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Voorwoord

B

este lezer,

We kijken met veel plezier terug op een mooi jaar voor de bewoners,
vrijwilligers en medewerkers van Mennistenerf.
Een belangrijk thema van 2019 was het samen tafelen. Wie onze
organisatie een beetje kent, weet dat lekker, gezond en gezellig eten bij ons
hoog in het vaandel staat. En wat is leuker dan met een goede tafelgenoot
van de dis genieten? 2019 was het eerste jaar dat we aan tafel gingen met
Pennemes. Onze bestuurlijke fusie zorgt ervoor dat de kleinschaligheid
en unieke identiteit van de twee organisaties behouden blijft, terwijl we
intussen volop kunnen profiteren van elkaars krachten. Dit leidde tot
mooie gesprekken en nieuwe samenwerking, zoals onze gezamenlijke
touringcar die wordt ingezet voor leuke uitjes voor bewoners, of de
wedstrijd Verpleeghuis van de Toekomst waar de twee huizen samen een
finaleplaats wisten te bemachtigen.
Ik voel me trots dat ik onderdeel mag uitmaken van de mensen van
Mennistenerf en het prachtige werk dat hier wordt gedaan.
Ik wens u veel leesplezier toe!
Met hartelijke groet,
Leo Groenendaal, bestuurder

Meer dan de
som der delen
Niet vanuit financiële noodzaak, maar vanuit overtuiging en kracht.
Om onze eigenheid en kleinschaligheid te bewaren, bekrachtigden
we eind 2018 de bestuurlijke fusie met het Mennistenerf. Afgelopen
jaar stond in het teken van efficiency en integratie.

H

et naderende pensioen van
onze voormalige bestuurder
vormde een aantal jaren
geleden aanleiding om na te denken
over een fusie. Na een vruchtbare
samenwerking bij de pilot van de sociale
wijkteams in de gemeente Zaanstad
leek wijkzorgcentrum Pennemes een
logische fusiepartner.
Grootste voordeel
Uit een meerwaardenotitie bleek
dat het grootste voordeel voor beide
organisaties school in het integreren
van ondersteunende diensten. Tot de
fusie hadden we veel solitaire functies.
Dat betekende dat het werk stillag op
het moment dat een collega ziek was of
vakantie opnam. We namen direct onze
medewerkers en alle adviesorganen
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mee in de overleggen die volgden. Eind
2018 was de bestuurlijke fusie een feit.
Het afgelopen jaar zetten we mooie
stappen op weg naar de integratie van
ondersteunende functies. Dit deden we
op natuurlijke momenten: wanneer er
ergens een vacature ontstond.
Zichtbaar door schaalvergroting
Bij de bekrachtiging van de fusie werd
gekozen voor eenheid in bestuur. Er
is daarom één raad van bestuur, één
raad van toezicht en één centrale
ondernemingsraad. Beide organisaties
hebben nog steeds hun eigen
cliëntenraad en ondernemingsraad.
Natuurlijk zorgt een nieuwe bestuurder
voor veranderingen. Gelukkig zien
we vooral voordelen. Gezamenlijk
huisvesten we meer gespecialiseerde

‘MPC zorgt voor kleinschaligheid in de beide huizen én voor een grotere omvang
en een duidelijker gezicht richting gemeenten en zorgverzekeraars.
Het beste van twee werelden.’*
*Citaat uit het interview met Marry en Joke, namens de raad van toezicht.
Voor het hele interview kijkt u op: mennistenerf.nl/interviews

Doopsgezinden

verpleegkundigen. Sinds de fusie zijn
we door schaalvergroting zichtbaarder
binnen de gemeente en bij zorgpartners.
Ook kunnen we de middelen voor
onze primaire processen voordeliger
inkopen. Op bedrijfsmatig gebied
verlopen bepaalde processen inmiddels
een stuk efficiënter. Omdat Pennemes
maaltijden bij ons inkoopt, benutten
we de volledige capaciteit van onze
keuken en dat is per saldo natuurlijk
voordeliger. Hetzelfde geldt voor het
wassen van kleding en linnengoed.
Natuurlijk zijn er ook ontwikkelpunten.
Afgelopen jaar bepaalden we samen vijf
speerpunten:

Zorgcentrum Mennistenerf werd in 1962 opgericht
door de Doopsgezinde Gemeente Zaandam. Een
belangrijk spreuk van de Doopsgezinden is: ‘Dopen
wat mondig is, spreken dat bondig is. Vrij in het
Christelijk geloven, daden gaan woorden te boven.’
Een klassieke omschrijving van wat Doopsgezinden
willen zijn en uitdragen.
De zinssnede ‘daden gaan woorden te boven’ sluit
heel mooi aan bij de parabel van de barmhartige
Samaritaan. Een afbeelding hiervan wordt gebruikt
in het logo van fusiepartner Pennemes.

- eenheid in visie op zorg;
- eenheid in besturingsfilosofie;
- aanpassen organisatiestructuur;
- aanpassen communicatiestructuur;
- afstemmen ondersteunende systemen.
In 2020 zullen we deze punten verder
uitwerken en afstemmen.
Foto:Mennistenerf
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Project leefp
De 7 pijlers van leefplezier
- sociale contacten;
- lekker en gezond eten;
- jezelf redden;
- rusten;
- actief zijn;
- woonplek;
- jezelf zijn.

‘Wanneer je écht in gesprek gaat, ontdek je waarmee je iemand een plezier doet.
Je ontwikkelt een bijzondere band. Dat maakt je werk alleen maar leuker.’*
*Citaat uit het interview met Belinda, coördinator welzijn en vrijwilligers.
Voor het hele interview kijkt u op: mennistenerf.nl/interviews
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lezier
Voor onze bewoners streven we naar de hoogst mogelijke kwaliteit
van zorg. Daarnaast staat welzijn hoog op onze agenda. We willen
dat mensen zich thuis voelen in hun eigen huis en dat zij een zo
prettig mogelijke oude dag beleven.

I

n 2018 startten we daarom
vanuit onze kwaliteitsgelden
het project leefplezier. We
merkten namelijk dat leefplezier in
onze dagelijkse zorgpraktijk lang niet
altijd vanzelfsprekend is. We worden
als organisatie getoetst op processen en
beleid. Onze medewerkers zijn opgeleid
om te handelen vanuit protocollen en
behandelplannen, veelal gebaseerd op
ziektebeelden.
Eigenwaarde en kracht
Dit wilden wij anders. Een mens is
immers veel meer dan zijn of haar
ziektebeeld. Met een externe partij
bepaalden wij zeven pijlers (zie kader)
aan de hand waarvan wij het leefplezier
van onze bewoners willen vergroten.
Vervolgens organiseerden we afgelopen
jaar een aantal bijeenkomsten met onze
zorg-, welzijns- en ondersteunende
medewerkers, waarin alle thema’s
werden besproken. We vroegen onze
medewerkers zich te verplaatsen in

onze bewoners. Wat kun je betekenen
voor iemand? Waar worden jouw
bewoners blij van en wat kun jij doen
om hen daarbij te helpen? Er werd
medewerkers gevraagd anders te gaan
kijken, namelijk naar het individu.
Vanuit eigenwaarde en kracht. Iets
minder zorgen voor en meer aansluiten
bij de eigen mogelijkheden en regie.
Prettige laatste levensfase
In eerste instantie leverde dit
veel onwennigheid op. Inmiddels
overleggen onze medewerkers zo veel
mogelijk met onze bewoners. Hoe is
het vandaag met u? Wat staat er op
uw agenda? Waar heeft u wel of geen
zin in? En wat kan ik daarin voor u
betekenen? Uiteraard ondersteunen
wij onze medewerkers in deze nieuwe
denk- en handelswijze waar we kunnen.
Samen zorgen we er zo voor dat de
laatste levensfase van onze bewoners
zo prettig mogelijk is.
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Gezonde
leefomgeving
De natuur is een alom bewezen medicijn dat relatief weinig wordt
ingezet ter bevordering van de gezondheid. Zorgmedewerkers
denken snel in therapieën en tabletten. Binnen onze organisatie
doen wij dit anders.

