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Voorwoord
Voor u ligt het kwaliteitsverslag 2020 van Nieuw Rollecate. Hierin leest u meer over de manier waarop de
organisatie en haar medewerkers op een lerende wijze zorgdragen voor de kwaliteit van zorg. Het geeft u
tevens een beeld welke ontwikkelingen er in 2020 voor onze gasten en hun naasten, onze medewerkers én
het bestuur zijn geweest.
Sinds 2018 schrijft Nieuw Rollecate elk jaar een kwaliteitsverslag. Deze is onder andere gebaseerd op de
evaluatie van de doelstellingen en inhoud van het meerjarenkwaliteitsplan 2019-2020-2021. Dit
kwaliteitsverslag gaat over het jaar 2020. Het maken van een kwaliteitsverslag is een eis uit het
kwaliteitskader verpleegzorg. Dit kwaliteitskader is als kwaliteitsstandaard opgenomen in het wettelijk
Register van het Zorginstituut en vormt daarmee per 1 januari 2018 de wettelijke basis voor de kwaliteit van
verpleeghuiszorg. In het kwaliteitskader wordt eveneens uitgegaan van het belang van transparantie. Voor
het lokale leer- en verbeterproces is het belangrijk dat de relevante informatie beschikbaar is voor
betrokkenen en geïnteresseerden. Ook voor keuze-informatie en externe verantwoording is openbaarheid
van het kwaliteitsverslag en vergelijkbaarheid van informatie vereist. Daarom wordt dit kwaliteitsverslag
gepubliceerd op onze eigen website en op de Openbare Database van het Zorginstituut Nederland.
Het jaar 2020 was in alle opzichten een uniek jaar. In maart 2020 kwam het Corona virus ons land in en
sindsdien houdt het virus ons in zijn greep. Door het virus zijn wij dusdanig beperkt geweest waardoor
opleidingsdagen, bijscholingen, medewerkersontwikkeldagen, teamoverleggen, etc. niet allemaal
doorgang hebben kunnen vinden. Ook het buitenfeest en het 5-jarig jubileum van Nieuw Rollecate heeft
niet zo plaatsgevonden, als het aanvankelijk gepland en georganiseerd was. Desondanks hebben wij
getracht voor de gasten het gezellig te maken, binnen de beperkingen die er waren. Als directrice ben ik
trots op Nieuw Rollecate, onze gasten, diens familieleden en onze medewerkers. Wij hebben ons met
elkaar goed door de Corona crisis heen geslagen. Er zijn geen gasten overleden aan corona en wij hebben
onze uitstekende zorg ongewijzigd kunnen voortzetten. In 2020 hebben er ook veel
onderhoudswerkzaamheden plaatsgevonden, welke om de vijf jaar plaats moeten vinden.
In onze kleinschalige en persoonlijke omgeving bieden wij hier uitstekende zorg op maat terwijl onze
gasten hun vertrouwde leven zoveel mogelijk kunnen blijven voortzetten zoals ze dat gewend zijn. Nieuw
Rollecate werkt met zorgbutlers, ofwel zorgprofessionals die met passie hun werk doen. Zij verlenen niet
alleen professionele zorg maar zijn ook gastheer/vrouw in de breedste zin van het woord.
Wonen bij Nieuw Rollecate betekent wonen zoals thuis met de zekerheid van zorg en veel tijd en ruimte
voor persoonlijke aandacht. Dat is de kracht van Nieuw Rollecate!
Met vriendelijke groet,

Linda Hazelhekke-Zomer
Directrice Nieuw Rollecate (DGA)
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Over Nieuw Rollecate
Nieuw Rollecate is in 2015 opgericht en is een kleinschalige woon-zorgvoorziening voor mensen met een
zorgbehoefte. Nieuw Rollecate heeft één locatie in Deventer (KvK 66809711).
Onze missie is: Onze gasten kunnen zo lang mogelijk op een vertrouwde wijze hun eigen leven blijven leven,
met het wooncomfort en in de stijl die ze gewend zijn. We bieden zorgondersteuning op maat enbesteden
tijd en de ruimte voor echte persoonlijke aandacht.
Nieuw Rollecate biedt een vernieuwend zorgconcept dat de verbinding legt tussen kwaliteit van dagelijks
leven aan de ene kant en de zorgbehoefte aan de andere kant. De zorgbehoeften en -wensen van onze
gasten staan centraal. Wonen bij Nieuw-Rollecate voelt als wonen zoals thuis, maar dan met de zekerheid
van persoonlijke zorg, aandacht en service. Het hele jaar door, zeven dagen inde week en 24 uur per dag.
Iedereen met een tijdelijke of permanente zorgbehoefte, en in elke levensfase, kan bij ons terecht.
Onderscheidend is de grote betrokkenheid en deskundigheid van de medewerkers en behandelaars en allen
die bijdragen aan de zorgverlening, de korte lijnen en het ruime aanbod van extra services en diensten
binnen de locatie.Dat betreft niet alleen de excellente zorg die verwacht mag worden van Nieuw Rollecate
maar ook de vele extra’s die geboden worden in de vorm van activiteiten op de locatie en daarbuiten.
Nieuw Rollecate is volledig zelfstandig als het gaat om de dagelijkse gang van zaken. We hebben een eigen
keuken met een chef-kok, een eigen linnenkamer, schoonmaak en huismeester. Er zijn verder geen
stafafdelingen zoals HRM, Communicatie/ PR. Al het zorggeld is bestemd voor de medewerkers die een
directe werkrelatie hebben met de gasten.
Nieuw Rollecate is een erkend leerbedrijf en beschikt over verschillende licenties welke u kunt vinden op de
website van de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB).

Organisatiegegevens
Naam:
Handelsnaam:
Adres:
Postcode:
Plaats:
E-mailadres:
Website:

HaZo Zorg B.V.
Nieuw Rollecate
E. Tesschenmacherstraat 9
7415 CR
Deventer
info@nieuwrollecate.nl
www.nieuwrollecate.nl

KvK:
WTZI:
AGB:

66809711
14377
41411644

HaZo Zorg B.V. is de houder van locatie Nieuw Rollecate en kent een eenhoofdig bestuur. De bestuurder is
ook de eigenaar. Er is een Raad van Toezicht die bestaat uit twee leden. HaZo Zorg B.V. heeft een WTZItoelating voor persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding.
Binnen Nieuw Rollecate wonen mensen op basis van gescheiden wonen en zorg. Dit betekent dat de gasten
hun appartement zelf huren. Men kan dus uiteraard ook zelf zijn appartement naar wens inrichten. De
appartementen worden allemaal schoongehouden door de facilitair medewerkers die in dienst zijn van
Nieuw Rollecate. Ook de algemene ruimtes worden dagelijks zorgvuldig schoongemaakt. Gasten hebben
twee overeenkomsten met HaZo Zorg B.V., namelijk:
• Een woon- en serviceovereenkomst;
• Een zorgovereenkomst.
Nieuw Rollecate Deventer is gevestigd aan de Tesschenmacherstraat, op loopafstand van het centrum en
het station van Deventer.
4

Historie
Nieuw Rollecate kent een rijke historie. Van 1931 tot aan 1996 deed het dienst als Rijkslandbouwhuishoudschool. Studenten uit het hele land kwamen hiervoor naar Deventer. In 1996 opende
Rijkshogeschool IJsselland (het huidige Saxion) een nieuwe locatie aan de Handelskade 75 en verhuisden de
studenten mee. De tuin van Nieuw Rollecate is nu in gebruik als buurttuin. Veel van het oude karakter van
Nieuw Rollecate is bewaard gebleven. Zo is de buitenzijde in de jaren dertig stijl nagenoeg onveranderd en
het bekende glas-in-lood is op diverse plekken opnieuw geplaatst. Ook de naam Nieuw Rollecate en haar
symbool, de zonnebloem, is behouden. Beide zijn in een eigentijdse stijl verwerkt in het nieuwe logo.

Omgeving
In de omgeving van Nieuw Rollecate is het goed toeven. Hanzestad Deventer is één van de vijf oudste
steden van Nederland en gelegen aan de IJssel. De bushalte is op loopafstand en het centrum is ongeveer
een kwartier lopen. In de stad is genoeg te zien zoals de Lebuïnuskerk, de Sint Nicolaaskerk in het
Bergkwartier en de vele smalle straatjes met mooie oude panden en gezellige winkeltjes. Verder nodigt de
groene omgeving uit tot een fijne wandeling en fietstocht.

Het pand
Nieuw Rollecate beschikt over 24 woonzorgappartementen waarvan een deel in de karakteristieke
voormalige klaslokalen. Deze variëren in grootte van 35 m2 tot 65 m2. Alle appartementen hebben royale
raampartijen en beschikken over ten minste een woonkamer, slaapkamer, keuken en badkamer met
douche en toilet en een eigen pantry. De appartementen zijn zo opgezet dat ze ook voor echtparen zeer
geschikt zijn. Alle appartementen zijn rolstoeltoegankelijk. De appartementen op de begane grond hebben
een eigen terras, op de eerste verdieping heeft u een frans balkon. Ieder appartement kan helemaal eigen
gemaakt worden en naar eigen smaak in te richten met persoonlijke meubilair en spullen. Daarnaast zijn er
luxe hotelkamers met eigen badkamer voorzien van douchestoel en wandbeugel, toilet en een design
badmeubel. De luxe zorghotelkamers bieden uiteraard alle zorg-technische voorzieningen, zoals een
verpleegkundig oproepsysteem met intercom.De hotelkamers zijn zeer geschikt voor bijvoorbeeld na een
operatie, als zorg thuis tijdelijk niet mogelijk is, in geval van respijtzorg of omdat men er gewoon even
lekker tussenuit wil.
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Het zorgconcept
Zorgconcept
Bij Nieuw Rollecate geven we zorg zoals onze gastendat graag willen. De kwaliteit van het leven en de
zorgbehoefte staan centraal. Wat voor zorg ook gewenst is, iedereen kan bij ons terecht. Van eenvoudige
hulp tot intensieve verpleging. Samen met de gast en/of de familieleden/mantelzorgers bespreken wij
welke zorg nodig is en op welke wijze dat gewenst is. Met andere woorden; persoonlijke zorg op maat.
Daar is onze organisatie helemaal op ingericht.

Zorgbutlers
Bijzondere aandacht verdienen onze zorgbutlers. Gedreven professionals met passie voor zorg. Zij mogen
op elk niveau zorg leveren, hiervoor zijn ze ook volledig geaccrediteerd en gediplomeerd. Ze helpen niet
alleen met persoonlijke zorg en verzorging, maar zijn ook gastheer/vrouw. Samen wandelen, een spelletje
spelen, bezoek van gasten ontvangen en ze voorzien van een hapje en drankje. Kortom; compleet en
persoonlijk gastheerschap. Onze zorgbutlers staan dag en nacht voor u klaar.De zorgbutlers hebben een
deskundigheidsniveau variërend van niveau 2 tot en met niveau 5.

Samenwerking met zorgverleners
Wij werken samen met diverse zorgverleners. Denk aan apotheken,
huisartsenpraktijken,tandartsenpraktijken, pedicuresen fysiotherapiepraktijken. Zo komt de huisarts op
verzoek langs voor een griepprik, is de trombosedienst aanwezig op bepaalde tijden en houdt de tandarts
spreekuur in Nieuw Rollecate. Daarnaast is bijna dagelijks een fysiotherapeut voor controle en eenvoudige
behandelingen aan het werk op onze locatie. Liever in eigen appartement behandeld worden? Ook dat is
mogelijk. De kosten hiervoor kunnen (deels) vergoed worden door de zorgverzekeraar, afhankelijk van de
persoonlijke situatie.

