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Voorstel Pilot best practice  

Zorgeloos Verzorgd II 

Waardigheid en Trots. Liefdevolle zorg voor onze ouderen  

 

1. Algemene gegevens 

Naam en adres zorgaanbieder/ locatie  Bartholomeus Gasthuis 

      Lange Smeestraat 40 

      3511 PZ Utrecht 

Aantal cliënten en type zorg (2015)  61 cliënten met behandeling – PG - WLZ 

      15 cliënten zonder behandeling – PG/ somatiek  

      - WLZ of ZVW (1 persoon WMO) 

      13 cliënten in servicewoningen met of zonder zorg – 

      ZVW of particulier 

      6 zorghotelkamers met of zonder zorg voor  

      kortdurend verblijf – ZVW of particulier 

      62.986 deelnemingen (in- en externen) aan het Huis 

      in de Wijk (2014) – WMO, UvoorU®  of particulier  

Aantal medewerkers    april 2015: 78,87 fte. 110 medewerkers 

Naam en contactgegevens bestuurder  W. van Egdom MBA 

      w.vanegdom@bartholomeusgasthuis.nl 

      030 2393152 

Naam contactpersoon en contactgegevens drs K. Bul, manager zorg 

      k.bul@bartholomeusgasthuis.nl 

      030 2393154 

Verscherpt toezicht afgelopen 2 jaar?  Nee 

Basiskwaliteit van zorg nu op orde?  Ja  

 

       

2. Inleiding 

Het Bartholomeus Gasthuis is in het 2e decennium van de 21e eeuw aangeland en gaat in 2017 op 

voor 650 jaar service in het pand aan de Lange Smeestraat.  

 

Na een ingrijpende verbouwing werd in 2012 de 1e strategische periode ‘Zorgeloos Verzorgd I’ suc-

cesvol afgerond. De doelstelling om een keten van Welzijn-Wonen-Zorg (WWZ) te realiseren is – on-

danks een tegenstrijdige beweging in het politieke landschap – gehaald. Voor de realisatie werd 

€ 984.179,- aan fondsen verworven!  

In 2013 heeft een heroriëntatie op onze missie en visie geleid tot een hernieuwd strategisch pro-

gramma. Daar de komende jaren verdere verdieping van de eerder ingezette koers nodig is heeft dit 

programma de naam ‘Zorgeloos Verzorgd II’ (ZV II) gekregen.  

Kern van ZV II is terug te brengen tot de wens van een ieder om gezonde, prettige laatste jaren te 

hebben. Liefst zo zelfstandig mogelijk en als het even kan in eigen huis. Actief blijven deelnemen aan 

het maatschappelijk verkeer. Maar als dat niet meer kan, dan mag u er op rekenen dat wij een huis 

zijn dat zich over u ontfermt en u verzorgt “ in havenisse, (…) als in leggen, in stoven, in baden en in 

alle andere gelijkcke zaken…” zoals Willem van Abcoude dat al op 20 januari 1407 liet optekenen in de 

Fundatiebrief van het Bartholomeus Gasthuis. Een missie die tot op de dag van vandaag geldt. 

mailto:w.vanegdom@bartholomeusgasthuis.nl
mailto:k.bul@bartholomeusgasthuis.nl
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In dit voorstel wordt allereerst kort ingegaan op de doelstellingen van ZV II als kader voor ons ver-

nieuwingsprogramma. Daarmee laten we zien dat het voorstel voor deelname aan de pilot zoals be-

schreven in deze notitie - geen op zich zelf staande actie is, maar integraal onderdeel uitmaakt van 

onze strategische cyclus. Vervolgens gaan wij in op de vraag waar wij op dit moment staan om te 

eindigen met concrete acties voor de komende jaren.  

 

3. Het strategisch kader 

 

3.1 Kern van het strategisch plan voor de komende jaren 

Om ook in de komende jaren onze kerntaak te kunnen vervullen is, in 2013, in nauwe samenwerking 

met de Raad van Toezicht, Cliëntenraad, Ondernemingsraad en medewerkers, de koers uitgestippeld 

voor de komende jaren. Deze koers is gebaseerd op een strategische oriëntatie met als invalshoeken:  

 De historie van het Bartholomeus Gasthuis: wat kan deze ons leren, wat kunnen wij behouden 

of herstellen?  

 Politieke en maatschappelijke ontwikkelingen: welke zijn voor ons relevant en hoe kunnen wij 

hiermee omgaan? 

 De vraag die op het Bartholomeus Gasthuis afkomt, ieder dag weer: wat hebben ouder wor-

dende Utrechters in de binnenstad nodig?  

