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Inleiding 

Wie zijn wij? 
Wij zijn de Stichting Herman Frantsenhuizen. 
In onze kleine organisatie vinden mensen met een verstandelijke beperking een veilig 
thuis met liefdevolle aandacht. De bewoners van onze gezinsvervangende huizen 
ontvangen individuele begeleiding en, indien nodig, verzorging en verpleging. Na het 
werk op de sociale werkplaats of bezoek aan een dagverblijf zijn er volop 
mogelijkheden voor gezelligheid en ontspanning. 
 
Onze stichting bestaat uit 4 huizen. Huis 3 is niet opgenomen in dit verslag omdat dit 
huis wordt gefinancierd vanuit het Persoons Gebonden Budget (PGB)  
 
 

 
 
 
 
Huis 1 
Schiedamseweg 127-129  
3134 BG Vlaardingen 
Telefoon: 010 - 434 87 75  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Huis 2 en 4 
Schiedamseweg 96-98-100 
3134 BS Vlaardingen 
Telefoon: 010 - 435 39 34  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Huis 3 
Azaleastraat 41  
3135 VA Vlaardingen  
Telefoon: 010-470 07 10 
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Onze visie 
Iedere bewoner is uniek en gelijkwaardig en heeft eigen behoeften, wensen en 
mogelijkheden. Om passende zorg te bieden, werken wij met een zorgleefplan. Daarin 
wordt, in overleg met de bewoner, familie en begeleiders, zo goed mogelijk omschreven 
wat hij of zij nodig heeft. Er is veel aandacht voor de ontplooiing van de bewoners op 
verschillende levensterreinen. Het is mooi om te zien hoe onze bewoners in een veilige, 
overzichtelijke en vertrouwde omgeving helemaal tot bloei komen. Binnen onze 
gezinsvervangende huizen wordt de normale thuissituatie zo veel mogelijk benaderd.  
 
Bij het ouder worden, zien we vaak dat onze bewoners steeds meer zorg en verpleging 
nodig hebben. Daarom beschikken wij over een zorggroep (huis 4). Om onze bewoners 
een veilige en vertrouwde omgeving te bieden, streven wij ernaar dat al onze bewoners 
zo lang mogelijk bij ons kunnen blijven wonen. Voor zover dat mogelijk is, willen we ook 
bij het ouder worden en tijdens de laatste levensfase de benodigde zorg en begeleiding 
bieden.  

 
Onze bewoners 
Verspreid over 3 huizen in Vlaardingen wonen er 47 bewoners die een  
Zorgzwaartepakket Verstandelijk Gehandicapten (ZZP VG) indicatie hebben. 
 
 

 ZZP 3 ZZP 4 ZZP 5 ZZP 6 ZZP 8 

Huis 1 2 8 3 4 - 

Huis 2 5 3 9 4 - 

Huis 4 - - 5 1 3 
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Bouwsteen 1: Het zorgproces rond de individuele bewoner 
 
Iedere bewoner beschikt over een actueel bewonersdossier. Dit dossier voldoet aan de 
interne en externe eisen. Wij maken gebruik van Resident Web ECD voor het 
registreren en verantwoorden van de geleverde zorg. De zorgleefplannen worden in 
samenspraak met de bewoner zelf en indien nodig met de zorgwaarnemer en/of 
wettelijk vertegenwoordiger opgesteld. In overleg met de orthopedagoog worden de 
zorgplannen jaarlijks geëvalueerd en bijgesteld. Iedere zes maanden worden de 
zorgleefplannen geëvalueerd met de bovengenoemde betrokkenen. 
 
Er is bij ons veel aandacht voor de 

gezondheid. Om risico’s omtrent de 

gezondheid te signaleren en hierop  

actie te ondernemen, maken wij per 

bewoner jaarlijks een risicosignalering. 

De eventuele risico`s verwerken we in 

doelen en acties in het 

eerdergenoemde bewonersdossier. 