Permanente zorgverlening
De zorgbehoefte kan na verloop van tijd veranderen. Bij ons krijgen gasten de zorg die ze nodig hebben.
Zowel permanente als tijdelijke zorg. Zelfs voor dementiezorg of terminale zorg kan men bij ons terecht.
Onze zorgprofessionals staan dag en nacht, 7 dagen in de week klaar. Een geruststellende gedachte, het
welzijn van onze gastenstaat voorop!

Tijdelijke zorgverlening
Onlangs geopereerden/of tijdelijke zorg nodig? Is familie (tijdelijk) niet in staat om zorg te bieden of er
gewoon even tussenuit? Hiervoor hebben wij onze speciale hotelkamers waar we 24-uurszorg voor een
tijdelijke periode kunnen bieden.

Zorgplan
Wij maken samen met de gast een zorgplan.In dit zorgplan staat het levensverhaal, gewoonten, wensen
enbehoeften beschreven. In dit zorgplan stellen wij samende zorgdoelen op. Het zorgplanmaaktzo duidelijk
op welke wijze onze medewerkers onze gastenzogoed mogelijk kunnen ondersteunen.
Bij Nieuw Rollecate wordt gewerkt met eenelektronisch cliëntdossiervan Nedap. Het doel van ditdossier is
om de zorg 24/7 zo optimaal mogelijkte laten verlopen. De medewerkers volgen enrapporteren over
ontwikkelingen van de gast en zijn/haargezondheid. Zo houden de medewerkers hetdossier inzichtelijk en
voor iedereen werkbaar.
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Gasten en/of eerste contactpersonenhebben (deels) inzage in dit elektronischdossier via het
portaalCarenzorgt. Zo kunnen contactpersonen dagelijks de rapportages inzien, om zo op de hoogte te
blijven van de actuele situatie van hun dierbare(n).
Iedere gast met een zorgindicatie heeft na inhuizen binnen 24 uur een voorlopig zorgplan. In een
rapportage is de zorgbehoefte beschreven voor de eerste periode. Dit plan wordt opgesteld door een van
de zorgbutlers aan de hand van het eerste (opname)gesprek, de eventuele overdracht van de vorige
zorgorganisatie en informatie uit de huidige indicatie. In het zorgplan staan in ieder geval de volgende
zaken: waar is hulp bij nodig (wat kan nog zelfstandig en waarbij is ondersteuning nodig), het dieet,
allergieën, risico-inventarisatie, de medicatie, beleid rondom ziekenhuisopname/ laatstelevensfase en de
eerste contactpersoon bij calamiteiten.
Het voorlopige zorgplan wordt binnen zes weken definitief gemaakt en ondertekend door de gast of
zijn/haar vertegenwoordiger.Het zorgplan is een dynamisch document en wordt in samenspraak met
betrokkenen (gast en diens naasten) daar waar nodig bijgesteld.
Bij gasten met een WLZ-indicatie wordt minimaal twee keer per jaar het zorgplan geëvalueerd met in ieder
geval de gast en diens vertegenwoordiger. Bij gastenmet een ZVW-indicatie wordt minimaal een keer per
jaar het zorgplan geëvalueerd met in ieder geval de gast en diens vertegenwoordiger. Het plan wordt waar
nodig bijgesteld en opnieuw ondertekend.
In 2020 hebben ruim 45evaluaties plaatsgevonden. In de MDO-planning voor 2021 staan voor alle gasten
met zorgplannen weer evaluaties gepland.De MDO’s in 2020 hebben vrijwel allemaal digitaal
plaatsgevonden i.v.m. het COVID-19 virus.

Opnamegesprek
Voordat iemand binnen Nieuw Rollecate komt wonen, willen we graag een beeld vormen wie onze nieuwe
gast is. Daarom vragen wij onder meer om een levensloop en een algemene vragenlijst in te vullen. Tijdens
een eerste gesprek met de gast en zijn of haar mantelzorger/familielid wordt naar aanleiding van deze
documenten dieper ingegaan op wat iemand heeft meegemaakt in zijn of haar leven, wat hij of zij leuk vindt
om te doen, wat hij of zij niet prettig vindt, welke problemen er spelen, wat hij of zij zelfstandig kan en wat
niet en wie zijn netwerk vormen. Ook worden in het zorgplan de specifieke wensen en behoeften
vastgelegd zoals aandacht aan het uiterlijk en welzijn, en de extra’s zoals make-up, bodylotion en parfum.
Vanzelfsprekend houden we rekening met de geloofsovertuigingen van onze gasten. Deze formulieren
worden in het elektronische cliëntendossier (ECD) geplaatst en vertaald naar een zorgplan. Alle
zorgmedewerkers zijn verplicht hier kennis van te nemen.

Zorgindicaties
De zorg en hulp wordt geboden op basis van de volgende financieringsvormen:
− Bieden van zorg vanuit een persoonsgebonden budget (PGB) binnen de Wet Langdurige Zorg
(WLZ);
− Bieden van zorg binnen de Zorgverzekeringswet (Zvw);
− Bieden van revalidatie, respijt en palliatieve zorg vanuit de Zorgverzerkeringswet (ZVW of
kortdurend eerstelijnsverblijf ELV).
Nieuw Rollecate bood in 2020 een thuissituatie aan voor gemiddeld 25 gasten. In het eerste halfjaar is er in
meerdere appartementen leegstand geweest, dit i.v.m. het COVID-19 virus wat bij ons toen nog onbekend
was. Later in het jaar waren deze appartementen weer bewoond.
In 2020 hadden daarvan vier gasten een indicatie op basis van de Zorgverzekeringswet (ZVW) en 21 gasten
hebben een indicatie op basis van de Wet langdurige zorg (WLZ). In 2020 hadden twee gasten geen enkele
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zorgindicatie.
❖ Hiervan hadden vijf gasten een indicatie zorgprofiel VV4 ‘beschut wonen met intensieve begeleiding
en uitgebreide verzorging’.
❖ Elf gasten hadden een indicatie zorgprofiel VV5 ‘beschermd wonen met intensieve dementiezorg’.
❖ Vier gasten hadden een indicatie zorgprofiel VV6 ‘beschermd wonen met intensieve verzorging en
verpleging’.
❖ Een gast had een indicatie zorgprofiel VV8 ‘beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege
specifieke aandoening, met de nadruk op verzorging/verpleging’.
❖ Gasten welke op de hotelkamer verbleven hadden doorgaans een eerstelijnsverblijf indicatie (ELV).
De leeftijd van de gasten varieerde in 2020 van 64 jaar tot 96 jaar.
Om het welzijn verder te verbeteren maken wij sinds 2019 gebruik van extra financiële middelen (Toeslag
Wooninitiatief en Toeslag Kwaliteit) die zijn toegekend door het Ministerie van VWS. Deze gelden zijn voor
onze woonlocatie. De onderstaande zaken zijn in 2020 gang gezet of verder vervolgd:
1. Aanschaf van een in hoogte verstelbare douchestoel voor algemeen gebruik;
2. Aanschaf van een Maxi move tillift voor algemeen gebruik;
3. Aanschaf van een luifel bij de entreedeur;
4. Inzet van een specialistische Wondverpleegkundige;
5. Inzet van een specialistische verpleegkundige voor specialistische en terminale zorg;
6. Inzet van extra zorgpersoneel op de werkvloer, zogenoemde extra (omloop) dienst;
7. Inzet van scholing en coaching voor medewerkers;
8. Abonnement op Nursing. Vakliteratuur voor medewerkers;
9. Het ontwikkelen en implementeren van een valpreventieprogramma in samenwerking met Fysiodé.
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Missie
Nieuw Rollecate is een woon- en zorgvoorziening, die een thuissituatie biedt voor mensen met een
zorgvraag. Nieuw Rollecate heeft als missie kwetsbare ouderen met een (intensieve) zorgvraag zo goed
mogelijk te begeleiden in een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven behouden. Onze medewerkers dragen
onze missie uit. Zij kennen de zorgbehoefte van onze gast, waar wij in verregaande mate rekening mee
houden in onze dienstverlening. Ons uitgangspunt is altijd de zorgbehoefte van de gast. Daar is de
organisatie op ingericht.

Visie
Alle medewerkers werken vanuit de missie van Nieuw Rollecate en voelen zich verantwoordelijk voor het
realiseren daarvan. Medewerkers zijn in staat om de zorgbehoeftes van de gast te herkennen en weten
deze om te zetten in de daarbij passende zorgverlening. Zij hebben een ‘ja, en’ attitude in plaats van een ‘ja,
maar’ attitude en kijken over hun eigen grenzen heen. Daarbij treden ze op als gastheer en -vrouw.
Bovendien zijn onze medewerkers hoogwaardige zorgverleners en op de hoogte van de nieuwste
ontwikkelingen in de gezondheidszorg.
Nieuw Rollecate is een financieel gezonde organisatie en is bekend bij essentiële ketenpartners. Wij streven
naar duurzaamheid. Nieuw Rollecate wil bovendien een werkgever zijn voor mensen met een verminderde
toegang tot de arbeidsmarkt en een leerplek zijn voor studenten in de sectoren hotel, facilitair en zorg.
Nieuw Rollecate wil haar gasten hoogwaardige, warme zorg op maat bieden. Naar wens en behoefte van
de gast zelf of voor hem/haar vertaald door de familie of mantelzorger. Wij minimaliseren de overhead,
waardoor zoveel mogelijk geld aan daadwerkelijke zorgverlening kan worden besteed. Een belangrijk
uitgangspunt voor ons is dat wij onze gasten allemaal zoveel mogelijk stimuleren zo lang mogelijk alles zelf
te doen. Wij willen graag dat zij zolang en zoveel mogelijk vrijheid en eigen regie over hun leven ervaren.
We doen dit onder het motto: ‘ Zorg met een gouden randje’.

Kernwaarden
Er is een vanzelfsprekende transparantie van zorgverlening. Er is een open dialoog over zorgverlening en
eigen handelen daarin. Medewerkers zijn open, persoonlijk en professioneel. Tijdens het opnamegesprek
wordt een behoefte-inventarisatie gedaan en deze wordt met regelmaat geverifieerd bij de gast. Waarden
en normen worden gerespecteerd. Klantvriendelijkheid is een vanzelfsprekendheid in Nieuw Rollecate.
Onze medewerkers communiceren van nature op het niveau van de gast. Representatie is belangrijk voor
Nieuw Rollecate. De medewerkers maken immers het verschil. Grammaticale vaardigheden zijn belangrijk.
Met regelmaat volgen onze medewerkers waar nodig training en cursussen.
Nieuw Rollecate stelt hoge eisen aan het vakmanschap en een gastvrije houding van medewerkers, maar
ook aan de leiderschapskwaliteiten van de directie. Gastvrijheid is de overtreffende trap van dienstverlening
die een herinnering wordt en blijft bij alle betrokkenen. Wij verwachten van iedereen op functioneel niveau
dat men doet wat hij/zij zegt en zegt wat hij/zij doet.
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Service
Wonen in Nieuw Rollecate betekent wonen zoals thuis. Gasten kunnen gebruik maken van vele goede
faciliteiten en diensten. De kleinschalige opzet van onze woonzorglocatie geeft bovendien volop privacy en
bescherming. Een greep uit de geleverde diensten:
• 24 uur per dag en 7 dagen in de week zijn er gekwalificeerde zorgbutlers aanwezig;
• Schoonmaak appartementen en gebouw;
• Linnenonderhoud;
• Kapper aan huis;
• Fysiotherapie aan huis;
• Tandarts aan huis;
• Manicure en pedicure aan huis;
• Schoonheidsspecialist aan huis;
• Georganiseerde activiteiten, zoals een theateravond of een dagje uit.

