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Introductie

’s Heeren Loo helpt mensen met een lichte tot ernstige verstandelijke beperking of andere beperkingen. Van jong tot oud, in bijna heel Nederland. We helpen hen het beste antwoord te vinden
op de grote en kleine vragen die voor hen belangrijk zijn. Met lichte zorg waar het kan, en (tijdelijk) intensieve zorg als het nodig is. Dichtbij, bij voorkeur bij mensen thuis en altijd samen met
familie en verwijzers. Met meer dan 130 jaar aan kennis en ervaring uit de praktijk en uit ons
wetenschappelijk onderzoek zijn we bovendien een waardevolle gesprekspartner voor iedereen
die werkt met mensen met een beperking.
Met ongeveer 14.000 cliënten en 17.000 medewerkers is ’s Heeren Loo de grootste zorgaanbieder
met veel specialistische kennis in de gehandicaptenzorg. Bij het expertisecentrum Advisium
werken meer dan 1.100 medische, paramedische en gedragswetenschappelijke specialisten. Het
aandeel cliënten met zeer intensieve problematiek is dan ook groot in vergelijking met andere
organisaties. Denk aan mensen met een ernstige meervoudige beperking (EMB) of met moeilijk
verstaanbaar gedrag (MVG). Groot Emaus met locaties in Ermelo en Soest, vervult zelfs een
landelijke functie voor LVB-jongeren met gedragsproblematiek (J-SGLVB). Zij krijgen daar
behandeling in een gesloten setting.
’s Heeren Loo begeleidt en behandelt mensen met uiteenlopende zorgvragen met:
•
wonen en verblijf
•
hulp en ondersteuning thuis
•
vrije tijd, werk en dagbesteding
•
leren en opvang
•
orthopedagogische behandeling
•
onderzoek en behandeling.
De missie, visie en kernwaarden zijn de vaste bakens bij ons handelen. De driehoek cliëntzorgprofessional-verwant is het kloppend hart van onze organisatie (zie rechterpagina).
Visie op een duurzame strategie
’s Heeren Loo vindt dat een duurzame samenleving de aarde niet slechter achterlaat voor volgende generaties. Als grootste zorgaanbieder in de gehandicaptenzorg staan wij midden in de
samenleving. Wij nemen hierin onze verantwoordelijkheid, passend bij de cliënt, de omgeving
en onze koers. Dit leidt tot concrete resultaten, gemotiveerde medewerkers en cliënten, een
gezondere werk- en leefomgeving en een serieuze bijdrage aan de houdbare samenleving voor
deze en toekomstige generaties.

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

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.
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.

ONZE 3
BELOFTES
Beloftes
Vanuit deze missie, visie en kernwaarden
doet ’s Heeren Loo de volgende beloftes:
Goed leven
voor cliënten
waarin zij hun dromen
waar kunnen maken.
Mooi werk
voor professionals
waarin zij met passie
hun werk uitvoeren en
hun doelen realiseren.
Duurzaam gezonde
organisatie
om de continuïteit van
onze maatschappelijke
rol te realiseren. Hiervoor streven we naar een
optimale effectiviteit en
efficiency in onze bedrijfsvoering.

ZO
WERKEN
WIJ
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ONZE
VISIE

ONZE
MISSIE

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
en aan nieuwe ervaringen die het leven verrijken.
Daarom ’s Heeren Loo.

KERNWAARDEN

Betrokken

Samen

Passie

Ontwikkeling

Lees meer over onze kernwaarden op onze website.

De driehoek
Het kloppend hart van onze organisatie is de zorgdriehoek. Wij stellen deze zorgdriehoek cliënt-zorgprofessional-verwant centraal. Bij alles wat wij doen
vragen wij ons af wat de toegevoegde waarde hiervan
is voor de cliënt, verwant en zorgprofessional. En hoe
dit bijdraagt aan de drie beloftes.
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Maatschappelijke ontwikkelingen van belang voor ’s Heeren Loo
Net als iedere organisatie heeft ’s Heeren Loo ook te maken met de ontwikkelingen in de
maatschappij. Onderstaand de belangrijkste ontwikkelingen voor ’s Heeren Loo.

Een goede positionering van ’s Heeren Loo wordt daarom steeds belangrijker. Effectieve
arbeidsmarktcampagnes dragen bij aan de naamsbekendheid van ’s Heeren Loo als
aantrekkelijke werkgever.
Verbinding

“Als de coronapandemie ons iets heeft geleerd, dan is het wel dat de
globalisering van de samenleving en de wijze van omgaan met voedsel kan
leiden tot een crisis op mondiale schaal. Een crisis die de kwetsbare mens,
waar ’s Heeren Loo voor staat, extra hard raakt. Daarom dragen wij
vanuit onze volle overtuiging bij aan de stapsgewijze verduurzaming van
de samenleving en daarmee van ons meerjarenbeleid.”
Jan Fidder, voorzitter raad van bestuur
Ontwikkelingen in het zorgstelsel
Tot 2021 werd er gestuurd op marktwerking in de zorg. Hierin zien we een kentering. Dit heeft de
volgende redenen:
•	Er ontstaat steeds meer besef dat marktwerking de samenwerking niet faciliteert.
•	Marktwerking biedt onvoldoende oplossing voor de betaalbaarheid van de zorg, die steeds
meer onder druk staat.
•
De arbeidsmarktproblematiek is enorm. Dit vraagt om sectorale oplossingen.
Meer regie en maatwerk door innovatie
Mensen met een beperking willen een zo gewoon mogelijk leven: zoveel mogelijk zelf de regie
voeren en deelnemen aan de samenleving. Daar geven wij op de volgende manier invulling aan:
•
Slimme en betaalbare technologie (zoals robotisering en domotica) maken het mogelijk
voor cliënten om meer regie over hun leven te voeren. Standaardisatie in werkwijze en
ICT-ondersteuning zijn noodzakelijk om de zorg betaalbaar te houden.
•
De arbeidsmarkt en de werkmogelijkheden van cliënten zijn nog onvoldoende op elkaar afgestemd. Via de Academie voor Zelfstandigheid en jobcoaching bereiden wij cliënten voor
op een mogelijke stap naar de arbeidsmarkt.

Maatschappelijk verantwoorde organisaties zijn toekomstgericht. Zij bewandelen wegen die
leiden tot een gezonde mens, werkend in een dynamische organisatie, opererend binnen een
harmonieuze samenleving en een planeet die in balans is.
’s Heeren Loo werkt op drie, organisch met elkaar verbonden, niveaus (mens, organisatie,
maatschappij) aan haar toekomstbestendige strategie.
Drie niveaus
De cliënten en de zorgdriehoek cliënt-verwant-professional staan centraal binnen ’s Heeren Loo.
Leidraad is ISO 26000, de internationaal vastgestelde richtlijn voor duurzaamheid. De
kernthema’s hiervan komen terug in de drie niveaus waarop ’s Heeren Loo haar werk doet.
1.
Mens: de leefwereld van cliënten, verwanten, medewerkers en hun rechten.
2.
Organisatie: de vertaling naar de bedrijfsvoering, waaronder bestuur, milieu en vastgoed.
3.
Maatschappij: haar rol in de zorgketen en de banden met maatschappelijke partners.
De link tussen ISO 26000 en de ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties
Ons referentiekader voor de implementatie van de duurzame strategie is ISO 26000, de wereldwijd geaccepteerde richtlijn voor de maatschappelijke verantwoordelijkheid van organisaties.
Deze richtlijn heeft zeven kernthema’s, die maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)
handen en voeten geeft binnen organisaties (zie pagina 16). ISO 26000 is een generieke richtlijn
die vertaald is naar de zorgsector via de TripppleCare-aanpak. In deze Zelfverklaring ISO 26000
beschrijft ’s Heeren Loo hoe de organisatie aan haar duurzame strategie werkt.
Met de implementatie van de zeven kernthema’s draagt ’s Heeren Loo ook bij aan het behalen
van de 17 duurzaamheidsdoelstellingen die de Verenigde Naties heeft vastgesteld, de Sustainable Development Goals (SDG’s). Tijdens de bespreking van de kernthema’s van de richtlijn ISO
26000 refereren we aan het corresponderende ontwikkelingsdoel van de Verenigde Naties (zie
pagina 72).

Toenemende werkdruk
•
De werkdruk in de zorg neemt toe. Dat heeft de volgende redenen:
•
Het wordt steeds moeilijker om aan voldoende (gekwalificeerd) personeel te komen. Dat is
een landelijk probleem dat niet alleen voor de zorgsector geldt.
•
Ook neemt de vraag van onze cliënten naar intensievere zorg toe, wat leidt tot intensievere
werkvormen, meer verzuim en hogere uitstroom.
•
De beperkende coronamaatregelen hebben de medewerkers gedurende het afgelopen jaar
extra belast.
•
Veel werknemers gaan met pensioen. Er zijn te weinig nieuwe instromers om hen te
vervangen. Het is daarom een uitdaging om de bezetting op orde te houden.
Het aantrekken van goed, gekwalificeerd personeel voor de begeleiding van mensen met een
intensieve zorgvraag is moeilijk. Dit geldt vooral voor de hogere zorgzwaartes (7 en 8).
Om de stijgende kosten voor de gezondheidszorg tegen te gaan, zetten wij in op meer
informele hulp door mantelzorgers en vrijwilligers.
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Resultaten van 2021 en plannen voor 2022
In hoofdstuk 4 ‘Integratie van MVO binnen de organisatie’ (pagina 68) staan wij uitgebreider stil bij
de duurzame resultaten in 2021 en onze duurzame ambities voor 2022.
De belangrijkste duurzame resultaten van het afgelopen jaar
Bestuur/Governance
•	Op initiatief van ’s Heeren Loo en een collega-zorginstelling is een co-workingspace voor de
langdurige zorg ingericht voor duurzaamheidsmanagers van collega-zorginstellingen.
•	‘s Heeren Loo gebruikt de lening die is afgesloten bij de Europese Investeringsbank (EIB) voor
investeringen in duurzame nieuwbouw en renovatie van vastgoed.
Intern sociaal beleid
•	Uit een enquête onder de medewerkers over het woon-werkverkeer zijn ideeën voortgekomen,
zoals een proef met elektrische deelfietsen en de inzet van mobiliteitskaarten
•
Het nieuwe werkconcept Duurzaam Activiteit Gerelateerd Werken biedt de mogelijkheid om,
binnen de teamafspraken, het werk flexibeler in te richten.
• 	In 2021 waren ruim 2.400 leerlingen en stagiaires, en medewerkers met een coronabaan actief
binnen ’s Heeren Loo .
Milieu
•
Van de 16 regio’s zijn 14 regio’s opnieuw brons gecertificeerd voor de Milieuthermometer Zorg.
•
In 41 gebouwen op woonzorgparken zijn slimme tussenmeters geplaatst.
•
Het inkoopvolume van duurzame energiebronnen is gestegen naar 63% van het totale
elektriciteitsvolume
•	Uit de monitor WIZZR BIZZ blijkt dat de maatschappelijke waarde die wij toevoegen onze
SROI-verplichting ver overschrijdt.
Zorgketen
•	Bij dagbestedingslocatie het Living Lab (gericht op technologie en innovatie in de zorg)
printen cliënten orthopedische schoenleesten met een 3D-printer.
De belangrijkste duurzame ambities van ’s Heeren Loo voor 2022
Bestuur /governance
•
Onderzoeken wat de gevolgen zijn voor ’s Heeren Loo van de Corporate Sustainability
Reporting Directive (taxonomie) van de Europese Gemeenschap voor haar verslaglegging.
•
Het monitoringssysteem BIS uitbreiden met de duurzame kpi’s: CO2-reductie en circulariteit.
•
Een duurzaam event organiseren voor alle regionale duurzaamheidsgroepen.
Cliëntenzorg
•
De organisatie van een Fit-event om cliënten en medewerkers in beweging te krijgen.
Intern sociaal beleid
•
De implementatie van een nieuw duurzaam functiehuis.
•
De Werktafel Mobiliteit levert een implementatieplan Mobiliteit op
Vastgoed
•
De afdeling Vastgoed levert een plan van aanpak voor circulair bouwen op
Milieu
•
De Milieuthermometer Zorg uitbreiden met de onderwerpen: vitale cliënten en medewerkers en
arbeid en dagbesteding. Zo wordt de MTZ hét instrument voor de verduurzaming van regio’s.
•
De inkoop en plaatsing van afvalscheidingsbakken met afvalscheidingswijzers voor woningen
en kantoren.
Zorgketen
•
’s Heeren Loo en Ipse de Bruggen gaan een onderzoek doen naar een gezondheid
bevorderende leefomgeving voor cliënten met moeilijk verstaanbaar gedrag.
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1. De zeven principes van MVO

4

RESPECT VOOR DE
BELANGEN VAN
STAKEHOLDERS

’s Heeren Loo vindt een voortdurende externe focus noodzakelijk. Dit
om de juiste (strategische) keuzes te kunnen maken en om snel in te
kunnen spelen op veranderingen in de intensieve zorgketen. Daarom
heeft ’s Heeren Loo haar belanghebbenden (stakeholders) in kaart gebracht. Ook betrekt zij hen zoveel mogelijk bij haar beleid (zie pagina
14 voor een overzicht van de stakeholders).

Wereldwijd zijn zeven principes afgesproken voor MVO. Elke organisatie moet
deze normen en waarden voor goed bestuur respecteren en toepassen. Daarbij
mogen organisaties eigen principes toevoegen.

5

’s Heeren Loo legt elk jaar verantwoording af volgens de Regeling
Verslaggeving WTZi van het ministerie van VWS. Dit doet zij met het
Financieel jaarverslag en het Kwaliteitsrapport.
REKENSCHAP
In haar kwaliteitsrapport legt ’s Heeren Loo verantwoording af over
AFLEGGEN
de prestatie-indicatoren van het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg.
Deze indicatoren zijn opgesteld in samenwerking met de Vereniging
Gehandicaptenzorg Nederland (VGN).
In een openbaar jaardocument blikt ’s Heeren Loo informeel terug
op het voorgaande jaar. Praktijkverhalen geven een beeld van de ontwikkelingen rond cliënten,
medewerkers, bedrijfsvoering en innovatie.

1

’s Heeren Loo opereert binnen alle voor haar relevante wetgeving,
waaronder:
•
de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)
•
het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg
•
de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz)
•
de Wet Toelating Zorginstelingen (WTZi)
•
de Governancecode Zorg.
De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) houdt mede toezicht op de naleving van deze
wetgeving.

RESPECT VOOR
DE RECHTSORDE
(WET- EN REGELGEVING)
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2

TRANSPARANT
ZIJN

’s Heeren Loo is transparant in al haar activiteiten en besluiten. De
website, het kwaliteitsrapport en financieel jaarverslag geven inzicht
in bestuur en organisatie, beleid, inspanningen en prestaties. In het
kwaliteitsrapport geven de cliëntenraad en de ondernemingsraad hun
bevindingen over het afgelopen jaar.

’s Heeren Loo geeft klank en kleur aan haar cultuur met vier kernwaarden: betrokken, passie, samen en ontwikkeling. In haar besturingsfilosofie vertaalt ’s Heeren Loo deze kernwaarden in drie beloftes:
ETHISCH
• 	Een goed leven voor cliënten: ’s Heeren Loo ondersteunt cliënten
GEDRAG
en hun familie bij al hun vragen die samenhangen met hun
VERTONEN
verstandelijke beperking.
• 	Mooi werk voor medewerkers: ’s Heeren Loo biedt haar medewerkers rijk en boeiend werk binnen degelijke arbeidsvoorwaarden.
Ook geeft zij medewerkers de ruimte om zich verder in hun vak te
ontwikkelen.
•	Duurzaam gezonde organisatie: cliënten en hun familie staan centraal bij de bedrijfsvoering.
De behoeften aan zorg en ondersteuning in hun leefwereld is uitgangspunt en bepaalt de inrichting van de organisatie.

RESPECT VOOR
INTERNATIONALE
GEDRAGSNORMEN

De internationale gedragsnormen voor de activiteiten van ’s Heeren
Loo zijn verweven in de Nederlandse wet- en regelgeving voor (zorg-)
organisaties. Zo is de internationale gedragsnorm voor de behandeling van werknemers vastgelegd in de International Labour Organization (ILO) Conventies voor de Rechten van Werknemers.

3
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RESPECT VOOR
MENSENRECHTEN

Bij de maatschappelijke rol die ’s Heeren Loo vervult staat de kwetsbare mens centraal. Het spreekt daarom vanzelf dat de mensenrechten worden gerespecteerd. ’s Heeren Loo stimuleert haar cliënten en
medewerkers om hun dromen waar te maken.

Als cliënten echter ontevreden zijn over de zorg van ’s Heeren Loo
kunnen zij een klacht indienen. De klachtenregeling van ’s Heeren
Loo (zie pagina 30) is laagdrempelig. Ook is er beleid rond vrijheidsbeperkende maatregelen (zie
pagina 30).
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2. Identificeren en betrekken van
stakeholders

’s Heeren Loo onderkent het belang van overleg met stakeholders. Raadpleging van stakeholders
maakt een vast onderdeel uit van de beleidscyclus en vormt een rode draad in dit rapport.
’s Heeren Loo onderscheidt vier groepen stakeholders:
•
stakeholders die input leveren voor het primaire proces (functionele input relaties)
•
stakeholders die output ontvangen vanuit het primaire proces (functionele output relaties)
•
voorwaardenscheppende stakeholders (enabling relaties)
•
stakeholders die het functioneren van de organisatie (direct en indirect) mogelijk maken
(normatieve en overige relaties).

•
•

•
•

Werkgevers stellen leer- en opleidingsplaatsen voor cliënten beschikbaar.
Kennisinstituten doen in samenwerking met ’s Heeren Loo onderzoek binnen vastgestelde
domeinen. Denk aan universiteiten, hogescholen en andere kennisorganisaties. Studenten
lopen (afstudeer)stages bij ’s Heeren Loo.
Zorgverzekeraars en zorgkantoren zijn belangrijk voor de financiering van ’s Heeren Loo.
Bedrijven en toeleveranciers leveren producten en diensten die de zorg voor de cliënt
mogelijk maken.

Functionele output relaties
Deze stakeholders ontvangen output vanuit het primaire proces.
•
Cliënten zijn de directe ontvangers van zorg en dienstverlening.
•
De Cliëntenraad is een officieel inspraakorgaan voor cliënten (direct) en verwanten.
•
Voor verwanten van cliënten is een goede kwaliteit van zorg van groot belang.
•
Samenwerkingspartners (bijvoorbeeld leveranciers) nemen cliënten in dienst.
•
Kennisinstituten zoals scholen, universiteiten en andere kennisorganisaties kunnen (wetenschappelijk) onderzoek doen bij ’s Heeren Loo. Daarnaast levert ’s Heeren Loo een bijdrage aan de ontwikkeling van de eindtermen voor de zorgopleidingen van het mbo-onderwijs.
•
Eerste- en tweedelijnszorg zijn belangrijke partners voor de kwaliteit van de transmurale
zorgpaden voor de cliënt. Denk aan eerstelijnszorg, verpleeg- en verzorgingshuizen,
organisaties voor thuiszorg en ziekenhuizen.

