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Oprechte aandacht het grootste geschenk
dat je iemand kunt geven
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Inleiding
Zoals voorgaande jaren konden wij ook in 2021 weer rekenen op de bijzondere inzet van
onze medewerkers, waardoor we goede zorg voor onze gastbewoners en hun
naasten hebben kunnen bieden. Dit betreft ook onze zorg voor de zieke mens en
hun familie bij de thuisinzet. Ondertussen bleef COVID-19 onder ons, dat extra
veel gevraagd heeft van onze medewerkers. In goed overleg met elkaar konden
we, ondanks de beperkende coronamaatregelen, de zorg blijven leveren. Met de
nodige aanpassingen dat wel. Op deze plaats ook een extra woord van dank aan
onze coördinatoren. Zij hebben op bekwame wijze steeds ingespeeld op
aanpassingen die noodzakelijk waren op het gebied van veilig werken onder
omstandigheden die zich voorheen niet dagelijks voordeden.
Ondanks deze verzwarende omstandigheden hebben we ons ook dit jaar zonder
onderbreking kunnen blijven inzetten voor onze gastbewoners, hun naasten en ook voor de
zieken die thuis van ons hulp wilden hebben. Als bestuur hebben we hier met bewondering
en respect naar gekeken en ondersteund waar mogelijk. Onze medewerkers hebben zich
van hun beste kant laten zien. Heel veel dank!

Zorginzet gastbewoners en cliënten
Voor verblijf in de Hospice zijn 72 intakegesprekken gevoerd. Dit heeft geresulteerd in 54
gastbewoners [2 gastbewoners zijn meegekomen vanuit 2020] (53 in 2020) die we in ons
huis aan de Zeestraat mochten ontvangen. De bedbezetting is 83,6% (86,6% in 2020).
Niet alle intakegesprekken hebben geleid tot een komst naar de
2020
2021
Hospice, omdat cliënten zijn overleden voor er plaats beschikbaar
Gastbewoners
53
54
was, of omdat ze zijn opgenomen in een andere zorginstelling.
Thuisinzet/V&V
47
31
Enkele gastbewoners verbleven voor een langere periode [langer
dan 3 maanden] in de Hospice, dit is al lang geen uitzondering
Vrijwilligers
84
89
meer, alhoewel bij de intake heel strikt wordt gekeken naar de te
Bedbezetting
86,6%
83,6%
verwachten verblijfsduur.
Voor de thuisinzet zijn 34 intakegesprekken gevoerd (45 in 2020).
Bij 30 cliënten (47 in 2020) is daadwerkelijk zorg verleend.
Er is 1 aanvraag gekomen vanuit de Verpleegen Verzorgingshuizen (V&V) om te waken bij
een van hun cliënten; dit is ook gehonoreerd.
De werkzaamheden zijn uitgevoerd door 89
vrijwilligers, 67 vrouwen en 22 mannen, in de
leeftijd tussen de 30 en 81 jaar.
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Zij zijn ondersteund door de coördinatoren en een (deels vernieuwd) team van vrijwilligers,
werkzaam als waarnemend coördinatoren.
Ruim 70 vrijwilligers zijn actief in de directe zorg aan bed en/of thuis, de overige vrijwilligers
verrichten werkzaamheden in ondersteunende functies zoals huismeester of
werkzaamheden ten behoeve van tuin, maaltijdverzorging, administratie, publiciteit en
bestuur.
De Hospice heeft twee medewerkers in dienst die de schoonmaak van het huis verzorgen en
één vaste invalkracht. De verpleegkundige- en medische zorg wordt verleend door een team
van verpleegkundigen van de ZorgSpecialist en de huisartsen uit onze omgeving.

