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Elke dag zo goed
mogelijk.

Iedereen wil genieten, ontspannen en ontwikkelen. Op z’n eigen
wijze en binnen z’n eigen mogelijkheden.
Voor mensen met een verstandelijke beperking en een intensieve
zorgvraag is dat niet altijd eenvoudig, maar wel degelijk mogelijk.
Want met versterkend begeleiden en onder afgestemde
omstandigheden kunnen ook zij zich prettig, nuttig, gewaardeerd en
thuis voelen. In dit jaardocument kijken we terug op het jaar waarin we
onze 65e verjaardag vierden.

65 jaar.

Zo goed mogelijk.

Vijfenzestig jaar ondersteunt de Hartekamp Groep bijzondere
mensen. We doen dat met Versterkend Begeleiden: cliënten
maken en ontdekken nieuwe mogelijkheden.

De Hartekamp Groep is een moderne organisatie die ook haar
medewerkers regie geeft over de eigen werkzaamheden. Een
tevreden en deskundige medewerker is een voorwaarde om cliënten
zo goed mogelijk te kunnen begeleiden.
We zijn trots op wat onze medewerkers elke dag voor cliënten
betekenen. We hebben een mooi jaar achter de rug.

Raad van Bestuur
Marian Stet en Marlijn Lenselink

Visie.

Kijken naar
wat wél kan.
Iedereen wil uit het leven halen wat erin zit. Maar aan ieders
kunnen zijn grenzen. Mensen met een beperking zijn in die zin
niet anders dan mensen zonder beperking. Ook zij willen hun
mogelijkheden benutten en hun ambities waarmaken.
En daarvoor gewaardeerd worden. Daarnaast willen zij deel
uitmaken van de samenleving en bijdragen aan de
maatschappij.
Mensen met een verstandelijke beperking verdienen zorg en
ondersteuning die uitgaat van wat wél kan. En respectvol omgaat
met wat niet kan. Zo word je in staat gesteld om zo veel mogelijk zélf
te bepalen hoe jij jouw leven leidt. Of je daarbij nu een klein steuntje
in de rug of veel ondersteuning nodig hebt.

Missie.

Een zo goed
mogelijk leven.
De Hartekamp Groep werkt aan een zo goed mogelijk
leven voor mensen met een beperking. Aan het leven
dat zij zelf voor ogen hebben. Een leven dat past bij hun
unieke eigenschappen, talenten en behoeften.
Om die belofte waar te maken, begint onze ondersteuning
met een dialoog. We luisteren naar behoeftes, zien kansen
en bieden mogelijkheden. Onze ervaren en toegewijde teams
stellen mensen in staat om het leven te verkennen. Om in een
veilige omgeving te leren en te proberen. Met geduld, begrip
en respect. Creatief en pragmatisch. Maar bovenal
boordevol optimisme.
We maken iedere dag zo goed mogelijk.
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Onze kernwaarden.
Vertrouwen

We zijn thuis in complexe zorg en in eigentijdse woon-, werk-, leer- en
ondersteuningsmogelijkheden voor iedereen met een beperking.
Onze cliënten en hun netwerkkunnen ervan op aan dat ze altijd
welkom zijn. Samen blijven werken aan wat nodig is om met
vertrouwen stappen te zetten. Cliënten kunnen rekenen op een
luisterend oor, eigen inbreng, een breed zorgaanbod en deskundige
begeleiding.

Verbinden

Wij geloven in partnerschap samen met de cliënt. Echt naar elkaar
luisteren en verbintenissen aangaan. Cliënten, familie,
zorgmedewerkers, vrijwilligers, bedrijven en de buurt kunnen niet
los van elkaar worden gezien. We hebben elkaar nodig en kunnen
elkaar versterken..

Leren

Wij geloven in persoonlijke groei. Daarom bieden we ruimte en
mogelijkheden voor iedereen om zich te ontwikkelen. Daarbij kijken
we naar wat wél kan. Op de momenten dat we elkaar ontmoeten,
leren we van elkaar. En er is altijd meer. Meer kansen, meer
mogelijkheden, meer mens.

