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Samen voor de

beste zorg

In 2020 hebben we de Koers (zie pagina 8) en de
uitwerking ervan voor de praktijk verder aangescherpt en verlengd met onbepaalde tijd. Het
werken in de driehoek cliënt - verwant - zorgprofessional blijft het uitgangspunt. Ook hebben we
gewerkt aan het versterken van de teams. Mede
door hen goed te ondersteunen. Zo zorgen we
samen voor de beste zorg.
Natuurlijk vroeg de coronapandemie in 2020 de
nodige aandacht. Een crisisorganisatie werd opgezet om de continuïteit van de zorg te waarborgen. We ontdekten nieuwe digitale mogelijkheden
en zetten speciale corona-units op. Door ieders
inzet, begrip en flexibiliteit draaide de organisatie
door en ontwikkelde zich zelfs verder.
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Onze missie, visie

en kernwaarden

Missie
Met alles dat wij weten en
kunnen, zetten wij ons in voor
de ondersteuning van mensen
met een verstandelijke beperking en/of andere beperking en
hun verwanten, zodat zij een zo
goed mogelijk leven leiden.

Visie
Omdat elk mens uniek is
en met zijn eigenheid onze samenleving verrijkt.
Omdat elk mens behoefte heeft aan
persoonlijke groei en ontwikkeling
en aan nieuwe ervaringen die het leven verrijken.
Daarom ’s Heeren Loo

Kernwaarden

We doen ons werk
vanuit de kernwaarden:

Betrokken

Passie Samen
Ontwikkeling

Opdat jij – jong of oud –
een passend antwoord kan vinden.
Op grote en kleine vragen die er voor jou toe doen.
Dichtbij en samen met de mensen die belangrijk
voor je zijn.
Waar we samen leren en jij je eigen keuzes maakt.
Omdat het vooral gaat om wie jij bent
en wat jij kunt of nodig hebt.
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De beloftes
van onze koers
De driehoek cliënt-verwant-zorgprofessional is de
basis van onze koers. Vandaaruit bouwen we onze
zorg en ondersteuning op. In de koers beschrijven
we hoe we willen zijn, hoe we ondersteuning willen
bieden en hoe we met elkaar willen samenwerken
en van elkaar willen leren.
En dat raakt iedere cliënt, verwant en medewerker.

Duurzaam
gezonde organisatie
Goed leven
voor cliënten
waarin zij hun dromen
waar kunnen maken.
‘‘Dat je ziet dat iedereen
gelukkig wordt. Daar gaat
het om.’’

Mooi werk
voor professionals
waarin zij met passie hun
werk uitvoeren en hun
doelen halen.
‘‘Als je weer kunt bouwen
met een cliënt, dat zijn
de mooie momenten.’’

om de continuïteit van onze
maatschappelijke rol te bewaken.
‘‘We willen de aarde niet slechter achterlaten voor een
volgende generatie.’’

’s Heeren Loo

28 mei 2020
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’s Heeren
Loo
Waar
werken
wij?
Hoofdlocatie

10 of meer locaties

28 mei 2020

4 tot 10 locaties

Wie zoekt contact met ons?

