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Inleiding 

Voor u ligt het jaarverslag van de Witte Hoeve. Dit verslag is het vierde Kwaliteitsrapport volgens het 
kwaliteitskader gehandicaptenzorg 2017-2022. Hierin is ook net als in 2020 de keuze gemaakt om de 
combinatie te maken met het Directieverslag. In dit rapport wordt teruggekeken op het jaar 2021, 
een jaar waarin we nog steeds midden in de Covid-19 pandemie zaten. Maar ook wordt er terug 
gekeken naar waaraan gewerkt is, welke veranderingen er zijn door gemaakt, hoe tevreden zijn onze 
zorgvragers en medewerkers en welke verbeterpunten zijn er. Ook wordt er vooruit gekeken; waar 
willen we naar toe, wat zijn de plannen en doelen voor 2022 en hoe we hieraan willen werken. Dit 
alles is samengevat in dit document.  
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Wie we zijn 

De Witte Hoeve is een kleinschalige woon- en zorgboerderij voor mensen met een matige tot 
ernstige verstandelijke beperking, zowel mobiel als immobiel en veel al gepaard met moeilijk 
verstaanbaar gedrag. De boerderij is gelegen in het buiten gebied van Oploo. De Witte Hoeve is in 
juni 2000 opgericht, toen alleen nog voor dagbesteding. In 2010 is er een 24-uurs voorziening 
bijgekomen waar nu 16 zorgvragers wonen, verdeeld over 3 woningen. Eind 2020, is er gekozen om 
een derde locatie aan te kopen. Vanaf april 2021 wordt hier dagbesteding aangeboden in combinatie 
met paardrijden.  
 
De Missie van de Witte Hoeve 
De Witte Hoeve heeft zich als doel gesteld om een sfeervolle woonomgeving en dagbehandeling te 
bieden aan zorgvragers met een matige tot ernstige verstandelijke beperking, al dan niet in 
combinatie met moeilijk verstaanbaar gedrag, zowel mobiel als immobiel. Waar de zorgvrager 
centraal staat, zich veilig en begrepen voelt.  Waar ruimte is voor persoonlijke aandacht en waar 
natuur en dier worden ingezet om moeilijk verstaanbaar gedrag te voorkomen. Binnen de Witte 
Hoeve vinden we het dan ook vanzelfsprekend dat er geïnvesteerd wordt in gemotiveerd en goed 
gekwalificeerde medewerkers. De Witte Hoeve ziet de omgeving en de medewerkers dan ook als een 
belangrijk onderdeel in het leveren van kwaliteit van zorg. 

De Visie van de Witte Hoeve 

Binnen De Witte Hoeve vinden we het belangrijk dat er bij elke zorgvrager gekeken wordt naar zijn of 
haar individuele mogelijkheden, deze worden vastgelegd in het individueel begeleidingsplan. De 
Witte Hoeve is ervan overtuigd dat door het inzetten van ruimte, dier en natuur je moeilijk 
verstaanbaar gedrag kunt voorkomen. Hiervoor investeert de Witte Hoeve in goede gemotiveerde 
medewerkers en biedt scholing aan daar waar nodig is. Binnen de Witte Hoeve vinden we het 
belangrijk dat we kijken naar de mogelijkheden en interesses van zowel de zorgvragers als de 
medewerkers. Door het inzetten van elkaars kwaliteiten kunnen we met elkaar tot een gezamenlijk 
eindresultaat komen, waarin ieder op zijn talenten wordt gewaardeerd.  
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Locaties  

De Witte Hoeve heeft drie locaties midden in de natuur: 

• Gemertseweg 22 te Oploo (locatie dagbesteding), 

• Gemertseweg 26 te Oploo (locatie dagbesteding en wonen). 

• Deurneseweg 17 te Oploo (locatie dagbesteding en paardrijden) 
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Financiering van de zorg 

De Stichting ontvangt WLZ gelden vanuit het Zorgkantoor VGZ Noord Oost Brabant. 
Salariëring van de bestuurder is in overeenstemming met de Wnt-normen. In opdracht van Stichting 
De Witte Hoeve voert Zorgboerderij de Witte Hoeve BV de activiteiten van de stichting uit. Dit op 
basis van een dienstverleningsovereenkomst. 
De bezetting was t.a.v. van 2021, zo goed als weer normaal. In 2020 was er veel uitval vanwege de 
coronapandemie. Gelukkig is dit in 2021 erg beperkt geweest, natuurlijk hebben we wel wat uitval 
gehad. Zo hebben de zorgvragers die 24 uurszorg vanuit ORO ontvangen van half januari tot en met 
eind maart geen gebruik gemaakt van de dagbesteding. Ook hebben we eind november ervoor 
moeten kiezen om 1,5 week dicht te gaan. Verder is de bezetting iets gestegen, we hebben doordat 
we een nieuwe locatie hebben aangekocht voor dagbesteding de dagbesteding ook iets kunnen 
uitbreiden. Echter hebben we er wel voor gekozen om de groepen klein te houden, zodat er 
voldoende ruimte is voor persoonlijke aandacht. De 24 uurs zorg is ook iets gegroeid, namelijk met 
7,5%. Door de groei die er heeft plaats gevonden hebben we ook enkele nieuwe medewerkers 
aangesteld, verder zijn we dankbaar dat het een stabiel jaar is geweest. In 2021 heeft er ook weer 
visitatie plaats gevonden t.a.v. het kwaliteitskader, waarin we met elkaar hebben terug gekeken naar 
het jaar 2020 en waarin we hebben mogen vaststellen dat de ruimte die we als zorgboerderij hebben 
erg waarde vol is. Tevens is ook de creativiteit van de ondernemer en de medewerkers in het zoeken 
naar mogelijkheden heel waardevol. Er zijn mooie nieuwe initiatieven uit voortgekomen, zoals het 
rondbrengen van soep of het langs de weg verzamelen van afval. Daarnaast hebben we als visitatie 
team vastgesteld dat het goed en belangrijk is om regelmatig met elkaar te overleggen, waar we 
staan en waar we naar toe willen. Het doet ons goed dat er vanuit een andere hoek met ons mee 
gekeken wordt en er kritische vragen gesteld worden.  
We zien dat er ongeveer €100.000,- meer is dan de omzet in 2020. Dit is toe te schrijven aan de 
toename van zorg, zowel binnen dagbesteding als binnen de 24 uurs zorg en minder uitval i.v.m. de 
coronapandemie. 

Organogram 

 

Risico’s  

De belangrijkste risico’s van De Witte Hoeve zijn verbonden met de kleinschaligheid: 17 
verblijfsplaatsen en maximaal 25 dagbestedingsplaatsen.  
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Bezetting 

Leegstand, bijvoorbeeld door een onverwacht sterfgeval, heeft direct een negatieve impact op het 
financiële resultaat. Bij een lagere bezetting over een langere periode volgt een aanpassing van de 
personeelsformatie. Om een periode met lagere bezetting op te vangen bouwt De Witte Hoeve een 
financiële buffer op. We hebben door de coronapandemie die als extra spannend ervaren. We 
hebben zeer kwetsbare zorgvragers bij ons wonen, waarvan we geen idee hebben hoe ze gaan 
reageren op het virus. Gelukkig hebben we dit jaar mogen ervaren, dat dankzij de vaccinatie alle 
zorgvragers er goed doorheen gekomen zijn. Er zijn geen ziekenhuisopnames geweest en ook zijn er 
geen zorgvragers overleden.  

