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1. Inleiding 

In oktober 2015 zijn we gestart met het verbetertraject in het kader van het programma Waardigheid 

& trots bij Stichting Wonen en Zorg in Purmerend (SWZ Purmerend). Een organisatie waar veel te 

doen was op elk gebied, dat was al snel duidelijk. De inspectie hield toezicht, het zorgkantoor voerde 

materiele controle uit. De organisatie kende nog maar kort een nieuw bestuur. Het op gang brengen 

van de broodnodige ontwikkelingen lukte nog niet goed.  

SWZ Purmerend was een traditionele ouderenzorgorganisatie waar verzorgingshuiszorg en 

groepszorg werd geleverd vanuit een verouderd concept. De bedrijfsvoering was niet op orde, de 

personele deskundigheidsverdeling schoot tekort, professionaliteit in de zorg was onvoldoende, de 

automatiseringsgraad te laag. Er heerste een gesloten cultuur waarin elkaar corrigeren niet gewoon 

was. Ieder was het er wel over eens: het kon niet langer zo: “we missen de aansluiting bij de 

ontwikkelingen die nu wel erg snel gaan. Maar ja, hoe en met wie gaan we dit veranderen”?  

 

Het beschrijven van dit beeld in deze eindevaluatie is bedoeld om vanuit dat perspectief te kijken. 

Dan is zichtbaar hoeveel werk er in twee jaar is verzet door iedereen in de organisatie. Een spannend 

verandertraject omdat op alle borden tegelijk gespeeld moest worden: de besturing in de nieuwe 

structuur en organisatieprocessen, de inrichting en organisatie van de zorgteams, inzet van de 

nieuwe rol en functie van kwaliteitsverpleegkundigen, de leerwerkstructuur kwaliteit en veiligheid 

met alle medewerkers in de zorg, het op orde brengen van de kwaliteit van zorg, de financiële 

huishouding, de nieuwe management- en coachrollen, de nieuwe stafrollen, de communicatie-en 

informatieprocessen, de ICT in de zorg en de samenwerking met cliënten en mantelzorgers.  

 

Al deze activiteiten zijn ingezet met als doel: kwaliteit en veiligheid in de zorg verbeteren en 

structureel mogelijk maken en borgen in een samenwerkende organisatie. Zorgplannen, 

medicatieveiligheid, hygiëne, risico’s in de zorg managen, methodisch werken, MIC, onbegrepen 

gedrag, kwalitatief en voldoende personeel, individueel welzijn voor de bewoners, professionaliteit 

waren allemaal onvoldoende aanwezig in 2015. Er moest een fundamentele nieuwe basis gelegd 

worden onder de organisatie én uitvoering van de zorg, en de hulpmiddelen daarvoor actualiseren 

naar 2017, is de keus die gemaakt is.  

 

We zijn gegaan van:  

- Papieren dossiers met schaduwlijstjes op de bewonerskamer naar ECD, OMAHA, rapportage 

en een cliëntportaal; 

- Van medicatie informeel en dus onveilig beheren naar bewust veiligheidsbeleid met cliënt en 

familie, waarbij periodieke controle op de uitvoering in de teams door apotheek is ingebed; 

- Opname van iedereen die zich aandiende naar het zorgvuldig implementeren van in- en 

exclusie voor cliënten;  

- Soms escalerende zorgsituaties bij verward gedrag van bewoners en onmacht bij de 

medewerkers naar een helder protocol bij onbegrepen gedrag, waarbij inzet en begeleiding 

van de psycholoog en arts voor de cliënt en het team standaard is; de rol van de Specialist 

Ouderengeneeskunde (SOG) wordt verder versterkt;  
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- Van groepsactiviteiten voor wie het zelf kan kiezen, naar welzijnswerk op maat op elke etage, 

waar aandacht en een programma is voor cliënten met regieverlies en behoefte aan 

dagstructuur, maar ook voor individuele wensen;   

- Van veel hiërarchische lagen en locatieteams naar kleine, op deskundigheid gebouwde teams 

die zelforganiserend het werk voor een beperkte groep cliënten onder haar hoede heeft 

onder leiding van kwaliteitsverpleegkundigen;   

- Van afwezig kwaliteitsbeleid en -systemen naar evenwichtige sturing op kwaliteit en 

middelen door bestuur en het managementteam;  

- Van een verkokerde, niet-samenwerkende staf en MT naar een managementteam en staf in 

verbinding met de zorgteams.  

 

Met veel lef en inzet zijn we het samen aangegaan. En wanneer we nu kijken naar waar we staan, 

dan kunnen we zeggen: de basis staat stevig in alle opzichten. De financiële huishouding is 

transparanter en beter stuurbaar, de ICT werkt en is in gebruik. De nieuwe teams in de zorg zijn 

gevormd en werken met de coaches en kwaliteitsverpleegkundigen samen aan voortdurende 

verbetering van kwaliteit en veiligheid, nabije zorg en aandacht voor de individuele cliënt. En wat is 

er mooier als in de evaluatie met de teams teruggegeven wordt dat de cultuur opener is, de zorg 

versterkt, de coaching op kwaliteit vruchten afwerpt, de samenwerking beter en de betrokkenheid 

op de organisatie steeds verder groeit. Niet af, maar is dat het ooit?  