W

aarom een groene leefomgeving zo belangrijk is?
Het is een laagdrempelige
manier om mensen met elkaar in
contact te brengen. Daarnaast brengt
het andersoortige gesprekken op
gang, ondersteunt het de genezing
en vermindert het stress. Sinds de
fusie met Pennemes, in 2018, zet het
Mennistenerf stevig in op de verdere
groei naar een gezonde leefomgeving.
We doen dit aan de hand van een vijftal
domeinen (zie kader).
Nationale Zorginnovatieprijs
Om de ontwikkeling van onze
leefomgeving een extra impuls te geven,
dongen we afgelopen jaar mee naar de
Nationale Zorginnovatieprijs. Samen
met Pennemes realiseerden we in rap
tempo een enorme groei. We pakten ons
binnenklimaat bijvoorbeeld structureel
aan. Hiertoe hingen we sensoren op die
6

de luchtkwaliteit meten. Om de kwaliteit
op peil te houden, plaatsten we planten en
zetten we vaker ramen en deuren open.
Daarnaast kochten we hypoallergene
katten (Ragdoll) voor onze huiskamers
en knuffelkippen en –konijnen voor onze
binnentuin. Onze bewoners komen nu
vaker speciaal voor de dieren uit hun
woning. De omgang met de beestjes zorgt
voor veel gezelligheid op de afdeling
en verlaagt het stressniveau van onze
bewoners en medewerkers.
Duurzame Zorg 2.0
We maakten ook een aantal duurzame
keuzes. Zo zochten we naar betere
alternatieven voor alle single-use
plastics, zoals bekertjes, rietjes en
roerstaafjes. In onze keuken plaatsten
we een compostmachine. Deze zet
ons biologisch afbreekbare afval
binnen 24 uur om in compost. Door
al ons harde werk stonden we opeens

Foto: Mennistenerf

in de schijnwerpers en werden we
genoemd in diverse artikelen. De
Nationale Zorginnovatieprijs wonnen
we niet, maar we schopten het wél
tot de top zeven. Mede hierdoor zijn
we sinds afgelopen jaar ambassadeur

duurzame zorg, zowel op landelijk als
op lokaal niveau. Zo werden de Zaanse
klimaattafel en de Green Deal Duurzame
Zorg 2.0 bij ons georganiseerd door de
Gemeente Zaanstad. Resultaten om
trots op te zijn.

Een gezonde leefomgeving
- een gezond binnenklimaat;
- voldoende zonlicht (daglichtlampen);
- natuurlijke omgeving;
- (huis)dieren;
- een omgeving die uitnodigt om te spelen.

‘Bewoners vertellen me tijdens het aaien
van de dieren vaak verhalen uit hun jeugd.’*
*Citaat uit het interview over dit thema met Siem, vrijwilliger.
Voor het hele interview kijkt u op: mennistenerf.nl/interviews
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Cijfers op een rij
Cijfers Mennistenerf op peildatum: 31-12-2019
(bedragen afgerond op hele €)

Opbrengsten

Kosten
> Salaris & sociale lasten
> Personeel niet in loondienst MPC
> Personeel niet in loondienst overig
> Scholing
> Overig

69%
Rijk

Personeel

> WLZ
€ 8.268.258
> Kwaliteitsmiddelen € 455.385

9%

71%

Gemeente

15%

> Huishoudelijke zorg

€ 1.011.102

> Dagbesteding

€

€ 7.384.528
€
746.878
€
370.401
€
62.970
€
164.741

Totaal opbrengsten = € 12.634.172
Totaal kosten
= € 12.274.931
Saldo (in de +)
= €
359.241

133.684

-

Materieel
> Voeding

€ 759.528

> Facilitair

€ 142.857

> Algemeen

11%
14%

Zorgverzekering
> Wijkverpleging
> ELV

Overig

€ 822.704

> Clientgebonden

€ 132.051

€ 1.163.529
€ 204.948

Overig
> Onderhoud
> Energie
> Afschrijving
> Huur gebouwen
> Overig

11%

> Maaltijden & catering
€
> Huisvesting, subsidie en overig €

447.468
949.798

€
€
€
€
€

165.589
209.295
464.794
848.595
0

Zorg in cijfers
Cijfers Mennistenerf

23

Peildatum: 31-12-2019

Kortdurende opname (ELV)

26 Dagbesteding

47 Kleinschalig wonen

Intramuraal

70

Wijkverpleging 156
664 cliënten
en bewoners
ontvingen
in 2019
zorg

342
Hulp bij het
huishouden

Lekker en gez
Gezonde voeding is voor iedereen belangrijk. Vooral voor mensen met
een kwetsbare gezondheid. In onze keuken bereiden wij voor onze
bewoners iedere dag verantwoorde en gebalanceerde maaltijden, die
ook nog eens heel lekker zijn. Zo wordt eten een feestje.

S

inds jaar en dag heeft
Mennistenerf een productiekeuken met zelfstandig werkende
koks. Zij bereiden iedere dag evenwichtige
maaltijden, die ook nog eens heel lekker
zijn. Voor onze bewoners en voor mensen
uit de wijk (Tafeltje Dekje).
Evenwichtige voeding
Voeding is voor onze bewoners heel
belangrijk, zodat zij gezond zijn en
blijven. En zodat zij genoeg en de juiste
voedingsstoffen binnenkrijgen. Afgelopen
jaar lieten wij een onafhankelijk,
wetenschappelijk onderzoek uitvoeren
binnen onze organisatie, onder meer naar
ondervoeding. Het resultaat was dat onze
bewoners hier geen last van hebben. Daar
zijn we heel blij mee. We gebruiken dan
ook geen nutriëntverrijkte supplementen.
Al onze maaltijden zijn zorgvuldig
samengesteld en dragen bij aan een gezond
en evenwichtig eetpatroon. We ontdekten
wel dat onze bewoners weinig fruit eten,
omdat zij het lastig vinden om dit te
schillen. Daarom bieden we nu geschild
fruit aan. Dat maakt een enorm verschil.

Verse producten
We zorgen dus goed voor onze
bewoners. Tegelijkertijd voelen we ons
verantwoordelijk naar onze omgeving.
Daarom onderzochten we in 2019
de mogelijkheid om over te gaan op
biologische groenten, fruit en vlees. Op
het gebied van vlees bleek dit helaas
onmogelijk: het aanbod is te klein. Bij
de toevoer van groenten en fruit lukte
het ons wel. We kiezen heel bewust
de producten van plaatselijke boeren,
ondernemers en producenten. Ieder
dag komen er in onze keuken verse
ingrediënten binnen.
Emmertje compost
Met 500 maaltijden per dag houden
we natuurlijk zo nu en dan biologisch
afbreekbaar restafval over. Om dit af
te breken, schaften we afgelopen jaar
een composteermachine aan. Deze
zet etensresten binnen 24 uur om in
compost. De compost gebruiken we in
onze tuin. Ook komen buurtbewoners
zo nu en dan een emmertje halen.

ond aan tafel
Onze keuken verwerkt dagelijks:
- 150 kilo vlees
- 11 kilo vis
- 180 kilo biologische groenten
- 40 kilo biologisch fruit
Met deze hoeveelheden voedsel
bereiden we 500 verse maaltijden.

