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Omring: Thema Meten en verantwoorden van kwaliteit & Thema Vrijheid & veiligheid – BOPZ  

  

Totaal 25 locaties. Zorgsoorten: Psychogeriatrie, somatiek, specialistische zorg, behandeling, 

therapie, wijkverpleging, huishoudelijke ondersteuning, dagbesteding en ondersteuning thuis. 

Cijfer ZorgkaartNederland: 7,7 

 

Omring nam binnen Waardigheid en trots, Ruimte voor verpleeghuizen deel aan twee thema’s: Meten 

en verantwoorden van kwaliteit en Vrijheid & veiligheid – BOPZ  

 

Meten en verantwoorden van kwaliteit ‘In verbinding’  

Omring is samen met 44 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. 

 

Omring neemt deel aan Waardigheid en trots, Ruimte voor verpleeghuizen met één locatie aan het 

thema Meten en verantwoorden van kwaliteit. Volgens Omring was de rol van de medewerker vaak 

nog te bepalend. Medewerkers waren onvoldoende in verbinding met de wensen en het leefplezier 

van de individuele bewoner. Op locatie Lindendael heeft Omring de zorg vormgeven vanuit de 

bewoners. Wat vinden zij daadwerkelijk belangrijk? Hoe kunnen medewerkers bewoners zoveel 

mogelijk een ‘normaal’ leven laten leven, in verbinding met hun wensen en verlangens? Zodat 

bewoners – ondanks (lichamelijke) beperkingen en het wonen in een verpleeghuis – zingeving in het 

dagelijks leven ervaren. Hierdoor verbetert het welbevinden van bewoners significant. De 

betrokkenheid van familie en naasten neemt zichtbaar toe. Medewerkers van Lindendael werken 

volgens de methode ‘persoonsgerichte zorg’. Dit creëert een omgeving waar bewoners van betekenis 

kunnen zijn. Medewerkers ervaren daardoor meer plezier in hun werk. 

 

Lindendael heeft op verschillende fronten activiteiten ondernomen. Zij hebben bijvoorbeeld ingezet 

op de formulering van hun visie op somatische zorg en het bijbehorende competentieprofiel. Maar 

ook op het trainen en begeleiden van medewerkers (vakinhoudelijke opleiding voor medewerkers, in 

de groep trainen van feedback geven en afstemming, en coaching in het werk) en het aanpassen van 

de inrichting (van instellingsuitstraling naar sfeervolle ambiance door deurstickers, restylen 

appartementen en gezamenlijke huiskamer). Maar vooral het gesprek over de achtergrond van de 

bewoner en de wensen die de bewoner heeft, hebben effect gehad. Er zijn veel activiteiten 

georganiseerd - waar een uitgebreid boek met ideeën voor persoonsgerichte activiteiten uit 

voortgekomen is – zoals een ‘housewarming’ bij inhuizing, waarderingsgesprekken door de 

familieraad, en een welkomstenveloppe met aanbieding van winkels in de buurt.  

 

Resultaat: Effecten Cliënt, mantelzorger & professional  

- Cliënt: De vertegenwoordiger van de Cliëntenraad geeft aan: “Er worden meer praatjes 

gemaakt, er is meer aandacht, zeker van de jongere medewerkers”. De projectleider ziet dat 

er naast goede zorg en behandeling er nu meer aandacht is voor leven en wonen in Lindendael. 

Er is meer aandacht voor de bewoners en er zijn meer passende activiteiten. Er is een 

dagindeling gemaakt die beter aansluit op de gewoontes van de individuele bewoner. De 

ruimtes zijn gezelliger gemaakt voor de bewoners.  
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- Mantelzorger: Door de deelname aan Waardigheid en trots is er een familieraad opgericht. 

Hierdoor is familie meer betrokken en is er meer ondersteuning bij het organiseren van 

activiteiten. De projectleider geeft aan dat er ook meer wordt geluisterd naar de 

opmerkingen van familie en er wordt gezamenlijk gekeken hoe dilemma's opgepakt kunnen 

worden. 