Hoofdlocatie
Dokkum

10 of meer locaties
4 tot 10 locaties

Tytsjerk

Groningen

Leeuwarden

Harlingen

3 of minder locaties

Delfzijl

BEDUM

Appingedam

De Noorderbrug/NAH

Drachten
Den Burg

Stadskanaal

Assen

Sneek

Den Helder
Noordwolde

JULIANADORP

Dokkum
Complexe zorg/Eikenhorst
Pesse

Anna Paulowna Wieringerwerf
't Zand

Tytsjerk

Schagen

BEDUM
Sleen

Groningen

Delfzijl

Emmen
Leeuwarden
Nieuwe Niedorp Bovenkarspel Emmeloord
Harlingen
Hoogeveen
Sint
De Noorderbrug/NAH
Urk
Zwaag
Pancras
Anerveen
Ens
Rouveen
Drachten
Alkmaar
Lutten
Dronten Kampen
Den BurgSwifterbant
Nieuwleusen Ommen
Lelystad
Oosterwolde Zwolle
Stadskanaal
Geerdijk
Assen
Sneek Wezep
Dalfsen
Elburg
Bergentheim
Den Helder
Oldebroek Vroomshoop
Driehuis
Almere-Buiten
Hezingen
Nunspeet ’t Harde
Vriezenveen
Vijfhuizen AmsterdamJULIANADORP
Noordwolde
Almere
Almelo zorg/Eikenhorst
VaassenEpe
Harderwijk
Complexe
Hoofddorp
Terwolde
Zeewolde ERMELOHulshorst
Lisserbroek
Hertme
Anna Paulowna Wieringerwerf
DeldenPesse
Elspeet
Lisse
Blaricum
HengeloSleen
Hillegom
Voorst
Deventer
Sassenheim
Putten
Laren
't
Zand
Schagen
Nieuw-Vennep
Enschede
NOORDWIJK
APELDOORN LarenNeede Haaksbergen Emmen
Nijkerk
Bunschoten
Emmeloord Zutphen
Katwijk
Nieuwe Baarn
Niedorp Bovenkarspel Beekbergen
Voorhout
Borculo
Hoogeveen
Rijnsburg
Nijkerkerveen BarneveldUrk
Leiden Hoogmade Soest
Sint
Zwaag
Oegstgeest
Pancras
LeiderdorpKoedijkAmersfoort
De Glind
Anerveen
Ens
RouveenRekken
Vleuten
WEKEROM
Bosch en Lunteren
Den Haag
Lutten
Duin
De MeernAlkmaar
Hengelo (Gld)
Veenendaal
Dronten Kampen
Ede
Swifterbant
Woerden
Wateringen
Utrecht
Nieuwleusen Ommen
Arnhem
MONSTER
Poeldijk
Zelhem
Bennekom
Lelystad Renkum
Oosterwolde
Geerdijk
Zwolle
Schipluiden
Kerk Avezaath
Heelweg
Wageningen
Wezep
Dalfsen
De Lier
Elburg
Bergentheim
Doetinchem
Tiel Boven LeeuwenZevenaar
Rotterdam
‘s-Gravenzande
Oldebroek Vroomshoop

Almere-Buiten

Geldermalsen

Kwartaal 1

Sassenheim

Nieuw-Vennep

Vriezenveen

13.769

3.999

2.108

5.264

2.263

Kwartaal 3 15.255

4.449

2.274

Kwartaal 4 15.668

4.630

2.530

totaal

18.342

9.175

20,55 % Eigen medewerkers
0,40 % Vrijwillegers

Hezingen

18,30 % Cliënt + omgeving**
1,19 % Potentiele cliënt + omgeving***

Enschede
NOORDWIJK
APELDOORN LarenNeede Haaksbergen
Nijkerk
Bunschoten Baarn
Zutphen
Katwijk
Voorhout
Borculo
Beekbergen
Rijnsburg
Leiden Hoogmade Soest Nijkerkerveen Barneveld
Vrouwenpolder
Amersfoort De Glind
Aagtekerke Serooskerke
Oegstgeest
Leiderdorp
Westkapelle
Gapinge Wolphaartsdijk
Rekken
Vleuten
WEKEROM
Bosch en Lunteren
Tilburg
Den Haag
Zoutelande
Goes
Duin
De Meern
Hengelo (Gld)
Middelburg Arnemuiden
Veenendaal
Yerseke
Ede
Woerden
Wateringen
Utrecht
Nieuw- Nieuwdorp
Heinkenszand
Koudekerke
Arnhem
MONSTER
Poeldijk
Zelhem
Bennekom
Ritthem
Renkum
Vlissingen en
Nisse
Schipluiden
Kerk Avezaath
Sint Borssele
Heelweg
Wageningen
De Lier
Joosland
LeeuwenZevenaarDoetinchem
Tiel BovenVenlo
Rotterdam
‘s-Gravenzande
Hulst