Foto: Mennistenerf

‘Via onze nieuwe leverancier krijgen we verse, lokaal geproduceerde
producten en duurzaam vlees. Ik weet nu precies waar alles
wat we hier in onze keuken verwerken vandaan komt.’*
*Citaat uit het interview over dit thema met Milko, teamleider keuken.
Voor het hele interview kijkt u op: mennistenerf.nl/interviews
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Samen leren
en ontwikkelen

Bij Mennistenerf waren er op 31 december 2019:
- 59 leerlingen (29 beroepsopleidende leerweg, 30 beroepsbegeleidende leerweg)
- 312 vaste medewerkers
- 167 vrijwilligers
Foto: Mennistenerf

‘Op iedere gang hebben we hier vier werkbegeleiders rondlopen,
aan wie leerlingen hun vragen kunnen stellen.
Dit geeft een sfeer van veiligheid en vertrouwen.’*
*Citaat uit het interview over dit thema met Gerda, praktijkopleider en verpleegkundige.
Voor het hele interview kijkt u op: mennistenerf.nl/interviews
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Leren en ontwikkelen, het liefst een leven lang. Van en met elkaar.
Het zijn de voorwaarden voor de kwalitatief hoogwaardige zorg die
we onze bewoners bieden. We besteden dan ook veel zorg en aandacht
aan de scholing van onze medewerkers en leerlingen.

B

innen onze organisatie zijn
we continu bezig met het
scholen en opleiden van onze
medewerkers. Helpenden ontwikkelen
zich na verloop van tijd vaak tot
verzorgenden IG. Verzorgenden IG volgen
een opleiding tot verpleegkundige.
Enzovoorts. Zo verhogen we ons algehele
kennisniveau en sluiten we aan de
bij de strategische doelstellingen van
onze organisatie. Doordat we mooie
secundaire arbeidsvoorwaarden bieden
– nieuwe medewerkers mogen direct
een opleiding bij ons volgen – trekken
we gemakkelijk goed gekwalificeerd
personeel aan.

Kneepjes van het vak
Afgelopen jaar besteedden we veel
aandacht aan de begeleiding van
leerlingen en stagiaires. Zij worden op de
werkvloer bijgestaan door gemotiveerde
en enthousiaste werkbegeleiders. Al
onze werkbegeleiders krijgen vooraf
een opleiding van vijf dagdelen, zodat
zij onze leerlingen en stagiaires de
kneepjes van het vak op de juiste manier
aanleren. Onze werkbegeleiders worden
aangestuurd door twee praktijkopleiders.
Door hun inzet ontstond er afgelopen
jaar meer structuur op het gebied van
opleiden, leren en ontwikkelen.
We nemen onze leerlingen zo serieus
dat we zelfs het plan opvatten om hen
incidenteel klinische lessen te laten

geven, samen met hun werkbegeleider.
Zo zorgen we ervoor dat actuele
informatie vanuit de opleiding in onze
organisatie terechtkomt.
Project Welslagen
Afgelopen jaar namen we – samen met
vijf andere zorgorganisaties - deel aan het
project Welslagen. Een samenwerking
tussen de gemeente Zaanstad, het Regio
College en Stichting Calibris. Het doel
van dit project was om mensen met
een afstand tot de arbeidsmarkt zich
te laten voorbereiden op een opleiding
tot helpende. Wij ontvingen twee
dames met een vluchtelingenstatus,
die momenteel op het punt staan hun
opleiding succesvol af te ronden. Een
mooi resultaat.
Arborichtlijnen
Organisatiebreed toetsen we jaarlijks op
welke afdelingen en op welke vlakken
scholing nodig is. Afgelopen jaar fristen
we bijvoorbeeld de kennis van onze
huishoudelijke medewerkers op met
een training. Zij zijn nu beter in staat om
volgens de Arborichtlijnen te werken.
Daarnaast kennen ze alternatieven voor
schadelijke
schoonmaakmiddelen.
Zo borgen we de kwaliteit van zorg en
ondersteuning binnen onze organisatie.
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Ons kwaliteitsmanagementsysteem bestaat uit verschillende
instrumenten. Auditen is er één van. Kwaliteit betekent dat we de
verwachtingen van onze bewoners en cliënten overtreffen. We doen
dit door onze prestaties, processen en diensten te monitoren. We
voeren evaluaties uit en stellen beleid, werkprocessen of overige
onderdelen zo nodig bij. Met onze PDCA-cyclus (Plan-Do-CheckAct) borgen en verbeteren we onze zorg- en dienstverlening continu.

B
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innen onze organisatie voeren
we jaarlijks een interne audit
uit. De onderwerpen van de
interne audit (zie kader) zijn afkomstig
uit het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg
en het Kwaliteitskader Wijkverpleging.
Zo nodig voegen we hier thema’s aan
toe, die op dat moment spelen binnen
onze organisatie. We hebben een vast
auditteam, bestaande uit medewerkers
van diverse afdelingen. Zij hebben allen
een training gevolgd en weten precies hoe
ze uiteenlopende onderwerpen binnen de
organisatie kunnen toetsen en uitvragen.
Samen met de adviseur kwaliteit stelt dit
team een auditplan op.

klachtenprocedure? Welke oorzaken zitten
er achter de meldingen van incidenten?
Er gaat veel goed. Toch is er op een aantal
punten verbetering nodig, voordat we over
kunnen gaan tot certificering.
In Mennistenerf koppelen we onze interne
audits aan de Week van de Zorg. Dit jaar
zetten we extra in op infectiepreventie
en hygiëne. Tijdens de Week van de Zorg
stond een van onze verpleegkundigen met
een kraampje in onze hal. Met een handgel
en een UV-lamp konden medewerkers en
bewoners testen of zij hun handen goed
wassen. Op een ludieke wijze maakten
we iedereen weer eens bewust van iets
simpels, maar heel belangrijks.

Nulmeting
Onze organisatie werkt volgens hetzelfde
kwaliteitsmodel als Pennemes. Omdat
we een extern keurmerk zien als een
bevestiging van kwaliteitsmanagement en
goed handelen, werken we komend jaar
toe naar een ISO 9001:2015-certificaat.
Het afgelopen jaar deden we een
nulmeting om te zien waar we staan. We
onderzochten alle onderdelen van ons
kwaliteitsmanagementsysteem.
Welke interne audits zijn er? Hoe worden
deze uitgevoerd? Hoe verloopt de

Speciale voorzieningen
In 2019 voerden we uiteraard ook ons
jaarlijkse cliënttevredenheidsonderzoek
uit. We kregen een 8,2 van onze
extramurale cliënten. Vanuit onze
kwaliteitsgelden kochten we samen met
Pennemes een touringcar met speciale
voorzieningen. Hierdoor konden we in
2019 nog meer leuke uitjes organiseren
voor onze bewoners en buurtgenoten.
Benieuwd naar ons kwaliteitsplan 2020
of het kwaliteitsverslag 2019? U vindt ze
op onze website: www.mennistenerf.nl

Kwaliteit
en passie
Foto: Mennistenerf

Zorggerelateerde onderwerpen vanuit
de Kwaliteitskaders en overige wet- en regelgeving:
- infectiepreventie en hygiëne;
- medicatieveiligheid;
- methodisch werken en dossiercontrole;
- mondzorg;
- ongeplande ziekenhuisopnamen;
- ouderenmishandeling;
- voedselveiligheid;
- vrijheidsbeperkende maatregelen;
- wondzorg en decubitus.