Logeerzorg
In 2021 is het onderzoek gestart naar de mogelijkheden het hospicehuis geschikt te maken
voor uitbreiding met twee kamers. Deze gaan benut worden voor respijtzorg (hierna
genoemd logeerzorg) of voor een kortdurende opname als hospice-bed.
Logeerzorg is zorg geven aan een zorgbehoevende, met als doel diens
mantelzorger te ontlasten en vrijaf te geven.
De overname van de zorg kan incidenteel zijn, tijdens een korte periode van afwezigheid
van de mantelzorger. Het kan ook gaan om meer structurele zorg, zoals een week per twee
maanden of een weekend per maand. Die verscheidenheid is nodig om deze vervangende
zorg te kunnen afstemmen op specifieke beperkingen, leeftijd en leefstijl van de verzorgde
cliënt en diens mantelzorg.
Naast overname van de zorg biedt het huis ook een plek aan cliënten om tot rust te komen
en te herstellen van palliatieve behandelingen.
We gaan ons richten op logeerzorg aan mensen in de hele palliatieve fase,
En wie vraagt
dus ook de fase voorafgaand aan de terminaal palliatieve fase van de
de
hospicezorg. Kwaliteit van leven is het uitgangspunt in de palliatieve fase
mantelzorger
voor de behandeling en zorg.
hoe het met
hem gaat
Het directe doel van de logeerzorg is dat door proactieve ondersteuning van
mantelzorgers de cliënt zo lang mogelijk thuis kan blijven wonen en diens
kans wordt vergroot om in de eigen omgeving te sterven. Thuis sterven is, zo
blijkt terugkerend uit onderzoeken, door een meerderheid van de
zorgvragers gewenst.
Het opzetten van logeerzorg brengt, indien je vanaf de basis moet beginnen,
de nodige (financiële) risico’s met zich mee. Omdat er gebruik kan worden
gemaakt van bestaande voorzieningen en faciliteiten van het hospicehuis (tuin, keuken,
huiskamer e.d.), zijn de risico’s beperkt te noemen.
Natuurlijk brengt het geschikt maken van het pand kosten met zich mee; de financiering
hiervan is echter door enkele grote donaties veiliggesteld.

3

Het aanpassen van het huis en de manier van werken gaat in nauwe samenspraak met de
vrijwilligers. Het is immers ook hier dat vrijwilligers een heel belangrijke rol gaan spelen.
Het is bijzonder om de opbouwend kritische gesprekken met de medewerkers te volgen.
De hieruit voortkomende aandachtspunten worden meegenomen in de besluitvorming.
Hoe komen we tot een werkwijze die zowel onze gasten (hospicezorg en logeerzorg) als
onze vrijwilligers ten goede komt?
Er is een team logeerzorg opgericht. De plannen worden hier opgesteld, verwerkt en
omgezet tot uitvoerbare activiteiten. Verwacht wordt dat medio 2022 de verbouwing
afgerond zal zijn en het huis geschikt is voor logeerzorggasten.

Het huis El Ombũ
Het hospicehuis El Ombū wordt gewaardeerd om de zorg die de medewerkers geven
aan onze gastbewoners en hun naasten. Het is een mooi, karakteristiek
pand dat alle comfort biedt om je zoveel mogelijk thuis te kunnen voelen.
Bijzondere aandacht richt zich bij de plannen voor de verbouwing ook op het
behoud van de eigenheid van het huis, met zijn rust en huiselijke uitstraling.
Meer bedden betekent meer reuring in het huis. We kijken of slimme
aanpassingen hiervoor een oplossing bieden.
El Ombũ …

Å Openen voordeur via pieper of met tag
Å Val-alarm van de gasten via de pieper
Beide systemen zijn erop gericht dat onnodig geluid en het
onnodig heen en weer geloop worden beperkt.
Alhoewel de zomer dit jaar geen hittegolf heeft gebracht, is
er toch al met plezier gebruik gemaakt van het aircosysteem
dat is aangebracht op de begane grond. Alle kamers van de
gastbewoners, huiskamer en werkruimten zijn voorzien van
koelunits. Komend jaar zal ook de eerste verdieping worden
voorzien van deze units.