Wellness
Nieuw Rollecate beschikt over een royale wellnessruimte voor persoonlijke verzorging. Hier kan onder
meer genoten worden van een behandeling door een schoonheidsspecialiste, kapper, pedicure en masseur.
Allen professionals die uitstekend werk leveren en onze gasten graag in de watten leggen. Twee keer per
jaar houdt tandartsenpraktijk de Watersnip een controlespreekuur in deze ruimte. De fysiotherapiepraktijk
Fysiodé maakt ook gebruik van deze ruimte, welke is voorzien van diverse behandelapparatuur.

Activiteitenaanbod
Hoe een gast zijn/haar dag besteedt, bepaalt hij/zij helemaal zelf. Ter aanvulling bieden wij tal van
gezamenlijke activiteiten. Iedere week zijn er in 2020 activiteitenprogramma’s georganiseerd met onder
meer muziekoptredens, bloemschikken, handwerken, voorstellingen, een bezoek aan het theater of
museum. Ook gaan we regelmatig samen met onze gasten naar de Deventer markt, de dierentuin en lokale
evenementen. Verder verwennen we onze gasten graag met bijvoorbeeld ontspannende hand- en
stoelmassages. Als er sprake is van dementie, zijn structuur en regelmaat belangrijk. Die bieden wij. Zo is
het mogelijk om mee te helpen in de tuin en andere werkzaamheden in en om huis. Zo blijft men in
beweging en actief.In verband met het Covid-19 virus zijn er periodes in 2020 geweest waarbij geen
activiteiten buitenshuis hebben plaats gevonden, maar hebben wij wel getracht om extra activiteiten
binnenshuis te organiseren.

Beweging
Dagelijks gaan we eropuit voor een wandeling. Nieuw Rollecate beschikt over een elektrische duofiets
waarmee we, als het weer toelaat, samen met onze gasten dagelijks een fietstochtje maken. Ook
mantelzorgers kunnen van deze duofiets gebruik maken voor een uitstapje met hun dierbare.
In beweging blijven is goed voor lichaam en geest. Daarom is er elke maandag- en donderdagochtend
bewegen op muziek voor onze gasten. En twee keer per maand zijn er yogasessies. Deze activiteiten zijn
laagdrempelig waarbij uiteraard rekening wordt gehouden met de gezondheid van onze gasten. Deze
activiteiten zijn gratis, reserveren is niet nodig. Helaas heeft in verschillende periodes van 2020 i.v.m. het
Covid-19 virus de activiteiten geen doorgang kunnen vinden.

Uitstekende keuken
De geur van verse groentesoep of vers gebakken taart. Dat doet een mens goed. Daarom hebben wij
binnen Nieuw Rollecate een eigen keuken. Onze chef-koks bereiden hier iedere dag verse gezonde
maaltijden met streekproducten. Hierbij houden zij rekening met eventuele dieetwensen en allergieën. In
de sfeervolle brasserie kan men gezellig ontbijten, lunchen en dineren, ook familie en/of vrienden zijn van
harte welkom om mee te eten.
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Ontwikkelingen 2020
De diverse ontwikkelingen in 2020 maken dat een nog zorgvuldigere afweging van belangen nodig is om
aan de behoefte van onze gasten te kunnen voldoen. In 2020 hebben we als organisatie ons
onderscheidend vermogen laten zien. Deels door goed geëvalueerde zorg maar ook door voortvarend
nieuwe kansen op te pakken en niet achterover te leunen. Dit resulteerde ook in een uitstekend rapport van
de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).
Plezier staat bij Nieuw Rollecate voor betrokkenheid, samen zorgen voor elkaar, ruimte voor eigen inbreng
en humor. Veel activiteiten werden georganiseerd, onder andere in samenwerking met vrijwilligers en
lokale verenigingen/organisaties. We hebben geïnvesteerd in het werkplezier van onze collega’s. Belangrijk,
want medewerkers die het naar hun zin hebben stralen dit uit naar onze gasten.
Aandacht voor medewerkers
In Nieuw Rollecate staan we bewust stil bij het vakmanschap van onze medewerkers. Nieuw Rollecate zet
met haar ambities in op kwalitatief hoogstaande en veilige zorg voor onze gasten, goed werkgeverschap
voor onze medewerkers en een uitstekende reputatie als organisatie. Als organisatie evalueren en
moderniseren we continu.Ons streven is om merkbaar beter te zijn en echt het verschil te maken in onze
dienstverlening en als werkgever. Daarin hebben we afgelopen jaar opnieuw stappen gezet. Verschillende
medewerkers zijn geholpen door een externe professional. Hierbij kunt u denken aan het correct opstellen
van een zorgplan en het systematische rapporteren. Alles vanuit het perspectief van onze gasten die
centraal staan in alles wat we doen. Hun levenswijze en levensverhaal is de leidraad in onze dienstverlening.
Persoonsgerichte zorg
Ten aanzien van persoonsgerichte zorg zijn het afgelopen jaar mooie initiatieven ontplooid. Zo zijn er voor
de eerst verantwoordelijke verzorgende (EVV) roostervrije dagen ingepland, om het contact met de gast te
verbeteren. Op deze manier kan het zorgplan ook regelmatig geëvalueerd worden en tussentijds aangepast
worden op de wensen en behoeften van onze gast.
Elektronisch cliëntdossier
In de Multidisciplinaire Overleggen (MDO) waarin alle medewerkers en dus ook (para) medici betrokken
zijn, moeten ook andere onderwerpen zoals het welbevinden van onze gasten aan de orde komen. De
overgang naar een nieuw elektronische cliëntdossier Nedap en een digitaal medicijnbeheersysteem Ncontrol heeft geresulteerd in controle en evaluatie van alle dossiers en medicamenten. Door de overgang
naar een elektronisch cliëntdossier hebben mantelzorgers nu (deels) inzage in het elektronisch
cliëntdossier. Daarnaast kunnenmantelzorgers zelf afspraken maken voor de gast, zoals bijvoorbeeld het
inplannen van een doktersbezoek of bezoek in het portaal. Bij deze en andere zaken hebben we te maken
met de wet-en regelgeving zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze wet regelt
dat zorgorganisaties zorgvuldig moeten afwegen wie inzage- en gebruiksrechten heeft in het dossier en
biedt tevens inzagerechten aan de gast.
Bezoek van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
Op 4 augustus 2020 heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) een aangekondigd bezoek gebracht
aan Nieuw Rollecate. Daaruit zijn een aantal verbeterpunten naar voren gekomen die we van harte hebben
opgevolgd. We beschouwen de IGJ als welkome gesprekspartner. Het vastgestelde rapport van het
inspectiebezoek is een openbaar document welke u kunt vinden op de website www.igj.nl/onderwerpen.
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Zorginhoudelijke indicatoren
Bij de zorg binnen de verpleeghuizen rapporteren we over de volgende vier thema’s: medicatieveiligheid,
het voorkomen van doorliggen, het gemotiveerdgebruik van vrijheidsbeperkendemiddelenen advanced care
planning (wensen vaneen gast vastleggen bij een acute situatiezoals een infectie, een bloeding of
eenherseninfarct).Deze zorginhoudelijke indicatoren zijnvan belang omdat ze iets zeggen over
deverschillende aspecten van onze zorgverlening.Daarom registeren enbesprekenwe deze indicatoren. In
het totaal geeft dit een beeld vande kwaliteit van onze zorgverlening.

Medicatieveiligheid
Binnen Nieuw Rollecate zijn de ‘Veilige principes in de medicatieketen’ geïmplementeerd.
Dezorgcoördinatoren zijn vanaf de opening van Nieuw Rollecate aangesteld als
aandachtfunctionarismedicatieveiligheid. De aandachtfunctionaris houdt toezicht op het correct uitvoeren
van hetmedicatiebeleid. Elke week worden de medicatiekarren nagekeken op o.a. houdbaarheid,
volledigheid en hygiëne.
Samenwerking apotheek
Gasten hebben het recht hun eigen apotheek te kiezen. Nieuw Rollecate heeft zelf een nauwe
samenwerking met apotheek Keizerslanden. Ook drogisterijartikelen en zelfhulpmedicatie worden via deze
apotheek verstrekt. Zodoende is er nauw zicht op eventuele onbedoelde interacties tussen medicijnen en
andere middelen. Apotheek Keizerslanden helpt ons om het medicatieproces goed te stroomlijnen om zo te
voldoen aan de veilige principes in de medicatieketen. Het medicatieproces is opgenomen in het
medicatiebeleid. Door de samenwerking met de apotheek kunnen indicatoren ook makkelijker worden
gegenereerd, bijvoorbeeld van het gebruik van psychofarmaca en antibiotica. Elk jaar vindt er een evaluatie
plaats tussen de apotheek en de directie om te kijken of alles goed loopt.
Medicatiebeoordeling
De medicatiebeoordeling wordt uitgevoerd door de arts enapotheker en zoveel mogelijk samen met de
gasten de betrokken zorgmedewerker.De arts en de apotheekkijken kritisch naar de hoeveelheid
verschillendemedicijnen (polyfarmacie) die iemand gebruikt. De insteek is dat polyfarmacie,indien mogelijk,
zoveel mogelijk wordt beperktof wordt afgebouwd. Wanneer een gastbij ons komtwonen kijkt de
apotheker naar de medicatieen doet een voorstel aan de arts over eventueleaanpassingen in de medicatie.
Tevens kan dearts, in overleg met de apotheker, besluiten dateen medicatiebeoordeling, vanwege
bepaalde(medische) risico’s of factoren, bij een gastwordt uitgevoerd.
N-care
Om het functioneren van het medicatieproces te verbeteren is in oktober 2019 het digitale medicatiedossier
van N-care geïmplementeerd in samenwerking met Apotheek Keizerslanden. Doel hiervan is het aantal
medicatiefouten terug te dringen en de medicatieveiligheid te waarborgen.Voorheen werkten we met
papieren aftekenlijsten. Tegenwoordig gebeurt dit digitaal en hebben we daarnaast ook een real time
verbinding met de apotheek.
De apotheek levert alle medicatie voor de gasten in een medicatiedossiersysteem (baxterrol)
aan. De apotheek doet deeerste controle op het juiste medicijn, dejuiste dosering en het juiste tijdstip.De
tweede controle wordt door de medewerkeruitgevoerd voordat het medicijn wordtaangereikt of
toegediend.
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Gemiddeld wonen er25 gasten bij Nieuw Rollecate. Uitgaande van het standaardgemiddelde van drie keer
per dag medicijnenaanreiken en toedienen, gaat het over 75 medicatie toedieningen per dag. Dit zijn 2.100
aanreikingen/ toedieningen van medicijnenper maand. Het elektronisch medicatiesysteem draagt bij aan
het zo veilig mogelijk maken van het medicatieproces. Zodoende kunnen we continu beoordelen of de
medicatieveiligheid op orde is binnen Nieuw Rollecate.
Ondanks alle zorgvuldigheid en maatregelenkan het voorkomen dat fouten wordengemaakt met het
aanreiken of toedienen vanmedicijnen. Medicatie-incidenten worden geregistreerd in de MIC-module van
het ECD.In het meldsysteem zijn binnen Nieuw Rollecate in het jaar 2020,52incidenten bij hetaanreiken en
toedienen van medicijnen gemeld,dit zijn gemiddeld 4,3 incidenten per maand.Deze incidentmelding kan
gaan over het vergeten van aftekenen van medicijnen, over het tijdstip (te laat) of het verkeerde medicijn.
Hierbij zijn niet de meldingen meegenomen waarbij gasten zelf aangaven hun medicatie niet te willen
innemen, dit zijn in totaal 12 meldingen.
Uitgaande van 2.100aanreikingen entoedieningen per maand en 4,3 keer incidenten permaand, betekent
dat er bij 1 opde 488aanreikingen of toedieningen op onzewoonlocatie (intramuraal) het niet volgens
deprocedure gaat. Dat wil zeggen dat er wordtvergeten af te tekenen of dat er een medicijn te
laat of niet wordt gegeven. En soms betreft hetondanks alle veiligheidschecks een aanreikingvan een
verkeerd medicament aan de verkeerde gast.

