visser, en mevrouw van der Poll. Deze leden zijn uit de cliëntenraad getreden 

i.v.m. het overlijden van hun familielid. Mevrouw Balder is afgetreden omdat zij zich niet verkiesbaar 

stelde. 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 
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• Rekenmodule  

• Tarievenboek 2021 

• Werving familieraadsleden en functieverdeling 

• Medewerkers- en cliënttevredenheidsonderzoek 

• Mic rapportage 

• Informatie over legionella bestrijding 

• Informatiefolder cliëntenraad aanpassen 

• Instemming aangepast WZD-beleid op basis van spoedreparatie 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 
 
De VAR heeft in 2021 één keer vergaderd. De beperkingen door coronamaatregelen hebben eraan 
bijgedragen dat de VAR verschillende onderwerpen en projecten via de mail met elkaar besproken 
heeft. 
Het doel in 2021, meer betrokken worden bij de organisatie en zorgprofessionals, is behaald. Het MT 
betrekt de VAR vaker om advies uit te brengen over onderwerpen en projecten. 
 
De VAR bestond door het vertrek van een lid uit 2 leden: 
- Angela de Krijger, verpleegkundige. 
- Wendela Borst, VIG. 
 
Ondernemingsraad 
De ondernemingsraad (OR) is in 2021 4 keer bijeengekomen voor een reguliere vergadering. Bij een van 
deze overleggen was de voorzitter (scheidende) van de Raad van Toezicht vertegenwoordigd. Daarnaast 
vonden met het bestuur van Horizon Zorgcentrum 5 reguliere overlegvergaderingen plaats.  

In 2021 hebben er geen wisselingen plaatsgevonden. Per 31 december 2021 was de OR als volgt 
samengesteld:   
- Mevr. P. Vroegop (voorzitter) 
- Mevr. E. Timmerman (secretaris) 
- Mevr. R. Groot - van der Vliet (vicesecretaris) 
- Mevr. S. Smit (vicevoorzitter) 
- Mevr. S. Dawson-Bosman (algemeen lid) 

Onderwerpen en Besluiten ondernemingsraad: 
- Wet zorg en dwang 
- Invoering nieuw elektronisch cliëntendossier ECD 
- Instemming begroting en kwaliteitsplan 2022 Horizon 
- Instemming besluit nieuwe/wijziging diensten 
- Medewerking medewerkers tevredenheidsonderzoek (MTO) 
- Verandering/aanpassing slaapdienst naar tweede nachtdienst  
- Nieuwbouw 
- Werving personeel 
- Voortgang Fieldlab, nieuwe opleiding tot VIG 
- Beleid Corona Horizon 
- Jaarrekening 
- Managementrapportage 
- Balans sparen en vervroegd pensioen, wijzigingen in de CAO  
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- Verkiezingen OR leden 
- Kennisneming nieuwe functies binnen Horizon 
- Legionellabeleid 
- Plan van aanpak – Herziening functiegebouw/Interne bezwarencommissie 
- Arbo Rie 

 
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 2021 is de identiteitsraad na een lange periode weer bij 
elkaar gekomen en met elkaar is weer een nieuwe start gemaakt voor 2022 

 

9. Financiële resultaten 

Horizon zorgcentrum heeft in 2021 meer en zwaardere zorg geleverd dan in 2020. Bij Dars &Lient zijn 

nu bijna alle plekken vanuit de Wet Langdurige Zorg gefinancierd. Bovendien zijn er in het verslagjaar 

2021 Volledig Pakket Thuis cliënten vanuit de wijk in zorg gekomen.  

Tegelijkertijd stegen de operationele kosten, met name als gevolg van de toename van 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 naar verwachting door het Zorgkantoor zullen 

worden vergoed. Van leegstand als gevolg van Corona was nauwelijks sprake. Tot nu toe is nog niet 

precies bekend welke bedragen Horizon voor de kwaliteitsmiddelen en extra kosten COVID zal 

ontvangen. Pas eind april 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. 

 

10. Hulpbronnen, omgeving en context  

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.  

Risicomanagement   
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 2021, 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 



 Kwaliteitsjaarverslag 2021 Horizon Zorgcentrum   1-6-2022 
25 

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 → scan uitgevoerd in 2021; 

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

Gebouwde omgeving  
Beschrijving van de nieuwbouwplannen is te vinden in hoofdstuk 2 Wonen en welzijn. 
In 2021 is de binnenpui van het restaurant vervangen en zijn er aanpassingen gedaan aan een aantal 
binnendeuren, zodat deze sluiten en zorgen voor compartimentering bij brand. De buitendeuren aan 
de westgevel zijn vervangen. Aan de buitenzijde van het gebouw zijn de deuren en kozijnen 
geschilderd. 
Ter bevordering van een ergonomische werkhouding en hygiënisch werken zijn er aanpassingen 
gedaan in de linnenkamer.  
 