Onderstaande figuur geeft een overzicht van de belangrijkste stakeholders van ’s Heeren Loo.
Politieke, Sociale en Economische omgeving

Enabling relaties
Gemeenten en
Provincies

Zorgverzekeraars

Ministerie van VWS

Toezichthoudende
organen

Brancheorganisaties
Actiz, VGN

Kennisinstituten

Bewoners en omwonenden (buurt & regio)

Werkgevers & Werknemersorganisaties
Zorgkantoren
Banken

Output relaties
Input relaties

Samenwerkingspartner

Kennisinstituten

Vrijwilligers

Cliënten
Cliënten

Ouders & Verwanten

Ouders & Verwanten

Gemeenten
Medewerkers
RvB, RvT, Leidinggevenden,
Medewerkers

Zorgverzekeraars &
Zorgkantoren
Toeleveranciers

Werkgevers

Kennisinstituten
1ste lijnszorg

Cliëntenraad &
Ondernemingsraad

Collega
zorginstellingen

Kennisinstituten
Inspecties, o.a. Inspectie
voor de Gezondheidszorg NZa

Cliëntenraad

Media

Publieke opinie
Branche organisaties
Zorg (o.a. VGN)

Normatieve en overige relaties

Functionele input relaties
Deze stakeholders leveren directe input voor het primaire proces van de organisatie.
•
Cliënten vormen het bestaansrecht van ’s Heeren Loo.
•
Verwanten: hun betrokkenheid en tevredenheid over de zorg van ’s Heeren Loo is belangrijk.
•
Medewerkers zijn van doorslaggevend belang voor de kwaliteit van het zorgproces.
•
De vrijwilligers in het netwerk van de cliënt bieden aanvullende ondersteuning.
•
Expertisecentrum Advisium levert met haar kennis een bijdrage aan de zorg en
behandeling van cliënten.
•
De Cliëntenraad levert landelijk en regionaal waardevolle input voor het beleid van ’s Heeren Loo.
•
De Ondernemingsraad bespreekt op landelijk en regionaal niveau de ontwikkelingen in de
organisatie en het medewerkersbeleid met de raad van bestuur.
•
Gemeenten en provincies:
• Gemeenten hebben een belangrijke rol bij de jeugdzorg, werk en inkomen (o.a. dagbesteding), zorg aan langdurig zieken en ouderen.
• Provincies zijn belangrijk voor het verlenen van vergunningen.
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Enabling relaties
Deze stakeholders zijn voorwaardenscheppend.
•
Banken, zorgverzekeraars en -kantoren scheppen de financiële voorwaarden voor
’s Heeren Loo om te kunnen opereren.
•
Brancheorganisatie VGN vertegenwoordigt ’s Heeren Loo in de politiek.
•
Kennisinstituten werken nauw samen met ’s Heeren Loo voor wetenschappelijke toetsing
van beleidsinitiatieven.
•
Het Ministerie van VWS is verantwoordelijk voor de wet- en regelgeving.
•
Werkgevers- en werknemersorganisaties behartigen de belangen van ’s Heeren Loo als
werkgever en die van de medewerkers.
•
Gemeenten en provincies hebben belang bij het goed functioneren van ’s Heeren Loo als
belangrijke maatschappelijke organisatie.
•
Toezichthoudende organen (zoals Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)) scheppen vanuit hun wettelijke opdracht mede de voorwaarden waaronder ’s Heeren Loo moet opereren.
•
Bewoners en omwonenden uit de omgeving van locaties van ’s Heeren Loo worden betrokken bij het sociale netwerk rondom de cliënten. Daarmee maken zij het zelfstandig wonen
van cliënten mogelijk.
Normatieve en overige relaties
Bij maatschappelijk verantwoord ondernemen gaat het zowel om het nemen van verantwoordelijkheid, als om het afleggen van rekenschap over het doen en laten van de organisatie. Dat zorgt
ervoor dat organisaties een mandaat van hun omgeving krijgen om te kunnen blijven opereren (‘license to operate’). Voor ’s Heeren Loo spelen onderstaande stakeholders hierbij een belangrijke rol.
•
Toezichthoudende organen houden toezicht op het functioneren van ’s Heeren Loo. Denk
hierbij aan Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), IGJ, Arbeidsinspectie, Inspectie voor de Leefomgeving en Voedsel- en Warenautoriteit.
•
De kennisinstituten doen (wetenschappelijk) onderzoek, fungeren als klankbord en bieden
nieuwe (wetenschappelijke) kennis en inzichten.
•
De media spelen een belangrijke rol bij de positionering en profilering van ’s Heeren Loo.
•
Brancheorganisatie VGN vertegenwoordigt de zorginstellingen bij de politiek. Ook biedt zij
het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg als leidraad voor de kwaliteit van zorg.
•
Collega-zorginstellingen vormen vergelijkingsmateriaal voor ‘s Heeren Loo zelf en voor derden.
•
De publieke opinie is een belangrijke factor bij de ‘license to operate’ van ’s Heeren Loo. Dit
geldt met name bij incidenten met cliënten.
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3. De zeven MVO- kernthema’s

DE ZEVEN
KERNTHEMA’S
MVO

Introductie
De integrale MVO-benadering volgens de ISO 26000 richtlijn bestaat uit zeven kernthema’s. Deze
hebben raakvlakken met de 17 ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties: de ‘Sustainable
Development Goals’ (SDG’s). Lees de kernthema’s en ontwikkelingsdoelen op de rechterpagina.
In dit hoofdstuk lichten we toe hoe ’s Heeren Loo het afgelopen jaar aan deze kernthema’s heeft
gewerkt. En welke SDG’s daarmee overeenkomen.

3.1 K
 ernthema: Bestuur van
de organisatie (Governance)
Governance is de wijze waarop een organisatie haar beslissingen neemt en haar beleid
implementeert. ’s Heeren Loo past de codebepalingen van de Governancecode Zorg toe. Deze code
is opgesteld door de brancheorganisaties verenigd in de Brancheorganisatie Zorg (BoZ).
De structuur, taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden en principes van ’s Heeren Loo zijn
vastgelegd in:
•
de statuten
•
reglement Raad van bestuur
•
reglement Raad van toezicht
•
reglement auditcommissie Financiën
•
reglement commissie Vastgoed
•
reglement commissie Zorg
•
reglement Remuneratiecommissie
Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg
Daarnaast hanteert ’s Heeren Loo het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg. Dit kader helpt bij
het focussen op de kern van de zorg: goede en gastvrije zorg leveren die over twintig jaar ook
betaalbaar is. Een toekomstbestendige organisatie dus. Daarbij zijn reflecteren en leren
belangrijke uitgangspunten. Elk jaar legt zij in haar Kwaliteitsrapport hierover
verantwoording af.
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2.
3.
4.
5.
6.
7.

De MVO-benadering volgens de ISO 26000 richtlijn bestaat uit zeven kernthema’s. Thema 2 en 5 zijn aangepast voor de zorgsector.
Tussen haakjes staat steeds het oorspronkelijke thema.

Bestuur van de organisatie (Governance)
Cliëntenaangelegenheden (Consumentenaangelegenheden)
Intern sociaal beleid (Arbeidspraktijk)
Milieu
Rol en invloed zorgketen (Eerlijk zakendoen)
Mensenrechten
Betrokkenheid bij en ontwikkeling van de gemeenschap.

SAMENHANG
MET DE
ONTWIKKELINGSDOELEN VAN
DE VERENIGDE
NATIES

De Verenigde Naties hebben 17 ontwikkelingsdoelen vastgesteld, de ‘Sustainable Development
Goals’ (SDG’s). Met de implementatie van kernthema’s van de ISO 26000 richtlijn, werkt
’s Heeren Loo ook aan onderstaande ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties:
•
Doel 3: Goede gezondheid en welzijn (van cliënten en medewerkers)
•
Doel 4: Kwaliteitsonderwijs (levenslang leren voor iedereen)
•
Doel 7: Betaalbare en duurzame energie (vormen van hernieuwbare energie)
•
Doel 11: Duurzame steden en gemeenschappen (vastgoed De Bongerd)
•
Doel 12: Verantwoorde consumptie en productie (maatschappelijk verantwoord inkopen)
•
Doel 13: Klimaatactie: ’s Heeren Loo neemt duurzaamheid als uitgangspunt van haar strategie
•
Doel 17: Partnerschappen om doelstellingen te bereiken (de rol van ’s Heeren Loo in de zorgketen).
Bij het bespreken van de kernthema’s benoemen we ook het bijbehorende ontwikkelingsdoel van
de Verenigde Naties. Zie pagina 62 voor een overzicht van alle SDG’s.
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Besturingsfilosofie
1. Onze missie, visie en kernwaarden zijn leidend voor de wijze waarop wij de zorg rond de
cliënt vormgeven.
2. Besluiten zijn de uitkomst van een dialoog waarin alle aspecten integraal belicht worden.
3. Besluitvorming vindt plaats op basis van consensus op het niveau van ambitie, probleem of
doel en in consent op het niveau van randvoorwaarden en oplossingen.
4. Ons ’s Heeren Loo-brede integrale beleid is uitgangspunt voor de invulling van de
individuele zorg voor cliënten.
5. Continu verbeteren van de kwaliteit van zorg doen wij met onderzoek, opleiding,
kennisdeling en innovatie in behandel- en begeleidingsmethodieken.
6. Wij gaan in onze besturing en wijze van samenwerken uit van inhoudelijke deskundigheid
en eigenaarschap. We sturen daarbij op vertrouwen en bindende afspraken en kaders.
7. Verantwoordelijkheden en bevoegdheden organiseren we zo dichtbij en licht mogelijk of zo
zwaar als nodig rondom de zorgvraag van de cliënt. Waarbij het principe ‘Samen in regie’
zoveel mogelijk leidend is.
8. We streven naar een lerende, ontwikkelende organisatie waar medewerkers met plezier en
passie werken en die aantoonbare toegevoegde waarde voor cliënten levert.
9. We sturen op balans tussen zorginhoud, een financieel gezonde organisatie en goed werkgeverschap (integraal besturen) met een goed oog voor de maatschappelijke context.
10. Door integraal te sturen en samen te werken maken wij maximaal gebruik van de omvang
van de organisatie. We spreken elkaar in dat kader aan op de bijdrage van medewerkers aan
de doelstelling van ’s Heeren Loo als geheel.
11. Door coöperatieve samenwerking tussen de regio’s onderling en de concerndiensten
bereiken we samen meer dan alleen.
12. De concerndiensten zijn op basis van schaal en kennisvoordelen georganiseerd. Zij leveren
aantoonbaar toegevoegde waarde aan de relatie met de cliënt.Door coöperatieve samenwerking tussen de regio’s onderling en de concerndiensten bereiken we samen meer dan alleen.
13. Wij zijn herkenbaar aan onze flexibele, adaptieve en coöperatieve instelling naar cliënten,
opdrachtgevers en collega’s.
14. Luisteren en dialoog zijn de basis voor de doorontwikkeling van cliënten, medewerkers en
de organisatie. Gegeven haar omvang wil ’s Heeren Loo haar schaalvoordeel op organisatieniveau (de ‘vertaalwereld’) kunnen incasseren om in de leefwereld (in de driehoek van
cliënt- verwant-professional) haar cliënten optimaal te ondersteunen.
Besturingsmodel en de filosofie op het toezicht
’s Heeren Loo werkt met een raad van bestuur en een raad van toezicht. De wijze van toezicht
houden door de raad van toezicht kan het beste worden omschreven als ‘betrokken toezicht
op afstand’.
Raad van bestuur
De raad van bestuur is eindverantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing van ’s Heeren Loo en voor
het ontwikkelen en uitvoeren van beleid. Zij bestaat uit drie leden. Een lid heeft de portefeuille zorg,
integrale veiligheid en onderwijs. Een ander lid is portefeuillehouder finance & control, digitalisering
& IT en stuurt het Shared Service Center aan. De voorzitter van de raad van bestuur is verantwoordelijk voor de overige diensten en draagt de eindverantwoordelijkheid voor de organisatie. De
secretaris raad van bestuur ondersteunt de raad van bestuur van ’s Heeren Loo.
Raad van toezicht
De raad van toezicht houdt toezicht op de raad van bestuur, geeft haar advies en vervult de
werkgeversrol. Door haar niveau, kennis, ervaring, contacten en optreden van de leden van de
raad levert zij daadwerkelijk toegevoegde waarde aan ’s Heeren Loo. De raad met zeven leden
heeft vier vaste commissies: de auditcommissie Financiën, de commissie Zorg, de commissie
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BESTUUR
VAN DE
ORGANISATIE
Organisatorische governance
Organisatorische governance is de manier waarop een organisatie
haar beslissingen neemt en haar beleid implementeert.
’s Heeren Loo gebruikt daarvoor de volgende kaders:
•
Governancecode Zorg, opgesteld door de brancheorganisaties verenigd in de
Brancheorganisatie Zorg (BoZ).
•
het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg.
De structuur, taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden en principes van ’s Heeren Loo zijn
vastgelegd in statuten, reglementen en de werkwijze Commissie zorg.

Expertisecentrum
Advisium

ZO VERTAALT
’S HEEREN LOO
DEZE KADERS
NAAR DE
ORGANISATIE

Medezeggenschapsorganen

Internal
audit

Apeldoorn

Den
Helder

HRM

De
Noorderbrug

Zorgverkoop

Digitalisering
& IT

Besturingsfilosofie
In de besturingsfilosofie staat hoe
we de organisatie willen aansturen
en hoe we willen samenwerken.

Marketing &
Communicatie

De Academie
Ermelo

Gelderland
midden

Groot
Emaus

MiddenNederland

NoordoostNederland

NoordwestNederland

Noordwijk

OostNederland

Zeeland

ZuidHolland

ZuidNederland

ZuidoostNederland

ZuidwestNederland

Financiën
& Control

Besturingsmodel
’s Heeren Loo werkt met een raad van bestuur
en een raad van toezicht.
Raad van bestuur
is eindverantwoordelijk voor:
•
de dagelijkse aansturing van ’s Heeren Loo
•
het ontwikkelen en uitvoeren van beleid.

Projectenbureau

Vastgoed
’s Heeren Loo
Onderwijs

Shared
Service
Center

Bestuursondersteuning
Raad van
bestuur

Raad van
toezicht

Raad van toezicht
•
houdt toezicht op de raad van bestuur
•
geeft de raad van bestuur advies
•
vervult de werkgeversrol voor de raad van bestuur.
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Vastgoed en de Remuneratiecommissie. De leden van de raad bezoeken regelmatig locaties van
’s Heeren Loo.
Aan de hand van een rooster van aftreden vindt herbenoeming plaats, met een maximum van
twee zittingstermijnen van vier jaar.
De werkzaamheden van de raad van toezicht vinden plaats in het belang van ’s Heeren Loo
conform de in de Governancecode Zorg vastgelegde normen en gedragsregels.

Beleid en beleidsplannen
’s Heeren Loo heeft acht strategische thema’s gekozen voor haar meerjarenstrategie 2018-2022
(zie rechterpagina). In de strategienotitie voor deze periode geeft ’s Heeren Loo aan wie zij is en
hoe zij wil werken. Met respect voor de wereld om de organisatie heen, zowel voor ketenpartners
als mens en milieu.
Medezeggenschapsstructuur
Medezeggenschap is een middel om de cliëntgerichte zorg en dienstverlening te verbeteren,
draagvlak te krijgen voor beslissingen en vertrouwen op te bouwen tussen management en
medewerkers. Daarom hecht de raad van bestuur aan een constructieve samenwerking met alle
geledingen van de organisatie. De medezeggenschapsstructuur bestaat uit medezeggenschap op
regio- en centraal niveau.
Mede gezien de Koers van ’s Heeren Loo, de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen
2018 (Wmcz 2018) en het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg heeft ’s Heeren Loo de cliëntmedezeggenschap opnieuw vormgegeven. Hiervoor hebben de raad van bestuur en de centrale
cliëntenraad gezamenlijk een onderzoekstraject ingezet. Eind 2021 heeft dit geresulteerd in een
nieuwe Medezeggenschapsregeling, een nieuwe vacatieregeling voor leden van cliënten- en verwantenraden, functieprofielen voor ambtelijk secretarissen en coaches van cliënten- en verwantenraden. We betrekken belanghebbenden zoveel mogelijk bij de beleidsontwikkeling. Zo gaan
de centrale cliënten- en ondernemingsraad zogenaamde ‘meekoers’-trajecten doen. In 2022 en
daarna worden diverse acties ingezet om medezeggenschap, zowel voor cliënten en verwanten
als voor medewerkers, verder in het ‘DNA’ van de organisatie te krijgen.
Medezeggenschapsstructuur voor cliënten
Alle regio’s hebben een cliëntendeelraad en een vertegenwoordigersdeelraad. Samen vormen zij
een regiocliëntenraad. Deze is de gesprekspartner van de regiodirecteur en spreekt over zaken
die de regio aangaan. Iedere cliënt in de cliëntendeelraad krijgt begeleiding van een coach. De
centrale cliëntenraad is de gesprekspartner van de raad van bestuur. Deze bestaat eveneens uit
een cliëntendeelraad en een vertegenwoordigersdeelraad. De regiocliëntenraden vormen de
achterban van de centrale cliëntenraad. De raad van bestuur benoemt de leden van de centrale
cliëntenraad op voordracht van de cliëntendeelraden en de vertegenwoordigersdeelraden van
de regiocliëntenraden.
Medezeggenschapsstructuur voor medewerkers
Alle regio’s en concernonderdelen hebben een ondernemingsraad met een afgevaardigde in de
centrale ondernemingsraad. Onderwerpen worden verdeeld op basis van het principe ‘medezeggenschap volgt zeggenschap’. Dat betekent dat de centrale ondernemingsraad de besluiten van
de raad van bestuur behandelt en de regionale ondernemingsraden die van de regiodirecteuren.

20

Cliënt

Team

Regio MT

Concern (R&R)

ereld

RvB

w
Vertaal

Verwant
Medewerker

Begeleiders

Regiodirecteur

Regiodirecteuren

Manager zorg

Manager zorg

Raad van bestuur

Persoonlijk begeleiders

Contactpersoon

Concerndirecteuren

Behandelaar

Manager bedrijfsvoering

RvB

Systeemwereld

Organisatiestructuur
De organisatiestructuur van ’s Heeren Loo bestaat uit drie lagen:
1. teams onder leiding van een manager zorg
2. regio’s onder leiding van een regiodirecteur
3. raad van bestuur.

De organisatiestructuur van ’s Heeren Loo bestaat uit drie lagen:
1.
teams onder leiding van een manager zorg
2.
regio’s onder leiding van een regiodirecteur
3.
raad van bestuur.

ORGANISATIESTRUCTUUR

Beleidsmedewerker
Leefwereld

DE
STRATEGISCHE
THEMA’S VOOR
2018-2021

MEDEZEGGENSCHAPSTRUCTUUR

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Nieuwe zorgvormen ontwikkelen.
Doorontwikkelen complexe zorg.
Jeugdketens operationaliseren in het sociaal domein.
Versterken van de teams en medewerkers.
Versterken positie op de arbeidsmarkt.
Samen sterk (cliënt en verwant).
Duurzaam ondernemen.

Medewerkers
Landelijk

Cliënten
CCR

COR
Centrale
Ondernemings
Raad

Regionaal/
concern

OR

OR

OR

OR

x 19

Centrale Cliëntenraad

CD/CCR

VD/CCR

Cliënten
Deelraad

Verwanten
Deelraad

Regio Cliëntenraad

CD/RCR
Cliënten
Deelraad

x 16

VD/RCR

Verwanten
Deelraad

x 16

Medezeggenschap bij ’s Heeren Loo heeft de volgende doelen:
•
de cliëntgerichte zorg en dienstverlening verbeteren
•
draagvlak krijgen voor beslissingen
•
vertrouwen opbouwen tussen management en medewerkers.
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Marloes de Ruiter en Ellen Zweers,
expertisecentrum Advisium zorgbeleid

Visie op zorg
’s Heeren Loo heeft een visie op zorg (zie rechterpagina).

Perspectief wordt uitgevoerd volgens een aantal vaste stappen, die steeds herhaald worden:
1. Beeldvorming: wie is deze persoon, met alle beschikbare informatie van ouders en
zorgprofessionals over een cliënt ontstaat een compleet persoonsbeeld.
2. Perspectief en het hoofddoel: voor de langere termijn worden perspectief (de richting) en
hoofddoel (de eerste stap richting perspectief) vastgesteld.
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De zorgprogramma’s van ’s Heeren Loo voor haar doelgroepen raken aan ontwikkelingsdoel 3 van de VN: ‘Goede gezondheid en welzijn voor alle leeftijden’.

Zorgprogramma’s
voor specifieke doelgroepen
Voor zes cliëntgroepen met
intensieve zorgvragen is er
naast het basisprogramma ook
een specaal zorgprogramma.

Cliënt

BP LVB/OBC

Basisprogramma zorg
In het basisprogramma zorg beschrijft
’s Heeren Loo de uitgangspunten voor de
zorg aan alle cliënten, ongeacht hun
leeftijd en beperking(en). Het basisprogramma is het fundament onder
onze zorg.

ZP Kind&Jeugd

Zorgprogramma voor mensen met een (zeer) ernstige meervoudige beperking (EMB)
Perspectief, het opvoedings- en ondersteuningsprogramma van Carla Vlaskamp, is het uitgangspunt in de begeleiding en behandeling van mensen met een EMB. Deze werkwijze is erop gericht
om cliënten een actieve en sturende rol te geven in relaties met anderen, zodat zij zich kunnen
ontwikkelen en zelf kunnen aangeven wat zij willen en hoe zij het willen.