In een bos, zoals zo velen
onder een reusachtig blauw,
stond, met zijn verrukkelijke stam,
verstijfd een ombũ.
Een ombũ die eeuwig,
oneindig stond te wachten
met een anker van wortels
weggeslingerd over de aarde.
Een ombũ die zijn gewelf
van takken door liet groeien,
zodat de vogels een duurzaam
verblijf hadden voor hun nesten.
Uit de vlinder en de ombũ
Ernesto Diego Buezas de la Terra

De tuin heeft te maken met een iets ander tuinontwerp vanwege aanpassingen in en om het
huis. De tuingroep zal er zeker weer een pleisterplaats van maken voor mens en dier.
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COVID-19
De uitbraak van corona heeft flinke impact op de hospicezorg. Veel is er
uiteraard op gericht besmetting te voorkomen. Dat betekent een flinke
extra werkbelasting voor de coördinatoren en ook van onze vrijwilligers
wordt het nodige gevraagd. Onder de vrijwilligers bleef steeds een grote
bereidheid diensten in te vullen van collega’s in isolatie e.d. Door streng
beleid wanneer het hospice niet kon worden betreden voor werk of bezoek,
voelden medewerkers zich voldoende veilig en gesteund.
Voor een goed afscheid hebben we uiteraard voor naasten op een veilige manier een
uitzondering gemaakt.
Verwacht wordt dat het gevoerde beleid nog geruime tijd zal blijven bestaan. Toetsing vindt
regelmatig plaats binnen het team (coördinatoren/bestuur). De communicatielijnen met de
Zorgspecialist en GGD zijn kort en verlopen in goede harmonie. Heldere informatie richting
gasten en medewerkers blijft bestaan.
Afspraak: schaal niet te snel af; maatregelen invoeren die kortgeleden zijn vervallen brengt
alleen onrust en verwarring met zich mee.

