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1. Gegevens van de zorgaanbieder 

 

Stichting Sint Jozefoord  

Duyn en Daelseweg 15 

5391 EC Nuland 

Gemeente ‘s-Hertogenbosch 

 

Directeur-bestuurder 

Drs. André E. H. Groot Bluemink   

T   (073) 5 342 342 / M 06-51024372 

E   a.grootbluemink@jozefoord.nl 

 

Naam contactpersoon 

Sonja J.H.M. Leenders  

Manager Zorgkwaliteit, Opleidingen en Projecten  

T   (073) 5 342 482 / M 06-15831012 

E   s.leenders@jozefoord.nl 
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2. Inleiding  

Stichting Sint Jozefoord is een relatief klein verpleeg- en verzorgingshuis in ’s-Hertogenbosch/ 

Nuland. De bewonerstevredenheid is hoog, evenals de medewerkerstevredenheid. Er wordt nauw 

gelet op compliance. En de betrokkenheid van de medezeggenschap is hoog. De basis is op orde. 

Sinds enige jaren is een programma gestart met de gezondheid van de bewoners als focus. De shift 

die gemaakt wordt is die van de traditionele zorg, waarbij relatief veel over werd genomen van de 

bewoners, naar een meer begeleidende vorm van zorg, waarbij de capaciteiten en wensen van de 

bewoners als uitgangspunt worden genomen. Deze ontwikkeling is niet met een eenmalig project te 

bewerkstelligen. Het vraagt om een meerjarig programma in de volle breedte en diepte van de 

organisatie. De betrokkenheid van de mantelzorger wordt daarbij versterkt. Dit alles – meer maatwerk 

in de richting van de bewoner; meer betrokkenheid van de mantelzorger – heeft effect op de rollen, 

taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de professionals, en vanzelfsprekend ook de 

monitoring, aansturing etc.. ‘Waardigheid en trots, liefdevolle zorg voor onze ouderen’ zijn in dat 

proces richtinggevende doelen/kaders die passen in onze ontwikkeling. Dit document is in 

samenspraak met de Cliëntenraad en de Ondernemingsraad tot stand gekomen. Zij zullen nauw 

betrokken blijven bij de verdere uitwerking.  

3. Bewonerstevredenheid  

Stichting Sint Jozefoord is in 1950 opgericht voor oudere en/of zieke kloosterzusters. In dit van 

oorsprong kloosterverzorgingshuis wonen momenteel 141 bewoners, te weten 66 religieuzen en 75 

niet-religieuzen. Het aantal religieuzen loopt de afgelopen jaren in aantal af. Dit is een landelijk 

gegeven. Het aantal niet-religieuzen loopt daarentegen op. Dit houdt verband met de sterke 

vergrijzing. De regio ‘s-Hertogenbosch behoort tot de 50 sterkst vergrijzende gebieden van 

Nederland.  

 

Sint Jozefoord biedt zorg aan: 

 bewoners met dementie (Afdeling Psychogeriatrie (PG)) 

 bewoners met lichamelijke zorgvragen (Afdeling Somatiek) 

 bewoners met lichte zorgvragen (Afdeling Verzorging) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Grafiek 1: aantal bewoners en aard van de zorg  
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Bewonerstevredenheid 

Uit de laatste CQ-rapportage bleek de bewonerstevredenheid hoog te zijn: 

- Somatiek: 8,8 

- PG: 8,1 

 

Zorgkaartnederland.nl 

In 2015 zijn 2 reviews door kinderen van bewoners geweest. De gemiddelde cijfers van deze reviews: 

- 21 maart 2015: 8,5 

- 3 april 2015: 9.0 

4. Organisatie & personeel 

Sint Jozefoord werkt met een Raad van Toezicht en een directeur-bestuurder. De Raad van Toezicht 

bestaat uit 7 leden. Bij Sint Jozefoord werken momenteel 235 medewerkers en 81 vrijwilligers. De 

gemiddelde leeftijd van de medewerkers is 42 jaar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medewerkersonderzoek 

Uit het laatste door Effectory uitgevoerde medewerkersonderzoek bleken de volgende gemiddelden: 

- 8,4 voor bevlogenheid 

- 9,0 voor betrokkenheid 

- 8,4 voor tevredenheid 

Stichting Sint Jozefoord is genomineerd voor de Beste Werkgevers 2015.   

5. Kwaliteitsaudits 

Externe audits: 

In 2012 en 2015 zijn wij geaudit door Perspekt. In 2012 betrof het een HKZ-audit, waarvoor het 

Gouden Keurmerk is verkregen. In juni 2015 betrof het een PREZO-audit, waarbij wij eveneens zijn 

voorgedragen voor het Gouden Keurmerk.  

Grafiek 2: Personeel naar leeftijdscategorie 

http://www.zorgkaartnederland.nl/
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Vanwege de openingen van nieuwe afdelingen heeft de IGZ in 2012 en 2013 een audit doen 

plaatsvinden waarbij geen opmerkingen zijn geplaatst. Tijdens een verrassingsaudit in 2014 kwamen 

verbeterpunten aan het licht. De IGZ heeft ingestemd met het plan van aanpak. Dit is afgerond.  