Voor de beste zorg aan mensen met een verstandelijke beperking en
intensieve zorgvraag zijn programma’s geschreven. In deze programma’s
is de kennis en expertise van uiteenlopende deskundigen gebundeld.

ZP Ouderen

Zorgprogramma’s
Voor zes cliëntgroepen met intensieve zorgvragen zijn, naast het basisprogramma, specifieke
zorgprogramma’s opgesteld. De begeleiding is waar mogelijk evidence-based en anders
practicebased, want ’s Heeren Loo wil doen wat werkt.
’s Heeren Loo heeft zorgprogramma’s voor:
•
mensen met een (zeer) ernstige meervoudige beperking (EMB)
•
mensen met niet aangeboren hersenletsel (NAH)
•
intensieve begeleiding vanwege moeilijk verstaanbaar gedrag (MVG)
•
mensen met een lichte verstandelijke beperking
•
ouder wordende cliënten met een verstandelijke beperking en/of andere beperkingen in het
cognitief en adaptief functioneren (Ouderen)
•
cliënten met een verstandelijke beperking en/of andere beperking in het cognitief of
adaptief functioneren tot 23 jaar (Jeugd).

PROGRAMMA’S
VOOR DE ZORG

ZP LVB 18+

Basisprogramma zorg als fundament
In het basisprogramma zorg beschrijft ’s Heeren Loo de uitgangspunten voor goede zorg aan álle
cliënten, ongeacht hun leeftijd, fysieke beperking(en) of mate van verstandelijke beperking. Deze
uitgangspunten zijn het fundament onder de zorg en dienstverlening. Daarbij is de individuele
ondersteuningsvraag van de cliënt leidend. Het basisprogramma zorg is in samenwerking met
professionals, cliënten en verwanten tot stand gekomen en wordt op basis van nieuwe inzichten
uit de wetenschap, praktijk en ervaringen van cliënten en verwanten continue actueel gehouden.

VISIE OP ZORG

‘s Heeren Loo helpt mensen met een beperking hun eigen leven in te
vullen zoals zij dat zelf willen. Zo gewoon en dichtbij mogelijk, met regie
over hun eigen leven en kansen om zichzelf te ontwikkelen. Met lichte
ondersteuning waar dat kan en intensieve zorg waar dat nodig is. Dit
doet ’s Heeren Loo in samenwerking met de cliënt en zijn verwanten.

ZP MVG

Bundeling van kennis
Bij ’s Heeren Loo werken meer dan 1.100 specialisten in het expertisecentrum Advisium. Daar
bundelen wij veel kennis en kunde. Met deze kennis wil ’s Heeren Loo een bijdrage leveren aan de
zorg en behandeling van mensen met een verstandelijke beperking en/of andere beperking in het
cognitief en adaptief functioneren (b.v. als gevolg van niet aangeboren hersenletsel of ASS-problematiek) in Nederland en daarbuiten. Zo ontwikkelden wij een basisprogramma zorg en zorgprogramma’s voor specifieke doelgroepen. De rol van expertisecentrum Advisium in de zorgketen is
op pagina 50 nader toegelicht.

ZP NAH

’s Heeren Loo heeft het kernthema ‘Consumentenaangelegenheden’ vertaald naar de zorg en
aangepast in ‘Cliëntenaangelegenheden’.

“Je wordt geboren als mens, niet als cliënt. En als je dan ondersteuning
nodig hebt om gelukkig te worden, dan kom je in de rol van cliënt terecht.
Soms tijdelijk en soms voor langere tijd.”

ZP EMB

3.2 Cliëntenaangelegenheden

Basisprogramma
Missie

Familie

ZP = Zorgprogramma
BP = Behandelprogramma

Visie

Kernwaarden

Professionals
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5.
6.

Werkdoelen: het hoofddoel wordt uitgewerkt in werkdoelen voor 4-6 weken.
Activiteiten.
Rapportage.
Evaluatie. De zorg voor deze cliëntengroep is interdisciplinair en bestaat uit begeleiding en
gedragswetenschappelijke, medische en paramedische behandeling.

Judith Ritzen, persoonlijk begeleider

Zorgprogramma voor mensen met niet aangeboren hersenletsel (NAH)
Niet-aangeboren hersenletsel (NAH) is een beschadiging van de hersenen die na de geboorte is
ontstaan. Dit kan een traumatische of niet-traumatische oorzaak hebben. Door het hersenletsel
ontstaat een plotselinge breuk in de levenslijn van de getroffene: het leven vóór en het leven
ná het hersenletsel. Dit heeft ingrijpende gevolgen voor zowel de cliënt zelf als zijn verwanten.
De verwerking hiervan is een belangrijk aspect in de behandeling. Goed samenwerken in de
driehoek cliënt-verwant-professional is daarbij een vereiste. Daarbij heeft elke partij een unieke
inbreng en verantwoordelijkheid.

ZORGPROGRAMMA
VOOR MENSEN
MET EMB

Zorgprogramma voor mensen met moeilijk verstaanbaar gedrag (MVG)
Moeilijk verstaanbaar gedrag is gedrag dat door de cliënt zelf of door zijn omgeving als probleemgedrag wordt ervaren. Met zijn gedrag maakt de cliënt - vaak onbewust - duidelijk dat hij zich
niet gehoord of begrepen voelt. De cliënt heeft onvoldoende mogelijkheden om zijn gevoelens en
wensen op een sociaal wenselijke manier kenbaar te maken.
De zeer intensieve begeleiding en behandeling van ’s Heeren Loo is gericht op het zien en begrijpen van de vraag achter het gedrag en van daaruit de cliënt de begeleiding te bieden die de hij nodig heeft. Daarbij ligt de focus niet op het beheersen van probleemgedrag, maar op het aansluiten
bij de vraag en behoeften van de cliënt vanuit een onvoorwaardelijke ondersteuningsrelatie.

ZORGPROGRAMMA
VOOR MENSEN
MET NAH

Zorgprogramma voor volwassenen met een lichte verstandelijke beperking (LVB18+)
Bij mensen met een LVB is vaak niet (meteen) zichtbaar dat ze een beperking hebben. Ze willen
dan ook niet geassocieerd worden met mensen met een matige of ernstige verstandelijke
beperking. Ze willen graag deelnemen aan de samenleving, maar zijn zich niet altijd bewust
van de eigen beperkingen en mogelijkheden. Zij hebben hierbij dan ook begeleiding nodig.
Iemand heeft een lichte verstandelijke beperking (LVB) als hij aanzienlijke beperkingen heeft bij
zijn:
•
cognitieve ontwikkeling: een IQ-score tussen de 50 en 70, of een IQ-score tussen de 70 en 85
in combinatie met een verminderd sociaal aanpassingsvermogen
•
adaptieve vaardigheden: hieronder vallen conceptuele vaardigheden (zoals lezen, schrijven
en rekenen), sociale vaardigheden en praktische vaardigheden (zoals persoonlijke
verzorging en gebruik maken van openbaar vervoer).
Afhankelijk van de situatie van de cliënt gebruikt ’s Heeren Loo meerdere methodieken in de
begeleiding en behandeling van mensen met een LVB, met name Competentiegericht Werken,
Triple C en Op Eigen Benen.
Zorgprogramma voor ouder wordende mensen met een verstandelijke beperking en/of andere
beperking in het cognitief en adaptief functioneren (Ouderen)
Bij mensen met een verstandelijke beperking hangt de leeftijd waarop het proces van veroudering
start samen met de aard en ernst van de beperkingen. Gemiddeld genomen begint het proces van
veroudering bij mensen met een verstandelijke beperking vanaf vijftig jaar. Bij mensen met het
syndroom van Down en mensen met een ernstige (meervoudige) beperking begint het proces van
veroudering al eerder. Daarnaast zijn mensen met een verstandelijke beperking vaak al op jongere
leeftijd kwetsbaar en minder gezond dan mensen zonder verstandelijke beperking. Uitgangspunt in
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“Wanneer je weet of het goed gaat met de cliënt?
Een glimlachje, dat is soms al genoeg om te
weten of hij of zij tevreden is.”

Kenmerk: cliënt is volledig afhankelijk van anderen door de
combinatie van verstandelijke en lichamelijk beperkingen
Doel begeleiding:
• zoveel mogelijk regie geven over hun leven
• ontwikkelen met zeer kleine stappen
Begeleidingsmethodiek: Perspectief.

Kenmerk: breuk in levenslijn
Doel begeleiding: chronische revalidatie en verwerken verlies door
cliënt en naasten
Begeleidingsmethodiek: diverse, afhankelijk van zorgvraag.

ZORGPROGRAMMA
VOOR MENSEN
MET MVG

Kenmerk: onbegrepen (probleem)gedrag dat ontstaat door interactie van
de cliënt en zijn omgeving
Doel begeleiding:
•
begrijpen vraag achter het gedrag
•
herstel van het gewone leven
Begeleidingsmethodiek: Triple-C.

ZORGPROGRAMMA
VOOR MENSEN
MET LVB

Kenmerk: problemen met leren en sociaal aanpassingsvermogen
Doel begeleiding:
•
gewoon deelnemen aan de maatschappij
•
inzicht geven in gevolgen van handelen/keuzes
Begeleidingsmethodiek: Op Eigen Benen,
CompetentieGericht Werken, Triple-C.
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de zorg voor ouderen is dat zij prettig oud kunnen worden. Om dit te realiseren, worden de volgende
doelen gesteld. De cliënt:
•
ervaart dat tegemoetgekomen wordt aan zijn menselijke behoeften
•
voelt zich onvoorwaardelijk geaccepteerd en ondersteund.
•
ervaart dat hij samen is met anderen en gesteund wordt bij activiteiten.
•
heeft steun aan zijn levensverhaal.
•
heeft een op hem afgestemd dagritme.
•
heeft een op hem afgestemde omgeving.
•
heeft een betekenisvolle dag invulling.
•
heeft een optimale gezondheid en vitaliteit.
Zorgprogramma voor mensen met een verstandelijke beperking en/of andere beperking in het
cognitief en adaptief functioneren tot 23 jaar (Jeugd)
Onder jeugdigen verstaat ’s Heeren Loo kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar. De ondersteuning
van jeugdigen is niet alleen gericht op de jeugdigen zelf, maar ook op de omgeving waarin de
jeugdige opgroeit of opgegroeid is: zijn ouders en sociale netwerk. De mate van de beperking
loopt uiteen van licht tot zeer ernstig verstandelijk beperkt, ernstig meervoudig beperkt en
niet-aangeboren hersenletsel.
In de begeleiding en behandeling sluit ’s Heeren Loo zo goed mogelijk aan bij de ondersteuningsvraag van de jeugdige en de ouders. De ondersteuning:
•
vindt plaats vanuit een onvoorwaardelijke ondersteuningsrelatie
•
is gericht op perspectief, leren en ontdekken
•
creëert een stimulerende omgeving gericht op ontwikkeling van de jeugdige zelf
•
biedt een duurzame ondersteuningsstructuur waardoor de jeugdige een zinvol leven kan
leiden: stabiliteit, borging, volhouden, er samen voor staan.
De professionals van ’s Heeren Loo werken doelgericht, systematisch en methodisch samen aan
het perspectief van jeugdigen. De wensen van de jeugdige en ouders staan altijd centraal bij het
formuleren van een perspectief en de doelen. De doelen worden vastgelegd in een individueel
plan. Dit plan beschrijft de beeldvorming, de ondersteuningsbehoefte, het perspectief, de doelen
en de acties. Het individuele plan wordt samen met de jeugdige en zijn ouders/opvoeders
opgesteld.
Academie voor Zelfstandigheid
De Academie voor Zelfstandigheid - oorspronkelijk een initiatief van Invrability (voorheen
Bureau INVRA en Stichting Epkis) - is inmiddels een onafhankelijke dochteronderneming van
’s Heeren Loo. De academie wordt uiteraard doorontwikkeld. Om dit prachtige initiatief toekomstbestendig te maken met een doelmatige bedrijfsvoering, is een herpositionering nodig.
Daarom willen we in 2022 de academie verankeren binnen de branche met participatie van
zoveel mogelijk collega-instellingen. Op de academie worden studenten met een beperking
uitgedaagd om hun talenten te verkennen en verder te ontwikkelen. Met als doel meer regie te
krijgen over hun eigen leven en zo zelfstandig mogelijk te kunnen wonen en werken. De studenten kunnen kiezen uit drie leertrajecten, waarin zij trainen op vaardigheden voor wonen, werken
en vrije tijd. Met een persoonlijk leertraject, een groepstraining of een cursus. Bij de eerste twee
leertrajecten is er sprake van gerichte leervragen. Iedereen boven de 18 jaar met een leervraag
om zelfstandig(er) te worden, kan hier terecht. De focus ligt op de doelgroep schoolverlaters
(18-30 jaar), die willen ontdekken wat ze willen en waar ze goed in zijn.

26

ZORGPROGRAMMA
VOOR OUDEREN

ZORGPROGRAMMA
VOOR KIND &
JEUGD (TOT 23
JAAR)

ACADEMIE
VOOR
ZELFSTANDIGHEID

Kenmerk: afname fysieke en cognitieve vaardigheden
Doel begeleiding:
• prettig oud worden
• vaardigheden zo lang mogelijk behouden
Begeleidingsmethodiek: diverse, afhankelijk van zorgvraag.

Kenmerk:
• beperkingen lopen uiteen
• wonen meestal nog bij ouders in gezin
Doel begeleiding:
• diagnosticeren en ontwikkeling stimuleren
• ouders adviseren
Begeleidingsmethodiek:
• diverse, afhankelijk van zorgvraag

Bij de Academie voor Zelfstandigheid kunnen studenten met een
verstandelijke beperking zich verder ontwikkelen om:
• meer regie te krijgen over hun leven
• zo zelfstandig mogelijk te wonen en te werken.
Afhankelijk van de vraag studeren zij via een:
• persoonlijk leertraject
• groepstraining
• cursus.

De diensten van de Academie voor Zelfstandigheid hebben raakvlakken met
ontwikkelingsdoel 4 Van de VN: ‘Zorgen voor gelijke toegang tot alle niveaus inzake
onderwijs en beroepsopleiding voor de kwetsbaren, met inbegrip van mensen met
een handicap, inheemse bevolkingen en kinderen in kwetsbare situaties’.
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3.3 Mensenrechten
’s Heeren Loo helpt cliënten om een zo goed mogelijk leven te leiden. ’s Heeren Loo gaat uit van
de mogelijkheden en wensen van iedere individuele cliënt als het gaat om zorg, wonen, werken,
leren, dagbesteding en welzijn. De aard van de werkzaamheden van de organisatie sluit schendingen van mensenrechten (zoals kinderarbeid) uit. Zo zijn de VN-verklaring van de Mensenrechten en het VN-verdrag Handicap opgenomen in de Nederlandse wet- en regelgeving.
’s Heeren Loo voldoet hieraan. De zorgsector heeft daarnaast extra onderwerpen met betrekking
tot de fundamentele rechten van de mens. Dit zijn: kwaliteit van zorg, het omgaan met klachten
van cliënten (of hun verwanten) en vrijheidsbeperkende maatregelen.
Fundamentele mensenrechten
’s Heeren Loo ondersteunt de cliënt bij zijn universele rechten als mens (zoals vrijheid om te bewegen, recht op contact en bezoek), rechten als burger (zoals stemrecht) en de rechten als cliënt
(zoals het recht om te klagen, privacy, kwaliteit van zorg). Recht op privacy betekent bijvoorbeeld
dat wij de eigen woonruimte van de cliënt respecteren. Vrijheid om te bewegen betekent dat we
alleen vrijheidsbeperkingen toepassen als het echt niet anders kan. (Nee, tenzij …).
Het VN-verdrag Handicap beoogt de positie van mensen met een beperking te verbeteren met
betrekking tot toegang tot (betaald) werk, onderwijs, vervoer, cultuur, sport en andere
vrijetijdsbesteding.
Kwaliteit van zorg
Zorg van goede kwaliteit is geen vanzelfsprekendheid, daar werkt ’s Heeren Loo continu aan.
Hiervoor is het belangrijk goed zicht te hebben op wat goed gaat en wat beter kan. Het betreft
zowel de ervaringen van de cliënt als de wijze waarop een team en de organisatie ermee
omgaan. En de meer kwantitatieve aspecten, zoals het jaarlijks actualiseren van het persoonlijk
plan van elke cliënt.
Met een systeem van interne audits, waarbij alle interne processen worden geïnventariseerd en
geëvalueerd, werkt ’s Heeren Loo aan een cyclus van continue verbetering van de kwaliteit van
zorg.
Cliëntervaring: ‘Dit vind ik ervan!’
De zorgprofessionals van ’s Heeren Loo gaan jaarlijks in gesprek met cliënten en verwanten over
hoe zij de zorg en ondersteuning ervaren. Voor dit gesprek worden de principes van ‘Dit vind ik
ervan!’ (DVIE) gevolgd. DVIE is een goedgekeurde aanpak om cliëntervaringen in kaart te brengen en wordt breed ingezet in de zorg voor mensen met een beperking. Kenmerkend voor DVIE
is de onderzoekende houding en het voeren van het gesprek op een manier die bij de cliënt past.
De uitkomsten van het gesprek worden vastgelegd in het Elektronisch Cliënten Dossier (ECD).
Ook zijn er tussentijds gesprekken als de cliënt of verwanten signalen geven hier behoefte aan
te hebben.
Dashboard kwaliteit en kwaliteitsrapport
Het dashboard kwaliteit geeft een beknopt overzicht van indicatoren over de kwaliteit van zorg
per locatie en regio. Deze indicatoren zijn afgeleid uit het ECD en uit de ervaringen van cliënten.
Teams kunnen vervolgens bij de eigen cijfers doorklikken naar cijfers op cliëntniveau. Doel van
het dashboard is leren en verbeteren. Belangrijk daarbij is dat de cijfers binnen de teams worden
besproken en voorzien van duiding en analyse: wat laten de cijfers zien, herkennen teams het
beeld, wat valt op en wat kan beter? Van alle kwaliteitsinformatie, inclusief de duiding van de
teams, stelt elke regio jaarlijks een kwaliteitsrapport op.

28

FUNDAMENTELE RECHTEN
VAN DE MENS

’s Heeren Loo helpt cliënten om een zo goed mogelijk leven te leiden.
Dit past in de fundamentele rechten van de mens van de VN. In de
zorgsector vragen een aantal zaken speciale aandacht. Dit zijn:
• kwaliteit van zorg
• het omgaan met klachten van cliënten (of hun verwanten)
• vrijheidsbeperkende maatregelen.

KWALITEIT
VAN ZORG

•
•

•

•

Wat gaat goed en wat kan beter? Dat checkt ’s Heeren Loo voortdurend
om de kwaliteit van zorg te bewaken.
Met interne audits worden alle interne processen geïnventariseerd en geëvalueerd.
Volgens de aanpak ‘Dit vind ik ervan!’ praten persoonlijk begeleiders jaarlijks met cliënten
en verwanten over hoe zij de zorg en ondersteuning ervaren. Open luisteren met de ‘onderzoekende dialoog’ is de basis van het gesprek.
Het dashboard kwaliteit houdt per locatie en regio cijfers bij van kwaliteitsindicatoren. De
teams bespreken en analyseren de cijfers. Alle informatie vormt de basis van het landelijke
kwaliteitsrapport.
Tijdens intervisie en teamreflectie reflecteren medewerkers op het eigen handelen en dat
van het team. Zo worden verbeterpunten duidelijk.