Personeelszaken en deskundigheidsbevordering
De scholingsactiviteiten hebben in 2021 evenals het voorgaande jaar flink hinder
ondervonden van de maatregelen rondom Covid-19. Toch is het opgestelde
scholingsprogramma tot zijn recht gekomen, omdat er weer dankbaar
gebruik kon worden gemaakt van alternatieve locaties zoals Paviljoen
Westerhout. Alhoewel enkele trainingen via Zoom-sessies zijn gevolgd, geeft
het merendeel van de vrijwilligers de voorkeur aan het volgen van fysieke
bijeenkomsten.
Het afgelopen jaar en ook nu wordt strikt gehouden aan de afspraken om het
coronavirus zoveel mogelijk buiten de deur te houden. Daar is alle begrip voor van zowel
onze medewerkers als onze gasten/naasten.
Dat heeft ervoor gezorgd dat als workshops en dergelijke georganiseerd worden, men er
eigenlijk als vanzelfsprekend vanuit gaat dat het veilig geregeld is. Natuurlijk brengt het
extra werkzaamheden met zich mee voor onze coördinatoren. En we zijn blij dat er licht aan
de horizon is. Het blijft een uitdaging om ook scholing, een cruciaal onderdeel van het
leveren van goede zorg, doorgang te laten vinden.
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De intervisiebijeenkomsten lopen goed, er worden nu vier groepen begeleid door de
coördinatoren. Komend jaar vindt verdere scholing plaats om het aantal begeleiders uit te
breiden.
Door de gegeven scholing zien we ook ontwikkeling in de onderlinge samenwerking van de
vrijwilligers. Dit komt de ondersteuning van onze gastbewoners ten goede. Scholing heeft
hier zeker een bijdrage aan geleverd.
De landelijke koepelorganisatie Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) ondersteunt
haar leden op het gebied van communicatie, training en opleidingen, organisatieadvies en
belangenbehartiging. Ook zij hebben afgelopen periode in de pandemie voor alternatieve
werkvormen gezorgd. Tot ieders vreugde kunnen we elkaar weer ontmoeten tijdens fysieke
bijeenkomsten.
De onderwerpen van de workshops en themabijeenkomsten volgen uit het beleidsplan en
scholingsplan 2019 – 2021 van de stichting, zoals o.a. tiltechniek, bedrijfshulpverlening,
complexe zorgvragen, verbindend communiceren, complementaire zorg, beeldende
begeleiding, rouwverwerking en spiritualiteit.
De basistraining voor nieuwe vrijwilligers is door de coördinatoren in het najaar verzorgd.
Deze training omvat een 8-tal modules, verdeeld over 4 dagdelen. Er zijn
7 nieuwe vrijwilligers geschoold in 2021. Hierbij zijn de coördinatoren in de module
spiritualiteit en zingeving ondersteund door een geestelijk verzorger.
Deze geestelijk verzorger superviseert ook een tweetal zorgvrijwilligers met
aandachtsgebied verliesbegeleiding. Hun hulp kan worden ingeroepen bij meer verdiepende
gesprekken rond sterven.
In de maanden oktober en november heeft met alle vrijwilligers een jaarlijks
evaluatiegesprek plaatsgevonden (groepsgewijs) en hier is aangegeven dat het
scholingsaanbod zeer wordt gewaardeerd en dat het op prijs is gesteld dat er naar
alternatieven (locaties en werkvormen) is gezocht tijdens de beperkingen door de
pandemie.
De werkbesprekingen aangaande de logeerzorg hebben we verzorgd in kleine groepen; dat
heeft geleid tot mooie gesprekken waarin we veel konden toelichten en ook veel aan
wensen en ideeën van de vrijwilligers konden ophalen. Deze hebben we grotendeels
verwerkt in de plannen rond logeerzorg.
Zoals ieder jaar vertrekt een aantal vrijwilligers, veelal in verband met leeftijd of gezondheid.
Ook dit jaar hebben we geïnvesteerd in werving van goede vrijwilligers. De open inloop,
waarbij uitgebreid tijd is om nieuwe mensen te ontmoeten en hen mee te nemen in het werk
van een vrijwilliger binnen de Hospice, was ook dit jaar succesvol.
De nieuwe vrijwilligers worden uitgebreid begeleid door een vaste groep ervaren collega’s
en volgen de nodige trainingen.
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Richtlijnen en werkafspraken
Professionaliteit en kwaliteit worden enerzijds bepaald door voorschriften en wettelijke
regels, waaraan we moeten voldoen. Anderzijds wordt het bepaald door de inzet
en gedrevenheid van onze vrijwilligers. Om de kwaliteit en de professionaliteit
van het vrijwilligerswerk te bewaken is er ruim aandacht voor
deskundigheidsbevordering.
Het is een belangrijke taak voor de coördinatoren en waarnemers om de sfeer,
cultuur, professionaliteit en kwaliteit binnen de Hospice te waarborgen en daar waar
mogelijk te verbeteren. Dit betekent dat continu met alle betrokkenen wordt gekeken
welke middelen er aangereikt kunnen worden om het gewenste niveau te bereiken, dan wel
te behouden.
Het streven is te komen tot zorg die alle dimensies (fysiek, psychisch, sociaal, spiritueel) van
palliatieve zorg behelst. Het ‘Kwaliteitskader Palliatieve Zorg’ is hierbij richtinggevend.
De richtlijnen en het kwaliteitshandboek zijn bijgewerkt en geactualiseerd en blijven continu
onder de aandacht. Met name aan de communicatie is door de coördinatoren veel aandacht
gegeven. Naast een speciaal corona nieuwbulletin komt maandelijks een Nieuwsbrief uit
met zaken die spelen in en rond de Hospice.
Het project logeerzorg wordt begeleid met een Nieuwsflits
logeerzorg, verspreid onder alle medewerkers.
Ook staan coördinatoren altijd open voor een individueel
gesprek.
Er is gestructureerd overleg met verpleegkundigen en het
management van de thuiszorgorganisatie waar zij in dienst zijn.
Kwaliteitsverbetering en samenwerking zijn vaste onderdelen
van het overleg.

Symposia en andere activiteiten
In de traditie van de Hospice is in september voor alle
medewerkers de ontmoetingsdag georganiseerd, om hen te
bedanken voor hun niet aflatende support. Het was een prachtig
stralende dag in en om De Abdij van Egmond, waar we met ruim 70 medewerkers van
hebben genoten.
De Open dag is in verband met de pandemie dit jaar enkele weken na de landelijke dag van
de palliatieve zorg georganiseerd. Deze dag is goed bezocht en aan de bezoekers konden we
door een spreiding alle aandacht geven. Deze dag was georganiseerd naast de open inloop
waar potentiële vrijwilligers uitgebreid van informatie werden voorzien.
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De herdenkingsbijeenkomst hebben we dit jaar niet kunnen
laten plaatsvinden in de Hospice. De nabestaanden zijn
elders uitgenodigd de bijeenkomsten bij te wonen, waar we
samen hebben stilgestaan bij het afscheid van
gastbewoners en zieken die thuis zorg hebben ontvangen.
Vocaal en muzikaal ondersteund door een harpiste.
Door het jaar heen namen onze medewerkers deel aan
diverse symposia, bijeenkomsten en werkgroepen met thema’s
rondom de palliatieve zorg. Deze werden o.a. georganiseerd door het Netwerk Palliatieve
Zorg, de VPTZ, enkele gastsprekers en de coördinatoren. De overleggen met collega
hospice-huizen heeft vorm gekregen via Zoom. Goed om samen op te trekken rond
verschillende gespreksonderwerpen en de nodige kennis en ervaring te delen.