 

Interne audits 

De organisatie werkt met een auditteam, bestaande uit medewerkers uit de gehele organisatie. Zij 

voeren organisatie-brede audits uit.  

 

Kwaliteitscultuur 

Het houden van audits en het verwerken in een plan-do-check-act-cyclus is integraal onderdeel van 

de werkwijze en cultuur van de instelling. Mede hierdoor is Sint Jozefoord door Branchevereniging 

Actiz in 2013 beoordeeld als een van de koplopers in de zorg.  

6. Besturingsstijl & medezeggenschap 

Onder medezeggenschap verstaan wij niet alleen de medezeggenschapsorganen ‘Cliëntenraad en 

Ondernemingsraad’. Al onze bewoners, mantelzorgers & medewerkers hebben het ‘mede te zeggen’.  

 

Wij geven dit vorm doordat de directeur-bestuurder, vergezeld door een staflid of leidinggevende 

jaarlijks in gesprek gaat met bewoners en medewerkers. Dit geschiedt middels huiskamerbezoeken 

met bewoners, rondetafelgesprekken met en afdelingsbezoeken aan medewerkers. Tevens worden 

jaarlijks zogeheten ‘Heidagen’ gehouden waar alle medewerkers en (een deel van) de bewoners 

aanwezig zijn. Tevens is er een aparte dag voor vrijwilligers en mantelzorgers.  

 

Vanzelfsprekend vinden eveneens formele en informele overleggen plaats met de Cliëntenraad en de 

Ondernemingsraad. De CR en OR hebben alle ruimte om ideeën en suggesties te doen.  

 

Het uitgangspunt is dat de bestuurder niet alles weet, en ook niet alles kan en hoeft te weten, omdat 

Sint Jozefoord uit meer dan één mens bestaat. We moeten het met elkaar doen. 

7. Project ‘Waardigheid en trots, liefdevolle zorg voor onze ouderen’ 

Met gepaste bescheidenheid zijn wij trots op onze organisatie en de stand van zaken. Wij hebben de 

afgelopen jaren veel bereikt. We realiseren ons desalniettemin dat stilstand achteruitgang is en 

nemen daarom graag deel aan het project, voor onze eigen doorontwikkeling en voor anderen, om 

onze ervaringen te kunnen delen met andere instellingen. En ook weer van hen te leren. 

 

Poolsterren 

‘Waardigheid en trots, liefdevolle zorg voor onze ouderen’ zien wij als richtinggevende ‘Poolsterren’ 

die passen bij onze identiteit en onze ambities. We bedoelen daarmee, dat we ons ervoor inzetten om 

er te komen, maar ons ook realiseren dat we er nooit komen. Wij zijn een lerende organisatie. 
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Projectaanpak 

Hoe willen wij dit project aanpakken? We willen aansluiten bij reeds binnen de organisatie in gang 

gezette ontwikkelingen. Meer aandacht voor de gezondheid van onze bewoners (en overigens ook 

onze medewerkers) is voor ons een belangrijke rode draad. De kern van de ontwikkelingen is die van 

‘altijd zorgen voor’ naar ‘zorgen & begeleiden’.  

 

Mensen in hun kracht laten 

Het vaak gebruikte, maar heldere voorbeeld is: ‘als iemand nog zelf zijn/haar koffie kan pakken, dan 

stellen we hem daartoe in staat, in plaats van het voor hem/ haar te doen’.  

 

Het lijkt een triviaal voorbeeld, maar de kern van de zaak is dat we mensen in hun kracht moeten 

laten. Het zelfrespect dat mensen hebben is veelal ontleend aan wat zij (nog) kunnen. En dat kunnen 

hele kleine dingen zijn, maar het is van cruciaal belang deze wel te koesteren. Het onnodig 

afhankelijk maken leidt tot devitalisering en afbrokkeling van de gezondheid. Dit is één aspect binnen 

een palet aan aspecten die van belang zijn om ervoor te zorg dat de kwaliteit van de gezondheid van 

ouderen optimaal blijft.  

 

Deze benaderingswijze wordt soms door medewerkers ervaren als ‘op de handen moeten zitten’. Het 

is dan ook een fundamentele ‘paradigmashift’ voor medewerkers, omdat voor hen zorg en 

dienstbaarheid vaak al decennialang in elkaars verlengde liggen. Dit is overigens geenszins kritisch 

bedoeld. Zo is het hen jarenlang dag in dag uit geleerd. Allereerst op de opleiding (overigens nog 

steeds!) en vanaf het moment dat men als leerling binnenkomt en wordt begeleid. En dat geldt niet 

alleen bij ons, maar in de gehele gezondheidszorg liggen zorg en dienstbaarheid in elkaars 

verlengde. En hoewel ieder van goede wil is en ieder het beste voor heeft met de bewoners vraagt 

een werkelijke ombuiging om een langdurig en fundamenteel proces van herijking. 

