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Inleiding en leeswijzer

Dit kwaliteitsverslag is geschreven middenin de corona crisis. Wij lichten in hoofdlijnen toe hoe we de 
doelstellingen uit het kwaliteitsplan 2019, behaald hebben.

De informatie in dit verslag is gebaseerd op: 
• kwantitatieve informatie die al beschikbaar was vanwege uitvraag Wlz (Wet langdurige zorg)  
• kwalitatieve informatie op basis van interviews met de directeuren Zorg 
• input van de locatiemanagers. 

In het eerste deel (organisatiebreed) geven we per thema uit het kwaliteitskader een reflectie op de resultaten 
over 2019. Hierbij leggen we ook uit hoe we dit voor de WLZ in de thuissituatie hebben ingericht. Dit onderdeel 
valt met ingang van 2019 onder het addendum Langdurige Zorg Thuis met een WLZ indicatie. Het tweede deel 
van het kwaliteitsverslag beschrijft per locatie wat er in 2019 is gerealiseerd.



Kwaliteitsverslag organisatie ViVa! Zorggroep

1. Persoonsgerichte zorg en ondersteuning
2. Wonen en Welzijn
3. Veiligheid
4. Leren en verbeteren van kwaliteit
5. Leiderschap, bestuur en management
6. Personeelssamenstelling
7. Gebruik van hulpbronnen
8. Gebruik van informatie



1. Persoonsgerichte zorg en ondersteuning  - 1-

. 

 Voor de meeste locaties was persoonsgerichte zorg het speerpunt in de kwaliteitsplannen voor 
2019. Bij alle locaties is de basis van de persoonsgerichte zorg in 2019 ook daadwerkelijk 
verdiept. Zo wordt met alle bewoners een profielgesprek gehouden. De wensen en behoeften 
die hieruit voortkomen worden omgezet in dagbestedingsprogramma’s. In de locatieverslagen 
staan per woonzorglocatie de details beschreven. 

 Teams en medewerkers zijn gecoacht, tools ontwikkeld en de leerlijn W&T ‘U woont nu hier’ 
inclusief de vier workshops, is ook op de laatste groep locaties uitgevoerd; te weten De Marke, 
Strammerzoom, Heemswijk en de Santmark. Het traject is positief afgesloten in oktober jl. met 
een evenement: de kickdoor. Op één locatie werd gekozen om vanaf juli 2019 te starten met 
het kwaliteitstraject Waardigheid en Trots op Locatie. Deze locatie zit nu in de laatste fase van 
de leerlijn en zal in september 2020 afsluiten met de kickdoor.

 Ook voor de langdurige Zorg Thuis met een WLZ-indicatie geldt dat de uitgangspunten van 
Persoonsgerichte zorg worden gevolgd. In 2019 hebben we ons gericht op maatwerk voor elke 
cliënt, de verpleegkundigen zijn extra geschoold in indiceren. Daarnaast is in het project 
‘harmoniseren werkprocessen’ aandacht besteed aan de cliëntreis. Ook zijn er verbeteracties 
opgezet ten aanzien van het traject van intake tot en met zorg, evaluatie en borging. 



1. Persoonsgerichte zorg en ondersteuning - 2 -

 We hebben ons functiehuis uitgebreid met woonbegeleider niveau 3 en 4. Dit biedt ruimte 
voor betere persoonsgerichte zorg.

 Op de locaties zijn welzijnscoaches en woonbegeleiders ingezet die liefdevolle 
persoonsgerichte zorg voor bewoners (nog beter) helpen te realiseren. Regievoerders en 
welzijnscoaches op de locaties coördineren de welzijnsactiviteiten en wisselen best practises
uit. Ook zijn er welzijnsoverleggen opgestart. 

 De locaties zijn gestart met observaties van persoonsgerichte zorg en welzijn. Het eerste 
resultaat is er: er wordt steeds meer en beter persoonsgericht gewerkt. De consequente 
toetsing of datgene wat men denkt te weten van een cliënt nog steeds geldt (o.a. eet- en 
drinkwensen) kan beter. 

 Alle locaties en de wijken werken met hetzelfde ECD (Elektronisch Cliënten Dossier). Het ECD 
is uitgebreid met ‘de Aanleiding’ waarin het profiel van de cliënt is opgenomen. Een on-page 
profile is nog geen onderdeel van het ECD. We werken op dit moment aan opname van het 
persoonlijk cliëntverhaal in de software voor de zorgadministratie: ONS.



2. Wonen en Welzijn   - 1 -

 Op verschillende locaties leiden de wensen en behoeftes uit het profielgesprek tot 
dagbesteding voor de bewoners. Dit is terug te zien in de prettige  samenwerking 
tussen woonbegeleiders, regievoerders Uitbureau, en overige disciplines. 

 Op de locaties zijn extra (welzijns)medewerkers geworven, zoals woonzorgbegeleiders 
en vrijwilligers coördinatoren. In onderdeel Personeelssamenstelling staat een nadere 
toelichting. 

 De locaties hebben de workshop ‘Samenwerking met mantelzorgers en vrijwilligers’ 
gevolgd als onderdeel van de leerlijn Waardigheid en Trots. De teams en de 
medewerkers zijn hiervoor gecoacht. 



2. Wonen en Welzijn  - 2-

 Medewerkers zien het belang van samenwerking met het informele netwerk. Er liggen nog 
kansen voor verdergaande samenwerking, die kansen moeten we benutten.