Barendrecht

Geldermalsen

DRUTEN

Zwijndrecht Woudrichem

Dordrecht

Zaltbommel

57.619

12,63 % Human Resource Management*

Putten

Laren

WhatsApp

Kwartaal 2 12.927

’t Harde
Amsterdam Almere
DRUTEN Nijmegen
Barendrecht
Vijfhuizen
Zwijndrecht Woudrichem
Almelo
VaassenEpe
Harderwijk
Wijchen
Hoofddorp
Terwolde
Zeewolde ERMELOHulshorst
Lisserbroek Dordrecht
Hertme
Zaltbommel
Elspeet
Delden
Lisse
Grave
Blaricum
Hengelo
Hillegom
Voorst
Deventer
Nunspeet

Per telefoon Per mail

Appingedam

Koedijk

Driehuis

85.136

keer contact met Klantcontact
gezocht. Dit cijfer wijkt af van de som van onderstaande
tabel, omdat mensen soms meerdere keren bellen of mailen over hetzelfde onderwerp. Daarnaast worden mails
en whatsapp-gesprekken alleen geregistreerd als het een
zorgvraag of klacht betreft.
In 2020 werd

3 of minder locaties

3,32 % Verwijzers
14,69 % Zorginstelling/ketenpartner
0,17 % Media
1,15 % Justitie
0,71 % Financier

Nijmegen
Wijchen

10,70 % Leverancier

Grave

1,96 % Overheid
Vrouwenpolder
Aagtekerke Serooskerke
Westkapelle
Gapinge Wolphaartsdijk
Zoutelande
Goes
Middelburg Arnemuiden
Yerseke
Nieuw- Nieuwdorp
Heinkenszand
Koudekerke
Vlissingen en Ritthem Nisse
Sint Borssele
Joosland
Hulst

3,89 % Zakelijke relaties

Tilburg

10,34 % Overig
Venlo

*
**
***

Sollicitanten, stagiaires, leerlingen, studenten
Cliënt, familie cliënt, buren, bewindvoerder, curator
Potentiële cliënt, familie, buren, bewindvoerder, curator
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Zorg in cijfers

2.610.340

13.490
cliënten
7.712
mannen

0-11

1.541
12-17

1.375
18-22

5.774
23-55

1.528
56-64

6%

Jeugdwet

91,7%

0,3%

Wlz

Aantal dagdelen*
zorg per financiering
(extramuraal)

leeftijdsopbouw
1.428

Als gevolg van de coronamaatregelen kunnen de cijfers enigszins afwijken van
de werkelijk gegeven zorg.

Wmo 1%

Pgb +
overig

5.778
vrouwen
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Aantal dagen zorg
per financiering
(intramuraal)

1.844

645.022

65+

Wmo

17%

Soort ondersteuning

Man Vrouw

Totaal

Cliënten met verblijf incl vpt

4.193

3.011

7.204

Cliënten met dagactiviteiten

1.102

711

1.813

Extramurale cliënten

2.073

1.808

3.881

344

248

592

7.712

5.778

13.490

Pgb en overig

Totaal

44%
Jeugdwet

*De externe uren en
hele dagen zorg zijn
omgerekend naar
dagdelen van 4 uur.

25%
15%

Wl z

Pbg en overig
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€5

miljoen
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Laagste bedrag

€ 2,5 miljoen

Hoogste bedrag

€ 155,2 miljoen

Jaaromzet 2020
Financieel resultaat
(2,9% van de omzet)

€ 1 miljard
€ 29,8 miljoen

Jeugdwet

Wmo

Persoonsgebonden budget

Meerzorg

Huisvesting

cliënt

Begeleiding
Behandelingen
Verbandmiddelen
Incontinentiemateriaal
Ontspanning en recreatie
Geneeskundig onderzoek
Hulpmiddelen

Organisatie
Rente en afschrijving
Energiekosten
Onderhoudskosten
Medezeggenschap

Uitgaven

Aantal zorgkantoren
waarmee we samenwerken:

Cliënt
Zorgzwaartepakket

Inkomsten

Laagste bedrag
Hoogste bedrag

Hoe besteden we
ons geld?

