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Voorwoord 
 
Voor u ligt het kwaliteitsjaarverslag 2019 van Stichting NiKo. Het was een bewogen jaar voor 
Stichting NiKo met ups en downs.  
 
In 2019 stond de implementatie van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg centraal. 
Eén van de belangrijke items in het kader van kwaliteitsverbetering in 2019 betrof het 
vastleggen van het zorgproces in het ECD. Vanaf de zomer van 2019 zijn alle teams van 
Stichting NiKo overgestapt naar het gebruik van het volledige ONS dossier. Een goede keus 
zo is gebleken in de loop van het jaar. In locatie De Palatijn en in de thuiszorg was al 
ervaring opgedaan met het volledige dossier, dit vormde de basis voor heel NiKo.  
 
In augustus kregen wij in beide locaties bezoek van de IGJ. Helaas werd er door hen 
geconstateerd dat er nog niet in voldoende mate werd voldaan aan onderdelen van het 
Kwaliteitskader. Vanaf 23 september is er door de IGJ besloten om Stichting NiKo daarom 
onder verscherpt toezicht te stellen. Dat was een tegenvaller. De veerkracht van de 
organisatie bleek echter groot. Met veel energie is er gewerkt aan de verbeterslag.  
 
Met ondersteuning van 2 coaches van Waardigheid en Trots op Locatie (WOL) is er vanaf 
oktober gericht gewerkt aan de verbeterpunten. En ook is er gestart met het volledige WOL-
programma waar de hele organisatie bij is betrokken. Naast de medewerkers zijn ook de 
bewoners, contactpersonen en vrijwilligers betrokken bij dit proces.   
 
Een mooie aanloop naar een aanpassing van de organisatie op vele fronten waar vervolgens 
in 2020 een vervolg aan wordt gegeven.    
 
De toegekende kwaliteitsmiddelen zijn in 2019 volledig benut en grotendeels besteed aan 
zorgmedewerkers, de “handen aan het bed” formatie. Het werven van nieuwe medewerkers 
en scholen van eigen medewerkers was een intensief traject. De effecten van de 
arbeidsmarktkrapte waren duidelijk merkbaar.  
 
Ook is er een medewerker tevredenheidsonderzoek gedaan eind 2019. Aandachtspunt dat 
hierbij naar voren kwam is de interne communicatie, maar ook de werkdruk werd in een 
aantal teams als hoog ervaren. Op beide punten is actief gewerkt aan verbetering.    
  
De cliënttevredenheid bij de thuiszorg werd in 2019 gewaardeerd met een 8,7 dat is een heel 
mooi resultaat waar we trots op zijn. 
 
Verder is er een mooie mijlpaal gevierd; het 50 jarig bestaan van locatie De Nieuwpoort, 
verderop leest u hier meer over. 
 
Kortom, er is veel gebeurt en weer voldoende uitdagingen om het nieuwe jaar met veel 
energie in te gaan. Mocht u geïnteresseerd zijn in wonen of werken bij NiKo, wij heten u van 
harte welkom. Ik wens u veel leesplezier. 
 
Jenny Ploeg,  
Directeur/bestuurder 
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1. Profiel Stichting NiKo 
 
Stichting NiKo heeft een toetssteen ontwikkeld, die centraal staat bij alles wat de organisatie 
doet. De vraag ‘Wat schiet de zorgvrager ermee op?’ is de toetssteen waarop organisatie 
haar beleid toetst.  
 
De bijpassende kernwaarden van Stichting NiKo zijn persoonlijk, deskundig en dichtbij. 
Stichting NiKo streeft er naar om zo goed mogelijke zorg te leven, afgestemd op de 
individuele zorgvrager. Deze persoonlijke zorg wordt geleverd door deskundig personeel, die 
de zorgvrager (en zijn omgeving) goed kent. Zo kan persoonlijke en deskundige zorg dichtbij 
geleverd worden.  
 
Stichting NiKo levert intramurale zorg- en dienstverlening aan 245 overwegend ouderen 
verdeeld over locaties De Palatijn en De Nieuwpoort. Daarnaast bied Stichting NiKo ook 
wijkverpleging, overbruggingszorg en Volledig Pakket Thuis (VPT) in Alkmaar-Zuid.  
Stichting NiKo is actief in het sociaal domein en is daar bekend als “NiKo (als) goede Buur”. 
“NiKo (als) goede Buur” speelt een belangrijke rol in het bieden van informele (niet-
geïndiceerde) zorg aan kwetsbare wijkbewoners van Alkmaar-Zuid, waarbij zij ondersteunt 
wordt door leerlingen van het Wijkleerbedrijf. 
 
Stichting NiKo kent 5 doelgroepen:  

1. Psychogeriatrie zorg en behandeling (48 zorgvragers). Behandeling vindt plaats door 
de Specialist ouderengeneeskunde en paramedici (WLZ).  

2. Wonen met Structuur (35 zorgvragers): zorg, begeleiding aan zorgvragers met 
beginnende dementie/behoefte aan begeleiding bij de dagelijkse structuur (WLZ). 
Behandeling vindt plaats door 1e lijn (ZVW).  

