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Vanwege covid-19 konden vanaf maart veel wekelijkse activiteiten geen doorgang vinden. 

We merkten dat dit veel impact had op de bewoners. De sfeer was onder de bewoners 

relatief goed te noemen.

Veel bewoners voelden zich eenzamer dan anders door alle beperkingen en vermindering 

van bezoek. Bewoners en familie hielden zich over het algemeen goed aan de maatregelen 

en richtlijnen vanuit de overheid. Door een mooi voorjaar en zonnige zomer konden er veel 

buitenactiviteiten georganiseerd worden. 

Voordat het corona-virus er was zijn er wekelijks 

activiteiten georganiseerd. De standaard 

activiteiten zij o.a. een koffieochtend, 

maandmenu en maandbuffet, Happy Hour en 

Soos. Het aantal deelnemers varieert steeds 

tussen de 20 en 50 personen. 

In januari verzorgde Zorgplezier een presentatie 

over Virtual Reality. In februari was er een High 

tea die door 65 bewoners zeer goed bezocht 

werd. 

Begin maart was er nog een Italiaanse 

maaltijd, daar zijn de “gewone” activiteiten ook 

mee afgesloten. 

Als “steuntje in de rug”  zijn een aantal 

verrassingen bezorgd bij de bewoners. Rond 

Pasen is een paasmandje bezorgd voor een 

paasontbijtje. In mei is het boekje 

“’t kom oale mael hoed” uitgedeeld.

Blij-Fit organiseerde bewegen voor senioren op 

gepaste afstand op het “Plein De Horst”.

Op de laatste dag van augustus een Leuk 

Zeeuws tasje met inhoud. Dit omdat 

we elkaar een “quarantijdje” moesten 

missen. 

In december is er een tas met “Lekkere 

Zeeuwse ingrediënten” voor een 

self-made kerstmenu bezorgd bij de 

bewoners. 

 

Verder organiseerden we 

regelmatig wat vertier door muzikale 

optredens. 

Zo kon men genieten van een draaiorgel, 

accordeonist Monty, en ”Dans op visite”. 

Door Leuk Zeeuws werden 

we getrakteerd op een muzikale tour van 

Peter Heijt. Het waren kleine feestjes dat de 

omstandigheden wat verzachtten. 

Het geplande 
onderhoud in en om 
het complex volledig 
uitgevoerd.
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BEWONERSVERENIGING

Betrokken en zeer 
kritisch!

Een 

omzetstijging van 
ca. 25% in het 
winkeltje door 
corona. 

Afstemmingsoverleg

Learning on the 
job !

Alle medewerkers zijn in het 
bezit van een BHV certificaat 
en volgen jaarlijks de 
herhalingsoefeningen. Nieuwe 
medewerkers ontvangen een 
BHV opleiding. 

Sociaal jaarverslag 2020 Serviceflat De Horst

De bewonersvereniging is betrokken en zeer 

kritisch. De samenwerking is niet 

altijd constructief en levert pittige vergaderingen 

op. De sfeer hierin is vaak negatief richting de 

serviceorganisatie. 

Het bestuur vindt voornamelijk dat 

veranderingen niet snel genoeg gaan. Door 

onderlinge wrijvingen en het niet eens zijn of 

kunnen worden met elkaar zijn er verschillende 

wisselingen in het bestuur geweest.

ACTIVITEITEN

Gemiddeld is er eens in de zes weken een 

afstemmingsoverleg tussen de locatiemanager 

en de bewonersvereniging. 

Het bestuur wordt betrokken en 

advies gevraagd bij onder andere het plaatsen 

van nieuwe buitenlantaarns, onderhoud tuin en 

de keuze van een nieuwe hovenier en het 

aanbieden van collectieve WiFi. Voor het 

laatste is er een negatief advies gegeven en is 

niet gerealiseerd. 

Advies wordt er gevraagd over de afrekening 

servicekosten en het project entree (verbetering 

toegankelijkheid) wordt steeds besproken. 

Verder zijn gespreksonderwerpen het 

verbeteren van de fietsenberging, digitaal inzien 

van stookkosten, Koersplan 2020-2023 en 

verbetering Jeu de Boulesbaan.  

2020

Gerealiseerde projecten:

• In alle appartementen zijn de groepenkasten 

van de elektra vervangen.

• In de algemene ruimten de verlichting 

vervangen door LED-verlichting.

• Het plafond van de vide is wit geschilderd en 

de verlichting vernieuwd door moderne 

“wolken”.