 De samenwerking met een grote groep actieve vrijwilligers is ook in 2019 succesvol 
voortgezet. Eind 2019 is er een tevredenheidsonderzoek gehouden onder alle vrijwilligers. 
Ongeveer een kwart (450 vrijwilligers) deed aan dit onderzoek mee, met een goede spreiding 
over de verschillende locaties. De tevredenheid onder de vrijwilligers is groot, gemiddeld krijgt 
ViVa! Zorggroep een 8. 

 Caren Zorgt is op alle locaties ingevoerd en wordt in toenemende mate gebruikt. Ook hier 
geldt dat het gebruik meer kan worden gestimuleerd.

 De aanwezigheid van bewoners en vertegenwoordigers bij het MDO (Multi disciplinair 
overleg) is nog niet op alle locaties gerealiseerd. 



3. Veiligheid

 Decubituspreventie is voor alle locaties op een standaard aanvaardbaar niveau. Binnen ViVa! Zorggroep 
had in 2019 3% van de WLZ-cliënten decubitus vanaf categorie 2 (42 cliënten). In vergelijking met 2018 
(4%) is dat 1% minder. Zowel de preventie als de casuïstiekbespreking met de verpleegkundigen heeft 
voldoende aandacht. Het voorkomen van decubitus wordt zo optimaal aangepakt.

 Advanced care planning is goed ingeregeld. Bij 88% van alle cliënten op de locaties is minimaal 1 
beleidsafspraak vastgelegd. Doordat de palliatieve fase expliciet wordt gemarkeerd, vindt dit gesprek 
tijdig plaats. 

 2019 is gebruikt om het hygiëne en infectiepreventie-beleid opnieuw te bekijken. Er is nu een duidelijke 
opdracht voor de commissie hygiëne en infectie en invulling van het profiel voor de aandachtsvelders. 
Daarnaast is er een aantal protocollen geüpdated, zoals het NORO-protocol. Dit alles in samenwerking 
met een gespecialiseerd bureau.

 Specifiek voor de wijkcliënten met een WLZ-indicatie is aandacht voor het inrichten en bespreken van de  
randvoorwaarden van veilig thuis wonen in relatie tot het verloop van de ziekte. Denk daarbij aan 
nabijheid van mantelzorgers, valpreventie, hulpmiddelen en afstemming met andere zorgprofessionals. 



3. Veiligheid, WLZ uitvraag, wet zorg en dwang

 Ook in 2019 is er terughoudendheid bij medewerkers voor het inzetten van vrijheidsbeperkende
middelen. Ten opzichte van 2018 is er 1% meer domotica ingezet zoals gps-trackers, sensoren of 
belmatten. Deze maatregelen zijn over het algemeen vrijheidsbevorderend. 

 De workshop, ter voorbereiding op de Wet zorg en dwang, die begin 2019 werd georganiseerd, heeft 
bijgedragen aan een verdere bewustwording bij de zorgmedewerkers van het principe ‘nee tenzij’…. 
Hierdoor is het opstarten en verlengen van dergelijke maatregelen een terugkerend thema bij 
werkoverleggen en MDO’s.

 Uit de WLZ-uitvraag 2019, blijkt dat de teams de inzet van vrijheidsbeperkende maatregelen altijd  
overleggen met andere disciplines zoals een arts, psycholoog of ergo/fysiotherapeut. Ook de cliënt zelf 
of familie wordt betrokken bij de inzet van deze middelen of maatregelen. De maatregelen worden 
kritisch ingezet. Periodieke evaluatie met alle betrokkenen geeft aan of ze nog nodig zijn, of dat er 
alternatieven zijn. Ook blijken specifieke interventies goede resultaten te hebben op de afbouw van 
vrijheidsbeperkende maatregelen: gedragsvisites van de arts e/o psycholoog op PG afdelingen; focus op 
de wensen en behoeftes van cliënten in relatie tot veiligheid,  zoeken naar alternatieven, vaak in 
gesprek met cliënt of familie. Dit sluit naadloos aan op wat de Wet zorg en dwang beoogt.



4. Leren en verbeteren van kwaliteit

 In 2019 is gestart met het vernieuwen van het kwaliteitshandboek om de 
gebruiksvriendelijkheid en actualiteit te verbeteren.

 In 2019 is gestart met kwartaalgesprekken, in het kader van de P&C-cyclus op verschillende 
abstractieniveaus. Die vinden plaats tussen de directeuren Zorg, de manager van de locatie 
met ondersteuning van de business controller, HR partner en kwaliteitsadviseur. Tevens is er 
een kwartaalgesprek tussen de directeuren Zorg en de RvB. Ze geven een goed beeld van hoe 
de locaties en ViVa! Zorgroep er als totaal voor staan in hun ontwikkelproces (sterkte en 
zwakte analyse). Ze zorgen daarnaast voor de borging van verbetermaatregelen. Deze 
gesprekken vinden zowel voor de locatiemanagers als voor de wijkmanagers plaats.  

 De locaties zijn enthousiast over de scan Waardigheid en Trots als middel om de 
verbetercyclus inhoud te geven. De scans bieden een nulmeting van de mate waarin een 
locatie voldoet aan de eisen van het kwaliteitskader.  

 Binnen de wijkzorg is onder leiding van de verpleegkundige en de aandachtsvelders van ieder 
team ruimte voor feedback en reflectie. 



4. Leren en verbeteren van kwaliteit – lerend netwerk

ViVa! Zorggroep vormt een lerend netwerk met Evean en Wilgaerden, VVT-zorgaanbieders in de 
regio. Het netwerk houdt zich onder meer bezig met:

1. elkaars kwaliteitsverslagen en kwaliteitsplannen inhoudelijk toetsen;
2. het bespreken van de onderlinge verschillen o.a. in ambitieniveau, betrokkenheid en aanpak;
3. werkbezoeken waarbij de acht kwaliteitsthema’s uit het kwaliteitskader verpleeghuiszorg 

worden besproken ten aanzien van de werkwijze en uitvoering;
4. partnerschap door het leveren van de externe voorzitters bij calamiteitenonderzoek. Dit heeft 

in 2019 geleid tot een aantal uitwisselingen, waardoor wij onze PDCA-cyclus hebben kunnen 
toetsen. 



