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Voorwoord
Voor u ligt het kwaliteitsrapport 2021 van Stichting Joyce-House. Van beperking naar
ontwikkeling; dat is waar we voor staan.
Terwijl ik dit schrijf bevinden we ons in een onwerkelijke situatie in de wereld, namelijk de
oorlog in Oekraïne en de naweeën van het coronavirus. Dit heeft direct en indirect impact op
bewoners, verwanten, collega’s en vrijwilligers.
Joyce-House biedt respectvolle, deskundige en liefdevolle zorg en een veilige en gezellige
woonsfeer, waar wij onze geliefden aan zouden toevertrouwen. Sterker nog, waar wij zelf
zouden willen wonen. Ieder mens is uniek en heeft haar/zijn eigen levensgeschiedenis. We
vinden het belangrijk dat we bewoners en verwanten echt (leren) kennen, zodat zij hun leven
zoveel als mogelijk kunnen voortzetten zoals zij dit willen en gewend zijn.
2021 was een jaar waarin corona ons nog steeds in haar greep had. Dit vroeg veel van ons
allemaal.
Anderzijds brengt zo’n periode ook weer iets moois met zich mee. We werden gedwongen
veel zaken anders te organiseren, bijvoorbeeld door dagbesteding en wonen volledig te
integreren, iets wat nieuwe en mooie inzichten opleverde in de kwaliteit van leven voor
bewoners.
Ondanks het coronavirus hebben we het aangedurfd een nieuwe locatie in Wolvega te
openen en is het gelukt om daar iets moois te maken voor de bewoners.
Op 1 april ben ik gestart als directeur-bestuurder en heb ik het stokje overgenomen van
Johan de Kruijf. In dit rapport schrijft Johan een stukje over het waarom van zijn vertrek. Hij
schrijft o.a. dat hij een pionier is en dat hij niet de juiste persoon is om in de huidige
complexe realiteit de volgende stap te zetten. Vandaar zijn vertrek. Dit rapport gaat over
2021, dus de “hand’’ van Johan is voelbaar in dit rapport.
Ik ga de volgende stap zetten naar een meer bestendige organisatie. Ik word erg blij van wat
ik tot nu toe heb gezien op onze locaties in Smilde, Wolvega en inmiddels ook Steenwijk.
Vrolijke, hardwerkende collega’s met zorg en aandacht voor de bewoners, met creativiteit,
loyaliteit en doorzettingsvermogen. Zonder deze geweldige collega’s is er geen goede zorg
in Nederland en bij Joyce-House mogelijk. Dank daarvoor!
In dit kwaliteitsrapport kunt u lezen hoe de basis is gelegd voor verdere professionalisering.
Hier gaan we het komende jaar hard mee aan de slag.
We moeten een antwoord gaan vinden op de krapte op de arbeidsmarkt. Dat betekent met
lef andere keuzes gaan maken en het intern anders gaan organiseren, zonder dat het ten
koste gaat van de kwaliteit van zorg. “Meer met minder”, dat wordt het motto.
Daarnaast willen we volgend jaar gaan uitbreiden met een extra locatie, zodat we een nog
steviger basis hebben om voort te bestaan als Joyce-House.
Met elkaar zetten we de schouders eronder en gaan we de vraagstukken die we
tegenkomen samen aan.
Ik heb er vertrouwen in en wens u veel leesplezier bij het lezen van dit rapport!
Irene Bernsen
Directeur-Bestuurder Joyce-House
Mei 2022
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Inleiding
Met behulp van dit rapport leggen wij verantwoording af en maken wij de verdere
professionalisering van de organisatie zichtbaar.
Het kwaliteitsrapport is een momentopname van een dynamisch proces en laat zien waar we
met elkaar het afgelopen jaar aan gewerkt hebben en hoe we ons verder hebben
doorontwikkeld. Het rapport bevat kwalitatieve en kwantitatieve input. Samen geven die weer
wie wij zijn, wat er goed ging, welke ervaringen we hebben opgedaan en wat wij in de
toekomst willen verbeteren.
In september 2021 kregen bewoners, ouders/naasten en medewerkers een schriftelijke
aankondiging van Johan de Kruijf, directeur-bestuurder van Joyce-House. Daarin stond het
volgende:
Beste relatie,
Een bericht als dit schrijf je maar één keer. De boodschap die ik heb, is dan ook geen alledaagse:
31 maart 2022 zal mijn laatste werkdag zijn bij Stichting Joyce-House. Die dag draag ik als
directeur het stokje over aan Irene Bernsen.
Voor velen zal mijn vertrek een verrassing zijn. Het is dan ook een beslissing die ik niet
lichtvaardig heb genomen. Joyce-House gaat me aan het hart. Ik richtte de stichting op in 2014,
omdat ik een oplossing zocht voor ernstig meervoudig beperkte kinderen zoals mijn dochter
Joyce. Kwaliteit van leven wilden we bieden, terug naar de basis, ons met elkaar en met de ander
verbinden. Kortom: met liefde zorg leveren aan onze bewoners.
Op het gebouw in Smilde staat die kerngedachte mooi verwoord in een citaat van Antoine de
Saint-Exupéry:
“Enkel met het hart kan men goed zien. Het essentiële is onzichtbaar voor de ogen.”
Met je hart verbonden zijn, elke dag weer, en weten waarvoor je het doet. Kostbaar is het, maar
juist dát gevoel ben ik de laatste jaren voor een deel kwijtgeraakt.
De wereld en de processen in de zorg zijn zó complex geworden, vooral op juridisch gebied. Voor
mezelf kreeg ik ondertussen steeds helderder: ik ben een pionier in hart en nieren. En dus niet de
juiste persoon om met de organisatie een volgende stap te zetten. Wat Joyce-House nodig heeft
om succesvol in te spelen op de complexe realiteit waarin we leven, is een ‘bestendiger’.
Met grote dankbaarheid kijk ik terug op wat we de afgelopen jaren met elkaar hebben bereikt. Zo
ontvingen we in juni nog een mooi rapport van de inspectie. En tekenden we deze maand het
huurcontract voor een derde vestiging van Joyce-House, in Steenwijk. Vol dankbaarheid kijk ik
ook vooruit: naar hoe de organisatie zich ontwikkelt en waar zij naartoe beweegt.
Vol vertrouwen draag ik per 1 april het stokje over aan Irene Bernsen. Zij heeft ruime ervaring in
en een heldere visie op de zorg. Daarnaast is ze sterk in inspireren, verbinden en ondernemen.
Hoe mooi is het als mijn vertrek de organisatie de ruimte geeft om verder te groeien! En zo nog
meer kwaliteit van leven te bieden aan iedereen die bij Joyce-House betrokken is.
Johan de Kruijf

De visie van de directeur-bestuurder op ‘goed bestuur’ en de daarbij behorende dynamiek, in
combinatie met het vertrek van de directeur-bestuurder en de covid pandemie heeft invloed
gehad op de kwaliteits- en bedrijfsprocessen van Joyce-House. Het jaar 2021 was een
overgangsjaar naar de professionalisering van de organisatie, die mede in 2022 zichtbaar
wordt.
Wij hopen dat u het rapport met veel plezier leest!
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Hoofdstuk 1 – Stichting Joyce-House
Joyce-House is een kleinschalige, intramurale zorgorganisatie in de gehandicaptenzorg.
Joyce-House biedt wonen, dagbesteding, logeren en ambulante zorg aan (jong)volwassenen
met een (ernstig) meervoudige beperking en complexe zorgvraag. De zorg bestaat uit
individuele begeleiding, groepsbegeleiding, persoonlijke verzorging en/of verpleging. JoyceHouse staat voor gelijkwaardigheid, waarbij we elkaar zien als gelijken en we elkaar met
respect behandelen.