‘Ieder mens heeft richtlijnen nodig om goed te kunnen functioneren.
Zonder regels en protocollen creëer je onzekerheid, onveiligheid
en uiteindelijk ontevredenheid en chaos.’*
*Citaat uit het interview over dit thema met Tuba (coördinator cliëntenadministratie
en medewerker auditteam) en Martha (teamleider intramurale zorg).
Voor het hele interview kijkt u op: mennistenerf.nl/interviews
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Leden

Clientenraad

1

Leden

8

Leden

Managementteam

1

Clientenraad

8

> Voortgang Meerjaren
strategisch beleidsplan 2019-2021
> Visie op welzijn
> Nieuwe wetgeving
medezeggenschap (WMZC)
> Inspectiebezoek aan Mennistenerf
> Financiële jaarstukken

Top 5 onderwerpen
> Uitbreiding flexplekken
> Waarborgen van privacy medewerkers
(i.v.m. camera’s)
> Aanpassing werktijden
> Medewerkerstevredenheidsonderzoek
> (Ongelijke) waardering, inschaling
en beloning medewerkers

> Moeilijk vervulbare vacatures
en het recruitmentplan
> Strategisch huisvestingsplan
> Meerjarenbeleidsplan MPC
> Technologische vernieuwing
(domotica) in beide organisaties
> Werkkostenregeling

Yvonne Schilp (Zorg, vice-voorzitter), Thea
Bieman (WMO-coördinator, voorzitter),
Daan Meulenkamp (Zorg), Tuba Gokalp
(Administratie), Gerda Hendriks en Sylvia
Molenaar (tot sept 2019).

Leden

Ondernemingsraad

5

Top 5 onderwerpen

Top 5 onderwerpen

Emily Chaigneau, Yolanda Hoogenkamp
Jantine Voordouw (allen vanuit OR
Pennemes),
Yvonne
Schilp,
Thea
Bieman, Tuba Gokalp (allen vanuit OR
Mennistenerf) en met Marcelline van
Velsen als ambtelijk secretaris.

Leden

Centrale
Ondernemingsraad

Leden

3

> Dhr. H. Nool (voorzitter), dhr. P. Blank,
dhr. S. Meijn, mw. G. Roem en mw. N. Honselaar

> Evaluatie bestuurlijke fusie en toekomstperspectieven
> Financiën en productie
> Risicomanagement en kwaliteitsmanagement
> Beleidsontwikkelingen, dienstverlening en strategie
> Personeelsbeleid en scholingsbeleid
5

Top 5 onderwerpen

> Evaluatie kanteling werktijden
> Protocol arbeidsduurrelatie en minuren
> Opleidingsplan
> Risico-inventarisaties en evaluatie
> Verbetering van het planningssysteem

Top 5 onderwerpen

(Leo Groenendaal)
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1

> Ontwikkelingen na bestuurlijke
fusie en toekomstplannen
> Kaderbrief en begroting, jaarrekening
> Governance code en invulling
> Strategische beleidsagenda
en vastgoed/huisvesting
> Kwaliteit en veiligheid,
interne & externe audits
6

Raad van Bestuur

6

Klachten

De externe cliëntvertrouwenspersoon (via Facit) is in
2019 (minder dan 10 keer) voor kleine zaken gebeld door
cliënten. Al deze zaken konden in de lijn worden opgelost.

> Marije van ’t Hof (manager Zorg en Behandeling Pennemes)
> Corien Bosveld (manager Zorg Mennistenerf)
> Robert van de Veer (manager Facilitair & Welzijn MPC)
> Michel van der Ark (Controller MPC)

Emily Chaigneau (EMZ, vice-voorzitter), Yolanda
Hoogenkamp (Restaurant, voorzitter), Jenny de Jong
(KSW), Marga Kraaij (KSW - tot sept 2019), Annika
Visscher (EMZ tot juni 2019), Jantine Voordouw
(Staf), Tülay Yildiz (Keuken), Martine de Vries
(activiteitencoördinator - vanaf sept 2019) en Lou
Giskes (KSW - vanaf sept 2019) en wordt ondersteund
door Peter Clark (tot sept 2019) en Marcelline van
Velsen (vanaf sept 2019) (ambtelijk secretaris).

Leden

Ondernemingsraad
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> Gebouw en voorzieningen
> Kwaliteitskader zorg
> Sociale media & gebr. beeldmateriaal
> Activiteiten & bewonersvakantie
> Facilitaire zaken

Top 5 onderwerpen

7

3

1

Leden

Klachtencommissie

> Mw. J. Voordouw (Staffunc. Kwaliteit Pennemes)
> Mw. J. Verbaan (Staffunct. Kwaliteit Mennistenerf)
> Mw. S. van Pelt (externe cliëntvertrouwenspersoon)

Top 5 onderwerpen

Raad van Toezicht

4

> Mogelijkheden van gezamenlijke commissie
> Reglementen en statuten commissie
> Vieringen (o.a. kerstdiner en paaszangdienst)
> Kerkdiensten en herdenkingsdiensten
> Zingevend werken, omzien naar elkaar

Top 5 onderwerpen

> Dorothé Lamers (voorzitter a.i. tot 2020)
> Jaap Broekhuizen (juli 2012-juli 2020)
> Joke Lanphen (jan 2016-jan 2022)
> Marry van der Aar (okt 2013-jan 2022)
> Julius Roorda (jan 2017-jan 2021)
> Gerben Hoogterp (jan 2017-jan 2021)
> Anne de Jong (jan 2019-jan 2023)
> Kees de Vos (tot 1 november 2019)

1

1

> Dhr. T. Kruijver (voorzitter), dhr. M. van Baar
en dhr. F. van Ditshuizen
> Dhr. G. Gjaltema, mw. J. Rademaker,
mw. W. Jonkers-v.d. Mei en mw. T. Grootveldt

8

2

= Vergaderfrequentie met elkaar
(zie richting pijl) op jaarbasis in 2019

Leden

?
1

Dhr. A. Terpstra, dhr. N. Algera, dhr. G. Bulten,
mw. S. Otten, mw. I. Schurink, mw. M. van den
Dongen, dhr. E. van der Heide en mw. I. Namwase.

Leden

Identiteitscommissie

Samen
praten over zorg
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Leden
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Managementteam

1

Clientenraad
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> Voortgang Meerjaren
strategisch beleidsplan 2019-2021
> Visie op welzijn
> Nieuwe wetgeving
medezeggenschap (WMZC)
> Inspectiebezoek aan Mennistenerf
> Financiële jaarstukken

Top 5 onderwerpen
> Uitbreiding flexplekken
> Waarborgen van privacy medewerkers
(i.v.m. camera’s)
> Aanpassing werktijden
> Medewerkerstevredenheidsonderzoek
> (Ongelijke) waardering, inschaling
en beloning medewerkers

> Moeilijk vervulbare vacatures
en het recruitmentplan
> Strategisch huisvestingsplan
> Meerjarenbeleidsplan MPC
> Technologische vernieuwing
(domotica) in beide organisaties
> Werkkostenregeling

Yvonne Schilp (Zorg, vice-voorzitter), Thea
Bieman (WMO-coördinator, voorzitter),
Daan Meulenkamp (Zorg), Tuba Gokalp
(Administratie), Gerda Hendriks en Sylvia
Molenaar (tot sept 2019).