5. Leiderschap, bestuur en management  - 1 -

 De span of control van de locatiemanagers is verkleind. Ook is er een splitsing gemaakt tussen zorg in de 
wijken (aansturing door wijkmanagers) en zorg in de woonzorglocaties (aansturing door locatiemanagers). 
Elke locatie heeft nu 1 tot 2 locatiemanagers. Er is zo meer aandacht voor medewerkers (boeien en binden). 

 Er is gekozen voor de invoering van integraal management. Daarvoor is een plan van aanpak gemaakt dat 
fasegewijs wordt ingevoerd. De locatiemanagers sturen de Horeca & Service teams en de Uitbureaus aan, bij 
wijze van pilot. Hierna volgen de vrijwilligers coördinatoren en de locatiegebonden huishoudelijke 
medewerkers. 

 De zorgdirectie stuurt de afdeling decentrale ondersteuning aan. Er is een start gemaakt met het project 
plannen en roosteren, gericht op verdere professionalisering.



5. Leiderschap, bestuur en management – 2-

 Om de kwaliteit van het zorgaanbod in de regio te verbeteren heeft ViVa! Zorggroep samen met de 
zorgaanbieders van Midden- en Zuid-Kennemerland een regiovisie 2019-2024 ontwikkeld. Deze regiovisie 
is in september gepresenteerd aan stakeholders en betrokkenen. De doelstellingen in deze visie vormen 
het kader voor gezamenlijke projecten in de komende 5 jaar. 

 In de tweede helft van 2019 is de visie ‘Focus op betere ouderenzorg, 2020-2024’ ontwikkeld in 
samenwerking met de Argumentenfabriek. Centraal staat de keuze voor de zorg aan kwetsbare en 
chronisch zieke ouderen. De uitgangspunten voor de komende jaren zijn uitgewerkt in 5 deelgebieden: 
cliënten, medewerkers, organisatie, financiën en cultuur. De visie dient als basis voor de deelvisies en 
vormt het kader voor de activiteiten in de komende jaren.  

 Op basis van de visie van ViVa! Zorggroep is een woonzorgvisie ontwikkeld. Centraal staan passende zorg 
en welzijn, integrale dienstverlening en deskundige en tevreden medewerkers. Een van de  
uitgangspunten is dat we werken binnen de zorgindicatie van de bewoner. In 2019 is gestart met het op 
orde brengen van de indicaties middels een quickscan door een extern bedrijf. Hierbij is duidelijk 
geworden dat ViVa! haar indicaties niet op orde heeft en dat dit aandacht en scholing behoeft in 2020.



6. Personeelssamenstelling

 De samenstelling van ons personeelsbestand is in 2019 gewijzigd. Kwaliteitsgelden zijn ingezet voor 
het aantrekken van nieuwe functiegroepen in de lagere functieniveau’s. Voorbeelden zijn 
woonzorgbegeleiders, afdelingsassistenten en medewerkers wonen en welzijn. Zo is er t.o.v. 2018 
voor niveau 1 een groei gerealiseerd van 50 %. We zijn daarbij ook aantrekkelijk voor zij-instromers.  
Een andere opvallende ontwikkeling is de groei van het aantal leerlingen met 22 %. Tenslotte is het 
ook gelukt om de bezetting van niveau 4, met name verpleegkundigen te verhogen met 14 %. 
Verpleegkundigen zijn onmisbaar voor het borgen van kwaliteit op de locaties en methodisch werken. 
Naast deze groei is er ook verloop te melden van gemiddeld 15%. 

 We hebben een opleidingsaanbod dat aansluit bij de complexere zorg en de aandacht voor welzijn. 
De in eigen beheer ontwikkelde en uitgevoerde workshops in het kader van de leerlijn “U woont nu 
hier” is ook opgenomen in het inwerkprogramma voor nieuwe medewerkers. Op die manier proberen 
we personeel te binden en te boeien en het verloop te beperken.

 De start van het management development-project is uitgesteld tot 2020. In 2019 ging de aandacht 
name uit naar het opvullen van vacatures voor de locatiemanagers.



7. Gebruik van hulpbronnen

 Het strategisch vastgoedplan 2020-2030 is in ontwikkeling. Hierbij is o.a. de woonzorgvisie (zie 5) 
het uitgangspunt geweest. 

 Ook in 2019 heeft elke locatie binnen zijn eigen couleur locale de beschikbare middelen besteed
aan verbetering van de zorgkwaliteit en innovatie. Voorbeelden hiervan zijn de aanschaf van 
hulpmiddelen zoals beddenkantelaars, opstahulp, tilhulpmiddelen, hoog-laagbedden enz. 

 Uitvoering van diverse projecten in het kader van de regionale kwaliteitsgelden: o.a. verbetering 
van de in-door en uitstroom Midden-Kennemerland en innovaties die het langer thuis wonen 
stimuleren.

 Op het gebied van innovaties is er een pilot uitgevoerd voor het gebruik van de Medido box. Het 
project start in 2020.

 De Helder app is in december 2019 geïntroduceerd bij de huisartsen. Het gebruik van het ECD 
door onze huisartsen wordt hiermee zoveel mogelijk gestimuleerd, omdat dit de kwaliteit van 
zorg ten goede komt. Het gebruik van de app door de huisartsen is een proces dat enige tijd in 
beslag lijkt te nemen. De bereidheid om de app te installeren is niet bij iedere huisarts even groot, 
mede door het diverse aanbod van apps vanuit verschillende organisaties waarmee wordt 
samengewerkt. 