3. Verzorgingshuis, zorg en begeleiding (WLZ) (132 zorgvragers). Behandeling vindt 
plaats door de 1e lijn (ZVW). 

4. Beschermd Wonen voor GGZ-zorgvragers (30 zorgvragers): zorg (WMO); 
behandeling door GGZ.  

5. Extramurale zorg: vp/pv zorg thuis (ZVW) en Kort Durende Opname (ZVW). 
 
Ontwikkeling zorgzwaarte pakketten (WLZ) zorgvragers NiKo: 

  31-dec-17 31-dec-18 31-dec-19 
ZZP 1 (excl. Behandeling) 5 3 2 
ZZP 2 (excl. Behandeling) 10 4 4 
ZZP 3 (excl. Behandeling) 11 10 5 
ZZP 4 (excl. Behandeling) 81 72 74 
ZZP 5 (excl. Behandeling) 30 34 37 
ZZP 6 (excl. Behandeling) 31 33 34 
ZZP 5 VV (incl. Behandeling) 45 47 47 
ZZP 7 VV (incl. Behandeling) 1 1 1 
Verblijf niet geïndiceerde 
partner 3 4 5 
Mutatiedagen 6 0 2 
Totaal 223 208 211 

 
De aantallen in 2017 zijn hoger omdat in 2017 de locatie De Kooimeer nog ter beschikking 
van Stichting NiKo stond. De cijfers laten een verzwaring van de zorg zien, instroom is pas 
mogelijk vanaf ZZP 4.  
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2. Kwaliteitskader  
 
Dit hoofdstuk is opgebouwd zoals dat beschreven is in ‘Kwaliteitskader verpleeghuiszorg’ van 
het Zorginstituut Nederland. In dit document worden eerst vier kwaliteit- en veiligheidthema’s 
besproken, waarna vier randvoorwaardelijke thema’s worden uiteengezet. Deze acht punten 
zullen in dit hoofdstuk besproken worden.  
 

2.1 Persoonsgerichte zorg en ondersteuning 
 

 
Dit gaat over de wijze waarop de cliënt in alle levensdomeinen uitgangspunt is bij zorg- 
en dienstverlening. Iemand met een zorg- en ondersteuningsbehoefte is vooral een 
uniek persoon met een eigen geschiedenis, een eigen toekomst en eigen doelen. 
Persoonsgerichte zorg en ondersteuning vindt plaats binnen een relatie tussen cliënt 
en zijn naaste(n), zorgverlener en zorgorganisatie. De kwaliteit van deze relatie bepaalt 
mede de kwaliteit van zorg.  
– Kwaliteitskader verpleeghuiszorg 

 

 
Stichting NiKo streeft ernaar om Persoonlijk, Deskundig en Dichtbij te zijn. Goede 
persoonsgerichte zorg staat dus hoog op de agenda. In 2019 werd er gebruik gemaakt van 
het iPVB en het UPP. Deze instrumenten zijn ontwikkeld om de zorgvrager zo goed mogelijk 
te leren kennen en passende zorg en ondersteuning te leveren.  
 
De inzet van het iPVB heeft de medewerkers van Stichting NiKo de afgelopen jaren bewust 
gemaakt dat iedere zorgvrager uniek is, geen zorgvraag hetzelfde is en welbevinden van 
essentieel belang is voor onze zorgverlening. Het gedachtengoed van het iPVB, de 
persoonsgebonden zorg, is zeer waardevol. Er is de afgelopen jaren veel ingezet om dit te 
kunnen borgen in de manier van werken, én dat is goed gelukt, hetgeen de inspectie ook 
onderschrijft in haar rapport. Het gedachtengoed staat niet ter discussie.   
 
Hoe de zorg en ondersteuning eruit ziet wordt vastgelegd in het zorgdossier. In de eerste 
helft van 2019 werd op De Nieuwpoort gewerkt met het elektronisch cliëntendossier ELS. 
Deze is mede ontwikkeld door Stichting NiKo. Voor de juiste implementatie is er een 
projectgroep opgezet en hebben meerder informatieavonden plaatsgevonden voor 
zorgvragers, familie en medewerkers. Toch bleek het ELS-systeem onvoldoende te passen 
bij Stichting NiKo, dus is er in de tweede helft van 2019 teruggeschakeld naar ONS. Het 
ONS dossier werd al eerder gebruikt en was ook het hele jaar in De Palatijn en het 
wijkzorgteam gebruikt. In oktober 2019 is de projectgroep ONS opgericht om te onderzoeken 
hoe het zorgdossier zo goed mogelijk gebruikt kan worden.  
 
Om ervoor te zorgen dat het zorgplan nog passend is bij de zorgvrager werden er in 2019 
iedere maand koffiegesprekken gehouden; een informeel gesprek tussen de persoonlijk 
begeleider en de zorgvrager en/of naaste. In het najaar is besloten de frequentie van de 
koffiegesprekken terug te schroeven, aangezien er vaak geen nieuwe ontwikkelingen waren 
te melden. Er was afgesproken om elk half jaar een koffiegesprek te houden en om het 
multidisciplinaire overleg (MDO) op De Nieuwpoort weer in te voeren (op De Palatijn liepen 
de MDO’s al). Zo wordt er elk kwartaal met de zorgvrager gesproken; twee keer in een 
koffiegesprek en twee keer in een MDO.  
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In de zomer van 2019 kwam de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) langs voor 
een inspectie. Hoewel de uitkomsten over het algemeen gezien niet positief waren, prees de 
inspectie Stichting NiKo over de persoonsgerichte zorg. Zij zien dat de zorgvrager inspraak 
heeft in de zorg, zoveel mogelijk gestimuleerd wordt om de eigen regie te voeren, dat onze 
medewerkers de zorgvragers kennen en dat de zorgvragers met veel geborgenheid en 
respect worden behandeld.  
 