 

Samen nu verder ontwikkelen en de koers goed vasthouden, maakt deze organisatie klaar voor de 

toekomst. Optimaal maken en verder brengen van alles wat er staat, is nu de opgave. Benutten van 

de mogelijkheden die zijn gecreëerd en dit samen verder uitbouwen is wat nodig is. De laatste teams 

hierbij betrekken, de puntjes op de i, verder leren. En vooral: je niet van de wijs laten brengen door 

tegenslagen op de weg. Samen een koers uitstippelen, stappen zetten en verder komen. Dat is tot nu 

toe ook gelukt.  
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2. Profiel van de organisatie 

De Stichting Wonen en Zorg Purmerend (SWZP) biedt intramurale en extramurale zorg op drie 

locaties. Tijdelijke zorg en wijkdiensten als maaltijden, restaurant, dagbesteding en 

activiteitenprogramma voor bewoners, aanleunwoningen en buurtbewoners maken het pakket 

compleet. De organisatie heeft ca. 600 cliënten waarvan 125 intramuraal/25 VPT. Een kleine speler 

die zich naast enkele grote organisaties in de regio (Evean, Zorgcirkel) weet te handhaven. SWZP is 

geworteld in Purmerend en kent een vast groep medewerkers uit de directe omgeving. Ca. 380 

medewerkers zijn in dienst, ca. 200 vrijwilligers zijn actief.  

De Rusthoeve (1936)  

Woon/zorglocatie – toen bejaardentehuis - De Rusthoeve opende in 1936 haar deuren voor de 

huisvesting van 135 ouderen uit Purmerend en omliggende plaatsen. De bouw was een initiatief van 

de hervormde diaconieën in Waterland. Later werd de financiering ervan door de overheid 

overgenomen.  

Er was een renovatie in jaren ‘80 en 2008. Kamers werden samengevoegd, voorzien van eigen toilet 

en douche. Er kwam dienst- en zorgverlening voor de aanleunwoningbewoners. Een deel van 

appartementen werd omgebouwd tot groepswoning voor elk zes dementerende ouderen. Thuiszorg 

ontstond. De Populier (restaurant) werd verbouwd tot een fraai wijksteunpunt, inclusief de 

toenmalige dagverzorging. Ook kwamen er dagopvang en kortdurende opnamen in De Rusthoeve.  

De Tien Gemeenten (1968)  

Is opgericht op initiatief van een tiental kerkelijke gemeenten in de regio, maar nu van doopsgezinde 

signatuur. Er zijn aanleunwoningen in de tegenoverliggende flat. Er is gerenoveerd in 1990, wat heeft 

geleid tot een verruiming van de appartementen, die nu beschikken over een eigen toilet en douche. 

Er werden nieuwbouw aanleunwoningen (Rosa Manushof) gebouwd. Ook kwam er thuiszorg 

beschikbaar. In 2008 is de locatie verbouwd tot drie groepswoningen voor elk zes dementerenden. 

Ook kwamen er dagopvang en kortdurende opnamen in De Tien Gemeenten. In 2011 is het 

ontmoetingscentrum De Dageraad voor jong dementerenden en hun partners geopend.  

Heel Europa (2014)  

De organisatie heeft geen expliciet groeidoel wat betreft het gebied waarin zij actief wil zijn. Maar 

uitbreiding van de activiteiten rond de huidige locaties, gezien de maatschappelijke trends als 

vergrijzing en een stijgende zorgvraag waardoor  een groeiend beroep op woon/zorglocaties zich zal 

voordoen. Vandaar dat wel is ingegaan op de uitnodiging van de gemeente om in kwadrant Europa 

van de wijk Weidevenne actief te worden en mee te werken aan de realisering van de woonzorgzone 

daar. Deze locatie biedt ruimte aan drie woongroepen voor elk zes bewoners, waarvan twee voor PG 

en een woongroep voor Somatiek. De ruimte van de vierde woongroep wordt nu nog verhuurd aan 

RIBW, maar zal per 2018 ook PG-zorg met behandeling vanuit SWZP worden. Ook vanuit Heel Europa 

wordt thuiszorg geleverd aan de omwonenden.  
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De grote veranderingen voor de organisatie kenmerken zich door:  

1. Een snelle verzwaring van intramurale zorgverlening in de periode van 2013- 2017 van ZZP 1-

3 naar ZZP 4,5 en 6 en snel afnemende woonduur. Voornamelijk PG-problematiek dwong de 

organisatie de interne zorgverlening te herzien. Van appartementzorg naar etagegerichte 

groepszorg, vanuit een voor cliënten en familie overzichtelijk team medewerkers. Individuele 

aandacht en zorg op maat is hierdoor mogelijk geworden. 