8. Gebruik van informatie

 In 2019 zijn de cliënttevredenheidsonderzoeken (PREM en IMZ) in eigen beheer ontwikkeld in Infoland. Zo 
krijgen teams realtime inzicht in de cliëntwaardering. Dat geeft direct inzicht en de resultaten zijn direct te 
gebruiken voor de leer- en verbetercyclus. Het mogelijke nadeel is de belasting van de teams ivm het 
afnemen van interviews en mogelijke beïnvloeding bij het vragenstellen. Een ander nadeel is dat de 
resultaten niet mogen worden doorgegeven aan Zorgkaart Nederland.

 Informatie die we met andere zorgverleners delen, voldoet aan de AVG. In 2019 zijn diverse ICT-
toepassingen, waarbij cliëntinformatie is gedeeld, getest op de eisen van de AVG. In de meeste gevallen 
heeft dit geleid tot het toestaan van de toepassing, al dan niet met bepaalde aanpassingen. Dit betrof dan 
b.v. aanpassingen in de bewaartermijn van de gegevens of het inregelen van expliciete toestemming van de 
cliënt bij het delen van cliëntgegevens of dubbele controle bij de toegang.

 Het stimuleren van invullen van Zorgkaart Nederland leidt niet tot een toename van het aantal 
waarderingen op Zorgkaart Nederland. In 2019 is daarom voor de wijkzorg besloten om de PREM uit te 
besteden aan een extern bureau. Op die manier kunnen we de resultaten ook naar Zorgkaart Nederland 
doorzetten. Dit is inmiddels gerealiseerd.



Kwaliteitsverslag 2019  Locaties ViVa! zorggroep 

Hieronder een overzicht van onze locaties, per zorgkantoor en regio.

 Zilveren Kruis:
• Regio  Midden: Meerstate, Heemswijk, Waterrijck, St Agnes, El Santa, Huis ter Wijck, 

Westerheem, Lommerlust, Breepeper

• Regio Noord: De Boogaert, Santmark, De Cameren, Geesterheem, Strammerzoom

 VGZ:
• Regio Noord: De Marke, Forum, Overkerck en De Loet

Hierna volgen de kwaliteitsverslagen per zorglocatie.



Meerstate

In het kwaliteitsplan van Meerstate stonden voor 2019 de volgende thema’s centraal: 
het boeien en binden van personeel, persoonsgerichte zorg, leren en verbeteren.

• Er is gestart met huiskamerondersteuning voor de hoogcomplexe doelgroep, daarbij gaat het met name 
over onbegrepen gedrag.

• De module 409 (module psychiatrie) is opgenomen in het scholingsprogramma, vrijwel alle 
medewerkers hebben die afgerond. Daarnaast is het programma Welzijn voor iedereen 
(Maatjesproject) en Caren Zorgt voor vrijwilligers afgerond. Tenslotte is in 2019 de training de-
escalerend werken en de training empathisch directieve benadering gericht aangeboden.

• Huiskamerondersteuning is op alle afdelingen gerealiseerd.
• Thema avonden voor vrijwilligers (o.a Onbegrepen gedrag) hebben plaatsgevonden.
• Welzijnsprogramma is zoveel mogelijk afgestemd op de profielgesprekken van de bewoners.
• Er is scholing aangeboden aan medewerkers gericht op werken met de (complexe) doelgroepen zoals 

de- escalerend werken. Per afdeling zijn er agressie coaches opgeleid, scholing empathische directieve 
benadering is opgestart. Medewerkers volgden de cursus complementaire palliatieve zorg.

• Deskundigheidsniveau per team verhoogd, door extra niveau 4 verpleegkundigen op te leiden.
• Verpleegkundigen zijn aangesloten bij regionaal overleg over doelgroepenplaatsing. Expertisecentrum 

probleemgedrag  is in ontwikkeling i.s.m. collega organisaties.
• In kwaliteitsoverleg/ teamoverleg is veel aandacht besteed aan methodisch werken.

Scan WOL



Heemswijk

In 2019 is het volgende gerealiseerd in relatie tot het kwaliteitskader:
• Het opleiden, binden, behouden en boeien van voldoende personeel
• Het vorm geven van persoonsgerichte zorg met wonen en welzijn als uitgangspunt. 
• Samen staan voor kwaliteit (leren en verbeteren van kwaliteit)
• Workshops voor nieuwe medewerkers en vrijwilligers op gebied van dementie en onbegrepen gedrag
• Scholing op het gebied van de escalerend werken voor alle medewerkers
• Brede implementatie van de functie woonbegeleider niveau 4 
• Bredere inzet medewerker Wonen en welzijn voor huiskamertoezicht, veiligheid bewoners en activiteiten.
• Familie is aanwezig tijdens een MDO
• Woonwensen, zorgbehoeften daginvulling zijn opgenomen via profielgesprek in het zorgplan
• Kookmedewerkers ingezet voor 3 uur per dag, voor uitbreiding op gebied van welzijnsactiviteit

De scan WOL heeft eind zomer 2019 plaatsgevonden, hieruit bleek dat de personeelssamenstelling niet op orde 
was. Er waren bijna geen verpleegkundigen terwijl de zorg zwaar en complex is. Er zijn inmiddels 4 
verpleegkundigen aangenomen met een groot contract. Hiermee wordt het kennisniveau verhoogd en voorzien 
we in een opleidingsbehoefte doordat er meer begeleidingscapaciteit is. September 2020 starten 6 leerlingen 
niveau 4 op locatie.