 
2.2 Wonen en welzijn 
 

 
Dit gaat over de wijze waarop de organisatie en zorgverleners in hun zorg- en 
dienstverlening enerzijds oog hebben voor optimale levenskwaliteit en welbevinden 
van cliënten en betrokken naaste(n) en anderzijds gericht zijn op het bevorderen en 
ondersteunen hiervan.  
– Kwaliteitskader verpleeghuiszorg 

 
 
Stichting NiKo heeft een geestelijk verzorgster en een humanistisch raadsman die 
zorgvragers bij kunnen staan. In 2019 hebben beiden zowel individuele als 
groepsgesprekken georganiseerd. Mede door de toenemende zorgzwaarte is het lastiger 
geworden om groepsgesprekken te voeren. Naast het bieden van begeleiding, 
organiseerden de geestelijk verzorgster en humanistisch raadsman ook verschillende 
vieringen en bijeenkomsten, zoals kerkdiensten, Paas- en Kerstvieringen, seizoensvieringen, 
4 mei-herdenkingsdienst en nagedachtenisbijeenkomsten.  
 
Om de zorgvragers een zinvolle dagbesteding te geven is er in 2019 voor gekozen om te 
werken met medewerkers maatschappelijke zorg (MMZ) op locatie De Palatijn en afdeling 
Wonen met structuur (WMS). Zij zijn verantwoordelijk voor het verzorgen van verschillende 
activiteiten op de afdeling, zoals helpen met koken, krantlezen en spelletjes doen. Daarnaast 
hield de afdeling Activiteitenbegeleiding zich bezig met het organiseren van verschillende 
(vaste) grote en kleine activiteiten op locatie De Nieuwpoort. De zorgvragers en 
wijkbewoners zijn hier erg enthousiast over. Voor sommige activiteiten is er zelfs een 
wachtlijst.  
 
Stichting NiKo heeft naast de medewerkers ook een groot aantal vrijwilligers die de 
zorgvragers ondersteunen. In 2019 waren er ongeveer 155 vrijwilligers actief binnen 
Stichting NiKo. Om de coördinatie van de vrijwilligers goed te laten verlopen, is er binnen elk 
team een aandachtsfunctionaris aangesteld. Hij/zij is het contactpunt voor de vrijwilligers-
coördinator en houdt op de afdeling in de gaten of er nog extra vrijwilligers nodig zijn.         
Dit systeem is in 2019 gestart en loopt op De Palatijn beter dan op De Nieuwpoort. Op de 
afdelingen waar het systeem goed loopt wordt het ook als positief ervaren.  
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 De Nieuwpoort bestaat 50 jaar!  
 

Om het 50-jarig bestaan van locatie De 
Nieuwpoort te vieren, werd er een grote 
feestweek georganiseerd. Iedere doordeweekse 
dag was er iets te beleven voor de zorgvragers, 
medewerkers en vrijwilligers.  
 
Op maandag was de opening door 
directeur/bestuurder Jenny Ploeg en voorzitter 
van Stichting Huisvesting De Nieuwpoort. 
Daarnaast was er een superbingo, een 
optreden van Theater Toemaar, een optreden 
van het koor Allerhande en als afsluiter kwamen 
Ronnie Tober, Willeke D’estell en Erwin Fillee 
optreden. Ook was er een gezellige barbecue 
voor de medewerkers en vrijwilligers 
georganiseerd.   
 

 
 

 
Op basis van scholing zijn er in 2019 zijn op locatie De Palatijn en afdeling WMS 
aanpassingen gemaakt op de afdelingen om ze huiselijker te maken en beter aan te sluiten 
met de doelgroep. Voor mensen met psychogeriatrische problematiek is een huiselijke sfeer 
en persoonlijke items zeer belangrijk. Op De Palatijn zijn er mooi ingerichte woonkamers en 
zijn er bij elke voordeur kastjes opgehangen, waar foto’s van de betreffende zorgvrager 
(zowel jeugd als recente) in gezet zijn. Daarnaast is er veel gedaan om de beleving voor de 
zorgvragers te verbeteren, zoals het plaatsen van een bushalte, bestikkering en verlichting. 
 