Met ‘Dit vind ik ervan!’ komen er andere
zaken boven water
In een gezinshuis werkt gezinshuisouder Eke al jaren met ‘Dit vind
ik ervan!’ (DVIE); een instrument waarmee cliënten hun wensen,
dromen en verlangens kunnen onderzoeken op een manier die bij
hen past. Halfjaarlijks houdt Eke een planbespreking met iedere
cliënt en zijn of haar ouders. Voorafgaand vullen cliënten een
vragenlijst in. De eerste keren doet ze dat samen met de cliënt.
Daarna bespreekt zij de lijst met hen.
Eke: “De kunst is om cliënten geen antwoorden in de mond te leggen, ik
vraag dus goed door. Kinderen op deze leeftijd vinden het vaak lastig om
hun gevoel onder woorden te brengen, terwijl dat wel belangrijk is. Met DVIE
komen nieuwe zaken naar boven. Zo schreef een kind dat hij zijn zakgeld zou willen
besteden aan een boekje met woordzoekers. Ik had geen idee dat dat hem bezighield. Of een cliënt
die liet weten dat hij het fijn zou vinden als we vaker zouden vragen en doorvragen over hoe hij
zich voelt. Dat zette mij ook weer aan het denken over hoe ik mijn werk doe.”
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Intervisie en kwaliteitsreflectie
Intervisie is belangrijk om met elkaar in gesprek te blijven en om het eigen handelen te toetsen en
te bespreken. Intervisie gaat over hoe de medewerker zelf werkt, dat vervolgens toetst bij
collega’s en de ervaringen tenslotte samen bespreekt.
Een kwaliteitsreflectie is een intervisie waarin een multidisciplinair team praat over wat goed
ging en wat beter kan. Hierbij gebruiken de teams hun ervaringen, informatie van het dashboard
kwaliteit en de ervaringen van cliënten en hun verwanten. De reflectie is essentieel voor de
kwaliteit van zorg: zo maakt elk team afspraken over hoe het de kwaliteit van zorg wil verbeteren.
Intervisie en teamreflectie vragen een open houding naar elkaar en naar jezelf. Alleen wanneer
een medewerker zijn eigen handelen ter discussie durft te stellen, kan hij of zij blijven verbeteren.
Klachtenregeling
’s Heeren Loo ontvangt complimenten en behandelt onvrede en klachten van cliënten en hun
vertegenwoordigers volgens de ‘Klachtenregeling voor cliënten’. Zij gebruikt
complimenten, onvrede en klachten om van te leren en om de zorg te verbeteren.
Cliënten of verwanten die een klacht hebben, bespreken die in eerste instantie met de medewerker van het team. Ook kunnen zij een klacht rechtstreeks schriftelijk of telefonisch indienen
bij de klachtenfunctionaris van de regio. Het klachtenformulier staat op de website. Als er hulp
nodig is bij het indienen van een klacht, kan een cliëntvertrouwenspersoon, klachtenfunctionaris of iemand anders helpen.
Na ontvangst bespreekt de klachtenfunctionaris de klacht met de cliënt en/of verwant. Of met
anderen die kunnen helpen de klacht op te lossen. Samen worden afspraken gemaakt over de
oplossing van de klacht. De regiodirecteur stuurt de brief met de oplossing aan de cliënt en
iedereen die ermee te maken heeft. Iedereen moet zich aan het besluit houden.
Is een klacht niet goed opgelost? Dan kan de cliënt of zijn of haar verwant(en) een klacht
indienen bij de Centrale Klachtencommissie Cliënten van ’s Heeren Loo. De leden van deze
commissie werken niet bij of voor ’s Heeren Loo. Leidt dit niet tot een goede oplossing dan kan
hij de klacht voorleggen bij de Geschillencomissie Gehandicapten zorg.

KLACHTENREGELING

De klachtenregeling helpt ’s Heeren Loo om de zorg te verbeteren. Cliënten
en/of hun verwant kunnen een klacht indienen. Dit gaat volgens
onderstaande stappen:
•
De indiener bespreekt de klacht in eerste instantie met de mensen om
wie het gaat.
•
Is de indiener niet tevreden over de oplossing, dan dient hij een klacht
in bij de regionale klachtenfunctionaris. Bij de oplossing is de regiodirecteur betrokken.
•
Leidt dit niet tot een goede oplossing, dan dient hij de klacht in bij de
Centrale Klachtencommissie Cliënten. In deze commissie zitten
mensen die niet bij of voor ’s Heeren Loo werken.
•
Leidt dit niet tot een goede oplossing dan kan hij de klacht voorleggen
bij de Geschillencomissie Gehandicapten zorg.

•
Onvrijwillige zorg
We willen elke dag de best mogelijke zorg leveren. Daarbij zoeken we steeds naar een balans
tussen zorg op maat, vrijheid, veiligheid, ontwikkeling en bescherming. Het uitgangspunt is dat
cliënten zoveel mogelijk vrijheid houden en zelf hun leven kunnen inrichten. Alleen als het echt
niet anders kan, als er sprake is van ernstig nadeel én verzet, kunnen we onvrijwillige zorg toepassen. Daar gaan we samen over in gesprek. In elke fase blijven we zoeken naar alternatieven
en betrekken we deskundigen, zoals ons multidisciplinair expertiseteam, om daarover mee te
denken. Onvrijwillige zorg gaat altijd samen met een afbouwplan.

ONVRIJWILLIGE
ZORG

•
•
•

Cliënten hebben het recht om hun eigen keuzes te maken, ook als hier
risico’s aan verbonden zijn.
’s Heeren Loo past alleen onvrijwillige zorg toe als er sprake is van
gevaar en er geen andere mogelijkheden zijn.
Ingrijpende onvrijwillige zorg wordt elke drie maanden geëvalueerd.
Een expertiseteam ondersteunt medewerkers bij het verantwoord
afbouwen van onvrijwillige zorg.

We werken vanuit de volgende uitgangspunten:
• We gaan uit van de eigen regie van de cliënt
• De driehoek cliënt-verwant-zorgverlener staat centraal
• We zijn steeds in dialoog met de cliënt en/of diens vertegenwoordiger
• We werken met het basisprogramma en zorgprogramma
• We werken met het plan van de cliënt
• We werken met risico-inventarisatie en een vertaling daarvan in het behandeladvies.

30

31

Bureau Leren Werken optimaliseert het
werkvermogen van cliënten
Bureau Leren Werken
Bureau Leren Werken is hét aanspreekpunt op het gebied van leren, werken en ontwikkelen voor cliënten. Het
is gevestigd op het woonzorgpark Groot Emaus van ’s Heeren Loo in Ermelo. Ook de bewoners van Groot Emaus
en leerlingen van het Emaus college kunnen er terecht, ongeacht of het gaat om dagbesteding, vrijwilligerswerk, stage, beschut of regulier werk. De jobcoaches van het bureau kijken vooral naar de ontwikkelingsmogelijkheden van een cliënt en niet naar zijn of haar beperking. Het maximaal haalbare is een betaalde baan bij
een werkgever. Voor jobcoach Arie van der Voort van het bureau is het de uitdaging om de soms verborgen talenten van een cliënt in kaart te brengen. Dat vraagt om tweerichtingsverkeer: van ’s Heeren Loo maar ook van
haar partners: reguliere bedrijven en instellingen, gemeenten, UWV en bijvoorbeeld ook scholen voor Voortgezet Speciaal Onderwijs.

“Uiteindelijk is het de bedoeling om cliënten zoveel mogelijk te
laten participeren in de maatschappij, op een voor hen zo hoog
mogelijke trede op de participatieladder.”
Arie van der Voort, Jobcoach Bureau Leren Werken
Assistent woonhulp met ervaring
Walter Jonkman (31 jaar) werkt als assistent-woonhulp op een groep van ’s Heeren Loo in Ermelo en maakt
deel uit van de begeleiding. Hij heeft een arbeidscontract van 28 uur, woont zelfstandig buiten het park en heeft
enkele uren ambulante begeleiding per week. Vroeger heeft Walter zelf een paar jaar op Groot Emaus gewoond.
Gevarieerd werk
Als assistent-woonhulp heeft Walter een drukke en gevarieerde werkdag. Hij ondersteunt de cliënten op de
groep bij hun dagelijkse bezigheden. Hij assisteert bij het ontbijt, maakt brood klaar voor de cliënten die naar
dagbesteding gaan en begeleidt hen er ook naartoe. Verder ondersteunt hij cliënten als zij op stap gaan, bijvoorbeeld bij een bezoek aan een winkel of een attractiepark. Of zomaar een wandeling in de omgeving. Daarnaast
knutselt en schildert hij met cliënten en doet hij spelletjes. Ook maakt Walter graag muziek, hij speelt akoestisch gitaar en is begonnen met keyboard spelen. Muziek is echt zijn passie, maar soms moet hij zijn voorliefde
voor stevige muziek een beetje temperen omdat sommige cliënten meer van het rustige genre houden. Dan
past hij zijn repertoire gewoon een beetje aan.
Een nieuwe manier van werken
Op de vraag wat het begrip ‘duurzaamheid’ eigenlijk betekent geeft Walter een bondig maar zeer accuraat antwoord:

“Eigenlijk is duurzaamheid een nieuwe manier van
werken, dingen anders doen.”
Walter Jonkman
En dat is de spijker op de kop Walter. Die nieuwe manier van werken geldt bijvoorbeeld ook voor hoe je omgaat
met de ontplooiing van cliënten. Toen Walter opgroeide waren er echt minder kansen voor cliënten om een
opleiding af te ronden dan nu. Daarom droomt hij nu als assistent-woonhulp over het behalen van een diploma
in de toekomst.
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Droom verwezenlijken
Als ervaringsdeskundige neemt Walter talenten en inzichten mee, waardoor hij cliënten soms beter begrijpt. Het is zijn droom om vanuit zijn eigen ervaringen cliënten te helpen om zich te ontwikkelen. Walter:
‘Ik wil mensen zoals ikzelf – die ‘het niet zo goed is gelukt op school’ – helpen om zich te ontplooien en
hun droom waar te maken. Ik wil hen helpen zelfstandiger te worden, zodat zij misschien ook wel een betaalde baan in de zorg kunnen krijgen. Net als ik.’ Als hij daar aan kan bijdragen dan zou dat hem veel voldoening geven. Want natuurlijk wil Walter zelf ook graag groeien en een leven lang leren zoals iedereen. ‘Ik
wil graag een opleiding volgen én afronden, dat is vroeger niet gelukt door mijn beperking’, legt Walter uit.
Een diploma helpt
Walter is natuurlijk blij dat de mogelijkheden voor kinderen met een beperking enorm zijn toegenomen
vergeleken met vroeger. Walter: ‘Ik ben blij dat kleuters nu meer kansen krijgen om zich te ontwikkelen
en een opleiding af te ronden. Soms voelt het een beetje oneerlijk dat ik minder kansen heb gehad. Daarom wil ik graag een diploma als woonhulp halen. Want dat ‘papiertje’ betekent voor mij dat ik dan ook een
echte begeleider ben, dan ben ik meer gelijkwaardig met mijn collega’s in het team’.
Bureau Leren Werken regio Ermelo levert een bijdrage aan een inclusieve samenleving waar iedereen zijn
of haar talenten optimaal kan benutten. Een belangrijk thema voor ’s Heeren Loo waar het bureau op zeer
praktische wijze vorm en inhoud aan geeft door uit te gaan van de mogelijkheden en dromen van cliënten.
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3.4 Intern sociaal beleid
’s Heeren Loo gelooft dat medewerkers het verschil maken. Daarom geeft de organisatie ruimte
voor persoonlijke groei, en stimuleert zij haar medewerkers bij het opdoen van nieuwe ervaringen
die hun professionele leven verrijken. ’s Heeren Loo is een plek waar medewerkers samen leren
en eigen keuzes maken. Daarbij kijkt ’s Heeren Loo naar wie de medewerker is, wat hij of zij kan of
nodig heeft om zijn of haar talent zo goed mogelijk te benutten. Door in te zetten op de eigenheid
en talenten van iedere medewerker ontstaat de beste zorg voor de cliënten. Bij alles wat medewerkers doen stellen zij zichzelf de vraag in hoeverre cliënten, hun verwanten en hun begeleiders of
behandelaren daar beter van worden. Daarom werkt ’s Heeren Loo dichtbij, continu in dialoog en
samen met de mensen en collega’s die daarbij belangrijk zijn. ’s Heeren Loo zet zich in om de beste
vakmensen aan te trekken, te ontwikkelen en te behouden.
’s Heeren Loo als werkgever
’s Heeren Loo belooft haar professionals mooi werk, waarin zij met passie hun werk uitvoeren
en hun doelen realiseren. Mooi werk is werk dat ertoe doet. Het programma Bezetting op Orde
draagt bij aan dat mooie werk. In 2021 zijn onderstaande onderdelen uit het programma
gerealiseerd of staan klaar om in 2022 geïmplementeerd te worden.
Duurzaam en Activiteit Gerelateerd Werken (DAGW)
We willen de duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers bevorderen, door hen te helpen bij
het vinden van betere werk-privé balans, met meer regie en flexibiliteit. Zo zorgen we ervoor dat
medewerkers productief, gemotiveerd en gezond willen en kunnen blijven werken. Dit vraagt dat
we, als organisatie en als medewerker, op een andere manier naar onze omgeving en naar onze
(traditionele) manier van werken kijken en daarin bewuste, duurzame keuzes maken. Daarom is
in 2021 binnen ’s Heeren Loo een nieuw werkconcept geïntroduceerd, namelijk Duurzaam en Activiteit Gerelateerd Werken (DAGW). DAGW biedt de mogelijkheid om, binnen de teamafspraken,
het werk flexibeler in te richten.
DAGW geldt voor alle medewerkers binnen ’s Heeren Loo, maar ziet er voor iedereen anders
uit. Sommige functies vragen om fysieke aanwezigheid op de locatie, terwijl andere functies
de mogelijkheid bieden zowel thuis als op locatie te werken, afhankelijk van de aard van de
werkzaamheden van dat moment. Dit komt de productiviteit ten goede en zorgt voor een betere
balans tussen werk en privé; minder reistijd en een flexibelere dagindeling. DAGW bevordert dus
de vitaliteit van de medewerker, thuis én op het werk. En dat is precies wat we nastreven met de
Koers in beweging. Bovendien maakt het ’s Heeren Loo een aantrekkelijkere werkgever.
Persoonsgericht Werken
Ook heeft Persoonsgericht Werken zijn intrede gedaan. Bij Persoonsgericht Werken streven we
naar een optimale balans tussen goed leven voor cliënten, mooi werk voor medewerkers en een
duurzame gezonde organisatie. Met Persoonsgericht Werken kunnen medewerkers over domeinen en teams heen, in een combinatie van diensten werken. Binnen de kaders van financieel
gezonde bedrijfsvoering en roosters willen we medewerkers meer ruimte en regie geven om
werk en privé prettig te combineren en zich verder te ontwikkelen. Een goed rooster, passend bij
wensen en behoeften van medewerkers, is van grote invloed op de medewerkerstevredenheid.
Invloed en regie op het eigen werk bevorderen het werkgeluk. Bevlogenheid ontstaat bij voldoende uitdaging en beperkte werkstress. Kortom: Persoonsgericht Werken draagt bij aan goed
werkgeverschap en behoud van medewerkers.

Duurzaam en Activiteit Gerelateerd Werken bij ’s Heeren Loo

MOOI WERK

Hoe draag jij met
je team dan bij aan
duurzaamheid?

Op welke plek kun jij
met je team het beste de
(team)werkzaamheden
’s Heeren Loo belooft
of activiteiten uitvoeren?

haar medewerkers mooi werk, waarin zij met passie hun
werk uitvoeren en hun doelen realiseren. Dit doet zij door:
•
medewerkers te stimuleren zich voortdurend te blijven ontwikkelen
•
medewerkers passende contracten en roosters aan te bieden
•
teams te versterken door hen goed te ondersteunen, zodat zij meer tijd
hebben voor de directe zorg.

Kan je fijn thuiswerken?
JA

Werk vanuit thuis.

Kies een werklocatie en zoek
waar dit kan
Heb je vandaag een vergadering gepland?
NEE

JA

Zit je vaak op dezelfde plek o
JA

Besloten thuis te
werken maar wel

Ruim je (persoonlijke) spullen

behoefte aan een

een keer een andere werkple

bruisende omgeving?

Een ‘nieuwe’ omgeving inspir

JA

Laptop onder de arm
en op naar die leuke
koffietent om de hoek.

Is het een overleg waarvoor je elkaar in persoon
wilt zien?
JA

Boek een ontmoetingsruimte waar
je comfortabel kunt overleggen

NEE

Een betere werk-privébalans met hybride werken
Heb je een interactieve brainstorm gepland.

Heb je binnen je team afgesp

JA

het teamoverleg fysiek plaat
Moet je het
vandaag
focussen?
Met
Duurzaam
en Activiteit Gerelateerd werken (DAGW) stimuleren
Ga naar kantoor en boek een plek waar je fijn kunt
JA
samenwerken.
weJAduurzame inzetbaarheid van medewerkers.
Het
zorgt voor een betere werk-privé balans, meer regie en flexibiliteit.Ga naar kantoor en boek een
Kan dat thuis?
geschikte (samen)werkplek.
Daarnaast draagt het ook bij aan een beter milieu door minder woonBen je deze week nog niet op kantoor geweest?
NEE
JA
Heb je een hybride overleg? (
werkverkeer.
zowel digitaal als fysiek plaa
Werk thuis.
De rust van de eigen omgeving is
soms precies wat je nodig hebt.

NEE

JA

Ga naar kantoor, contact metof
collega’s
Bij DAGW bepaalt de aard van de werkzaamheden
eengeeft
medewerker
energie en brengt nieuwe ideeën. En deel dan
Kijk naar jouw activiteiten va
Werk thuis. Bel in via Teams.
Kies
een
werklocatie
en
zoek
een
rustige
werkplek
thuis of op locatie werkt. Daarover meteen
maakt
iedereen
met zijn of het nodig is om naar kanto
dat leuke
verhaal overafspraken
je weekend!
leidinggevende en team. “Het bevalt goed”, vertelt een medewerker:
“Als ik klaar ben en de laptop uitzet, ben ik meteen thuis. Bovendien
kan ik me thuis beter concentreren. Naar kantoor ga ik vooral voor het contact met mijn
collega’s, want dat is ook waardevol.”

Programma ‘Wegwijs bij ’s Heeren Loo’
Met het programma ‘Wegwijs bij ’s Heeren Loo’ worden nieuwe medewerkers tijdens de eerste
periode bij de organisatie extra ondersteund. Dat vinden we belangrijk. Het programma staat vol
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met activiteiten en informatie die de medewerker helpt wegwijs te raken tijdens de eerste
werkweken en verdere dienstverband bij ‘s Heeren Loo. Ook biedt het programma handvatten
voor de leidinggevende zodat hij kan zorgen voor een goede start.
Een nieuw duurzaam functiehuis
In 2021 is gestart met de voorbereidingen van een nieuw duurzaam functiehuis in het primaire
proces. Met het nieuwe functiehuis beogen we dat medewerkers meer eigenaarschap in hun
functie krijgen, er meer transparantie is in de werkprocessen, en bij te dragen aan hun (loopbaan)ontwikkeling en werkgeluk. Zo geven we mede vorm aan de belofte Mooi Werk.

“Mooi werk voor medewerkers is een belangrijke
pijler binnen de koers van ’s Heeren Loo. Duurzame inzetbaarheid van
medewerkers is daar een belangrijk onderdeel van. Het is voor ons
allemaal belangrijk dat we fysiek en mentaal fit blijven in deze snel
veranderende maatschappij.”
Ellen Boonen, directeur HRM

Versterking van de teams
In 2021 is gewerkt aan het versterken van teams. De ondersteunende structuur van de zorgteams
is zo ingericht dat medewerkers hun werk dicht bij de cliënt kunnen doen en zij tijd hebben voor
aandacht voor de cliënt en collega’s. Door de coronacrisis is de druk op de zorg toegenomen.
Aandacht voor het welzijn van de medewerker zelf en voor de ander was extra belangrijk tijdens
deze periode. De pandemie vraagt veel van onze medewerkers, privé en op het werk. Het vitaliteitsplatform ‘SamenGezond bij ’s Heeren Loo’, is een instrument om medewerkers te ondersteunen om vitaal te blijven. Daarnaast biedt het platform kaders, factsheets met informatie en tips
over hoe om te gaan met de uitdagingen in het dagelijkse leven.
Tien beloftes voor een duurzaam personeelsbeleid
In het kader van haar duurzame personeelsbeleid doet ’s Heeren Loo tien beloftes aan haar
medewerkers. Deze beloftes weerspiegelen de visie op mens en werk en zijn een persoonlijke
belofte aan alle medewerkers. De beloften zijn hieronder letterlijk opgenomen.
1. We hebben het mooiste werk
We hebben werk dat ertoe doet. Jij kunt iets waardevols betekenen voor mensen met een
beperking. Je draagt bij aan de persoonlijke gezondheid, welzijn en participatie van cliënten
in de samenleving. Samen met familieleden, zorgverleners, belangenbehartigers, vrijwilligers
en andere betrokkenen kun jij het leven van mensen met intensieve zorgvragen verruimen en
verrijken. Onze persoonlijke zorg door medewerkers vergroot de zelfredzaamheid, verzacht pijn,
geeft alledaags comfort, plezier en biedt troost. Ongeacht je functie, dragen we daar allemaal aan
bij. Werk om trots op te zijn.
2. We zijn en blijven experts in ons vak
We werken met bewezen effectieve behandelwijzen en -methoden. We hebben een schat aan
kennis en expertise in huis en vinden partners in universiteiten en hogescholen om deze kennis
en ervaring in wetenschappelijke en professionele zin verder te ontwikkelen en te verspreiden.
Via onder meer regiegroepen en expertiseteams delen we kennis en bevorderen we ervaringsdeskundigheid, ook buiten onze organisatie. Op deze manier werken we met methoden waar we
positieve ervaringen mee hebben opgedaan en weten we zeker dat we dingen doen waar
cliënten écht baat bij hebben.