236
€ 135

Aantal gemeenten
waarmee we samenwerken:

Personeel
(Persoonlijk) begeleiders
(Para)medisch personeel
Managers
Leerlingen/stagiaires
Overig personeel

Kennis
Fondsenwerving

Innovatiebudget
Wetenschappelijk onderzoek
Opleiding/scholing
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)
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• niet-aan
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Onze specialiteiten
’s Heeren Loo helpt mensen met een
beperking bij het vinden van een antwoord
op kleine en grote vragen. Dit doen we met
enkele uren begeleiding per week bij de cliënt
thuis tot intensieve 24-uurs zorg in een van
onze woningen overal in Nederland.
Hieronder enkele van onze specialiteiten:

Complexe zorg

Juist mensen met complexe zorgvragen en hun
familie kunnen onze brede deskundigheid goed
gebruiken. Denk aan mensen met moeilijk verstaanbaar gedrag, ernstige meervoudige beperkingen of
psychiatrische problematiek. Ook begeleiden we
mensen met een beperking via forensische zorg bij
hun terugkeer in de maatschappij.

Poliklinieken

We behandelen in onze 36 poliklinieken iedereen met
problemen of vragen over situaties of gezondheid
van mensen met een verstandelijke beperking. De
specialisten in de poli’s helpen zo ouders, huisartsen,
gemeenten en vele andere belanghebbenden.

Wetenschappelijk onderzoek

Voor goede zorg willen we de nieuwste inzichten
toepassen in behandeling en ondersteuning. Daarom werken we mee aan de ontwikkeling van nieuwe
kennis. Dat doen we met wetenschappelijk onderzoek
in academische werkplaatsen bij de Vrije Universiteit
(VU) en Rijksuniversiteit Groningen (zie pag 35).

Leren op je eigen niveau

Cliënten kunnen bij ons op elk niveau leren.
Een vak leren via samenwerkingsverbanden met ROC’s.
Of leren zoveel mogelijk zelf te doen, digitaal vaardig
te worden, te netwerken en op te komen voor zichzelf.
Dat kan bij een van onze 23 academies voor Zelfstandigheid.
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Samen
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De diëtist
en logopedist
zorgen ervoor dat
Jet gezonde en
voldoende voeding
binnenkrijgt.

voor de cliënt

Een goed leven
voor cliënten, daarvoor
werken veel mensen samen.
Ieder vanuit zijn eigen
deskundigheid. Zo komt alle
kennis in de organisatie en
die van familie samen.

Een
gedragswetenschapper coacht
de begeleiders, zodat
Jet zich zo goed
mogelijk
ontwikkelt.

De arts
adviseert,
behandelt en
begeleidt Jet. Zij houdt
Jets epilepsie, darmen longproblemen
goed in de gaten.

De
verpleegkundig specialist ondersteunt
begeleiders bij het
voorkomen van
decubitus.

Dit is Jet. Zij
heeft ernstige
meervoudige
beperkingen, ze is
spastisch en zit in
een rolstoel.

De
geestelijk
verzorger helpt
begeleiders van
Jet bij zingevingsvragen.

Het pijnteam
helpt begeleiders pijn bij Jet te
herkennen en te
behandelen.

Alma is Jets
moeder. Zij is
ook haar wettelijk
vertegenwoordiger en
denkt mee over Jets
plan. Jet logeert nog
regelmatig bij haar
ouders.

De ergotherapeut zorgt dat Jet
zelf kan eten en
drinken.

www.sheerenloo.nl/expertise-behandeling

De
tandarts en
mondhygiënist
controleren
haar gebit.

De
fysiotherapeut
zorgt dat Jet ondanks
haar spasme zo goed
mogelijk kan bewegen
en instrueert
haar ouders en
begeleiders.