Vertrek medewerkers 

Bij vertrek van medewerkers kan een te lage personeelsbezetting ontstaan. Het aantal geschikte 
mensen voor onze doelgroep is beperkt. Dit vanwege de complexe zorgvraag van onze zorgvragers. 
Daarom probeert de Witte Hoeve medewerkers aan zich te binden. We doen dit bijvoorbeeld door 
medewerkers meer ruimte te geven. Deze ruimte is gecreëerd door als directie op meer afstand te 
staan. Dit door een tussenlaag bestaande uit een locatie manager, zorg- en opleidingscoördinator en 
in 2022 komt daar een coördinator dagbesteding bij. Door deze tussenlaag constateren wij meer 
open communicatie. Bovendien is de organisatie door de nieuwe structuur minder afhankelijk van 
specifieke personen, inclusief het bestuur. Dit team ondersteund het bestuur namelijk ook bij 
beleidsmatige werkzaamheden. In september 2021 hebben we mogen ervaren hoe belangrijk deze 
tussenlaag is voor het dagelijks reilen en zeilen binnen de Witte Hoeve. De bestuurder is door een 
langdurig ziekte langere tijd non-actief geweest, dankzij de inzet van alle medewerkers, maar zeker 
ook de locatie manager en de coördinatoren heeft alles “gewoon” zijn doorgang kunnen vinden. Als 
bestuurder ben ik dan ook enorm trots op wat we met elkaar kunnen en hebben bereikt. 
Ook wordt er sinds 2021 een bonus uitgekeerd aan de medewerkers. Deze bonus is in het leven 

geroepen om de medewerkers te belonen voor hun inzet. De hoogte van deze bonus hangt af van de 

aantal gewerkte dagen, de ontwikkeling van de Witte Hoeve en de ruimte die de werkkostenregeling 

biedt. Hiervoor is een protocol opgesteld met daarin beschreven wat de spelregels zijn, deze is 

uitgedeeld aan de medewerkers.  

Maatschappelijke verantwoordelijkheid 

De Witte Hoeve wil onderdeel zijn van de maatschappij en een bijdrage leveren aan de maatschappij. 
Daarom: 

• Bezoekt De Witte Hoeve activiteiten in de omringende dorpen, 

• Doet De Witte Hoeve jaarlijks mee met NL Doet, dit heeft de afgelopen jaren niet plaats 
kunnen vinden. We hopen dit in 2023 weer op te pakken. 

• Kunnen cliënten aansluiten bij verschillende sportactiviteiten (zwemmen, voetballen, 
wandelclub).  

• Biedt De Witte Hoeve scholen en bedrijven de mogelijkheid om een bezoek te brengen aan 
de Witte Hoeve en deel te nemen aan excursies. Zo maken kan op een laagdrempelige wijze 
kennis gemaakt worden met de zorgboerderij, de doelgroep en de zorgverlening, 

 
Door deze activiteiten ontstaat verbinding met de maatschappij en meer begrip voor elkaar. 
We hebben de meeste activiteiten in 2021 weer op kunnen pakken, al dan niet met beperkte 
maatregelen. We zien dat onze zorgvragers genieten van activiteiten buiten de deur en willen dit dan 
ook verder oppakken in 2022. 

Milieubewust  

De panden van De Witte Hoeve zijn energiezuinig. Zij beschikken over hoogwaardig isolatiemateriaal 
en warmteterugwinning door luchtbehandeling.  
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Momenteel heeft het landbouwbedrijf, waar de Witte Hoeve nauw mee samenwerkt plannen voor 
het aanleggen van een zonnepark, hoe dit verder ontwikkeld hebben we op dit moment nog geen 
zicht op. Het zou gaan om 9 hectare en daarnaast zal 1 hectare ter beschikking komen voor de 
zorgboerderij, om een extra maatschappelijke functie te vervullen. Het is nog niet bekend wanneer 
er gestart wordt met het aanleggen van het zonnepark. Dit komt doordat er wat vertragingen zijn in 
de aanleg van de kabels t.b.v. het zonnepark. We hopen hier in 2022 meer duidelijkheid in te krijgen.  
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Terugblik op 2021 

 
2021 was net als 2020 een zeer bewogen jaar, waarin nog altijd veel afhing van hoe en of het corona 
virus zich verspreid. Er waren veel onverwachte omstandigheden, waar snel op geanticipeerd moest 
worden. Het is ons dan ook niet gelukt om het corona virus buiten de deur te houden. Begin 2021 
zijn helaas 2 cliënten besmet geraakt met het coronavirus. Door snel te handelen is het toen bij twee  
cliënten gebleven en is er maar 1 medewerker besmet geraakt. In november hebben we te maken 
gehad met een korte maar hevige besmettingsgolf. Waarin 50% van de interne cliënten besmet 
geraakt zijn en tevens 50% van onze medewerkers, op het diepte punt was er dan ook een ziekte 
verzuim van 25%. Dit was ongekend hoog en gelukkig voor korte duur. Iedereen heeft zich voor meer 
dan 100% ingezet en dankzij deze inzet zijn we er goed door heen gekomen en hebben we verdere 
besmettingen kunnen voorkomen. We hebben kunnen voorkomen dat het is overgegaan naar de 
externe cliënten door de dagbesteding op tijd voor 1,5 week te sluiten. Dit gaf tevens wat lucht om al 
het verzuim op te vangen en te voorkomen dat medewerkers overwerkt zouden raken.  
In 2020 hebben we de keuze gemaakt om een nieuwe locatie aan te kopen, gezien we erachter zijn 
gekomen dat we meer ruimte nodig hadden om goede zorg te leveren. We hebben dan ook in april 
2021 de deuren van onze nieuwe dagbestedingslocatie geopend, D’n Aanloop. Inmiddels krijgen daar 
elke dag 5 deelnemers zinvolle dagbesteding aangeboden in combinatie met paardrijden. 
We zijn dankbaar dat we de mogelijkheid hebben gekregen om deze locatie op te starten en zien dan 
ook dat het een positieve ontwikkeling heeft op de kwaliteit van zorg. Daarnaast biedt het extra 
integratiemogelijkheden, cliënten die dat kunnen gaan er met de fiets naar toe en hebben contact 
met buurtgenoten.   
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In 2021 is de 24 uur zorg met 7,5% uitgebreid. Dit hebben we kunnen realiseren door de huidige 
panden anders in te delen. Ook deze nieuwe indeling heeft een positief effect op de kwaliteit van 
zorg. We hebben kleinere groepsgrote, waardoor meer tijd is voor individuele aandacht. Ook is er 
meer ruimte om er op uit te gaan en er is minder overprikkeling.  
Medio 2021 hebben we onze nieuwe kantoorruimte in gebruik kunnen nemen, deze zal in 2022 nog 
verder ontwikkeld worden. We hebben nu een ruimte waar we ook echt met het hele team kunnen 
zitten en waar we familie ongestoord kunnen ontvangen. We zien dat dit ook een positief effect 
heeft op het werk.  
In juli 2021 is de Witte Hoeve gaan werken met en nieuw elektronisch cliëntendossier. Waar 
voorheen gewerkt werd met Qurentis, is dat nu met Carefriend. Dit is het nieuwe cliëntendossier van 
Qurentis, waarin nog volop doorontwikkeld gaat worden, waar dat bij het oude systeem niet meer zo 
was. Als de Witte Hoeve zijnde vinden we het belangrijk om mee te gaan in de ontwikkelingen die er 
gaande zijn. Daarom is er in 2021 ook een aanvraag gedaan voor een tweetal subsidies en deze zijn 
ook goed gekeurd. Dit is de Regeling “ontsluiting naar een PGO” en “eOverdracht”. Een PGO is een 
Persoonlijke Gezondheidsomgeving. Dit maakt dat de zorgvragers inzicht krijgen in het eigen 
medische dossier. eOverdracht zorgt ervoor dat informatie uit het elektronisch cliëntendossier veilig, 
snel en volledig kan worden doorgegeven aan een andere zorginstelling. Denk hier bijvoorbeeld aan 
de thuiszorg of het ziekenhuis. Qurentis zal ervoor gaan zorgen dat dit eind 2022 ook ingebouwd is in 
Carefriend. Verder heeft de Witte Hoeve voor het stukje PGO de samenwerking gezocht met Artidé, 
een zorginstelling in Limburg. Voor de eOverdracht werkt de Witte Hoeve samen met Pantein 
ziekenhuis en thuiszorg en Brabantzorg.   