Beleidsplan – activiteitenplan
In het laatste kwartaal van 2021 is het beleid voor de komende jaren op papier gezet.
Na een analyse van de afgelopen periode is gekomen tot aandachtsgebieden voor de
jaren 2022 – 2024.
Wat goed is behouden of versterken we. We volgen trends en ontwikkelingen die de
komende jaren het domein van de palliatieve zorg en de zorg in het hospicehuis
beïnvloeden.
Belangrijk is de ontwikkeling van de logeerzorg (start medio 2022) in het hospicehuis
en alles wat dat teweegbrengt aan verbouwing, deskundigheidsontwikkeling en
contacten met externen.
Ook de kwaliteitsbouwstenen van het kwaliteitskompas van de VPTZ nemen we onder de
loep. Veel is al in gang gezet om deze een rol te geven in onze manier van werken en
zorgen. Uitgangspunt is dat het altijd goed is je te spiegelen aan anderen.
Het beleidsplan vormt de basis voor het scholingsplan 2022 – 2024.
“In de SHG-MK willen we niet alleen de continuïteit van onze zorg waarborgen, maar ook
onszelf continu blijven ontwikkelen, d.w.z. streven naar verhoging van de kwaliteit van zorg
voor onze cliënten en een verbetering van het werkklimaat voor onze vrijwilligers.”
Professionele inzet van vrijwilligers, huishoudelijk medewerkers, coördinatoren en bestuur
(medewerkers) is onontbeerlijk voor het functioneren en het resultaat van de Hospice.
Daarom bevorderen we dat de medewerkers hun kennis en vaardigheden blijven
ontwikkelen, zodat zij optimaal hun werkzaamheden kunnen uitvoeren binnen de Hospice.
In het ideale geval sluiten de wensen van de medewerker en van de cliënten van de stichting
op elkaar aan, om het profijt van de training zo groot mogelijk te laten zijn.
De scholing zal, naast vaststaande trainingen, gericht zijn op de verschillende
zorgvormen en de rol van de vrijwilliger naast die van de verpleegkundige. Kennis en
aandacht ten aanzien van complementaire zorg en spirituele zorg is hiervan een
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onderdeel. De spirituele zorg wordt mede vormgegeven door de inzet van een tweetal
opgeleide vrijwilligers.
Coördinatoren zullen naast de vrijwilligers staan en het team ondersteunen waar
mogelijk en noodzakelijk. Het bestuur heeft hierbij een belangrijke rol als
sparringpartner, betrokken en verantwoordelijkheid nemend waar nodig, waarbij op
gepaste afstand van het werkproces wordt gebleven.
Ook het vrijwilligersbeleid voor de komende jaren is vormgegeven.
“Vrijwilligersbeleid is het geheel aan voorwaarden dat nodig is om vrijwilligers binnen een
organisatie tot hun recht te laten komen en hun eigen doelstellingen te laten nastreven op een
zodanige manier dat de doelstellingen van de organisatie daarmee gediend worden.”
(Heinsius, 1998).
Voorliggend beleid heeft als doel:
Duidelijkheid geven over hoe met vrijwilligers wordt gewerkt binnen de Stichting Hospice
Groep Midden-Kennemerland (SHG M-K) en het voorkomen van onduidelijkheid, conflicten
of ongelijke behandeling. Daarnaast heeft het als doel de kwaliteit van de inzet en het
werkplezier van vrijwilligers te stimuleren.
Aandacht wordt gegeven aan de rol van de vrijwilliger binnen de Hospice; deze is onmisbaar
en de kurk waar de Hospice op drijft. Naast een ondersteunende rol aan de zijde van de
verpleegkundige, onderneemt de vrijwilliger ook veel activiteiten zelfstandig. Hierbij op
afstand begeleid door de coördinatoren.
Goede vrijwilligers met de juiste vaardigheden passend bij de
‘Wat doen we als ons hart
zeer doet?’ vroeg de jongen.
vrijwilligersfunctie moeten ervoor zorgen dat de cliënten en hun
‘Dan wikkelen we het in
naasten daadwerkelijk ondersteund worden.
vriendschap, gedeelde
Dit heeft gevolgen voor de werving, selectie, training en
tranen en tijd, totdat het
begeleiding van vrijwilligers. Bij de werving en selectie van
weer vrolijk en vol hoop
vrijwilligers gaat het er om de juiste persoon op de juiste plaats te
wakker wordt’
krijgen. Daarnaast proberen bestuursleden en coördinatoren in te
spelen op individuele wensen en behoeftes van de vrijwilligers en hen te ondersteunen om
persoonlijke doelen te behalen.
Naast de ontwikkelde beleidsplannen 2022 – 2024 is het jaarlijks opgestelde activiteitenplan
2021 ten uitvoer gebracht.
We hebben in beeld hoe vaak we een opname moeten afwijzen, wanneer alle
hospicebedden bezet zijn. In de nabije toekomst verwachten we hier beter op te kunnen
inspelen. Zo kunnen we de logeerbedden tijdelijk voor spoedgevallen gebruiken.
De cliëntenregistratie loopt via de cliëntmodule van ons digitale registratiesysteem
PinkBee. Vanuit het systeem zijn snel rapportages te genereren.
Logeerzorg heeft vorm kunnen krijgen, omdat planvoorstel en financiering bij elkaar zijn
gekomen.
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Kwaliteitsaspecten uitgelicht
Kwaliteitsbewustzijn is de basishouding bij onze medewerkers.
De ontwikkelde inzichten van ‘Er zijn’ zijn hierbij belangrijke basisprincipes.
SHG M-K vindt het belangrijk een omgeving te creëren waarin mensen zelf kunnen
aangeven en uitmaken wat in hun stervensfase met hun waardigheid en identiteit
overeenkomt. Dat is voor ons kwaliteit.