Expertisecentrum Advisium
Daar werken 1.152 specialisten (758,69fte) aan de gezondheid,
opvoeding, gedrag en communicatie van de cliënt,
waaronder 41 AVG artsen en 110 GZ psychologen.
Zij houden zich ook bezig met:
• wetenschappelijk onderzoek (zie pag. 35)
• diagnose & onderzoek
• innovatie, kwaliteit en zorgbeleid.
112.782 poliklinische behandeluren vanuit 36 locaties
Advisium heeft contracten met 172 externe opdrachtgevers
Totaalbudget: € 69.900.000
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Ontmoeting in...
Ontmoeting tussen mensen met en zonder beperking
verrijkt de maatschappij. Deze ontmoeting vindt als
vanzelfsprekend plaats in onze lunchrooms, winkels,
kwekerijen en tijdens de dienstverlening. Cliënten zijn
in hun element en verkopen bijzondere producten.
U bent van harte welkom!

...horeca, winkels
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en diensten

Restaurants

Copy shops

Kwekerijen
Klussenbussen

Bakkerijen

Groenonderhoud

Kinderboerderijen

Cadeau winkels Lunchrooms

Boodschap pendiensten

Wilt u weten waar u cliënten bij u in de buurt kunt ontmoeten?
Kijk dan op: www.sheerenloo.nl/in-de-buurt/de-kaart

Cliënten
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Cliënten hebben invloed
Cliënten en hun vertegenwoordigers oefenen invloed uit
op onze organisatie. Hun mening doet ertoe. Zij geven hun
mening in centrale en regionale cliëntenraden. Zij adviseren
en infomeren over uiteenlopende thema’s. Enkele belangrijke
aandachtspunten van het afgelopen jaar.

Structureel contact tussen
cliëntenraad en
ondernemingsraad
Het aantal overleggen
van de dagelijkse besturen
van de CCR en Centrale
Ondernemingsraad (COR)
is verdubbeld naar 4 keer
per jaar. Daarnaast hebben
de voorzitters van deze
raden eens per 6 weken een
informeel gesprek. Nuttig,
want er zijn veel raakvlakken.

Coronamaatregelen
De CCR is nauw betrokken
geweest bij de beslissingen
en communicatie rond de
coronamaatregelen, zoals bij
de haalbaarheid en aanpassingen in de bezoekregeling
en Corona-routekaart.

Klankbord bij
werktafel cliënt- en
verwantencommunicatie
Twee leden van de
Centrale Cliëntenraad
(CCR) namen deel aan
de werktafel cliënt- en
verwantencommunicatie
als klankbord. Zij dachten
mee over de juiste aanpak
en adviseerden over
begrijpelijke vormen
van communicatie.

Klachten
Waar gewerkt wordt, gaan
helaas ook dingen mis.
De volgende klachten
werden gemeld:
• 48 landelijk
• 169 regionaal

CCR
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ad

Centrale Cliëntenra

CD/CCR
Cliënten
Deelraad

VD/CCR

Vertegenwoordigers
Deelraad

Regio Cliëntenraad

CD/RCR
Cliënten
Deelraad

VD/RCR

Vertegenwoordigers
Deelraad

x 16

Inspectie
• 44 meldingen behandeld bij
de Inspectie Gezondheidszorg
en Jeugd (IGJ)
• 4 toezichtbezoeken

x 16
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Samenwerken aan

kwaliteit
Kwalitatief goede zorg leveren, daar wordt de cliënt beter
van. De vraag die we de cliënt, zijn verwant en onszelf
dan ook voortdurend stellen is: doen we de goede dingen
en doen we de dingen goed? Want werken aan kwaliteit is
steeds weer leren en verbeteren met de driehoek cliëntverwant-zorgprofessional als basis.
Cliëntervaring en –tevredenheid
Wat vinden cliënten en hun verwanten belangrijk en
hoe ervaren zij onze zorg. Om dit te weten te komen
gebruiken we het hulpmiddel ‘Dit vind ik ervan!’.
Zo kunnen we hun ervaringen gebruiken om onze
dienstverlening te verbeteren. Op individueel en
organisatieniveau.
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Ondersteuningsplan en zorgafspraken
Bijna alle cliënten hebben een actueel
ondersteuningsplan. Om hen meer te betrekken bij
dit plan gaven we hen toegang tot hun dossier via
‘mijnCaress voor Cliënten’. Met ‘Mijn plan in beeld’
stemmen we af op hun communicatieniveau.