Verbeterpunten vanuit 2020 waar in 2021 aan gewerkt is  

In 2021 is er gewerkt aan de verbeterpunten die voortkwamen uit het verslag van 2020. Hieronder 
een overzicht van deze actiepunten en hoe hieraan is gewerkt en wat het resultaat is.  
 
Communicatie van afspraken en zorgvragen uit het zorgplan worden 2x per jaar bij de 
cliëntbespreking besproken in een teamoverleg.  
Alle zorgvragers worden minimaal 2 keer per jaar in het teamoverleg besproken, tijdens de jaarlijkse 
evaluatie en tijdens de halfjaarlijkse evaluatie. Dit heeft meer structuur gekregen, waardoor de 
bespreking volgens standaard punten verloopt. Wanneer er tussentijds afspraken veranderen, wordt 
dit in het rapportagesysteem vermeld. Tijdens de teamvergaderingen is er tussentijds ook ruimte om 
punten van aandacht rondom de zorgvrager te bespreken.  
 
Uitzoeken welk hulpmiddel ingezet kan worden om de zorgvrager zelf aan het woord te laten.  
Er is een hulpmiddel ontwikkeld om de zorgvragers ook daadwerkelijk zelf aan het woord te laten in 
plaats van alleen de wettelijk vertegenwoordiger. Een van onze medewerkers is hier mee aan de slag 
gegaan en heeft een mooi instrument ontwikkeld die past bij onze zorgvragers, omdat dit een 
instrument is dat ze kennen. In het stuk “zorgvragers aan het woord” is hier meer over te lezen. We 
zullen in 2022, dit instrument bij enkele cliënten gaan inzetten en daarna verder uitrollen Witte 
Hoeve breed. 
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Meer uit de moestuin halen, zorg dat 
deze goed wordt beregend zodat de 
opbrengst optimaal is  
Het tuinplan blijft in ontwikkeling en 
blijft een punt van aandacht voor 
medewerkers om in te kijken. Ieder 
jaar wordt er gekeken naar welke 
groente het goed of minder goed 
doen in de moestuin en wat er 
eventueel nodig is om dit te 
verbeteren. Afgelopen jaar hebben 
we een minder hete zomer gehad, 
dan het jaar ervoor, waardoor 
beregenen ook minder vaak nodig 
was. In 2021 is er een nieuwe kas 
aangekocht, deze zal in 2022 
geplaatst worden, om zo nog meer 
rendement uit de moestuin te halen.   
 
Bij ruime bezetting aan personeel op de groep iets extra’s ondernemen met zorgvragers  
Veel uitstapjes zijn in 2021 weer vervallen door de geldende maatregelen. Helaas zijn we niet op 
vakantie kunnen gaan met onze zorgvragers, maar in plaats daar van zijn er een aantal uitstapjes 
gepland in de zomer periode, zo zijn een aantal zorgvragers naar de dierentuin geweest, een ander 
groepje is wezen huifkar rijden met een tractor, ook is er een groepje wezen huifbedrijden. In 
oktober zijn bijna alle zorgvragers een dagje naar de Efteling geweest, ook hier mochten alle 
medewerkers aansluiten. Dit heeft geresulteerd in een leuk en gezellig dagje uit!  
 
Persoonlijke verzorging verbeteren. 
In het nieuwe tevredenheidsonderzoek komt het minder vaak naar voren dan de afgelopen jaren. 
Het lijkt er dus op dat er een verbetering in zit, maar toch blijft dit altijd een punt van aandacht.  
 
Inloopdagen organiseren voor scholen  
Helaas is dit door de Covid-19 pandemie niet mogelijk geweest om dit in 2021 te organiseren.  
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De zorgvrager centraal  

 
Iedere zorgvrager op de Witte Hoeve heeft een ondersteuningsplan. Deze wordt ieder halfjaar 
geëvalueerd in het teamoverleg. Dan wordt besproken hoe het gaat met de zorgvrager, hoe het gaat 
met het gestelde doel, of er melding incidenten zijn van de zorgvrager en of hier acties op uit gezet 
moeten worden. Deze evaluatie wordt telefonisch met de wettelijke vertegenwoordiger besproken 
en in het ondersteuningsplan toegevoegd. Ook wordt het plan jaarlijks geëvalueerd, dit gebeurt 
binnen een teambespreking, maar ook wordt het ondersteuningsplan besproken met de wettelijk 
vertegenwoordiger van de zorgvrager en waar mogelijk samen met de zorgvrager. De gestelde 
doelen worden dan daar waar nodig aangepast en bijgesteld voor het nieuwe jaar. Half 2021 is de 
opbouw van het ondersteuningsplan aangepast. De Witte Hoeve is gaan werken met een ander 
elektronisch cliëntendossier, Carefriend. Er is voor gekozen om het plan te verkorten, er staat nu in 
aan welke doelen de zorgvrager gaat werken, hoe dit gedaan wordt en wat ervoor nodig is. Ook staat 
de evaluatie beschreven. Dit plan kan de zorgvrager of wettelijk vertegenwoordiger online inlezen en 
de goedkeuring geven door in te loggen met het eigen account. Dit account geeft ook toegang tot de 
rapportage die geschreven wordt. De overige informatie die eerst in het plan stond, staat in aparte 
koppen in het elektronisch cliëntendossier. Als eerste de kop “Algemeen”, hierin staat de 
persoonlijke informatie zoals de NAW-gegevens, geboortedatum, en BSN- nummer. Ook staat hierin 
de wilsverklaring betreft reanimatie en de middelen/ maatregelen die van toepassing zijn.  
De volgende kop is “Algemene informatie”, hierin 
staan de uiterlijke kenmerken, persoonsomschrijving, 
de zelfredzaamheid, het emotionele en verstandelijk 
functioneren beschreven. Ook staat hier de 
voorgeschiedenis en de medische voorgeschiedenis 
van de zorgvrager. De afspraken en benaderwijze 
staan beschreven onder de kop “belangrijke 
informatie cliënt”.  Het signaleringsprotocol staat ook 
niet meer in het plan, maar onder de kop 
”signaleringsprotocol”, in het signaleringsprotocol 
staat per fase beschreven wat het gedrag is van de 
zorgvrager en wat de begeleidingsstijl is die bij die 
fase past. De volgende kop is “Contactpersonen”, 
vanzelfsprekend staan hier de contactpersonen van 
de zorgvrager. Dan is er nog de kop “Individueel 
dagprogramma” waarin staat beschreven hoe de dag 
van de zorgvrager er uit ziet en wat er van de 
begeleider verwacht wordt.  Doordat alle informatie 
nu in overzichtelijke koppen is ondergebracht, zou 
deze ook eenvoudig vindbaar moeten zijn voor 
medewerkers. Op iedere groep is een computer 
aanwezig waar ingelogd kan worden op de site van 
Carefriend. Hierdoor is alle informatie altijd binnen 
handbereik.  
 

Het samenspel tussen zorgvrager, medewerkers, 

informeel netwerk en vrijwilligers. 

Het afgelopen jaar werden we nog steeds geconfronteerd met de Covid-19 pandemie. Wel is bezoek 
bijna altijd mogelijk geweest, alleen op de 2 momenten waarop we helaas kampte met 
coronabesmettingen onder de zorgvragers werd dit even stop gezet. Verder werd er gevraagd een 
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formulier in te vullen waarmee de gezondheidscheck werd gedaan voordat zorgvragers op bezoek 
gingen of gingen logeren en ook weer wanneer ze terug gebracht werden.  
Begin juli is na overleg met de Raad van Toezicht en de Cliëntenraad besloten alle maatregelen stop 
te zetten. Dit gezien de hoge maten van bescherming middels vaccinatie en de afnamen van 
besmettingen in Nederland. Wel is er gevraagd om extra alert te zijn op klachten die passen bij het 
corona virus en bij klachten niet te komen en te testen.  
In november voelde we ons weer genoodzaakt om het coronaprotocol weer aan te passen. Hierin 
stond beschreven, dat naast de basisregels zoals voorgeschreven worden door het RIVM, er weer 
een aantal dingen anders of niet meer konden. Zo werden de uitstapjes stopgezet en vragen we 
bezoek om zoveel mogelijk op de kamer van de zorgvrager te blijven en om hier dan een 
mondneusmasker te dragen.  
 
