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ZuidZorg: Thema’s Kwaliteit meten en verantwoorden & Persoonsvolgende bekostiging 

 

1 locatie. Zorgsoorten: Verpleging en verzorging, psychogeriatrie en somatiek.  

Cijfer ZorgkaartNederland: 8,7 

 

Meten en verantwoorden van kwaliteit & Persoonsvolgende bekostiging ‘Os Thoes’ 

Zuidzorg is samen met 45 andere zorginstellingen aan de slag gegaan op het thema Kwaliteit meten 

en verantwoorden. Dit thema omvat het meten en verantwoorden van de kwaliteit van leven en 

zorg waarbij de ervaring en beleving van cliënten centraal staat. Zorgaanbieders verkennen hoe zij 

kwaliteit inzichtelijk kunnen maken voor medewerkers op een manier die het leren en verbeteren in 

het werk van alledag bevordert. Het doel is om steeds beter aan te sluiten bij de wensen en 

behoeften van bewoners en hun ervaringen uitgangspunt te maken voor leren en ontwikkelen. 

 

In Waardigheid en Trots, Ruimte voor verpleeghuizen deed Zuidzorg mee op de thema’s kwaliteit en 

persoonsvolgende bekostiging. De keuze is ingegeven door de vraagstukken die komen kijken bij het 

opstarten van een kleinschalig wooninitiatief met veel ruimte voor informele zorg: Hoe verhoudt dit 

zich tot de eisen die aan zorginstellingen worden gesteld op het gebied van kwaliteit?  ZuidZorg 

geeft vorm aan het project ‘Os Thoes’: Het realiseren van een kleinschalige woonvoorziening voor 

zeven ouderen met dementie. 

 

De keuze voor persoonsvolgende bekostiging wordt ingegeven door de aard van het initiatief. 

Burgers zijn het initiatief ‘Os Thoes’ gestart en zij zijn mede-eigenaar van het budget om aan zorg 

te besteden. Dit wilt ZuidZorg verwerken tot een aanbod voor bewoners waarin zij veel 

zeggenschap krijgen over waar de middelen aan besteed worden en samen optrekken in de 

dagelijkse zorg. Gezamenlijk koken is hier een mooi voorbeeld van.  

In overleg tussen de gemeente Cranendonck, woningcoöperatie WoCom en Zuidzorg is een locatie 

geselecteerd, waar drie woningen geschikt werden gemaakt voor dit project. Na bewezen succes 

kan het initiatief worden uitgebreid naar meer plaatsen. Het gaat om een doelgroep met 'een kleine 

beurs'. De nadruk ligt op het creëren van een huiselijke situatie. De ouderen krijgen de zorg die 

nodig is, terwijl hun zelfredzaamheid wordt gestimuleerd. ‘Os Thoes’ speelt in op de veranderde 

zorgwereld. Het is een nieuwe vorm van zorgverlening: Mensen wonen ‘zoals thuis’, maar met 24-

uurs ondersteuning.  

 

Resultaat: Effecten Cliënt, mantelzorger & professional  

- Cliënt & mantelzorger: ’Os Thoes’ heeft momenteel nog geen cliënten, waardoor de 

effecten niet inzichtelijk zijn. Er blijkt wel een grote behoefte te zijn aan een woonvorm 

als ‘Os Thoes’ gezien de huidige wachtlijst waar momenteel acht mogelijke cliënten op 

staan. 

- Professionals: De medewerkers zijn geselecteerd en zijn enthousiast over hun toekomstige 

werkzaamheden. Vanuit de medewerkers is er veel belangstelling om op deze locatie te 

gaan werken. Op dit moment zijn er zeven vaste medewerkers aangenomen en twee vaste 

oproepkrachten. 

 

Resultaat: Opbrengsten 

- Analyse van veranderkundige succesfactoren: Analyse die inzichtelijk maakt waarom het 

initiatief ‘Os Thoes’ heeft geleid tot een daadwerkelijke opening per 11 december 2017. 

- Uitwerking voor persoonsvolgende bekostiging: Zuidzorg heeft in de verschillende 

themabijeenkomsten van persoonsvolgende bekostiging een bijdrage geleverd aan de 
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inzichten die zijn samengevat in de publicatie van persoonsvolgende bekostiging:  de cliënt 

in regie door een persoonvolgend budget. De zorg wordt geleverd op basis van de afspraken 

die met bewoners worden gemaakt, die vastgelegd worden in het Zorgleefplan. 

- Locatie ‘Os Thoes’: Het belangrijkste product is de te openen locatie. Een bestaande locatie 

van WoCom die geschikt gemaakt wordt voor wonen met een zorgvraag, op basis van 

wensen waarin zorgverlener, initiatiefnemers en woningbouwcorporatie gezamenlijk 

optrekken. De verbouwing is in volle gang, de te verwachten openingsdatum is begin 2018. 

Deze locatie gaat gebruik maken van vernieuwende vormen van domotica, zoals de nieuwste 

vorm van sensortechnologie voor passieve alarmering. Vier alarmen zijn hierbij van belang: 

val detectie, verlaat de kamer, uit bed detectie en te lang in de badkamer. 

Zorgprofessionals hebben via een overzichtelijke app in één oogopslag zicht op de situatie 

van alle bewoners en kunnen alarmen onderling afhandelen. 

- Scholing voor nieuwe medewerkers: De scholing van de nieuwe medewerkers is in volle gang 

en richt zich op teambuilding, domotica, registratie en facturatie en het maken van 

onderlinge afspraken over de zorg.  

 

Vervolgstappen voor de toekomst 

Zodra ‘Os Thoes’ zijn deuren opent is het van belang om de gemaakte beloftes waar te kunnen en 

blijven maken. Het is van belang om de dagelijkse processen van zorg en ondersteuning goed te 

laten verlopen en het enthousiasme van de medewerkers, cliënten en mantelzorgers  op peil te 

houden. 

ZuidZorg is van plan om het concept van ‘Os Thoes’ op meerdere plekken en in verschillende dorpen 

te realiseren. Om die reden gaat men een studie uitvoeren naar de succesfactoren van ‘Os Thoes’. 

 

Tips & Tops 

- Wees je bewust van het afbreukrisico en van de kracht van samenwerking met een 

burgerinitiatief;  

- Maak van tevoren zo duidelijk mogelijke afspraken en leg die vast, met name over het 

eigenaarschap van het initiatief; 

- Zorg voor verbondenheid met je omgeving, niet alleen met toekomstige cliënten, maar ook 

met huisartsen. 

 

Meer weten:  

https://www.waardigheidentrots.nl/deelnemers/zuidzorg/ 

https://www.zuidzorg.nl/ 

http://www.wocom.nl/groen-licht-voor-%E2%80%98os-thoes%E2%80%99 

https://www.waardigheidentrots.nl/praktijk/os-thoes-biedt-ouderen-thuis/  

 

 

https://www.waardigheidentrots.nl/wp-content/uploads/2018/02/PVB-client-in-regie.pdf
https://www.waardigheidentrots.nl/wp-content/uploads/2018/02/PVB-client-in-regie.pdf
http://www.osthoes.nl/Organisatie
https://www.waardigheidentrots.nl/deelnemers/zuidzorg/
https://www.zuidzorg.nl/
http://www.wocom.nl/groen-licht-voor-%E2%80%98os-thoes%E2%80%99
https://www.waardigheidentrots.nl/praktijk/os-thoes-biedt-ouderen-thuis/