- Professional: De visie op somatische zorg en ook het competentieprofiel worden nu in de hele 

organisatie van Omring gebruikt. De projectleider merkt dat medewerkers geïnspireerd zijn 

en stralen dit uit naar de bewoners. Medewerkers hebben de standaardtijden losgelaten en 

sluiten nu meer aan bij het dagritme van de bewoners. Daarbij kijken ze meer naar hoe 

iemand vroeger was en kijken daardoor anders naar bewoners. Ze denken nu meer in 

mogelijkheden. Medewerkers geven aan meer te  kijken naar de mens zelf. Daarbij rekening 

houdend met het verleden van een bewoner.   

 

Opbrengsten 

- Visie op somatische zorg: Met de medewerkers is een visie geformuleerd op somatische zorg. 

Omring heeft hieraan een competentieprofiel van de verzorgende gekoppeld.  

- Competentieprofiel verzorgende: Dit competentieprofiel is geformuleerd en met iedereen is 

een persoonlijk ontwikkelgesprek gevoerd zodat de medewerkers ontwikkelafspraken hebben 

geformuleerd en vastgelegd. Deze individuele doelstellingen werden door een coach on the 

job begeleidt. 

- Draaiboek met allerlei activiteiten: Door familieavonden is in kaart gebracht wat de 

individuele wensen zijn van de bewoners. Van deze wensen wordt elke keer een activiteit 

opgepakt waar meerdere bewoners zich voor kunnen inschrijven. Zo zijn er al veel activiteiten 

ondernomen zoals een terrasje pakken in de stad, naar de creabeurs, een Westfriese middags, 

een beauty behandeling, naar Marken, een middag over klederdracht, etc. Voor elke activiteit 

is een draaiboek opgesteld, zodat dit gemakkelijk een volgende keer opgepakt kan worden. 

- Welkomstenveloppe: Hier zitten allerlei aanbiedingen in van organisaties en winkels rondom 

de locatie. 

- Ansichtkaart voor bekenden/familie: Er is een ansichtkaart ontworpen die bewoners bij 

inhuizing kunnen sturen naar bekenden en familie waarbij zij worden uitgenodigd om een 

kopje koffie te komen drinken. Dit is dan een soort housewarming party. Vrijwilligers en 

personeel ondersteunt dit initiatief. Zij zorgen dat er iets lekkers is, gasten wegwijs gemaakt 

worden en zich welkom voelen. 

- Ervaringsgerichte zorgplanbespreking: De zorgplanbespreking met zorg en familie bestaat 

voor 50% uit het overleg met zorg en behandeling en voor 50% over leven en wonen in 

Lindendael. 

- Ervaringsgerichte interviews door familieraad: Per maand worden twee bewoners bevraagd 

door de Cliëntenraad hoe zij de zorg en ondersteuning op de afdeling ervaren. De uitkomsten 

worden besproken met team en teambegeleider. Soms brengt dit dilemma's met zich mee. 

Dit heeft te maken met een verschil in perspectief. Het is goed om dit te bespreken met 

elkaar. 

- Ontwikkelgesprekken voor medewerkers: Elke medewerker heeft een ontwikkelgesprek waar 

de persoonlijke doelstellingen aan de orde komen. Deze ontwikkeldoelstellingen worden 

samen met de coach (coaching on the job) in het werk opgepakt. 

 

Vervolgstappen voor de toekomst  

Er zijn veel activiteiten ondernomen en Omring is tevreden met de behaalde resultaten. Omring zal 

samen medewerkers, teambegeleider en manager doorgaan met de richting die ze nu ingeslagen 

hebben. Aan de ene kant is het een doel om op dit niveau blijven. Het is daarom belangrijk om de 

nieuwe betrokkenen net zo enthousiast krijgen als bestaande mensen. Aan de andere kant is verdere 

https://www.waardigheidentrots.nl/wp-content/uploads/2018/01/Visie-somatiek-september-2016-met-competentieprofiel-definitief.pdf
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verdieping nog mogelijk. De IMOZ opleiding geeft input aan onderlinge gesprek over persoonsgerichte 

zorg en de dilemma's die dit in de praktijk met zich mee brengt. 

 

Tips & Tops 

- Doe interventies op zowel individueel niveau (begeleiding medewerkers) als op teamniveau 

(samenwerking en communicatie). 