Sinds 2019 levert De Witte Hoeve zorg met behandeling. Hierdoor zijn financiële middelen 
beschikbaar voor intensieve begeleiding, aandacht en sturing op gedrag. Een extra aangenomen 
medewerker geeft hier vorm aan door middel van het kunst-uur. Dit heeft tot zulke goede resultaten 
geleid, dat we dit in 2021 verder hebben doorgezet. Tevens is er in 2021, zo gauw het weer kon 
binnen de geldende maatregelen, hammam behandelingen aangeboden aan onze zorgvragers. Ook 
dit heeft een mooi en positief effect op de zorgvragers, ze genieten hiervan en kunnen dan even 
helemaal ontspannen in hun eigen veilige omgeving.  

De borging van veiligheid in zorg en ondersteuning. 

Het afgelopen jaar hebben we te maken gehad met de maatregelen vanuit de overheid om je te 
houden aan de 1,5 meter afstand. Dit is, gezien de behoefte aan persoonlijke verzorging en 
aandacht, niet altijd te waarborgen. Wanneer zorgvragers of medewerkers klachten hadden die 
passend waren bij het Covid-19 virus werden ze getest en bleven ze in quarantaine tot de uitslag 
bekend was.  Ook in 2021 is ervoor gekozen om niet verplicht met een mond-neusmasker te werken. 
Dit omdat dit voor onze zorgvragers erg onveilig kan aanvoelen, waardoor er meer gedrag ontstaat. 
Op de momenten waarop er wel een Covid-19 besmetting werd vast gesteld, of er een vermoede 
was, werd er wel beschermd gewerkt en waar nodig werd de zorgvrager op de eigen slaapkamer in 
quarantaine gehouden om zo verdere besmetting te voorkomen. Tijdens de verzorging van de 
zorgvragers op dagbesteding die vanuit extern komen, werd wel geadviseerd om een mond-neus 
masker te dragen.  
Verder werden er buiten de maatregelen rondom het virus met de alle geldende maatregelen 
rondom veiligheid rekening gehouden. Deze staan beschreven in de individuele risico-inventarisatie 
en in de risico-inventarisatie op organisatorisch niveau. Het werken op een boerderij brengt risico’s 
met zich mee, deze zijn beschreven in deze inventarisatie. Daarnaast let begeleiding erop dat er altijd 
toezicht is als zorgvragers aan het werk zijn in de tuin of in de stallen, zodat het gereedschap wat ze 
hiervoor gebruiken op de juiste manier wordt gebruikt. Zorgvragers gebruiken geen elektrisch 
gereedschap. Personeel ziet er ook op toe dat materiaal weer op de juiste plek wordt opgeborgen.  
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Melding incidenten  

De Witte Hoeve registreert incidenten in Qurentis en vanaf juli in Carefriend (ECD) in vijf categorieën. 
Dit zijn gedrag, medicatie, verslikking, vallen en overig (bijv. beten van dieren). Onderstaand een 
overzicht van de ontwikkeling van de aantallen incidenten. 
 

 
 
In 2021 wordt er een forse stijging van 32% gezien in de meldingen gedrag. Een deel van deze stijging 
valt toe te schrijven aan de veranderingen die in 2021 zijn doorgemaakt. Zo is er een nieuwe 
woongroep en dagbesteding gekomen, ook is de 24-uus zorg met 7,5% uitgebreid. Al deze 
veranderingen hebben bijgedragen aan de stijging in de meldingen. Ook is er door de Covid-19 
pandemie 2 jaar geen agressietraining gegeven. Deze heeft gelukkig in september en oktober wel 
weer kunnen plaatsvinden, waardoor medewerkers weer wat meer handvatten hebben gekregen 
hoe om te gaan met moeilijk verstaanbaar gedrag en hoe dit voorkomen kan worden. Ook is het 
goed om te benoemen dat het moeilijk verstaanbaar gedrag wel vaker voor komt, maar dat 
heftigheid en intensiteit wel afneemt. Ook nemen de meldingen halverwege het jaar af en is de piek 
geweest in de eerste helft van 2021.  
Waar de afgelopen jaren een daling werd gezien in de meldingen rondom medicatie, zijn deze in 
2021 juist gestegen. Opvallend is dat 90% van deze incidenten in het eerste half jaar hebben 
plaatsgevonden. Alle medewerkers van de Witte Hoeve worden 1x per twee jaar geschoold, hierbij 
wordt de kennis getoetst middels een theorietoets, wanneer deze behaald is wordt er deelgenomen 
aan het praktijkdeel. Hierin worden de medewerkers getoetst op de bekwaamheid.  
De valincidenten zijn wel afgenomen, dit is een positieve verandering. De zorgvragers van de Witte 
Hoeve worden ouder en zijn minder stabiel, hier is dus meer aandacht voor gekomen wat terug te 
zien is in de meldingen.  
In 2021 vonden geen incidenten of calamiteiten plaats met een meldingsplicht naar IGJ.  
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Zorgvragers aan het woord   

Klanttevredenheidsonderzoek 2021. 