Leden

Ondernemingsraad
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Top 5 onderwerpen

Top 5 onderwerpen

Emily Chaigneau, Yolanda Hoogenkamp
Jantine Voordouw (allen vanuit OR
Pennemes),
Yvonne
Schilp,
Thea
Bieman, Tuba Gokalp (allen vanuit OR
Mennistenerf) en met Marcelline van
Velsen als ambtelijk secretaris.

Leden

Centrale
Ondernemingsraad

Leden
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dhr. S. Meijn, mw. G. Roem en mw. N. Honselaar

> Evaluatie bestuurlijke fusie en toekomstperspectieven
> Financiën en productie
> Risicomanagement en kwaliteitsmanagement
> Beleidsontwikkelingen, dienstverlening en strategie
> Personeelsbeleid en scholingsbeleid
5

Top 5 onderwerpen

> Evaluatie kanteling werktijden
> Protocol arbeidsduurrelatie en minuren
> Opleidingsplan
> Risico-inventarisaties en evaluatie
> Verbetering van het planningssysteem

Top 5 onderwerpen

(Leo Groenendaal)

12

1

> Ontwikkelingen na bestuurlijke
fusie en toekomstplannen
> Kaderbrief en begroting, jaarrekening
> Governance code en invulling
> Strategische beleidsagenda
en vastgoed/huisvesting
> Kwaliteit en veiligheid,
interne & externe audits
6

Raad van Bestuur

6

Klachten

De externe cliëntvertrouwenspersoon (via Facit) is in
2019 (minder dan 10 keer) voor kleine zaken gebeld door
cliënten. Al deze zaken konden in de lijn worden opgelost.

> Marije van ’t Hof (manager Zorg en Behandeling Pennemes)
> Corien Bosveld (manager Zorg Mennistenerf)
> Robert van de Veer (manager Facilitair & Welzijn MPC)
> Michel van der Ark (Controller MPC)

Emily Chaigneau (EMZ, vice-voorzitter), Yolanda
Hoogenkamp (Restaurant, voorzitter), Jenny de Jong
(KSW), Marga Kraaij (KSW - tot sept 2019), Annika
Visscher (EMZ tot juni 2019), Jantine Voordouw
(Staf), Tülay Yildiz (Keuken), Martine de Vries
(activiteitencoördinator - vanaf sept 2019) en Lou
Giskes (KSW - vanaf sept 2019) en wordt ondersteund
door Peter Clark (tot sept 2019) en Marcelline van
Velsen (vanaf sept 2019) (ambtelijk secretaris).

Leden

Ondernemingsraad

10

> Gebouw en voorzieningen
> Kwaliteitskader zorg
> Sociale media & gebr. beeldmateriaal
> Activiteiten & bewonersvakantie
> Facilitaire zaken

Top 5 onderwerpen

7

3

1

Leden

Klachtencommissie

> Mw. J. Voordouw (Staffunc. Kwaliteit Pennemes)
> Mw. J. Verbaan (Staffunct. Kwaliteit Mennistenerf)
> Mw. S. van Pelt (externe cliëntvertrouwenspersoon)

Top 5 onderwerpen

Raad van Toezicht

4

> Mogelijkheden van gezamenlijke commissie
> Reglementen en statuten commissie
> Vieringen (o.a. kerstdiner en paaszangdienst)
> Kerkdiensten en herdenkingsdiensten
> Zingevend werken, omzien naar elkaar

Top 5 onderwerpen

> Dorothé Lamers (voorzitter a.i. tot 2020)
> Jaap Broekhuizen (juli 2012-juli 2020)
> Joke Lanphen (jan 2016-jan 2022)
> Marry van der Aar (okt 2013-jan 2022)
> Julius Roorda (jan 2017-jan 2021)
> Gerben Hoogterp (jan 2017-jan 2021)
> Anne de Jong (jan 2019-jan 2023)
> Kees de Vos (tot 1 november 2019)

1

1

> Dhr. T. Kruijver (voorzitter), dhr. M. van Baar
en dhr. F. van Ditshuizen
> Dhr. G. Gjaltema, mw. J. Rademaker,
mw. W. Jonkers-v.d. Mei en mw. T. Grootveldt

8

2

= Vergaderfrequentie met elkaar
(zie richting pijl) op jaarbasis in 2019

Leden

?
1

Dhr. A. Terpstra, dhr. N. Algera, dhr. G. Bulten,
mw. S. Otten, mw. I. Schurink, mw. M. van den
Dongen, dhr. E. van der Heide en mw. I. Namwase.

Leden

Identiteitscommissie

Samen
praten over zorg

Als zorgorganisatie werken we voortdurend aan de kwaliteit van
onze zorg- en dienstverlening. Dit doen we in de eerste plaats voor
onze bewoners. Daarnaast moeten we uiteraard voldoen aan de
landelijke wet- en regelgeving.

O

ns kwaliteitsmanagementsysteem
bestaat
uit
verschillende
instrumenten, waarvan auditen er
één is. Kwaliteit draait voor ons
om het overtreffen van de verwachtingen
van onze bewoners en cliënten. We doen dit
door onze prestaties, processen en diensten
te monitoren. We voeren evaluaties uit en
stellen beleid, werkprocessen of overige
onderdelen bij waar nodig. Met onze PDCAcyclus (Plan-Do-Check-Act) borgen en
verbeteren we onze zorg- en dienstverlening
continu. Om de kwaliteit van onze
intramurale zorg op peil te houden, voeren
we een jaarlijkse audit uit op de in het
Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg en het
Kwaliteitskader Wijkverpleging genoemde
onderdelen én de indicatoren die hieruit
voortvloeien (zie kader). Zo nodig voegen
we hier thema’s aan toe, die op dat moment
spelen binnen onze organisatie.

In 2019 behaalden we zo - door het
achteraf evalueren van al onze nieuwe
maatregelen - veel winst. Voor alle
onderwerpen uit de interne audit hebben
we binnen onze organisatie zogenaamde
‘aandachtsvelders’.
Deze
collega’s
zijn specialist op een bepaald gebied
en aanspreekpunt voor medewerkers.
Wij vragen hen regelmatig wat wel en
niet loopt en waar we als organisatie
moeten bijsturen. Omdat oplossingen en
aanpassingen zo vanuit onze medewerkers
komen, worden ze breed gedragen. Naast
de interne audit wordt Pennemes ook
van buitenaf gecontroleerd. We zijn HKZgecertificeerd op basis van HKZ ISO 9001
(2015). Ons certificaat is geldig tot en met
december 2021. Voor ons is dit een extra
bevestiging dat we goed handelen en dat
we onze zorg- en dienstverlening intern op
orde hebben.