Scan WOL



Waterrijck

In het kwaliteitsplan 2019  van Waterrijk stonden de volgende thema’s centraal: delen van kennis en ervaring 
door samenwerken, huiselijkheid in kleinschalig wonen, de brasserie als bron van welzijn. 
Activiteiten
• Netwerk bewoners is meer betrokken door middel van gesprekken, familieavonden en nieuwsbrieven

• Werving medewerker wonen en welzijn in de avond georganiseerd

• Welzijnsoverleg georganiseerd

• Bijscholing medewerkers wonen en welzijn gerealiseerd

• Werving en invulling woonzorgbeleider gerealiseerd

• (Wekelijkse) activiteiten zoals Goud van Out, Crea Doe, het Ommetje en bingo.

• Bewoners “uit eten” in de Brasserie

Resultaten

• Familie, netwerk en vrijwilligers zijn meer intensief betrokken

• Welzijn en gezelligheid in ochtend en avond in de huiskamers verbeterd.

• Zorg & bewoners somatiek worden meer ondersteund in dag en avond.

• Meer dagactiviteiten op maat. Passende activiteiten georganiseerd

• 3x per week eten de bewoners in de Brasserie

Scan WOL



Sint Agnes

In het kwaliteitsplan van Sint Agnes stonden de volgende thema’s centraaI: 
Welzijn in een huis op orde, Welzijn doen we samen waardoor schotten tussen afdelingen verdwijnen.

• De scan WOL met diepte-interviews met medewerkers en bewoners heeft geleid tot een plan van 
aanpak dat in 2020 verder wordt aangevuld. Hieronder is te zien dat met name leiderschap en 
personeelssamenstelling rood kleurden. De personeelssamenstelling kreeg in de tweede helft van 
2019 extra aandacht. In september stelden we een nieuwe manager aan die gestart is met de 
basis op orde te brengen. 

• Door middel van communicatieverbetering is duidelijkheid voor medewerkers en bewoners 
gerealiseerd. In een wekelijkse nieuwsbrief worden medewerkers, bewoners en eerste 
contactpersonen bijgepraat en de gemaakte afspraken vastgelegd. 

• Door aandacht te besteden aan teamsfeer en teamsamenstelling, formatie op orde en het 
opstellen van een basisrooster, is gewerkt aan de basis op orde. Schotten tussen afdelingen 
verdwijnen hierdoor.  

.

Scan WOL



Elsanta

In het kwaliteitsplan 2019 stonden drie thema’s centraal: Persoonsgerichte zorg, Wonen en Welzijn en 
Veiligheid.

• In 2019 is de samenwerking binnen Elsanta verbeterd, zowel tussen de zorgteams als ook tussen de 
zorg, huishouding en Horeca en Services (H&S).

• Er zijn extra medewerkers wonen en welzijn aangetrokken voor de huiskamers. Daardoor is het 
welzijn verbeterd. Er is meer rust en sfeer in de huiskamers en meer gelegenheid tot activiteiten, 
zoals het koken van een maaltijd.

• De formatie is op orde, er is weinig verloop van personeel en er is voldoende deskundigheid.
• Het aanbod van activiteiten is gekoppeld aan de wensen en behoefte van de bewoners. Iedere 

maand maken bewoners zelf een keuze in de ‘Kijk op de maand’ (= maandelijkse bijeenkomst). Hier 
worden groepsactiviteiten besproken en er is aandacht voor individuele wensen en behoeften.

• Uitbreiding van uren voor een vrijwilligerscoördinator wordt in 2020 gerealiseerd.
• In 2019 is er een senior werkbegeleider gestart, zodat we extra leerlingen op kunnen leiden. Eind 

2019 zijn er 15 leerlingen in opleiding. 
• Er wordt voortaan dwaaldetectie/GPS tracking bij PG bewoners toegepast.

Scan WOL



Huis ter Wijck

In het kwaliteitsplan van Huis ter Wijck stonden drie speerpunten centraal: 
persoonsgerichte zorg, welzijn & veiligheid en personeelssamenstelling.  

1. Introductie Teamchecks zorgleefplan (ZLP). Audits hebben plaatsgevonden op actualiteit en 
volledigheid ZLP. Gemiddeld was in 2019 70-80% actueel. Alle medewerkers inclusief 
uitzendkrachten kunnen gebruik maken van het ECD/ rapportage. Wensen van bewoners zijn 
verwerkt in ZLP. Profielgesprekken hebben plaatsgevonden, wensen/behoeften zijn vertaald naar 
concrete afspraken. Huiskamers zijn overal opengesteld.

2. Introductie Teamcheck medicatie. Aanvullende afspraken gemaakt met ZCC wat betreft VPK-
triage vervolgtraject 2020. Audit/rondgang medicatieveiligheid op teams (betreft beheer 
medicatie en werkvoorraad) Vaststelling medicatiereview door SO en apotheek. Verduidelijking 
(rol en taak) aangebracht VPK niveau 4 en 5. 75% medewerkers deden e-learning voorbehouden 
handelingen/ verpleegtechnische vaardigheden.

3. Personeelssamenstelling: benoeming tweede planner, introductie buddy (kwaliteitsgelden)
En aanstelling huiskamermedewerkers.

Scan WOL



Westerheem

In 2019 is in Westerheem het volgende gerealiseerd in relatie tot het kwaliteitskader:

• In 2019 is hard gewerkt aan de inrichting van de huiskamer voor somatische cliënten. Deze 
huiskamer is creatief ingericht met weinig kosten en heeft de naam de Babbelaar meegekregen. 