1.1. Missie
We vullen niets op voorhand in, zijn een luisterend oor en werken vanuit het motto:
“Van beperking naar ontwikkeling”
Door zorg te verlenen met hart, hoofd en handen; gericht op specifiek maatwerk, passend bij
individuele wensen en behoeften.
Dit betekent dat we niet uitgaan van bestaande systemen, maar ruimdenkend blijven in het
bieden van kansen, behoeften en mogelijkheden. We bieden zorg waarin niet de
beperkingen centraal staan, maar juist de mogelijkheden, de kansen op ontwikkeling die
passen bij de individuele wensen en behoeften van de bewoner. Hiervoor is nauw contact
met de ouders/naasten essentieel, om zo elke dag levensvreugde toe te voegen. Met als
resultaat: een optimale kwaliteit van leven.

1.2. Visie
Het recht van mensen met een beperking om als volwaardig medemens gezien en gehoord
te worden, is zichtbaar leidend bij het bieden van goede zorg.
Joyce-House verbindt zich in alle aspecten met de ambitie om kwalitatief hoogwaardige zorg
te leveren. Kwaliteit ontstaat in de relatie tussen de bewoners, ouders/naasten en
medewerkers. Een goede onderlinge relatie is de basis voor het leveren van goede zorg.
Vanuit deze relatie ontstaat vertrouwen, waarbij bewoners en ouders/naasten zich gehoord
en begrepen voelen. Zo kunnen we bouwen aan een veilige omgeving en kwaliteit van leven
voor de bewoners. Wij geloven dat door een goede onderlinge relatie de kwaliteit van leven
wordt verhoogd en een bijdrage wordt geleverd aan een sfeer waarin ruimte is om met elkaar
te leren en te verbeteren.
Het is de doelstelling van Joyce-House te luisteren naar de behoeften van de bewoners en
deze met elkaar te faciliteren. Daar waar bewoners zich niet of moeilijk verstaanbaar maken,
doen wij onderzoek naar hun ervaringen om op een passende wijze bij hun mogelijkheden
aan te sluiten. We geloven in een vormgeving van de organisatie met maximale waarborgen
voor continuïteit en een eigen identiteit van iedere locatie.

1.3. Kernwaarden
Naar aanleiding van de teamdagen in juli 2021, waarin het herijken van de missie en visie
centraal stonden, hebben we met elkaar de kernwaarden van de organisatie herzien.
Medewerkers hebben meegedacht en input gegeven. Met elkaar zijn we tot waarden
gekomen die we in de kern belangrijk vinden:
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•
•
•
•
•

Betrokkenheid, een liefdevolle en geborgen omgeving waar erkenning en
waardering is voor ieder individu.
Gelijkwaardigheid, waarbij we elkaar zien als gelijken en met respect behandelen.
Groei en ontwikkeling, ontwikkelingsmogelijkheden creëren die aansluiten bij de
wensen en behoeften van de bewoner.
Veiligheid, een vertrouwde omgeving en veilige sfeer creëren waarin de privacy
gewaarborgd blijft.
Autonomie, de vrijheid om de eigen regie te behouden en zeggenschap te hebben
over de kwaliteit van leven.

1.4. Locaties Joyce-House
Joyce-House tekende 2 november 2020 een contract voor de huur van het pand aan de
Koninginnenpage 2 in Wolvega. In januari 2021 heeft de tweede vestiging van Joyce-House
haar deuren geopend. Met deze nieuwe locatie breidt Joyce-House haar activiteiten uit naar
Friesland.
De markante locaties in Smilde en Wolvega liggen midden in een woonwijk en staan
daarmee ook midden in de maatschappij. De bewoners van Joyce-House en de
wijkbewoners komen elkaar dagelijks tegen en dat leidt tot leuke waardevolle interacties.
Medewerkers doen boodschappen met bewoners in het dorp. Ze gaan naar de speeltuin,
gaan naar het zwembad en doen mee met lokale activiteiten. Binnen Joyce-House wordt zelf
gekookt door de medewerkers, samen met de bewoners. Daarbij wordt gebruik gemaakt van
gezonde voedingsmiddelen. Er wordt natuurlijk rekening gehouden met diëten en speciale
voedingswensen.
Locatie Smilde
In 2016 heeft Joyce-House
haar eerste locatie geopend in
Smilde. Hier wonen (jong)
volwassenen met een (ernstig)
meervoudige beperking
variërend in niveau. De
lichamelijke beperking varieert
van gehele overname van de
algemeen dagelijkse
levensverrichtingen (ADL) tot
een lichte ondersteuning in
ADL, met een medische
(complexe) zorgvraag. In
Smilde leveren we 24- uurs
zorg voor tien bewoners en
twee logés.
De mooie, overzichtelijke woonplekken hebben elk een eigen badkamer met douche en
toilet. Ze verschillen in grootte en vorm door de speelse vorm van het pand, een voormalige
kerk. De locatie heeft een gezamenlijke woonkamer, een grote ruimte voor de dagbesteding
en een goed uitgeruste keuken. De woonplekken bevinden zich zowel op de begane grond
als op de eerste verdieping die met een lift te bereiken is.
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Locatie Wolvega
In Wolvega wonen (jong) volwassenen met een (ernstig) meervoudige beperking en (jong)
volwassenen met een (complexe) begeleidings-, en zorgvraag. De locatie heeft twaalf
appartementen verdeeld in twee
woongroepen met elk een eigen ruime
woonkamer, eetkamer en keuken. De
woonkamers hebben openslaande deuren
naar een royaal en omheind buitenterrein.
Naast een eigen woonkamer voor de twee
groepen is er een gezamenlijk te gebruiken
ervaringsruimte/ snoezelruimte. De twee
woongroepen zijn van elkaar gescheiden
met tussendeuren. De appartementen
bevinden zich zowel op de begane grond
als op de eerste verdieping die met een lift
te bereiken is.
We bieden in Smilde interne dagbesteding aan. Vanaf 2022 gaan we dat ook in Wolvega
doen. Maar bewoners kunnen eventueel externe dagbesteding (blijven) volgen als dat beter
aansluit bij hun behoeften en ontwikkeling.
Het team in Wolvega en Smilde bieden de bewoners een geborgen en veilige woonplek. De
individuele zorgvraag staat centraal. In vakanties en/of weekenden worden er activiteiten
georganiseerd, zoals in Wolvega een dagje naar de boerderij van de ouders van een
bewoner, ijsjes eten in het dorp, bootje varen in Giethoorn, bellenblazen, croissantjes eten.
In Smilde gaan ze graag naar het bos en picknicken, wandelen naar de heide met lekkere
broodjes en drinken, met de bus op pad, sport en spel dagen, tuinactiviteiten en een
gezellige high tea.
Er is in Wolvega een basis gelegd voor een veilig thuis, waar we de aankomende jaren op
verder bouwen.
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1.4. Bewonersinformatie
De afbeeldingen hieronder geven een cijfermatig beeld van de bewoners die bij Joyce-House
ondersteuning en begeleiding krijgen (figuur 1). En uit welke financieringsvorm (figuur 2) en
met welke zorgzwaarte pakket (figuur 3).