Cliëntveiligheid en vrijheid
Vrijheidsbeperkingen terugdringen vraagt
al jaren onze nadrukkelijke aandacht.
Want meer vrijheid vergroot de kwaliteit
van leven. En met mooie resultaten.
Bovendien sluit onze werkwijze goed aan
bij de wet Zorg en Dwang. Multidisciplinair
werken zorgt voor een zorgvuldige
afweging tussen vrijheid en veiligheid.

Medewerkers en teams
Met de nieuwe HRM-visie geven we medewerkers de
ruimte voor persoonlijke groei. Samen leren, initiatief
nemen en eigen keuzes maken vormen de basis van
hun mooie werk. Ook tijdens teamreflecties en scholing
stellen we ons voortdurend de vraag: in hoeverre
worden cliënten, hun verwanten en onze medewerkers
er beter van?
Meer weten over kwaliteit bij ’s Heeren Loo?
Lees dan ons uitgebreide kwaliteitsrapport op www.sheerenloo.nl.
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Fondsen werving
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maakt het leven mooier!

Een duo-fiets om lekker in beweging te komen, een virtueel
spel om samen plezier te maken en een aangepaste speeltuin
met extra valdemping. Zomaar wat voorbeelden van waardevolle projecten die kleur en kwaliteit geven aan het leven
van mensen met een beperking. Fondsenwerving maakt deze
projecten mogelijk.
Fit & Fun
Samen spelen in de buitenlucht en de wereld ontdekken
door jezelf en elkaar uit te
dagen. Dat kan op het Fit &
Fun pad op het woonzorgpak
in Ermelo. Langs het rolstoelvriendelijke pad staan
gekleurde fitnesstoestellen,
een prachtige dansboog en
een interactieve balmuur.
Camping Aloha
Hoe roep je in coronatijd het
ultieme vakantiegevoel op?
Simpel! Zet een stuk of drie
partytenten neer en nodig
iedereen uit voor een gezellig
samenzijn. Dagcamping
Aloha op woonzorgpark Groot
Schuylenburg te Apeldoorn was
van meet af aan een daverend
succes en inspiratiebron.

Regenboogtuin
Met de oplevering van een gedenktuin ging een lang
gekoesterde droom van bewoners van woonzorgpark
Het Westerhonk te Monster in vervulling. De tuin is prachtig
aangelegd met in het hart een manshoge regenboog. Na een
wandeling over het slingerpad, kom je tot rust onder een oude
eik met zicht op de gedenkkastjes.
Een greep uit de overige projecten:
• Een landelijk opleidingsprogramma voor jongeren
• Een snoezelruimte voor mensen met een EMB in Druten
• Een beleeftuin voor bezoekers van dagbestedingslocatie
De Molen
• Een waterspeeltuin in Monster
• Een interactieve muziekbewegingstool
• Zeven duo-fietsen
• Een Tovertafel voor een woning in Elburg
• Sinterklaascadeautjes voor meer dan
achthonderd kinderen in armoede
• Een laptop voor dertien studerende jongeren
die het niet breed hebben
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Vrijwilligers maken het leven mooier

Wat doen vrijwilligers?
• Administratieve ondersteuning
• Bezoekvrijwilliger
• Boodschappen doen (al dan niet samen met de cliënt)
• Bijbelkring/bezoek kerkdienst/koster
• Bezoek brasserie/theehuis/buurthuis
• Chauffeur
• Sporten/wandelen met cliënten
• Recreatieve activiteiten
• Helpen in eetcafé/restaurant
• Gastheer/gastvrouw
• Internetcafé
• Jongerenwerk
• Klussen
• Kookclub
• Mentor
• Muziekactiviteiten
• Naai- en herstelwerkzaamheden
• Palliatieve ondersteuning
• Radio en video
• Snoezelen
• Soos/disco
• Tuinman
• Vrijwilliger dagbesteding
• Vrijwilliger wonen
• Weekend opvang

