
Jaardocument 2020 

INLEIDING 

2020 is voor alle mensen binnen en buiten Sint Jozefoord en ver daarbuiten een zeer 

aangrijpend jaar geweest. Veel van onze bewoners en cliënten zijn ziek geworden en veel van 

hen zijn als gevolg daarvan overleden. Ook veel van onze medewerkers zijn ziek geworden en 

sommigen zijn langdurig uitgevallen.  

Volgens de richtlijnen van het RIVM was bezoek van familie en naasten een tijdlang 

onmogelijk. Daarna werd de bezoekregeling aangepast tot op de dag van vandaag. Geplande 

activiteiten konden niet doorgaan; bewoners, cliënten en medewerkers moesten helaas vaak 

in quarantaine hun dagen doorbrengen. Gelukkig hebben onze zorgmedewerkers de zorg in 

de wijk kunnen blijven verlenen, zij het in eerste instantie in aangepaste vorm. 

We realiseren ons dat Covid-19 niet van voorbijgaande aard is. Sint Jozefoord zal hiervoor in 

overleg met overige zorginstellingen in onze regio passende maatregelen blijven nemen, 

steeds met het welzijn en de zorg voor onze bewoners en cliënten voor ogen. We hopen en 

verwachten dat in 2021 en de daarop volgende jaren er meer grip zal komen op het 

coronavirus en andere virussen. Zodat we met persoonlijke aandacht en zorg onze bewoners 

en cliënten een warm thuis kunnen blijven bieden. 

 
KWALITEIT 

Sint Jozefoord behaalde in 2019 het PREZO VV&T gouden keurmerk voor verantwoorde zorg 

& verantwoord ondernemerschap. Ook behaalde de hulp bij het huishouden het gouden 

keurmerk. Beide keurmerken zijn in 2020 met een jaar gecontinueerd. Een mooi resultaat op 

basis van de tussentijdse audit.   

In 2019 bracht de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) een bezoek aan Sint Jozefoord. 

Hieruit bleek dat het methodisch werken in het cliëntdossier niet voldoende was geborgd. 

Vanaf januari 2020 is het maken en onderhouden van de cliëntdossiers ondergebracht bij de 

Eerst Verantwoordelijke Verpleegkundige of Verzorgende. Zij hebben scholing en coaching 

gekregen in het methodisch werken. Het scholings- en coachingstraject krijgt in 2021 een 

vervolg. 

Eind november werd een cliëntonderzoek gestart onder alle bewoners en extramurale 

cliënten van Sint Jozefoord: wijkverpleging, dagbesteding en huishoudelijke zorg thuis. De 

tevredenheid over de zorg- en dienstverlening werd met een gemiddeld cijfer van 8,4 

beoordeeld. Op de ervaringswebsite Zorgkaart Nederland werd Sint Jozefoord gemiddeld 

gewaardeerd met een 9. In 2019 was het gemiddelde een 8,9. De thuiszorg heeft vanaf begin 

2020 ook een eigen webpagina op Zorgkaart Nederland.  

Het totaal aantal Meldingen Incidenten Cliënten in 2020 is 361. Een stijging van 65 meldingen 

ten opzichte van 2019. Belangrijkste oorzaak hiervoor is dat dit jaar de wijkverpleging MIC-

meldingen is gaan registreren. De meeste MIC-meldingen vallen in de categorieën 

medicatiefouten (40%), valincidenten (40%) en meldingen rondom onbegrepen gedrag 



(11%). Dit is iets wat we jaarlijks terugzien. Begin 2021 start er een interne werkgroep 

medicatieveiligheid om het medicatieproces verder te verbeteren. Mede door het aantal 

medicatiefouten en de interne audit die is uitgevoerd op medicatieveiligheid.  

Per 1 januari 2020 is de nieuwe Wet zorg en dwang (Wzd) van kracht. Het Wzd beleid is 

geïmplementeerd en de Wzd-artsen zijn benoemd. De klachtenregeling is hierop aangepast 

en Sint Jozefoord heeft een cliëntvertrouwenspersoon toegewezen gekregen. Er is bovendien 

een nieuwe klachtenbemiddelaar aangesteld. Bij de klachtenbemiddelaar is er in 2020 één 

formele klacht ingediend over de verleende zorg.  

Begin 2020 is de commissie kwaliteit gestart. Het totaal van alle uitkomsten van 

bovengenoemde kwaliteitsmetingen en -data wordt besproken in de commissie kwaliteit. Op 

basis van de analyse brengen zij advies uit aan het management. Ook de thuiszorg neemt 

deel aan deze commissie.   