Deze risicosignalering is gemaakt 

door en voor onze eigen organisatie in 

2016. Ook is er een jaarlijkse check 

door de huisarts en vindt een medicatiebespreking plaats 

 
Het incidentmeldingssysteem  
Voor het melden van incidenten gebruiken wij het FOBO- (Fouten Ongelukken en Bijna 

Ongelukken) formulier. Voor het invullen heerst een open en laagdrempelige cultuur. De 

ervaringen hiermee zijn positief. Het doel van het FOBO systeem is lering trekken uit de 

incidenten, zodat deze in het vervolg voorkomen kunnen worden. Tijdens de 

teamvergadering worden de meldingen besproken en wordt er samen met het team 

gekeken wat de oorzaak van het gemelde incident is geweest en hoe dit in de toekomst 

voorkomen kan worden. Tijdens de Arbo-vergaderingen, die vijf keer per jaar plaats 

vinden, worden de meldingen ook besproken en de verbeterpunten gedeeld met de 

andere huizen van de stichting. Ook wordt er een lijst met actiepunten samengesteld. 

Aan het eind van het jaar wordt er een analyse gemaakt. Deze wordt ook besproken 

tijdens de teamvergaderingen. 
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Bouwsteen 2: Onderzoek naar de ervaringen van cliënten 
 
Elke bewoner heeft een persoonlijk begeleider en een tweede persoonlijk begeleider. 
Met de persoonlijk begeleider heeft hij of zij minimaal één keer in de week een 
persoonlijk gesprek.  
De persoonlijk begeleider is op de hoogte van de persoonlijke wensen van de bewoner 
en probeert hier, in samenwerking met het team, zoveel mogelijk aan tegemoet te 
komen. Dit gebeurd door: twee keer per jaar het bespreken van het zorgleefplan, 
één keer per jaar door het invullen van het interview. 
Hierin staan de volgende dingen centraal: 

▪ Wat vindt de bewoner van zijn kwaliteit van bestaan en van de geboden zorg en 
begeleiding? 

▪ Is de bewoner tevreden met zijn eigen kamer? 
▪ Wil de bewoners meebeslissen met regels in het HFH? 
▪ Heeft de bewoner genoeg eigen regie over zijn vrije tijd en vakantie? 
▪ Heeft de bewoner nog wensen/voorkeuren ten aanzien van de toekomst? 

  
Niet iedere bewoner is in staat om zelf het interview in te vullen. Toch vinden we het 
belangrijk dat al onze bewoners een stem krijgen. Daarom staan goede contacten met 
familie, zorgwaarnemers en/of wettelijk vertegenwoordigers bij ons hoog in het vaandel. 
Elke woensdag avond is er bezoekersavond. Voor de bewoners en familieleden is dit 
een fijn samenzijn. We overleggen veel met de familie, zorgwaarnemers en/of wettelijk 
vertegenwoordigers.  
Aan deze contacten geven we structureel en methodisch invulling door het voeren van 
een jaarlijks evaluatiegesprek. Maar ook het tussentijds op de hoogte houden van het 
wel en wee van de bewoner en het sturen van een uitnodiging voor informele 
activiteiten dragen bij aan goede en betrokken contacten.  
De leidraad voor het jaarlijkse evaluatiegesprek is het evalueren van het zorgleefplan 
en de hierbij behorende vragenlijst over de geboden zorg en begeleiding. De resultaten 
van deze vragenlijsten zijn goed. Gemiddeld wordt er een 8.0 gescoord. 
 
 
 
 
 

“Door jullie goede inzet is het voor onze broer weer 

elke dag thuiskomen” 

Broer van een bewoner 

 

 
 
 
 

“Jullie gaan liefdevol en professioneel om met de 

bewoners, dat is een enorme geruststelling voor 

ons” 

Ouders van een bewoner 
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De mening van de bewoner telt! 
Vier keer per jaar wordt er een bewonersvergadering gehouden.  
 
Tijdens deze vergadering worden de vragen besproken die leven in de groep. 
Onderwerpen die aan de orde komen zijn: 

▪ Welke veranderingen vinden er de komende maanden plaats, te denken valt aan 
nieuwe bewoners, stagiaires e.d.   