Essentie Vrijwilligerszorg
=
‘Er zijn’

relationele
=
afstemming

Kwaliteit van relationele afstemming
=
Kwaliteit van de zorgrelatie
=
Kwaliteit van Vrijwilligerszorg

Hoe we genoemde kwaliteit op een hoog plan houden is onder andere te vinden in de
paragrafen personeelszaken/deskundigheidsbevordering en richtlijnen/werkafspraken.
Hieronder enkele kwaliteitsaspecten uitgelicht:
Persoonlijk verzorgingsplan
Verpleegkundige en coördinator stellen samen, ieder op het betreffende
aandachtsgebied, een zorgplan op. Dit gebeurt in het ONS-zorgsysteem. Rapportage
door verpleging en medewerkers vindt in hetzelfde systeem plaats. Gegevens zijn op
één plek beschikbaar en onderdeel van de integrale zorg.
Feedback gast-cliënt-naaste
Zowel tijdens als na afsluiten van de zorg wordt de vinger aan de pols gehouden. Hoe
loopt de zorg, wat zijn wensen, opmerkingen. Enkele weken na het afsluiten van de zorg
gaat een nazorgkaart naar de eerste contactpersoon van de cliënt. Er volgt een
belafspraak om na te gaan of er behoefte is aan nazorg en om de geleverde zorg te
evalueren. Opmerkingen en mogelijke verbeteringen in de zorg en faciliteiten worden
meegenomen in verbetervoorstellen.
Leren van elkaar
Binnen en ook buiten de organisatie maken we breed gebruik van elkaars kennis en
vaardigheden. Intervisie is hierbij een hulpmiddel dat ook in dit jaar is ingezet.
Coördinatoren vanuit een viertal hospices ontmoeten elkaar om casussen te bespreken
en onder de bezielende begeleiding van de coördinatoren zijn er vier groepen intervisie
met 25 deelnemende zorgvrijwilligers.
In het kwartaalblad HospiceInfo staat een thema centraal, dat vanuit verschillende
invalshoeken wordt benaderd.
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Activiteiten 2021