 

ZORG 

Het jaar 2020 heeft vrijwel geheel in het teken gestaan van corona. Eind februari, begin maart 

drong de ernst van de pandemie ook ons huis binnen. Onze medewerkers hebben meer dan 

hun uiterste best gedaan om goede zorg aan onze cliënten en hun naasten te blijven bieden. 

Ondanks dat ook onze medewerkers door Covid-19 getroffen zijn en enkelen nog dagelijks 

de gevolgen ervan ervaren. 2020 heeft een sterke wissel getrokken op de medewerkers en we 

zijn ontzettend trots dat we ook in deze tijden schouder aan schouder kunnen blijven staan! 

We hebben altijd continuïteit kunnen bieden. 

We hebben de renovatie van het tweede gedeelte van Boszicht kunnen uitvoeren en 

voorbereidingen getroffen voor de inhuizing van bewoners in het voorjaar van 2021. 

Daarnaast zijn voorbereidingen getroffen voor de renovatie van Torenzicht en Zonzicht. Deze 

zal in 2021 uitgevoerd worden en per 1 januari 2022 zal een uitbreiding van 22 plaatsen 

plaatsvinden. We zien dat de zorgzwaarte ook in 2020 is toegenomen. 

zzp-prestaties Realisatie aantal dagen 

 2018 2019 2020 

Z041 (4VV excl.BH incl.DB)         4.044          1.862          1.667  

Z043 (4VV incl.BH incl.DB)         5.087          5.168          3.405  

Z053 (5VV incl.BH incl.DB)       18.707        22.171        26.355  

Z063 (6VV incl.BH incl.DB)         9.636        10.909          9.144  

Z073 (7VV incl.BH incl.DB)         5.090          4.435          4.464  

Z083 (8VV incl.BH incl.DB)                -                 153  

Z103 (10VV incl.BHincl.DB)                239  

       44.582        46.564        47.447  

 

 

 



Ook in 2020 is het kleinschalig wonen uitgebreid over de afdelingen. In 2020 is €1,1 miljoen 

aan kwaliteitsgelden ingezet om de kwaliteit en persoonsgerichte zorg verder uit te bouwen.  

In 2020 heeft Sint Jozefoord zich sterker verankerd in de regio. Samen met de huisartsen in 

de regio werd een cohortafdeling geopend om bewoners uit de omgeving tijdelijk op te 

vangen. De zorgaanbieders in de regio hebben elkaar, mede via het RONAZ, beter kunnen 

vinden. Deze waardevolle verbondenheid houden we in 2021 vast: de regionale 

samenwerking zal verder worden versterkt, in lijn met de regiovisie.   

Om duurzaam de toekomst in te kunnen zijn in 2020 een aantal voorbereidingen getroffen 

voor een organisatiewijziging. De topstructuur is gewijzigd en per 1 januari 2021 ingegaan. 

De focus komt hiermee meer te liggen op verpleegkundig leiderschap, om de 

doorontwikkeling van vakmanschap en kwaliteitszorg de komende jaren te realiseren. 

Daarnaast is ingestoken op het in control brengen van de personele uitgaven. We hebben 

ingezet op een herijkt basisdienstenpatroon, een nieuw roostersysteem en continu 

stuurinformatie.  

In 2021 starten we met een meerjaren transitieprogramma waarin de herijkte missie, visie en 

strategie gerealiseerd zal worden. 

 

FINANCIEN 

Sint Jozefoord heeft 2020 afgesloten met een positief resultaat van € 296.000 (2019: 

€384.000). De omzet steeg van € 14,5 miljoen in 2019 naar € 17,4 miljoen in 2020, de kosten 

stegen van €14,0 miljoen naar € 17,1 miljoen. In de kosten en opbrengsten zit € 1,1 miljoen 

aan meerkosten in verband met corona. Met het zorgkantoor is overeengekomen dat de 

meerkosten geheel vergoed worden. In de opbrengsten en kosten is ook de uitkering van de 

zorgbonus opgenomen; inclusief belastingheffing bedraagt deze € 706.000. 

Ondanks de zeer moeilijk situatie waarin we in 2020 verkeerd hebben, zijn we er in geslaagd  

om een aanzienlijke productiestijging te realiseren. Na de eerste golf van corona waren de 

bedden weer snel volledig bezet en zagen we een stijging in de wijkverpleging en de 

dagbesteding.  