▪ Wat wil de individuele bewoner graag bespreken. 
▪ Is er nog iets kapot op mijn kamer? Wil ik op vakantie? En hoe wil ik op vakantie? 

Wil ik met de groep, wil ik in een huisje, in een hotel of met een bootvakantie of 
met het vliegtuig? 

 
Elk jaar krijgen de bewoners de gelegenheid om 1 keer begeleidt mee te gaan op 
vakantie. Sommige bewoners gaan zelfs 2 keer begeleidt mee op vakantie.  
 
Ook is er een cliëntenraad. Deze raad bestaat uit bewoners, familieleden en 
begeleiding. Vanuit ieder huis is er één bewoner, familielid en begeleider aanwezig 
tijdens de cliëntenraad. 
 
De volgende onderwerpen worden besproken: 

▪ nieuwe medewerkers 
▪ nieuwe bewoners 
▪ vakantie 
▪ ontruimingsbeleid 
▪ Arbo omstandigheden 
▪ cursussen en trainingen van personeel 
▪ klachten  
▪ beleidszaken zoals de jaarrekening e.d.  

 
 
De cliëntenraad vindt het altijd erg leuk om uitje te organiseren. Er wordt in 2020 weer 
een dag uit gepland met alle huizen gezamenlijk.  
 

 
 
Dit is Janke. Zij woont al 45 jaar 
in het Herman Frantsenhuis. Op 
de volgende pagina vertelt Janke 
zelf hoe zij het wonen in het 
Herman Frantsenhuis vindt. 
Janke zit op het Herman 
Frantsenkoor, zij repeteert elke 
dinsdag en zingt mee tijdens de  
uitvoeringen. Ook vindt zij het fijn 
om de begeleiding te helpen. Ze 
vouwt graag de was op. 
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Janke aan het woord: 
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Bewoners tevredenheidsonderzoek 
In 2018 heeft het driejaarlijkse cliënttevredenheidsonderzoek (CTO) plaatsgevonden 
door het onafhankelijk onderzoeksbureau Ipso Facto. 
Gekozen is voor het instrument ‘Onze cliënten aan het woord’ van Ipso Facto  uit de 
waaier cliënt ervaringsinstrumenten kwaliteitskader gehandicapten zorg – bouwsteen 2  
van de VGN. De uitkomsten zijn overwegend positief. Het onderzoek is afgenomen bij 
57 cliënten. De uiteindelijke respons bedraagt daarmee 81%, 
 
Het onderzoek bestond uit de volgende thema `s: 

▪ wonen  
▪ begeleiding 
▪ zorgleefplan 
▪ dokters en therapie 
▪ vrije tijd 
▪ zelfbepaling en beslissen 
▪ inspraak en klachten 
▪ dagbesteding 
▪ tot slot  

 

 
 
Wonen 
Het onderdeel wonen is opgedeeld in twee blokken: de woning, en het eten. 
• Cliënten zijn het vaakst positief over de bereikbaarheid van hun woning, de 

woonplaats en schoonmaak. 

• Het aandeel ‘negatieve’ antwoorden (‘vaak niet’) is laag. Bij de eerste vraag is dat 

antwoord gegeven door 4% van de respondenten, bij de vraag over privacy door 5% 

(respectievelijk twee en drie cliënten). 

• Verbeterpunt (‘niet altijd’) volgens relatief de meeste cliënten betreft de mensen met 

wie ze in het huis wonen (30%), gevolgd door het onderhoud (19%) en privacy 

(11%). Bij alle andere vragen is het aandeel ‘niet altijd’ lager dan 10%. 
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• Cliënten oordelen het vaakst positief over de beschikbare tijd om te eten en relatief 

het minst vaak positief over de zeggenschap over het eten (keuzevrijheid).  

• Het aandeel negatieve antwoorden is klein, wel vindt ongeveer een vijfde van de 

cliënten dat het eten ‘beter kan’ (antwoord ‘niet altijd’ bij de vraag of het eten lekker 

is). De zeggenschap over wat te eten en drinken is voor 14% van de cliënten een 

verbeterpunt, 7% antwoordt negatief (dat zijn vier cliënten). 
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Begeleiding 
Hier wordt ingegaan op het oordeel van de cliënten over de begeleiding. Gevraagd is 
naar een oordeel over de persoonlijk begeleider en begeleiding in het algemeen. 
 