LEVERINGSVORM

FINANCIERING

Wonen (13)

ZIN-WLZ wonen (13)

Logeren (1)

PGB- WLZ logeren (1)

Dagbesteding (1)

MPT-PGB/ ZIN-WLZ dagbesteding (1)

Thuiszorg en logeren (1)

MPT-PGB/ ZIN-WLZ thuiszorg (1)

6%
6%

6%

6%
6%

6%

82%

82%

Figuur 1

Figuur 2

ZORGZWAARTE
7VG (Besloten) wonen met zeer intensieve begeleiding, verzorging en
gedragsregulering (6)
8VG Wonen met begeleiding en volledige verzorging en verpleging (8)
6LG Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging (2)

13%
37%

50%

Figuur 3
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Hoofdstuk 2 – Persoonsgerichte zorg
2.1. Visie op goede zorg
De zorgvraag van de individuele bewoner staat centraal, waarbij maatwerk noodzakelijk is.
Het uitgangspunt is de individuele aandacht voor welbevinden, onafhankelijkheid en sociale
participatie. Bewoners hebben recht op kwaliteit van leven. Daarom begeleidt Joyce-House
hen in het aanleren en behouden van vaardigheden die ze nodig hebben om in hun dagelijks
leven zo optimaal mogelijk te functioneren.
Niet alleen de zorgvraag wordt in kaart gebracht,
maar de hele sociale omgeving waarbinnen de
(jong)volwassene met een beperking in het
verleden, nu én in de toekomst functioneert. Dat
vraagt tijd en aandacht. Precies de twee aspecten
waarin Joyce-House wil excelleren. Tijd en
aandacht voor de zorg. Maatwerk in plaats van
standaardoplossingen.
Het kwaliteitssysteem biedt structuur voor het primaire proces. Alle andere rollen en functies
binnen de organisatie zijn erop gericht het pedagogisch klimaat te versterken. Joyce-House
heeft ervoor gekozen capaciteit in te zetten voor de zorg voor en begeleiding van de
bewoners. Zij ontvangen hierdoor optimaal tijd en aandacht van medewerkers.
Kenmerken van het pedagogische klimaat zijn:
Geborgenheid: warmte, erkenning en respect hebben voor elk individu.
Veiligheid: een sfeer scheppen waarin de ander geaccepteerd wordt, zichzelf mag zijn,
zeggenschap heeft en de privacy gewaarborgd blijft.
Uitnodigingen: ontwikkelingsmogelijkheden
creëren.
Begrenzing: een goede balans vinden in het
gedrag van elk individu.
Kwaliteit ontstaat in de relatie tussen de bewoners,
ouders/naasten en medewerkers (zie figuur 4).
Een goede onderlinge relatie – het samenspel in
zorg en ondersteuning – vormt de basis voor het
leveren van goede zorg. Vanuit deze relatie
ontstaat vertrouwen, waarbij bewoners en
ouders/naasten zich gehoord en begrepen voelen.
Vanuit deze positie kunnen we bouwen aan een
veilige omgeving en kwaliteit van leven voor de
bewoners. Wij geloven dat door een goede
Figuur 4
onderlinge relatie de kwaliteit van leven wordt
verhoogd en een bijdrage wordt geleverd aan een
sfeer waarin ruimte is om met en van elkaar te leren en te verbeteren.
De bewoners hebben ieder op hun eigen manier de nabijheid nodig van de medewerkers.
Gedurende de hele dag observeren deze laatsten de non-verbale signalen van de bewoners,
om hun behoeften en wensen te achterhalen. Wanneer een bewoner eens een dag meer
begeleiding, verzorging en/of verpleging nodig heeft, zal in die behoefte worden voorzien. Op
andere dagen wordt de bewoner geprikkeld om zijn of haar vaardigheden te gebruiken of te
ontwikkelen volgens de gemaakte zorgafspraken.
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Ieder mens heeft behoefte aan autonomie en wil zelf bepaalde keuzes maken. Wil ik
vandaag een geurtje op of niet? Wat doe ik vandaag aan? Wat wil ik eten: een boterham of
yoghurt? Wil ik op zondag uitslapen of niet? Medewerkers ondersteunen de bewoners in hun
huis. Daar wordt, net als bij anderen thuis, gekookt, gegeten, schoongemaakt, de was
gevouwen et cetera. Bewoners worden, binnen hun mogelijkheden, betrokken bij het leven.
Elke locatie van Joyce-House heeft een aantal huisregels, waar we ons met elkaar aan
moeten houden en die acceptabele normen en waarden bieden. Ook spelen individuele
gewoonten een belangrijke rol. Die mogen er zijn, in combinatie met die van andere
individuen. Het belangrijkste is dat elke locatie van Joyce-House een liefdevolle, geborgen
en sfeervolle omgeving is. Medewerkers leveren zorg met hun hart en streven deze
belangrijke waarden na.
De locaties hebben een algemeen dagprogramma waarin alle individuele zorgvragen
samenkomen. De individuele zorgvragen, zoals ADL, begeleidende, verzorgende en/of
verplegende afspraken, taken en verwijzingen, zijn vormgegeven in een individueel
dagprogramma op basis van behoeften en wensen. Voor elke bewoner is een persoonlijk
zorgplan gemaakt, waarbij uitgegaan wordt van de mogelijkheden, kwaliteiten en wensen
van de cliënt, rekening houdend met zijn of haar beperking. We streven ernaar in de avond
gezamenlijke en/of individuele activiteiten aan te bieden om de sfeervolle omgeving in stand
te houden.

2.2. Zorgproces van de bewoners
Om goede zorg en/of ondersteuning te kunnen geven aan een bewoner is het werken
volgens plan van belang. Joyce-House werkt volgens een aantal stappen; dit is het
zorgproces (figuur 5). Hierdoor werken wij methodisch aan het zorgplan. We doen dit door
gebruik te maken van de Deming-cirkel (figuur 6). Methodisch werken bevat een aantal
stappen: Plan (maak een plan met de resultaten die je wilt bereiken), Do (voer het plan uit),
Check (vergelijk de resultaten met wat je had willen bereiken), Act (bij afwijking: neem
maatregelen/stuur bij om de resultaten alsnog te bereiken)
Methodisch werken houdt in dat je volgens een vaste werkwijze werkt. Je doorloopt steeds
een aantal stappen die regelmatig geëvalueerd worden. Op basis van de evaluatie van de
zorg/ondersteuning vindt bijstelling plaats. Je gaat dan weer een plan maken, uitvoeren
enzovoort waardoor de cyclus opnieuw begint.
De Deming-cirkel is niet voor niets een cirkel. Het cyclisch werken zorgt ervoor dat je
planmatig en gestructureerd werkt aan doelen. Je handelt op basis van een vastgestelde
behoefte of vraag. Evalueren helpt je om te bepalen of je het goede doet.
De heuvel staat symbool voor een steeds betere kwaliteit. Door de Deming-cirkel steeds
weer te doorlopen, wordt de kwaliteitsheuvel beklommen. De wig onder de Deming-cirkel is
een zeer relevant deel van een goed kwaliteitssysteem: het voorkomt immers dat de cirkel
weer van de kwaliteitsheuvel afrolt. De wig symboliseert de kwaliteitsborging.
De zorg en ondersteuning voor bewoners stemmen we af op de wensen, behoeften,
mogelijkheden en beperkingen. Door methodisch te werken gaan we gestructureerd na wat
die wensen en mogelijkheden zijn en maken we duidelijke afspraken met de bewoner en/of
ouders die we vastleggen in het zorgplan. We evalueren op verschillende momenten de
zorg, zodat de zorg afgestemd blijft op de bewoner. Door vraaggericht te werken laten we de
regie zoveel mogelijk bij de bewoner.
Een van de doelstellingen voor 2021 was het zichtbaar maken van het zorgproces, net als
het inrichten van het elektronisch cliëntdossier. De ontwikkeling om het zorgproces
inzichtelijk te maken en vervolgens concrete stappen te zetten kwam moeizaam op gang.
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Eind 2021 is de kennis vergroot en is draagvlak gecreëerd. Besloten is om in januari 2022
het inzichtelijk maken van het zorgproces te gaan faciliteren, waarbij aan drie voorwaarden
wordt voldaan:
1) duidelijk is wie (naam en functie) verantwoordelijk is voor de coördinatie van het
zorgproces en het borgen van de informatie in het elektronisch cliëntdossier (ECD);
2) het elektronisch cliëntdossier (ECD) is zo ingericht dat dit aansluit bij het zorgproces
en zo dat het borgen van informatie praktisch en logisch is;
3) een overlegstructuur op bewonersniveau die zorgt dat de we de zorg blijven
afstemmen en of we nog het goede doen (figuur 7).