• In 2019 zijn medewerkers goed in beeld gebracht, waardoor inzet op niveau en aandachtsvelden 
mogelijk zijn. Er was veel aandacht voor het beter samenwerken op de verschillende etages. 

• Tenslotte was in 2019 veel aandacht voor welzijn, waarbij de inzet van woon- en 
welzijnsmedewerkers voor de zorgondersteuning beter is benut. 

• De eerste uitkomst van de scan van WOL op locatie voor Westerheem (zie hieronder) is in overleg 
met de locatie bijgesteld: Er zijn issues voor 4 thema’s: Persoonsgerichte Zorg, Veiligheid, Leren en 
Verbeteren, Leiderschap, Personeelssamenstelling. Daarnaast zijn er aandachtspunten (code oranje) 
voor wonen en welzijn, gebruik hulpbronnen, gebruik informatie. De locatie start na de zomer van 
2020 met een intensief kwaliteitstraject.  

Scan WOL



Lommerlust

In 2019 is er in Lommerlust aandacht besteed aan 3 thema’s: 
Persoonsgerichte zorg, Wonen en Welzijn en Veiligheid.

• Cliënten op Lommerlust zijn tevreden: de score op cliënttevredenheid is hoog. Dit is ook terug te zien in 
de uitslag van de scan WOL die positief is met een beperkte ruimte voor verbetering bij het onderdeel 
leiderschap.

• Medewerkers hebben aandacht voor de individuele cliënt en zijn wensen en behoefte. Er is een 
verschuiving naar een bewonersgroep met complexere zorg, vanuit het zorgleefplan worden passende 
activiteiten ontwikkeld. 

• De medewerker welzijn richt zich op locatiebrede verbinding en vertaling van de behoefte van 
bewoners op het gebied van welzijn: individuele aandacht en naar buiten kunnen gaan, zwemclub, 
mannenclub, burendag, voetbal club enz.

• Uitbreiding inzet medewerker wonen en welzijn, toezicht en activiteiten op de PG huiskamers
• Inzet Ig-er met taak: senior werkbegeleider: verlichting taak andere zorgmedewerkers en verdieping in 

de begeleiding van leerlingen: behoud en voorkomen uitval.
• Medewerker welzijn onderzoekt de mogelijkheden om mantelzorgers meer in te zetten. Er zijn 

workshops voor medewerkers gegeven op gebied van samenwerken met het netwerk.
• In de teams zijn drie extra leerlingen Helpende geplaatst.
• 12 uur boventalligheid van Verpleegkundige op PG ingezet. Hierdoor kreeg het verbeteren van 

werkprocessen en thema’s op gebied van kwaliteit van zorg meer aandacht. 



Breepeper

In het kwaliteitsplan stonden drie thema’s centraal: 
Persoonsgerichte zorg, veiligheid en samenwerking met familie en vrijwilligers.

• Breepeper kreeg in 2019 met name veel aandacht voor het verbeteren van welzijn en 
persoonsgerichte zorg, door verandering van personeelssamenstelling en inzet. 

• Er is gestart met uitbreiding van medewerkers wonen en welzijn. Dit betekent dat er extra 
ondersteuning is van 9:00 uur tot 21:00 uur 7 dagen in de week. Deze medewerkers richten zich 
op het wonen en welzijn van onze cliënten: verschillende activiteiten, extra rondje lopen, 
spelletjes doen, ondersteuning bij het vers bereiden van de warme maaltijd. Deze activiteiten 
waren op individueel en op groepsniveau.

• Naast de extra ondersteuning door medewerkers wonen en welzijn was ook in 2019 veel 
aandacht voor intensievere samenwerking met vrijwilligers en mantelzorgers. 

• Ten aanzien van de inzet van vrijheid beperkende middelen, blijft men in Breepeper ook zeer 
terughoudend, dit in het licht van de invoering van de wet zorg en dwang. 

• Tenslotte werd in 2019 zelfstandig koken opnieuw gestart.

Scan WOL.



De Boogaert

De gastvrije fijne sfeer in de huiskamers, bij activiteiten en in het restaurant is verder verbeterd en 
wordt enorm gewaardeerd door de bewoners. Dit blijkt uit de klankbordgesprekken die 4 keer per 
jaar worden georganiseerd met 6 tot 8 wisselende bewoners, uit familiegesprekken en uit de 
feedback van cliëntenraad. De kwaliteit en diversiteit van activiteitenaanbod door professionals en 
vrijwilligers wordt gewaardeerd. In de WOL SCAN 2019 scoorde “Wonen en Welzijn” groen.
• De profielgesprekken worden inmiddels met alle cliënten binnen 6 weken gevoerd. Hierdoor zijn 

verzorgenden op de hoogte van persoonlijke behoeften, wordt er meer zorg op maat geboden. 
Er zijn op de zorgappartementen vraaggesprekken gevoerd over de specifieke wensen van 
cliënten rond ochtendzorg en ontbijt.

• De extra inzet wordt geleverd door extra inzet helpenden, woonbegeleiders, gastvrouwen, 
wonen welzijn medewerkers en IG verzorgende vanuit de kwaliteitsgelden.

• In 2020 starten we met kleinere teams bij de zorgappartementen, hier is veel werk verzet in de 
voorbereiding. De verandering richt zich op meer vakmanschap en zelfstandigheid, verbinding, 
samenwerking met andere zorgteams en disciplines. 

• De samenwerking/positie van de verpleegkundigen is versterkt. Er is overleg tussen 
behandelaars en locatiemanagement.