Medezeggenschap.
De Hartekamp Groep heeft verschillende instanties in het
leven geroepen om te zorgen dat medezeggenschap goed
geregeld is.
Niet alleen de medewerkers hebben medezeggenschap (via de
OR), maar ook de cliënten (Centrale Cliënten Raad (CCR)) en de
familie en verzorgers (Centrale Vertegenwoordigers Raad
(CVR)) hebben een stem in de organisatie.
De medezeggenschapsorganen worden actief betrokken bij
vragen en ontwikkelingen uit de organisatie. Ze zijn heel actief
en leveren een waardevolle bijdrage. Daarmee zijn zij
belangrijke partners voor ons.

Klachten

Natuurlijk gaat niet altijd alles goed en ontstaat er soms een
klacht. Daarvoor is er een klachtenfunctionaris bij de Hartekamp
Groep. In het afgelopen jaar zijn er 16 officiële klachten
ontvangen variërend van het ontbreken van Wifi tot een gevoel
van onveiligheid op de woongroep. Veertien van de zestien
klachten zijn naar tevredenheid opgelost. Eén klacht is
ingetrokken en bij één klacht wil de klager niet in gesprek.
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Cliëntvertrouwenspersoon.

Bij de Hartekamp Groep proberen we alles zo goed mogelijk en
zo samen mogelijk te doen. Toch kan het gebeuren dat een
cliënt ontevreden over iets is.

Of dat er iets is gebeurd waar hij of zij van is geschrokken. Dan kan
het moeilijk zijn om dat met de begeleider te bespreken. In dat geval
kan de cliënt een beroep doen op de cliëntvertrouwenspersoon
(CVP). Ook cliëntvertegenwoordigers kunnen terecht bij de CVP.

Herkenbaar.

We willen zichtbaar zijn voor iedereen in de regio waar we
actief zijn. Dat is gelukt met een nieuwe huisstijl, een nieuwe
website en een arbeidsmarktcampagne.
De campagne bestond uit busreclame, Boomerangcards, borden
langs de weg, radiospots en advertenties in week- en dagbladen.
En natuurlijk de rap door Dos Hermanos. Iedereen mag weten wie
we zijn. We zijn trots op de Hartekamp Groep.

In 2018 deden 59 cliënten een beroep op de CVP en zeven keer zocht
een cliëntvertegenwoordiger contact. In veel gevallen is het kunnen
uiten van het probleem voldoende.
De cliënt bepaalt zelf of er een vervolg komt op het eerste contact.
Dan volgt er meestal een gesprek waar de cliënt, de begeleider en
de CVP bij aanwezig is.
In het overgrote deel van de gevallen is hiermee het probleem
uitgepraat.
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Elke dag kwaliteit.

Ruim 80% waardeert ons goed/top!

Iedere dag zijn onze medewerkers bezig om elke dag zo
goed mogelijk te maken. Enthousiast en op zoek naar
wat er beter kan voor de cliënt.
De teams komen samen tijdens de zogenaamde
reflectiegesprekken waarbij zij kritisch naar de kwaliteit van de
geleverde zorg kijken. Steeds meer is daarbij de goede dag
van cliënten onderwerp van gesprek. De teams koppelen daar
gelijk acties aan. Verbeteren zit in de kleine dingen op teamen cliëntniveau.
We zien dat de tevredenheid van cliënten op hoog niveau
blijft. Gezien de krapte op de arbeidsmarkt en de openstaande
vacatures een hele goede prestatie van de teams.
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Deze resultaten komen uit de
cliënttevredenheidsgesprekken
'Dit vind ik ervan!'

Kerncijfers.
Cliënten

• Aantal cliënten Wlz
o Wonen Wlz
o Ambulant Wlz
• Aantal cliënten Jeugdwet ambulant
o Alleen Jeugdwet
o Doorgestroomd naar Wlz
o Doorgestroomd naar Wmo
• Aantal cliënten Wmo ambulant
o Alleen Wmo
o Doorgestroomd naar Wlz
• Aantal cliënten pgb ambulant
• Aantal cliënten Zvw ambulant
• Totaal aantal cliënten

1.309
222

174
101
66
1.838

847
462
213
7
2
149
25

Financiën
• Omzet
• Resultaat

Medewerkers

Aantal medewerkers totaal
excl. ong. 400 oproepkrachten
• Mannen
• Vrouwen
o
o
o
o
o