Figuur 5

Figuur 6
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Figuur 7

2.3. Wet zorg en dwang
In februari 2021 volgden medewerkers een elearning over de Wet zorg en dwang. In 2022
zal de training in het najaar worden gegeven door de orthopedagoog samen met de
kwaliteitsmedewerker. Joyce-House wil de wetgeving en de praktijk dichterbij elkaar
brengen, wat de kennis, kunde en
bewustwording bij medewerkers
verder zal vergroten.
In de nieuwe overlegstructuur (zie
2.2.) is de evaluatie van de
onvrijwillige zorg meegenomen in de
cyclus. De evaluatiecriteria worden
voortaan besproken met de betrokken
partijen en geborgd in het ECD. Bij
Joyce-House zijn we ons er zeer van
bewust dat we zorgvuldig om moeten
gaan met de onvrijwillige zorg en de
daarbij behorende rechten.
Het implementatieproces is
gestagneerd vanwege onduidelijkheid
in posities, waardoor
besluitvormingsprocessen niet helder waren. Betrokkenen hebben kunde en kennis van de
wetgeving nodig om het proces zorgvuldig te faciliteren (zie paraaf 4.4.). De doelstelling is
eind mei 2022 alle onvrijwillige zorg in het ECD van de bewoners te evalueren en te borgen.
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We werken volgens het stappenplan met de bijbehorende evaluatiecriteria, zoals de wet
heeft omschreven, en sluiten aan bij het cliëntenrecht.
Joyce-House en de Cliëntvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang (CVP-Wzd) hebben nauw
contact gehad in 2021. Op 30 maart 2021 werden, tijdens het kennismakingsgesprek,
samenwerkingsafspraken opgesteld tussen JoyceHouse en Quasir. Er zijn locatiebezoeken geweest,
maar – door de covidpandemie – minder vaak dan we
hadden afgesproken. De CVP-Wzd is voorgesteld aan
medewerkers tijdens een werkoverleg en in een
nieuwsbericht aan ouders/verwanten. De CVP-Wzd
heeft gesignaleerd dat Joyce-House nog niet werkt
volgens de wetgeving. Joyce-House zal in het tweede
kwartaal van 2022 voldoen aan de wetgeving, zodat
de kwaliteit van zorg is verbeterd.

2.4. Cliëntveiligheid - Veilig incidenten melden
Binnen Joyce-House zorgen wij voor een veilige omgeving. Waar mensen werken worden
fouten gemaakt. Belangrijk is dat we van onze fouten leren. Dat we terugkijken en
incidentmeldingen verbeteren, in een open cultuur.
We spreken van een incident wanneer handelingen fout gaan of anders verlopen dan
verwacht. De definitie van een incident is: ‘een niet beoogde of onverwachte gebeurtenis die
betrekking heeft op de kwaliteit van de zorg, en heeft geleid, had kunnen leiden of zou
kunnen leiden tot schade bij de bewoner of medewerker.
De gevolgen van een incident kunnen variëren van geen gevolgen voor de cliënt tot
merkbare gevolgen, ernstige gevolgen of zelfs overlijden. Op het moment dat zaken fout
gaan of anders lopen dan verwacht, zijn daar lessen uit te trekken om te voorkomen dat het
in de toekomst weer gebeurt. Openheid over incidenten en deze bespreekbaar maken is
essentieel.
Sinds maart 2021 maakt Joyce-House gebruik van Ncare (NCare is een digitale
toedienregistratie- en voorschrijfsysteem voor optimale medicatieveiligheid), met de
volgende doelstellingen:
- Actueel medicatieoverzicht – Dagelijks actualiseert de apotheek de bewoner de
nieuwe, gewijzigde of gestopte medicatie in het apotheeksysteem. NCare gebruikt dit
systeem als bron.
- Elektronisch voorschrijven – Voorschrijven, toedienregistratie, dubbele controle én
bestellen; alles in één digitaal systeem.
- Elektronische toedienregistratie – Digitaal aftekenen gaat snel en eenvoudig.
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Digitale registratie van toedieningen geeft inzicht in het medicatieproces.
Alle incidenten die medicatie betreffen worden gemeld in Zilliz (ECD). Het gehele proces van
het melden wordt verbeterd in 2022. We onderzoeken verschillende softwarepakketten die
goed kunnen aansluiten bij Joyce-House om het incident meldingsproces te
registreren/verwerken. Kennis, kunde en bewustwording spelen een grote rol in het
implementatieproces van veilig incidenten melden. We zullen het beleid van incidentmelden
het aankomende jaar faciliteren.
Op de locatie in Smilde zijn de incidentmeldingen vrijwel gelijk gebleven ten opzichte van het
voorgaande jaar. Wolvega is in 2022 voor het eerst met incidentenmelden. Net als in Smilde
worden de incidentmeldingen besproken in het MDO’s, het zorgplanoverleg, werkoverleg en
in de commissie.

Totaal aantal incident meldingen 2020
110

Smilde
Totaal aantal incident meldingen 2021
111

Totaal aantal incident meldingen 2020
-

Wolvega
Totaal aantal incident meldingen 2021
72

De afbeeldingen hieronder geven een cijfermatig beeld van incidentmeldingen die bij JoyceHouse worden gedaan (zie figuur 8 en 9).

SMILDE
INCIDENTMELDINGEN
JANUARI T/M DECEMBER
2021: 111

WOLVEGA
INCIDENTMELDINGEN
JANUARI T/M DECEMBER
2021: 72

Medicatie (38)

Medicatie (61)

Agressie (13)

Agressie (6)

Vallen (5)

Vallen (1)

Overige (Materiaal/technische) (55)

Overige (Epileptische aanval) (4)