Vrijwilligers zijn belangrijk in het leven van cliënten. Ze gaan
met hen op stap, komen op bezoek, maken een feestelijke
maaltijd of doen klusjes in of om huis die anders blijven
liggen. ’s Heeren Loo is dan ook erg blij met
de positieve inzet van haar vrijwilligers.
Of zoals cliënten het in
een gedicht over hun
vrijwilliger beschreven:

Hij praat
ltijd iets mee
Hij neemt a
oot cadeau
Hij is een gr
uitpakt
Die zichzelf

Wie zijn onze vrijwilligers?
Totaal aantal:

3.184
vrouwen
Leeftijd

190
0-24

4.999

1.815
mannen

498 570
25-34

35-44

730 553 2458
45-54
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55-59

60+
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Medewerkers
in cijfers

12.871
vrouwen

3.504
mannen

Totaal aantal medewerkers:

Fte:

2.249
>24

11.269

4.187 3.326 3.280
25-34

35-44

16.375

45-54

Opbouw in leeftijd

1.613 1.720
55-59

60+
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34
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In ontwikkeling
Opleidingsplaatsen
1.600
BBL-leerlingen
600
Stagiairs van mbo en hbo

68

142

102

36

104

Leerlijnen over specifieke doelgroepen
Kind & Jeugd
Moeilijk verstaanbaar Gedrag (MVG)
Lichte verstandelijke beperking (LVB)
Niet aangeboren hersenletsel (NAH)
Ouderen
EMB

Aantal gevolgde leeractiviteiten:
(inclusief e-learning)

63.014

Totaal:
Gevolgde e-learnings
59.647
Gevolgde leeractiviteiten 3.174
*door de coronamaatregelen is het aantal e-learnings sterk toegenomen.

Wetenschappelijk onderzoek

• Samenwerking met 8 universiteiten, 7 UMC’s en
4 hogeschool
• Verbonden aan 4 academische werkplaatsen
• 35 onderzoeksprojecten
• 22 promotie onderzoeken
• 6 praktijkonderzoeken
• 7 overige wetenschappelijke onderzoeken
• 40 wetenschappelijke publicaties.

195
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Betere ondersteuning van zorgteams

Samenwerking
HR-afdeling
Samen met de HR-afdeling is gewerkt aan
dossiers als ‘Regelingen reiskosten en
thuiswerkvergoeding’,
privacybeleid, manager
bedrijfsvoering en afspraken rond te veel of
te weinig gewerkte uren.

De COR heeft een participatieplan
gemaakt, zodat medewerkers meer
betrokken worden bij het ontwikkelen
van beleid.

4

Nauw betrokken bij coronacrisis

2

37

Binnen het project Ondersteuningsstructuur Zorgteams heeft de COR zich hard gemaakt voor meer
duidelijkheid over de rol en verantwoordelijkheden
in de ondersteuning van de teams.

Participatie medewerkers

De COR is nauw betrokken geweest bij het verloop
van de crisis en optimaal meegenomen in de maatregelen. Daarbij let de COR goed op de belangen
van medewerkers.

3

Klachten

In 2020 zijn er geen klachten behandeld.

38

Vastgoed:
een stevig
fundament

’s Heeren Loo gebruikt meer dan duizend gebouwen in wijken
en woonzorgparken. Het merendeel bestaat uit woningen.
Samen zorgen we voor een fijne omgeving voor cliënten en
medewerkers om te wonen, te werken en te leren.
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Nieuwbouw biedt kansen
Op onze woonzorgparken zijn
de laatste jaren veel woningen uit
de jaren zestig vervangen. In de nieuwe woningen hebben cliënten naast een
gemeenschappelijke woonkamer, allemaal
een eigen studio met sanitair. Deze grootschalige nieuwbouw biedt ook kansen voor het
hele park. Wegen worden verlegd en verkeer
geremd. Ook staan woningen nu gegroepeerd
in buurtschappen met een knus en veilig
binnengebied. De tuinen en bestrating
maken dat cliënten en medewerkers
elkaar gemakkelijk ontmoeten.
Dat is prettig wonen en
werken.