In december 2021 is het verkorte klanttevredenheidsonderzoek uitgestuurd naar de ouders/wettelijk 
vertegenwoordigers van de zorgvragers. Eens in de 3 jaar wordt het grote onderzoek “Cliënt aan het 
woord” uitgestuurd, maar ook de andere jaren is de Witte Hoeve benieuwd naar de tevredenheid 
over de geleverde zorg. Deze jaren wordt er dan dus een verkorte versie uitgestuurd, waarin de 
belangrijkste punten worden bevraagd. Van de 16 vragenlijsten voor de 24-uurs zorg zijn er 12 
teruggekomen. Deze vragenlijsten zijn verwerkt en hieruit zijn verbeterpunten gekomen, maar ook 
aspecten die goed gaan. Deze resultaten zijn besproken in het overleg met de coördinatoren om zo 
met de verbeterpunten aan de slag te kunnen gaan.  
De punten waarover de tevredenheid wordt uitgesproken zullen mee worden genomen en verder 
worden doorgezet.  
Een van de verbeterpunten is dat er met momenten veel lawaai is in de woonkamer, dat er meer rust 
momenten en individuele momenten aangeboden moeten worden aan de zorgvragers. Dit punt is 
meteen in 2022 opgepakt. Er is elke avond een extra medewerker die op alle woongroepen breed 
ingezet wordt om extra aandacht te geven en activiteiten te ondernemen. Ook wordt als 
verbeterpunt gegeven dat overleg tussen medewerkers niet moet plaatsvinden waar de zorgvragers 
bij zijn. Het puntje uiterlijke verzorging en het bijhouden van de sanitaire voorzieningen komt dit jaar 
1 keer terug. Hier moet dus de aandacht voor blijven en wordt benoemd in het teamoverleg. In het 
begin van de coronatijd heeft De Witte Hoeve gebruik gemaakt van FamilieNet, er wordt graag 
gezien dat dit terug komt. Helaas hebben toen erg weinig familieleden gebruik gemaakt van 
FamilieNet, waardoor de Witte Hoeve besloten heeft om dit niet te verlengen. Wel wordt er vanaf 
2021 weer 4 keer per jaar een nieuwsbrief verzonden, waarin foto’s en verhalen gedeeld gaan 
worden. Een ander punt dat als verbetering wordt genoemd is dat er veel verschillende gezichten zijn 
voor de zorgvrager en dat een vast team op de verschillende woongroepen wenselijk is. In de basis 
werkt de Witte Hoeve in 4 teams ( wonen, app/voorhuis, dagbesteding en D’n aanloop), maar tijdens 
ziektes en vakanties wordt er geschoven buiten de teams. Het laatste verbeterpunt is dat het prettig 
zou zijn als er een ruimte is waar familie tijdens bezoek zich kan terugtrekken met de zorgvrager. 
Deze ruimte is beschikbaar, er kan gebruikt gemaakt worden van de kantine op 26 om met de 
zorgvragers te gaan zitten.  Er wordt 4 keer aangegeven dat er geen verbeterpunten zijn en dat ze 
tevreden zijn.  
De punten waarover de tevredenheid is uitgesproken is dat de medewerkers vriendelijk, geduldig en 
betrokken zijn en dat een warme zorg geboden wordt, waarbij er geanticipeerd wordt op de 
zorgbehoefte van de zorgvrager. Ook wordt er aangegeven dat de verzorging en de persoonlijke 
begeleiding goed zijn en dat de nieuwe locatie D’n Aanloop een fantastische aanvulling is. Daarnaast 
wordt de omgeving en de kleinschaligheid als een positief punt beschouwd en dat De Witte Hoeve 
goed en kritisch naar zichzelf kijkt, naar wat er te verbeteren valt.  
Het algemene rapportcijfer van dit jaar is een 8,2 een mooie ruime voldoende, maar er blijft ruimte 
voor groei! 
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Het doel was om in 2021 de cliënten ook echt zelf aan het woord te laten over hun tevredenheid. 
Aangezien tot nu toe aan de ouders/wettelijke vertegenwoordiger gevraagd werd om het onderzoek 
in te vullen, al dan niet met de zorgvrager. Voor de meeste zorgvragers zijn de vragen te moeilijk om 
antwoord op te geven. Er is een medewerker aan de slag gegaan om een manier te bedenken wat 
passend is bij onze zorgvragers. Deze heeft een geheel nieuw klanttevredenheidsonderzoek 
ontwikkeld, die door vertrouwde begeleiders kan worden afgenomen in samenspraak met de cliënt. 
Hoe gaat dit in zijn werk: Er zijn drie verschillende kleuren emmers, een rode, een oranje en een 
groene emmer. Waarbij rood staat voor niet leuk/lekker, oranje voor ik weet het niet en groen voor 
ik vind het leuk/ lekker. Van verschillende categorieën zijn er picto’s/ foto’s gemaakt. De zorgvrager 
kan de picto in de emmer stoppen die voor hem/haar van toepassing is. De begeleider die het 
onderzoek afneemt stemt de vragen af op het niveau van de zorgvrager. Wanneer de zorgvrager de 
picto in een emmer stopt, kan er eventueel op worden doorgevraagd. De categorieën die aan bod 
komen zijn: Eten, Activiteiten, Dagbesteding en Wonen.  
In 2022 zal er bij wijze van een Pilot bij een aantal zorgvragers gebruik gemaakt gaan worden van dit 
systeem om te zien of dit ook passend is. Mocht dit passend zijn, zal dit onder de gehele Witte Hoeve 
breed ingezet gaan worden.  

Zorgvrager (wettelijke vertegenwoordiger) aan het woord  

Zorgvrager (wettelijke vertegenwoordiger) aan het woord 1 
Er is ons gevraagd als wettelijk vertegenwoordigers een stukje te schrijven voor in het jaarverslag. 
Een terugblik over het afgelopen jaar. 
Onze zoon woont al bijna twaalf jaar op de witte hoeve. Hij is er graag en heeft een mooie woonplek 
gevonden. 
Het afgelopen jaar zaten we toch nog met corona, waardoor er activiteiten niet door konden gaan. 
Zoals de jaarlijkse vakantie en ook het wekelijkse zwemmen. In de zomermaanden waren de corona 
maatregels iets versoepeld en zijn er wat dag uitjes geweest. 
 
Gelukkig kon de dagbesteding wel doorgaan voor de jongens die daar woonden.  
Onze zoon gaat daar, in de ochtend met de fiets naar toe en heeft daar een afwisselend 
dagprogramma. Hij weet niet wat Corona is, en alle maatregelen eromheen. Hij heeft bij alles hulp en 
nabijheid nodig. Voor hem is het fijn dat er duidelijke structuur is en dat hij zijn dagelijkse werkjes 
kan doen. Ondanks dat er meer wisselingen in personeel was, door Corona en thuis quarantaine 
heeft hij het heel goed gedaan. In de herfst hebben ze op de groep allemaal Corona gehad. Het 
waren gelukkig milde klachten en ze zijn er allen goed door gekomen. 
Op de Witte Hoeve is zowel binnen als buiten veel ruimte en dat was fijn zeker het afgelopen jaar. 
Om lekker een boswandeling te maken of in de tuin of boomgaard te kunnen wandelen of werken. 
Hopelijk kunnen we een keer afscheid nemen van Corona, dat er weer wat leuke activiteiten kunnen 
worden ingehaald. 
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Wij zijn heel te vrede over de Witte Hoeve en heel erg Trots op de zorgmedewerkers. 
 
Zorgvrager (wettelijke vertegenwoordiger) aan het woord 2 
Hallo allemaal, 
Ik ben de moeder van één van de cliënten die bij de Witte Hoeve wonen, mijn zoon kwam een jaar 
geleden wonen bij de Witte Hoeve na een niet fijne periode elders. Hij wilde niet wonen in Oploo, 
vond iedereen eng. Met veel geduld van de begeleiders heeft mijn zoon de rust en vertrouwen weer 
teruggekregen. Mijn zoon is zichzelf weer en maakt grapjes met iedereen en is niet meer bang voor 
de medebewoners. De begeleiders luisteren naar hem, wat zijn wensen zijn en proberen er alles aan 
te doen om aan zijn wensen te voldoen. Dit maakt hem heel gelukkig. Hij wordt gehoord, mag boos 
zijn en zijn verdriet laten zien. De begeleiders doen hun uiterste best om mijn zoon op zijn gemak te 
laten voelen en te zijn wie hij is. Met volle vertrouwen zie ik het komend jaar tegemoet. 
 

Teamreflectie 

Betrokken en vakbekwame medewerkers. 

De Witte Hoeve vindt het belangrijk dat medewerkers betrokken en vakbekwaam zijn. Ieder team 
heeft maandelijks een teamoverleg, voor dit overleg wordt een agenda opgesteld, alle medewerkers 
kunnen punten toevoegen aan de agenda. Een week voor de vergadering wordt de agenda naar alle 
medewerkers die deelnemen doorgestuurd zodat de vergadering voorbereid kan worden. De agenda 
heeft de afgelopen jaren meer structuur gekregen met een aantal vaste onderwerpen:  

- Te lezen stukken voor de vergadering: Bij dit punt staat beschreven wat er gelezen moet 
worden ter voorbereiding voor de vergadering.  

- Notulen vorig overleg: Hierbij worden de actiepunten besproken en of er bijzonderheden zijn 
ten aanzien van de vorige vergadering of opmerkingen over de notulen.  

- Mededelingen: Hier worden veelal mededelingen gedaan die vanuit het bestuur of 
locatiemanager komen.  

- Ontwikkelingen: Bij dit onderwerp worden lopende of komende ontwikkelingen en 
veranderingen benoemd. 

- Algemene punten: dit kunnen allerlei agendapunten zijn, zoals praktische zaken maar ook 
cliëntgebonden punten.  

- Leerlingen/stagiaires: Hierbij wordt het woord aan de leerlingen/stagiaires gegeven. Zij 
kunnen hierin vertellen hoe het gaat, met welke opdrachten ze bezig zijn en welke 
leerdoelen ze hebben.  

- Cliënten/ evaluaties: Hier vallen de jaarlijks en halfjaarlijkse evaluaties onder, maar ook 
andere zorginhoudelijke punten worden hierbij besproken.  

