
De onderstaande tekst is de reactie van de raad van bestuur van de zorgaanbieder op het  
beëindigen van de aanwijzing per 11 november 2020. De reactie is geen onderdeel van de 
IGJ, of informatie afkomstig van de IGJ. De inhoud komt dan ook geheel voor rekening en 
risico van de zorgaanbieder. 

 
De reactie mag maximaal 200 woorden omvatten. De volgende zaken zijn niet toegestaan: 

- (bijzondere) persoonsgegevens; 
- Bedrijfsnamen of bedrijfsgegevens van derden; 
- Strafbare of aanstootgevende teksten; reclame-uitingen. 

 
Indien de hierboven genoemde zaken toch in de reactie zijn opgenomen, is deze tekst door 
de IGJ onleesbaar gemaakt. De onleesbaar gemaakte woorden tellen mee in het totaal van 
200 woorden. 

 
Reactie Raad van Bestuur 

De kennisgeving van inspectie om de maatregel te beëindigen, is door bestuurders, medewerkers 
en cliënten blij ontvangen. De bestuurders zullen zeker er op toezien dat er voldoende deskundige 
zorgverleners beschikbaar zijn, afgestemd op de aanwezige cliënten en de actuele hulpvragen. 
Ook is de huidige dagbesteding, die in coronatijd gewoon voortgang had, weer aangevuld met 
zinvolle en plezierige dagbesteding binnen het atelier. Deze heeft terug vorm gekregen, nu op de 
locatie HartenWeide, en een herstart gemaakt met externe opdrachten om het zorgaanbod uit te 
breiden. (inpakwerkzaamheden als mondkapjes en kerstattenties)  
De horeca zal ivm coronamaatregelen nog niet van start kunnen op de HartenInn. Wel is er een 
tafeltje dekje-service opgezet en ontwikkelen we opnieuw dagbesteding, binnen de normen van 
het RIVM. Hoewel de klachten en signalen van derden betreffende de waterschade geen onderdeel 
waren van de beoordeling van de maatregel door inspectie, hebben zij zeker een impact gehad 
voor de onrust onder bewoners. We zijn er trots op deze adequaat opgelost te hebben en de 
werkzaamheden zullen conform stappenplan afgerond worden. De beëindiging van het 
aanwijzings-traject geeft de bestuurders tijd en energie voor de verdere ontwikkeling van stabiele 
teams en de borging van de kwaliteit van de HartenHoeve. 