 

2.3 Veiligheid 
 
 

Garanderen van basisveiligheid betekent dat een zorgorganisatie met gebruikmaking 
van relevante professionele standaarden en richtlijnen, vermijdbare schade bij cliënten 
zoveel mogelijk voorkomt en leert van veiligheidsincidenten. Het gaat om risicobewust-
zijn en risicoreductie.  
– Kwaliteitskader verpleeghuiszorg 

 
 
Het verpleegkundig team verdeelt zich over een aantal aandachtsgebieden, waaronder 
hygiëne en infectiepreventie, wondverzorging en medicatie. In september 2019 is de 
beleidsadviseur kwaliteit begonnen om onder meer de verpleegkundigen te ondersteunen 
met het meer beleidsmatig werken op de verschillende aandachtsgebieden. Mede door de 
tussenkomst van de IGJ en de Wet zorg en dwang is dit proces minder ver dan gepland. Op 
verschillende aandachtsgebieden zijn er in 2019 al goede stappen gemaakt. 
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Om ervoor te zorgen dat beleid ook daadwerkelijk op de werkvloer gebruikt zou worden, zijn 
er in 2019 aandachtsfunctionarissen Kwaliteit en Veiligheid aangewezen binnen de teams. 
Zij zouden samen met de verpleegkundigen de implementatie van beleid stimuleren. De 
bedachte constructie met de aandachtsfunctionarissen Kwaliteit en Veiligheid is in 2019 niet 
goed van de grond gekomen. 
 
Een van de manieren om te beoordelen hoe het met de veiligheid gesteld was, is om te 
kijken naar de MIC-meldingen. In onderstaand figuur is weer gegeven welk type incidenten 
veel voor kwamen.  
 

 
 
Een belangrijk punt dat hierbij vermeld moet worden is dat niet alle zorgvragers evenveel 
incidenten hadden. Als er gekeken wordt naar De Palatijn, weergegeven als psychogeriatrie, 
blijkt dat 50% van alle meldingen betrekking heeft op 20% van de zorgvragers.  
 
In verhouding kwamen er meer MIC-meldingen van de afdeling Wonen met structuur (WMS) 
en locatie De Palatijn. In totaal zijn er 2621 meldingen gedaan, waarvan 745 op de somatiek-
afdelingen, 281 op WMS, 1437 op De Palatijn, 98 op de Duinvogel (beschermd wonen) en 
53 in het wijkzorgteam. Zoals te zien is in bovenstaand figuur is het type meldingen 
verschillend per doelgroep.  
 

 
Kwaliteitsindicatoren basisveiligheid 
 
Voor de meting van 2019 zijn de volgende indicatoren gebruikt: 

- 2. Gezamenlijke afspraken over behandeling rond het levenseinde 
- 3.1 Bespreken medicatiefouten in het team 
- 4.1 Middelen en maatregelen rond vrijheid 
- 5. Continentie 
- 6. Aandacht voor eten en drinken: voedselvoorkeuren cliënt 
 

 
Van deze vijf indicatoren zijn er drie verplicht, namelijk Advance Care Planning (2), 
bespreken medicatiefouten in het team (3.1) en aandacht voor eten en drinken (6).  
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Stichting NiKo heeft ervoor gekozen om daarnaast te kijken naar middelen en 
maatregelen rond vrijheid en continentie.  
 
Er is gekozen voor middelen en maatregelen, omdat Stichting NiKo ernaar streeft zo min 
mogelijk middelen en maatregelen in te zetten. Door deze indicatie toe te voegen kan er 
gekeken worden wat de stand van zaken is en kan er op basis van deze gegevens 
gekeken worden hoe dit verder aangepakt kan worden in 2020.  
 
Daarnaast is er voor continentie gekozen, omdat dit toch met enige regelmaat voorkomt 
binnen Stichting NiKo. Zorgvragers die veel naar het toilet moeten, vragen veel tijd en 
aandacht. Door in kaart te brengen hoe de stand van zaken is rondom continentie, kan er 
gekeken worden hoe het nu gaat en of er nog verbeterslagen te maken zijn.  

 
 

2.4 Leren en werken aan kwaliteit 
 
 

Dit gaat over de wijze waarop de zorgverlener en zorgorganisatie op dynamische en 
lerende wijze zorg dragen voor optimale zorg en verzorging van cliënten, daarbij 
gebruikmakend van de best beschikbare kennisbronnen zoals wetenschappelijke 
literatuur, professionele richtlijnen, landelijke en lokale data, gesystematiseerde 
ervaringsgegevens en kwalitatieve informatie.  
– Kwaliteitskader verpleeghuiszorg 

 
 
In 2019 heeft er het samenwerkingsproject ‘Gluren bij de buren’ plaatsgevonden met De 
Pieter Raat Stichting (DPRS). Hierbij kwamen medewerkers van DPRS meelopen bij afdeling 
WMS en andersom. Belangrijke leerpunten die hieruit naar voren kwamen zijn dat de 
medewerkers van DPRS bewonderde de samenwerking en sfeer van het team en het 
bevorderen van de regie en zelfredzaamheid van de bewoners. De medewerkers van WMS 
zagen dat de rol van verpleegkundige anders wordt ingericht (alleen coachende en 
coördinerende rol), dat er een BOS-moment was en bewonderde de medewerkers hoe men 
de grens van de eigen werkzaamheden bewaakte.  
 
Daarnaast doet Stichting NiKo mee aan een regionaal initiatief ‘Werken is leren, leren is 
werken’, waarin gewerkt wordt aan de verbetering in de werkbegeleiding van studenten. 
Hiervoor zijn interviews met werkbegeleiders gehouden, waaruit actiepunten naar voren zijn 
gekomen. Voorbeelden hiervan zijn: digitale vaardigheden vergroten, bespreken van de 
voortgang van studenten tijdens teamoverleggen en intervisie voor werkbegeleiders 
organiseren.  
 
