10 maart 2022
Stichting Zorghuizen Noord-Nederland beëindigt activiteiten
Stichting Zorghuizen Noord-Nederland (ZNN) verleende sinds 2019 zorg op locaties in Leeuwarden en
Wolvega. Doelstelling van ZNN was om in een kleinschalige setting zoveel mogelijk ‘leven als thuis’
aan te bieden voor mensen met dementie. Hoewel ZNN ervan overtuigd is dat er behoefte bestaat
aan deze vorm van zorg en wonen, is het ondanks diverse maatregelen en inspanningen helaas niet
mogelijk gebleken een structureel positieve financiële exploitatie te realiseren. Daarnaast heeft de
Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd grote zorgen over de zorgverlening omdat niet of onvoldoende
werd voldaan aan de geldende eisen.
Voor de Raad van Toezicht zijn deze twee zaken reden geweest om eind februari 2022 te besluiten
de activiteiten en daarmee de zorg vanuit ZNN te beëindigen. Dit betekent dat eind februari per
direct is gestopt met het aannemen van nieuwe bewoners voor beide zorghuizen. De circa dertig
bewoners in beide zorghuizen worden sindsdien begeleid, in samenspraak met henzelf en hun
familieleden, bij het vinden van passende zorg door een of meerdere andere zorgaanbieders. Dit
gebeurt met de hoogst mogelijke zorgvuldigheid. Het streven is om in maart voor alle bewoners tot
een goede oplossing te komen. Het proces wordt begeleid door mevrouw Lara de Bruin, die eind
februari als interim-bestuurder is aangesteld om ZNN aan te sturen. Zij vervangt Tietsjannie Hamstra,
die met ziekteverlof is.
De Raad van Toezicht realiseert zich dat deze ontwikkelingen een zware wissel trekken op de
bewoners van ZNN, hun familieleden en de medewerkers. Wij betreuren het ten zeerste dat het
zover heeft moeten komen. Het is niet mogelijk gebleken de stichting in de benen te houden,
ondanks de vele inspanningen om dat toch voor elkaar te krijgen. Zowel financieel als kwalitatief zijn
de zorgen te groot. De Raad van Toezicht heeft in het bijzonder grote waardering voor de inzet van
de medewerkers en de vrijwilligers. Zij hebben zich ondanks de moeilijke omstandigheden steeds
met volle betrokkenheid ingezet voor de bewoners.
De circa 50 medewerkers zullen hun baan verliezen bij ZNN. Wij hopen van harte dat zij er in slagen
een goede nieuwe werkkring te vinden en we zullen er alles aan doen daar waar mogelijk om daarbij
te helpen.
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