 
 

 
 
• Cliënten van Herman Frantsenhuizen zijn het vaakst positief over de kennis van 

begeleiders m.b.t. de hulpbehoefte, over hun persoonlijk begeleider, en op je gemak 

voelen bij begeleiders (rond 90 of meer positief).  

• Het aandeel negatieve antwoorden is beperkt. Bij twee vragen is door één cliënt het 

negatieve antwoord gekozen. 

• Bij diverse vragen vindt een relatief grote minderheid van de cliënten dat verbetering 

mogelijk is (het antwoord ‘niet altijd’). Dat is het vaakst het geval bij de vraag over 

voldoende tijd hebben: één derde van de cliënten vindt dat dat beter kan. 
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Zorgleefplan 
Hier wordt ingegaan op de mening van bewoners over hun zorgleefplan. We hebben 

vragen gesteld over de inhoud van het plan, de rol van de cliënt en diens netwerk 

daarbij en de uitvoering door de begeleiding.  

 

 

 

• Bij deze vragen valt op een relatief groot deel van de cliënten het antwoord niet weet 

(ongeveer een kwart tot ruim een derde). Van de overige bewoners antwoordt het 

grootste deel positief.  

• Er is nauwelijks ‘vaak niet’ geantwoord, en ook het percentage ‘niet altijd’ 

antwoorden is klein. Relatief het vaakst is kritisch geantwoord op de vraag of de 

begeleiding zich houdt aan de afspraken in het zorgleefplan. 

 
Dokters en therapie 
Hier wordt ingegaan op de mening van cliënten over hun huisarts, tandarts en de 

therapeuten die bij Herman Frantsenhuizen werken. De vragen zijn alleen gesteld aan 

cliënten die gebruikmaken van de zorg van een arts of therapeut (anders is door de 

interviewer n.v.t. ingevuld).  

 

 
 

• Bijna alle bewoners oordelen positief over de artsen en therapeuten (voor zover van 

toepassing op de situatie).  



       

Jaarverslag 2019    kwaliteitskader St. Herman Frantsenhuizen                                      Pagina 13 van 19 

 

Vrije tijd 
Hier wordt ingegaan op het oordeel van cliënten over de vrijetijdsbesteding. We hebben 

cliënten gevraagd naar een oordeel over de activiteiten, vakantie met Herman 

Frantsenhuizen, de zeggenschap over hoe ze de vrije tijd invullen en de ondersteuning 

van begeleiders. Ook konden zij wensen of verbeterpunten kenbaar maken.  

 

• Bijna alle bewoners oordelen positief over de mogelijkheid om leuke dingen te doen, 

vakanties met HFH en hulp van begeleiders.  

• Er zijn nauwelijks negatieve antwoorden gegeven (één cliënt bij vraag 6), en ook het 

aandeel ‘kan beter’ antwoorden is klein (maximaal 5% van de respondenten). 
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Zelfbepaling en beslissen 
Hier wordt ingegaan op het oordeel van cliënten over de beslissingsvrijheid die ze 

hebben op gebied van bedtijden en geld uitgeven.  

 
 
• Cliënten oordelen positief over de zeggenschap die ze hebben over de verschillende 

aspecten van het dagelijks leven. 

• Er is nauwelijks negatief geoordeeld over deze aspecten; twee cliënten oordelen 

negatief over de zeggenschap met betrekking tot slapen en opstaan. Daarnaast zijn 

enkele cliënten niet altijd positief over de beslissingsvrijheid die ze hebben met 

betrekking tot het invullen van de dag. 

 
Inspraak en klachten 
Het thema inspraak en klachten bevat vragen over de bekendheid met de 
bewonersvergadering, cliëntenraad en klachtenregeling. 
 

 
 
 

• De grote meerderheid van de cliënten is op de hoogte van het bestaan van de 

bewonersvergadering.  