- Coach medewerkers on the job om routines bespreekbaar te maken en te doorbreken.  

- Breng in kaart waar bewoners blij van worden.  

- Vraag familie om te helpen bij het realiseren van de (wens)activiteiten van hun familielid.  

- Sluit aan op de kwaliteiten van medewerkers, kijk naar kwaliteiten los van functie-inhoud of 

niveau. 

- Zorg voor onderlinge uitwisseling over de behaalde resultaten. 

  

Meer weten:  

https://www.waardigheidentrots.nl/deelnemers/omring/in-verbinding/ 

http://www.omring.nl/Omring/  

 

Vrijheid & veiligheid – BOPZ ‘Ruimte’ 

Omring is één van de 15 zorgaanbieders die deelnemen aan het thema Vrijheid & veiligheid – BOPZ. 

Omring nam met alle locaties deel aan Waardigheid en trots, Ruimte voor verpleeghuizen.  

Het doel binnen het thema BOPZ is om in gezamenlijkheid te verkennen hoe de bewegingsruimte van 

cliënten verruimd kan worden binnen het bestaande wettelijke kader. Binnen dit vraagstuk spelen 

verschillende belangen een rol waarbij de afweging tussen veiligheid en vrijheid  voor de cliënt steeds 

centraal staat. De uitdaging is dat zorgorganisaties tot passende oplossingen komen voor de cliënt en 

de daarbij behorende belangen en risico’s zorgvuldig afwegen. Er is gezocht naar een methode die 

cliënten en zijn sociale omgeving helpt om in overleg met professionals tot duidelijke afspraken te 

komen over het verantwoord verruimen van de bewegingsvrijheid van cliënten. VWS en de IGJ hebben 

in de themagroep meegedacht. 

 

Op locatie Buitenveld werkte Omring aan het verbeterproject ‘Ruimte’. Zij willen een open afdeling 

voor psychogeriatrie bieden en verhuizing naar een gesloten groep (BOPZ) zo lang mogelijk uitstellen. 

Omring wil denken in mogelijkheden en ruimte, en niet in onmogelijkheden en grenzen. Mensen met 

geheugenproblemen ervaren het vaak als een grote stap om te verhuizen naar een gesloten afdeling. 

Om en betere indruk van de huidige levensstijl te krijgen wordt met behulp van de methode Moreel 

Beraad een brede dialoog gevoerd met de cliënt, familieleden en zorgprofessionals om een goed beeld 

te krijgen over de gewenste leefstijl in locatie Buitenveld. 

 

Resultaat: Effecten Cliënt, mantelzorger en professional  

- Cliënt: Volgens de projectleider zijn de wensen en verlangens van de cliënt en zijn naasten 

voortaan leidend voor de manier waarop welzijn en zorg binnen Buitenveld wordt 

georganiseerd. Cliënten wonen op de afdeling die het best bij hun levenswijze aansluit en 

niet op voorhand op een gesloten afdeling. Door het moreel beraad  hebben cliënten een 

betere relatie met de medewerkers. De cliënt ervaart dat er meer keuzemogelijkheden zijn 

bij het vinden van de juiste leefomgeving. Ook de Cliëntenraad ervaart meer maatwerk en 

een betere dialoog rondom geaccepteerde risico’s. Ze zijn zelf actief betrokken bij de 

discussie over vrijheid en veiligheid. 

- Mantelzorger: Familie en vrienden van cliënten zijn deel van het team op de locatie en zij 

komen niet op ‘bezoek’. Samen met zorgprofessionals en vrijwilligers zijn zij actief in de zorg 

en ondersteuning aan hun familieleden. Uitgangspunt van de zorg is: ‘wij voegen toe’ en 

https://www.waardigheidentrots.nl/deelnemers/omring/in-verbinding/
http://www.omring.nl/Omring/
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handelen niet ‘in plaats van’. De omgang met familie is anders geworden. Er is een betere 

dialoog die ook meer in gaat op de inhoud dan op het zorgproces. 

- Professional: Volgens de projectleider kijken de professionals vanuit mogelijkheden en 

creatieve oplossingen en rekken zij waar nodig de regels op. Wanneer de cliënt en zijn naasten 

aangeven dat een open woonvorm de voorkeur heeft, zoeken zij samen naar mogelijkheden. 