 
 
GEESTELIJKE VERZORGING 
 
Het geestelijk welzijn van de bewoners van Sint Jozefoord en de geestelijke verzorging 

werden in het afgelopen jaar in belangrijke mate bepaald door het rondwaren van het 

coronavirus en maatregelen ter bescherming. Er zijn veel bewoners ziek geworden en 

overleden, en bijna alle woongroepen en afdelingen zijn in cohort of in quarantaine geweest, 

sommige zelfs meerdere malen. De langdurige beperking van de mogelijkheid tot het 

ontvangen van bezoek heeft grote gevolgen gehad. Vele bewoners werden daardoor sterk 

op zichzelf teruggeworpen. Maar ook vele groepsactiviteiten moesten het ontgelden. Zo 

stond het in groepsverband bezinnen en vieren het hele jaar op een laag pitje of kwam het 



soms helemaal te vervallen, zoals het vieren van de Goede Week en Pasen tijdens de eerste 

golf. Gelukkig is er over het algemeen wel sprake geweest van continuïteit in het 

vieringenaanbod, waarbij vaste kapelgangers in twee groepen van maximaal 30 personen om 

en om aan de dagelijkse eucharistie konden deelnemen. Deze dagelijkse eucharistie werd dit 

jaar voor het eerst door een groep priester-voorgangers verzorgd, waaronder emeritus 

bisschop Hurkmans. De individuele geestelijke ondersteuning door de pastor is een tijd lang 

onderbroken geweest omdat deze zelf door het coronavirus werd geveld. Begin september 

zijn er herdenkingsdiensten geweest voor alle bewoners van Sint Jozefoord en cliënten van 

de thuiszorg die sinds het uitbreken van de coronapandemie tot dan toe waren overleden. 

Veel nabestaanden hadden door alle maatregelen niet de mogelijkheid om op een passende 

manier afscheid te nemen en vertrouwde rituelen zoals het doen van uitgeleide konden niet 

meer worden gedaan. Voor de nabije toekomst is het versterken en ontwikkelen van de 

identiteit van Sint Jozefoord van groot belang. Dit aspect zal worden meegenomen bij de 

ontwikkeling van de lange termijnvisie voor Sint Jozefoord.  

Uiteraard wordt de religieuze levenswijze van de groep religieuzen zo goed mogelijk 

geborgd, in het licht van de gestage afname van aantal en vitaliteit van deze groep. 

Gelijktijdig zal er ook aandacht zijn voor de behoefte aan andersoortige vormen van en 

vragen naar zingeving van bewoners met geen of een minder duidelijk religieus profiel. Het 

herijken van de door waarden gedragen en gemeenschappelijk beleefde identiteit van Sint 

Jozefoord staat bij dit alles centraal. 

 

MENS EN ORGANISATIE  

In 2020 zijn er meerdere ontwikkelingen geweest die veel impact hebben gehad op de 

organisatie en het personeel. Een van de belangrijkste gebeurtenissen in het afgelopen jaar 

was Covid-19. Daardoor zijn veel medewerkers ziek geworden. En dat is terug te zien in het 

verzuimpercentage dat steeg van 4,7% in 2019 naar 8,11% in 2020. In vergelijking met het 

gemiddelde verzuimpercentage binnen de branche lag het percentage bij Sint Jozefoord 

0,07% hoger. Daarnaast heeft Covid-19 door het landelijke testbeleid ook gezorgd voor een 

toename van de verzuimfrequentie naar 1,12 (frequentie 2019: 1).  

Belangrijk was om in deze nieuwe situatie te zorgen voor een veilige en gezonde werkplek 

van onze medewerkers. Daarom is, naast de algemene  risico-inventarisatie en -evaluatie, ook 

een specifieke RIE (risico inventarisatie en evaluatie) uitgevoerd gericht op Covid-19. Op basis 

daarvan zijn verschillende acties uitgezet zoals het 1,5 meter beleid, gebruik van persoonlijke 

beschermingsmiddelen en ‘coaching on the job’ op de Covid-19 afdelingen. Ook is er een 

extern verzuimspecialist ingehuurd om snel in kaart te brengen welke extra hulp en 

ondersteuning de zieke medewerkers nodig hadden om het verzuim structureel terug te 

dringen. Daarnaast kregen medewerkers de mogelijkheid om naast hun leidinggevende ook 

in gesprek te gaan met een psycholoog of geestelijk verzorger. Het thuiswerkbeleid zorgde 

ervoor dat medewerkers die thuis moesten werken, beschikten over de juiste materialen om 

hun werk op een gezonde en veilige manier te kunnen doen.  