8%

1%6%

34%
50%

12%

85%

4%
Figuur 8

Figuur 9
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Hoofdstuk 3 – Ervaringen
3.1. ‘Dit vind ik ervan!’
Joyce-House vindt het belangrijk naar de bewoners te luisteren. Welke
ervaringen hebben zij en hun ouders/naasten? Kunnen we hiervan leren en de zorg met
elkaar verbeteren?
Een aantal bewoners kan (via ondersteunende hulpmiddelen) spreken over hun eigen
ervaringen, een aantal kan dit niet. De ouders/naasten hebben een belangrijke rol in het
ophalen van ervaringen. Ouders/naasten hebben een loyale band met hun kind, dat gehoord
en beschermd moet worden vanuit een vertrouwensband. Ouders/naasten dienen daarnaast
vertrouwen te hebben in de medewerkers die voor hun kind zorgen. De samenwerking dient
te verlopen op basis van open communicatie, waarbij ‘gehoord worden’ en ‘geven en nemen’
essentieel zijn. Wanneer deze basis stevig en stabiel is, zal de zorg aan de bewoners
optimaal zijn. Met hun kennis, kunde en zelfreflectie kunnen medewerkers optimaal bijdragen
aan het leveren van goede zorg. In juni 2021 zijn we gestart met de implementatie van ‘Dit
vind ik ervan!’ binnen Joyce-House. De kwaliteitsmedewerker heeft een uitleg gegeven van
‘Dit vind ik ervan!’ tijdens een teamdag van Wolvega en Smilde.
Voor de bewoners die niet of nauwelijks kunnen
communiceren maken we gebruik van een combinatie van
‘Ik toon’ en ‘Ik zie en vertel’. De kern is altijd een
onderzoekende dialoog aan te gaan aan de hand van
verschillende thema’s met bewoners en/of ouders/naasten.
We onderzoeken wat ze van verschillende onderwerpen vinden, delen hun ervaringen en
geven aan of ze verandering willen. ‘Ik toon’ staat in het teken van observatie van nonverbale signalen. Dat wordt vervolgens gekoppeld aan het elektronisch cliëntdossier van de
bewoners.
In 2021 hebben we helaas de geplande trainingen moeten annuleren door de
covidpandemie. Meerdere keren zijn de trainingen verzet. We kozen er bewust voor de
trainingen niet online te geven, omdat een onderzoekende dialoog samengaat met nonverbale communicatie en intuïtie. Wij zijn
van mening dat dit niet digitaal getraind kan
worden. De trainingen zullen in 2022
worden gepland als de covidpandemie het
toelaat. De implementatie zal worden
voortgezet en geëvalueerd met de nieuwe
directeur-bestuurder.
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3.2. Ervaringen van bewoners, ouders/naasten en medewerkers.

Wat gaat goed?
Bewoners
- alles!
- ik vind dat er fijne mensen
werken hier.
- dat ik elke dag mag
douchen.
- dat we vaak naar buiten
gaan.
- leuke medewerkers.
Ouders
- goede invulling van de dagbesteding
- ik vind de manier van communiceren
tussen personeel en ouder prettig. Er zijn
korte lijnen en ik kan altijd bellen.
- Ik vind het supergoed dat je echt proeft dat
er liefdevol met zoon/dochter en
medebewoners en logés wordt omgegaan!
Ook ontspannen sfeer merk ik als ik er ben,
dat is ook heel fijn.
- Jullie doen met z'n allen prachtig werk in
deze sector en ik hoop dat dit nog langer
mag voortduren.

Medewerkers
- het structureel terug laten komen
van het werkoverleg.
- betere communicatie tussen de
verschillende diensten d.m.v. het
overdracht formulier.
- betere samenwerking tussen
dagbesteding en zorg, het gevoel
1 team te zijn.
- als medewerker van de
woonlocatie werd ik gevraagd om
mee te beslissen bij het tot stand
brengen van het medewerkers
tevredenheid onderzoek
- sinds 2021 vergaderen we op
regelmatige basis wat een
positieve invloed heeft op het
team gevoel.

Wat kan beter?
Medewerkers
- de communicatie tussen kantoor en de
werkvloer kan nog altijd beter. Veel
onduidelijkheid of informatie die verloren
gaat, veel ruis.
- zichtbaarheid/ belangstelling van het
kantoorpersoneel t.a.v. de werkvloer
- onduidelijkheid taken kantoorpersoneel
en bij wie moet ik zijn voor bepaalde
zaken.
- de rol van coördinator is niet duidelijk
op de werkvloer
Bewoners
- niks.
- ik vind dat alles goed gaat
hier.
- vaker willen fietsen
- meer buiten activiteiten.
- vaker pannenkoeken eten.

Ouders
- het inwerken van nieuwe medewerkers.
- ik zou graag een snoezelruimte gecreëerd
zien worden. Ik weet dat hieraan gewerkt
wordt.
- Wat er naar mijn idee verbeterd kan
worden is toch helaas de personeelswissel
op de werkvloer, vooral voor de bewoners
zelf die elke x dan weer afscheid moeten
nemen en weer wennen en je
toevertrouwen aan nieuwe begeleiders en
zorgmedewerkers.
Dit is helaas ook de situatie van AVG,
huisarts en ergo.
Hopelijk kan hierin ook verbetering voor
zover het voor Joyce-House mogelijk is,
want ik snap ook wel de moeilijkheden in
deze tijd met het kunnen aanstellen v
nieuwe mensen daar het overal speelt in
deze sector.
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Hoofdstuk 4 – Medewerkers
4.1. Personeel & organisatie
Het jaar 2021 was een jaar met veranderingen. Niet alleen begroetten wij in januari een
nieuw team op de locatie in Wolvega maar hebben we ook ingezet op een passende
uitbreiding en professionalisering op het ondersteuningsbureau. Verder is de voorbereiding
en benoeming van een nieuwe personeelsvertegenwoordiging voor alle locaties tot stand
gekomen. Beleid is op onderdelen geactualiseerd en/of opnieuw opgesteld zoals het Arbo
beleid, Verzuim- en re-integratiebeleid en bijbehorende onderliggers zoals het verzuim- en
adm. protocol, de RI&E vragenlijst met een plan van aanpak en verschillende interne
procedures.
Formatie
Door een combinatie van factoren werden we begin 2021 geconfronteerd met een
personeelstekort door toenemend verzuim en meer tijdelijke uitval vanwege de
covidpandemie. Daarnaast moest er op 1 januari een compleet zorgteam staan op de
nieuwe locatie in Wolvega. Het was een enorme uitdaging in de periode voor kerst een
nieuw team te werven. We hebben de eerste maanden een flexteam van ZZP’ers structureel
in moeten zetten om de continuïteit van de zorg te waarborgen en het team enigszins te
ontlasten.
Als blijk van waardering hebben alle medewerkers
in de loop van 2021 twee extra verlofdagen
gekregen. Rond de zomer is gestart met het
onderzoeken van de mogelijkheden tot het herzien
van de bestaande dienstenstructuur om kwalitatief
goede zorg te blijven leveren met een gezonde
bedrijfsvoering, bijvoorbeeld door dagbesteding en
wonen te gaan integreren. In het najaar werd
duidelijk dat Joyce-House de locatie in Steenwijk op
1 mei 2022 ging overnemen. Daarom is besloten
het actualiseren van de functieomschrijvingen uit te
stellen tot de zomer van 2022. Dan is ook duidelijk
hoe Joyce-House haar zorgteams op 3
woonzorglocaties efficiënt en effectief in gaat zetten.
We zijn er trots op dat we, ondanks de krapte in de arbeidsmarkt medewerkers aan ons
weten te verbinden, soms met een lastige en krappe planning vanwege de startdata van de
nieuwe locatie. Een aantal collega’s heeft de organisatie verlaten voor een nieuwe uitdaging.
Vertrek is natuurlijk spijtig maar biedt ook nieuwe kansen m.b.t. het bijstellen van het profiel
van kandidaten en een aanpassing van de formatie en flexibele schil die altijd in relatie moet
staan tot het aantal bewoners.
Gezien de omvang van de organisatie is doorstroom vooralsnog beperkt mogelijk.
Functiehuis 2021
We streven naar een evenwichtige formatie met een objectieve functiewaardering en
transparante beloning. Joyce-House is aangesloten bij FWG en VGN en maakt gebruik van
het functiewaarderingssysteem voor de zorg, en specifiek de matrix FWG
gehandicaptenzorg. In 2021 zijn de functiewegingen getoetst en daar waar nodig
geactualiseerd.
De volgende stap betreft het opstellen van actuele functieomschrijvingen.
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Formatie