- Rondvraag: We eindige met de rondvraag, hier kunnen korte punten worden aangedragen.  
Op deze manier hoopt de Witte Hoeve de medewerkers meer te betrekken. Dit wordt belangrijk 
gevonden, omdat we van mening zijn dat ieder zijn eigen kwaliteiten en ideeën meebrengt. Dit kan 
de kwaliteit van zorg alleen maar ten goede komen en verbeteren. Andere punten die gedaan 
worden om de kwaliteit te waarborgen is bijscholing. Zo kunnen alle medewerkers inloggen op de 
site van de VGN-academie waarbij de Witte Hoeve sinds 2019 is aangesloten. De VGN-academie 
biedt verschillende leertrajecten aan om jezelf op bij te scholen. Voorbeelden van leertrajecten die 
passend zijn bij de Witte Hoeve zijn “De ouder wordende cliënt”, “Autisme”, “Omgaan met 
spanningsvol gedrag”, “Dagbesteding” en “Mondzorg”.  Naast de VGN-academie, schoolt de Witte 
Hoeve ook bij op het gebied van BHV, Medicatietraining en tiltechnieken. Vanaf 2022 zullen de 
medicatietraining en tiltechnieken een gecombineerde training worden. Ook heeft in 2021 de 
Agressietraining gelukkig weer door kunnen gaan.  
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De tafelgesprekken zijn ook weer opgepakt in 2021. Bij de tafelgesprekken worden in kleine groepjes 
van 4-5 personen onder leiding van een externe gespreksleider bepaalde zaken besproken. De 
vragen die gesteld worden, zijn gekoppeld aan het kwaliteitskader. Voorbeelden hiervan zijn:  

- Draagt wat wij doen als begeleiding toe aan de kwaliteit van het bestaan van de zorgvragers? 
En zo ja, hoe dan? Zo nee, wat kan er beter?  

- Hoe goed ben jij op de hoogte van de actuele zorgplannen? Ben je hier tevreden over? Of 
kun je iets doen waardoor je beter op de hoogte bent? 

- Voldoet de Witte Hoeve aan de bijzondere zorgbehoeften van de zorgvragers? Waar zou het 
beter kunnen?  

- Waar zit voor jou het belang van reflecteren in?  
- Wat doe je als jouw waarde en normen botsen met de normen en waarde van de 

zorgvrager? 

Er is dan ook ruimte om eens echt te vragen “hoe gaat het”, “wat gaat er goed”, maar ook “wat kan 
beter, waar loop je tegen aan”, “ waar heb je misschien hulp bij nodig en van wie”. Het doel is om 
dan echt het gesprek aan te gaan samen, waardoor meer diepgang ontstaat en meer inzicht in elkaar.   
Voorbeeld vragen hiervan zijn:  

- Welke drie dingen hebben mij op mijn werk de meeste energie gekost? En welke drie dingen 
hebben mij de meeste energie opgeleverd? 

- Wat ging er goed het afgelopen jaar? Waar ben je trots op?  
- Wat doen we goed in de samenwerking binnen het team? En wat gaat minder goed? 
- Omschrijf je leukste werkdag van het afgelopen jaar. Wat maakte dit voor jou de leukste 

dag?  

 

Medewerkers tevredenheidsonderzoek 

Wederom is er in 2021 een onderzoek gedaan naar de tevredenheid onder de medewerkers. Helaas 
wordt er terug gezien dat er over het algemeen minder goed gescoord wordt ten opzichte van 2020.  
Zo wordt de samenwerking met collega’s als minder goed ervaren, er wordt aangegeven dat er meer 
gericht kan worden op zelfsturende teams en dat het onderlinge samenwerking bevorderd kan 



Jaarverslag kwaliteitskader gehandicaptenzorg 2021 
 

18 
 

worden. Een ander punt waarop minder goed gescoord wordt is op het punt dat medewerkers 
tevreden over de ontwikkelingsmogelijkheden binnen de Witte Hoeve en ervaren ze minder 
mogelijkheden om inspraak te hebben op de ontwikkelingen die er binnen de Witte Hoeve plaats 
vinden. Ook wordt er aangegeven dat er niet met voldoende regelmaat overleg plaats vindt met 
collega’s. Een ander punt waarop minder goed op wordt gescoord is op het punt “ik krijg voldoende 
ondersteuning van mijn direct leidinggevenden” en “Voor mij is het duidelijk wat de taken en 
verantwoordelijkheden zijn van mijn direct leidinggevenden”. Bij de verbeterpunten wordt 
aangegeven dat het fijn zou zijn als er tijd vrij gemaakt kan worden om aan de VGN-academie te 
werken, dat er toch nog regelmatig ruis op de werkvloer heerst als er nieuwe ontwikkeling gaande 
zijn en dat de communicatie en begeleiding bij veranderingen beter kunnen. Tevens wordt eraan 
gegeven dat het prettig is dat als er aan een verbouwingsprojecten begonnen wordt, deze dan niet 
blijven liggen, zoals de bezoekersruimte. En een punt dat terugkomt is dat het voor nieuwe 
medewerkers veel is en dat er dan niet verwacht moet worden dat ze meteen alles weten of kunnen.  
De tip die nog wordt gegeven is om bepaalde cursussen verplichten, bijvoorbeeld omgang met 
tiltechnieken. Deze is nog erg vrijblijvend, waardoor er niet altijd ergonomisch wordt gewerkt.  
De verbeterpunten zijn tijdens de teamdag van maart besproken. Van alle verbeterpunten die er zijn 
aangegeven in het medewerkers tevredenheidsonderzoek, mochten er per groep de voor hen 3 
belangrijkste punten uitgehaald worden waar van zij graag zouden zien dat deze worden aangepakt.  
Er werd dan ook besproken wat er niet goed ging rondom dit punt en hoe het anders zou kunnen. 
Opvallend is dat er in verschillende groepjes, dezelfde punten als prioriteit werden aangemerkt, maar 
dat ieder groepje het op een andere manier zou aanpakken. Deze manieren stond bij sommige 
punten haaks op elkaar.   
Hieronder de punten die als prioriteit zijn aangemerkt en hoe hier aan gewerkt gaat worden:  

- Meer vertrouwen hebben in medewerkers bij het uitvoeren van activiteiten. 
Om vertrouwen te krijgen, moet er eigen verantwoordelijkheid genomen worden, zorg dat je 
voorbereid bent op de activiteit die gaat komen. Van veel activiteiten is er een draaiboek en er is een 
algemeen uitstapjes protocol. Deze kan er altijd bij gepakt worden en aangepast waar nodig. 
Wanneer er een activiteit gepland staat, zorg dat er dan een week van te voren alles bekend is en 
gedeeld wordt met de personen die het betreft, dit om iedereen voor te bereiden, maar ook om 
elkaar feedback te kunnen geven en mee te kunnen denken waar nodig.  
Ook is er besproken hoe om te gaan met afspraken en taken die in de agenda staan. Er staat veel in, 
daarom is er nu voor gekozen om de prioriteit afspraken en taken een kleur te geven in outlook ( 
bijvoorbeeld de huisarts bellen in het rood) en de overige zaken geen kleur te geven, denk hierbij aan 
wekelijks terugkomende afspraken.  
Heb vertrouwen in elkaar en ga er van uit dat alles met de beste bedoelingen gedaan worden en 
spreek elkaar direct aan als er feedback gegeven kan worden.  

- Beter communiceren over ontwikkelingen en veranderingen  
Er is in het afgelopen jaar een aantal keer ervaren dat er ruis ontstaat op de werkvloer als het gaat 
om veranderingen of ontwikkelingen. Hierbij is het van belang om te kijken naar je zelf; veroorzaak je 
de ruis zelf? Zo niet, ga naar de persoon die de ruis wel veroorzaakt en ga in gesprek. (aankomende) 
veranderingen en ontwikkelingen zullen op het prikbord gedeeld gaan worden en in het teamoverleg 
verder uitgelegd worden. Hierbij zal het proces van de verandering mee genomen worden. Omdat 
het merendeel graag pas op de hoogte is  als een verandering concreet is, wordt er voor gekozen om 
dan pas de mededeling te doen. Wanneer een verandering een of meerdere personen rechtstreeks 
aangaan, wordt dit eerder met de desbetreffende personen gecommuniceerd.  
Wanneer er zaken onduidelijk zijn of onrust geven, ga naar de persoon die hier over gaat. Zorg hierbij 
voor wederzijds contact, om ruis en een negatieve sfeer te voorkomen.  