Minder incidenten

Mooie scores

Bij de interne audits zien we dat er veel
goed gaat. Toch is er altijd ruimte voor
verbetering. Zo toetsten we afgelopen jaar
bijvoorbeeld onze medicatieveiligheid.
We ontdekten dat de medicatie-uitgifte
op onze afdeling kleinschalig wonen
incidenteel misliep. Dit had te maken
met de tijd die het nam om medicijnen
op te halen uit de kamer van een
bewoner en de tussentijdse afleiding. Om
dit te voorkomen verplaatsten we alle
medicijnkasten naar de woonkamers. Bij
een latere evaluatie bleek dat dit het
aantal incidenten aanzienlijk verkleinde.
14

Afgelopen jaar voerden we natuurlijk ook ons
jaarlijkse cliënttevredenheidsonderzoek uit.
Onze intramurale cliënten beoordeelden ons
met een 8,2. Extramuraal kregen we een 7,8.
Mooie scores. Daarnaast organiseerden we,
vanuit onze kwaliteitsgelden, verschillende
activiteiten voor onze bewoners en cliënten.
Deze staan beschreven in ons kwaliteitsplan
2020 en kwaliteitsverslag 2019.
De plannen vindt u op onze website: www.
pennemes.nl/zorgaanbod/kwaliteitskaderverpleeghuiszorg

Kwaliteit
en passie
Zorggerelateerde onderwerpen vanuit
de Kwaliteitskaders en overige wet- en regelgeving:
-

infectiepreventie en hygiëne;
medicatieveiligheid;
methodisch werken en dossiercontrole;
mondzorg;
ongeplande ziekenhuisopnamen;
ouderenmishandeling;
voedselveiligheid;
vrijheidsbeperkende maatregelen;
wondzorg en decubitus.

Foto: Pennemes

‘De sfeer van de kwaliteitsdialoog is bij beide organisaties goed.
Er wordt opvallend creatief nagedacht over manieren
waarop net dat extraatje geboden kan worden.’*
*Citaat uit het interview over dit thema met Huig van Duijvenvoorde, zorginkoper Zilveren Kruis Zorgkantoor.
Voor het hele interview kijkt u op: pennemes.nl/interviews
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Samen leren
en ontwikkelen

Foto: APA fotografie

Bij Pennemes waren er op 31 december 2019:
- 27 leerlingen (12 beroepsopleidende leerweg, 15 beroepsbegeleidende leerweg)
- 197 vaste medewerkers
- 144 vrijwilligers
12

Een leven lang leren en kennis delen. Belangrijke aspecten waarmee
we onze kwaliteit van zorg zo hoog mogelijk houden. We besteden veel
energie aan opleiden en begeleiden van medewerkers en leerlingen.
Daardoor hebben we goed gekwalificeerd personeel in huis.

O

ns personeelsbestand kent veel
lange contracten. Niet zelden
dragen oudere medewerkers
jonge familieleden of kennissen voor.
Hierdoor heeft onze organisatie sinds jaar
en dag een warme, familiaire sfeer.

Opleidingen en trainingen

Omdat medewerkers vaak lange tijd bij
ons in dienst zijn, vinden we het heel
belangrijk om hun kennis en ervaring
‘up-to-date’ te houden. We doen dit
door klinische lessen, trainingen en
opleidingen. Afgelopen jaar organiseerden
twee verpleegkundigen bijvoorbeeld een
interne themabijeenkomst voor onze
zorgmedewerkers over dementie en
gedrag. Deze bijeenkomst zorgde voor
meer inzicht in de wisselwerking tussen
dementie en gedrag bij ouderen. Onze
medewerkers kunnen hierdoor het gedrag
van sommige bewoners beter duiden en
ermee omgaan.

Leerlingen en stagiaires

Naast het opleiden van ons huidige
personeel zien we het belang van
leerlingen en stagiaires. Jonge mensen
hebben een frisse blik en brengen nieuwe
inzichten. We bieden ruim baan aan

leerlingen en stagiaires die een opleiding
volgen in de zorg. Om hen goed te
begeleiden, startten het afgelopen jaar
twee praktijkopleiders. Zij richtten de
werkbegeleiding anders in en maakten
een begin met een opleidingsplan.
Natuurlijk moet je als verzorgende alle
verpleegtechnische handelingen onder
de knie hebben. Wij vinden het echter
minstens zo belangrijk dat onze bewoners
op de juiste manier benaderd worden.
Daar besteden we dan ook veel aandacht
aan. Aan het einde van een stageperiode
zijn leerlingen daardoor niet alleen
bevoegd en bekwaam, maar hebben zij
ook de juiste werkhouding ontwikkeld. Zo
leiden we gedegen beroepskrachten op.

Deskundige medewerkers

Onze praktijkopleiders hebben een
professioneel netwerk en goede contacten
met de jobcoaches van alle scholen in de
omgeving. We zien dat scholen ons actief
opzoeken en dat de meeste leerlingen
zich goed ontwikkelen in de dagelijkse
werkpraktijk. Wanneer leerlingen goed
presteren, hebben we er na afloop
van hun stageperiode een deskundige
medewerker bij.

‘Een leerling neemt nieuwe kennis mee vanuit de opleiding.
Leerlingen houden ons hierin scherp.’*
*Citaat uit het interview over dit thema met Jenny, praktijkopleider in opleiding.
Voor het hele interview kijkt u op: pennemes.nl/ interviews
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Lekker en gez
Door de bestuurlijke fusie in 2018 konden Pennemes en Mennistenerf
afgelopen jaar gebruikmaken van elkaars successen. Dit betekent
onder meer dat de bewoners van Pennemes sinds afgelopen jaar
genieten van verse, uitgebalanceerde en huisgemaakte maaltijden.

V

oor
de
fusie
werden
de
maaltijden van onze organisatie
in grote hoeveelheden ingekocht,
verwarmd in de oven en geserveerd in ons
restaurant. Sinds afgelopen jaar wordt het
eten dagelijks vers bereid door de koks uit
de keuken van Mennistenerf.

Culinaire rondreis

De combinatie van voeding en beleving
is voor onze bewoners heel belangrijk.
Wanneer je zelfstandig woont, koop
en kook je je eten zelf. Onze bewoners
missen dit. Zij komen naar ons restaurant
en krijgen een maaltijd voorgeschoteld.
Gelukkig zijn de medewerkers van ons
restaurant enorm gepassioneerd over
de herkomst van ons eten, dat zo veel
mogelijk biologisch en lokaal wordt
ingekocht. Onze medewerkers vertellen
dagelijks wat er op de borden ligt.
Hiervan maken zij met enige regelmaat
een complete culinaire rondreis. In welk
gebied zwom deze vis? Hoe groot wordt
hij in de natuur? Met welke kruiden
smaakt hij het beste? En hoe kwam hij op
uw bord terecht? Deze toelichting draagt
bij aan de ambiance, de entourage en
10

de beleving bij onze bewoners rondom
het eten. Daarnaast vinden mensen het
fijn en gezellig om samen te eten in ons
restaurant. Ook de kok komt met enige
regelmaat in het restaurant langs wanneer
hij nieuwe producten test. Natuurlijk
vertelt hij dan meteen een mooi verhaal
over zijn kookproces.

Vers bereide maaltijden

Ook op de woongroepen van de afdeling
kleinschalig wonen, zijn vers bereide
maaltijden belangrijk. Hier wonen
dementerende
ouderen
met
een
zware zorgvraag. Voor hen betekent
betrokkenheid bij het kookproces dat
ze beter eten. Dit bleek afgelopen jaar
uit een onafhankelijk, wetenschappelijk
onderzoek dat wij op de afdeling lieten
uitvoeren. De medewerkers op de groepen
koken dagelijks een verse maaltijd. Zij
worden hierbij ondersteund met recepten
vanuit de keuken van Mennistenerf.
Daarna wordt er gezamenlijk, in alle
rust, gegeten. Zo maken we van eten
een gezellige, gezamenlijke activiteit en
voorkomen we ondervoeding.

ond aan tafel
Onze keuken verwerkt dagelijks:
-

150 kilo vlees
11 kilo vis
180 kilo biologische groenten
40 kilo biologisch fruit

Met deze hoeveelheden voedsel
bereiden we 500 verse maaltijden.