In 2019 is gebleken dat op het gebied van leren en werken aan kwaliteit nog verbeteringen 
nodig zijn. Uit het rapport van de IGJ blijkt dat er nog te weinig methodisch en volgens de 
PDCA-cyclus gewerkt wordt. Dit beeld wordt herkend door de organisatie. Om dit aan te 
pakken is Stichting NiKo gestart met Waardigheid en Trots op locatie (WOL), een 
verbetertraject waarbij coaches komen helpen om aan de normen uit het kwaliteitskader te 
voldoen.  
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Binnen Stichting NiKo worden veel zaken ingezet (Plan- en Do-
fase), maar de opvolging (Check- en Act-fase) gaan minder goed. 
Een voorbeeld: medewerkers vullen wel MIC-formulieren in als dat 
nodig is, maar vervolgens wordt er weinig met de uitkomsten 
gedaan. Daarom is eind 2019 een projectgroep opgestart om de 
MIC-procedure te herzien en deze te kunnen implementeren in 
2020, waarbij de volledige PDCA-cyclus doorlopen wordt.   

 
Daarnaast was er geen eenduidige manier van werken in het ONS-zorgdossier. Hiervoor is 
de projectgroep ONS opgericht om ervoor te zorgen dat de juiste zaken op een eenduidige 
manier vastgelegd worden. Om te kijken hoe het gaat, hebben er in 2019 een paar interne 
audits op de dossiers plaatsgevonden. Hierbij gingen de verpleegkundigen cross-over de 
dossiers controleren op een aantal punten. Dit proces is als positief ervaren door de 
verpleegkundigen, omdat ze veel van elkaars aanpak hebben kunnen leren.  
 
In 2019 wilde afdeling kwaliteit gaan werken met spiegelteams, waarbij groepen 
medewerkers samen kwamen om de organisatie een spiegel voor te houden en te kijken wat 
goed ging en wat beter kan. Dit initiatief is niet goed van de grond gekomen. Met de komst 
van de WOL-coaches zijn er wel andere stappen gemaakt door middel van zogenaamde 
teamplannen. In deze teamplannen wordt er gekeken naar wat er allemaal beter kan en op 
welke manier dit aangepakt kan worden. In de teamplannen staan zowel uitwerkingen van 
organisatie-brede verbeteringen als verbeterpunten van de afdeling zelf.  
 
Naast het verbetertraject dat ondersteund werd door de WOL-coaches, heeft de afdeling 
kwaliteit ook stappen gemaakt om het kwaliteitshandboek te verbeteren. Medewerkers gaven 
aan dat stukken niet up-to-date en lastig te vinden waren, mede door een suboptimaal 
werkende zoekfunctie. Afdeling kwaliteit is eind 2019 gestart met een grootschalige 
verbeterslag, waarbij de inhoud en opbouw van het kwaliteitshandboek aangepast zullen 
worden.  
 

2.5 Leiderschap, governance en management 
 

 
Dit gaat over de aansturing en governance van de zorgorganisatie die faciliterend zijn 
voor kwaliteit, zoals het beleggen van verantwoordelijkheid, besluitvorming en 
risicomanagement, en over de strategische, statutaire en financiële verplichtingen.  
– Kwaliteitskader verpleeghuiszorg 

 
 
Stichting NiKo hanteert de Governancecode Zorg. Deze code draagt bij aan het waarborgen 
van goede zorg, aan het realiseren van haar maatschappelijke doestelling en daarmee aan 
het maatschappelijk vertrouwen.  De code stimuleert tot reflectie op en het gesprek over het 
functioneren van bestuurders en toezichthouders en hun onderlinge verhouding. 
 
De Raad van Toezicht (RvT) bestaat uit 5 leden en kent drie commissies: de 
Auditcommissie, de commissie Kwaliteit & Veiligheid en de remuneratiecommissie. 
Daarnaast is er in de RvT een contactpersoon voor de Ondernemingsraad en een 
contactpersoon voor de Cliëntenraad.  
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In 2019 is de RvT negen keer bijeengekomen, bij deze overleggen waren zowel de 
directeur/bestuurder als de controller aanwezig. Het overleg met de ondernemingsraad heeft 
in 2019 twee keer plaatsgevonden en met de cliëntenraad is één keer overlegd.  
 
Belangrijke thema’s voor de RvT waren: het verscherpt toezicht van de IGJ, het bijbehorende 
verbeterplan, de fusie met Stichting Huisvesting voor Ouderen op Humanistische Grondslag, 
ontwikkelingen van het iPVB, ontwikkeling van de teamcoaches en de problematiek met de 
lift in De Palatijn. Verder heeft de RvT in 2019 het eigen functioneren geëvalueerd, hierbij is 
er ondersteuning ingeroepen van een extern deskundige.   
 
Stichting NiKo kent de volgende medezeggenschapsraden: cliëntenraad De Palatijn, 
cliëntenraad De Nieuwpoort, ondernemingsraad en de Verpleegkundige 
Adviesraad. Belangrijke punten voor de medezeggenschapsraden waren het verscherpt 
toezicht van de IGJ, de fusie met Stichting Huisvesting voor Ouderen op Humanistische 
Grondslag, de inboedelverzekering, de tarieven overige dienstverlening, 
eigenrisicodragerschap WGA, de flexpool, de aanpassing van de tijden van de 
avonddiensten en de opschaling van FWG zij-instromers en de ondersteuning van coaches 
via Waardigheid en trots Op Locatie (WOL). 
 