Decubitus
Als iemand lang op bed moet liggen of in een rolstoelzit, kunnen doorligplekken ontstaan. Dit
heetdecubitus. Deze plekken kunnen op het stuitje,de hielen, oren, heupen of billen ontstaan. Oorzaakis
dat er druk op de huid is.Decubitus wordt ingedeeld in graad 1 tot en met4 waarbij graad 4 de meest
ernstige vorm is.
Bij alle bedlegerige gasten en gasten die in een rolstoel zitten, wordt elke dag tijdens de ADL door de
zorgverlener goed gecontroleerd op huidletsel. Waar nodig worden passende maatregelen getroffen om
het eventuele huidletsel te laten genezen en om verder huidletsel te voorkomen.
Samenhang tussen andere factoren zoals vochtopname en voedingssituatie worden meegenomen in de
beoordeling en daar waar nodig geoptimaliseerd, denk aan onder meer het betrekken van een diëtist.

Graad

Decubituspreventie is als doelstelling bij bovengenoemde categorie gasten opgenomen in het zorgplan.
Binnen Nieuw Rollecate is sinds 2018 een aandachtfunctionaris/ specialist decubitus aangesteld. Samen met
de eerstverantwoordelijke verzorgenden (EEV-er) monitort zij het aantal gevallen, spoort patronen op en
adviseert over aanpak. Dit wordt geregistreerd in het ECD.
Graad 1

Graad 2

4

5

Graad 3

Graad 4

0

0

Tabel: Aantal gasten met decubitus in 2020
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Vrijheidsbeperkende middelen
Per 1 januari 2020 is de BOPZ-wetgeving overgaan naar de wet Zorg en Dwang. Goede zorg moet veilig zijn.
Onze medewerkers werken met professionele standaarden enrichtlijnen. De Wet regelt onvrijwillige zorg:
van mensen eten geven als zij weigeren, tot mensen via monitoringsystemen in de gaten houden. In de
nieuwe wet staan vrijheid en zorgvuldigheid voorop. De kern van de nieuwe wet is (nee, tenzij). Vervolgens
regelt de wet met een stappenplan dat er echt alleen onvrijwillige zorg wordt gegeven als er absoluut geen
andere oplossing is. Zorgproffesionals worden door de wet verplicht om het stappenplan in werking te
zetten en zo veel mogelijk te zoeken naar alternatieve oplossingen.
Beperkende maatregelen binnen Nieuw Rollecate bestaan uit onder meer uit het gebruik van slimme
sensoren waardoor de hoger geïndiceerde maatregelen vaak achterwege gelaten kunnen worden.
Samen met onze gast en diens naasten maken wij een afweging welke risico's acceptabel zijn. Wat veilige
zorg is verschilt per gast. In de afgelopen jaren hebben we veel aandacht besteed aan veilige zorg. Dit
betekent dat er soms vrijheidsbeperkende middelen ingezet moeten worden om de gast en/of anderen te
beschermen. 85 alternatieven voor meer vrijheid in de zorg wordt hierbij geraadpleegd om zwaardere
maatregelen zoveel mogelijk te voorkomen. Totaal werden er bij gasten vrijheidsbeperkende maatregelen
toegepast in 2020, waarvan:
▪ Mechanische middelen (gebruik bedhekken) = één gast;
▪ Mechanische middelen (gebruik laag-laag bed) = één gast;
▪ Farmacologische middelen (rustgevende middelen) = drie gasten;
▪ Elektronische middelen (sensoren) = vier gasten;
▪ Andere maatregelen (GPS) = twee gasten.
Samen met onze gast en diens naasten makenwij een afweging welke risico’s acceptabel zijn.Wat veilige
zorg is verschilt pergastIn de afgelopen jaren hebben we veel aandachtbesteed aan veilige zorg.Dit
betekent dat er soms vrijheidsbeperkendemiddelen ingezet moeten worden om de gastof anderen te
beschermen.

Advanced Care planning
In het zorgplan is opgenomen wat onze gastwil indien er sprake is van een acuteziekenhuisopname of
acute verslechtering vandiens situatie, ook wel laatste levensfasebeleid genoemd. Het gaat hier
bijvoorbeeld om devraag wat te doen bij een infectie, een bloedingof een herseninfarct. In het zorgplan
wordtvastgelegd wat er van de zorgmedewerkerverwacht wordt als een dergelijke situatie zichvoordoet.
Vaak zijn dit afspraken over wel of nietbehandelen bij een acuut medisch probleemof bij een
ziekenhuisopname. Deze afsprakenworden regelmatig met onze gast en diens naastenbesproken en
geëvalueerd.
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Kwaliteit en Veiligheid
Wij voeren een doorlopend gesprek met onze gasten en diens naasten over de kwaliteit van zorg. In
dezegesprekken wordt besproken hoe onze gast en familie/mantelzorger de kwaliteit van de zorg ervaren.
Daarnaast is het werken aan veiligheid een belangrijk onderdeel in het geheel en moet berusten op een
cultuur van openheid, met elkaar bespreken van risico’s en het van elkaar leren van fouten.

Kwaliteitssysteem
Nieuw Rollecate werkt met een kwaliteitssysteem (kwaliteitscirkel). Fundamenteel voor het systeem is het
principe van PLAN - DO - CHECK - ACT (de Deming of PDCA Cyclus).
We werken steeds meer toe naar verdieping van onze zorgverlening door ons de volgende vragen te stellen
in onze werkprocessen:
•
Wat willen we bereiken? (plan)
•
Hoe gaan we het doen en wie is verantwoordelijk? (do)
•
Hoe weten we of het gelukt is? Werkt ons plan? Willen we het meten? (check)
•
Hoe gaan we het verbeteren of aanpassen? (act)
Sinds 2019 is kwaliteitsmanagementsysteem fors in ontwikkeling en laten we dit toetsen door organisaties
die deel gaan uitmaken van ons lerend netwerk. Vanaf de start van Nieuw Rollecate is ervoor gekozen om
de benodigde documentatie (missie, visie, beleid, procedures, protocollen etc.) op te zetten aan de hand
van de thema’s uit het Kwaliteitskader. De normen van de Inspectie van Gezondheidzorg en Jeugd zijn
vastgelegd in protocollen en werkinstructies.

Preventie van acute ziekenhuisopnamen
De acute ziekenhuisopnamen per doelgroep worden geregistreerd in het ECD. Daarbij wordt de reden van
de opname opgenomen (denk aan vallen/heupfractuur, luchtweginfectie/urineweginfectie, delier,
CVA,onbegrepen gedrag of overig). De niet geplande ziekenhuisopnamen worden altijd met het team
besproken. Inzicht in de oorzaken van de opnamen kunnen daar waar beïnvloedbaar, leiden tot structurele
verbeteringen. Hoewel een ziekenhuisopname als gevolg van een ongeval of incident niet te vermijden is, is
Nieuw Rollecate op de volgende manier bezig om ongeplande ziekenhuisopnamen te voorkomen:
❖ Actueel houden van het zorgplan om daarmee de laatste ontwikkelingen te kunnen volgen en
daarop te anticiperen in de zorgverlening;
❖ Inzet van domotica (sensoren);
❖ Actief beleid op valpreventie, sinds 2020 is het valpreventieprogramma een actief onderdeel van
onze zorgverlening;
❖ Het met regelmaat evalueren, bijstellen en opnieuw kenbaar maken van protocollen en
werkinstructies én toetsen van kennis daarvan;
❖ Scholing en training van medewerkers.

Audit (in- en extern)
Binnen Nieuw Rollecate houdt een medewerker maandelijks een interne audit. Dan wordt getoetst of de
organisatie zich houdt aan de doelstellingen en bijbehorendewerkafspraken. De medewerker brengt
verslag uit aan alle medewerkers tijdens het eerstvolgendeteamoverleg en de resultaten en eventuele
verbetervoorstellen worden daar besproken. Noodzakelijke verbeteringen worden tijdens een volgende
audit weer getoetst. Op deze manier borgen wijkwaliteitsverbetering en zijn we bezig met permanente
ontwikkeling. Daarnaast verrichten de directie en zorgcoördinator een externe audit binnen ons lerend
netwerk.
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In 2020 zijn er meerdere audits uitgevoerd. Ook voor 2021zijn diverse interne en externe audits ingepland. In
het kader van de HACCP-normering voert het bedrijf Anticimex vier keer per jaar een audit uit op het gebied
van voedselhygiëne en maandelijks voor de ongediertebestrijding.

Lerend netwerk
Het kwaliteitskader Verpleeghuiszorg geeft aan dat een ouderenzorginstelling met twee andere
ouderenzorginstellingen in een lerend netwerk dient te zitten. Nieuw Rollecate vormt sinds 2016 samen
met Het Gouden Hart en Villa de Bouwkamp in Warnsveld een lerend netwerk. Daarnaast zijn er
samenwerkingen met het Deventer ziekenhuis en Gelre Ziekenhuizen.Het doel is om van elkaars ervaringen
te leren om zodoende de zorg verder te verbeteren. Op directie- en managementniveau wordt er in diverse
netwerken geparticipeerd. Uitwisseling van kennis en leren van elkaar op het gebied van zorginhoudelijke
thema’s vormen belangrijke onderwerpen.
In 2020 is het netwerk verder uitgebreid door aansluiting te zoeken met de branchevereniging SPOT. SPOT
komt op voor de belangen van kleine en kleinschalige thuis- en woonzorgorganisaties. Bij de vereniging zijn
ruim 125 zorgaanbieders aangesloten. Kennisuitwisseling tussen en met de leden is één van de belangrijkste
pijlers van SPOT. Regelmatig worden trainingen, cursussen, informatiebijeenkomsten,intervisiebijeenkomsten en masterclasses voor leden georganiseerd. Ook heeft SPOT een eigen Learning
Management System (LMS) waarmee leden toegang hebben tot een groot aanbod aan e-learning. Mede
hierdoor houden de leden hun kennis op peil.
Sinds 2020 heeft Nieuw Rollecate ook een samenwerking met het palliatieve netwerk Salland. Het Netwerk
Palliatieve Zorg Salland is een samenwerkingsverband van organisaties die palliatieve zorg verlenen in de
regio Salland. Samenwerkende organisaties hebben leden ter beschikking gesteld met speciale
betrokkenheid en kennis op het gebied van palliatieve zorg. Het netwerk heeft als doel de zorg voor
mensen in de laatste levensfase zo goed mogelijk te organiseren. Het streven is de kwaliteit en
toegankelijkheid van palliatieve zorg te verbeteren, alle regionale kennis op het gebied van palliatieve zorg
zo goed mogelijk te benutten, te zorgen voor een goede coördinatie van deze zorg en de beschikbaarheid
van een inzichtelijk zorgaanbod bij u in de buurt.Tijdens verschillende bijeenkomsten per jaar wordt kennis
en kunde met elkaar uitgewisseld. Bij het netwerk zijn 16 organisaties aangesloten uit de regio Salland.