In leeftijd tot 25 jaar
In leeftijd 25-34 jaar
In leeftijd 35-44 jaar
In leeftijd 45-54 jaar
In leeftijd 55enouder

aantal fte gemiddeld

Vrijwilligers

Aantal vrijwilligers

€ 94.516.504
€ 3.142.097

1.540
283
1.257
118
350
270
392
410

Vernieuwen
huisvesting.
Goede huisvesting draagt bij
aan de goede dag van cliënten
en medewerkers.
We zijn voortdurend bezig met
verbetering door renovatie en
nieuwbouw.
De locatie de Raak in Bennebroek
wordt vervangen door
nieuwbouw. Daarvoor is de
dagbesteding naar nieuwe
locaties verhuisd.
Voor de Raak en Huis in de Duinen
(Zandvoort) zijn de tekeningen
klaar. In Hillegom is Meerleven 3
als woonlocatie in gebruik
genomen.

1.083

Opening Meerleven in Hillegom

782
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Cliënt
perspectief.
Wij willen dat iedereen die bij ons woont,
bij ons werkt of bij ons aanklopt een goede
dag heeft. Elke dag.
Al 65 jaar werken wij met zorg en aandacht.
En we zijn trots op waar we vandaag zijn.
We willen morgen en elke dag daarna een
beetje beter worden.

Versterkend begeleiden.
We hebben versterkend begeleiden hoog in het vaandel
staan.
Samen met de cliënt kijken naar wat wel kan en wat er met
enige oefening mogelijk is. Zelf laten beslissen hoe zij hun leven
willen inrichten. Dat is belangrijk voor het zelfvertrouwen. De
cliënt voert, met ondersteuning, de regie over zijn eigen leven.

Evenementen.

In 2018 was er veel te beleven
voor de cliënten en de
medewerkers.

Deelnemer aan de Makathon. Een
evenement waar studenten zorg
en bedrijfsleven samen slimme
dingen bedenken.

Twee belangrijke festiviteiten
waren de viering van het 65-jarig
bestaan van de Hartekamp Groep
en de Week van de Zorg en Welzijn.
Bekende Nederlanders kwamen op
bezoek tijdens deze evenementen:
Maarten Van der Weijden, Willeke
Alberti en zangeres Samantha.
Andere evenementen die jaarlijks
terugkeren zijn onder andere
Makathon, Prokkelweek, Open
Monumentendag, Old Timerrit.
Naast deze organisatie-brede
evenementen worden er tal van
andere lokale activiteiten
georganiseerd zoals Carnaval,
wandelvierdaagse, viswedstrijden
etc.
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Samantha treedt op tijdens ons 65jarig bestaan.
Willeke voert de polonaise aan tijdens
ons 65-jarig bestaan.

Samen sterker:
scholing en zorg.
De Hartekamp Groep biedt zorg aan kinderen met een
ontwikkelingsachterstand. Dat doen we op
verschillende locaties: Baloe, de Hermelijn, Integraal
Kindcentrum IJmond en het Duinhuis.

Ervaringsdeskundigen.

Bij de Hartekamp Groep is een enthousiaste groep ervaringsdeskundigen
actief. Het afgelopen jaar hebben nog eens 5 mensen met goed gevolg
hun deelexamen afgelegd.
De ervaringsdeskundigen delen hun kennis en ervaringen bij trainingen,
informatiebijeenkomsten in scholen, cliëntcommunicatie en medezeggenschap.
Zij geven tips aan begeleiders hoe zij het best om kunnen gaan met mensen met
een verstandelijke beperking. De ervaringsdeskundigen zijn zeer waardevol voor
de Hartekamp Groep.
Inmiddels zijn er 10 ervaringsdeskundigen die de opleiding volledig hebben
afgerond en er zijn er nog 5 in opleiding die dit jaar hun diploma krijgen.