- Meer ruimte en begrip voor het niet weten van afspraken en regels, door bijvoorbeeld een 
klein contract of nog niet zo lang werkzaam zijn op de Witte Hoeve.  

Door nieuwe medewerkers, of medewerkers met een kleiner contract wordt er onbegrip ervaren 
wanneer zij niet op de hoogte zijn van (nieuwe) afspraken en regels. Er zijn veel regels en afspraken 
op De Witte Hoeve. Door open te staan voor elkaar en begrip te tonen, kunnen collega’s groeien. 
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Geef tips en feedback en ga na of de uitleg die gegeven is, duidelijk is. Wanneer er tijd en ruimte is, 
investeer dan ook eens om verder te kijken dan je “eigen” groep. Zo kun je elkaar uithelpen en 
ondersteunen in de werkzaamheden. 

- Betere verdeling van ervaren en nog onervaren medewerkers tijdens een dienst ( in het 
rooster rekening mee houden).  

Wanneer de bezetting niet past bij de activiteit die gepland staat of niet goed voelt, durf dan een 
activiteit te annuleren. Kijk vooruit in de agenda, passen de activiteiten die gepland staan bij de 
bezetting of zijn ruilingen nodig? Wanneer er ruilingen gedaan worden, kijk dan zelf of dit rooster 
technisch haalbaar is.  En het is goed om te kijken of de activiteiten die gepland staan ook passend 
zijn bij de zorgvragers. 

- Betere samenwerking met collega’s van je eigen team, maar ook met andere teams.  
Nu de dagrapportage per team te lezen is, is het van belang om te zorgen voor een goede 
mondelinge overdacht. Bijvoorbeeld bij het ophalen en wegbrengen van zorgvragers van en naar 
dagbesteding. Communiceer met elkaar over de dienst, wat zijn de plannen en wat kunnen we voor 
elkaar betekenen? In de avond wordt de extra late dienst als een fijne meerwaarde genoemd in het 
verbeteren van de samenwerking.  
 
Wat een mooie ontwikkeling is, is dat er meer wordt aangegeven dat medewerkers graag iets extra’s 
doen om bij te dragen aan het gemeenschapsleven van de Witte Hoeve. Dit is ook terug gezien het 
afgelopen jaar. Zeker in de tijd dat er corona heerste op de woongroep, was iedereen bereid om 
extra te werken en heeft iedereen zijn schouders eronder gezet om de zorg te blijven waarborgen en 
er te zijn voor elkaar en de zorgvragers. Een groot compliment voor het team!  
Vanaf dit medewerkers tevredenheidsonderzoek is er een vraag bijgekomen waarin aangegeven kan 
worden wat er juist wel goed gaat of welke ontwikkelingen als positief worden ervaren. Dit zodat er 
ook op positieve punten kan worden doorgepakt. Hierin kwam naar voren dat het openen van een 
extra groep wonen (het voorhuis) en een dagbestedingsgroep (D’n aanloop) als een positieve 
ontwikkeling wordt gezien, omdat er zo meer spreiding is van zorgvragers en iedereen op deze 
manier meer aandacht krijgt. Aan de andere kant wordt dit ook als valkuil opgemerkt, zo wordt 
benoemd dat nog meer groei de charme van een kleine zorginstelling in de weg kan gaan zitten. 
Andere punten die aangegeven worden is dat de communicatie is verbeterd en dat het aanbrengen 
van “lagen” in de organisatie als positief worden ervaren en dat het niet ten kosten gaat van de korte 
lijntjes. Ook wordt gezegd dat De Witte Hoeve een fijne werkplek is, met een goede werksfeer en 
waar aandacht is voor de individu.  

Medewerker aan het woord  

Medewerker aan het woord 1 
Wat gaat het allemaal snel, weer een jaar voorbij met van allerhande gebeurtenissen.               
Corona, prikken, booster en daarbij zoveel naleefregels om zo goed mogelijk met zijn allen voor de 
cliënten een leefbare omgeving te blijven bieden. Wat ben ik blij dat dit gelukkig op “de witte hoeve” 
kan qua woon en leefruimtes. Het personeel van de Witte Hoeve heeft zich volledig ingezet om er 
voor de cliënten te zijn. Toen de bestuurster ziek werd zijn we erg geschrokken, samen met haar 
partner (Noud) de motor van het hele complex. Gelukkig zien we haar weer af toe op de werkvloer 
en is ze langzaamaan weer aan het herstellen, gezondheid is het belangrijkste van alles.                                                                                                                                   
Er kwam in April voor mijzelf en collega’s nog een nieuwe mooie uitdaging bij “D’n Aanloop “ 
Deurneseweg 17, in Oploo. Dagbesteding in samenwerking met het paardrijden op een mooie locatie 
met bij-ruimtes, hier is veel mogelijk. Creatieve dagbesteding en paardrijden zijn de basis en dit kan 
uitgroeien tot meer mogelijkheden. De cliënten komen met een lach op hun gezicht naar D’n 
Aanloop en als het goed is, gaan ze tevreden naar huis. Ik vind het in ieder geval een mooi nieuw 
project.  Hier wil ik graag werken tot mijn pensioen, en weer een nieuw jaar in 2022. 
 
Medewerker aan het woord 2 



Jaarverslag kwaliteitskader gehandicaptenzorg 2021 
 

20 
 

Ik werk ruim 5 jaar op de Witte Hoeve. Wat ik mooi vind aan de Witte Hoeve dat er gekeken wordt 
naar de kwaliteiten van de medewerkers. De medewerkers hebben de mogelijkheid om zich verder 
te ontwikkelen of krijgen taken die passen bij hun kwaliteiten. Daarnaast worden actiepunten snel 
doorgevoerd waardoor je snel kan handelen en niet lang hoeft te wachten voordat de ideeën worden 
behandeld en eventueel uitgevoerd. 
Helaas waren veel cliënten en collega’s afgelopen jaar positief getest op Corona. We zijn er gelukkig 
goed doorgekomen. Ik vond het mooi om mee te maken hoe het personeel allemaal hun best deed 
om hier het beste van te maken. Iedereen zette zijn beste beentje voor, en hielp waar nodig. Zo zie je 
hoe iedereen het beste voor heeft met de Witte Hoeve en de cliënten. Naast dat het vervelend was 
dat er veel mensen positief getest waren op Corona, heeft dit naar mijn idee het teamgevoel sterker 
gemaakt.  
Als verbeteringspunt denk ik wel dat de communicatie beter kan. Wat mij betreft mag de 
communicatie opener. En dan bedoel ik ook elkaar meer waarderen in de positieve zin. 
Complimenten zorgen voor een positief gevoel, ze bevorderen de prestaties en maken werken 
gemakkelijker en leuker.  

Ziekte verzuim in 2021  

In 2021 wordt er wederom een daling gezien in het verzuimpercentage ten opzichte van 2020. In 

2021 is er sprake van 3 langdurige ziekmeldingen en een groot aantal kortdurende ziekmeldingen. Dit 

in verband met de korte, maar hevige besmettingsgolf van het corona virus dat in november 2021 

onder de medewerkers heerste. Hierdoor is het gemiddelde verzuimduur flink gezakt ten opzichte 

van voorgaande jaren. In 2021 is de Witte Hoeve ook vaker de kortdurende ziekmeldingen gaan 

registreren, hierdoor vallen de cijfers ook anders uit dan de jaren ervoor.  