Ontruimingsplan en BHV
Een ontruimingsplan voor gebouwen is verplicht op grond van een gebruiksvoorwaarde in
degebruiksvergunning (Bouwverordening artikel 6.1.1, 2e lid), het gebruiksvoorschrift van
deBouwverordening, artikel 9, bijlage 3, de Arbowet, artikel 15 en het Arbobesluit. Een ontruimingsplan
wordt getoetst door de brandweer en door de Arbeidsinspectie en Arbodienst. Bij de BHV-controle in 2020
isgebleken dat er soms nog obstakels zoals geparkeerde rolstoelen, rollatoren, scootermobielen in de
gangen staan of voor brandblus- en evacuatiemiddelen geplaatst zijn. Het is van levensbelang dat de
vluchtroutes vrij zijn van obstakels. Hierover zijn duidelijke afspraken. Zaken welke bij onze zorgverlening
noodzakelijk zijn zoals tilliften, medicatie-, was- of schoonmaakkarren worden altijd op een vaste plek in het
pand gezet waardoor de gangen altijd vrij zijn voor een eventuele ontruiming. Er is een nadrukkelijk verbod
op het laten slingeren van materialen in de gangen. Gasten dienen hun rollators, rolstoelen, scootmobiel en
dergelijke daarom ook mee in het appartement te nemen. Onze huismeester adviseert daarin.
Helaas hebben niet alle medewerkers van Nieuw Rollecate in 2020 een BHV-training gevolgd, in verband
met het COVID-19 virus en daarbij geldende richtlijnen. Alle verpleegkundigen hebben in 2020 wel een
individuele BHV-training gevolgd.
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Klachten
Wij proberen zoveel mogelijk te voldoen aan de wensen van onze gasten. Soms moeten wij echter andere
keuzes maken, omdat het niet altijd mogelijk is.Een eventuele klacht lossen wij op in hetdirect contact
tussen de gast en medewerkerof directie. Kan een klacht niet op deze manier worden opgelost, dan kan
het worden ingediend bijonze externe klachtenfunctionaris. Deze externeklachtenfunctionaris behandelt
de klacht volgensde procedure in de Wet kwaliteit, klachten engeschillen zorg (Wkkgz). Tot op heden zijn er
geen officiële klachten ingediend en heeft niemand zich gewend tot onze externe klachtenfunctionaris.

Zorgkaart Nederland
Een bron van informatie over de tevredenheidvan de gast over de kwaliteit van zorg is
deZorgkaart Nederland. Dit is een instrument vanPatiëntenfederatieNederland waarop
debeoordelingen van Nieuw Rollecate staan, www.zorgkaartnederland.nl.
Op deze website staan ook de scores van Nieuw Rollecate. Voor 2020zijn wij beoordeeld
met een 9,5.Wij hebben vijfbeoordelingengehad. In 2021 gaan wij actief aan de slag om
meer beoordelingen te verzamelen.

Gasttevredenheid
Naast Zorgkaart Nederland meten wij ookde beleving van gasten, middels een jaarlijks
gasttevredenheidsonderzoek (GTO) in het derde kwartaal. De uitkomsten van dit
onderzoek worden verwerkt in een rapportage. De rapportage wordt besproken in het
teamoverleg en in het overleg met de gast- en familieraad. Over 2020 hebben gasten ons
het gemiddelde cijfer van een8,1 gegeven.
Voorafgaande aan het weergeven van de resultaten, de opmerking dat dit gasttevredenheidsonderzoek
plaats heeft gevonden tijdens de maatregelen die genomen zijn voor Covid-19.
Aandachtspunten in het onderzoek zijn:
• Het is gebleken dat het bespreekbaar maken van eventuele problemen, aandachtspunten en
levensvragen, door medewerkers met gasten nog wat aandacht verdiend;
• Het is gebleken dat het regelmatig evalueren van de verzorging en behandeling met gasten, door
medewerkers nog wat aandacht verdiend;
• Het is gebleken dat veel gasten bij vragen over de directie antwoorden met nvt/ weet ik niet. Dit is
een aandachtspunt om mee te nemen. Oorzaak van deze manier van antwoorden is niet geheel
bekend;
• Het is gebleken dat het aanbieden van voldoende en leuke activiteiten nog wat aandacht verdiend;
• Het is gebleken dat veel gasten niet weten of zij inbreng kunnen geven aan de invulling van het
activiteitenprogramma;
• Het is gebleken dat wat extra kennisgeving omtrent gast-/ en familie mogelijk wel wenselijk is om
meer bekendheid te creëren;
• Het is gebleken dat wat extra kennisgeving omtrent klachtenregeling mogelijk wel wenselijk is om
meer bekendheid te creëren.
Onderzoeksvragen die positief werden beantwoord waren:
• Gasten geven grotendeels aan dat er vaak/ altijd voldoende medewerkers aanwezig zijn;
• Gasten geven grotendeels aan dat er altijd respectvol met hen omgegaan wordt;
• Gasten geven grotendeels aan dat gasten onderling vaak/ altijd prettig met elkaar omgaan;
• Gasten geven grotendeels aan zich vaak/ altijd thuis te voelen binnen Nieuw Rollecate;
• Gasten geven grotendeels aan dat de sfeer vaak/altijd goed is in Nieuw Rollecate;
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Gasten geven grotendeels aan zich nooit/soms eenzaam te voelen in Nieuw Rollecate;
Gasten geven grotendeels aan dat vaak/ altijd de maaltijden voldoende gevarieerd zijn;
Gasten geven grotendeels aan dat ze vaak/ altijd tevreden zijn over het weekmenu;
Gasten geven grotendeels aan dat altijd het bestek en servies schoon is;
Gasten geven grotendeels aan dat altijd het ontbijt naar wens is;
Gasten geven grotendeels aan dat vaak/ altijd de lunch naar wens is;
Gasten geven grotendeels aan dat vaak/altijd het diner naar wens is;
Gasten geven grotendeels aan dat er altijd voldoende vis of vlees geserveerd wordt;
Gasten geven grotendeels aan dat er vaak/ altijd voldoende groente geserveerd wordt;
Gasten geven grotendeels aan dat er altijd voldoende aardappelen, rijst op pasta geserveerd wordt;
Gasten geven grotendeels aan dat vaak/ altijd de maaltijden goed gepresenteerd worden;
Gasten geven grotendeels aan dat altijd de variatie van het drinken goed is ;
Gasten geven grotendeels aan dat altijd het appartement netjes wordt schoongemaakt;
Gasten geven grotendeels aan dat het altijd fris ruikt in Nieuw Rollecate;
Gasten geven grotendeels aan dat het altijd netjes en schoon is in de algemene ruimtes van Nieuw
Rollecate;
Gasten geven grotendeels aan dat altijd dagelijks het afval wordt opgehaald;
Gasten geven grotendeels aan dat ze vaak/ altijd tevreden zijn over de wasverwerking;
Gasten geven grotendeels aan dat ze vaak/ altijd vertrouwen hebben in de vakkundigheid van
medewerkers;
Gasten geven grotendeels aan dat vaak/altijd de medewerkers oplossingsgericht zijn ingesteld;
Gasten geven grotendeels aan dat vaak/altijd het contact met de medewerkers prettig is;
Gasten geven grotendeels aan dat vaak/ altijd adequaat gereageerd wordt bij vragen om hulp;
Gasten geven grotendeels aan dat vaak/ altijd de medewerkers hun normen en waarden kennen en
deze toepassen;
Gasten geven grotendeels aan dat zij altijd het gevoel hebben dat gezondheidsklachten serieus
worden genomen;
Gasten geven grotendeels aan dat vaak/altijd de afspraken over hun verzorging en behandeling
goed na worden gekomen door medewerkers;
Gasten geven grotendeels aan dat er altijd rekening gehouden wordt met hun wensen, behoeften,
mogelijkheden en beperkingen;
Gasten geven grotendeels aan dat zij altijd voldoende inspraak hebben over hun zorg en
behandelingen;
Gasten geven grotendeels aan dat zij altijd tevreden zijn over de aanspreekbaarheid van de directie;
Gasten geven grotendeels aan dat zij altijd het gevoel hebben dat directie voldoende weet wat er
speelt op de werkvloer;
Gasten geven grotendeels aan dat zij altijd vertrouwen hebben in de directie;
Gasten geven grotendeels aan dat zij het contact met directie altijd als prettig ervaren;
Gasten geven grotendeels aan dat directie altijd op de goeie manier leiding geeft aan de organisatie;
Gasten geven grotendeels aan dat directie altijd klachten/ aanbevelingen serieus neemt;
Gasten geven grotendeels aan altijd tevreden te zijn over de faciliteiten van Nieuw Rollecate;
Gasten geven grotendeels aan dat altijd het pand goed onderhouden wordt;
Gasten geven grotendeels aan dat altijd de tuin en terras netjes onderhouden wordt;
Gasten geven grotendeels aan dat altijd de klusjes snel en adequaat worden opgelost;
Gasten geven grotendeels aan zich altijd veilig te voelen binnen Nieuw Rollecate;
Gasten geven grotendeels aan zich nooit/ soms te vervelen binnen Nieuw Rollecate;
Gasten geven grotendeels aan vaak/ altijd voldoende op de hoogte te zijn van de activiteiten die
georganiseerd worden;
Gasten geven grotendeels aan zich altijd met bezoek terug te kunnen trekken op een rustige plek;
Gasten geven grotendeels aan dat altijd rekening gehouden wordt met hun privacy;
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Gasten geven grotendeels aan dat vaak/altijd de kwaliteit van zorg voldoende is;
Gasten geven grotendeels aan dat vaak/altijd de kwaliteit van zorg voldoet aan hun verwachtingen;
Gasten geven grotendeels aan altijd de algemene kwaliteit van Nieuw Rollecate voldoende te
vinden;
Gasten geven allemaal aan binnen Nieuw Rollecate nooit aanraking gekomen te zijn met
agressie/geweld, discriminatie, pestgedrag en seksuele intimidatie. Dit is zowel gemeten op
medewerkersgebied als gasten onderling;
Gasten geven aan dat er altijd wordt voldaan aan de verwachtingen die zij hebben van Nieuw
Rollecate, de meesten bevelen dan ook Nieuw Rollecate aan bij andere mensen;
Gasten geven grotendeels aan dat zij ondersteund worden om informele contacten te
onderhouden;
Gasten geven grotendeels aan dat er voldoende rekening gehouden wordt met hun
geloofsovertuiging.