‘Om onze bewoners goed te laten eten,
is het heel belangrijk dat we hun zintuigen prikkelen.’*
*Citaat uit het interview over dit thema met Inge, verzorgende.
Voor het hele interview kijkt u op: pennemes.nl/interviews

Foto: Martine Sollie
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Cijfers op een rij
Cijfers Pennemes op peildatum: 31-12-2019
(bedragen afgerond op hele €)

Opbrengsten

Kosten
>
>
>
>
>

72%
Rijk
> WLZ
> Kwaliteitsmiddelen

Salaris & sociale lasten
Personeel niet in loondienst MPC
Personeel niet in loondienst overig
Scholing
Overig

161.247

73%
16%

> Huishoudelijke zorg

€ 829.074

Totaal opbrengsten = € 8.747.272
Totaal kosten
= € 8.142.677
Saldo (in de +)
= € 604.595

> Dagbesteding

€ 232.004

-

Materieel
> Voeding

€ 320.793

> Facilitair

€

98.836

> Algemeen

13%
11%

Zorgverzekering
€
€

> Wijkverpleging
> ELV

€

Personeel

€ 5.976.420
€ 323.253

12%
Gemeente

€ 4.950.720
€ 161.393
€ 580.122
€
72.238

€ 694.976

> Clientgebonden

€ 172.923

805.510
305.249
> Onderhoud
> Energie
> Afschrijving
> Huur gebouwen
> Overig

Overig
3%
> Maaltijden & catering
> Huisvesting, subsidie en overig

Overig

€
53.363
€ 222.399

€ 96.627
€ 84.156
€ 149.461
€ 572.357
€ 26.828

Zorg in cijfers
Cijfers Pennemes

2

Peildatum: 31-12-2019

Intramuraal

30 Dagbesteding

54

Kortdurende
opname (ELV)

Kleinschalig
68
wonen

Wijkverpleging

126

535 cliënten
en bewoners
ontvingen
in 2019
zorg

255
Hulp bij het
huishouden

Gezonde
leefomgeving
De thema’s groen en duurzaamheid zijn inmiddels stevig geworteld
in onze organisatie. Onze Proeftuin Natuur en Gezondheid is in
binnen- en buitenland een begrip. Ook afgelopen jaar kwamen er
weer diverse initiatieven tot bloei.

O

p onze daktuin organiseert
een actieve groep vrijwilligers
allerlei
groene
activiteiten.
Deze
groep blijft groeien. Van knutselen en
moestuinieren tot natuurlezingen en
sterrenkijken met een astronoom. Onze
bewoners komen er gezellig samen voor
een kop koffie of een high tea. Ze kunnen
er knuffelen met kippen en konijnen. Ook
maken zij er vogel- en vlinderhuisjes. De
buitenruimte - rafelig en slordig, zoals dat
hoort bij een natuurlijke omgeving - nodigt
uit tot initiatieven.

Onderzoek en inspiratiesessies

Dat
wij
natuur
vervlechten
met
wetenschappelijk
onderzoek,
maakt
onze organisatie uniek. In onze daktuin
ontvangen we onderzoekers vanuit de hele
wereld. Ook vinden er werkbezoeken en
inspiratiesessies plaats met afgevaardigden
van onder meer het Ministerie van
6

Volksgezondheid, Welzijn en Sport en
brancheorganisatie Actiz. Wetenschappers,
ambtenaren en andere (zorg)professionals
kijken bij ons de kunst af op het gebied
van natuurbeleving in de ouderenzorg.
Er zijn diverse partijen – zoals het IVN
en de Natuur en Milieufederatie - die
onderzoek bij ons uitvoeren. Natuurlijk
ontvangen we ook graag studenten met
vernieuwende ideeën. Een student van
de Radboud Universiteit onderzocht of
het stresshormoon cortisol daadwerkelijk
afneemt tijdens het knuffelen met
konijnen. Hij vergeleek dit met het
knuffelen met onze zijdehoenders.
Verpleegkundestudenten bekeken hoe
we nóg meer bewoners kunnen laten
aanhaken bij onze groene activiteiten.
Zij ontdekten dat er behoefte was aan
meer variëteit in de activiteiten. En dat
zorgmedewerkers bewoners soms moeten
helpen bij hun deelname.

‘Je moet de zwakkeren naast de sterken zetten, dan kom je samen tot meer.
Wanneer mijn zoon hier geweest is, komt hij veel rustiger thuis.’*
*Citaat uit het interview over dit thema met Henk, vrijwilliger.
Voor het hele interview kijkt u op: pennemes.nl/interviews

Natuur is gezond
De natuur:
- verbetert de luchtkwaliteit;
- verhoogt de concentratie;
- vermindert stress;
- maakt mensen positiever, vitaler en gelukkiger;
- stimuleert beweging;
- maakt dat mensen zich autonomer en vrijer voelen;
- voorkomt ziekten en gezondheidsklachten;
- laat mensen en kinderen langer en gevarieerder spelen;
- laat mensen sneller herstellen met minder pijn;
- zorgt ervoor dat mensen elkaar eerder opzoeken om iets te ondernemen;
- helpt ons brein om op nieuwe ideeën te komen.
Bron: www.pennemes.nl/natuur-is-gezond

Bewezen positieve effecten

Natuur is bij ons uiteraard geen doel op
zich. Het is een middel met veel bewezen
positieve effecten op de gezondheid (zie
kader), dat we inzetten voor het welzijn
van onze bewoners. Zij komen letterlijk in
beweging en hebben andere gespreksstof
tijdens een bezoekje van een mantelzorger.

Soms roept de natuur bijzondere associaties
op. Dit gebeurde tijdens een presentatie
van de Natuurkoffer door vrijwilligers van
het IVN op een van onze gesloten groepen.
Schorseneren (groente), zo vertelde een
van onze bewoners, werden vroeger
gebruikt om schaatsen in te vetten. Wist u
het? Wij niet.
Foto: Martine Sollie
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Project
werkgeluk

Foto: Martine Sollie

Bij Pennemes vinden we goede zorg heel belangrijk. Het welzijn
van onze bewoners vinden we minstens zo belangrijk. Om onze
bewoners blij te maken, hebben we medewerkers nodig die in hun
kracht staan en zich gelukkig voelen. Daar deden we afgelopen jaar
hard ons best voor.
4

O

m voor een nog betere sfeer op de
werkvloer te zorgen, startten wij
eind 2018 het project werkgeluk.
Dit project bestaat uit drie onderdelen: de
luisterende organisatie, de talentformule
en het vieren van successen.

Luisterende organisatie

Als luisterende organisatie ontwikkelden
we themalunches voor onze medewerkers.
Tijdens een kop soep en een broodje
bespraken we om de maand onderwerpen
als: kinderen op het werk, dieren op het
werk of de balans tussen werk en privé.
Op een informele manier gingen we met
onze medewerkers in gesprek. Klopt het
nog wat we doen? Of hebben jullie andere
behoeften en wensen? We ontdekten
bijvoorbeeld dat we graag dieren houden
op onze locatie, maar dat we huiverig zijn
op het gebied van hygiëne en verzorging.
Samen vonden we oplossingen, zoals een
robothondje en een hypoallergene kat.
Voor onze bewoners waren er rond-detafelgesprekken en een tweemaandelijks
‘kletskoek-moment’, waarin zij hun
wensen kenbaar konden maken.