 

  

Wat weten we nog meer over het verzuim 
 2017 2018 2019 2020 2021 

Aantal fte 16.93 18.27 18.54 17.33 23.2 

Frequent verzuimers 0 0 0 0 0 

Verzuimpercentage 2.39% 6.36% 5.55% 5.52% 4,85% 

Gemiddelde verzuimduur 165 47 96 153 28 

Aantal verzuimmeldingen 5 5 4 9 23 

Meldfrequentie 0.18 0.17 0.13 0.30 0.62 

Aantal verzuimdagen 226 692 760 706 651 

  

2,39%

6,36%
5,55% 5,52%

4,85%

2017 2018 2019 2020 2021

Verzuimpercentage per 
jaar 

27,41 29,63 30,88 29,65
37

2017 2018 2019 2020 2021

Gemiddeld aantal 
medewerkers in dienst per 

jaar 
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Visitatie 

Samenstelling visitatie team 2021. 

Op 22 april jl heeft de wederzijdse visitatie plaatsgevonden op beide kwaliteitsrapporten van 2021.  
Aanwezig, Erica Pijnenburg (bestuurder van de Wettering), Jet (medewerker de Wettering),  

Crissie van Hout (orthopedagoog in opleiding, werkzaam bij de Witte Hoeve) Frida Janssen 

(bestuurder van de Witte Hoeve) 

 

Het verantwoordelijkheidsgevoel tijdens de coronapandemie heeft de directie van beide 
zorgorganisaties geraakt. 
Je draagt de zorg voor zowel je cliënten als je zorgmedewerkers. Dit zorgde voor spannende 
periodes. Daarnaast zijn het vernieuwde kwaliteitskader,  
de incidentenregistratie en het ECD onderwerp van gesprek geweest. We constateerden ook het 
belang van goede en voldoende reflectie binnen het team.  
Zowel voor ervaren als voor nieuwe zorgmedewerkers die nog zoekende zijn in hun plek binnen het 
team.  
De Witte Hoeve gaat intervisie inzetten bij de teams ‘Aanloop’ en ‘Wonen’ om de teams weer op een 
lijn te krijgen en dichter bij elkaar.  
Er wordt gekeken of beide zorgboerderijen de VGN-academie samen voort willen zetten of dat de 
Witte Hoeve hiermee stopt. Mogelijk worden fysieke voorlichting het uitgangspunt wanneer 
bijscholing belangrijk of noodzakelijk wordt geacht.  
De Wettering gaat acties inzetten om taken te verdelen en taken en verantwoordelijkheden over te 
dragen naar zorgmedewerkers.  
Hierover hebben de zorgboerderijen ideeën aangedragen die mogelijk helpend zijn hiervoor. Ideeën 
zoals tafelgesprekken, het verdelen van teams in groepjes en verbeterpunten laten prioriteren,  
intervisie of het zoeken van zorgmedewerkers die hiervoor de kwaliteiten en de ambitie hebben 
waar steeds meer verantwoordelijkheid naar toe kan gaan.  
 

De Witte Hoeve in 2022  

De Witte Hoeve blijft investeren in de kwaliteit van zorg. Daarom blijft scholing en ontwikkeling van 
medewerkers een speerpunt. De Witte Hoeve is nog steeds aangesloten bij de VGN Academie. Deze 
academie biedt trainingsmodules aan om het kennisniveau van medewerkers te verhogen. In 2022 
willen we dit meer onder de aandacht brengen en implementeren onder de medewerkers. Helaas 
wordt er op dit moment erg weinig gebruik van gemaakt.  
Daarnaast willen we de komende jaren elk team de ruimte geven om deel te nemen aan team 
intervisie. Dit wordt verzorgd door een extern bureau. 
We willen in 2022 gaan onderzoeken wat er aan mogelijkheden is op de nieuwe locatie (Deurnseweg 
17 in Oploo), daarin willen we meenemen of het mogelijk is om de bestemmingsplan te wijzigen naar 
maatschappelijk, zodat we de zorg verder uit kunnen breiden.  
In januari 2022 komt de toelating zorginstelling te vervallen en wordt dit gewijzigd naar toelating 
zorgaanbieders, de Witte Hoeve heeft het streven om haar toelating voor de stichting om te zetten 
naar een toelating voor zorgaanbieders, maar heeft ook de wens om een toelating aan te vragen 
voor zorgboerderij De Witte Hoeve BV, hier vindt de uitvoering van de zorg plaats. Dit leid tot meer 
transparantie en inzicht. Op dit moment heeft de stichting een 1-koppig bestuur, het is wenselijk om 
in de toekomst het bestuur uit te breiden naar een 2 persoonsbestuur.   
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De geprioriteerde verbetertrajecten 

Hier onder staat een lijst met actiepunten die voortkomen uit het klant- en 
medewerkerstevredenheidsonderzoek. Voor ieder actiepunt is iemand verantwoordelijk om ervoor 
te zorgen dat dit voor de afgesproken datum gereed is.  
 

Actie punten Wie is er verantwoordelijk Gereed op:  

Schoonhouden van het sanitair. Allen Mei 2022 

Overleg tussen collega’s niet plaats 
laten vinden waar zorgvragers bij zijn.  

Allen  Mei 2022  

Meer vertrouwen hebben in 
medewerkers bij het uitvoeren van 
activiteiten 

Allen  December 2022 

Beter communiceren over 
ontwikkelingen en veranderingen  

Allen  December 2022  

Meer ruimte en begrip voor het niet 
weten van afspraken en regels, door 
bijvoorbeeld een klein contract of nog 
niet zo lang werkzaam zijn op de Witte 
Hoeve.  

Allen December 2022  

Betere verdeling van ervaren en nog 
onervaren medewerkers tijdens een 
dienst ( in het rooster rekening mee 
houden).  

Allen  December 2022  

Betere samenwerking met collega’s 
van je eigen team, maar ook met 
andere teams 

Allen December 2022  
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Reactie Raad van Toezicht op jaarverslag 2021  

De Witte Hoeve is een relatief kleine zorgaanbieder in vergelijking met de ‘grote spelers’ in het 

zorgverleningsland. Maar wellicht is dit tegelijkertijd het succes van deze organisatie, die heel dicht 

bij de zorgvraag van de cliënten en hun verwanten zorg verlenen. Kenmerkend voor de begeleiding 

van de Witte Hoeve zijn: 

• De zorgvraag centraal stellen; 

• Transparante organisatie; 

• Vriendelijkheid en respect; 

• Kleinschaligheid en aandacht voor individualiteit. 

Dit alles maakt van deze kleine zorgaanbieder groots in haar uitvoering van de zorg. 

De Raad van Toezicht wordt goed geïnformeerd door de bestuurder en het overleg verloopt 

transparant en plezierig. Ook in het afgelopen jaar hebben alle maatregelen met betrekking tot 

corona ervoor gezorgd dat het ‘gewone leven’ een ongewoon wordt. Er kan minder, er moet met van 

alles rekening gehouden worden. Ziekteverzuim onder medewerkers legt een druk op diegenen die 

een extra taak soms wacht. Ondanks dit alles is aandacht voor kwaliteit van zorg belangrijk geweest 

en is De Witte Hoeve er goed in geslaagd om ervoor te zorgen dat alle clienten deze ingewikkelde 

periode goed zijn doorgekomen. Dat alleen al is een pluim op de hoed van de organisatie waard.  

De Raad is ook tevreden over het feit dat de gekozen organisatie wijziging zijn vruchten afwerpt, 

zeker in een periode dat gezamenlijke verantwoordelijkheid dragen extra nodig is. Voor de voortgang 

van de organisatie, maar ook voor de gemoedsrust van haar medewerkers is een stabiele organisatie 

van essentieel belang. 

Kortom: als Raad van Toezicht kijken we tevreden en met bewondering terug op een enerverend 

jaar, waarbij we drie speerpunten verwezenlijkt zien: 

• Binnen De Witte Hoeve heeft de klant een gezicht en een naam. 

• De verwanten zijn onderdeel van het leven van hun familielid. 

• De medewerkers krijgen de ruimte en worden gekend. 

 

Raad van Toezicht De Witte Hoeve 

Maart 2022 

Andre Broeren 

Truus Beckers 

Louis Storms 

 