Medewerkerstevredenheid
Om het jaar meten wij ook de werkbeleving en -tevredenheid van onze
medewerkers, middels een medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO). De
uitkomsten van dit onderzoek worden verwerkt in een rapportage. De rapportage
wordt besproken in het teamoverleg en in het overleg met de gast- en familieraad.
Over 2020 hebben medewerkers ons het gemiddelde cijfer van een8,5gegeven.
Aandachtspunten in het onderzoek zijn:
• Ik ben tevreden over de interne informatiestromen; de medewerkers gaven hierbij
voor 20% (vier personen) oneens aan;
• Ik ervaar geen tijdgebrek, waardoor taken minder goed uit kunnen worden gevoerd dan ik eigenlijk
zou willen; de medewerkers gaven hierbij voor 15% (drie personen) oneens aan;
• Ik kan mijn werk goed loslaten wanneer ik thuis ben; de medewerkers gaven hierbij voor 20% (vier
personen) oneens aan;
• Er is voldoende afwisseling in mijn werkzaamheden, zowel fysiek als mentaal; de medewerkers
gaven hierbij voor 10% (twee personen) oneens aan;
• Ik vind dat ik op mijn huidige positie op mijn plaats ben; De medewerkers gaven hierbij voor 11%
(twee personen) oneens aan;
• Ik ervaar werkdruk op mijn werk tijdens mijn dienst; de medewerkers gaven hierbij voor 11% (twee
personen) zeer eens aan en voor 16% (drie personen) eens aan;
• Ik heb in de afgelopen drie maanden concrete actie genomen om ander werk te krijgen, of ga dat de
komende drie maanden doen, de medewerkers gaven hierbij voor 6% (één persoon) zeer eens aan;
• Nieuw Rollecate gaat serieus om met agressie en geweld op de werkvloer; de medewerkers gaven
hierbij voor 6% (één persoon) zeer oneens aan;
• Ik wordt gediscrimineerd op mijn werk door gasten; de medewerkers gaven hierbij voor 5% (één
persoon) zeer eens aan;
• Ik wordt gediscrimineerd op mijn werk door medewerkers; de medewerkers gaven hierbij voor 5%
(één persoon) zeer eens aan;
• 21% (vier personen) medewerkers gaven aan wel in aanraking te zijn gekomen met agressie en
geweld van gasten.
Onderzoeksvragen die positief werden beantwoord waren:
• De organisatie heeft een duidelijke visie en missie; de medewerkers gaven hierbij voor 75% zeer eens
aan en voor 25% eens;
• Het beleid ten opzichte van de medewerkers is goed; de medewerkers gaven hierbij voor 58% zeer
eens aan en voor 37% eens en één persoon (5%) gaf oneens aan;
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Ik ben er trots op dat ik voor deze organisatie mag werken; de medewerkers gaven hierbij voor 90%
zeer eens aan en voor 10% eens;
Ik ben tevreden met de algehele cultuur van de organisatie; de medewerkers gaven hierbij voor 55%
zeer eens aan en voor 40% eens en één persoon (5%) gaf oneens aan;
Mijn collega’s en ik werken prettig, gezellig en professioneel als één team; de medewerkers gaven
hierbij voor 20% zeer eens aan en voor 80% eens;
Ik voel mij veilig en vertrouwd binnen Nieuw Rollecate; de medewerkers gaven hierbij voor 60% zeer
eens aan en voor 40% eens;
Er heerst een prettige werksfeer binnen de organisatie; de medewerkers gaven hierbij voor 35% zeer
eens aan en voor 65% eens;
Ik ben tevreden over mijn directe collega’s; de medewerkers gaven hierbij voor 40% zeer eens aan
en voor 60% eens;
Ik wordt door mijn collega’s in positieve zin gemotiveerd; de medewerkers gaven hierbij voor 30%
zeer eens aan en voor 52% eens;
Binnen Nieuw Rollecate wordt efficiënt gewerkt; de medewerkers gaven hierbij voor 20% zeer eens
aan en voor 75% eens en één persoon (5%) gaf oneens aan;
Mijn werkzaamheden dragen bij aan het succes van de organisatie; de medewerkers gaven hierbij
voor 25% zeer eens aan en voor 75% eens;
Ik voel mij positief betrokken bij het ‘reilen en zeilen’ van de organisatie; de medewerkers gaven
hierbij voor 15% zeer eens aan en voor 80% eens en één persoon (5%) gaf oneens aan;
Ik zet graag een extra stap om iets extra’s bij te dragen aan het succes van Nieuw Rollecate; de
medewerkers gaven hierbij voor 70% zeer eens aan en voor 30% eens;
Ik ben tevreden over het nakomen van afspraken en besluiten; de medewerkers gaven hierbij voor
30% zeer eens aan en voor 70% eens;
Ik krijg de juiste informatie om mijn werk te kunnen uitvoeren; de medewerkers gaven hierbij voor
30% zeer eens aan en voor 70% eens;
De interne communicatie van de directrice ervaar ik als prettig; de medewerkers gaven hierbij voor
30% zeer eens aan en voor 65% eens en één persoon (5%) gaf oneens aan;
Ik ben tevreden over de mogelijkheid om eventuele problemen of aandachtspunten bespreekbaar
te maken; de medewerkers gaven hierbij voor 50% zeer eens aan en voor 45% eens en één persoon
(5%) gaf oneens aan;
Binnen de organisatie is er open, goede en gezellige maar óók professionele communicatie
onderling; de medewerkers gaven hierbij voor 35% zeer eens aan en voor 60% eens en één persoon
(5%) gaf oneens aan;
In deze organisatie mag ik meedenken; de medewerkers gaven hierbij voor 30% zeer eens aan en
voor 70% eens;
Ik ben tevreden over de manier waarop de organisatie omgaat met klachten van gasten; de
medewerkers gaven hierbij voor 45% zeer eens aan en voor 55% eens;
Ik ben tevreden over hoe Nieuw Rollecate haar eigen identiteit en cultuur uitdraagt; de
medewerkers gaven hierbij voor 75% zeer eens aan en voor 25% eens;
Nieuw Rollecate heeft een goede reputatie; de medewerkers gaven hierbij voor 70% zeer eens aan
en voor 30% eens;
Ik voel mij het visitekaartje van Nieuw Rollecate; de medewerkers gaven hierbij voor 45% zeer eens
aan en voor 50% eens en één persoon (5%) gaf oneens aan;
Ik ben tevreden over mijn arbeidsvoorwaarden; de medewerkers gaven hierbij voor 30% zeer eens
aan en voor 65% eens en één persoon (5%) gaf oneens aan;
Ik ben tevreden over de secundaire arbeidsvoorwaarden van Nieuw Rollecate; de medewerkers
gaven hierbij voor 40% zeer eens aan en voor 60% eens;
Ik ben tevreden over mijn arbeids- en rusttijdenpatroon; de medewerkers gaven hierbij voor 47%
zeer eens aan en voor 53% eens;
De directrice heeft voldoende aandacht voor mijn arbeidsomstandigheden; de medewerkers gaven
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hierbij voor 40% zeer eens aan en voor 60% eens;
Ik voel zekerheid en geborgenheid over mijn baantoekomst in Nieuw Rollecate; de medewerkers
gaven hierbij voor 50% zeer eens aan en voor 50% eens;
Mijn beloning staat in goede verhouding tot de werkzaamheden welke ik verricht voor Nieuw
Rollecate; de medewerkers gaven hierbij voor 35% zeer eens aan en voor 65% eens;
Ik ben tevreden over de omstandigheden waaronder ik mijn werk doe; de medewerkers gaven
hierbij voor 55% zeer eens aan en voor 45% eens;
Ik beschik over de juiste faciliteiten, middelen en materialen om mijn werkzaamheden goed te
kunnen uitvoeren; de medewerkers gaven hierbij voor 45% zeer eens aan en voor 55% eens;
Er is goede balans tussen mijn werk en privéleven; de medewerkers gaven hierbij voor 40% zeer
eens aan en voor 60% eens;
Ik krijg de ruimte om initiatief te nemen en dingen zelfstandig uit te voeren; de medewerkers gaven
hierbij voor 55% zeer eens aan en voor 45% eens;
De directrice doet er alles aan om de werkdruk binnen de perken te houden; de medewerkers gaven
hierbij voor 45% zeer eens aan en voor 55% eens;
Er is op het werk voldoende aandacht, emotioneel gezien, voor ingrijpende gebeurtenissen; de
medewerkers gaven hierbij voor 58% zeer eens aan en voor 42% eens;
Ik ga met plezier naar mijn werk; de medewerkers gaven hierbij voor 75% zeer eens aan en voor 25%
eens;
Ik ben tevreden met mijn werk; de medewerkers gaven hierbij voor 80% zeer eens aan en voor 20%
eens;
Mijn werk is uitdagend; de medewerkers gaven hierbij voor 32% zeer eens aan en voor 68% eens;
Ik zou anderen aanraden om voor deze organisatie te komen werken; de medewerkers gaven
hierbij voor 75% zeer eens aan en voor 25% eens;
Ik weet wat er van mij verwacht wordt in mijn functie; de medewerkers gaven hierbij voor 60% zeer
eens aan en voor 35% eens en één persoon (5%) gaf oneens aan;
Ik krijg voldoende mogelijkheden om mijn kwaliteiten te benutten; de medewerkers gaven hierbij
voor 50% zeer eens aan en voor 45% eens en één persoon (5%) gaf oneens aan;
Ik beschik over bekwaam- en bevoegdheden om mijn functie goed te kunnen uitoefenen; de
medewerkers gaven hierbij voor 40% zeer eens aan en voor 55% eens en één persoon (5%) gaf
oneens aan;
Ik vind het leuk om de komende jaren bij Nieuw Rollecate te blijven werken; de medewerkers gaven
hierbij voor 79% zeer eens aan en voor 21% eens;
Ik heb voldoende eigen verantwoordelijkheid; de medewerkers gaven hierbij voor 45% zeer eens
aan en voor 55% eens;
Mijn werk sluit goed aan op mijn kennis, kunde en ervaring; de medewerkers gaven hierbij voor 40%
zeer eens aan en voor 55% eens en één persoon (5%) gaf oneens aan;
Ik ben tevreden over de veiligheid en hygiëne in en rondom mijn werk; de medewerkers gaven
hierbij voor 55% zeer eens aan en voor 45% eens;
Ik voel mij tijdens het werk verantwoordelijk voor al mijn taken en werkzaamheden; de
medewerkers gaven hierbij voor 80% zeer eens aan en voor 20% eens;
De personele bezetting is afgestemd op de hoeveelheid werk; de medewerkers gaven hierbij voor
37% zeer eens aan en voor 63% eens;
Bij ziekte of vakantie wordt er met elkaar over adequate vervanging gezorgd; de medewerkers
gaven hierbij voor 55% zeer eens aan en voor 45% eens;
Er is voldoende aan gedaan om problemen in het werk snel op te lossen; de medewerkers gaven
hierbij voor 60% zeer eens aan en voor 40% eens;
Ik ben voldoende ingewerkt om taken op een goede wijze uit te kunnen voeren; de medewerkers
gaven hierbij voor 50% zeer eens aan en voor 45% eens en één persoon (5%) gaf oneens aan;
Het werktempo is voor mij goed bij te houden; de medewerkers gaven hierbij voor 68% zeer eens
aan en voor 32% eens;
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De complexiteit van mijn werk kan ik goed aan; de medewerkers gaven hierbij voor 65% zeer eens
aan en voor 35% eens;
Ik ben tevreden over de algehele ondersteuning van de directrice; de medewerkers gaven hierbij
voor 50% zeer eens aan en voor 50% eens;
Ik ben tevreden over de aanspreekbaarheid van directrice; de medewerkers gaven hierbij voor 50%
zeer eens aan en voor 45% eens en één persoon (5%) gaf oneens aan;
De directrice weet in voldoende mate wat er speelt op de werkvloer; de medewerkers gaven hierbij
voor 60% zeer eens aan en voor 40% eens;
Ik heb vertrouwen in de directrice van de organisatie; de medewerkers gaven hierbij voor 80% zeer
eens aan en voor 20% eens;
Ik heb een goede werkrelatie met de directrice; de medewerkers gaven hierbij voor 55% zeer eens
aan en voor 45% eens;
Ik krijg zowel positieve als negatieve feedback over mijn werkzaamheden van de directrice; de
medewerkers gaven hierbij voor 30% zeer eens aan en voor 65% eens en één persoon (5%) gaf
oneens aan;
De directrice motiveert mij in mijn werk en het realiseren van mijn doelstelling; de medewerkers
gaven hierbij voor 40% zeer eens aan en voor 60% eens;
De directrice stuurt mij duidelijk aan op basis van de visie en missie van Nieuw Rollecate; de
medewerkers gaven hierbij voor 45% zeer eens aan en voor 55% eens;
De directrice behandeld mij met respect; de medewerkers gaven hierbij voor 65% zeer eens aan en
voor 35% eens;
Ik vind dat de directrice op een goede manier sturing geeft aan de organisatie; de medewerkers
gaven hierbij voor 50% zeer eens aan en voor 50% eens;
De directrice neemt mijn problemen serieus; de medewerkers gaven hierbij voor 70% zeer eens aan
en voor 30% eens;
Ik ben tevreden over de waardering die ik voor mijn werk krijg; de medewerkers gaven hierbij voor
50% zeer eens aan en voor 50% eens;
De directrice ziet mij als medewerker staan; de medewerkers gaven hierbij voor 55% zeer eens aan
en voor 45% eens;
Ik ben tevreden over het kwaliteitsbeleid van de organisatie; de medewerkers gaven hierbij voor
42% zeer eens aan en voor 58% eens;
De organisatie neemt de juiste beslissingen met betrekking tot het uitvoeren van het
kwaliteitsbeleid; de medewerkers gaven hierbij voor 40% zeer eens aan en voor 60% eens;
Het kwaliteitsniveau van Nieuw Rollecate is hoog; de medewerkers gaven hierbij voor 65% zeer eens
aan en voor 30% eens en één persoon (5%) gaf oneens aan;
Het kwaliteitsbeleid wordt op de professionele manier door de organisatie uitgevoerd; de
medewerkers gaven hierbij voor 42% zeer eens aan en voor 58% eens;
De organisatie gaat resultaatgericht te werk; de medewerkers gaven hierbij voor 50% zeer eens aan
en voor 50% eens;
Er is voldoende mogelijkheid om me bij te scholen en te ontwikkelen op vakkundig gebied; de
medewerkers gaven hierbij voor 50% zeer eens aan en voor 50% eens;
Ik kan mij persoonlijk ontwikkelen binnen Nieuw Rollecate; de medewerkers gaven hierbij voor 47%
zeer eens aan en voor 47% eens en één persoon (6%) gaf oneens aan;
Ik kan mijn ontwikkelingswensen bespreekbaar maken; de medewerkers gaven hierbij voor 56%
zeer eens aan en voor 44% eens;
Er is voldoende aandacht voor mijn persoonlijke ontwikkeling; de medewerkers gaven hierbij voor
50% zeer eens aan en voor 44% eens en één persoon (6%) gaf oneens aan;
Ik weet wat ik kan doen wanneer ik in aanraking kom met agressie en geweld; de medewerkers
gaven hierbij voor 17% zeer eens aan en voor 83% eens;
Ik word seksueel geïntimideerd op mijn werk door gasten; de medewerkers gaven hierbij voor 84%
zeer oneens aan en voor 16% oneens;
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Ik word seksueel geïntimideerd op mijn werk door medewerkers; de medewerkers gaven hierbij
voor 89% zeer oneens aan en voor 11% oneens;
100% van de medewerkers gaf aan niet gepest te worden op het werk;
100% van de medewerkers gaf aan niet in aanraking te zijn gekomen met agressie en geweld in
Nieuw Rollecate.
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Veilig melden van incidenten
Een belangrijk onderdeel van het kwaliteitsbeleid van Nieuw Rollecate is het leren van fouten. Binnen onze
locatie kunnen en moeten medewerkers incidenten (bijvoorbeeld medicatie-incidenten, valincidenten,
agressie-incidenten) en gevaarlijke situaties die betrekking hebben op gasten én vermoedens van
ouderenmishandeling melden via het ECD.