 
 
Materialen en hulpmiddelen 
Meneer Kooi is sinds december 2021 de leverancier van onze hulpmiddelen. Alle bedden en 
tilhulpmiddelen heeft meneer Kooi in onderhoud. Bij levering van hulpmiddelen ontvangen 
medewerkers van de bezorgers instructie voor gebruik. 
 
Vrijheid van gaan en staan waar je wilt is verweven in onze visie op zorg. Wanneer de cliënt dat wil 
en/of de vertegenwoordiger van de cliënt dan kunnen wij een GPS-tracker aanbieden. Het gebied 
waar de cliënt de weg goed kent wordt als veilige zone ingesteld. Wanneer de cliënt zich daarbuiten 
begeeft dan ontvangt de zorgmedewerker een melding en bepaalt op basis van de plaats of 
ondersteuning voor de cliënt nodig is. 
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Facilitaire zaken  
Eind 2021 is een facilitair manager aangenomen om de facilitaire processen in te richten en waar 
nodig te verbeteren. Daarnaast heeft de facilitair manager als opdracht het begeleiden van de 
verbouw en nieuwbouw activiteiten. 
 
Financiën en administratieve organisatie  
Financiële en administratieve processen zijn in 2021 opnieuw ingericht aan de hand van SDB ECD. 
Tijdens de implementatie zijn dubbele handelingen in de werkprocessen gedefinieerd en efficiënt 
ingericht. 
 
Samenwerkingsovereenkomsten met professionele relaties, andere zorginstellingen 
Geriant voor specialist ouderengeneeskunde, verpleegkundig specialist, WZD-functionaris. Daarnaast 
Wonenpluswelzijn voor het project Uw zorg dichtbij. 
 
Verbindingen met maatschappelijke organisaties 
Horizon heeft zich aangesloten bij WSIB (Waardse senioren in beweging). In de activiteitengids van 
WSIB zijn 2 activiteiten in Horizon opgenomen: een beweegmiddag en een open tafel. 

 

11.Gebruik van informatie 

Website Horizon Zorgcentrum 
In 2021 hebben we een nieuwe website laten bouwen. De oude website voldeed niet meer aan de 
veiligheidseisen en de informatie was op sommige pagina’s verouderd. De website voorziet onze 
cliënten, toekomstige cliënten en naasten van informatie.  
Voor nieuwe cliënten zijn we eind 2021 gestart met de implementatie van de tool Zorgrekenen 
waardoor het mogelijk is voorafgaand aan het inhuizen een berekening te maken van de werkelijke 
kosten. De nieuwe cliënt heeft daarmee inzicht over de eigen financiën. 
 
Websites van derden 
Informatie over wat Horizon Zorgcentrum te bieden heeft is na te gaan op de websites van VGZ en 
Dementiewijzer. Hier zijn ook onze contactgegevens te vinden. 
 
Interne nieuwsbrieven 
Voor het bewonersblad Horizontaal is een redactie samengesteld die elke 2 maanden een exemplaar 
stuurt aan de bewoners, 1e contactpersonen, vrijwilligers en medewerkers. 
Het MT brengt elke 4 tot 8 weken een nieuwsbrief uit waarin de ontwikkelingen van de organisatie te 
lezen zijn. De wondconsulent brengt elk kwartaal een nieuwsbrief uit ter bevordering van de kennis 
over huidzorg, decubituspreventie en wondbehandeling. Team kwaliteit brengt elke 2 maanden een 
nieuwsbrief uit met als doel richtlijnen en beleid te vertalen naar het dagelijks werk waarbij kwaliteit 
van zorg voorop staat. 
 
Inkooporganisatie Coppa 
Ten behoeve van het evalueren van contracten van onze leveranciers en het doen van een 
aanbesteding hebben we de professionele organisatie Coppa gevraagd daar ons bij te ondersteunen.  
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12. Tot slot 

Horizon Zorgcentrum had in 2021 net als iedereen in Nederland te maken met de gevolgen van het 
Coronavirus. Ondanks de beperkingen die dat soms opleverde hebben we op veel vlakken kunnen 
verbeteren en kunnen doorontwikkelen in het bieden van zorg- en ondersteuning die ‘meer is dan 
het gewone’. 

 

 