Kern van de koers die wij de komende jaren willen varen is een verbinding van deze drie invalshoe-

ken, door optimaal gebruik te maken van de ruim zes eeuwen opgedane (welzijnszorg)ervaring en de-

ze met behulp van de huidige (wetenschappelijke) kennis en moderne middelen te vertalen naar de 

toekomst. Middel daartoe is de kunst te (blijven) verstaan om de onzekerheid die er is te managen als 

de enige zekerheid die er is. Daar is lef voor nodig. Lef om ons niet te laten ontmoedigen door schijn-

bare onmogelijkheden, maar juist te zoeken naar mogelijkheden die ‘oude’ kennis en nieuwe maat-

schappelijke en technologische ontwikkelingen ons bieden. Vanuit de wetenschap dat de vraag er is 

en ons uitdaagt om steeds weer oplossingen te vinden; een vraag bovendien die alleen nog maar zal 

toenemen bij een groeiende doelgroep. Lef ook om vast te houden aan de eigen koers en ons niet te 

laten verleiden tot allerlei ad-hoc acties die ons hiervan afleiden. 

 

Onderzoek heeft aangetoond dat ouder wordende mensen minder tegenkracht hebben om (ingrijpen-

de) gebeurtenissen te compenseren. Valt bijvoorbeeld een partner weg en de achtergeblevene woont 

in een groot huis, wat niet kan worden onderhouden, dan zal een ouder wordend iemand daar veel 

meer stress van ondervinden dan een jonger iemand (wat niets zegt over het verdriet wat hiermee 

gepaard gaat).  

Stress ontstaat bij gevoelens van onveiligheid, onmacht (ontbreken van grip/regie), het ontbreken van 

een (dag)structuur, onvoldoende contacten (eenzaamheid) en/of het ontbreken van zingeving. Stress 

leidt tot nervositeit. Langdurige nervositeit leidt tot klachten1. Dit kunnen geestelijke, maar ook fysieke 

klachten zijn. Deze klachten lijken op klachten die veroorzaakt worden door een ziekte, maar zijn dat 

dus niet. Vaak kan de dokter dan ook niets vinden en neemt de stress verder toe. Helaas heeft nie-

mand zijn gezondheid in de hand. Ook kan niemand voorkomen dat – met het ouder worden - de fy-

                                                           
1 

Stress kan leiden tot problemen/klachten die niet direct orgaangebonden zijn,  omdat bij het ouder worden 
een verstoord evenwicht minder snel herstelt. Het gaat dan b.v. om problemen of klachten als: niet uit bed wil-
len, vallen, verwardheid en incontinentie. Omdat deze problemen/klachten in eerste instantie medisch van 
aard lijken, worden hiervoor vaak medische oplossingen gezocht, zoals (meer) medicatie en behandeling, ter-
wijl er eigenlijk iets anders aan de hand is: de persoon in kwestie voelt zich onveilig, heeft het gevoel de grip op 
zijn of haar situatie kwijt te zijn/geen regie meer te hebben op zijn of haar leven, ontbeert structuur, voldoende 
sociale contacten en/of een gevoel van zingeving (Van der Plaats). 



5 | P a g i n a  
 

sieke en geestelijke mogelijkheden afnemen. Ouderdom brengt kwetsbaarheid met zich mee, die als 

daaraan geen aandacht wordt besteed tot grote problemen kan leiden (frailty2).  

Daarom is er naast anticiperen op het ouder worden nog een belangrijke actie mogelijk; (leren) ac-

cepteren dat de situatie is zoals deze is. Dus naast een goede leefstijl en vroegtijdig anticiperen op het 

ouder worden is het van belang om niet te vechten tegen het onvermijdelijke. Immers, het vechten 

kost een energie die stress oplevert, waardoor klachten kunnen verergeren.    

Het (leren) accepteren van een bestaande situatie is belangrijk. Juist ook omdat ouder wordende 

mensen sneller last hebben van de verstoring van het (homeostatisch) evenwicht waardoor zij in de 

vicieuze cirkel van hulp- en zorgbehoevendheid terecht kunnen komen.  

 

Samengevat: goed oud worden is mogelijk als: 

1. tijdig wordt geanticipeerd op de effecten van het verouderingsproces; 

2. (en als er toch problemen ontstaan) de ontstane gezondheidsproblemen zoveel mogelijk worden 

gereduceerd, gestabiliseerd of een situatie wordt geaccepteerd (zodat verdere achteruitgang 

wordt voorkomen). 

 

In het strategisch plan Zorgeloos Verzorgd II staat het aldus verwoord: 

1. Het Bartholomeus Gasthuis helpt bij het vroegtijdig anticiperen op het ouder worden.  

Anticiperen op het ouder worden is in wezen er voor zorgen dat er geen (zo weinig mogelijk) 

stress ontstaat. Denk bijvoorbeeld aan de stress over het bijhouden van de (te) grote tuin, het 

onderhoud van de woning, het ’s avonds rijden op een onbekende weg. Door tijdig te verhuizen 

of het onderhoud van de tuin uit te besteden kan die stress voorkomen worden. 