DUURZAAM
PERSONEELSBELEID

’s Heeren Loo doet tien beloftes voor duurzaam personeelsbeleid aan
haar medewerkers. Deze beloften laten de visie op mens en werk zien.
1.
We hebben het mooiste werk.
2.
We zijn en blijven experts in ons vak.
3.
We hebben oog voor de ander.
4.
We werken samen, netwerken is een must voor iedereen.
5.
We omarmen de techniek van morgen.
6.
We blijven leren en ondernemen.
7.
We vragen je kleur te geven aan je eigen baan.
8.
We vinden bewegen gezond.
9.
De samenwerking tussen zorgprofessional, cliënt en familie
is cruciaal.
10. We willen bij de koplopers in de zorg horen.

3. We hebben oog voor de ander
Werken bij ’s Heeren Loo is werken in een omgeving waarin er oog is voor de ander. Ons doel is
dat er elk jaar meer mensen gelukkig aan het werk zijn. Dat meten we met regelmaat. We ondersteunen je waar mogelijk, zodat jij je werk op een prettige manier kunt doen en zo goed mogelijk
in je vel zit. We hebben aandacht voor veiligheid en risico’s en zoeken steeds naar nieuwe
manieren van preventie. ’s Heeren Loo is een zorgvriendelijke werkgever, we begrijpen hoe
belangrijk het is dat werk en privé goed in balans zijn. We stimuleren je om gebruik te maken
van de mogelijkheden die we daarvoor bieden. De participatiemaatschappij vraagt flexibiliteit
van jou en van ’s Heeren Loo. Ook bieden we zelf mensen met een achterstand op de arbeids36
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markt, zoals mensen met een beperking, eerlijke kansen op passend werk.
4. We werken samen, netwerken is een must voor iedereen
We werken samen omdat we samen verder komen, beter werk leveren en het ook leuker is. We
werken samen met familie, vrijwilligers en betrokkenen van onze cliënten, met collega’s uit andere
teams en met organisaties binnen en buiten de gehandicaptenzorg. Netwerken is een must. Daarmee wordt ons blikveld verruimd en dat biedt nieuwe ontwikkelkansen voor jou én voor de cliënt.
5. We omarmen de techniek van morgen
Techniek is misschien niet waar je hart ligt, maar we hebben het nodig om het leven van de
cliënt te vergemakkelijken. Daarin wachten we niet af, maar onderzoeken we actief welke
mogelijkheden de nieuwe technologieën ons bieden. Vanzelfsprekend is en blijft de menselijke
aandacht van zorgprofessionals onmisbaar voor cliënten. De techniek kan ons daar wel enorm
bij helpen.
6. We blijven leren en ondernemen
De maatschappij verandert continu en de verwachtingen van cliënten ook. We beseffen dat het
morgen weer een stukje beter kan. We hebben een cultuur waarin verandering vanzelfsprekend
en leuk is, zodat we met vertrouwen naar de toekomst kijken. Je bent gespitst op oplossingen,
kansen en verbeteringen en krijgt de ruimte om initiatief te nemen en problemen bij de bron op
te lossen. Fouten maken en daarvan leren is oké. We verwachten dat je jezelf blijft ontwikkelen
en helpen je daar actief bij.
7. We vragen je kleur te geven aan je eigen baan
Geen bakker bakt hetzelfde brood, geen kunstenaar maakt dezelfde kunst. Dat geldt ook voor ons
vak. Je diploma’s, vakmanschap, kennis en ervaring vormen uiteraard het fundament. De manier
waarop je invulling geeft aan je werk maakt voor de cliënt het verschil. Gebruik je talent en
persoonlijkheid, geef kleur aan je eigen baan en daarmee aan het leven van de cliënt.
8. We vinden bewegen gezond
Natuurlijk, fysieke beweging is gezond en vitaliteit vinden we belangrijk. We verwachten van
medewerkers dat ze daarin zelfsturend zijn. We bedoelen hier de beweging in je loopbaan. Je
kunt bij ’s Heeren Loo in heel Nederland aan het werk. Je kunt er voor kiezen om in een ander
team of andere regio te gaan werken. Of in een andere functie. Tijdelijk of permanent, binnen of
zelfs buiten ’s Heeren Loo. Het is ieders uitdaging om ervoor te zorgen dat we klaar zijn voor een
werkend leven waarin we langer aan het werk zullen zijn en met meer verandering en dynamiek
moeten omgaan. Je bent niet bang om regie te nemen over je eigen loopbaan en zo nu en dan te
veranderen van werkplek.
9. De samenwerking tussen zorgprofessional, cliënt en familie is cruciaal
Alles wat we doen, doen we om de samenwerking tussen begeleider, cliënt en familie te ondersteunen. Zij vormen de kern van onze organisatie: de driehoek. Om hen heen staat een team van
collega’s die direct bij hun werk betrokken is. Bij alles wat we doen stellen we onszelf de vraag
wat cliënten, hun familie en hun begeleiders daar beter van worden. Als we dat niet kunnen
uitleggen, doen we het niet.
10. We willen bij de koplopers in de zorg horen
We werken bewust aan een organisatie waar vakmensen graag komen werken en willen blijven.
Een werkgever die garant staat voor arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden die competitief
zijn in de branche. Een plek waar managers verbinden, coachen, aandacht hebben en de ontwikkeling van talent faciliteren. Een werkgever die lef toont, successen viert en vertrouwen geeft.
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Lerende organisatie
’s Heeren Loo wil ervoor zorgen dat medewerkers gedurende hun loopbaan geboeid blijven, een
zinnige bijdrage (blijven) leveren, het beste uit zichzelf halen, prettig samenwerken, elkaar inspireren en zichzelf voorbereiden op een volgende stap. ’s Heeren Loo ziet leren als een onderdeel van
de integrale verantwoordelijkheid van de regiodirecteuren en directeuren van de concerndiensten.
Daarom werken de afdeling HRM en de Academie van ’s Heeren Loo nauw samen. Contactpersonen in de regio vormen de verbinding tussen regio en Academie. Deze contactpersonen hebben
zitting in het HR-team en op aanvraag in het managementteam van de regio. De contactpersoon
bespreekt het leerklimaat en de leervraagstukken in zijn of haar teams met managers zorg.
De Academie
Alle leeractiviteiten voor de medewerkers van ’s Heeren Loo zijn bijeengebracht in een aparte
concerndienst met ruim 120 medewerkers: de Academie. De Academie heeft teams voor praktijkleren, leerspecialisten, teamcoaches en een afdeling service desk en opleidingsplanning en
wordt aangestuurd door een directeur. De drie beloftes van ’s Heeren Loo - goed leven, mooi werk
en een duurzaam gezonde organisatie - zijn het fundament voor de lerende organisatie die wij
willen zijn. Medewerkers zijn vanuit hun intrinsieke motivatie eigenaar van hun eigen
ontwikkeling en opleiding.
Instroom
In de zorg is het moeilijk om gediplomeerde zorgmedewerkers te vinden. De vraag naar opleiding groeit dan ook. Daarom werkt de Academie nauw samen met de recruitmentafdeling voor
een goed gebalanceerde instroom van medewerkers. Opvallend is dat leerlingen bij de Beroeps
Begeleidende Leerweg (BBL) een gemiddelde leeftijd van 35 jaar hadden. Zij-instromers dus, die
vanuit een intrinsieke motivatie kiezen voor werken in de zorg. Zij scholen zich via praktijkgericht leren, waarbij de cliëntvraag het uitgangspunt is voor wat de leerling wil en moet leren.
Onze opleidingstrajecten zijn dus geen race naar een diploma.
Daarnaast levert ’s Heeren Loo een directe bijdrage aan het vaststellen van de eindtermen
binnen de zorgopleidingen op mbo-niveau. Lees hier meer over op pagina 60.
Met alle leerlingen, stagiaires en medewerkers met een coronabaan samen waren er in 2021
ruim 2.400 studenten actief binnen onze organisatie.
Subsidieregeling coronabanen in de zorg
De overheid heeft in 2021 een subsidieregeling ingesteld om tijdelijk extra medewerkers aan te
trekken. Dit om de continuïteit van zorg tijdens de COVID-19 uitbraak te waarborgen.
’s Heeren Loo heeft intensief gebruik gemaakt van deze regeling: zo’n 300 mensen zijn een half
jaar boventallig ingezet in het primaire proces, bijvoorbeeld als assistent woonhulp. Zij doen
hand- en spandiensten op woongroepen en dagbestedingslocaties. Deze medewerkers zijn in
dienst van ’s Heeren Loo. Tijdens deze periode behaalden ze ook het mbo-certificaat individuele
ondersteuning in de maatschappelijke zorg. Daarna kunnen zij via de reguliere opleidingstrajecten van de Academie uiteindelijk doorstromen naar een ‘volwaardige, gekwalificeerde baan in de
zorg bij ’s Heeren Loo. Van de ongeveer 300 medewerkers met een coronabaan heeft 98% gebruik
gemaakt van deze mogelijkheid en is bij ons gebleven.
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LERENDE
ORGANISATIE

DE ACADEMIE

INSTROOM
MEDEWERKERS

’s Heeren Loo wil ervoor zorgen dat medewerkers gedurende hun loopbaan:
•
geboeid blijven
•
een zinnige bijdrage (blijven) leveren
•
het beste uit zichzelf halen
•
prettig samenwerken
•
elkaar inspireren
•
zich voorbereiden op een volgende stap.

Alle leeractiviteiten binnen ’s Heeren Loo zijn samengebracht in de
Academie, met:
•
teams voor praktijkleren
•
leerspecialisten
•
teamcoaches
•
medewerkers service desk en opleidingsplanning.

Door een tekort aan gediplomeerde medewerkers is er een groeiende
vraag naar opleiding. In 2021 had ‘s Heeren Loo:
•
1.843 begeleiders in opleiding mbo en hbo (BBL)
•
276 begeleiders via maatwerkroutes (mbo-certificaten)
•
647 stagiairs mbo en hbo (BOL).
De resultaten:
•
praktijkgestuurd leren, certificering & diplomering
•
het behalen van de HR-doelstelling om de bezetting op orde te
krijgen.

Vast werk na hun coronabaan
Door positieve ervaringen tijdens hun coronabaan, heeft de gehandicaptenzorg hun hart gegrepen en werken en leren Amber en Marc nu voor
persoonlijk begeleider niveau 4.
Amber was chef-kok
“Bij mijn werk op de Franciscushoeve heb ik veel aan mijn kennis en
ervaring uit mijn horeca-tijd. Ook de ervaring met mijn kinderen draagt
bij. Omgaan met mensen, reageren op conflicten, een bedrijf runnen,
samenwerken in een team en je mannetje staan helpen mee in de gehandicaptenzorg. In beide beroepsgroepen zorg je voor mensen, dat is niet
wezenlijk anders. Ook maak ik me niet zo snel druk en denk ik oplossingsgericht. De cliënten zijn blij met mijn chef-kok achtergrond. Ik kook eigenlijk altijd
en dat valt bij hen in de smaak.”
Marc was communicatieadviseur
“Ik werk met mannen van mijn leeftijd of ouder met een sociaal emotionele ontwikkeling van ongeveer
36 maanden. Het zorgen voor hen gaat heel vanzelf. Ik heb zelf twee kinderen opgevoed en dat helpt als
ik met deze mannen aan het werk ben. Het is belangrijk dat je goed kijkt en luistert en aanvoelt wat wel
of niet kan. Het werk geeft me veel voldoening. En ik werk met een ongelofelijk mooi team. Het zijn allemaal mensen die er alles aan doen om het de bewoners zo goed mogelijk naar de zin te maken en ze te
ondersteunen tijdens hun dagelijks leven. Het is fijn dat je elkaar kunt aanspreken en veel van elkaar
kunt leren. Het is echt een warme deken.”
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Doorstroom
De Academie biedt een breed palet trainingen aan medewerkers om bevoegd en bekwaam
te blijven in hun werk. Er zijn trainingsprogramma’s voor alle niveaus, van directeuren tot
vrijwilligers. Zo verrijken ruim 450 trainers hun functie met het trainerschap.
Binnen de leerlijnen is een goede verbinding tussen inhoud (zorgprofessionals), gedrag
(medewerkers) en leercultuur (praktijkleren). Daarvoor is veelvuldig afstemming met
expertisecentrum Advisium en de afdeling HRM.
De Academie heeft onder andere leerlijnen ontwikkeld voor de zorgprogramma’s voor
specifieke doelgroepen (zie pagina 23-27). Deze leerlijnen hebben een vaste opbouw met
intervisie en een praktijkopdracht, fysieke training en e-learnings. Door de modulaire opbouw
hoeven deelnemers alleen die modules te volgen waar zij behoefte aan hebben.
Digitalisering leercontent
Vanwege de beperkingen door corona heeft de Academie die periode benut om de inhoud van
de opleidingen in het primaire proces te digitaliseren. Deze ontwikkeling maakte de trainingen
en cursussen creatiever van opzet, veel toegankelijker en eenvoudiger te volgen. Eind 2021 zijn
deze digitale lessen opgenomen in een nieuw leermanagementsysteem ‘Mijn Leeromgeving’.
Met de inrichting van de e-learning omgeving kan de Academie nog beter nieuwe medewerkers
aan ’s Heeren Loo binden en huidige medewerkers behouden. Ook draagt de Academie bij aan de
verdere professionalisering van de organisatie. Een ander voordeel van digitalisering is
duurzame winst. Cursisten hoeven niet te reizen wat tijd scheelt, reiskosten en CO2 bespaart.
Persoonlijk leiderschap
In 2021 is de conclusie getrokken dat de managers zorg een te grote afstand hadden tot de
zorgmedewerkers. Op basis van die constatering zijn nieuwe functieprofielen opgesteld voor de
managers zorg, waarbij de span of control naar beneden is bijgesteld. In de nieuwe functieomschrijvingen is de span of control teruggebracht van zo’n 100 medewerkers naar rond de 60 per
leidinggevende. Met deze maatregel krijgen managers zorg ruimte om meer aandacht aan hun
teams te besteden. We verwachten dat dit bovendien de leidinggevenden helpt om de
werkzaamheden duurzaam gezond te organiseren. En daarmee medewerkers meer te betrekken
bij en te binden aan ’s Heeren Loo. Vanuit deze visie heeft de Academie op basis van de nieuwe
functieprofielen een persoonlijk leiderschapsprogramma opgezet van 8 maanden. Het programma bestaat uit een basisopleiding en extra facultatieve modules, als aanvullende bouwstenen op
de basisopleiding.
De interne samenhang
De Academie draagt bij aan de HR-doelstellingen van de organisatie en benut de expertise van
expertisecentrum Advisium. Deze interne samenhang komt terug in onderstaande resultaten.
Voor de vakbekwame toekomstige professional (student, (aanstaande) medewerker):
•
praktijkgestuurd leren, certificering en diplomering
•
het behalen van de HR-doelstelling om de bezetting op orde te krijgen. Voor de up-to-date
zorgprofessional (de lerende medewerker)
•
praktijkgerichte leeractiviteiten
•
accreditatie, certificering, verdieping en verbreding
•
bijdragen aan de HR-doelstelling dat kennis en kunde beschikbaar is in de organisatie, onder
andere bij expertisecentrum Advisium.
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DOORSTROOM
MEDEWERKERS

De Academie biedt trainingen aan medewerkers om bevoegd en bekwaam te blijven.
Zij doet dat door:
•
trainingsprogramma’s voor alle niveaus
•
450 trainers
•
leerlijnen voor alle zorgprogramma’s met intervisie en een praktijkopdracht, fysieke training en e-learning. Door de modulaire opbouw volgen deelnemers alleen die
modules waar zij behoefte aan hebben.
De resultaten:
•
actuele kennis
•
praktijkgerichte leeractiviteiten
•
accreditatie, certificering, verdieping en verbreding
•
bijdragen aan de HR-doelstelling dat kennis en kunde beschikbaar is in de organisatie, onder andere bij expertisecentrum Advisium.
•
reflecteren
•
teamontwikkeling en leerklimaat
•
persoonlijk leiderschap
•
bijdragen aan de HR-doelstelling om persoonlijk leiderschap in de organisatie te
stimuleren.
Met deze resultaten ondersteunt de Academie het duurzaam personeelsbeleid.

Flexibel leren met de nieuwe Maatwerkroute
De maatwerkroute geeft nog meer waarde aan eerder
verworven competenties en laat het diploma-denken los.
Een volledige mbo-opleiding is dan niet altijd meer nodig.
“Medewerkers die zich bij ’s Heeren Loo willen bekwamen in
de gehandicaptenzorg, krijgen vooraf een gesprek over wat zij
nodig hebben om hun vak uit te oefenen”, vertelt specialist praktijkleren Monique Beem. “Eerdere opleiding(en) en verworven competenties worden in kaart gebracht en op waarde geschat. Ook kijken
we bij welke doelgroep de student gaat werken. Daarna volgt een bindend
scholingsadvies om certificaten te behalen voor aanvullende competenties. Zijn
die behaald, dan is de medewerker volledig geschoold voor zijn werk bij ’s Heeren Loo. Zo heeft
iemand met Pabo en werkervaring in het speciaal onderwijs voldoende aan het certificaat individuele ondersteuning van de cliënt met een (verstandelijke) beperking. Want diegene kent
de doelgroep en weet hoe zij kan omgaan met groepsdynamiek.
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Voor de reflecterende professional (de lerende medewerker):
•
teamontwikkeling en leerklimaat
•
persoonlijk leiderschap
•
bijdragen aan de HR-doelstelling om persoonlijk leiderschap in de organisatie te stimuleren .
De Academie levert een bijdrage aan mooi werk en een duurzaam gezonde organisatie omdat:
•
leren het werkplezier verhoogt en daarmee de vitaliteit van medewerkers en vrijwilligers
•
opgeleide en reflecterende medewerkers bijdragen aan een goed leven voor cliënten en mooi
werk voor medewerkers
•
een goed leerklimaat en voldoende ontwikkelingsmogelijkheden ‘s Heeren Loo een
aantrekkelijke werkgever maken met oog voor het portfolio Leven Lang Ontwikkelen
•
door continue ontwikkeling de organisatie adaptief en flexibel blijft
•
onze leerinfrastructuur een efficiënte bedrijfsvoering helpt te verbeteren
•
leer-werktrajecten en zij-instroomroutes een bijdrage leveren aan ‘bezetting op orde’.

Ruime keuze uit
cursussen en trainingen
Een medewerker bij ‘s Heeren Loo is nooit
uitgeleerd. Met coaching en trainingen blijf je
je ontwikkelen en blijft je werk boeiend.
Onderstaand enkele voorbeelden:
• Individuele coaching: de coaching richt zich op persoonlijke groei, het vergroten van
zelfvertrouwen en het exploreren, ontwikkelen en toepassen van de eigen mogelijkheden.
• Intervisie: een vorm van begeleiding waarbij collega’s samen op zoek gaan naar nieuwe
inzichten om ervaren knelpunten in de werksituatie op te lossen. Doel is elkaar te
ondersteunen om beter te worden in het werk.
• Teamcoaching: teamcoaching gaat over samen leren. Het doel is het team beter te leren
samenwerken zodat het team als geheel beter gaat functioneren.
• Loopbaan supportcentrum: het centrum biedt medewerkers ondersteuning bij veranderingen
in hun werk of als zij hun loopbaan binnen ’s Heeren Loo een andere richting willen geven.
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’s Heeren Loo is gecertificeerd voor de Milieuthermometer Zorg op niveau brons
en legt jaarlijks verantwoording af over haar
integrale duurzame strategie in de
Zelfverklaring ISO 26000. Dit past binnen
ontwikkelingsdoel 13 van de VN: ‘Klimaatactie’.