• Bijna driekwart van de bewoners vindt dat ze ook inbreng hebben/dat er naar hen 

wordt geluisterd en ongeveer de helft vindt dat de bewonersvergaring nuttig is om 

dingen voor elkaar te krijgen. Rond 15% van de cliënten is van mening dat de 

bewonersvergadering niet helpt om dingen voor elkaar te krijgen. 

• Tweederde van de bewoners weet dat er een cliëntenraad is.  

 

 



       

Jaarverslag 2019    kwaliteitskader St. Herman Frantsenhuizen                                      Pagina 15 van 19 

 

 
 

• Ruim twee derde van de cliënten weet bij wie ze terecht kunnen als ze een klacht 

hebben, ruim een tiende de bewoners zegt dat niet te weten (en een vijfde van de 

respondenten heef geen duidelijk antwoord gegeven) 

• Slechts een klein deel van de cliënten zegt wel eens een klacht te hebben ingediend 

(11%, oftewel 6 personen). De helft van hen (drie personen) zegt dat er genoeg is 

gedaan om de klacht op te lossen, de anderen weten dat niet.  

 

 
 

Uitkomst  
Er is een verbeterplan opgesteld naar aanleiding van de analyse van het 
cliënttevredenheidsonderzoek. 
 
Verbeterplan  
De doelen uit het verbeterplan van de CTO zijn in 2019 behaald. 
 

• Het onderhoud van de kamer: 
*Er is een speciaal blad gemaakt waarop de begeleiding aan kan geven wat er kapot 
is op de kamer van de bewoner. Zo is er inzichtelijk wat er gemaakt moet worden. 
*Tijdens elke bewonersvergadering wordt er aandacht besteed aan elke individuele 
bewoner. Hij of zij kan dan vertellen wat er vervangen dient te worden op zijn of haar 
kamer. Dit wordt genotuleerd. 

• Privacy: 
*Met iedere bewoner is een gesprekje geweest over de privacy. Hier kwam uit naar 
voren dat er bij een enkeling niet op de deur werd geklopt bij binnenkomst. 
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*Dit is gerapporteerd en er staat bij elke bewoner in zijn of haar zorgleefplan dat er 
altijd geklopt wordt voor het binnengaan. 

• Het eten: 
*Er is een professionele dieet kok ingehuurd die workshops heeft gegeven. Hij heeft 
ons geleerd gezond, lekker en efficiënt te koken.  
*De kok heeft samen met de hiervoor samengestelde commissie voor elke 3 
maanden van het jaar een seizoens menu opgesteld.   
*Er wordt ingekocht via andere leveranciers. 

• Zeggenschap over het eten: 
* Aan elke bewoner is gevraagd wat hij of zij wil eten. Deze keuzes zijn 
meegenomen in het maken van het nieuwe menu. 

• Begeleiding in zijn algemeenheid: 
*Er is gekeken naar de personele bezetting op de woongroepen. Deze is indien 
nodig verhoogt. 
*In okt. 2019 is een begin gemaakt met een scholing over indiceren van de 
ontwikkelingsleeftijd van de bewoner en de hierbij passende benaderingswijze. In 
2020 zal deze scholing afgerond worden. Dit onder begeleiding van een AVG arts 
en een gedragsdeskundige.  

• Persoonlijke begeleiding: 
*Om de communicatie omtrent de bewoners te verbeteren is er ingezet op het 
verbeteren van het individueel en methodisch werken met de zorgleefplannen en de 
rapportages in het ECD. Zo komt de begeleiding zoveel mogelijk tegemoet aan de 
individuele wensen en behoeften van de bewoners. Elke medewerker heeft een 
individuele scholing gehad door een hiervoor bevoegde docente. Zij heeft de 
medewerkers training gegeven met betrekking tot het observeren en rapporteren en 
de terugkoppeling hiervan in het ECD.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bouwsteen 3: Zelfreflectie in de teams 
 
De Herman Frantsenhuizen kenmerkt zich door korte lijnen en zeer betrokken 
medewerkers. Sinds enkele jaren proberen we via ons kwaliteitsbeleid regelmatig stil te 
staan bij de manier waarop we werken, de behaalde resultaten, verbeterpunten en 
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mogelijkheden om te blijven leren en ontwikkelen. Hierbij maken we ook gebruik van 
onderstaand Medewerkers Tevredenheid Onderzoek (MTO) onze interne audits en 
externe audits (Prezo) en de inbreng van de stuurgroep Kwaliteit en Veiligheid. 