Daarnaast is in 2020 de organisatiestructuur gewijzigd. De verantwoordelijkheden zijn lager 

in de organisatie neergelegd en het management is verkleind van 12 naar 5 leden. Daardoor 

zal het management zich vooral richten op visie, strategie, beleid en ondersteuning van de 

zorg. De operationele aansturing van de teams, de ontwikkeling en de kwaliteit van zorg is 

komen te liggen bij de verpleegkundig leiders.  

 

OR 

Het jaar 2020 stond in het teken van vernieuwing; op zoek naar een nieuwe bestuurder  

en andere organisatiestructuur. Naast de pandemie die ons allen in het voorjaar  

van 2020 heeft verrast. 

Alle inzet en middelen dienen ingezet te worden om Sint Jozefoord een fijn en zorgzaam huis 

te laten zijn en blijven voor al onze zorgvragers en medewerkers.  De ondernemingsraad 

heeft gedurende het jaar alles in goed overleg met interim bestuurder mevrouw S. Ausems 

kunnen bespreken. Kort na haar intreden in januari 2020 brak de coronacrisis in alle 

hevigheid los. Hierdoor volgde een drukke, onzekere tijd aan waar op moment van schrijven 

nog niet geheel een eind aan is gekomen.    

Naast de pandemie en diens gevolgen kwamen er nog meer uitdagingen op ons pad. 

Thema’s waarmee de ondernemingsraad mee aan de slag is gegaan: 

 Rapport van Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, hierbij lag de nadruk op 

methodisch werken en hiermee kwam de implementatie van het EVV- schap. 

 Het werven van een nieuwe bestuurder; de OR is nauw betrokken geweest in dit 

proces en gedurende het proces in gesprek met de Raad van Toezicht gebleven.  

 Verbouwing Boszicht; na nieuwbouw Zicht op Nuland is geheel Boszicht gerenoveerd. 

De eerste bewoners hebben in het voorjaar van 2020 hun nieuwe kamers betrokken. 

Inmiddels zijn ook alle bewoners en medewerkers van Torenzicht en Zonzicht naar 

Boszicht verhuisd. Met deze verhuizing werken alle verpleeg afdelingen volgens het 

concept ‘kleinschalig wonen’.  

 Wellicht de grootste uitdaging van 2020 was de opdracht van interim bestuurder: ‘De 

basis op orde’. Hierbij is gekeken naar efficiënte inzet van personeel door aandacht 

voor roosteren. Daarnaast is de inzet van de gastvrouwen herzien en is de 

managementstructuur aangepast. Dit alles had de nodige impact op de direct 

betrokken medewerkers, als ook op de verdere collega’s die het niet direct betrof.  

De ondernemingsraad heeft in samenspraak met interim bestuurder en externen alle 

onderwerpen zorgvuldig en objectief behandeld om met de minste pijn het beste resultaat 

na te streven. 

 

CLIËNTENRAAD 

Een bewogen jaar! 

2020 is een jaar dat niet snel vergeten zal worden. Ook niet door ons, de Cliëntenraad van 

Sint Jozefoord. We hadden veel plannen voor 2020. Hoog genoteerd stond het versterken 



van de zichtbaarheid van de Cliëntenraad. Maar helaas, corona kwam en gooide behoorlijk 

wat roet in het eten. Geen huiskamergesprekken of spontane ontmoetingen. Dit was erg 

moeilijk.  

In 2020 is er een begin gemaakt met een reorganisatie. Dit heeft gezorgd voor veel onrust en 

onzekerheid bij iedereen die met Sint Jozefoord te maken heeft. Na een intense periode is er 

een plan gemaakt om Sint Jozefoord toekomstbestendig te maken. De Cliëntenraad is hierbij 

betrokken geweest en vanzelfsprekend hebben wij steeds de belangen van onze bewoners 

vooropgesteld. Ook het vastgoed wordt stapsgewijs aangepast aan de eisen van deze tijd 

zodat onze bewoners, die toch in hun laatste levensfase zijn, de beste zorg kunnen krijgen 

die er is.   

In 2020 is de Cliëntenraad ook betrokken bij de benoeming van de nieuwe directeur-

bestuurder en twee leden voor de Raad van Toezicht. Wederom een intensief traject, waarbij 

we telkens vanuit de toegevoegde waarde voor onze bewoners en cliënten van dagbesteding 

en thuiszorg hebben gedacht en stappen hebben gezet.  

Wij zien met vertrouwen de toekomst van Sint Jozefoord tegemoet en weten dat we ook in 

2021 voor genoeg uitdagingen komen te staan.  

 

 

 

 