3.5 Milieu
’s Heeren Loo is sterk gemotiveerd om duurzaam en milieuvriendelijk te ondernemen. Dit doen
wij vanuit ons zorghart en onze duurzaamheidgedachte, want de organisatie wil actief bijdragen
aan een toekomstbestendige wereld voor de huidige en toekomstige generaties. In 2016 zijn we
gestart met de implementatie van de Milieuthermometer zorg (MTZ). Dit is een gecertificeerd
managementsysteem voor milieuaspecten van zorginstellingen, dat omarmd is door de
branchepartijen in de zorg. In 2021 zijn 14 van de 16 regio’s van ’s Heeren Loo gecertificeerd voor
de MTZ op niveau brons.
In het najaar van 2018 ondertekenden wij de Green Deal Zorg 2.0 ‘Duurzame Zorg voor een
Gezonde Toekomst’. Het ministerie van VWS faciliteert deze deal. Daarnaast heeft ‘s Heeren Loo
in 2020 een eigen Deal Duurzaam Ondernemen opgesteld. Als basis hiervoor dienden de Green
Deal voor de zorg, de koers en de keuze voor de MVO-richtlijn ISO 26000, waarbij de
Milieuthermometer zorg het kernthema Milieu afdekt.

CO2UITSTOOT

Basis
Huidig
Doel

Beleid en ambitie
Op onderstaande onderwerpen rapporteren wij over de doelen, de middelen en het resultaat van:
•
CO2-uitstoot
•
energie
•
vervoer
•
afval
•
vastgoed
•
inkoop.
CO2-uitstoot
Conform de landelijke doelstelling streeft ‘s Heeren Loo naar een CO2 reductie van 50% in 2030.
Dit doen we door:
•
bewuster om te gaan met energie en mobiliteit (zie de betreffende paragrafen)
•
verduurzaming van de gebouwde omgeving (zie pagina 48-50)
•
inkoop van groene energie en de opwekking van hernieuwbare energie (zie alinea Energie).
Zie rechterpagina voor de resultaten.

CO2-uitstoot verminderen door:
•
bewuster omgaan met energie en mobiliteit
•
verduurzamen gebouwde omgeving
•
inkopen van groene energie
•
opwekken van hernieuwbare energie.
Jaar
2018
2021
2030

Totale uitstoot ’sHL
33.848 ton
31.765 ton
16.778 ton

Uitstoot per cliënt*
5,3 ton
4,8 ton
2,6 ton

*de resultaten per client zijn gemiddelden per cliënt per jaar, dit betreft cliënten uit alle regio’s
met een 24-uurs indicatie.

ENERGIE

Energie besparen door:
• lesmodule voor cliënten om zuinig met energie om te gaan
• praatplaat ‘Jouw duurzame huis. Wat doe jij vandaag?’ met duurzame tips
• veertien regionale duurzaamheidsteams.

Basis
Huidig
Doel

Energie
Op energiegebied zetten wij in op zowel energiebesparing als op de vergroening van de
energiemix. Dit doen we door:
•
het installeren van 8.458 zonnepanelen per eind 2021 met een productie van 941 MWh (de
kleine installaties zijn niet meegerekend)
•
het betrekken van elektriciteit van zonneparken in de regio
•
een module van de academie voor Zelfstandigheid om cliënten te leren zuinig met energie
om te gaan
•
veertien regionale duurzaamheidsteams, die cliënten en medewerkers op de locaties
betrekken bij een duurzamere bedrijfshuishouding
•
een Praatplaat ‘Jouw duurzame huis. Wat doe jij vandaag?’ met tips om duurzamer te
handelen. Zie pagina 51.

Jaar
2018
2021
2030

Totaal verbruik ‘sHL
525.812 GJ
543.880 GJ
422.147 GJ

Uitstoot per cliënt
83,5 GJ
82,1 GJ
71 GJ

Vergroenen energie door:
• installeren zonnepanelen
• elektriciteit rechtstreeks inkopen bij regionale zonne- en windparken.
Geplaatste zonnepanelen
Totaal aantal zonnepanelen
2017
578
578
2018
580
1158
2019
1.049
2.207
2020
5.887
8.094
2021
364
8.458
De productie uit eigen zonneparken (exclusief de kleine installaties) bedraagt 941.060
kWh. In 2021 is voor 306.131 kWh aan het elektriciteitsnet terug geleverd.

’s Heeren Loo investeert in eigen energieopwekking en betrekt energie voor twee van
haar woonzorgparken direct van een regionaal zonnepark. Daarmee draagt de organisatie bij aan ontwikkelingsdoel 7 van de VN: ‘Betaalbare en duurzame energie’, waarbij
het aandeel hernieuwbare energie in de energiemix wordt verhoogd’.
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Mobiliteit
De nieuwe ‘Werktafel Mobiliteit’ heeft de opdracht om duurzame mobiliteitsoplossingen te
faciliteren die de CO2 -uitstoot reduceren. Dit betreft woon-werkverkeer, cliëntenvervoer en
dienstreizen. Aangezien ’s Heeren Loo pas vanaf 2019 alle vervoersgegevens registreert, is dat
het basisjaar. Door de toename van ambulante zorg neemt het aantal zakelijke kilometers toe.
Het inzetten van elektrische deelfietsen kan hiervoor een oplossing zijn. Dit wordt in 2022 nader
uitgewerkt. Zie rechterpagina voor de resultaten.
Afval
Ons doel is tot 2030 ieder jaar 5% minder restafval te produceren. Dit komt neer op een totale
reductie van restafval van 80% ten opzichte van 2014. Restafval blijft over na het scheiden van
de herbruikbare componenten uit het afval.
Voor afvalreductie gebruiken we:
•
milieustraten
•
sorteeranalyses om herbruikbare restmaterialen terug te winnen
•
interne marktplaats om onbenutte producten, diensten, afval en (rest-)
materialen intern te delen en zo verspilling te voorkomen
•
afvalpreventie- en reductieplannen
•
composteermachines voor GFE-afval op de zorglocaties als dagbesteding voor cliënten.
De compost wordt zelf gebruikt en aan externe klanten verkocht.
Zie rechterpagina voor de resultaten.
Vastgoed
In de visie van ’s Heeren Loo over vastgoed staat het welzijn van de cliënt en de gebruiker voorop. Het uitgangspunt is een goede kwaliteit van huisvesting voor wonen, werken en leren. Een
plek waar cliënten, verwanten en collega’s zich welkom, thuis en prettig voelen. In 2018 hebben
wij de visie op duurzaam vastgoed voor het jaar 2030 vastgesteld. Het doel is om binnen de vastgoedportefeuille 50% CO2-reductie te realiseren. Hiervoor is een CO2-routekaart opgesteld met
maatregelen ter verduurzaming.
Nieuwbouw volgens BENG
Voor nieuwbouw en renovatie van groepswoningen heeft ’s Heeren Loo een huisvestingconcept ontwikkeld. Het uitgangspunt hierbij is eigen regie voor de cliënt. De cliënt heeft een eigen
studio of appartement met een woonslaapverblijf, een eigen sanitaire ruimte en de mogelijkheid
voor een kitchenette. Technische voorzieningen dragen bij aan de optimale eigen regie voor
de cliënt. We blijven het huisvestingsconcept voor groepswoningen optimaliseren en doorontwikkelen. Dit doen we op basis van de gebruikerservaringen van medewerkers en cliënten en
van de terugkoppeling vanuit de beheerorganisatie. Sinds 2021 is het huisvestingsconcept voor
groepswonen ‘BENG’ (Bijna Energie Neutraal Gebouw). Per project kijken we welk installatieconcept het meest duurzaam is. In 2022 worden ruim 200 nieuwe studio’s gebouwd die voldoen aan
de nieuwe BENG-eis.
Van BENG naar ENG
’s Heeren Loo ontwikkelt naast de BENG-variant ook een energie neutrale variant. De komende
jaren doen we ervaring op met varianten van energie neutrale gebouwen in eigendom en huur.
De informatie uit deze projecten gebruiken we voor de doorontwikkeling.
Uitgangspunten verduurzaming bestaande gebouwen
Onze bestaande gebouwen verduurzamen we op basis van de verplichte Erkende Maatregelenlijsten voor energiebesparing (EML). Dit zijn maatregelen met een terugverdientijd van een tot
vijf jaar. We maken hierbij onderscheid tussen panden in eigendom die binnenkort gerenoveerd
worden en de overige panden in eigendom.
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ZAKELIJKE
KILOMETERS
VERVOER

Zakelijke kilometers terugbrengen door:
•
instellen werktafel mobiliteit.
Totaal dienstreizen
7.850.291 km
4.656.361 km
4.457.570 km

2019
2020
2021

AFVAL

Basis
Huidig
Doel

VASTGOED

Totaal eigen wagenpark
3.146.414 km
3.237.208 km
3.103.421 km

Afvalreductie door:
•
milieustraten
•
sorteeranalyses
•
interne marktplaats om producten en diensten
intern te delen
•
afvalpreventie- en reductieplannen
•
composteermachines voor GFE-afval op de zorglocaties.

Jaar
2018
2021
2030

Totale restaval ‘sHL
3.837.000 kg
2.183.554 kg
Afh. van aantal cliënten

Restafval per cliënt
348 kg
338 kg
100 kg

Verduurzamen vastgoed door:
•
huisvestingsconcept bijna energieneutraal (BENG) per 1 januari 2021
•
huisvestingsconcept doorontwikkelen tot energieneutraal (ENG)
•
bestaande gebouwen verduurzamen volgens verplichte Erkende
Maatregelenlijsten voor energiebesparing (EML)
•
duurzaam meerjaren onderhoudsplan voor eigendomspanden (DMOP)
•
terreinen verduurzamen door opwekken duurzame energie en
aanpassen ondergrondse infrastructuur.

Resultaat 2021:
•
in 56 panden zijn EML maatregelen toegepast
•
8 panden met hoog energieverbruik zijn gesloopt
•
pilotproject met gasloze groepswoningen in Druten met koude-warmteopslag en
zonnepanelen.
’s Heeren Loo heeft een bijna energieneutraal (BENG) huisvestingsconcept ontwikkeld en heeft de routekaart 50% CO2-reductie opgesteld om haar gehele vastgoedportefeuille te verduurzamen. Hiermee geven wij inhoud aan ontwikkelingsdoel 11
van de Verenigde Naties: ‘Duurzame steden en gemeenschappen’.
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Panden die binnenkort gerenoveerd worden
Bij gebouwen die binnenkort worden gerenoveerd passen we meteen de EML-maatregelen toe.
Daarnaast passen we EML-maatregelen toe met een terugverdientijd van 1 tot 15 jaar. Per project
maken we een afweging en kijken we naar gebruiksvriendelijkheid (eigen regie) en de technische- en financiële haalbaarheid.
Overige panden
In de periode 2018-2020 zijn al onze panden in eigendom geïnspecteerd voor een duurzaam
meerjaren onderhoudsplan (DMOP). Tijdens deze inspectie is ook gekeken of de panden voldoen
aan de EML. Waarna een bredere, duurzame afweging wordt gemaakt rond onderhoud van de
gebouwelementen en gebouw-gebonden installaties. Op basis van het DMOP is in 2021 in 56
panden geïnvesteerd in EML-maatregelen. In 2020 waren dit 50 panden. Daarmee hebben we
voor 106 van onze 700 eigendomspanden geïnvesteerd in EML-maatregelen. Verder hebben we
8 van de 58 panden in eigendom gesloopt, die vanwege hun grote verbruik als ‘energieslurper’
aangemerkt zijn.

LED-lampen gebruiken
Lampen uit als je weggaat
Lekker bewegen
Medicijnresten naar apotheek brengen

Eco schoonmaakmiddelen gebruiken

Korter douchen

Bij mooi weer was
buiten drogen

Energiezuinige apparatuur gebruiken
Zwerfafval opruimen
Verwarming laag als er niemand is
Verwarming aan = ramen dicht
De kraan uitzetten als je hem niet gebruikt

Spullen die je niet gebruikt
naar de kringloop brengen.
Met de ﬁets of OV in plaats van met de auto

Projecten in 2021
In Druten realiseerden we een pilotproject met een Warmte-KoudeOpslag (WKO). De groepswoningen zijn gebouwd volgens ons huisvestingsconcept en zijn volledig gasloos. De installaties
bestaan uit grondwaterwarmtepompen met een elektrische warmwaterbereiding. Voor de
energieopwekking gebruiken we zonnepanelen die ongeveer 50% van de benodigde energie
opwekken.

Apparaten niet op standby
maar helemaal uitzetten

Gezond eten

Fairtrade producten kopen
FAIRTRADE

RIJST

Een dag vegetarisch eten

Rookvrije omgeving

Afval scheiden

Verschillende bloemen
en planten zaaien

H2

Groenten en fruit van het seizoen eten

In Woudrichem huurt ‘s Heeren Loo een bestaande woon- en dagbestedingslocatie Landgoed
Kraaiveld. Op deze locatie wordt zo duurzaam mogelijk gewerkt en gewoond. De 15 bewoners
wonen in een gasloos gebouw dat met hout wordt verwarmd. Dagelijks komen er (jong)volwassenen met een lichte verstandelijke beperking voor de dagbesteding. De dagbesteding bestaat
uit het onderhouden van een biologische moestuin, planten kweken in een kas, houthakken voor
de grote kachel, die de boerderij voorziet van warm water en verwarming, kleinvee verzorgen en
de boerderijwinkel runnen.
Terreinen
Om de ambitie van 50% CO2-reductie te behalen is ook gekeken naar de verduurzaming van
terreinen, bijvoorbeeld voor het opwekken van duurzame energie. In totaal zijn er 8.458
zonnepanelen op de woonzorgparken geplaatst.
Met een pilot op het woonzorgpark in Apeldoorn wil ’s Heeren Loo een integrale afweging maken
voor de verduurzaming van het vastgoed en de ondergrondse infrastructuur. De pilot is opgenomen in een strategische visievorming voor alle woonzorgparken. Per park komt een plan van
aanpak dat aansluit bij de veranderende omgeving en wetgevingen voor verduurzaming. Daarbij
brengen we de impact in kaart voor de maatschappelijke doelen en voor onze eigen duurzame
organisatie.
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Inkoop
Met de jaarlijkse inkoop van meer dan € 257 miljoen speelt de afdeling Inkoop & Contractmanagement een sleutelrol in het toekomstbestendig(er) maken van ’s Heeren Loo. Door de implementatie en borging van maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI) draagt de organisatie als
opdrachtgever en ketenpartner bij aan het aanjagen van de duurzame wereld van morgen. Voor
MVI heeft ’s Heeren Loo gekozen voor de standaardaanpak en wereldwijd vastgestelde richtlijn
voor Maatschappelijk verantwoord inkopen ISO 20400. Dit is een richtlijn en geen eisen stellend
document.
Afspraken met contractleveranciers
De contractleveranciers van ’s Heeren Loo ondertekenen de algemene inkoopvoorwaarden en
de gedragscode leverancier (code of conduct). Deze Gedragscode omschrijft de basiseisen voor
verantwoordelijkheid voor belanghebbenden en het milieu in de volledige keten. Leveranciers
van goederen en diensten moeten aan deze eisen voldoen.
Toepassen milieueisen voor inkopen
De volgende productgroepen en diensten worden duurzaam ingekocht. De verplichte
maatregelen per product en dienst zijn opgesteld vanuit de milieuthermometer zorg (MTZ).
Productgroepen:
•
witgoed (wasmachines, wasdrogers, koelkasten)
•
printpapier
•
reinigingsmiddelen.
Diensten:
•
textielreiniging
•
ventilatie en koeling
•
groenbeheer (alleen bij terreinen >10 ha.)
•
reiniging
•
afvalinzameling en -verwerking, waarbij in 2021 is overgestapt naar een nieuwe
leverancier naar aanleiding van een inkooptraject op basis van duurzame criteria
•
voedselverstrekking en/of cateraar.
Social return on investment (SROI)
SROI gaat over het stimuleren van de inzet van kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt. Sociaal
rendement geeft de maatschappelijke meerwaarde aan die dan wordt bereikt. Denk aan non-discriminatie en de versterking van sociale cohesie. Bij ‘s Heeren Loo werken cliënten in diensten als catering, schoonmaak en groenvoorziening. Daarnaast vraagt ’s Heeren Loo aan haar
leveranciers hetzelfde te doen. Het gaat daarbij vaak om onbetaald werk. Een bijdrage leveren
aan de ontwikkeling van de cliënt is daarbij het uitgangspunt. Soms kan de cliënt zich zo goed
ontwikkelen, dat het tot betaald werk komt. ’s Heeren Loo zorgt voor een contactpersoon om met
de leverancier de mogelijkheden te onderzoeken en te zorgen voor een duurzame match. De
afspraken worden gezamenlijk vastgelegd. Andere voorbeelden van social return zijn:
•
sponsoring van sociale projecten
•
leveren van gratis (advies)diensten
•
leerplekken bij de Academie voor Zelfstandigheid
•
vrijwilligerswerk.
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INKOOP
Een duurzame wereld aanjagen met maatschappelijk verantwoord
inkopen (MVI) door:
•
•
•

•

vaststellen MVI-beleid ’s Heeren Loo
afspraken met leveranciers
toepassen milieueisen voor inkopen, volgens eisen Milieuthermometer zorg (MTZ) voor
productcategorieën witgoed, printpapier, reinigingsmiddelen, textielreiniging, ventilatie en
koeling, groenbeheer, afvalinzameling en -verwerking, voedselverstrekking
stimuleren van inzet van kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt (SROI).

Ambities
•
De implementatie en borging van het MVI-beleid.
•
Circulair inkopen van minstens vier productgroepen, zoals kantoorartikelen en -meubilair
(in 2030 is 50% van de inkoop circulair).
•
Biobased inkopen: minstens twee productgroepen zijn gemaakt van geheel of gedeeltelijk
hernieuwbare grondstoffen, zoals schoonmaakmiddelen en bekers voor drankautomaten.
•
Klimaatbewust inkopen van minstens drie productgroepen die bijdragen aan energiebesparing, CO2-reductie en de transitie naar duurzame energiebronnen, zoals wagenparkbeheer
& lease en fairtrade koffie.
Voor de implementatie en borging van maatschappelijk verantwoord inkopen heeft
’s Heeren Loo gekozen voor de MVI richtlijn ISO 20400. Hiermee geeft ’s Heeren Loo invulling aan ontwikkelingsdoel 12 van de VN: ‘Verantwoorde consumptie en productie’.

Van cliënt naar begeleider: mijn ervaringen delen
Gordon heeft een lichte verstandelijke beperking en een angststoornis. Hij woont bij ’s Heeren Loo. Afgelopen najaar startte
Gordon met de opleiding Helpende zorg en welzijn (mbo-niveau 2).
Hij loopt stage bij ’s Heeren Loo. Als ervaringsdeskundige gaf hij
samen met andere cliënten workshops en trainingen over hoe het
is om met een verstandelijke beperking te leven: “Door mijn eigen
ervaringen als cliënt te delen, help ik anderen om niet tegen dezelfde
dingen aan te lopen.”
“Het is natuurlijk bijzonder dat ik als cliënt nu begeleider wordt”, vervolgt
Gordon. Als cliënt zie je de kant van begeleider eigenlijk nooit en ik kan mijn ervaringen als cliënt meenemen. Ik wil graag werken met mensen met een lager niveau dan het mijne.
En hen helpen om bijvoorbeeld toch spannende uitdagingen aan te gaan, om hen te laten zien: kijk,
je kan het wel! Het gaat misschien alleen iets minder snel. Al is het maar iets kleins, zoals zelf je
schoenen aandoen.”
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Voor meer inzicht in de SROI-verplichtingen heeft ’s Heeren Loo in 2021 een monitor
geïmplementeerd (WIZZR BIZZ). Deze monitor laat de SROI-verplichtingen zien en de
maatschappelijke waarde die ’s Heeren Loo daartegenover zet.
Enquête onder top 70 leveranciers
Eind 2021 heeft de afdeling Inkoop & Contractmanagement een enquête onder haar top 70 leveranciers uitgezet met vragen over de criteria voor maatschappelijk verantwoord ondernemen
(MVO). In de enquête vraagt ’s Heeren Loo bijvoorbeeld of de leverancier zicht heeft op zijn hele
waardeketen, of ze ervaring hebben met SROI en op welke wijze de leverancier uitvoering geeft
aan haar eigen duurzaamheidsbeleid.
Ambities
Voor de komende jaren zijn de volgende ambities voor MVI vastgesteld:
• De implementatie en borging van het MVI-beleid 2020-2021
• Circulair inkopen: in 2030 is 50% van de inkoop van producten circulair. In deze periode
geldt dit voor minstens vier productgroepen (denk aan kantoorartikelen en
kantoormeubilair).
• Biobased inkopen: producten zijn geheel of gedeeltelijk van hernieuwbare grondstoffen
gemaakt. Dit geldt in deze periode landelijk voor minimaal twee productgroepen (denk aan
schoonmaakmiddelen en bekers voor drankautomaten).
• Klimaatbewust inkopen: dit zijn producten die bijdragen aan energiebesparing,
CO2-reductie en de transitie naar duurzame energiebronnen. Dit geldt in deze periode voor
minimaal drie productgroepen of diensten (denk aan wagenparkbeheer en lease en fairtrade
koffie).
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3.6 Rol en invloed zorgketen
’s Heeren Loo heeft het kernthema ‘Eerlijk zakendoen’ vertaald naar de zorg en aangepast in
‘Rol en invloed zorgketen’.