Peildatum 1 juli 2021

Locatie Smilde
15,94 fte (24)
Locatie Wolvega
5,78 fte (8)
Ondersteuningsbureau 4,71 fte (9)

31 december 2021

per 1 januari 2022

14,61 fte (22)
6,01 fte (8)
5,52 fte (9)

-2 fte
+0,22 fte
+0,82 fte

4.2. Verzuim 2021
Het gemiddelde verzuim voor Joyce-House als geheel is niet te genereren aangezien de
locaties bij verschillende arbodiensten waren aangesloten. In 2022 geldt dat alle
medewerkers bij een arbodienst zijn ondergebracht.
Locatie Smilde
Het ziekteverzuim op de locatie in Smilde (gemiddeld 24 medewerkers) is in 2021 helaas
verder gestegen van 8,5% naar 12,5%. Er was sprake van 36 verzuimmeldingen en
gemiddeld 32 verzuimdagen. Dit gemiddelde wordt mede veroorzaakt door langdurig (niet
werk gerelateerd) verzuim. We zagen opnieuw een toename in het aantal kortdurende
meldingen vanwege covid, met een stijging van 1,5% in het laatste kwartaal van 2021.
Landelijk leidde het aantal covidmeldingen uiteindelijk tot een tweede lockdown.
Locatie Wolvega en ondersteuningsbureau
Het ziekteverzuim op de locatie in Wolvega en het ondersteuningsbureau (gemiddeld 16
medewerkers) ligt een stuk lager met gemiddeld 4,3%. Ook op deze locatie zien we, door de
covid-meldingen, een piek in het najaar van 5,88% in de maand oktober. In de periode juni
t/m september 2021 was het gemiddelde verzuim slechts 1,63% gemiddeld.
Landelijke verzuimcijfers
Landelijk was het gemiddelde verzuim in 2021 in de gehele zorgsector 8,24%, met een
gemiddelde verzuimduur van 29 dagen. Voor de gehandicaptenzorg is dit iets hoger,
namelijk 8,69%. De VGN rapporteert een langdurig verzuim van 13%.
Als we Joyce-House vergelijken met de cijfers die de VGN publiceert, zien we dat Smilde iets
onder het landelijk gemiddelde zit voor gemiddeld langdurig verzuim en
Wolvega/ondersteuningsbureau ruim onder het landelijk gemiddelde van de
gehandicaptensector.
Vooruitblik naar 2022
In het eerste kwartaal van 2022 zien we, ondanks de covidmeldingen, een sterke daling van
het verzuimcijfer voor Joyce-House in zijn geheel naar gemiddeld 4,33%. Als deze lijn
doorzet is het aannemelijk dat het verzuim in 2022 aanzienlijk lager zal zijn dan in 2021. Het
aantal medewerkers neemt in dit jaar toe van 40 naar ca 55 medewerkers omdat we per 1
mei de locatie in Steenwijk starten.

4.3. Medewerkerstevredenheidsonderzoek 2021
In 2021 heeft ZorgfocuZ het medewerkerstevredenheidsonderzoek voor Joyce-House
uitgevoerd aan de hand van gestandaardiseerde vragenlijsten. Deze vragenlijsten zijn breed
op thema’s samengesteld. Een interne werkgroep heeft een keuze gemaakt van specifieke
vragen voor medewerkers. De vragenlijst is uitgegeven aan 46 medewerkers verdeeld over
drie locaties.
Locatie
Smilde
Wolvega
Ondersteuningsbureau

Aantal
28
9
9

Ingevuld
15
9
9

Gemiddelde response

46

33

Respons
54%
100%
100%
71,74%
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Respons
Van de 46 medewerkers hebben 33 medewerkers de vragenlijst ingevuld. Dit betekent een
gemiddelde respons van 71,74%.
Een deel van de medewerkers ervaart onvoldoende ruimte om zelfstandig beslissingen te
kunnen nemen en/of mist coaching/aansturing van de leidinggevende.
Daarnaast zijn doelstellingen, besluitvormingsprocessen en scholingsmogelijkheden
onvoldoende duidelijk. In december 2021 is na twee jaar opnieuw een PVT benoemd. Dit zal
de medezeggenschap verbeteren. Ook staat de RI&E weer op de agenda.
In een jonge organisatie gaat de groei naar volwassenheid met vallen en opstaan. De eerste
jaren zijn aandacht en middelen ingezet op de zorg en het faciliteren van de zorg. In 2021 is
geïnvesteerd in het faciliteren van processen op het gebied van bedrijfsvoering, kwaliteit,
P&O en administratie.
We realiseren ons dat de communicatie hierdoor soms onvoldoende aandacht heeft
gekregen. We sturen inmiddels meer centrale updates. Met passende ICT-maatregelen
bereiken we onze medewerkers ook beter. Onze wens vóór 2023 een nieuwe website en
intranet te hebben.
Vragenlijst
Aan medewerkers is een vragenlijst voorgelegd met 32 vragen over 11 thema’s. We
verwijzen naar de tabel op blz. 21. Op alle thema’s was de score overwegend positief. Bij de
vragen was er ruimte voor het geven van een toelichting. Medewerkers hebben waardevolle
feedback gegeven. In willekeurige volgorde:

Waardering

Aandachtsgebieden

Prettige sfeer

Inrichting processen

Doelgroep

Communicatie

Korte lijnen

Prioritering

De visie

Besluitvorming

Weinig werkdagen

Afronden

Gezellig

Transparantie

Activiteiten

Eigen budget onkosten

Kleinschalig

Beleid en protocollen

Diversiteit bewoners

Een vast aanspreekpunt

Bewoners zijn geen nummer

Kwaliteitssysteem

(Keuze) vrijheid

Taakomschrijvingen

Zelfstandigheid

Roosteren
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Thema's
Werkinhoud

Vragen Onderwerpen

Mee eens

4

Werkplezier
Ruimte voor zelfstandige beslissingen
Duidelijkheid uitvoering werkzaamheden
Taakomschrijving

97% eens
75% eens
94% eens
78% eens

Samenwerking

3

Efficiënt werken in het team
Tevredenheid samenwerking in het team
Gewaardeerd voelen door collega's

60% eens
88% eens
100% eens

Leidinggevende

5

Het zelf bespreken van inzetbaarheid
Leidinggevende maakt vernieuwing mogelijk
Informatie door leidinggevende op uitvoering
Voldoende coaching/sturing van leidinggevende
Toegankelijkheid leidinggevende

72% eens
80% eens
64% eens
51% eens
88% eens

Collega's

2

Organisatie

3

Veiligheid bespreken fouten met collega's
Elkaar aanspreken op negatief gedrag
Toekomstbeeld organisatie is duidelijk
Prettige werksfeer
Problemen kunnen bespreken

94% eens
72% eens
36% eens
84% eens
91% eens

Interne communicatie

2

Arbeidsvoorwaarden

3

Tevreden over samenwerking/afspraken met collega's
Trots zijn op de organisatie
Tevredenheid arbeidsvoorwaarden
Voldoende medezeggenschap
Tevreden over werktijden