Doel

1

Deskundigheidsbevordering door
uitvoer meerjaren scholingsplan ‘19 – ‘21
- Intervisiegroepen continueren en uitbreiden
- Benadering van de gastbewoner (fysiek en psychosociaal)
- Complementaire zorg en zingeving
- Complexe zorgvragen
- Communicatie/feedback
- BHV

Kwaliteit en
Veiligheid

2

Opnamebeleid
- Opname op basis van richtlijn
- Capaciteit bedden in beeld brengen op basis aantallen beddenstops

Kwaliteit,
Veiligheid en
Continuïteit

3

Thuisinzet
- Vrijwilligers (hospicezorg) begeleiden voor thuisinzetten
- Intervisiegroep gericht op thuisinzetten
- Evaluatie samenwerking verpleeghuizen

Kwaliteit

4

Vrijwilligersbeleid
- Individuele begeleiding d.m.v. coaching en evaluatie
- Evaluatiegesprekken groepsgewijs
- Evaluatiegesprekken waarnemers middels 360graden feedback
- Werving vrijwilligers
- Oudere vrijwilligers (inzet + aandacht)
- Benutten diverse kwaliteiten vrijwilligers/ taakdifferentiatie (o.a.
kookploeg)

Kwaliteit en
Continuïteit
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Financiering
- Alternatieve geldstromen: continuering gesprekken gemeentes
betreffende financiering van de zorg, gericht op huishoudelijke zorg e.d.
- Begroting 2022
- Nieuwe subsidieregeling en consequenties

Continuïteit
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Voorlichting en PR
- Het voortdurend onder de aandacht brengen van de dienstverlening
(o.a. open dag/werkbezoeken/website)
- Informatiebrochures actualiseren
- Website actualiseren mede op basis van websiteonderzoek hospices.
- Jaarverslag en financieel jaarverslag 2020

Continuïteit

7

Kwaliteitssystemen
- Richtlijnen actualiseren
- KwaliteitsKompas VPTZ als basis voor kwaliteitssysteem
- Enquête/evaluatiegesprek nabestaanden
- ARBO beleid actualiseren

Kwaliteit en
Veiligheid
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Activiteiten 2021

Doel

8

Samenwerking
- Verdere professionalisering van de verpleegkundige zorg door
gesprekken o.l.v. coördinatoren 6 x per jaar (overdracht,
contactverpleegkundige, casuïstiek bespreking, incidenten volgsysteem)
- Huisarts gericht op onze hospice betrekken
- VPTZ richting ledenraad
- Samenwerking met derden verder vormgeven, in het kader van
kennisoverdracht en stagefaciliteiten

Kwaliteit,
Veiligheid en
Continuïteit
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Organisatiestructuur
- Waarnemers (nieuw) inwerken
- Waarnemers met specifieke taken
- Beleidsplan opstellen 2022-2024
- Scholingsplan 2022-2024
- Administratieve processen optimaliseren

Kwaliteit en
Continuïteit
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Digitalisering
- ONS benutten aangaande voeren van een goed dossierbeleid
- Digitaal managementsysteem vrijwilligers PinkBee verder
optimaliseren en t.z.t. samenvoegen met het roostersysteem

Kwaliteit
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COVID-19
- Testbeleid cliënten en indien van toepassing medewerkers
- Begeleiding/informeren (individuele) medewerkers
- Zorgen voor het op peil houden van bevoorrading persoonlijke
beschermings- middelen
- Nauwgezet informatiestromen aangaande richtlijnen Covid-19 (RIVM)
volgen en z.n. doorvoeren

Kwaliteit en
veiligheid
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Hospicehuis
- Klimaatbeheerssysteem
- Isolatie optimaliseren