• Aanpassing van de toegang in de avond en 

nachtsituatie, zodat deur op afstand geopend 

kan worden.

MUTATIES

Overlijden Intern
Verpleeghuis

DIGIVAARDIGHEDEN bewoners

Via Digi-Steunpunt / Digi-Maatje heeft de 

dienstverlening individueel plaats kunnen 

vinden. Beeldbellen voor bewoners is mogelijk 

en wordt gepromoot op onder andere de 

geplaatste narrowcasting. Door de 

firma Paree zijn er twee tablets ter beschikking 

gesteld voor de mogelijkheid om te kunnen 

beeldbellen. Hiervan is gebruik gemaakt door 

een aantal bewoners. 

Een omzetstijging van het 
winkeltje van ca. 25% door 
corona.

Medewerkers bezorgen vaak 
boodschappen aan de deur.

BEELD HUURDERS

Vrouw
Man

Huurverhoging 
1,4% per 
1 juli 2020

Totaal 133 
huurders.

Gem.leeftijd: 81 jr

Leeftijdsrange:
Dames: 50 - 93 jr
Heren:  65 - 98 jr

MEDEWERKERS

Ook onder de medewerkers was er een corona- 

effect waarneembaar. Soms uit dat zich in angst 

voor het krijgen van het virus. De algemene 

maatregelen zijn goed nageleefd en er was een 

grote toewijding voor het werk ten dienste van de 

huurders. 
Ziekteverzuim 5,8%

Het is noodzakelijk om de persoonlijke- en teamontwikkeling te 

verbeteren. Aan de hand van het koersplan 2020-2023 is 

er een teamdag (ontwikkeldag) afgesproken met het DISC-

hulpmiddel. De teamdag was gepland maar ook verschillende keren 

verzet in verband met corona -maatregelen en schuift door naar 2021. 

Van de locatiemanagers is een persoonlijkheidsanalyse gemaakt op de 

vier gedragsdimenties en uitgangspunten van DISC (Direct, Interactief, Stabiel en 

Consciëntieus). De analyse is de basis voor verdere persoonlijke ontwikkeling wat 

vastgelegd wordt in een plan (POP). 

Aandacht voor ontwikkeling

Aan de hand van de waarderingsgesprekken steken we in op “Learning on the job”. 

Een medewerker maakt verdieping van de administratieve processen en deelt dat met de 

receptionisten. Een medewerker maakt het rooster met 

behulp van een webbased roosterpakket. De medewerkers 

kunnen door middel van een app. hun rooster inzien, verlof 

aanvragen en meer- en minderuren invoeren. 

We werken met Office 365 Online. Het team wordt steeds digivaardiger. Een langzaam 

proces, maar applicaties zoals Teams, Sharepoint en Lists werden gezamenlijk steeds 

meer gebruikt.  

Het stimuleren en de persoonlijke coaching blijft een belangrijk onderdeel en 

aandachtspunt om het beste uit de medewerkers en voor het team te behalen. 

Er zijn individuele overleggen geweest met receptionisten, medewerkers huishouding en 

technisch medewerker. Onderwerpen waren pragmatisch van aard. Een follow-up van de 

presentatie (Koersplan) kon niet gegeven worden i.v.m. de corona-beperkingen. 

E.e.a. heeft wel geleid tot onderlinge spanningen. Hierover zijn steeds individuele 

gesprekken met en coaching aan medewerkers gaande.

Voor verdere verdieping in het vakgebied, 

onderlinge afstemming en stimuleren van de 

onderlinge samenwerking tussen de 

locatiemanagers zijn er zes modules 

uitgewerkt, die gezamenlijk uitgewerkt en 

toegelicht worden. Het volgen van de modules 

is een “learning on the job” methode. 

BUURTFUNCTIE

Twee keer per jaar is er een burenoverleg 

tussen Residentie Stadspark en De Horst. Dit in 

het kader van “een goede buur is beter dan een 

verre vriend”. Er is samengewerkt met de 

vervanging van de buitenverlichting. 

 

Met SMWO is er regelmatig contact over 

geplande activiteiten en ontwikkelingen in de 

wijk Goes-Oost. Een inloophuis voor dementie 

is een ontwikkeling waar De Horst graag in wil 

participeren. Door focus van de gemeente op 

dementie inloop in Kloetinge, staat de 

ontwikkeling in Goes-Oost “on hold”. 

Er is een laadpaal geplaatst voor het opladen 

van elektrische auto’s, waar ook door de 

wijkbewoners gebruik van gemaakt kan 

worden. 


