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1 Inleiding 

Op 10 april 2017 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: de inspectie) een 

bezoek gebracht aan Coöperatie Hesterhuizen in Horssen.  

Dit bezoek maakt deel uit van het toezicht door de inspectie op nieuwe zorgaanbieders die 

vallen onder de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). 

 

De inspectie heeft Coöperatie Hesterhuizen getoetst op 15 randvoorwaarden voor veilige 

en goede zorg1.  

De resultaten en gevraagde maatregelen staan beschreven in het inspectierapport van juni 

2017.  

In dit follow-up rapport beoordeelt de inspectie de door de organisatie getroffen 

verbetermaatregelen. 

 

Korte beschrijving van de organisatie 

Coöperatie Hesterhuizen, is een coöperatie met een gewone structuur. De coöperatie staat 

ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 67366090. Op het moment van 

inspectiebezoek is Hof van Stroes B.V. als enig lid aangesloten bij Coöperatie 

Hesterhuizen.  

Hof van Stroes B.V. (hierna: Hof van Stroes) staat ingeschreven bij de Kamer van 

Koophandel onder nummer 66224047.  

De cliënten sluiten de zorgovereenkomst met Coöperatie Hesterhuizen. Coöperatie 

Hesterhuizen is gestart met de daadwerkelijke zorg op 8 maart 2017.  

 

Coöperatie Hesterhuizen richt zich op zorgondernemers, kleinschalige zorginitiatieven en 

gezinshuizen afkomstig uit alle provincies. Een doelstelling van Coöperatie Hesterhuizen is 

het faciliteren en begeleiden van aangesloten leden op het gebied van zorggerelateerde 

kwaliteitseisen. 

 

Hof van Stroes is de eerste aangesloten zorgondernemer bij de coöperatie. De algemeen 

directeur van Hof van Stroes is ook één van de bestuurders van Coöperatie Hesterhuizen. 

Hof van Stroes wordt op de website van Coöperatie Hesterhuizen aangeduid als locatie. 

 

Zorgaanbod 

Coöperatie Hesterhuizen levert op het moment van inspectiebezoek zorg aan 8 cliënten 

met een verstandelijke beperking. Deze 8 cliënten krijgen persoonlijke verzorging en 

begeleiding. 

Alle cliënten vallen onder de Wet langdurige zorg. De zorg wordt geboden vanuit de 

leveringsvorm Volledig Pakket Thuis (VPT). Er vindt thuiszorg binnen de locatie plaats, het 

zogeheten ‘scheiden wonen en zorg’. De cliënten hebben een indicatie voor de 

zorgprofielen : 

 

VG (Verstandelijk Gehandicaptenzorg) 

 

 1 x wonen met begeleiding en verzorging; 

• 1 x wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging; 

• 3 x wonen met intensieve begeleiding, verzorging en gedragsregulering; 

• 1 x (besloten) wonen met zeer intensieve begeleiding, verzorging en 

gedragsregulering; 

• 2 x wonen met begeleiding en volledige verzorging en verpleging. 

 

 

                                                
1 Informatie over de 15 onderwerpen is opgenomen in bijlage 1 van het eerste rapport. 
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Financiering 

Coöperatie Hesterhuizen heeft een WTZi-toelating voor de functies persoonlijke 

verzorging, begeleiding, verpleging en behandeling. De coöperatie financiert de zorg door 

Zorg in Natura (ZiN). 

Coöperatie Hesterhuizen heeft een contract met zorgkantoor VGZ voor Zorg in Natura. 

 

Personeel 

Coöperatie Hesterhuizen heeft geen personeel in dienst. Het personeel van Hof van Stroes 

heeft een arbeidsovereenkomst met Hof van Stroes. De algemeen directeur van Hof van 

Stroes en zijn partner werken mee in de zorg. Daarnaast zijn beiden initiatiefnemers 

werkzaam in de nabijgelegen dagbesteding Landrust Wonen. 

De formatie direct zorggebonden medewerkers in loondienst bestaat uit 6 medewerkers 

(ca. 4,2 fte): 

 

 3  x persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg niveau 4 

 2  x sociaal pedagogisch werker niveau 4 

 1  x helpende niveau 2 
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2 Bevindingen inspectiebezoek 

Opzet 

De inspectie beoordeelde Coöperatie Hesterhuizen in het inspectiebezoek op 15 

randvoorwaarden voor veilige en goede zorg2  

 

Voldoende 

De inspectie heeft tijdens het inspectiebezoek vastgesteld dat de volgende onderwerpen 

voldoen:  

 Klachtenregeling 

 Personeelsopbouw: beschikbaarheid en deskundigheid in relatie tot de 

doelgroep 

 Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 

 

Niet van toepassing 

De volgende onderwerpen zijn niet van toepassing:  

 Uitvoeringsprotocollen van voorbehouden en risicovolle handelingen 

 Toets bekwaamheid van medewerkers en/of zelfstandigen van 

voorbehouden en risicovolle handelingen 

 

Onvoldoende 

In onderstaand schema staan de onderwerpen die tijdens het inspectiebezoek (deels) niet 

voldeden. In de kolom ‘follow-up’ staat de inspectiebeoordeling van de door Coöperatie 

Hesterhuizen getroffen verbetermaatregelen. Wanneer een verbetermaatregel als (deels) 

onvoldoende wordt beoordeeld volgt een toelichting onder het schema. 

Bevindingen  

Onderwerp 

voldoet 

eerste bezoek  follow-up 

Nee deels  nee  deels ja 

Zorgdossier  √   √ 

Medezeggenschap  √   √ 

Afspraken tussen hoofdaannemer en onderaannemer  √   √ 

Vergewisplicht en verklaring omtrent gedrag (VOG)  √   √ 

Opleidingsplan  √   √ 

Kwaliteitssysteem  √   √ 

Uitsluitingscriteria cliënten √    √ 

Veilig incident melden (VIM)  √   √ 

Beleid vrijheidsbeperkende maatregelen √    √ 

Medicatiebeleid  √   √ 

 
  

                                                
2 Informatie over de 15 onderwerpen is opgenomen in bijlage 1 van het eerste rapport. 
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Overige opmerkingen 

 

Kwaliteitsysteem 

Coöperatie Hesterhuizen heeft een plan van aanpak om het vereiste kwaliteitssysteem in 

te voeren. De coöperatie geeft aan dat het kwaliteitssysteem per 1 augustus 2017 is 

geïmplementeerd. 
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3  Conclusie  

Conclusie 

Op basis van de bevindingen concludeert de inspectie dat de organisatie de 

randvoorwaarden voor veilige en goede zorg voldoende heeft beschreven. 

 

Afronding toezicht 

Hierbij sluit de inspectie het toezichtbezoek aan Coöperatie Hesterhuizen af.  

De 15 getoetste randvoorwaarden moeten op orde blijven. Coöperatie Hesterhuizen valt 

onder het toezicht van de inspectie. De inspectie kan Coöperatie Hesterhuizen daarom 

opnieuw bezoeken. Een toekomstige toetsing is diepgaander van aard en levert mogelijk 

andere uitkomsten op. 

 

 