2. Het Bartholomeus Gasthuis helpt bij het problemen reduceren, stabiliseren of accepteren.  

We weten allemaal dat met het ouder worden de gebreken toenemen. Voldoende bewegen, goed 

eten, weinig stress, het draagt er allemaal toe bij dat problemen minder groot worden of ten min-

ste niet groter dan passend bij de leeftijd.  

 

Zie voor een nadere toelichting www.bartholomeusgasthuis.nl/organisatie.php 3. 

 

In het licht van deze doelstellingen, tegen de achtergrond van de afgelopen jaren waarin het Bartho-

lomeus Gasthuis een ingrijpende transitie doormaakte, krijgt dit voorstel inhoud.  

 

3.2 Strategisch plan vertaald voor 2015 

Kern van het Strategisch programma 'Zorgeloos verzorgd II is integraliteit van services en diensten, 

ingebed in een wonen-welzijn-zorgketen, visionair bestuur en medewerkers die werken voor een ide-

aal, een uniek verdienmodel en innovatieve verankering van onze eeuwenlange historie van nabuur-

schap. In de komende jaren streven we er stapsgewijs naar om de excellente organisatie te worden 

die ons voor ogen staat en zo ons ideaal te verwezenlijken om ouderen te helpen Zorgeloos Verzorgd 

oud te worden in hartje Utrecht. Uiteraard rekening houdend met een zich steeds ontwikkelende 

vraag en veranderende politieke, economische en maatschappelijke omgeving.  

 

In het jaarplan 2015 is een uitwerking gemaakt van de stappen die wij dit jaar zetten om te komen 

tot een verdere realisatie van het Strategisch Programma:   

 

Speerpunt 1. Een totaalconcept van welzijn-wonen-zorg  

                                                           
2 Bij het ouder worden is er sprake van toenemende kwetsbaarheid (frailty); een proces van opeenstapeling 

van lichamelijke, psychische en/of sociale tekorten in het functioneren dat de kans vergroot op negatieve ge-
zondheidsuitkomsten’(Gobbens). 
3
 De notitie Strategische oriëntatie en het Strategisch plan ‘Zorgeloos Verzorgd II’ kunnen desgewenst worden nagezonden.  

http://www.bartholomeusgasthuis.nl/organisatie.php
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Verder uitbouwen en verdiepen van de keten van welzijn-wonen-zorg door middel van het uitnutten 

van bestaande services en diensten, de basis op orde hebben en het opzetten van innoverende nieu-

we services en diensten die passen binnen het concept. Daarbij zorgdragen voor integraliteit en lean 

werkprocessen. 

Speerpunt 2. Leidinggeven met visie, werken met een ideaal 

Zorgen voor een tot in de haarvaten van de organisatie gedeelde en gedragen strategie, waarbij de 

kernwaarden aandacht, gastvrijheid, warmte, respect en professionele welzijnszorg als vanzelfspre-

kend zijn geïntegreerd en uit ieder(s) handelen spreken, verankerd in de bedrijfscultuur van het Bart-

holomeus Gasthuis. 

Speerpunt 3. Een nieuw verdienmodel, geënt op een bewezen traditie 

Verder uitbouwen van het UvoorU-concept in het bussinessmodel van het Bartholomeus Gasthuis en 

daarmee verder vorm geven aan de participerende samenleving. In lijn met het concept een aanspre-

kend marketingprogramma uitzetten voor de doelgroep, rekening houdend met de diversiteit binnen 

de doelgroep, zodat het Huis in de Wijk een levendige plek wordt om te ontmoeten, steun te krijgen, 

te helpen of zorg te ontvangen. 

Speerpunt 4. Een eeuwenlange historie van nabuurschap, innovatief verankerd 

De transitie van AWBZ gefinancierde zorg naar zelfstandig wonen, scheiding van wonen en zorg of 

particulier betaalde welzijns-zorg verder inhoud geven in het Bartholomeus Gasthuis in lijn met de 

lange historie van nabuurschap en de civil society. 

 

3.3 Het voorstel voor de pilot; het BOM traject 

Met dit voorstel voor een pilot richten wij ons op het verder verdiepen van het BOM tra-

ject en alle facetten die daarbij horen. Het BOM traject valt onder speerpunt 1 en 2 van de 

vorige paragraaf. Het is dus één van de programma’s die in onze organisatie lopen.  