Talentformule

De talentformule startten we vanuit
onze kwaliteitsgelden. We vroegen
medewerkers om persoonlijke talenten
- die niet noodzakelijk zijn voor het
werk - in te zetten ten behoeve van
collega’s en/of bewoners. We zagen
huiskamerconcerten, creatieve workshops
en een high tea. Er werden zelfs een kermis
en een Jordaanfestival op ons terrein
georganiseerd. Collega’s en bewoners
genoten van elkaars kwaliteiten. Het
leverde prachtige, kwetsbare momenten
op die de contacten verdiepten.

Successen vieren

Daarnaast vierden we bewust onze
successen. Door de hectiek van alledag
keken we weinig om naar dat wat goed
ging. Nu doen we dit veel bewuster,
bijvoorbeeld door het delen van
positieve resultaten en lieve berichtjes
van familieleden en mantelzorgers.
Waar we als zorgmedewerkers soms
makkelijk leeglopen door werkdruk en
stress, creëren we nu bewust kleine
oplaadmomenten. Zo willen we een goed
werkgever zijn voor ons medewerkers.
Een werkgever waar mensen hun taken
met plezier uitvoeren en waar zij regie
hebben over hun eigen werkprocessen.
Een werkgever waar medewerkers zich
voor langere tijd aan willen verbinden.

‘Als je je bewoners een goede dag wilt bezorgen, moet je je
medewerkers blij maken en ze hun talenten laten benutten.’*
*Citaat uit het interview over dit thema met Marije, manager zorg en behandeling.
Voor het hele interview kijkt u op: pennemes.nl/interviews
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Meer dan de
som der delen
Niet vanuit financiële noodzaak, maar vanuit overtuiging en kracht.
Om onze eigenheid en kleinschaligheid te bewaren, bekrachtigden
we eind 2018 de bestuurlijke fusie met Mennistenerf. Afgelopen
jaar stond in het teken van efficiency en integratie.

P

ennemes is een kleinschalig
wijkzorgcentrum, sterk geworteld
in de Zaanse wijk Rosmolen. Onze
kleinschaligheid maakt ons aantrekkelijk
voor onze bewoners. Tegelijkertijd
maakte het ons in het verleden kwetsbaar
vanwege de groeiende regeldruk en de
vele solistische functies. Wanneer een
medewerker ziek werd of vakantie opnam,
lag het werk stil. Om onze organisatie te
verstevigen én onze eigenheid te bewaren,
kozen we voor een bestuurlijke fusie.

Goede stappen

Al vroeg in het fusietraject lieten we een
meerwaardenotitie schrijven over een niet
vrijblijvende vorm van samenwerken. Deze
werd door alle medezeggenschapsorganen
positief ontvangen. De meerwaarde lag
vooral in het opheffen van de kwetsbare,
solitaire functies. Daarom namen we direct
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alle medewerkers van onze ondersteunende
diensten mee in het proces.
In 2019 zetten we een aantal goede stappen
richting integratie van onze stafdiensten.
Dit deden we op natuurlijke momenten: bij
het ontstaan van vacatures. Bezuinigingen
waren hierbij nooit het uitgangspunt,
maar efficiency. Afgelopen jaar verdeelden
we bijvoorbeeld de lopende projecten
tussen de P&O- en kwaliteitsmedewerkers
van beide organisaties. Zo voorkwamen
we dubbel werk. Daarnaast onderzochten
we welke besturingssystemen het beste
werken voor beide organisaties.
Bij de bekrachtiging van de fusie werd
gekozen voor eenheid in bestuur. Er
is daarom één raad van bestuur, één
raad van toezicht en één centrale
ondernemingsraad. Beide organisaties
hebben nog steeds hun eigen cliëntenraad
en ondernemingsraad.

‘De fusie is ingezet om beide organisaties te versterken
met behoud van de kleinschaligheid en eigenheid.’*
*Citaat uit het interview met Max en Theo,leden van de cliëntenraad.
Voor het hele interview kijkt u op: pennemes.nl/interviews

De barmhartige Samaritaan
Het verhaal van de barmhartige Samaritaan
is een parabel uit de bijbel. In dit korte, door
Jezus vertelde verhaal, ligt er een gewonde
man langs de weg. Twee belangrijke Joden
passeren en weigeren hulp. Een Samaritaan
helpt de gewonde man. Het verhaal komt er in
het kort op neer dat hulp soms uit onverwachte
hoek komt. Pennemes gebruikt het beeld
van de barmhartige Samaritaan in haar logo.
De organisatie voelt zich verantwoordelijk
voor het welzijn van haar bewoners, maar
ook voor bewoners uit de wijk en zelfs uit de
stad. Pennemes stelt zich altijd ruimhartig
op ten aanzien van de zorg voor mensen in
nood. Zo verleent zij zorg aan mensen die niet
direct tot de doelgroep (ouderen) behoren,
maar die wel een positieve bijdrage kunnen
leveren aan het welzijn van de bewoners van
het wijkzorgcentrum. Zo zijn er bijvoorbeeld
appartementen beschikbaar voor mensen
uit andere doelgroepen die moeizaam aan
woonruimte komen. Ook de containerwoningen
voor dakloze jongeren op het terrein van
Pennemes zijn hier een mooi voorbeeld van.

Steeds meer voordelen

We zien steeds meer voordelen van de
fusie. Gezamenlijk huisvesten we meer
gespecialiseerde verpleegkundigen. We
optimaliseren onze bedrijfsprocessen
en kopen de middelen voor het primair
proces groter, en daardoor voordeliger, in.
Natuurlijk zijn er ook ontwikkelpunten.
Afgelopen jaar bepaalden we samen vijf
speerpunten:

- eenheid in visie op zorg;
- eenheid in besturingsfilosofie;
- aanpassen organisatiestructuur;
- aanpassen communicatiestructuur;
- afstemmen ondersteunende systemen.
In 2020 zullen we deze punten verder
uitwerken en afstemmen.
Foto: Pennemes
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Voorwoord

B

este lezer,

Bedankt voor uw interesse in ons jaarbeeld 2019. Voor de zesde keer
mag ik het voorwoord van ons jaarbeeld schrijven. Maar het is de
eerste keer dat ik dat doe als bestuurder van twee organisaties. 2019
was namelijk ons eerste jaar als (bestuurlijk) gefuseerde organisatie.
Onze fusie heeft als doel om enerzijds elkaars krachten nog beter te
benutten terwijl anderzijds de kleinschaligheid en unieke identiteit
van beide organisaties behouden blijft. Dat is misschien wel het
grootste succes van 2019: er was extra ruimte om de dingen te doen
die Pennemes zo bijzonder maakt. Er waren meer activiteiten en uitjes
dan ooit, ons vrijwilligersaantal nam toe, we waren groener dan ooit
en het eten werd nóg lekkerder. En misschien wel het belangrijkst: de
warme zorg die men bij ons gewend is, ging ook in 2019 onverminderd
door. Niet voor niets werden we samen met Mennistenerf genomineerd
als verpleeghuis van de toekomst.
Waar ik vorig jaar de groei van onze organisatie beschreef, mogen we
dus in 2019 wel van een bloeiperiode spreken! Het was heerlijk om
daar onderdeel van uit te maken.
Ik wens u veel leesplezier toe!
Met hartelijke groet,
Leo Groenendaal, bestuurder
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