Kwaliteit en
veiligheid

Huisvesting en hulpmiddelen
Binnen de werkgroep (her)inrichting wordt gestructureerd bekeken of
hulpmiddelen het comfort van de gastbewoner of de taak van de
vrijwilliger/medewerker kunnen verbeteren. De werkgroep begeleidt ook de
logeerzorg. Enkele investeringen:
Airco begane grond
Vervanging ramen
Smartboard
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Financiën
De inkomsten van de stichting bestaan in hoofdzaak uit een subsidie van het ministerie van
VWS, uit donaties, schenkingen en uit een eigen bijdrage van onze gastbewoners.
Naast deze inkomsten zijn ook afspraken gemaakt met de omliggende gemeenten.
Dit jaar ontvangen we een zogenaamde incidentele bijdrage; waarschijnlijk wordt
dit omgezet naar structureel. Ook wordt meegedacht hoe logeerzorg verder
(deels) te financieren.
Om de verbouwing ten behoeve van de logeerzorg te bekostigen kunnen we gebruik
maken van middelen vanuit een erfenis en gelden vanuit fondsenwerving. Tevens is er
ondersteuning van de vriendenstichting El Ombū.
Tot op heden lukt het de begroting sluitend te krijgen.
Een beknopte versie van jaarrekening 2021 is terug
te vinden op de site van de Hospice:
www.hospice-beverwijk.nl

Public Relations
Het bezoeken van zorgverleners zoals wijkteams,
huisartsen en het geven van lezingen aan
ouderen- en patiëntenorganisaties heeft
wegens COVID-19 ook dit jaar nog
grotendeels stilgelegen. Wel hebben we de Hospice twee dagen opengesteld voor
bezoek van een Open dag en een Inloop dag voor potentiële vrijwilligers. Dat
waren bijzonder informatieve dagen.
De regionale radio en tv benaderen ons terugkerend. Dit geeft ons de gelegenheid over het
werk binnen de thuisinzet, hospicezorg en logeerzorg te vertellen.
Er heeft met regelmaat overleg plaatsgevonden met beleidsambtenaren van de gemeenten.
Zoals eerder aangegeven zullen we waarschijnlijk structureel worden ondersteund.

Donateurs en schenkingen
Bijzonder dankbaar zijn wij voor de vele giften die we het afgelopen jaar weer mochten
ontvangen. Het Fonds Sluyterman van Loo heeft wederom de opleidingskosten
gesponsord.
Extra inkomsten kwamen van Rabo ClubSupport. Van deze gelden kunnen we de
gastenkamers voorzien van smarttv’s. Roparun en een tweetal stichtingen
financieren een deel van de nieuwe inventaris van de logeerkamers.

13

Bestuur
De deelname aan samenwerkingsverbanden in een netwerk van lokale, regionale en
landelijke hospiceorganisaties staat regelmatig op de agenda. Doel is de zorg te
stroomlijnen en te optimaliseren en mee te denken in het oplossen van mogelijke
knelpunten.
We hebben Intensief geparticipeerd in Zoommeetings van de VPTZ op het gebied van
kwaliteitscriteria, lidmaatschapscriteria, financiering in coronatijd e.d.
De coördinatoren en bestuur hebben periodiek overleg met
de teamleiding en/of de directie van de Zorgspecialist, die in
ons huis de verpleegkundige zorg levert. Onder meer
kwamen aan de orde: scholing, incidentenregistratie,
coördinatie van de zorg en de nieuwe zorgvorm logeerzorg.
Een van de oud-bestuursleden heeft de geschiedenis van
het hospicehuis aan het papier toevertrouwd. Er ligt een
exemplaar in de Hospice.
Het bestuur heeft het huishoudelijk reglement aangepast
zodat we voldoen aan hetgeen omschreven is in de Wet
Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR).
De bestuurssamenstelling is als volgt:
Miekie Myburgh
voorzitter
Frans Backus
secretaris
Ben Henneman
penningmeester
Dick Hornberg
lid/vicevoorzitter
Hanneke Bourgui
lid
Janina Swart heeft in 2021 namens de coördinatoren de bestuursvergaderingen
bijgewoond.
Twee bestuursleden zijn tevens lid van het bestuur van de Stichting El Ombũ; eigenaar van
het huis en “vrienden- en beheerstichting”.
De koepelorganisatie Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Nederland,
waar wij als stichting bij zijn aangesloten, behartigt onze belangen
naar externe instanties zoals overheid en stimuleert de kwaliteit
van de zorg en ondersteuning.
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