In de strategische periode ZV I is o.a. een deel van de zorg omgebouwd naar kleinschalig groepswo-

nen voor ouderen met een psychogeriatrische aandoening. Concreet zijn er zes groepswoningen voor 

acht tot tien bewoners per woning gerealiseerd (totaal 57 bewoners). Om de juiste zorg te kunnen 

bieden en onze medewerkers daarin te ondersteunen en op te leiden is contact gezocht met sociaal 

geriater dr. J.J. van der Plaats en haar bedrijf ‘Het BreinCollectief’. Met de VWS intensiveringsmiddelen 

langdurige zorg, welke in 2012 extra beschikbaar kwamen, zijn wij met Het BreinCollectief het 

BreinOmgevings-Methodiek programma gestart (BOM traject4).  

Het programma omvat de volgende programma-onderdelen/fasen5: 

1. Observatie door coaches van Het BreinCollectief op de groepswoningen om sterke en zwakke pun-

ten te bepalen.  

                                                           
4
  De uitgangspunten van de Brein Omgevings Methodiek (BOM) zijn gestoeld op de acht principes uit “”De wondere wereld 

van de Dementie” van Anneke van der Plaats:  
1. Indeling van de hersenen in vier niveaus en de bijhorende functies  
2. De dementerende is afhankelijk van zijn omgeving  
3. Bij dementerenden is het doseren van prikkels belangrijk  
4. Het is ongunstig dementerenden te laten falen  
5. Het geheugen bestaat uit plaatjes  
6. Externe prikkels kunnen bij dementerenden doelgerichte bewegingen bevorderen  
7. Dementerenden kunnen impulsen, emoties en stemmingen niet bedwingen  
8. Dementerenden hebben minder behoefte aan slaap, meer behoefte aan dutten en veel licht overdag.  

5
 Deze kunnen chronologisch, maar ook tegelijkertijd of zelfs herhaald plaatsvinden of hebben al plaatsgevonden 
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2. Observatie door coaches van Het BreinCollectief op de groepswoningen om de woonomgeving 

(prikkels) van bewoners in kaart te brengen en om vast te stellen waar eventuele aanpassingen 

nodig zijn. 

3. Opleiden: 

a. Een kick-off van een halve dag voor alle medewerkers, vrijwilligers en familie van bewo-

ners. Deze kick-off werd herhaald zodat iedereen in de gelegenheid is gesteld deze bij te 

wonen. Tijdens de kick-off werd het programma toegelicht en werd kennis overgedragen 

over de ziekte dementie. 

b. Opleiden per groepswoning van een 1e medewerker in het kader van ‘train de trainer’. 

c. Opleiden alle medewerkers binnen de groepswoningen; verzorgende IG, groepsbegelei-

ders, huysdames groepswonen. 

d. Opleiden medewerkers die contact hebben met dementerende bewoners en/of hun familie 

zoals de huismeester, geestelijk verzorger, verpleegkundigen van het Woonzorgcentrum, 

et cetera. 

4. Verbeteren leefomgeving op basis van de uitgangspunten van het BOM traject en de observaties. 

5. Aanbrengen van een dagstructuur in de groepswoningen die rust, reinheid, regelmaat, rituelen, 

veiligheid en vertrouwen brengt voor bewoners en daarmee hun welzijn en welbevinden vergroot. 

Inbedden van de dagstructuur in de systeemopzet van lean werken (het haakt in op het lean pro-

gramma wat voor de hele organisatie loopt). 

6. Aanstellen van coaches die het geleerde verder inbedden in de werkprocessen en het gedachte-

goed levend houden.  

7. Opstellen en uitvoeren van een opleidingsprogramma waardoor het geleerde dieper wordt ingesle-

ten in de praktijk van alle dag (van een kunstje naar diep begrepen). 

8. Verder verbinden en uitdiepen van welzijn met zorg (in de WWZ-keten). Hierbij mantelzorg- en 

vrijwilligersbeleid betrekken.  

9. Het inbrengen en inbedden van het levensverhaal van iedere individuele bewoner zodat een vloei-

ender overgang van thuis- naar groepswonen verkregen kan worden en de specifieke eigenheid 

van mensen ook in het groepswonen beter bewaard kan blijven (meer maatwerk). 

10. Het dagelijks zorgdossier afstemmen op het levensverhaal; sturen op zorgdoelen en acties. 

11. Het huidige management meetsysteem (verder) ontwikkelen voor in- en extern om resultaat te 

volgen/ zichtbaar te maken in een continu lerende en zichzelf verbeterende organisatie (PDCA-

cyclus). 

 

4. Waar staan we nu  

Om vast te stellen waar we op dit moment staan volgen we de onderdelen van het programma zoals 

genoemd in paragraaf 3.3. 