Begin 2019 is een goede start gemaakt om de VAR, de verpleegkundige adviesraad, nieuw 
leven in te blazen. Met de komst van het IGJ-rapport is besloten de aandacht te verleggen 
naar het betrekken van alle verpleegkundigen bij de te maken verbeterslagen.  
 
Na de komst van de IGJ in de zomer van 2019 en de berichtgeving dat Stichting NiKo onder 
verscherpt toezicht was geplaatst, heeft de directeur/bestuurder ervoor gekozen om de 
informatievoorziening richting de zorgvragers en hun naasten, vrijwilligers en medewerkers 
op te schroeven. Er zijn een aantal informatieavonden geweest waar zorgvragers, hun 
naasten en vrijwilligers informatie kregen over de uitslag van het bezoek van de IGJ en het 
bijbehorende verbetertraject. De medewerkers hebben sinds september 2019 maandelijkse 
informatiebijeenkomsten waarin de directeur/bestuurder de stand van zaken vertelt, waar 
medewerkers hun vragen en opmerkingen kwijt kunnen en waar discussies gevoerd kunnen 
worden. Ook worden met enige regelmaat nieuwsbrieven gestuurd, waarin de nieuwste 
ontwikkelingen gemeld worden.  
 
Om de vinger goed aan de pols te houden, vindt er sinds september 2019 elke maandag-
ochtend een kwaliteitsoverleg plaats. De teamcoaches, de controller, de beleidsadviseur 
kwaliteit en de WOL-coaches bespreken onder leiding van de directeur/bestuurder de 
ontwikkelingen op de afdelingen en de verdere aanpak van de verbeterpunten.  
De uitkomsten werden vervolgens besproken in de teams, waarna het ook in de 
teamplannen werd opgenomen.  
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2.6 Personeelssamenstelling 
 
 

Dit gaat over de adequate samenstelling van het personeelsbestand. Hoeveel zorg-
verleners met welke vaardigheden en competenties zijn nodig om te voorzien in de 
(fluctuaties in) wensen en behoeften van cliënten waaraan de zorgorganisatie zorg en 
ondersteuning biedt? 
– Kwaliteitskader verpleeghuiszorg 

 
 
De personeelssamenstelling van Stichting NiKo was in 2019 als volgt: 

 
 
De formatie zorgpersoneel is inclusief de WMO formatie en de formatie ten behoeve van 
wijkverpleging. In 2019 zijn 74 medewerkers gestart bij Stichting NiKo en zijn er 67 uit dienst 
gegaan. In 2019 hebben er 43 leerlingen stage gelopen. 
 
Binnen Stichting NiKo zijn er verschillende teams werkzaam. Deze teams zijn 
verantwoordelijk voor het leveren van de dagelijkse zorg voor de zorgvragers. Ieder team 
bestaat uit een verpleegkundige met een aantal verzorgende-IG en dienstverleners PV. De 
verzorgende-IG hebben naast zorgtaken ook de rol van persoonlijk begeleider van één of 
meerdere zorgvragers. Dit betekent dat zij het eerste aanspreekpunt zijn voor de zorgvrager 
en diens naasten. Op locatie De Palatijn en afdeling WMS zijn ook MMZ-ers in dienst die 
zich richten op het welzijn van de zorgvrager.  
 
In 2019 is een scholingsplan uitgevoerd, zodat de medewerkers competenties ontwikkelen 
die aansluiten bij de doelgroep van Stichting NiKo. De zorgverleners van WMS en De 
Palatijn hebben een scholing gevolgd over omgaan met dementie. Daarnaast zijn er vier 
verpleegkundigen van De Palatijn opgeleid tot dementiecoach om nog beter passende zorg 
te kunnen leveren aan de zorgvragers met dementie. Ook zijn er scholingen geweest op het 
gebied van de Wet BOPZ (met vooruitblik op Wet zorg en dwang), palliatieve zorg en 
methodisch werken en rapporteren.   
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Stichting NiKo probeert haar medewerkers te stimuleren om 
naar de werkplek door te stromen die het beste bij hem/haar 
aansluit en/of uitdaagt. Indien een medewerker het gevoel heeft 
dat hij/zij niet op de juiste plek zit, geeft hij/zij dit eerst aan bij de 
betreffende teamcoach. Zo nodig wordt de personeelsadviseur 
erbij betrokken om verder te kijken naar de mogelijkheden. Als 
er vacatureruimte ontstaat op de gewenste afdeling, kan de 
medewerker intern solliciteren. Afdeling P&O geeft aan dat de 
medewerker meestal over gaat naar de gewenste afdeling.  

 
In september 2019 is Stichting NiKo overgegaan naar SDB Selfservice. In dit systeem 
kunnen medewerkers zelf wijzigingen doorvoeren in de persoonlijke omstandigheden, verlof 
aanvragen, het verlofsaldo bijhouden, etc. Met dit systeem kan de medewerker dus zelf 
informatie opvragen en zelfstandig veel zaken regelen. Hiermee ondersteunt Stichting NiKo 
de medewerkers, omdat dit systeem veel zaken vereenvoudigt.    
 