Meldingen Incidenten en Calamiteiten(MIC)
BinnenNieuw Rollecate is eenVeilig Incidenten Meldencommissie (VIM-commissie)ingesteld. De VIMcommissie bestaat uit de twee zorgcoördinatoren en de directie die gemiddeld tien keer per jaar bij elkaar
komen. In deze VIM-commissie worden meldingen met een mindergroot risico besproken, patronen
ontdekten daar waar nodigen nuttig verbeterplannengemaakt die vervolgens door het team worden
opgenomen in hun teamoverleg. Alles is erop gericht om te leren van de fouten endeze in de toekomst te
voorkomen.In het jaar 2020 werden er in totaal 119 (bijna) fouten en incidenten gemeld.

Categorie Aantal
Medicijn
64
Val
34
Vermissing
1
Agressie
2
Anders
18
Tabel: Aantal MIC meldingen in 2020

Calamiteiten
Wij spreken van een calamiteit als de gast ernstig letsel en/of blijvend letsel heeftopgelopen. Of zelfs
iemand is overleden omdat eriets niet goed is gegaan tijdens de zorgverlening en/of is nagelaten tijdens
dezorgverlening, bijvoorbeeld een gast heeftverkeerde medicijnen gekregen meternstige bijwerkingen tot
gevolg. Wij zijnverplicht deze ernstigezaken te onderzoeken. Uit het onderzoek moet blijken of de
calamiteit bij deInspectie moet worden gemeld.
Het is essentieel om bij een calamiteitsecuur te onderzoeken wat er precies isgebeurd. Bij een calamiteit
wordt eenonderzoekscommissie ingesteld die de calamiteitgaat analyseren met behulp van een
PRISMAmethode. Dit is een systematiek die ons helptte kijken naar de feiten in een veelal beladen
enemotionele fase voor alle betrokkenen.Indien er sprake is van overlijden van een gast wordt
deonderzoekscommissie altijd geleid dooreen externe onafhankelijke voorzitter.
De directie kan ook om andere redenen eenexterne voorzitter aanstellen. De calamiteitenen de getroffen
verbetermaatregelen wordenstructureel in het werkoverleg binnen het teambesproken en bij de Raad van
Toezicht gemeld. In 2020 hebben er geen calamiteiten plaatsgevonden.
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Meldingen Incidenten Medewerkers(MIM)
Melden van (bijna)incidenten van eenmedewerker vinden wij binnen Nieuw Rollecate
belangrijk. Melden kan het risico op herhalingverminderen en bijdragen aan een adequateopvang zodat de
medewerker inzetbaar blijft.
MIM-meldingen 2020: in het totaal zijn er drie meldingen van een incident van
medewerkersbinnengekomen.
Deze melding betrof agressief gedrag van een gast naar medewerkersen incidenteel naar andere gasten.
Hetziektebeeld van de gast was de hoofdoorzaak. Mevrouw is uiteindelijk uitgeplaatst.

Categorie
Aantal
Verbaal geweld
0
Bedreiging
0
Fysiek geweld
3
Schokkende gebeurtenis
0
Accidenteel bloedcontact
0
(bijna) ongeval
0
Anders
0

Tabel: Aantal MIM meldingen in 2020

De meldingsbereidheidis nog steeds niet erg groot.Tijdens de Medewerkers Ontwikkeldagen 2020 stond
het thema veilig incidenten melden al op de agenda. Echter heeft dit geen doorgang kunnen vinden in
verband met de maatregelen rondom Covid-19.
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Personeelssamenstelling
Onze medewerkers zijn de motor voor hetverlenen van de kwalitatief goede zorg.Een harde eis die aan de
kwaliteit vanmedewerkers wordt gesteld is het juistediploma.Zo zijn alle zorgbutlers binnen Nieuw
Rollecate verplicht om minimaal een niveau 2 Helpende met medicatiediploma te hebben om hun werk te
doen.

Personele situatie

Aantal
Zorgbutlers
2020

Een belangrijke uitdaging waar Nieuw Rollecate voor staat, is het werven van voldoende gekwalificeerd
personeel bij een toenemende krapte op de arbeidsmarkt. De periode van hervormingen en bezuinigingen
in de afgelopen jaren heeft duidelijk effect op het aantal beschikbare verpleegkundigen en verzorgenden.
De krapte op de arbeidsmarkt zal in 2021 blijven bestaan, maar met de extra gelden die door de overheid ter
beschikking zijn gesteld voor de intramurale zorg kunnen extra uren ingezet gaan worden door nieuwe
collega’s. Nieuw Rollecate heeft momenteel nog geen last van de krapte op de arbeidsmarkt, wellicht
doordat wij ons onderscheiden van andere zorgorganisaties en bewust kiezen voor een goede balans
tussen werk en privé voor de medewerkers en goed werkgeverschap.

Niveau 2

Niveau 3

7

10

Niveau 4

Totaal

7, waarvan 4 i.o.
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Zorgbutlers

Facilitair

24

7

Keuken

Huismeester

3

1

Vrijwilligers

Directie

2

1

Aantal
medewerkers
2020

Tabel aantal Zorgbutlers in 2020.

Tabel: Aantal Medewerkers in 2020.

In- en uitdiensttreding 2020
- Indiensttreding 8 medewerkers
- Uitdiensttreding 7 medewerkers
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Opleiding
Nieuw Rollecate is een erkend leerbedrijf bij de Samenwerkingsorganisatie
Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) en biedt ook stagiaires graag de mogelijkheid te
ervaren en te zien in de praktijk. Zo werkten er in 2020 in totaal 12BOL leerlingen
(Beroeps Opleidende Leerweg) bij ons die werden begeleid door de aangestelde
leerlingbegeleiders.
Meerdere medewerkers van Nieuw Rollecate volgden een kwalificerende opleiding
gevolgd op MBO niveau 3 en 4 niveau. Zo werkten er in 2020 in totaal zeven BBL
leerlingen (Beroeps Begeleidende Leerweg) bij ons die werden begeleid door de zorgcoördinatoren. Twee
medewerkers hebben in juli 2020 hun diploma ontvangen waaruit blijkt dat zij geschikt zijn om in het
betreffende beroep aan de slag te gaan.
Naast kwalificerende opleidingen werd in 2020ook op allerlei vlakken bij- en nageschoold volgens het
opgestelde scholingsplan. Ook werd er nog meer budget vrijgesteld zodat medewerkers naar bijscholingen
konden. In totaal was er in 2020 een opleidingsbudget voor erkende opleidingen van €18.222,-. Voor de
aandachtsvelders was er een budget van €5.000,-. Helaas zijn door het Covid-19 virus meerdere congressen
en scholingen afgezegd, maar deze zijn verplaatst naar 2021.

Professioneel handelen
Een voorwaarde voor professioneel handelen isleren enreflecteren. Wij faciliteren het onderlingkennis
delen waarbij een buddy vast is opgenomen in ons formatiebudget. Daarnaast maken wij gebruik van Vilans
protocollenen eigenprotocollen die ook digitaal beschikbaarzijn. Alle nieuwe medewerkers krijgen een
introductieprogramma waarin Nieuw Rollecateals werkgever wordt geïntroduceerd.

Inval bij afwezigheid
Naast het invullen van de reguliere vacatureshebben wij ook een eigen Flexpool. Zij springen bijwanneer
nodig, denk aan afwezigheid door verlof en vakantie. Elke doordeweekse dag is er een bereikbare dienst
aanwezig voor eventuele ziekmeldingen op dezelfde dag, zodat de teams zomin mogelijk last hebben van
ziekte binnen hunteam en de continuïteit van zorg niet in het geding komt. Dit alles komt de zorg ten
goede.