Gerealiseerd zijn de punten 1, 2, 3 en deels 4. De observaties hebben geresulteerd in een rapport (bij-

lage 1). Conclusie van het rapport is dat er verbetering noodzakelijk is. Vervolgens is met onze huisar-

chitect een ontwerp gemaakt dat past bij de omgevingsprincipes van het BOM traject (bijlage 2). Na-

dat een subsidietraject is doorlopen kon in 2014 gestart worden met de aanpassingen in één groeps-

woning. Dit is in mei 2015 gerealiseerd. Eerste opmerkelijke resultaten: door vervanging van zwarte 

voor witte WC brillen (waardoor contrast is ontstaan) zijn er vier bewoners die weer zelfstandig naar 

het toilet gaan. Ook wordt er zowel door familie als medewerkers meer rust ervaren. Er is minder on-

rust, dwaalgedrag en agressie. 

De dagstructuur (actie 5 en bijlage 3) is af maar nog niet lean ingebed in het totale zorgproces. Dat 

kan tot gevolg hebben dat ook hier de medewerkers hun ‘schema’ afwerken maar niet goed begrij-

pen/ vergeten waarom een duidelijke en afwisselende dagstructuur belangrijk is. Ook de meerwaarde 
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van het werken volgens een vaste dagstructuur om maatwerk te kunnen leveren wordt onvoldoende 

begrepen (als de basis goed is ingebed in de dagelijkse structuur heb je meer tijd). 

De opleidingen hebben geresulteerd in actie 6 en 7. De medewerkers hebben meer kennis van de 

ziekte, weten daardoor beter hoe een dementerende bewoner te bejegenen, hoe agressie kan worden 

voorkomen (meldingen nemen ook af!) maar wat we ook merken is dat de medewerkers het geleerde 

vergeten waardoor het begrip achter het handelen verdwijnt. Dit resulteert in opmerkingen als ‘het 

moet van het BOM traject’. Daarom is er besloten geld vrij te maken voor een doorgroeirol ‘coach’ 

(bijlage 4). Inmiddels zijn 5 van de 6 coaches aangesteld en wordt een verdiepend en bestendigend 

opleidingsprogramma uitgewerkt. 

Ondanks dat er een uitgebreide activiteiten Agenda is (bijlage 5) kan het programma nog beter geïn-

tegreerd/ afgestemd worden op de specifieke doelgroep. Ook het daarbij passende vrijwilligersbeleid 

en het mantelzorgbeleid is hier nog onvoldoende op afgestemd/ geïntegreerd. 

Momenteel wordt door één van de aangestelde coaches onderzoek gedaan naar de rol van het le-

vensverhaal in het kader van haar opleiding aan de Hogeschool Utrecht richting Geesteswetenschap-

pen. Zij verdiept zich zowel in de overgang van zelfstandig wonen naar wonen in een gesloten groep 

als ook het leven in een groepswoning met de vraag hoe je als bewoner je eigenheid zoveel mogelijk 

kan behouden. Het blijkt dat hier nog een wereld te winnen is. Zowel in de overgang van thuis naar 

groepswonen als in het leven in de groepswoning. Er moet daarbij veel beter gebruik gemaakt worden 

van de voorwaardenscheppende en ondersteunende middelen zoals bezoek thuis, bemiddeling vooraf, 

het digitale Zorgleefplan en het MDO tijdens verblijf (actie 10). 

Ten slotte is het belangrijk duidelijk te kunnen maken aan onze omgeving (in- en extern) wat goed 

gaat en wat beter kan (de tips en de tops). Maandelijks werken wij met een dashboard als verant-

woordingsmiddel aan de Raad van Toezicht (pagina 1 t/m 4). Het dashboard voor de verschillende 

teams is nog in ontwikkeling (bijlage 6). 

 

5. Het voorstel voor de pilot; acties voor de komende twee jaar  

Gelet op de benodigde acties voor het complete BOM trajectzoals genoemd in paragraaf 3 en de stand 

van zaken zoals genoemd in paragraaf 4 zijn de actie (op hoofdlijnen) voor de komende jaren als 

volgt6: 

Programma-onderdeel 4 van BOM traject: afmaken verbeterde woonomgeving groepswoningen (één 

van de zes woningen is al aangepast) 

Actie 1 Resterende fondsenwerving (zie voor de begroting bijlage 2) 

Periode Sep – dec 2015 
Resultaat Voldoende geld om herinrichting te realiseren 

 

Actie 2 Offertetraject doorlopen voor uitvoering (er is een basis door de inrichting van 
de 1e groepswoning. Op onderdelen is bijstelling nodig) 

Periode Jan-feb 2016 
Resultaat Kosten inzichtelijk/ offertes beschikbaar  

 

Actie 3 Aanpassen groepswoningen. Deze aanpassing wordt in nauwe betrokkenheid 
met de coach en medewerkers gerealiseerd. Om die reden wordt veel tijd uit-

getrokken zodat de inrichting van ‘hun’ wordt en zij voortaan bewaken dat het 
volgens de BOM principes blijft functioneren. 