In het rapport van de IGJ komt naar voren dat zorgverleners onvoldoende multidisciplinair en 
op een methodische manier werken. Daarnaast zijn de professionele afwegingen 
onvoldoende navolgbaar. Op basis van het IGJ-rapport is besloten om de MDO’s terug te 
brengen op De Nieuwpoort, heeft de directeur/bestuurder gesproken met de huisartsen uit 
de buurt om de samenwerking te verbeteren en is de projectgroep ONS aan de slag gegaan 
om het vastleggen van de overwegingen te verbeteren.  
 
In 2019 is een begin gemaakt met het opnieuw uitvoeren van de risico-inventarisatie en 
evaluatie (RI&E). Hiervoor zijn vragenlijsten onder de medewerkers uitgezet om de risico’s in 
kaart te brengen. De uitkomsten worden uitgewerkt in 2020.  
 

2.7 Gebruik van hulpbronnen 
 
 

Dit gaat over het effectief en efficiënt gebruiken van hulpbronnen om de best mogelijke 
zorgresultaten en ervaringen te behalen met de beschikbare financiën en middelen.  
– Kwaliteitskader verpleeghuiszorg 

 
 
Begin 2019 zijn er nog enkele aanpassingen gedaan in de recent opgeleverde 
Kroonappartementen. Deze appartementen zijn rolstoelvriendelijk opgeleverd, maar waren 
niet passend voor de oudere doelgroep of voor mensen in een elektrische rolstoel. Bij alle 
appartementen zijn voorlegdrempels geplaatst voor een goede toegankelijkheid.  
 
Ook locatie De Nieuwpoort heeft veranderingen ondergaan. In het najaar van 2019 is er een 
flinke wateroverlast geweest door hevige regenval. De kelder, waar onder andere elektrische 
installaties staan, werd getroffen. Hier zijn aanpassingen gemaakt, zodat alle installaties 
veilig zijn bij eventuele toekomstige tegenslagen. 
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In het kader van optimalisatie van de exploitatiemogelijkheden zijn Stichting Zorgorganisatie 
NiKo en Stichting Huisvesting Ouderen op Humanistische Grondslag (HVNP) in 2019 met 
terugwerkende kracht tot 1 januari 2019 gefuseerd. Waarbij Stichting NiKo de verkrijgende 
en HVNP de verdwijnende stichting is. De activiteiten van HVNP bestonden uit het 
exploiteren van het pand De Nieuwpoort, de HVNP had geen medewerkers in dienst. 
Vastgoed en zorg zijn nu ondergebracht in één stichting. De Nederlands Zorgautoriteit 
(NZA), het zorgkantoor en de medezeggenschapsraden hebben ingestemd met deze fusie. 
  
Stichting NiKo is door deze fusie in 2019 eigenaar geworden van het  pand De Nieuwpoort. 
De fusie heeft er toe geleidt dat de balanspositie van Stichting NiKo versterkt is en dat een 
groot deel van de huurlast verdwenen is uit de exploitatie; door kosten te besparen in 
vastgoed komt er meer geld beschikbaar voor zorg. De fusie geeft Stichting NiKo een 
ruimere mogelijkheid om adequate woongelegenheid aan ouderen te bieden zonder 
tussenkomst van een derde partij. De impact van deze fusie was zowel voor de zorgvragers 
als de medewerkers nihil. 
 
Op het gebied van technologische ontwikkelingen is er ook veel gebeurd in 2019. Er is een 
IT-coördinator aangesteld om Stichting NiKo te helpen bij het beheren en optimaliseren van 
de ICT infrastructuur en telecommunicatiemiddelen.  
 

 

2.8 Gebruik van informatie 
 

 
Dit gaat enerzijds over het actief gebruik maken van informatie rondom de inzet van 
middelen, voor het leveren, monitoren, managen en verbeteren van zorg, alsook over 
het transparante wijze verstrekken van kwaliteitsinformatie aan cliënten, hun naasten en 
aan de samenleving. 
– Kwaliteitskader verpleeghuiszorg 

 
 
Stichting NiKo maakt gebruik van beoordelingen op Zorgkaart Nederland en de 
zelfontwikkelde T-app om de cliënttevredenheid te meten. De vragenlijst van de T-app 
bestaat uit 15 vragen op basis van het kwaliteitskader. Hieruit blijkt dat de zorgvrager 
tevreden tot zeer tevreden zijn over Stichting NiKo. Op het gebied van persoonlijke 
aandacht, hulp bij levensvragen en emotionele ondersteuning, activiteiten, persoonlijke 
verzorging, voeding en de inzet van vrijwilligers is de tevredenheid van de zorgvragers in 
2019 gestegen. Het volledige overzicht van de uitkomsten is te vinden in bijlage 1. 
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Stichting NiKo maakt gebruik van beoordelingen op Zorgkaart Nederland en de 
zelfontwikkelde T-app om de cliënttevredenheid te meten. In 2019 hebben 25 mensen hun 
waardering gedeeld op Zorgkaart Nederland. In onderstaande grafiek staat het gemiddelde 
cijfer aangegeven met het bolletje. Het staafje staat voor het verschil tussen de laagste en 
hoogste score. Stichting NiKo krijgt gemiddeld een 8,0 van de beoordelaars.  