Aandachtspunten 2020 vanuit WOL SCAN 2019 
-Leren en verbeteren van kwaliteit
-Leiderschap bestuur en management
-Personeelssamenstelling
-Veiligheid; opvolging mic, mim, klachten (geel)
Plustraject: 
-Inzet coach op cultuurverandering; ‘wij samen’ verbeterslag, mogen leren, helder kader.  
Combineren met aanpak ziekteverzuim en kwaliteit; werkplezier middels scholing en 
cultuurverandering en versteviging leiderschap vanuit oprechte aandacht voor medewerkers.

Scan WOL



De Santmark

In het kwaliteitsplan voor de Santmark stonden voor 2019 drie thema’s centraal: 

Persoonsgerichte Zorg, Professionaliteit en wonen en welzijn.

• Door problemen op personeelsgebied in 2019 zijn de doelstellingen bijgesteld en zijn nieuwe 
targetdata afgesproken, deze lopen door in 2020.

• Er is in 2019 een start gemaakt met herijking van de dag-structuur & dagelijkse processen 
zoals de dagstart en het overdrachtsproces. 

• Ter verbetering van de kwaliteit van zorg (kort cyclisch verbeteren) is dit nu een vast 
onderdeel van elk teamoverleg en is het team eigenaar van het overleg. Als input worden de 
volgende zaken gebruikt: Interne audits, Kwaliteitsrapportage op teamniveau en KVC 
vragenlijsten en dialoog. Daarnaast is gestart met de rol van dagoudste, dit is nog onwennig, 
maar begint zijn vruchten af te werpen. 

• De Santmark biedt veel mogelijkheden op het gebied van welzijnsactiviteiten en gastvrijheid 
die met name door extra inzet van medewerkers wonen en welzijn (kwaliteitsgelden) in 2019 
zijn behouden.



De Cameren

In 2019 is met name de samenwerking tussen de verschillende huiskamers en het voormalig 
uitbureau verbeterd (wonen en welzijn).
• Medewerkers groeien mee en ontwikkelen zich door middel van bijscholing: hoe om te gaan 

met de complexere zorgvraag door toegenomen aantal bedden met behandeling. Er is ook 
aandacht voor het werven van medewerkers met het gewenste functieniveau en 
werkbegeleiders. (personeelssamenstelling en persoonsgerichte zorg)

• Ook in 2019 is het dorpse karakter van de locatie goed behouden gebleven. 
• De leerlijn ‘U woont nu hier’ is afgerond. In deze leerlijn voor medewerkers staat zorg en 

aandacht voor bewoners met dementie en persoonsgerichte zorg centraal.
• Jaargesprekken met medewerkers zijn weer opgestart, hierdoor zijn er kortere lijnen tussen 

leidinggevende en medewerkers.
• Met kwaliteitsgelden investeerden we in domotica, wat de veiligheid van de bewoners vergroot. 
• In het welzijnsoverleg, welke 1x per 6 weken plaats vindt, zijn vertegenwoordigers van 

verschillende disciplines binnen de locatie aanwezig. In dit overleg worden ideeën ter 
verbetering van het welzijn van de bewoners omgezet in concrete acties.

• Er is aandacht voor het opleiden van leerlingen: in ieder team minimaal 2 leerlingen.
• Alle bewoners hebben een actueel zorgplan volgens de OMAHA methodiek. Deze wordt 

minimaal 2x per jaar geëvalueerd met de bewoner of diens contactpersoon.



Geesterheem

In 2019 stonden 3 thema’s centraal in het kwaliteitsplan van Geesterheem: 
Veiligheid, wonen en welzijn en Persoonsgerichte zorg.

• Wonen en Welzijn en persoonsgerichte zorg zijn verbeterd door het realiseren van meer en kleinere groepen 
huiskamers voor PG bewoners. Hiervoor is gespecialiseerd personeel aangenomen en zijn nieuwe 
dagprogramma’s gemaakt op basis van de profielgesprekken.

• Er is een nieuw basisrooster ingevoerd, hierdoor hebben de EVV’ers meer ruimte voor de  persoonsgerichte 
zorg. Verder zijn de groepen op de huiskamers verkleind en zijn er sessies met de EVV’ers georganiseerd over 
hun rol, taken en ontwikkelpunten. Er heeft scholing plaatsgevonden op het gebied van dementie. EVV’ers
hebben een standaardoverleg waarin ze overstijgende zaken bespreken.

• In 2019 is één van de niveau 4 verpleegkundigen vrijgemaakt voor kwaliteitstaken. Zij speelt een belangrijke 
sturende rol in het proces van veiligheidsverbeteringen en kwaliteitsbewaking. Denk daarbij aan het verder op 
orde brengen van de zorgleefplannen en verankering van Persoonsgerichte Zorg.

• Tevredenheidsscore van Zorgkaart NL: gemiddeld een 7,8 over 21 waarderingen.
• De scan van waardigheid en trots op locatie geeft onderstaand beeld. Actiepunten worden in 2020 verder 

opgepakt met een nieuwe vaste locatiemanager. 



Strammerzoom

In het kwaliteitsplan 2019 stonden de volgende 3 thema’s centraal: Duurzame inzet oudere medewerker (59-65 jr), 
welzijn rond maaltijden, persoonsgerichte zorg met vrijwilligers. In 2019 is daar het volgende van gerealiseerd: 

• Inzet oudere medewerker als opleidingscoördinator waarmee elke leerling en stagiair dezelfde structuur in het 
leerproces krijgt aangeboden. De medewerker doet voor 8 uur per week wat zij goed kan en wordt minder belast 
door de toenemende zorgzwaarte. Inzet oudere medewerker op kwaliteitsaspecten voor 4 uur per week (Wet 
Zorg en dwang implementeren op locatie) en op individuele activiteiten voor bewoners die behoefte hebben aan 
buiten de paden geldende dagbestedingen als schilderen, kleien/boetseren.