                                                           
6
 Zonder gewijzigde inzichten en externe veranderingen 
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Periode Springwegvleugel (2 groepswoningen): maart – juni 2016 
Pelmolenwegvleugel (3 groepswoningen): september – november 2016 

N.B. in het jaarplan zorg 2015 staat opgenomen dat alle woningen gereed 

komen in 2015. We hebben echter ervaren dat de aanpassing op zich heel 
veel teweeg brengt in het team wat als positieve ontwikkeling gebruikt kan 

worden. M.a.w. het is niet alleen een kwestie van bouwkundige aanpassingen 
en een leuke inrichting realiseren, maar tevens een kans het team beter te la-

ten begrijpen wat de bedoeling is/ hen mee te nemen in het traject. 

Resultaat Heringerichte groepswoningen volgens de BOM principes 
 

Actie 4 Vastleggen inrichting in ‘Kaarten’ (volgens Bartholomeus Gasthuis lean sys-
teem)  

Periode November - december 2016 

Resultaat Iedereen die in een groepswoning werkt/ komt te werken weet hoe de woning 
er uit moet zien en zorgt er in de praktijk voor dat de woning er ook zo uit ziet 

of kan aangeven waarom aanpassingen nodig zijn. 

 

Programma-onderdeel 5 van BOM traject: lean maken van totale zorgproces 

Actie 1 Herontwerpen van de werkwijze ‘Van interesse tot en met 1e woondag’; sys-

teemgericht, overbodige acties er uit, overzichten zo veel mogelijk op KAART, 
formulieren klantgericht, controle op kwaliteit mogelijk. Uitkomsten meetbaar. 

Periode April – sept 2015 (loopt) 

Resultaat Deze fase is vastgelegd volgens de Bartholomeus Gasthuis lean-methode 
 

Actie 2 Plenaire bijeenkomst met alle sleutelfiguren. Vaststellen of herontwerp kan 
werken in de praktijk. Waar nodig aanpassen/ bijstellen. 

Periode 1 en 2 september 2015  

Resultaat Vastgestelde werkwijze die lean is opgezet en meetbaar is op uitkomsten 
 

Actie 3 Pilot uitzetten onder medewerkers / uitvoerenden om het herontwerp (actie 1) 

te testen bij 5 nieuwe geïnteresseerde bewoners. 
Periode Oktober – december 2015  

Resultaat Bijgesteld en gedragen herontwerp. Herontwerp ingebed in systemen. 
 

Actie 4 Herontwerpen werkwijze ‘Van 1e woondag t/m overlijden/ verhuizing/ vertrek 

volgens eerder genoemde principes. Dagstructuur is ingebed. 
Periode Oktober – december 2015  

Resultaat Deze fase is vastgelegd volgens de Bartholomeus Gasthuis lean-methode 
 

Actie 5 Pilot uitzetten onder medewerkers / uitvoerenden van 1 groepswoning en bin-

nen het woonzorgcentrum om het herontwerp (actie 4) te testen 
Periode 1e kwartaal 2016  

Resultaat Bijgesteld en gedragen herontwerp. 
 

Actie 6 Ontwerp invoeren voor hele afdeling zorg 

Periode April – augustus 2016  
Resultaat Bijgesteld en gedragen herontwerp voor hele organisatie. Herontwerp ingebed 

in systemen. 1e uitkomsten beschikbaar. 
 

Actie 7 Herontwerpen werkwijze na overlijden/ verhuizing/ vertrek volgens de eerder 

genoemde principes.  
Periode 2e kwartaal 2016  

Resultaat Deze fase is vastgelegd volgens de Bartholomeus Gasthuis lean-methode. 
Herontwerp ingebed in de systemen. 
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Programma-onderdelen 6 en 7 van BOM traject: van ‘een kunstje’ naar ‘diep begrepen’ 

Actie 1 Werven, selecteren en aanstellen 6e coach 
Periode Mei – juli 2015 (loopt) 

Resultaat Iedere woning heeft een eigen coach 

 

Actie 2 Kiezen/ maken opleidingsprogramma voor de coach 

Periode Juni - september 2015 (loopt) 
Resultaat Opleidingsplan coaches gereed 

 

Actie 3 Kiezen/ maken opleidingsprogramma voor de overige medewerkers binnen de 
groepswoningen 

Periode Juni - september 2015 (loopt) 
Resultaat Opleidingsplan medewerkers groepswonen gereed 

 

Actie 4 Opleiden en cyclus van opleiden inbedden in opleidingsstructuur en dagelijkse 
praktijk. 

Benodigde opleiding opnemen in rolbeschrijvingen. 
Opnemen opleidingen in meetsysteem.  