Sinds 2015 werken we steeds meer samen met het reguliere
onderwijs en de kinderopvang. We maken door samenwerking
goed gebruik van elkaars expertise. Door die gedeelde
expertise groeit het kind beter in zijn ontwikkeling.
De Hermelijn werkt al jaren met succes intensief samen met
de ZML school De Schelp. Binnen deze school gaan we samen
met andere partners een nieuwe zorgonderwijsklas starten.
Bij de Hermelijn is er al een zorgonderwijsklas voor jongere
kinderen. In IKC IJmond werken we samen met onderwijs
(De Zeearend) en jeugdzorg (Kenter).
Kinderen in onze groepen krijgen, wanneer zij daar aan toe zijn,
onderwijs op maat. Als dat goed gaat doen zij dagdelen mee
in de klas van de school. Misschien kan dan uiteindelijk de
volledige overstap naar het speciaal onderwijs gemaakt
worden. Een leerkracht van het Duinhuis is vanuit ZML
gedetacheerd en biedt onderwijs op maat aan kinderen.
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Crisisinterventieteam.
De Hartekamp Groep heeft crisisplekken. Toch is het in
onze visie beter om te voorkomen dat deze plekken
worden gebruikt. We zijn dan ook heel blij met de
ontwikkeling van het Crisis Interventie Team (CIT).
In het CIT werkt de Hartekamp Groep samen met de
Prinsenstichting, Parnassia (Dijk & Duin) en GGZ Ingeest.
Bij de start hebben we dankbaar gebruik gemaakt van de
ervaringen uit de regio Utrecht (Abrona/Wier). Door het bundelen
van de kennis over verstandelijke beperking en GGZ
problematiek wordt daadwerkelijk voorkomen dat mensen op
een crisisplek terecht komen.
Het sterke punt van deze aanpak is dat de samenhang tussen
cliënt, team en organisatie van de zorg voorop staat. De
samenstelling van het CIT sluit hierbij aan: gedragsdeskundigen,
begeleiders en een leidinggevende.

Diversiteit aan Dagbesteding.
De ene dag is de andere niet. Maar we streven er naar om elke dag
zo goed mogelijk te maken met dagbesteding op maat. Verspreid
over 12 dagbestedingslocaties werken ruim 800 cliënten aan een
hele reeks verschillende producten en activiteiten.
Hart Werk en Kunst is vooral voor de creatievelingen. Werk je liever in een
goed team dat productiewerk doet voor bedrijven dan is bijvoorbeeld het
Steenhouwerskwartier in Heemskerk een goede mogelijkheid.
Eén ding hebben alle locaties voor dagbesteding gemeen: Ervaren en
kwalitatief goede begeleiders en enthousiaste vrijwilligers.
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Medewerker
perspectief.
Onze kernwaarden verbinden,
vertrouwen en leren komen tot uiting in
de zelforganisatie.
Teams krijgen zo veel mogelijk de ruimte
om zelf hun werk in te richten. Dit draagt
optimaal bij aan een goede dag voor de
cliënten.

Zelforganisatie.

De ontwikkeling naar zelforganisatie is een boeiend
leerproces. We leren om waardering hardop naar elkaar
uit te spreken en niet te wachten tot iemand in de
hiërarchie dat doet. En elkaar aan te spreken als we
mogelijkheid zien om te verbeteren. Soms spannend om te
doen. Maar uiteindelijk brengt het ons en de cliënten
verder.

Informeel en sociaal.

De Hartekamp Groep is een informele organisatie met
een sociale inborst. Medewerkers werken in een team
waar je successen deelt, samenvalt en samen
opstaat. Maar vooral samen beter wordt als team en
als individu.
Mensen binnen het team vertrouwen elkaar volledig en er
wordt naar iedereen geluisterd. Ongeacht je functie of je rol.
Dat maakt werken bij de Hartekamp Groep bijzonder.

Het vinden van voldoende personeel is bij de huidige
arbeidsmarkt een uitdaging. We werken hiervoor regionaal
samen. En we investeren in medewerkers met training en
scholing, het stimuleren van een prettige werkomgeving en
het bieden van een uitdagend werk. Belangrijk voor het
vinden van nieuwe collega’s, maar ook voor het behouden
van de mensen die bij ons werken.
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Zomerkrachten.

De werving van zomerkrachten was een groot succes dit
jaar. Velen van hen waren enthousiast over de manier
hoe we de speeddates organiseerden.
En uiteindelijk hebben we 135 zomerkrachten kunnen matchen
met onze locaties!