 
Medewerkers tevredenheidsonderzoek 
In 2019 heeft er een medewerkers tevredenheidsonderzoek plaatsgevonden 
door het onafhankelijk bureau Ipso Facto. 
 

De vragenlijst bestond uit 10 onderdelen: 

▪ achtergrondkenmerken  
▪ werkinhoud 
▪ werkdruk, belastende omstandigheden 
▪ werkomgeving 
▪ arbeidsvoorwaarden 
▪ ontplooiingsmogelijkheden 
▪ leidinggeven 
▪ cultuur/werkklimaat 
▪ informatie/communicatie 
▪ tot slot 

 
De enquête is dit ingevuld door 55 medewerkers, dat betekent dat het 
responspercentage 73% bedraagt. De medewerkers die de vragenlijst hebben ingevuld  
lijken in grote lijnen tevreden met hun werk en de organisatie. Bijna iedereen vindt 
Herman Frantsenhuizen een prettige organisatie om voor te werken en zegt dat er een 
goede sfeer heerst binnen de organisatie.  
 
Het definitieve rapport zal in januari 2020 uitkomen. Naar aanleiding van het definitieve 
rapport zal een verbeterplan gemaakt worden in 2020. 
 
Scholing: 
Jaarlijks worden er scholingsactiviteiten georganiseerd. Deze scholingsactiviteiten zijn 

het resultaat van de wensen van de medewerkers. Deze wensen zijn onder andere 

geïnventariseerd in de functioneringsgesprekken en vanuit de organisatie-eisen 

(kwaliteitsbeleid) op het gebied van vereiste deskundigheid voor de zorg- en 

dienstverlening. 

In 2019 zijn de volgende scholingen en cursussen gegeven: 

▪ Reanimatie 
▪ Scholing verpleegtechnische vaardigheden diabetes 
▪ Herhaling BIG scholing verpleegtechnische vaardigheden 
▪ Verzorgende IG scholingen  
▪ Helpende scholing 
▪ Scholing observeren en rapporteren (individueel) 
▪ Basiscursus VG en gedrag en psychiatrie 

 
Tijdens de teamvergaderingen wordt een Kwaliteits Prezo-document besproken.   
Alle medewerkers lezen zich van tevoren in over dit document. De medewerkers krijgen 
in de teamvergadering de gelegenheid om vragen te stellen en/of opmerkingen te 
maken naar aanleiding van het besproken Kwaliteits Prezo-document. 
 
 
Ziekteverzuim 
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Het ziekteverzuimpercentage van de medewerkers van de Herman Frantsenhuizen 
Bedraagt 6.2%. 
 
Zorgleefplan vergaderingen 
Voor eenduidigheid binnen de organisatie omtrent de zorgleefplannen van de 
bewoners, is in 2014 een zorgleefplancommissie in het leven geroepen. Deze 
commissie bestaat uit één of twee zorgleefplanmedewerkers uit alle huizen. De 
commissie houdt de kwaliteit en de actualiteit van de zorgleefplannen in de gaten. De 
zorgleefplannen zijn regelmatig aan veranderingen onderhevig. De 
zorgleefplancommissie zorgt ervoor dat het proces van het opstellen, bijhouden en 
evalueren van de zorgleefplannen binnen alle huizen eenduidig wordt gecoördineerd. 
De zorgleefplancommissie vergadert drie keer per jaar over alle zaken rondom de 
zorgleefplannen. Eventuele wijzigingen worden door de leden van de 
zorgleefplancommissie in de eigen teams/huizen doorgevoerd. 
 

