Jaarbericht 2019

2019

Terug naar de bedoeling:
proeftuinen

Nieuw elektronisch
cliëntendossier

Beste leerbedrijf
van Friesland

Nieuwe locatie:
zorgboerderij BoerenBlij

Bouwen aan
de toekomst

Als je nu eens helemaal opnieuw
zou kunnen beginnen, hoe zou je
het werk dan inrichten? De proeftuinlocaties Ielânen, Martenahiem
en De Waterman hebben zich op
deze opdracht gestort. En wat een
prachtige initiatieven zijn er
ontstaan! Stuk voor stuk ideeën,
die heel mooi ‘de bedoeling’
uitdrukken. Ook elders binnen
Patyna zijn mooie ontwikkelingen
binnen de teams ontstaan!

Meer dan de helft van de
Patyna locaties is gestart met het
elektronisch cliëntendossier (ECD).
De intramurale zorg werkt met
Lable Care, de revalidatiezorg en
de behandelaren met Ysis.
Het ECD is het dossier van de
cliënt. Met het ECD heeft de cliënt
meer regie en zeggenschap over
de zorg. Dit sluit helemaal aan
bij de visie van Patyna:
de cliënt centraal.

Met ons opleidingsproject
‘Op Stap’ hebben we de STAR
Awards van ROC Friese Poort
gewonnen in de categorie ‘beste
leerbedrijf’. Een mooie waardering
voor dit succesvolle project. Via
het project ‘Op Stap’ leiden we
mensen met een uitkering,
statushouders en omscholers op
naar een betaalde baan als
zorgondersteuner binnen
de ouderenzorg.

Een nieuwe locatie binnen Patyna.
Op zorgboerderij BoerenBlij in
Haskerhorne bieden we actieve
dagbesteding voor cliënten, die
getroffen zijn door de ziekte van
Alzheimer, dementie, Parkinson
en andere niet aangeboren
hersenletsel of lichamelijke aandoeningen. In een huiselijke sfeer
kunnen de cliënten zes dagen per
week genieten van de geuren en
kleuren van het platteland.

Patyna bouwt aan de toekomst.
Er is groen licht voor nieuwbouw
van de Finke in Koudum. De voorbereidingen voor de bouw van
40 appartementen zijn in volle
gang. Daarnaast worden de gemeentehuizen in Balk en Wommels
verbouwd tot appartementen.
Hiermee willen we het wonen met
een plus stimuleren, ook wel het
concept Yfke geheten. Niet alleen
huren, maar ook ondersteuning
krijgen wanneer dat nodig is.
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Medewerkers en cliënten
Gemiddeld aantal medewerkers 2019

waarvan FTE

2459

1405

Thuiszorg Patyna

336

196

Behandelteam Patyna en GRZ

204

137

Servicebureau

102

89

Intramuraal/WMO/overig

Aantal unieke cliënten

2019

WLZ-cliënten

1986

WMO-cliënten

1313

GRZ-cliënten

600

ELV-cliënten

305

Wijkverpleging-cliënten

1188

Patyna sloot het jaar 2019 voor het eerste sinds de fusie
in 2016 af met negatieve financiële cijfers. Dit komt door
een aantal forse eenmalige kosten, zoals tegenvallers bij
de nieuwbouw van de Finke in Koudum en een nabetaling
van vakantietoeslag op grond van de nieuwe collectieve
arbeidsovereenkomst. Verder is in 2019 veel geïnvesteerd
in zowel ICT als extra personeel om de kwaliteit van de
zorg verder te verbeteren.

Alle WLZ-locaties van Patyna hebben in 2019
meegedaan aan de zelfscan ‘Waardigheid en Trots
op locatie’. Deze scan geeft inzicht in hoeverre de
locaties voldoen aan de acht thema’s van het
kwaliteitskader. Op basis van de uitkomsten is per
locatie een ondersteuningsvraag geformuleerd.
Hier gaan de locaties in 2020 mee aan de slag.