KENNIS
DELEN

’s Heeren Loo ondersteunt cliënten (van jong tot oud) en hun verwanten met al hun vragen (van
licht tot zwaar) die samenhangen met hun verstandelijke en/of andere beperking in het
cognitief en adaptief functioneren. Dat is haar kracht. Zij ziet cliënten altijd als onderdeel van
hun sociale omgeving die ieder mens uniek maakt. In haar contact met cliënten en hun verwanten ziet ’s Heeren Loo de eerste ontmoeting als een heel belangrijk moment. Die overtuiging is
zichtbaar en voelbaar in het gedrag van de medewerkers. Samen met de cliënten verkennen
medewerkers de vragen. Daarin richt ’s Heeren Loo zich niet primair op kosten en wat haar
aandeel in de begeleiding zou kunnen zijn, maar op het vinden van het beste antwoord.
Een belangrijk uitgangspunt voor ’s Heeren Loo is dat zorg een maatschappelijke functie heeft.
Daarom hecht de organisatie sterk aan een goede samenwerking met haar partners in de (zorg)
keten. Een voorbeeld daarvan is de samenwerking met zorgboeren. Als grootste instelling in
Nederland voor mensen met een verstandelijke beperking vergaart en bundelt ’s Heeren Loo veel
kennis en expertise en participeert zij in wetenschappelijk onderzoek. Vanuit de gedachtegang
dat deze kennis niet haar eigendom is, maar beschikbaar moet zijn voor iedereen, deelt zij deze
met andere organisaties. Dat is zij aan haar stand verplicht. In 2021 heeft ’s Heeren Loo expertisecentra opgericht voor al haar belangrijkste doelgroepen. Daar kunnen professionals van andere
organisaties terecht voor kennis en hulpmiddelen bij begeleiding en behandeling. Ook kunnen
zij hun vragen stellen. De kennis en expertise binnen ’s Heeren Loo is gebundeld in expertisecentrum Advisium. Lees meer over de expertisecentra op onze website.
Expertisecentrum Advisium
Bij het expertisecentrum Advisium werken artsen voor verstandelijk gehandicapten, specialisten ouderengeneeskunde, verpleegkundig specialisten, sociaal-psychiatrisch verpleegkundigen, gespecialiseerde tandartsen, gedragswetenschappers, vaktherapeuten, fysiotherapeuten,
ergotherapeuten, logopedisten, diëtisten en geestelijk verzorgers. Zo komt alle kennis en kunde
bij elkaar en werken we samen aan voortdurende verbetering van de zorg en behandeling van
mensen met een verstandelijk beperking en/of beperking in het cognitief en adaptief
functioneren. Niet alleen binnen ’s Heeren Loo, maar in heel Nederland en zelfs daarbuiten.

EXPERTISECENTRUM
ADVISIUM

Als grote zorgorganisatie heeft ’s Heeren Loo een maatschappelijke functie. Een
goede samenwerking met haar partners in de (zorg)keten is dan ook belangrijk.
De kennis die ’s Heeren Loo vergaart is niet haar eigendom, maar moet beschikbaar zijn voor iedereen. Daarom deelt zij haar kennis in de zorgketen. Deze
kennis en expertise binnen ’s Heeren Loo is gebundeld in het expertisecentrum
Advisium met meer dan 1.100 medewerkers.

Bij expertisecentrum Advisium werken meer dan 1.100 specialisten samen
aan de beste zorg:
Gedragswetenschappelijke dienst
•
gedragswetenschappers
•
vaktherapeuten
•
systeemdeskundigen.

Medische dienst
• artsen Verstandelijk Gehandicapten (AVG)
• verpleegkundig specialisten
• verpleegkundigen
• tandartsen en mondhygiënisten.
Paramedische dienst
• fysiotherapeuten en oefentherapeuten Mensendieck/Cesar
• ergotherapeuten
• logopedisten/specialisten Totale Communicatie
• diëtisten.
Geestelijke verzorging
• geestelijk verzorgers.

Gedragswetenschappelijke dienst
•
Binnen de gedragswetenschappelijke dienst van expertisecentrum Advisium werken
professionals als gedragswetenschappers, psychodiagnostici, gedragskundig assistenten
en medewerkers, vak- en systeemtherapeuten.
•
Gedragswetenschappers zijn verantwoordelijk voor de inhoud van ondersteunings- en
behandelplannen.
•
Vaktherapeuten behandelen met onder andere psychotherapie, EMDR en speltherapie,
beeldend- en muziektherapie, psychomotorische therapie, haptotherapie en therapie rond
sensorische informatieverwerking.
•
Systeemdeskundigen: systeemtherapeuten zijn er voor de cliënt, ouders/verzorgers,
begeleiders en andere zorgprofessionals. Zij brengen samen met de gedragswetenschapper
de situatie (het systeem) van de cliënt in kaart.
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Medische dienst
•
De arts verstandelijk gehandicapten (AVG) is verantwoordelijk voor het medische gedeelte in
het ondersteuningsplan van de cliënt en levert met zijn expertise een bijdrage aan optimale
zorg en begeleiding.
•
De verpleegkundig specialist adviseert, behandelt en begeleidt cliënten bij gezondheidsproblemen. Ook adviseert en begeleidt de verpleegkundig specialist verwanten en (woon)
begeleiders.
•
Verpleegkundigen verlenen verpleegkundige zorg, vaak aan (ernstig) meervoudig beperkte
mensen. Zij zijn het eerste aanspreekpunt bij geprotocolleerde zorg en dragen bij aan een
verantwoorde vastgestelde medische diagnose en behandeling.
•
Tandartsen en mondhygiënisten dragen bij aan een gezond gebit van de cliënten. Ook verlenen zij complexe mondzorg bij afwijkingen in mond of kaak, gedragsproblematiek of omdat
de cliënt alleen onder narcose behandeld kan worden.
•
Sociaal psychiatrisch verpleegkundigen ondersteunen cliënten, verwanten en teams van
(woon)begeleiders bij psychische problemen.

“Wij worden betaald van belastinggeld. Daar doen wij kennis mee op. Die
kennis is niet van ons, maar moet ten goede komen aan mensen met een
verstandelijke beperking. Daarom stellen wij onze kennis beschikbaar aan
samenwerkingspartners in de keten.”
Timon Dijkman, directeur expertisecentrum Advisium

Paramedische dienst
De paramedicus behandelt mensen met een beperking en gezondheidsproblemen om dagelijkse handelingen zo zelfstandig mogelijk te kunnen doen in hun eigen omgeving. Paramedische
dienstverlening voor mensen met een verstandelijke beperking en/of andere beperking in het
cognitief en adaptief functioneren is specialistisch en toegesneden op de doelgroep.
•
Fysiotherapie en oefentherapie Mensendieck/Cesar/Psychomotorische Therapie (PMT)
maken beiden gebruik van oefentherapie en richten zich op problemen van het bewegingsapparaat bij het dagelijkse handelen van cliënten. Deze kunnen het gevolg zijn van ziekten,
aandoeningen en syndromen. Het doel is de gezondheid rond bewegen te bevorderen in
relatie tot dagelijkse activiteiten en maatschappelijke participatie. Fysiotherapie richt zich
op klachten, motoriek, preventie en fysieke fitheid. Fysiotherapie kan adviseren over
cliëntgebonden hulpmiddelen en voorzieningen.
•
Ergotherapie stelt mensen met een beperking in staat dagelijkse dingen te doen in hun
eigen omgeving. Uitgangspunten zijn kwaliteit van leven en participatie, oftewel betekenisvol deelnemen aan het leven van alledag. Denk aan aankleden, eten, opstaan, (huishoudelijk)
werk, op visite gaan en spelen. Een ergotherapeut inventariseert en analyseert problemen en
mogelijkheden. Vervolgens zoekt hij gezamenlijk naar een haalbare oplossing. Bijvoorbeeld
door activiteiten anders uit te voeren of aan te aanpassen, hulpmiddelen in te zetten en de
omgeving te optimaliseren.
•
Logopedie ondersteunt cliënten bij het voorkomen, opheffen, verminderen en/of compenseren van problemen rond spraak en taal, communicatie, stem, gehoor en slikken. Door
slikproblemen te diagnosticeren voorkomt of beperkt de logopedist gezondheidsproblemen.
De logopedisten van expertisecentrum Advisium maken gebruik van Totale Communicatie.
Deze vorm van communicatie zet allerlei middelen in om de communicatie te bevorderen,
zoals spraak, gebaren, voorwerpen, tekeningen, pictogrammen, mimiek, expressie en
lichaamshouding.
•
Diëtetiek ondersteunt cliënten bij het voorkomen, opheffen, verminderen en/of
compenseren van aan voeding gerelateerde klachten en van oorzaken of gevolgen van
ziekten. Diëtisten adviseren over voedingsbeleid, voedselbereiding en beoordeling van
voeding en hygiëne-eisen.
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Geestelijke zorg
Een geestelijk verzorger kan helpen bij het bespreken van onderwerpen als zingeving, identiteit,
geloofs- en levensvragen. De vragen aan een geestelijk verzorger gaan dan ook vaak over liefde,
vriendschap, gemis en verdriet, dood, keuzes maken, verwachtingen en teleurstellingen,
verhuizing, hoop, onmacht, geloof, geborgenheid, rust, onrust, vertrouwen, kracht en moed
verzamelen. De geestelijk verzorger is er voor iedere cliënt.
Stichting Wetenschappelijk Onderzoek ’s Heeren Loo
Onderdeel van expertisecentrum Advisium is de afdeling Wetenschappelijk Onderzoek en
Kennismanagement (WOK). De afdeling zorgt voor:
•
verbinding tussen de binnen- en de buitenwereld én tussen praktijk en wetenschap
•
vergroting en exploitatie van kennis
•
een duurzame verankering van kennis en kunde binnen de organisatie.

Themanetwerken, innovatieplatform
en externe netwerken

Platforms

De driehoek

Behandelaren
Intern

Dit doet zij door:
•
wetenschappelijk onderzoek en effectmeting
•
kennismanagement en kennisdeling
•
ontwikkeling en onderhoud van een kennisinfrastructuur
•
(door)ontwikkelen van expertise en innovatie
•
organisatie van inhoudelijk-strategische samenwerkingsverbanden met universiteiten,
hogescholen, kennisinstituten, beroepsgroepen en collega-instellingen.
’s Heeren Loo werkt samen met 10 universiteiten, waaronder de VU en de RUG, 8 UMC’s
waaronder het Radboudumc en 3 hogescholen, waaronder de Hanzehogeschool Groningen.
Ook zijn we verbonden aan 5 academische werkplaatsen.
’s Heeren Loo heeft 20 onderzoekers in dienst. Daarnaast heeft ‘s Heeren Loo 34 onderzoeken
meegefinancierd, waarvan 15 vanuit de stichting Wetenschappelijk onderzoek van
’s Heeren Loo.
Dit heeft geleid tot:
•
43 onderzoeksprojecten waarvan:
		
• 22 promotieonderzoeken
		
• 8 praktijkonderzoeken
		
• 13 overige wetenschappelijke onderzoeken
•
50 wetenschappelijke publicaties en presentaties.
Lees meer over wetenschappelijk onderzoek bij ’s Heeren Loo in ons WOK-magazine.
De Academie van ’s Heeren Loo versterkt de zorgketen
Gegeven onze omvang en onze duurzame kernwaarden willen wij een voortrekkersrol vervullen in de kennisontwikkeling binnen de branche. Wij voelen het morele appèl dat de brancheorganisatie VGN en kleinere collega-zorginstellingen op ons doen. Daarom leveren we vanuit
overtuiging mankracht om bij te dragen aan het vaststellen van de eindtermen en de kwalificatiedossiers voor de zorg. Eindtermen zijn beknopte omschrijvingen van de kennis, inzichten
en vaardigheden waarover een leerling of student aan het eind van een opleiding minimaal zou
moeten beschikken. De kwalificatiedossiers worden gebruikt in het mbo in Nederland om aan te
geven wat een leerling aan het eind van zijn opleiding moet kennen en kunnen.
De leerspecialisten van de Academie en zorgprofessionals van expertisecentrum Advisium
leveren met hun expertise een grote bijdrage aan de zorgsector van Nederland. Zowel aan het
onderwijs als aan collega-zorginstellingen. Daarmee geven wij vorm en inhoud aan het adagium
‘practice what you preach’.
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Expertisecentrum

Teams

Academische
werkplaats

Universiteit/
hogeschool
Extern

Stichting Wetenschappelijk Onderzoek ’s Heeren Loo
De afdeling Wetenschappelijk Onderzoek en Kennismanagement zorgt voor verbinding tussen de
binnen- en de buitenwereld én tussen praktijk en wetenschap. Zij ontwikkelt kennis en verankert
kennis binnen de organisatie. Dit doet zij door:
•
wetenschappelijk onderzoek en effectmeting
•
kennismanagement en kennisdeling
•
ontwikkeling en onderhoud van een kennisinfrastructuur
•
(door)ontwikkelen van expertise en innovatie
•
organisatie van inhoudelijk-strategische samenwerkingsverbanden met universiteiten,
hogescholen, kennisinstituten, beroepsgroepen en collega-instellingen.
’s Heeren Loo wil een voortrekkersrol vervullen in de keten door haar kennis gebundeld in het expertisecentrum Advisium - beschikbaar te stellen aan collegazorginstellingen. Hiermee geeft ’s Heeren Loo invulling aan ontwikkelingsdoel 17
van de VN: ‘Partnerschappen om doelstellingen te bereiken’.

BIJDRAGE
EINDTERMEN EN
KWALIFICATIEDOSSIERS MBOOPLEIDINGEN

Om de kennisontwikkeling binnen de branche te stimuleren, leveren de Academie en expertisecentrum Advisium een grote bijdrage aan onderwijs in de zorgsector en aan collega-zorginstellingen.
Zij dragen ook bij aan het vaststellen van de eindtermen en de
kwalificatiedossiers voor de zorgopleidingen op mbo-niveau.
• Eindtermen omschrijven over welke kennis, inzichten en
vaardigheden een leerling aan het eind van zijn opleiding
minimaal moet beschikken.
• Kwalificatiedossiers in het mbo geven aan wat een leerling
aan het eind van zijn opleiding moet kennen en kunnen.
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3.7 B
 etrokkenheid bij en ontwikkeling
van de gemeenschap
Organisaties hebben een relatie met de gemeenschappen waarin zij actief zijn. Betrokkenheid
bij de gemeenschap, individueel of via een vereniging, helpt om de samenleving te versterken en
te ontwikkelen. Organisaties die zich op een respectvolle manier bezighouden met de gemeenschap en haar instellingen, weerspiegelen en versterken de democratische en burgerwaarden.
’s Heeren Loo is geworteld in meer dan honderd gemeenten, onderstaand enkele voorbeelden.
Beschermingsmiddelen voor Suriname
’s Heeren Loo heeft 300.000 mondmaskers, 90.000 schorten en een paar duizend veiligheidsmaskers geschonken aan Suriname. De persoonlijke beschermingsmiddelen zijn per schip vervoerd.
Door de coronapandemie was in Suriname een groot tekort ontstaan aan medische hulpmiddelen. De ziekenhuizen lagen overvol, het medisch personeel was overbelast. Een humanitaire
ramp dreigde. Bestuurder Ernst Klunder trok zich de situatie aan: “Het maakte ons verdrietig om
te zien hoe ernstig de situatie in Suriname is. Gelukkig komt er nu van alle kanten hulp op gang.”
Ambassadeur Khargi vond de steun van de Nederlandse gezondheidszorg hartverwarmend:
“Naast de grote hoeveelheid vaccins van Nederland, ontvangen we belangrijke donaties vanuit ziekenhuizen, GGD’s en zorginstellingen, zoals ’s Heeren Loo. Ik ben erg blij dat iedereen de
krachten heeft gebundeld.”
Buitenmeubilair onderhouden voor de gemeente Voorst
Deelnemers van dagbesteding de Waterkant onderhouden de bankjes bij het woon-zorgcomplex
de Benring in Voorst. Zo kunnen zij maatschappelijk van betekenis zijn door te participeren in
de maatschappij. Het initiatief ondersteunt hun zelfvertrouwen en zelfbeeld en helpt hen deze te
vergroten. Begeleider Hirma Jaaltink: “We wandelen regelmatig in de buurt en toen ontstond het
idee de bankjes rond de Benring te onderhouden. De gemeente Voorst reageerde enthousiast op
ons idee. Samen hebben we gekeken hoe we dit konden organiseren”.
Onderhoud bij voetbalvereniging FC ’s Gravenzande
Kevin is begeleider bij ’s Heeren Loo Het Westerhonk en jeugdtrainer bij FC ’s-Gravenzande. Hij
zag dat de vereniging steeds moeilijker vrijwilligers kon werven. Tegelijkertijd zochten ouders een stageplek voor hun kind met een beperking. De oplossing voor beide vragen was snel
gevonden: samen met hun begeleiders steken nu acht cliënten de handen uit de mouwen op de
voetbalvelden, in de kleedkamers, de kantine, speeltuin bij de voetbalclub en bij de Westlandse
Golfclub. Het is een gemêleerde groep waarbij de een nagenoeg zelfstandig werkt en een ander
vooral kijkt en geniet van wat er om hem heen gebeurt. De cliënten voelen zich nuttig en gewaardeerd en hebben contact de vrijwilligers en medewerkers van de club.
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BETROKKENHEID
GEMEENSCHAP

’s Heeren Loo is gevestigd in veel gemeenten verspreid over het gehele land.
Daar investeert zij samen met deze gemeenten in initiatieven als:
•
jongerenwerk
•
recycle-ateliers
•
samenwerking met buurtverenigingen.

Voorbeelden van betrokkenheid
Beschermingsmiddelen voor Suriname
’s Heeren Loo heeft 300.000 mondmaskers,
90.000 schorten en een paar duizend veiligheidsmaskers geschonken aan Suriname. De
persoonlijke beschermingsmiddelen zijn per
schip vervoerd.
Buitenmeubilair onderhouden voor de
gemeente Voorst
Deelnemers van dagbesteding de Waterkant onderhouden de bankjes bij het woon-zorgcomplex de Benring in
		
Voorst. Zo kunnen zij maatschappelijk van betekenis zijn door te
participeren in de maatschappij. Het initiatief ondersteunt hun zelfvertrouwen en zelfbeeld en helpt
hen deze te vergroten.
Onderhoud bij voetbalvereniging FC ’s Gravenzande
Samen met hun begeleiders steken acht cliënten de handen uit de mouwen op de voetbalvelden, in de
kleedkamers, de kantine, speeltuin bij de voetbalclub en bij de Westlandse Golfclub.
Het is een gemêleerde groep waarbij de een nagenoeg zelfstandig werkt en een ander vooral kijkt en
geniet van wat er om hem heen gebeurt. De cliënten voelen zich nuttig en gewaardeerd en hebben
contact met vrijwilligers en medewerkers van de club.