Voorbehouden en risicovolle handelingen
Voorbehouden en risicovolle handelingen worden binnen Nieuw Rollecate alleen uitgevoerd door
zorgverleners die bevoegd en bekwaam zijn. Om te zorgen dat medewerkers bekwaam
blijven,vindtregelmatig deskundigheidsbevordering plaatsmiddels trainingen, scholingen en klinische
lessen.Jaarlijks wordt er tweemedewerkersontwikkeldagen georganiseerd. Tijdens deze dagen komen tal
van thema’s aan bod. Ook worden tijdens deze dagen de voorbehouden handelingen getoetst door een
erkend leerbedrijf. Daardoor voldoen wij aan de wettelijke eisen.
Er is ook een scholingsplan 2021 gemaakt. Verder hebben de medewerkers toegang tot alle protocollen
voor voorbehouden en risicovolle handelingen. Medewerkers houden een bevoegd- en bekwaamheidslijst
bij, welke tijdens het jaargesprek wordt besproken.

Verzuim
Het ziekteverzuim binnen Nieuw Rollecate over 2020 was 2,3%.Het landelijkgemiddelde is 6,2%, waar wij dan
ook ruim onderzitten.
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Gebouw- en technische zaken
Gebouw Nieuw Rollecate
Nieuw Rollecate kent een rijke historie en het pand dateert uit 1931. In het jaar 2015 is het pand volledig
verbouwd.Het pand wordt zorgvuldig onderhouden. Elke vijf jaar wordt het schilderwerk bijgewerkt, zo
ook in 2020. De tuin is het oogappeltje van Nieuw Rollecate, welke altijd goed wordt onderhouden.

Technische installaties
Nieuw Rollecate heeft sinds 2020 een onderhoudscontract met Salland installatieservice. De door Salland
Installatieservice te verrichten werkzaamheden omvatten:
• Inspecteren van de installatie;
• Reinigen;
• Onderhouden;
• Opheffen van storingen;
• Bijhouden van het logboek;
• Het informeren van opdrachtgever.
Vanuit de energiescan, welke in 2019 is gemaakt door Essent, zijn dit jaar de abendages geïsoleerd in de
technische ruimte. Hiermee zijn de aandachtspunten van de energiescan opgepakt en afgrond.

Verpleegkundig oproepsysteem
Nieuw Rollecate heeft sinds 2018 een onderhoudscontract met Telepage inzake het verpleegkundig
oproepsysteem. Om ook in 2020 gebruik te kunnen maken van de 24/7 diensten, waaronder storing- en
noodgevallen, is het contract voor 2020 weer verlengt. Jaarlijks wordt het systeem gecontroleerd, zo ook in
2020.

Brandmeldinstallatie
Nieuw Rollecate heeft sinds 2015 een onderhoudscontract met Chubb. De door Chubb te verrichten
werkzaamheden in 2020 betroffen de volgende installaties:
• Brandmeldinstallatie en/of ontruimingsinstallatie;
• Intercomsysteem;
• Camerabewakingssysteem.

Ongediertebestrijding
Nieuw Rollecate heeft een samenwerking met Anticimex ten behoeve van de plaagdierbeheersing.
Anticimex voert vier keer per jaar een controle uit, welke in 2020 ook weer hebben plaatsgevonden.

ICT
De juiste samenwerkingspartner voor ICT is van groot belang voor Nieuw Rollecate. Nieuw Rollecate werkt
op dit gebied samen met Altios uit Apeldoorn.
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Bestuur en Toezicht
De bestuursstructuur van Nieuw Rollecate voorziet in een directie en een Raad van Toezicht. Bij de start van
Nieuw Rollecate is besloten geen specialist ouderengeneeskunde (SOG) of psychosociaal zorgverlener op
te nemen als medewerker. Wel zijn er contracten gesloten met reguliere zorgorganisaties, zodat wij een
SOG kunnen consulteren.

Governance code
Nieuw Rollecate conformeert zich aan de zorgbredeGovernancecode. De diverse onderdelen van de
Governancecode zijn onderdeel van onze werkwijze en overlegstructuur. Het toetsen van de naleving van
deze code vindt plaats door de Raad van Toezicht.

Overlegstructuur
De directie neemt deel aan diverse overlegvormen. Enerzijds om geïnformeerd te worden over de gang van
zaken binnen de organisatie, anderzijds om (toe)zicht te houden op het functioneren van de organisatie en
de geleverde welzijn en zorg om daar waar nodig bij te sturen.Toezichthoudend orgaan De Raad van
Toezicht is een onafhankelijk statutair geborgd toezichthoudend orgaan binnen onze organisatie. Zij heeft
drie keer per jaar een overleg met de directie. Elke eerste maandag van de maand is er om de maand ’s
morgens het zogenoemde Zoco overleg of Evv overleg. Het Zoco overleg is een overleg tussen de
zorgcoördinatoren en de directie. Het Evv overleg is een overleg tussen de eerst verantwoordelijke
verzorgende (Evv), zorgcoördinatoren en de directie. Aansluitend vindt ’s middags het maandelijkse
teamoverleg plaats, waarbij alle medewerkers aansluiten.

Gast- en familieraad
Wij hechten veel waarde aan de medezeggenschap van gasten, met name als het gaat om de kwaliteit van
zorg die wij onze gasten willen bieden. Onze organisatie kent daarom een gast- en familieraad. Deze heeft
als taak om, binnen het kader van de doelstellingen van Nieuw Rollecate, de gemeenschappelijkebelangen
van gasten te behartigen. Elk kwartaal komt de gast- en familieraad bijeen. Deze bijeenkomsten worden
door een onafhankelijke voorzitter geleid. Omdat niet iedere gast in staat is om zelf in een gast- en
familieraad te participeren, bestaat de gast- en familieraad ook uit vertegenwoordigers van de gasten. Er
zijn goede en intensieve contacten gelegd met gasten, familie en de directie van Nieuw Rollecate.Daarnaast
zijn er duidelijke afspraken gemaakt ten aanzien van communicatie en persoonlijke contacten tussen
directie, managementteam en de gast- en familieraad. Uitgangspunten zijn samenwerking, openheid en
transparantie.

Raad van Toezicht
Sinds augustus 2018 heeft Nieuw Rollecate een Raad van Toezicht. Deze houdt toezicht op het beleid van
de dagelijkse of algemene leiding van de instelling en staat deze met raad bij. De Raad wordt
vertegenwoordigd door mevrouw Petra Blessinga en de heer Mark Klein.
Mevrouw Blessinga werkt als Zorgmanager in Gelre Ziekenhuizen. De heer Klein werkt als Senior Consultant
en Manager bij diverse zorginstellingen op het gebied van Finance & Control.
De Raad van Toezicht heeft een achttalwerkprincipes opgesteld, die richting geven bijde besprekingen, te
weten:
1. We benaderen ons werk zakelijk met deGovernance code als uitgangspunt;
2. Dat doen we betrokken; we zijn beschikbaar, stimulerend, coachend voor de bestuurder en voor
anderen en altijd in overleg / in afstemming met de Bestuurder;
3. We leven in ons toezicht de waarden van de organisatie;
4. We varen op het strategisch kompas;
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5.
6.
7.
8.

We voeren met elkaar en met de Bestuurder het goede gesprek;
We hebben plezier in ons werk en dat is te zien ook;
We zijn ambitieus en creatief;
At the end of theday zijn twee vragen vanbelang; wat is de betekenis van wat we gedaanhebben
voor zowel de gastals voor de medewerker?

Bezoldiging
Voor de honorering van de leden van de Raadvan Toezicht worden derichtlijnen van de Wet Normering
Topinkomensgevolgd.
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Bijlage 1 Leveranciers
Nieuw Rollecate heeft verschillende leveranciers en samenwerkingspartijen aan zich gebonden. Hieronder
benoemen wij de belangrijkste, waarvan wij in 2020 de samenwerking als zeer prettig hebben ervaren.
Leveranciers
ArboNed
Anticimex
Chubb

Essent
Eshuis
Enexis
Renewi
Salto
Tactiplan
KPN
Miele Professional
Metos
N-Care
Nedap
Nijhof Installatietechniek/ Salland installatieservice
Nikkels
Orona
AssaAbloy
Siemens
Sovib
Telepage
Eshuis
Keurslager Harmsen Diepenveen
Ambachtsbakker Kuiper
Qleaning raambewassing
Huuskes
Jumbo
Fruithandel Nijburg
Rog Vistraiteur
Smalbraak
Daniels Huisman
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Taak/product
Ziekteverzuimbegeleiding
Arboarts
Plaagdierbeheersing
Hygiëne Assurance
Verpleegkundig oproepsysteem
Brandbeveiligingssysteem
Intercombeveiligingssysteem
Camerabeveiligingssysteem
Levering gas en elektriciteit
Accountants
Loonadministratie
Levering gas- en elektriciteit aansluiting
Inzamelen van diverse afvalstromen
Toegangscontrole
Roosteren
Televisie en telefoon
Service en onderhoud wasautomaten
Service en onderhoud keukenapparatuur
Medicatiesysteem
ECD
Technische installatie
Bouwbedrijf
Service en onderhoud lift
Service en onderhoud schuifdeuren
Aansluiting openbaar brandmeldsysteem
Verzekeringen
Verpleegkundig oproepsysteem
Accountant
Levensmiddelen
Levensmiddelen
Facilitair
Levensmiddelen
Levensmiddelen
Levensmiddelen
Levensmiddelen
Notaris
Advocaten

Bijlage 2 Samenwerkingspartijen
Samenwerkingspartij
Het gouden Hart
Villa de Bouwkamp te Warnsveld
Gelre Ziekenhuizen
Spot
Netwerk Palliatieve Zorg Salland
Huisartsenpraktijk Wisselink - Kok
HuisartsenpraktijkKapsenberg
HuisartsenpraktijkJeursen
Huisartsenpraktijk Komrij en van Heijst
Apotheek Keizerslanden
Apotheek de Singel
Ergotherapie Ergocentraal
Fysiotherapie Het Josef
Fysiotherapie Fysiode
Mondzorg de watersnip
Medipoint- Vegro
Deventer Ziekenhuis
Gelre Ziekenhuizen
Vilans

Samenwerking
Zorgorganisatie van lerend netwerk
Zorgorganisatie van lerend netwerk
Zorgorganisatie van lerend netwerk
Brancheorganisatie
Zorgorganisatie van kwalitatief netwerk
Medische zorg
Medische zorg
Medische zorg
Medische zorg
Farmaceutisch proces
Farmaceutisch proces
M4edische zorg
Paramedische zorg
Paramedische zorg
Paramedische zorg
Medische hulpmiddelen
Medische zorg
Medische zorg
Kenniscentrum
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Bijlage 3 Afkortingen- en begrippenlijst
Afkorting
ECD
ELV
EVV
GTO
IGJ
MTO
PG
PGB
RvC
RvT
SVB
VVT
VWS
WLZ
WTZi
ZVW
ZZP

Definitie
Elektronische dossier
Eerstelijns verblijf
Eerste verantwoordelijke verzorgende
Gasttevredenheidsonderzoek
Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
Medewerkerstevredenheidsonderzoek
Psychogeriatrie
Persoonsgebonden Budget
Raad van Commissarissen
Raad van Toezicht
Sociale Verzekeringsbank
Verpleeg- en verzorgingshuizen en Thuiszorg
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Wet Langdurige Zorg
Wet Toelating Zorginstellingen
Zorgverzekeringswet
Zorgzwaartepakket

Begrip
Benchmarkt

Definitie
Vergelijkend onderzoek waarbij de prestaties,
producten, diensten of programma’s worden
onderzocht en met elkaar vergeleken.
Onafhankelijk landelijk kenniscentrum op het gebied van
de langdurige zorg.

Vilans
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