Bouwsteen 4: Kwaliteit 
 
Binnen de Stichting Herman Frantsenhuizen is er een voortdurende aandacht voor 
verbetermogelijkheden in de diverse processen binnen de organisatie. Kwaliteitszorg is 
ingebed in de organisatie en wordt gezien als een continue cyclus van plannen, 
uitvoeren, controleren en bijstellen van zaken. Het werken aan borging van kwaliteit en 
het streven naar voortdurende verbetering van kwaliteit en de kwaliteitsbeleving bij de 
bewoner gebeurt door te werken volgens de cirkel van Deming. De cirkel geeft het 
methodisch, cyclisch denken en handelen weer, wat bij alle medewerkers de 
basisgedachte moet zijn bij de uitvoering van de werkzaamheden. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
In 2018 zijn we gecertificeerd voor een nieuw kwaliteitssysteem Prezo. 
(PREstatiemodel ZOrg)  
We behaalden, na een uitgebreide externe audit, hiervoor het gouden 
keurmerk.  
 
Wij borgen onze kwaliteit door gebruik te maken van externe professionals zoals 
huisartsen, AVG arts, HBO verpleegkundige, orthopedagoog, fysiotherapeut, 
ergotherapeut, psycholoog, wondverpleegkundige, diëtist en logopedist e.d. Zij zijn 
adviserend betrokken bij de medische zorg en begeleiding van onze bewoners. Met de 
huisartsen zijn er goede contacten. Iedere maandag komen zij op bezoek voor de 
medische vragen die er zijn (HFH 2 en HFH 4). Elk jaar wordt de medicatie uitgebreid 
besproken en gecontroleerd. Voor een aantal bewoners werd met thuiszorgorganisatie 
Careyn een contract afgesloten i.v.m. het verrichten van een aantal verpleegtechnische 
handelingen.  
Vanaf november 2017 is er een contract afgesloten met de thuiszorgorganisatie  
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Careyn waarbij er indien nodig overleg is met de HBO Verpleegkundige of 
wondverpleegkundige. 
 
Voor ons kwaliteitsmanagement maken we gebruik van een extern adviseur. 
Iedere twee maanden is er een vergadering met de stuurgroep Kwaliteit en Veiligheid 
om de voortgang binnen de huizen te bespreken.  
 
Interne audits 
Om de kwaliteit te bewaken, te verbeteren en te borgen hebben we interne audits. 
(hierin komt de Cirkel van Deming terug). 
Na afloop van iedere audit er wordt er een verbeterplan opgesteld. Er wordt direct een 
datum afgesproken voor een controle-audit om te controleren of de verbeterpunten zijn 
doorgevoerd. In 2019 zijn de volgende onderwerpen aan de orde geweest: Protocol de 
bewoner en sociale media en eigen wensen en behoeften van de bewoner. Deze audits 
kwamen voort uit de externe audit van Prezo. Prezo is een bewoner-gericht 
kwaliteitssysteem. 
 
Klachten 
De klachtencommissie bestaat uit onafhankelijke leden en een onafhankelijke voorzitter. 
Er is in 2016 een nieuw protocol en reglement gemaakt om te voldoen aan de eisen van 
een volwaardige klachtencommissie.  
Er zijn in 2019 geen externe klachten binnengekomen. De externe klachtencommissie 
heeft dit jaar één maal een overleg gehad. 
 
Er zijn een paar interne klachten geweest binnen de stichting. Deze zijn geregistreerd 
en besproken in het MT overleg. De klachten zijn opgelost met de desbetreffende 
personen en de oplossing is geëvalueerd. Zij waren tevreden met de acties die hierop 
ondernomen waren. 
 
Raad van bestuur 
Dit jaarverslag is besproken met de Raad van toezicht en de bestuurder. Het verslag is 
goedgekeurd. 
 
Cliëntenraad 
Dit jaarverslag is besproken met de leden van de cliëntenraad. 
Een reactie van een ouder die in de cliëntenraad zit: 
 
“Een gedegen verslag; overzichtelijk en gestructureerd. Alle relevante onderwerpen 
komen aan bod. Met de juiste onderbouwing waar dat nodig is. Het verslag geeft goed 
weer hoe de Frantsenhuizen werken. Een veilige en warme omgeving voor de 
bewoners. En de toegewijde en ontspannen begeleiding.” 
 