 
 
 
In de herfst van 2019 heeft Stichting NiKo meegedaan met de MedewerkerMonitor van Actiz. 
Dit is een medewerkerstevredenheidsonderzoek. De medewerkers scoren een 7,3 op 
werkbeleving, wat gelijk is aan de uitkomsten van de sector. Medewerkers geven aan dat het 
werk zelf, de zorgvragers en de sfeer binnen de organisatie de meest aantrekkelijke kanten 
zijn van het werken binnen Stichting NiKo. De top 3-verbeterpunten bestaat uit 
communicatie, werkdruk en veranderingen. De uitkomsten van de MedewerkerMonitor zijn 
gedeeld met de teamcoaches, zodat zij het met hun teams konden bespreken en eventuele 
verbeteringen konden doorvoeren. 
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Bijlage 1: Uitkomsten T-app 
 
Vragen Keuzemogelijkheden  Q1 (%) Q2 (%) Q3 (%) Q4 (%) 
Ik heb het hier naar mijn zin. Volledig eens 

Gedeeltelijk eens 
Gedeeltelijk oneens 
Volledig oneens 

63 
30 
4 
3 

71 
25 
3 
1 

68 
25 
2 
6 

52 
33 
10 
3 

Ik krijg echt aandacht van de verzorgenden. Volledig eens 
Gedeeltelijk eens 
Gedeeltelijk oneens 
Volledig oneens 

72 
25 
3 
0 

77 
22 
1 
0 

83 
15 
2 
0 

86 
14 
0 
0 

De verzorgenden kennen mij echt en hebben aandacht voor wat ik 
belangrijk en zinvol vind. 

Volledig eens 
Gedeeltelijk eens 
Gedeeltelijk oneens 
Volledig oneens 

61 
35 
3 
1 

67 
31 
2 
0 

74 
25 
2 
0 

81 
19 
0 
0 

Ik kan zoveel mogelijk mijn eigen leven inhoud geven. Volledig eens 
Gedeeltelijk eens 
Gedeeltelijk oneens 
Volledig oneens 

60 
31 
6 
4 

64 
28 
5 
2 

60 
32 
8 
0 

52 
38 
10 
0 

Ik heb inspraak in de zorg die ik krijg. Volledig eens 
Gedeeltelijk eens 
Gedeeltelijk oneens 
Volledig oneens 

67 
29 
4 
1 

77 
22 
8 
1 

70 
26 
4 
0 

71 
24 
5 
0 

Ik kan altijd in de organisatie bij iemand terecht als ik levensvragen 
heb. 

Volledig eens 
Gedeeltelijk eens 
Gedeeltelijk oneens 
Volledig oneens 

47 
40 
9 
3 

52 
37 
8 
3 

66 
26 
4 
4 

62 
33 
5 
0 

Ik word emotioneel ondersteund. Volledig eens 
Gedeeltelijk eens 
Gedeeltelijk oneens 
Volledig oneens 

51 
46 
3 
1 

61 
38 
1 
1 

74 
25 
2 
0 

67 
33 
0 
0 
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Ik kan meedoen aan leuke activiteiten als ik daar zin in heb. Volledig eens 

Gedeeltelijk eens 
Gedeeltelijk oneens 
Volledig oneens 

74 
19 
6 
1 

76 
20 
2 
2 

83 
13 
4 
0 

86 
10 
5 
0 

Ik krijg de persoonlijke verzorging zoals ik dat fijn vind. Volledig eens 
Gedeeltelijk eens 
Gedeeltelijk oneens 
Volledig oneens 

72 
26 
2 
1 

79 
19 
2 
0 

85 
13 
2 
0 

90 
10 
0 
0 

Mijn familie kan meehelpen in mijn zorg en ondersteuning. Volledig eens 
Gedeeltelijk eens 
Gedeeltelijk oneens 
Volledig oneens 

67 
22 
8 
4 

72 
20 
5 
3 

68 
25 
4 
4 

71 
19 
10 
0 

Ik kan activiteiten doen met of hulp krijgen van vrijwilligers als ik dat 
wil. 

Volledig eens 
Gedeeltelijk eens 
Gedeeltelijk oneens 
Volledig oneens 

56 
34 
7 
2 

63 
29 
5 
2 

70 
26 
4 
0 

76 
19 
5 
0 

Ik eet hier lekker. Volledig eens 
Gedeeltelijk eens 
Gedeeltelijk oneens 
Volledig oneens 

53 
41 
2 
4 

57 
35 
4 
4 

74 
21 
6 
0 

71 
19 
10 
0 

Ik vind dat ik hier fijn woon. Volledig eens 
Gedeeltelijk eens 
Gedeeltelijk oneens 
Volledig oneens 

70 
24 
4 
2 

74 
21 
3 
2 

66 
26 
4 
4 

48 
33 
5 
14 

Ik voel me veilig hier. Volledig eens 
Gedeeltelijk eens 
Gedeeltelijk oneens 
Volledig oneens 

80 
18 
1 
1 

75 
24 
1 
1 

77 
17 
6 
0 

62 
29 
10 
0 

De organisatie en medewerkers zijn mij voldoende van dienst 
geweest. 

Volledig eens 
Gedeeltelijk eens 
Gedeeltelijk oneens 
Volledig oneens 

69 
28 
2 
0 

73 
25 
1 
1 

85 
13 
2 
0 

71 
29 
0 
0 

 