88% eens
83% eens
84% eens
44% eens
85% eens

Scholing en Ontwikkeling

4

Voldoende mogelijkheden bijscholing, ontwikkeling
Gebruikmaken van mogelijkheden m.b.t. inzetbaarheid
Overweging elders te solliciteren/ontwikkelen
Openstaan voor nieuwe/andere taken

64% eens
87% eens
64% oneens
93% eens

Apparatuur en Middelen
Sociale veiligheid

1
2

Arbo en fysieke belasting

3

Voldoende voorzieningen aanwezig
Adequaat handelen bij incidenten
Onveilig voelen bij collega's
Werkzaamheden binnen de tijd uit kunnen voeren
Meekunnen met veranderingen in het werk
Vermoeid zijn na het werk

51% eens
66% eens
85% oneens
67% eens
97% eens
75% oneens

Totaal aantal vragen

32

Eindcijfer
De gemiddelde score in een cijfer uitgedrukt is een mooie 7.
Van de 33 respondenten geven 28 collega’s (85%) aan dat zij tevreden zijn. Vijf
medewerkers zijn minder tevreden.
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Landelijke benchmark
In vergelijking met de Noordelijke Werkbelevingsmonitor zien we dat Joyce-House een
gelijke score heeft van een 7,8 op werkvermogen. Het eindcijfer als werkgever ligt nog een
halve punt lager.
Tot slot
We zijn blij met het positieve resultaat van het medewerkerstevredenheidsonderzoek. Het is
goed te constateren dat op werkplezier hoog gescoord wordt. We bedanken onze
medewerkers voor het invullen van de vragenlijst. Met de aandachtsgebieden en gegeven
feedback gaan we aan de slag en kunnen we ons voordeel doen.

4.4. Scholing
Uit het medewerkerstevredenheidsonderzoek blijkt dat de scholingsmogelijkheden voor
medewerkers onvoldoende bekend zijn. Hoewel een van de doelstellingen voor 2021 was dit
te verbeteren, heeft het scholingsplan onvoldoende prioriteit gekregen. In 2022 zal hier
voorrang aan worden gegeven en zal een visie en beleid op scholing worden geformuleerd.
Aan de scholingsverplichtingen (rond epilepsie, de Wet zorg en dwang, autorisaties et
cetera), is voldaan in 2021. Tijdens verschillende teamdagen zijn medewerkers ook
meegenomen in het pedagogisch klimaat, ‘Dit vind ik ervan!’, de LACCS- methodiek,
casusbesprekingen etcetera.

4.5. Zelfreflectie in teams
De zelfreflectie binnen de teams wordt anders vormgegeven in 2022. De visie op zelfreflectie
zal deel uitmaken van het scholingsplan.
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Hoofdstuk 5 – Faciliterende organisatie
De juiste persoon op de juiste plaats op het juiste moment! De directeur-bestuurder heeft
aangegeven niet de juiste persoon te zijn om met de organisatie een volgende stap te zetten
in het professionaliseringsproces van de organisatie. Dit heeft onbedoeld en onbewust
invloed gehad op de kwaliteit van de organisatie. De harde kant van goed bestuur betekent
zorgen voor:
- kwalitatief goede en veilige zorg voor de bewoners
- duidelijkheid over wie voor welk onderdeel binnen de organisatie verantwoordelijk is
- een goed financieel beheer.
Bij de zachte kant van goed bestuur gaat het onder meer over inzicht en zelfreflectie. Met
hart voor de organisatie heeft de directeur-bestuurder besloten zich terug te trekken. Ook dat
is goed bestuur!
De visie van de organisatie staat als een huis. Ze zal in de harten van de medewerkers
overgedragen worden aan alle betrokkenen.
5.1. Uitbreiding ondersteunende diensten
In januari 2021 is een kwaliteitsmedewerker aangesteld. In maart 2021 zijn vervolgens een
cliënt-relatiebeheerder en een locatiehoofd voor Wolvega aangenomen, in april 2021 een
manager bedrijfsvoering, een backoffice-medewerker en een huismeester aangenomen om
het ondersteunende team te vergroten. In oktober 2021 heeft de manager bedrijfsvoering na
het vertrek van het locatiehoofd deze functie tijdelijk overgenomen. In 2021 is geïnvesteerd
in de harde kant professionalisering van processen op het gebied van bedrijfsvoering,
kwaliteit, P&O en administratie.
In juni 2021 hebben er heidagen plaatsgevonden voor de ondersteunende diensten over hoe
de processen te optimaliseren onder begeleiding van een externe organisatieadviseur.
Helaas is de besluitvorming gestagneerd, mede door de aangekondigde bestuurswissel.
Ondanks de onduidelijkheden in besluitvormingsproces in het besluitvormingsproces hebben
medewerkers hun verantwoordelijkheden gepakt en hard gewerkt aan een basis voor 2022.
In 2022 zullen we verder werken aan het faciliteren van processen en deze verder
ontwikkelen, waardoor we met elkaar de organisatie verder kunnen professionaliseren onder
leiding van de nieuwe directeur-bestuurder.
Strategie
Een heldere strategie is voor organisaties van belang omdat het duidelijkheid schept. Ze
geeft richting aan de organisatie, schept kaders voor het maken van keuzes en helpt bij het
bepalen van de succesfactoren voor groei. In 2022 zal er gewerkt worden met een duidelijke
strategie en visie, vertaald in locatieplannen en locatieprofielen.
Doelgroep bepaling
Het bepalen van de doelgroep maakt dat er focus ontstaat in de organisatie. Het leveren van
zorg aan de doelgroep is het hoofdproces van de organisatie, met continu aandacht voor
optimalisering van de zorg. Het leveren van goede zorg en het imago dat de organisatie
daarmee opbouwt staan met elkaar in verbinding, maar het begint uiteindelijk altijd met het
bepalen van de doelgroep. In 2022 zal de organisatie locatieprofielen beschrijven die de
doelgroep, richting en focus van de locaties ondersteunen.
Organisatiestructuur
In mei 2021 is het organogram van de organisatie als concept herzien. In november 2021 is
onderzoek verricht naar de structuur van de organisatie en advies uitgebracht aan de
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bestuurder. Deze heeft in overleg met de RvT besloten de besluitvorming over te laten aan
de nieuwe directeur-bestuurder.
Kwaliteitssysteem
Heel simpel gezegd is een kwaliteitssysteem een managementinstrument, zoals bijvoorbeeld
het kwaliteitskader, HKZ, Keurmerk in de zorg, Prezo of ISO en INK, dat helpt bij het
waarborgen en verbeteren van de kwaliteit. Het management van de organisatie heeft
continu de taak te zorgen dat de kwaliteit van onze zorg- en dienstverlening goed is en blijft.
Het kwaliteitsmanagementsysteem is een systeem dat de organisatie helpt op een
systematische, transparante en effectieve manier de kwaliteit van de gehele bedrijfsvoering
te waarborgen en deze in een proces van voortdurend verbeteren te brengen.
Het kwaliteitssysteem biedt structuur voor het primaire proces. Alle andere rollen en functies
binnen de organisatie zijn erop gericht het zorgproces te versterken. We hebben stappen
gezet te werken aan de kwaliteitsborging binnen Joyce-House. Het zal de aankomende jaar
een blijvende ontwikkeling zijn. We zijn gaan werken met Microsoft 365 en gaan SharePoint
gebruiken om het kwaliteitssysteem te borgen.
In figuur 6 (zie paragraaf 2.2) is eerder gesproken over het Deming-cirkel. Met de PDCAcyclus kunnen we methodisch werken en voldoen aan het continu verbeteren van de zorg.
Taken, Bevoegdheden en Verantwoordelijkheden (TBV)
Onduidelijkheid in rollen, taken en verantwoordelijkheden kost veel energie en geld. Als
onduidelijkheid te lang blijft bestaan, verlaten medewerkers de organisatie. Een duidelijke
omschrijving van taken en verantwoordelijkheden, die is afgestemd met de medewerkers,
geeft duidelijkheid en overzicht. Daarbij hoort ook het formuleren van heldere verwachtingen.
Wet medezeggenschap cliënten zorginstelling (Wmcz)
De Wet medezeggenschap cliënten zorginstelling (Wmcz) wordt ook in 2022 verder
vormgegeven en gefaciliteerd, zodat Joyce-House hier vanaf januari 2023 aan voldoet.
Uitbreiding locatie en dagbesteding
In 2021 werd de locatie in Wolvega bewoond door vijf bewoners. Met het oog op een
gezonde bedrijfsvoering is de doelstelling voor 2022 dat alle twaalf woonplekken bezet zijn.
Ook opent Joyce-House op 1 mei 2022 een nieuwe locatie in Steenwijk met mogelijkheden
tot interne dagbesteding, zodat een financiële gezondheid beter gewaarborgd is.
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Hoofdstuk 6 – Samenvatting en conclusie
Het schrijven van een kwaliteitsrapport t.b.v. het kwaliteitskader
ziet Joyce-House als een doorlopend proces waarin vooral
gekeken wordt naar hoe we ons kunnen ontwikkelen.
In 2021 hebben we er met elkaar hard aan gewerkt om een
goede basis te leggen voor verdere professionalisering.
In 2022 realiseren we duidelijke besluitvormingsprocessen,
werken we met methodieken vanuit visie en bepalen we een
duidelijke koers. Vanuit goede communicatie creëren we
draagvlak bij onze medewerkers voor de richting die we inslaan.
Voor Joyce-House was 2021 een bewogen jaar zoals al in de
inleiding is beschreven.
De eerste jaren zijn aandacht en middelen ingezet op de zorg en
het faciliteren van zorg. In 2021 is flink geïnvesteerd in het
faciliteren van processen op het gebied van bedrijfsvoering,
kwaliteit, P&O en administratie. Zo is een stevige en gezonde basis gelegd voor de
toekomst.
Wat heeft in 2021 plaatsgevonden:
- De opening van de locatie in Wolvega
- Gezellige en leuke activiteiten georganiseerd op locaties voor bewoner en/of
ouders/naasten o.a. NLDoet.
- Zorgproces inzichtelijk gemaakt met een duidelijke overlegstructuur voor evaluatie en
bijstelling.
- Inrichten van het elektronische cliëntendossier
- Ncare implementeren om de medicatieveiligheid te vergoten
- Medewerkerstevredenheidsonderzoek
- Het oprichten van de PVT
- Het opstellen van beleid, procedures en functiewaardering
- Voorbereiding treffen voor het openen van de locatie in Steenwijk
- De werving en benoeming van de nieuwe directeur-bestuurder
- Uitbreiding in de ondersteunende diensten
- Inzicht en kennis over waar de organisatie nog in moet
verbeteren om zich te kunnen professionaliseren.