 

In dat kader hebben wij in 2013 – middels een brede bijeenkomst en een daaruit voortvloeiend project 

- de ‘eerste zaden geplant’. We zijn goed op weg, maar we zijn er nog lang niet. Oud gedrag door 

nieuw gedrag vervangen – zonder het kind met het badwater weg te gooien - is een langdurig proces. 

De komende jaren moet de spade nog meerdere keren de grond in worden gebracht.  

 

In de eerstkomende jaren willen we dit doen door met elkaar te komen tot een vernieuwde definitie 

van gezondheid en daarmee gepaard gaande zorg. Gezondheid is anno 2015 niet meer alleen maar 

fysieke gezondheid. Dat was het natuurlijk nooit, maar langzamerhand komen we tot inzichten – die 

ook wetenschappelijk onderbouwd zijn – dat gezondheid veel meer is dan het lichaam alleen. Er zijn 

vele factoren van invloed op de gezondheid. En daarmee ook veel factoren die van invloed zijn op de 

kwantiteit en kwaliteit van de zorgvraag die mensen hebben.  
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Wat is gezondheid? 

Onderstaand een voorlopige compilatie van dimensies en elementen, samengebracht uit producties 

van ZonMW en het Trimbosinstituut. 

 

 

 

Werkwijze project 

Bovenstaande compilatie is een voorlopige compilatie, bedoeld om binnen de organisatie een beeld 

te krijgen waar we het over hebben. Het is niet de template waarmee wij willen gaan werken. Van 

belang is dat met medewerkers, bewoners, mantelzorgers, medezeggenschap en experts gekomen 

wordt tot een eigen compilatie en tot een eigen werkbare definitie van gezondheid. Om van daaruit te 

komen tot een nulmeting en een plan van aanpak. Waarna we in 2015 en 2016 een programma 

implementeren. Dit alles indachtig het kader van het programma: ‘Waardigheid en trots, liefdevolle 

zorg voor onze bewoners’. 

 

Randvoorwaarden  

Van  cruciaal belang is dat: 

- De bewoner betrokken is;  

- De informele zorg betrokken is;  

- De professionals betrokken zijn; 

Allen dienen zich mede-eigenaar van het proces te voelen. Het moet geen top-down project zijn! 

 

De relatie met de mantelzorg 

Naast dit proces zijn wij al enkele jaren bezig met het sterker in positie brengen van de mantelzorger. 

Zij worden altijd betrokken bij de zorg. Het zorgplan wordt opgesteld en periodiek geëvalueerd in 

samenspraak met de bewoner en de mantelzorger. We zien dat dit een goede ontwikkeling is, maar 

we zien ook dat zaken bij tijd en wijle tussen wal en schip vallen.  

 

De rol van de professional 

Als we nog beter dan nu willen aansluiten bij dat wat een bewoner nog kan en wil, dan zullen 

professionals – verpleegkundigen en verzorgenden – op de werkvloer daartoe te worden 

geëquipeerd. De contactverzorgenden zullen meer ruimte dienen te krijgen om – in samenspraak met 

de bewoner en de mantelzorger -  te bewerkstelligen dat ‘Waardigheid en trots, liefdevolle zorg voor 

onze ouderen’ nog beter vorm krijgt. Hoe dit er exact uit zal komen te zien is nog niet te zeggen. Dit is 

geen tekentafelproject, maar al werkende zal het zich dienen uit te kristalliseren. 

 

Fysiek Medische feiten Fysiek functioneren Klachten & Pijn

Leefstijl Voeding Beweging Gewicht Alcoholgebruik

Levenskwaliteit Welbevinden Vitaliteit

Mentaal Cognitief functioneren Emotioneel functioneren Eigenwaarde Selfcontrol

Sociale contacten Betekenisvolle relaties Sociale contacten Betrokkenheid 

Zingeving Betekenisvol zijn Levensfaseacceptatie Gewaardeerd voelen
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Rollen, taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden, monitoring, aansturing… 

Voortvloeiende uit bovenstaande worden de komende jaren de rollen, taken, verantwoordelijkheden 

en bevoegdheden van alle actoren tegen het licht gehouden en waar nodig aangepast. Aldus wordt 

de ontwikkeling geborgd in het staand beleid. Aanpassing van rollen, taken, verantwoordelijkheden en 

bevoegdheden hebben vanzelfsprekend ook effect op de wijze waarop wordt gemonitord, de 

aansturing etc.. Checks and balances zullen anders komen te liggen.  

 

Projectinrichting 

Het project zal worden aangestuurd door een stuurgroep, waarin de medezeggenschap zitting zal 

hebben.  

 

Facilitering en aanpak administratieve lasten 

Het is een complex en ingewikkeld proces. Ondersteuning door de supportteams wordt derhalve zeer 

op prijs gesteld. Graag willen wij tevens met u in gesprek over het VWS-project ‘aanpak 

administratieve lasten’ en bezien of regeldruk op de werkvloer kan worden verminderd. 

 

 

 

Bewoner 

Mantelzorger Contactverzorgende 