Periode Afhankelijk van keuze voor bestaande opleidingen of zelf te ontwikkelen; 1e 

half jaar 2016. 
Resultaat 1e keer opleidingen genoten. Herhaalcyclus geborgd in personeelssystemen. 

Geleerde toepassen in de praktijk. 
 

Actie 5 Ontwikkelen parameters op basis waarvan medewerkers elkaar kunnen obser-

veren in nauwe samenwerking met de coaches; al doende leren en bepalen 
wat werkelijk belangrijk is voor bewoners. Eventueel hulp van derden betrek-

ken. 
Periode 3ee kwartaal 2016  

Resultaat Parameters voor intervisie beschikbaar 

 

Actie 6 Bij elkaar in de keuken kijken aan de hand van de ontwikkelde parameters 

Periode 4e kwartaal 2016/ 2017 afhankelijk van het proces. Daarna inbedden in audit 
systeem 

Resultaat Een diep gedragen kennis en vaardigheid 

 

Programma-onderdeel 8 van BOM traject: verdere integratie welzijn in de WWZ-keten; bijstellen vrij-

willigersbeleid, mantelzorgbeleid en Agenda’s 

Actie 1 0-meting over behoeften en ervaringen onder vrijwilligers  

Periode 1e kwartaal 2016 
Resultaat Bekend wat vrijwilligers aan behoefte onderkennen op basis van hun ervarin-

gen in het ondersteunen bij activiteiten of als maatje. 

 

Actie 2 Idem onder mantelzorgers/ 1e contactpersonen 

Periode 1e kwartaal 2016 
Resultaat Bekend wat mantelzorgers/ 1e contactpersonen van bewoners aan behoefte 

onderkennen op basis van hun band en kennis met bewoners en wat zij zou-

den willen/ kunnen bijdragen aan de welzijnszorg binnen de groepswoningen. 
 

Actie 3 Op grond van de uitkomsten bijstellen mantelzorgbeleid  

Periode 2e - 3e kwartaal 2016 
Resultaat Bijgesteld mantelzorgbeleid  
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Actie 4 Op grond van de uitkomsten bijstellen vrijwilligersbeleid   
Periode 3e kwartaal 2016 

Resultaat Bijgesteld vrijwilligersbeleid  

 

Actie 5 Op grond van de uitkomsten bijstellen Agenda’s (activiteitenplan) en conse-

quenties daarvan voorbereiden 
Periode 2e - 3e kwartaal 2016 

Resultaat Mogelijk andere genres toevoegen, nieuwe of andere activiteiten, nieuwe 

partners zoeken, meer/ andere vrijwilligers werven. 
 

Actie 6 Bekend maken/ bespreken vrijwilligersbeleid en mantelzorgbeleid. Herzien ac-
tiviteiten agenda’s met betrokkenen en werken volgens nieuwe werkwijze  

Periode 4e kwartaal 2016 

Resultaat Nieuwe welzijnszorg ingebed in groepswonen en bekend/ begrepen wat ieders 
rol is/ hoe daaraan kan worden bijgedragen. 

 

Actie 7 Verdere integratie van de WWZ-keten door welzijnsmedewerkers, vrijwilligers, 

mantelzorgers nauw te betrekken bij deze ontwikkeling, het innovatiebudget 

sociale prestatie van de gemeente Utrecht daarbij te laten ondersteunen en 
‘iets’ (uit te werken wat dat ‘iets’ is) te ontwikkelen waardoor het zorgteam het 

welzijnsprogramma, inzet van vrijwilligers én mantelzorgers niet zien als een 
zaak die ver van hun af staat, maar actief onderdeel uitmaakt van het dage-

lijks leven in een groepswoning. 

Periode 2e - 3e kwartaal 2016 
Resultaat PI’s ontwikkelen zodat het meetbaar wordt dat de W van de WWZ-keten inte-

graal onderdeel uitmaakt van het leven in een groepswoning.  

 

Programma-onderdelen 9 en 10 van BOM traject: De basis op orde, zorg op maat; Zorgeloos(er) Ver-

zorgd leven in het Bartholomeus Gasthuis  

Actie 1 Voorbereiden van dit onderdeel van de pilot nádat de vorige acties inzicht ge-

ven of de basis op orde is. Het is ‘de kers op de taart’. Uiteraard is liefdevolle 
zorg dagelijks nodig en dient de basis op orde te zijn. Resultaten van vandaag 

wijzen uit dat wij al goede en liefdevolle zorg leveren. De voorgaande acties 
zijn dan ook niet bedoeld om de basis op orde te krijgen, maar zijn een diepe 

verankering en borging van de eerder ingezette koers.  