De risico’s worden besproken en er wordt gezocht naar domotica of andere oplossingen die 

naar een aanvaardbare situatie leiden. Daarbij liggen vrije ruimte in fysieke zin voor de hand. 

Medewerkers zijn voortaan in staat meer maatwerk te leveren aansluitend aan de wensen van 

de cliënten. Medewerkers ervaren een helder zorgconcept en zijn zich bewuster geworden 

van de toenemende mogelijkheden om iemand te huisvesten. Daarnaast is de omgang met 

wetgeving verandert binnen de organisatie. Het is nu meer gericht op argumentatie van 

datgeen wat gebeurt dan het focussen op (VBM)lijsten. Er ontstaan nieuwe dilemma’s. Door 

de betere intakegesprekken met de cliënten komt de professional soms tot de conclusie dat 

een op te nemen cliënt niet past in de woongroep. Moreel beraad heeft ‘meer aandacht voor 

morele aspecten van de zorgverlener’. Medewerkers geven aan het dit het werk leuker maakt. 

Moreel besef komt terug in de dagelijkse werkzaamheden. Er zijn gastvrouwen aangesteld 

voor meer individuele aandacht.  

 

Resultaat: Opbrengsten 

- Opnameprotocol: het opnameprotocol helpt om bij het opnameproces meer te focussen op 

de levenswijze dan op de indicatie. Daardoor hebben cliënten en organisatie beter inzicht in 

de wederzijdse verwachtingen. Periodiek wordt een betere samenwerking met familie 

geconstateerd tijdens de gesprekken met cliënten en familieleden. Het opnameprotocol 

bevat een gesprek voorafgaande aan opname eventueel in samenwerking met een huisbezoek. 

- Het Moreel beraad: een methode om een brede dialoog te voeren met specialisten, cliënten 

en familie. Cliënten ervaren meer aandacht voor de morele aspecten van het leven. Door 

moreel beraad kun je kritischer kijken bij de voordeur. De organisatie doet ervaring op met 

het bepalen van grenzen van hun zorgconcept. Het moreel beraad wordt ad hoc georganiseerd 

wanneer er een aanleiding voor is. Voor dit beraad is er een handleiding.  

- Richtlijn opname ZZP 5 op open afdeling: een methode die voorkomt dat cliënten met een 

ZZP 5 per definitie op een besloten afdeling worden gehuisvest.  

- Verslagen van themabijeenkomsten vrijheid & veiligheid – BOPZ: Verslagen over gezamenlijke 

bijeenkomsten over het thema vrijheid & veiligheid – BOPZ. 

 

Vervolgstappen voor de toekomst 

Een proces als dit is nooit af. Doorontwikkeling blijft gaande op de locatie Buitenveld. Mandaat vanuit 

de organisatie blijft nodig. Het bestuur moet vertrouwen en ruimte blijven geven aan managers en 

professionals. 

 

Tips & Tops 

- De gemaakte afspraken met de cliënten zijn vanuit moreel besef beter geborgd tijdens het 

uitvoeren van de dagelijkse zorg.  

- Er is een kanteling bij huisartsen en geriaters over de mogelijkheden bij Omring. Iedereen is 

meer betrokken bij de zorg. 

- Zorg voor de steun en het vertrouwen vanuit directie en RvB. 

- Zoek samenwerking tussen de lijn en specialisten. 

- Zie het niet als project maar als proces. 

- Geef frequent terugkoppeling naar bestuur en uitvoering. 

- Toon eigenaarschap. 

 

https://www.waardigheidentrots.nl/verslagen/?themas=vrijheid-en-veiligheid-bopz
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Meer weten  

https://www.waardigheidentrots.nl/deelnemers/omring/ruimte/ 

http://www.omring.nl  

https://www.waardigheidentrots.nl/praktijk/omring-en-cordaan-dialoog-vrijheid-en-veiligheid/ 

 

 

https://www.waardigheidentrots.nl/deelnemers/omring/ruimte/
http://www.omring.nl/
https://www.waardigheidentrots.nl/praktijk/omring-en-cordaan-dialoog-vrijheid-en-veiligheid/