63

Hoofdstuk 4 Integratie van MVO
binnen de organisatie

Dit hoofdstuk geeft inzicht in hoe ’s Heeren Loo haar maatschappelijke verantwoordelijkheid
integreert in het beleid en in haar dagelijkse werkzaamheden, systemen en processen. Hierbij
komt ook de verantwoordelijkheid van ’s Heeren Loo binnen de zorgketen en de communicatie
naar haar stakeholders aan de orde.
In haar duurzame meer-jarenstrategie onderscheidt ’s Heeren Loo drie niveaus van
verbondenheid:
•
de leefwereld (van de cliënt, medewerker en verwanten),
•
de vertaalwereld (de bedrijfsvoering),
•
de systeemwereld (de maatschappij, de context waarin de organisatie opereert).
De zeven kernthema’s (pagina 12-13) van ISO 26000 sluiten goed aan op deze drie niveaus van
verbondenheid. Vertaald naar de zorgsector zijn dit: cliënten, medewerkers, bestuur, mensenrechten (kwaliteit), milieu, rol in de zorgketen en relatie tot de gemeenschap.
Leefwereld, het niveau van de mensen
De gelukkige cliënt is samen met zijn verwanten in regie. Hij of zij wordt ondersteund door geïnspireerde medewerkers die invulling geven aan de tien beloftes voor duurzaam personeelsbeleid
(pagina 36-37) van ’s Heeren Loo. De bedoeling is een zo kwalitatief hoogwaardig mogelijk leven
voor de cliënt en diens verwanten.
Vertaalwereld, het niveau van de organisatie
De organisatie wordt aangestuurd vanuit de kernwaarden betrokken, passie, samen en
ontwikkeling (van cliënt en medewerker). Voor alle randvoorwaarden (waaronder huisvesting,
facilitaire diensten, milieu, inkoop en duurzaam gebruik van grondstoffen) geldt dat deze
toekomstbestendig worden georganiseerd.
Systeemwereld, het niveau van de maatschappij
’s Heeren Loo speelt door haar omvang en de sector waarin zij opereert een invloedrijke rol in
de maatschappij. Via het expertisecentrum Advisium biedt de organisatie haar expertise aan
in de zorgketen (bijvoorbeeld aan collega-zorginstellingen). Daarnaast speelt ’s Heeren Loo een
belangrijke rol in het maatschappelijk domein op lokaal, regionaal en landelijk niveau. Een voorbeeld van een initiatief op lokaal niveau is het project buitenmeubilair onderhouden in Voorst
(zie pagina 62).
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4.1 Ketenverantwoordelijkheid en invloedssfeer
De professionals van expertisecentrum Advisium werken zowel op landelijk als lokaal niveau
nauw samen met partners in de zorgketen (zie pagina 56).
Door haar omvang en hoge kennisniveau huldigt ’s Heeren Loo het standpunt dat haar kennis
ten goede moet komen aan cliënten. Daarbij maakt het niet uit of cliënten zorg en ondersteuning afnemen bij ’s Heeren Loo of bij een collega-zorginstelling. Met deze benadering geeft
’s Heeren Loo nadrukkelijk vorm en inhoud aan haar ketenverantwoordelijkheid binnen haar
eigen invloedssfeer.
4.2 Gepaste zorgvuldigheid (due diligence)
De kwaliteit van zorg is geborgd in de afdeling Zorgbeleid van expertisecentrum Advisium (zie
pagina 28). De kwaliteit wordt inzichtelijk gemaakt in het dashboard kwaliteit. Dit dashboard
geeft een beknopt overzicht van kwaliteitsindicatoren over de zorg per locatie en regio.
Daarnaast vinden er intervisie en kwaliteitsreflectie plaats. Van het geheel aan kwaliteitsinformatie, inclusief de duiding van de teams, stelt elke regio een kwaliteitsrapport op.
4.3 Integreren van maatschappelijke verantwoordelijkheid in besturingsprocessen, systemen
en procedures
De voorzitter van de raad van bestuur van ’s Heeren Loo is portefeuillehouder duurzaam ondernemen. Sinds 2019 is een programmamanager Duurzaam ondernemen verantwoordelijk voor
de uitvoering van het duurzaamheidsprogramma en rapporteert direct aan de raad van bestuur.
De programmamanager werkt samen met de regio’s en de concerndiensten. Hij opereert in een
team met onder andere een marketing- en communicatieadviseur en drie adviseurs milieu en
energie.
De programmamanager werkt bij de uitvoering van het programma nauw samen met de programmamanager innovatie, een HR-specialist vitale medewerkers, de manager zorgverkoop en
het projectenbureau. Hij stemt met hen af over gezamenlijke initiatieven, eenduidige
communicatie en het voorkomen van dubbele programma’s. Voor discipline-overstijgende
thema’s zijn er werktafels sinds 2020.
In 2018 is de Green Deal ‘Nederland op weg naar Duurzame Zorg’ afgesloten. Het jaar daarop
heeft ’s Heeren Loo de (interne) Deal Duurzaam Ondernemen opgesteld. Die is begin 2020 is
ondertekend door de raad van bestuur en alle directeuren.
’s Heeren Loo heeft de Green Deal ‘Nederland op weg naar Duurzame Zorg’ ondertekend. Met de ondertekening van deze Green Deal verbindt ’s Heeren Loo zich
aan duurzaamheidsdoelstelling 17 van de Verenigde Naties: ‘Partnerschappen om
doelstellingen te bereiken’.
Bij ’s Heeren Loo zijn de regio’s en concerndiensten samen met het bestuur verantwoordelijk
voor de uitvoering van de (duurzame) meerjarenstrategie. In de jaarlijkse beleidsplannen worden de thema’s uit de Deal Duurzaam Ondernemen verwerkt. Elke regio en concerndienst heeft
een aandachtfunctionaris en/of team Duurzaam ondernemen. De programmamanager stemt
hier functioneel mee af. Hierdoor kunnen bijvoorbeeld good practices binnen heel ’s Heeren Loo
gedeeld worden.
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4.4 Het monitoren van activiteiten en beoordelen van prestaties
De afdeling Audit bevordert het continu werken aan de verbetering van kwaliteit. De afdeling
doet doorlopend interventies op alle relevante thema’s binnen de organisatie. De interne auditoren kijken naar de kwaliteit van zorg, maar ook naar de thema’s zoals productieregistratie,
financiering declaratieproces, inkoop en innovatieprojecten. Zo ontstaat een continue cyclus
van kwaliteitsverbetering.
Risico- en Verbeterkaart
De afdeling Audit analyseert vooraf op welke van haar strategische doelen de organisatie de
meeste risico’s loopt. Dat zijn de thema’s die als eerste in aanmerking komen voor onderzoek.
Samen met de raad van bestuur maakt de afdeling Audit ieder jaar een ‘Risico- en Verbeterkaart’.
Deze kaart geeft de strategische doelen voor dat jaar aan, hoe deze worden vertaald naar thema’s
en activiteiten en waar verbetering nodig is om de doelen te behalen.
4.5 MVO communicatie en rapportage
Maatschappelijk verantwoord ondernemen is als duurzame strategie geïntegreerd in de beleidscyclus van ’s Heeren Loo, waarbij de kernthema’s van ISO 26000 de kapstok zijn. In haar Jaardocument (het jaarverslag) en op de website www.sheerenloo.nl besteedt ’s Heeren Loo aandacht
aan duurzaamheid en MVO. De behaalde resultaten in 2021 en de geplande duurzame maatregelen voor 2022 zijn in deze rapportage verwerkt. Deze Zelfverklaring ISO 26000 is op bovengenoemde website en op het Publicatieplatform ISO 26000 van het NEN gepubliceerd. Daarnaast
heeft ’s Heeren Loo een community ingericht waarin locaties en regio’s via nieuwsbrieven, flyers
en social media regionaal gerealiseerde duurzame initiatieven uitwisselen.
Duurzame resultaten 2021
Bestuur / Governance
•
Op initiatief van ’s Heeren Loo en een collega-zorginstelling is een co-workingspace voor de
langdurige zorg ingericht. Duurzaamheidsmanagers van zorginstellingen komen een keer
per kwartaal bij elkaar om de duurzaamheidstransitie te versnellen.
•
’s Heeren Loo gebruikt de lening die is afgesloten bij de Europese Investeringsbank (EIB) voor
investeringen in duurzame nieuwbouw en renovatie van vastgoed.
•
’s Heeren Loo heeft op het intranet veel aandacht besteed aan de campagne ‘stoptober’. Dit is
een campagne om mensen te bewegen te stoppen met roken.
Intern sociaal beleid
•
Er is een enquête gehouden onder de medewerkers om inzage te krijgen in het woonwerkverkeer. Hieruit zijn een aantal oplossingsrichtingen gekomen, waaronder een proef
met elektrische deelfietsen, de inzet van mobiliteitskaarten en de elektrificatie van het
wagenpark.
•
In 2021 waren ruim 2.400 leerlingen en stagiaires, en medewerkers met een coronabaan
actief binnen ’s Heeren Loo.
•
In 2021 is de nieuwe e-learning omgeving ‘Mijn Leeromgeving’ door de Academie
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Duurzame successen

Schoonmaken
en onderhouden van
hulpmiddelen
Wat: het team Montage & Transport haalt hulpmiddelen (zoals
rolstoelen) op bij woningen, maken ze
schoon en doen klein onderhoud.
Resultaat: verspreiding van bacterien via hulpmiddelen voorkomen,
een betekenisvolle en zinvolle
dagbesteding voor
cliënten.

Jaarkalender
milieudoelen
Wat: een jaarkalender met
beschikbare middelen die op een
centrale plek op de locatie hangt.
Resultaat: hulp bij de keuze voor
milieuvriendelijke middelen en
manieren. En duurzame
bewustwording onder
cliënten, verwanten en
medewerkers.

Weggeeftafel
Wat: een weggeeftafel
in de tuin met bruikbare
spullen die iedereen gratis
mag meenemen.
Gevolg: bijdragen aan een
duurzame wereld door
goede producten een
tweede leven te
geven.

Realisatie van
een Beleefbos
Wat: de aanleg van een klein
(rolstoeltoegankelijk) bos op een
voormalig campingterrein, waarin
recreatie, educatie en werkgelegenheid samenkomen. Cliënten
onderhouden het bos.
Resultaat: grotere biodiversiteit en zinvolle dagbesteding voor cliënten.

Afval scheiden, wat
moet in welke bak?
Wat: op alle locaties instructie
en afvalcontainers voor gft-afval,
plastic verpakkingen, drinkpakken
en inzamelbakken voor apparaten.
Resultaat: duidelijkheid voor
cliënten en medewerkers over
gebruik afvalbakken, verantwoord afvalbeheer en
hergebruik van grondstoffen.

DEN HELDER
GEEUWENBRUG

ERMELO
NOORDWIJK
KATWIJK

APELDOORN

MONSTER

De Wildplukgroep
Wat: de oogst op het
woonzorgpark van vruchten
en kruiden verwerken tot
limonade, jam en thee.
Resultaat: zinvolle dagbesteding met seizoensgebonden,
gezonde producten uit
eigen tuin.

TIEL

Zelf compost
maken en gebruiken
Wat: cliënten halen gft-afval
op bij alle woningen, dagbestedingslocaties en kantoren en
verwerken deze met de nieuwe
composteermachine.
Resultaat: Minder restafval,
hergebruik van grondstoffen
uit gft-afval en zinvol
werk.

Sociaal project
in de wijk:
Wat: cliënten bezorgen de
wijkkrant in de wijken de
Maten en Groot Zonnehoeve.
Resultaat: zinvolle, gevarieerde
dagbesteding, verbinding met
de wijkbewoners, groter
netwerk, vitalere
cliënten.

Papier voorbereiden voor hergebruik
Wat: oud papier ophalen in
de buurt en versnipperen; de
papiersnippers gaan naar de
papierfabriek.
Resultaat: hergebruik van
papier en zinvolle
dagbesteding.
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ontwikkeld.
Milieu
•
Van de 16 regio’s zijn 14 regio’s opnieuw brons gecertificeerd voor de Milieuthermometer
Zorg. Zie pagina 69 voor voorbeelden van regionale duurzame successen. In twee relatief
nieuwe regio’s is de voorbereiding op certificering gestart.
•
In 41 gebouwen op woonzorgparken zijn slimme meters geplaatst.
•
Het inkoopvolume van duurzame energiebronnen (o.a. van Windpark Sailwind) is gestegen
naar 63% van het totaal.
•
Met de monitor WIZZR BIZZ hebben wij onze SROI-verplichtingen in kaart gebracht.
Daaruit blijkt dat de maatschappelijke waarde die ’s Heeren Loo toevoegt, veel hoger is dan
waaraan wij verplicht zijn te voldoen.
Zorgketen
•
Het Living Lab is een dagbestedingslocatie voor technologie en innovatie in de zorg. Een
nieuwe activiteit is 3D-printen van schoenleesten. Cliënten printen deze orthopedische
schoenleesten met een 3D-printer en schuren de leest bij voor een optimale pasvorm. Met
3D-printen van leesten is de productietijd teruggebracht van 5 tot 8 werkdagen naar 2 en dat
tegen een kostenbesparing van gemiddeld 40%.
•
Een aggregaat (noodstroomvoorziening) dat niet meer in gebruik was bij ’s Heeren Loo is ter
beschikking gesteld aan humanitaire hulporganisatie Dorcas die het op een veiling heeft
verkocht. De opbrengst is naar mensen in nood gegaan.

•
•
•
•

en arbeid en dagbesteding. Zo wordt de MTZ hét instrument voor de verduurzaming van
locaties.
De inkoop en plaatsing van afvalscheidingsbakken met afvalscheidingswijzers voor
woningen en kantoren.
Een business case ontwikkelen voor de plaatsing van laadpalen binnen heel ’s Heeren Loo
Plaatsen van slimme tussenmeters in gebouwen waar deze nog niet zijn geïnstalleerd.
De plaatsing van nieuwe zonnepanelen.

Zorgketen
•
’s Heeren Loo en Ipse de Bruggen gaan een onderzoek doen naar een gezondheid
bevorderende leefomgeving voor cliënten met moeilijk verstaanbaar gedrag.
•
Een student van Windesheim gaat onderzoek doen naar de communicatie rondom
gedragsverandering om medewerkers en cliënten op woongroepen de beweging naar
duurzamer gedrag te laten maken.

Ambities 2022
Bestuur /governance
•
In samenwerking met Hanzehogeschool en Ernst & Young onderzoeken wat de gevolgen
zijn van de Corporate Sustainability Reporting Directive (taxonomie) van de Europese
Gemeenschap, voor de duurzaamheidsverslaggeving van ’s Heeren Loo.
•
Het monitoringssysteem BIS uitbreiden met de duurzame kern prestatie indicatoren (kpi’s)
CO2-reductie en circulariteit.
•
Een duurzaam event organiseren voor alle deelnemers van de regionale
duurzaamheidsgroepen.
•
Een rookbeleid vaststellen voor ’s Heeren Loo.
Cliëntenzorg
•
De organisatie van een Fit-event om cliënten en medewerkers in beweging te krijgen
(fietsen, hardlopen). Daarbij haken we zoveel mogelijk aan bij regionale initiatieven.
Intern sociaal beleid
•
De Werktafel Mobiliteit levert een implementatieplan Mobiliteit op.
Vastgoed
•
De afdeling Vastgoed levert een plan van aanpak voor circulair bouwen op.
Milieu
•
Om opnieuw gecertificeerd te worden voor de Milieuthermometer Zorg, implementeren we
het vernieuwde certificatieschema.
•
De Milieuthermometer Zorg uitbreiden met de onderwerpen: vitale cliënten en medewerkers

68

69

Bijlage Sustainable
Development Goals van de VN
De 17 Sustainable Development Goals (SDGs) van de Verenigde Naties zijn duurzame
doelstellingen om onze wereld te transformeren. Het zijn primair doelstellingen voor
landen (op macroniveau) maar zijn - soms indirect - ook van toepassing op organisaties en individuen. Bij ieder ontwikkelingsdoel noemen we het betreffende ISO 26000
kernthema dat daarmee het meeste raakvlak heeft.

GOAL 1. GEEN ARMOEDE (* cliënten/patiënten, mensenrechten, medewerkers)
Beëindig armoede overal en in al haar vormen.

GOAL 2. GEEN HONGER (* bestuur, gemeenschap, milieu)
Beëindig honger, bereik voedselzekerheid en verbeterde voeding en promoot duurzame
landbouw.

GOAL 3. GOEDE GEZONDHEID EN WELZIJN (* cliënten/patiënten, mensenrechten, medewerkers)
Verzeker een goede gezondheid en promoot welzijn voor alle leeftijden.

GOAL 8. EERLIJK WERK EN ECONOMISCHE GROEI (* zorgketen, gemeenschap,
medewerkers, cliënten/patiënten)
Bevorder aanhoudende, inclusieve en duurzame economische groei, volledige en
productieve tewerkstelling en waardig werk voor iedereen.
GOAL 9. INDUSTRIE, INNOVATIE EN INFRASTRUCTUUR
Bouw een veerkrachtige infrastructuur, bevorder inclusieve en duurzame industrialisering en stimuleer innovatie.

GOAL 10 ONGELIJKHEID VERMINDEREN (* mensenrechten, bestuur)
Dring ongelijkheid in en tussen landen terug.

GOAL 11 DUURZAME STEDEN EN GEMEENSCHAPPEN (* mensenrechten, gemeenschap, milieu)
Maak steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam.

GOAL 12. VERANTWOORDE CONSUMPTIE EN PRODUCTIE (* bestuur, zorgketen,
milieu)
Verzeker duurzame consumptie- en productiepatronen
GOAL 13 KLIMAATACTIE (* bestuur, mensenrechten, milieu)
Neem dringend actie om de klimaatverandering en haar impact te bestrijden.

GOAL 4. KWALITEITSONDERWIJS (* bestuur, gemeenschap)
Verzeker gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs en bevorder levenslang leren voor
iedereen.

GOAL 14. LEVEN IN HET WATER (* mensenrechten, zorgketen, milieu)
Behoud en maak duurzaam gebruik van oceanen, zeeën en mariene hulpbronnen.

GOAL 5. GENDERGELIJKHEID (* cliënten/patiënten, mensenrechten, medewerkers)
Bereik gendergelijkheid en empowerment voor alle vrouwen en meisjes.

GOAL 15. LEVEN OP HET LAND (* mensenrechten, zorgketen, milieu)
Bescherm, herstel en bevorder het duurzaam gebruik van ecosystemen op het vasteland, beheer bossen duurzaam, bestrijd woestijnvorming, stop landdegradatie en
draai het terug en roep het verlies aan biodiversiteit een halt toe.

GOAL 6. SCHOON WATER EN SANITAIR (* milieu, bestuur)
Verzeker toegang tot duurzaam beheer van water en sanitaire voorzieningen
voor iedereen.

GOAL 16. VREDE, JUSTITIE EN STERKE PUBLIEKE DIENSTEN (* bestuur, zorgketen,
mensenrechten)
Bevorder vreedzame en inclusieve samenlevingen met het oog op duurzame ontwikkeling, verzeker toegang tot justitie voor iedereen en bouw op alle niveaus doeltreffende, verantwoordelijke en toegankelijke instellingen uit.

GOAL 7. BETAALBARE EN DUURZAME ENERGIE (* milieu, cliënten/patiënten)
Verzeker toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie
voor iedereen.

GOAL 17. PARTNERSCHAPPEN OM DOELSTELLINGEN TE BEREIKEN (* bestuur,
mensenrechten, gemeenschap, zorgketen)
Versterk de implementatiemiddelen en revitaliseer het wereldwijd partnerschap
voor duurzame ontwikkeling.

*C
 orresponderende kernthema’s van de richtlijn voor de maatschappelijke
verantwoordelijkheid van organisaties ISO 26000.
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aar
Ga n enloo.nl
heer
s

‘s Heeren Loo
’s Heeren Loo helpt mensen met een lichte tot ernstige verstandelijke beperking of
andere beperkingen. Van jong tot oud, in bijna heel Nederland. We helpen hen het beste
antwoord te vinden op de grote en kleine vragen die voor hen belangrijk zijn. Met lichte
zorg waar het kan, en (tijdelijk) intensieve zorg als het nodig is. Dichtbij, bij voorkeur
bij mensen thuis en altijd samen met familie en verwijzers. Met meer dan 130 jaar aan
kennis en ervaring uit de praktijk en uit ons wetenschappelijke onderzoek zijn we
bovendien een waardevolle gesprekspartner voor iedereen die werkt met mensen met
een beperking. Zo helpen we cliënten én verwijzers verder.