6.1. Doelstellingen 2022
Waar gaat Joyce-House zich in 2022 op richten:
Hieronder geven we een weergave van de ontwikkelingen die JoyceHouse wil verbeteren in de organisatie, echter is dit niet in een jaar
behaald. We willen continu verbeteren in een dynamische
organisatie.
- Dienstenstructuur herzien
- Communicatie verbeteren
- Wet zorg en dwang faciliteren
- Incidentenmelden faciliteren
- ‘Dit vind ik ervan!’ faciliteren
- Uitbreiding locatie Steenwijk
- Integreren wonen en dagbesteding
- Functiehuis definitief maken
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RI&E starten
Visie op scholingen en zelfreflectie ontwikkelen en faciliteren
Strategie, richting, locatieplannen en locatieprofielen ontwikkelen
Doelgroep bepalen
Organisatiestructuur vastleggen en borgen.
Kwaliteitssysteem ontwikkelen en faciliteren
Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden beschrijven
Wet medezeggenschap cliënten zorginstelling faciliteren
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Hoofdstuk 7 – Reflectie op het kwaliteitsrapport
7.1. Externe visitatie
De externe visitatie zal in het najaar van 2022 plaatsvinden. Joyce-House is zich aan het
oriënteren hoe en met welke organisatie we kunnen samenwerken.

7.2. Cliëntenraad
Wij zijn als cliëntenraad erg tevreden over de manier waarop alle medewerkers binnen
Joyce-House hun best doen om alle cliënten als individu te behandelen en als zodanig aan
hun persoonlijke wensen en behoeften invulling te geven.
Met name in Wolvega dat gestart is in 2021 hebben de cliënten door gehoord en gezien te
worden grote stappen vooruit kunnen zetten. Dat is een erg goede ontwikkeling voor de
toekomst.
Net als voorgaande jaren blijven we bezorgd over het aantal incidenten en het verloop van
medewerkers. Met name in Wolvega was het aantal medicatie incidenten erg hoog. Wij
zullen ook in 2022 in gesprek blijven met de leidinggevenden om het verloop terug te
brengen.
Uit het rapport komt ook naar voren dat medewerkers beter geïnformeerd moeten worden
over de toekomstvisie. Dit is zeker van belang om mensen “aan boord” te houden.
Voor 2022 zal de cliëntenraad uitgebreid worden vanwege toetreding van leden vanuit
Wolvega en Steenwijk. Wij zullen als cliëntenraad toezicht blijven houden op de organisatie
en op het welzijn van alle cliënten.
Ietie Zijlstra

7.3. Raad van toezicht
Zoals het rapport laat zien is 2021 een intensief jaar geweest op alle fronten in en rond
Joyce-House. Onder andere de opstart van locatie Wolvega, de Covidpandemie, zorg op het
personele vlak, verzuim, personele invulling, digitalisering van het medicatieproces, de
aankondiging van het vertrek van de directeur-bestuurder en onduidelijkheid over taken en
bevoegdheden. Deze zaken hebben er mede voor gezorgd dat Joyce-House in een minder
stabiele fase belandde.
Desondanks geeft de uitkomst van het medewerkerstevredenheid een mooie 7 weer en daar
kunnen we met elkaar blij en trots op zijn.
Het laat zien dat men vanuit passie en aandacht wil blijven zorgen voor alle mooie bewoners
van Joyce-House en dat zij zorgen vanuit het hart! Ondanks de groei, ligt het accent op
kleinschalig wonen waar medewerkers bewust voor kiezen.
Joyce-House is in een andere fase beland met de komst van de nieuwe directeurbestuurder. De organisatie wordt groter en dat vraagt verdere professionalisering op alle
fronten. Door de aangekondigde bestuurswissel was het zaak om de organisatie door te
laten draaien. Het doorvoeren van veranderingen en/of besluiten werden “vooruitgeschoven”
naar de nieuwe directeur-bestuurder terwijl de behoefte aan structuur en duidelijkheid steeds
groter werd.
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Het rapport geeft een goede weergave van het jaar 2021 met daarnaast duidelijke doelen en
verwachtingen naar 2022 en de toekomst. Door iedereen in Joyce-House wordt met volle
energie er aan gewerkt om het bestaansrecht; “Goede en kwalitatief hoogwaardige zorg!”
vorm en inhoud te blijven geven. Het leveren van deze zorg is een continu proces waar meer
dan een goede basis voor aanwezig is.
Gea de Jonge
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