Voor het eerst hebben we de vacature ook opengesteld voor
‘helpende handjes’, oftewel jongeren tussen de 16 en 18 jaar die
nieuwsgierig zijn naar het werk in de zorg. Ons doel was om
deze doelgroep enthousiast te maken voor de
gehandicaptenzorg met het oog op de langere termijn. Dit is
geslaagd: een aantal is zo goed dat ze nu nog steeds bij ons
werken. En ze hebben het enorm naar hun zin bij de Hartekamp
Groep.
We hebben 40 zomerkrachten in 2018 een 2e contract
aangeboden. Hieruit blijkt dat wij als organisatie onervaren
krachten in 5 maanden tijd op kunnen leiden tot volwaardige
collega’s zodat ze aan het werk kunnen en/ of intern starten
met een opleiding.
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Zij-instromers.
Sinds september is de ‘open sollicitatie-knop’ beschikbaar
op onze website. Dit heeft veel reacties opgeleverd van
mensen uit andere branches die graag bij de Hartekamp
Groep aan de slag willen.
Je kunt dus zeggen dat er veel mensen klaar staan om iets aan
de tekorten te doen. Maar ze hebben nog niet de juiste
zorggerelateerde opleiding.
Probleem? Natuurlijk niet! Deze zij-instromers hebben vaak veel
levenservaring en een ander waardevol diploma behaald. We
hebben vernieuwende trajecten ontwikkeld. Denk aan verkorte
opleidingen, extra inwerkperiode of het 5 maanden traject dat we
voor de zomerkrachten hebben ontwikkeld.

Maatschappelijk betrokken.
De Hartekamp Groep is nauw betrokken bij de zorg
voor de cliënten die aan ons zijn toevertrouwd.
Ook de omgeving waarin wij werken en het klimaat
vinden wij heel belangrijk. We proberen daarom zo
duurzaam mogelijk te worden.

elke dag zo goed mogelijk

elke dag zo goed mogelijk

Greendeal.
Deal!

Aangepaste
werkplekken.

Een zorginstelling verbruikt veel water, voedsel en energie.
De Hartekamp Groep voelt zich medeverantwoordelijk voor
de omgeving waarin we werken en wonen.

Wij staan midden in de samenleving. Altijd op zoek naar
mogelijkheden voor onze cliënten om te kunnen werken in
aansluiting op hun vaardigheden.

Daarom hebben we ons verbonden aan het Milieu Platform Zorg
en het Green Deal akkoord ondertekend.

Een paar voorbeelden van gerealiseerde werkplekken zijn onder
andere het Clean Team dat de bussen van Connexxion
schoonmaakt en de houtwerkplaats Veel in Hout waar meubels
worden gemaakt. Daarnaast worden er door onze cliënten
wekelijks 80.000 zeeppompjes gefabriceerd.

Op de twee pilotlocaties, Richard Holkade in Haarlem en
Juttersoord in Wijk aan Zee, zijn flink wat aanpassingen gedaan,
zoals het plaatsen van zonnepanelen en perlators. Daarnaast
worden procedures aangepast en worden er alleen zuinige
apparaten (A-labels) aangeschaft.
Na een uitgebreide audit door een extern bureau ontvingen wij het
Bronzen Certificaat. Daar zijn we trots op. Hier blijft het niet bij en
inmiddels hebben we ons gecommitteerd aan Green Deal 2.0.
In de zomer van 2018 is het Juttersoord gelukt met de
zonnepanelen geheel zelfvoorzienend te zijn in stroom.
Inmiddels is ook de Klimop in Heemstede voorzien van
zonnepanelen en volgen er spoedig meer locaties.
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Andersom werkt het ook. De Hartekamp Groep kijkt of zij mensen
met een afstand tot de arbeidsmarkt een werkplaats kan bieden
in de organisatie. Samen met het UWV zijn we actief bezig om
voor deze groep mensen mogelijkheden te bieden. Zodat ook voor
hen elke dag zo goed mogelijk is.

Wil je meer weten
over de Hartekamp
Groep?
Ga naar onze website
hartekampgroep.nl.
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