De resultaten
In 2020 is €56,6 miljoen
geïnvesteerd in vastgoed, zowel in
nieuwbouw als in renovatie. Voor
cliënten kwamen 353 woonplekken
(slaapkamer, studio of appartement)
beschikbaar, waarvan:
227 nieuwbouw
69 renovatie
57 	 aanpassingen in
	 huurpanden
Ook is er geïnvesteerd in locaties voor
dagbesteding en behandeling van
cliënten en in multifunctionele ruimten.

Meer weten?
Kijk op
www.sheerenloo.nl/
over-ons/onzevisie-ophuisvesting
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Duurzaamheid

Wij vinden dat een duurzame samenleving de aarde niet
slechter achterlaat voor volgende generaties. Daarnaast
hebben wij voor onze veelal kwetsbare cliënten en hun
familie de plicht om ’s Heeren Loo duurzaam (financieel)
gezond te houden. Daarom zijn wij sinds 2018 aangesloten bij de GreenDeal voor de zorg.
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Jaar

CO2-reductie
• Duurzaam bouwen
• Maatschappelijk verantwoord 
inkopen.

Vergroenen

Basis

Doel

Verbruik
per cliënt

2018

83,5 GJ

2019

81,7 GJ

2020

75,8 GJ

2030

71

GJ

En
erg

Thema’s Deal Duurzaam Ondernemen ’s Heeren Loo:

i eve

1. CO2-reductie
2. Circulair werken / afvalreductie
3. Medicijnresten uit water
4. Een gezondmakende leef- en verblijfsomgeving
5. Vitale cliënten en medewerkers
6. Arbeid en dagbesteding

rbruik

Milieuthermometer zorg
14 van de 16 regio’s zijn
brons gecertificeerd.

Afvalreductie met:
• Milieustraten
• Recycle-ateliers
• Composteermachines

Jaar Uitstoot per
cliënt

2019
Kilo’s afval per cliënt
353
op de woonzorgparken

2020
347

Zonnepanelen (totaal aantal)

Percentage
afvalscheiding

43,5 %

• 2019: 2207 panelen
• 2020: 8094 panelen
+ inkoop electriciteit zonnepark

45,8 %

Basis

Doel

2018

5,3 ton

2019
2020

5,4 ton

2030

2,6 ton

4,5 ton

Onze social media

sheerenloo

Groei:
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24,55%

30.509
Volgers 2020: 37.998

sheerenloo

Volgers 2019:

‘s-heeren-loo-zorggroep

/company/sheerenloo

Plezier, verbondenheid en hoop.
Daar zorgt de vrolijke Jerusalema
Challenge voor. En dat is in deze
tijd zo belangrijk. Daarom deden
we bij ‘s Heeren Loo ook mee.
Met elkaar, voor elkaar, voor
de #gehandicaptenzorg.
Kijk je mee? #JerusalemaChallenge

Beste posts
van 2020

Groei:

Comment

Share

Most Relevant

Add a comment...

Groei:

1,61%
Twitter/@sheerenloo

Youtube/sheerenloo1891

Groei:

53,77%

1.830
Volgers 2020: 2.814
Volgers 2019:

@sheerenloo

1 Comment
Like

Hoog bezoek vandaag in
Noordwijk! Koningin Máxima
kwam op bezoek bij cliënten
en medewerkers. Zij wilde
graag de impact weten wat
van corona op de beleving van
mensen met een verstandelijke
beperking. En ze was benieuwd
naar de zorg die medewerkers
in deze moeilijke omstandigheden al maanden geven.

6.895
Volgers 2020: 7.006
Volgers 2019:

32,88%

9.196
Volgers 2020: 12.220

Groei:

16,28%

3.827
Volgers 2020: 4.450

Volgers 2019:

Volgers 2019:

/sheerenloo

/werkenbijsheerenloo
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Van
2018 tot 2021
werken we aan:
Ontwikkelen nieuwe zorgvormen
Doorontwikkelen complexe zorg
	Jeugdketens operationaliseren
in sociaal domein
Versterken teams en medewerkers
	

	Versterken positie op de
arbeidsmarkt
Samen sterk (cliënt en verwant)
Duurzaam ondernemen
	Versterken in- en externe
samenwerking