Dat wil niet zeggen dat we van nu tot eind 2016 niets doen op dit gebied! De 
werkgroep ‘Levensverhaal’ kan verder gaan met het voorbereiden van dit on-

derdeel van de pilot. In 2016 zal dit onderdeel uitgewerkt worden in concrete 
acties. Wanneer dat zal zijn is afhankelijk van de voortgang van de genoemde 

acties. 

 

Programma-onderdeel 11 van BOM traject: Een dashboard voor het zorgteam en voor buiten  

Actie 1 Verder ontwikkelen dashboard team zorg voor intern en extern gebruik en de-

len van kennis (zie bijlage 6)  

Periode Doorlopend met pilot 
Resultaat Dashboard team zorg met meetbare resultaten aangaande de diverse aspec-

ten van de zorgverlening in het Bartholomeus Gasthuis en meer specifiek in de 
groepswoningen. 

 

Alle acties gaan integraal onderdeel uitmaken van het jaarplan 2016 en 2017 van het Bartholomeus 

Gasthuis. Zie bijlage 7 voor het jaarplan 2015 om een idee te krijgen van onze werkwijze. N.B. voort-

gang van deze acties wordt gemonitord in het dashboard bijlage 6, 2e bladzijde. 
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6. Overall doelstelling /beoogd resultaat van het BOM traject  

Het BOM traject heeft ten diepste tot doel dat iemand zijn of haar leven in de groepswoning zoveel 

mogelijk kan voortzetten zoals hij of zij dat thuis gewend was en zo min mogelijk belemmering onder-

vindt van de organisatie, medebewoners en/of medewerkers. Dit wordt mogelijk als o.a. omgeving, 

processen, bejegening, kennis en vaardigheden van medewerkers allemaal naadloos op elkaar ingrij-

pen en de ‘basis op orde is’. 

Als dat lukt worden nagenoeg alle zorgdoelen uit het ZV II programma gerealiseerd. Immers het ver-

mindert stress en angst bij bewoners, geeft een zo waardig mogelijk  leven, probeert de negatieve 

cirkel van frialty waar ouderen in terecht kunnen  komen te voorkomen c.q. te reduceren, zoals ver-

woord in onze missie: 

‘….Wij ondersteunen hen in het zo lang mogelijk behouden en behoeden
7
 van de [resterende] 

autonomie, zelfstandigheid
8
 en waardigheid. Sleutelwoorden daarbij zijn veiligheid, ontmoeten 

en structuur, wetend dat de weerbaarheid, het geestelijk en lichamelijk evenwicht en herstel-

lend vermogen bij het ouder worden afnemen, evenals het eigen sociaal netwerk…’  

Daarnaast is het doel dat medewerkers met deskundigheid en begrip hun werk verrichten. Het is niet 

een kunstje, maar een diep begrepen visie waarop al het handelen is gestoeld. Deze kennis is niet 

moeilijk te begrijpen, maar moet wel de ruimte krijgen om in te dalen door de processen, dagstruc-

tuur en opleiding zo in te richten dat alles meewerkt. Ook heeft dit een positief effect op vrijwilligers 

en mantelzorgers omdat de basiscondities voor steun en hulp in orde zijn. 

 

7. Draagvlak, uitvoering, verantwoordelijken 

Deze pilot maakt integraal onderdeel uit van onze beleidscyclus (zie verkorte weergave op de 1e blad-

zijde van bijlage 6). Door deze werkwijze te volgen worden alle belanghebbenden op de juiste manier, 

op het juiste moment betrokken en wordt draagvlak gecreëerd. 

 

 

 

  

                                                           
7
 Als door dementie deze niet zelfstandig kan worden bewaakt (‘behouden’ is een actief woord) 

8
 Autonomie en zelfstandigheid zijn voor dementerenden met een BOPZ besluit die wonen in de groepswoning niet hetzelf-

de, daar de zelfstandigheid voor een groot deel wegvalt. 
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Meest recente reviews op ZorgkaartNederland.nl 

 

 

Meest recente IGZ rapportage 

Het Bartholomeus Gasthuis is 16 juni jl.  onaangekondigd bezocht door de Inspectie voor de Gezond-

heidszorg. Deze onaangekondigde inspectie maakt onderdeel uit van de doelstelling zoals verwoord in 

de kwaliteitsbrief ouderenzorg: “Waardigheid en trots. Liefdevolle zorg voor onze ouderen”, d.d. 10 

februari 2015. Aanleiding was volgens de inspecteur dat wij een zogenaamde ‘witte’ organisatie zijn; 

er zijn vanaf 2009 geen bezoeken meer afgelegd, ook zijn er de laatste jaren geen meldingen van ca-

lamiteiten dan wel klachten. Het rapport is nog niet beschikbaar bij het indienen van dit voorstel. 