• Verdere ontwikkeling van Persoonsgerichte zorg, welzijn en de samenwerking tussen deze pijlers.
• De samenwerking met het lokale netwerk is ook in 2019 optimaal benut, de toegankelijkheid van locatie brengt 

een gevoel van thuis en dat wordt versterkt door medewerkers die uit deze omgeving komen. 
• De uitkomsten medewerkerstevredenheidsonderzoek waren zeer positief, met scores tussen de 7,5 en 8.
• Score zorgkaart NL en cliënttevredenheid: 8.
• De uitkomsten van veiligheidsindicatoren zijn positief: 100% advanced care planning, aandacht voor eten en 

drinken, decubitus 3%, meer gebruik vrijheidsbeperkende maatregelen door hogere zorgcategorie. 
Onze ontwikkelpunten:
• Optimaliseren van de zelfsturing op locatie en gelijktijdig in de juiste en tijdige verbinding blijven met de 

managers/bestuurders en hun doelstellingen/resultaatgebieden in 2020.
• Visie en beleid rondom zelforganisatie; hoe omgaan met leren en verbeteren in relatie tot methodisch 

samenwerken, zelforganisatie en de deelname aan lerende netwerken.
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De Marke

In het kwaliteitsplan voor 2019 stonden voor de Marke de volgende 3 thema’s centraal: 
Persoonsgerichte zorg en welzijn, expertise vergroten, veiligheid en welzijn:

De persoonsgerichte zorg is verder geoptimaliseerd door het grote aanbod van activiteiten, 
gerealiseerd door onze grote groep vrijwilligers.
• Gastvrouwen toegevoegd aan zorgteam: voor voeding en vocht én persoonlijke aandacht.
• Openingstijden restaurant en huiskamers verruimd.
• Er zijn 2 welzijnscoaches binnen de Marke geschoold en ingezet op Welzijn. Profielgesprekken zijn 

geïmplementeerd in de teams.
Expertise vergroten:
• Iedereen heeft de leerlijn W&T gevolgd.
• Begonnen met training Persoonlijk Leiderschap voor team 1 – in 2020 voor de andere teams.
• Doorstroom van medewerkers in een verzorgende IG opleiding.
• Doorstroom van medewerkers VPK opleiding, op dit moment 3 VPK niveau 4, nog 2 in opleiding.
• Positionering niveau 4 is nog niet op orde.
Veiligheid en gastvrijheid: Receptie openingstijden zijn niet verruimd, dit hebben wij doorgeschoven 
naar 2020 mede vanwege een reorganisatie binnen H&S. Vaste medewerkers in het restaurant. Extra 
medewerker in het restaurant ingezet. 
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Forum II

Waar we trots op zijn:
• Op het gebied van persoonsgerichte zorg is de basis gelegd. We hebben medewerkers (individueel) 

gecoacht, tools ontwikkeld en aangedragen en de leerlijn W&T doorlopen.
• We hebben een start gemaakt met het werven van (welzijns-)medewerkers en kunnen op deze manier 

de kwaliteitsgelden inzetten om de persoonsgerichte zorg voor onze bewoners (nog beter) te realiseren.
• Het aanbod zinvolle dagbesteding is gekoppeld aan de wensen en behoeften van de bewoners.
• Meer veiligheid door uitbreiding van de nachtdienst.
• Unitverdeling minder mensen bij een cliënt. De contactverzorgende heeft max. 3 cliënten om zo nog 

gerichter persoonlijke zorg te bieden.
• Smakelijke zelf gekookte maaltijden door bewoners onder begeleiding van medewerkers welzijn. 
• Uitbreiding huiskameruren waardoor er 12 uur per dag bezetting is op de huiskamer.
• Forum kende een bewonersraad, maar geen officiële cliëntenraad. Eind 2019 hebben we kandidaten 

geworven en is er een officiële cliëntenraad gestart. 

Scan WOL, huidige situatie



Overkerck

In 2019 stonden in het kwaliteitsplan voor Overkerck de volgende thema’s centraal: 
Verbeteren van kwaliteit van de persoonsgerichte zorg, wonen en welzijn en veiligheid. 

• Er zijn met vrijwel alle bewoners profielgesprekken gehouden.

• Om aan te sluiten bij de verschillende behoeften is in de centrale ruimte een start gemaakt met 
extra begeleiding door een medewerker wonen en welzijn. 

• Op de huiskamers is de indeling aangepast om het levensklimaat en het welzijn van de bewoners 
te bevorderen. Tevens is er een aanpassing aan het dagprogramma aangebracht.

• Om medewerkers te ondersteunen in de toenemende complexiteit van zorg en professionele 
groei is er met elke medewerker een kwaliteitsgesprek gehouden.
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De Loet

In 2019 stonden de volgende thema’s centraal voor het kwaliteitsplan van de Loet: 
Persoonsgerichte zorg, wonen en welzijn en veiligheid. 

In 2019 is het volgende op deze gebieden tot stand gekomen: 
• Er is voor IG’ers meer ruimte gecreëerd in de diensten om aan aandachtspunten, zoals 

ontwikkeling, samenwerking en kwaliteit te werken. Dit met als doel in te spelen op de 
toenemende complexiteit van zorg en het bevorderen van de kwaliteit. 

• Op de huiskamers is de indeling aangepast om het levensklimaat en het welzijn van de 
bewoners te bevorderen. Tevens is er een aanpassing aan het dagprogramma 
aangebracht.

• Om medewerkers te ondersteunen in de toenemende complexiteit van zorg en 
professionele groei is er met elke medewerker een kwaliteitsgesprek gehouden.