2. De samenstelling van de teams moest versterkt worden van niveau 1, 2 en 3 naar niveau 3 en 

hoger. Elk team is tevens versterkt met een kwaliteitsverpleegkundige;   

3. De focus op teamontwikkeling en kwaliteit en veiligheid in de dagelijkse werkzaamheden en 

in de leer/werktrajecten sloot goed aan. Implementatie van een kwaliteitsverbetercyclus op 

elk onderdeel maakt deel uit van de aanpak;  

4. Ook in de aanleunwoningen is de zorgverzwaring goed terug te zien. Er wordt door de 

bewoners een groot beroep gedaan op de diverse diensten op de locaties. Door de 

verschillende eigen bijdrageregelingen in ZVW, WLZ en WMO kiezen veel mensen (te) laat 

voor een zwaardere zorgvorm.  

5. Eerstelijnsvoorzieningen stellen hoge eisen aan deskundigheid en procesvoering die niet van 

nature in voormalige verzorgingshuizen aanwezig zijn. Hier ligt een belangrijke rol voor de 

nieuwe groep kwaliteitsverpleegkundigen: in de opzet van de zorgprocessen, maar ook als 

kwaliteitscoach van het team. 

6. Een grote groep medewerkers werkt al lang binnen SWZP. Ook voor hen zijn de vele 

veranderingen (ICT-gebruik, methodisch werken, zwaardere zorg, kleine, zelforganiserende 

teams, samen werken met familie) soms moeilijk bij te benen. Kleine stappen, zorgvuldig met 

medewerkers maar wel voorwaarts is de gekozen oplossing daarvoor. 

7. Er is een keuze gemaakt om horizontaal te organiseren: zelforganiserende teams in de zorg, 

met voldoende regelruimte om het eigen werk te regelen. Dit heeft geleid tot forse ingrepen 

in de managementstructuur en grote veranderingen in de staffuncties. Daardoor zijn 

werkprocessen, communicatie- en informatieprocessen herzien en opnieuw ingericht en 

geïmplementeerd.  

8. Het op orde brengen van de (be)sturing, zowel financieel als kwalitatief, bleek noodzakelijk, 

waarbij de uitvoering van administratie in brede zin eveneens op orde moest komen; 

besturing op kwaliteit was afwezig en is parallel ingericht. 

9. Er is een fundamentele keuze gemaakt om management- en stafkosten zoveel mogelijk te 

beperken ten gunste van middelen voor de zorg. Dit dwingt de organisatie processen en ICT 

optimaal te laten lopen.  

 
Issues waar vooral bestuur en management maar toch ook medewerkers tegelijkertijd mee moeten 

dealen is het “Hugo Borst-effect”. De druk vanuit familie op personeelsinzet is soms erg groot en de 

vraag is moeilijk te vervullen. Het is lastig uitleggen dat politiek en maatschappelijk debat en 

middelen niet altijd gelijk op lopen. Het stelt hoge communicatieve eisen aan iedereen om enerzijds 

met weinig middelen zorg te verlenen en anderzijds ontevredenheid van familie op te vangen. 

Complicerende factor is paradoxaal genoeg dat in SWZP al gedurende 2017 de teams kwalitatief op 

orde zijn gebracht, door de keuze meer middelen in de zorg in te zetten dan het toenmalig tarief 

toeliet: inzet van kwaliteitsverpleegkundigen en versterking van regieondersteuning op de etages op 
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de cliëntgroepen. Hierdoor was het effect van de extra middelen die in 2018 beschikbaar komen niet 

direct zichtbaar voor alle betrokkenen. 

 

Een vergelijkbare trend zien we vanuit de activiteiten van de FNV. Hoewel er landelijk een akkoord 

ligt om samen op te trekken de arbeidsmarktproblematiek op te pakken, speelt lokaal de FNV een 

andere kaart. Er is voortdurend druk op bestuur en management om te reageren op een 

verondersteld tekort aan vakmensen en alles uit de kast te trekken om nieuwe mensen te werven. 

Daar adequaat en realistisch op reageren vereist een professionele communicatiestrategie en 

ondersteuning die een kleine organisatie als SWZP zich niet kan veroorloven.  

 

Dan rest nog de voortdurende puzzel met de middelen. De zwaardere zorg aan grotere groepen 

cliënten, terwijl organisatie en medewerkers nog volop moeten leren en ontwikkelen, is vanuit de 

huidige beschikbare middelen een voortdurend gevecht tegen tekorten. Investeren kan maar 

beperkt, terwijl dat wel noodzakelijk is. Er is sprake van hoge druk op doelmatigheid en financiën, 

maar ook op kwaliteit en veiligheid. De afnemende reservepositie gedurende 2015 – 2017 maken de 

risico’s groter. Het gaat erom scherp te organiseren, goed te managen en verbindend te besturen. Dit 

in een organisatie die zich volop aan het professionaliseren is, maar die ook nog zwakkere schakels 

kent. Samenwerken is de opgave op elk niveau, in elke functie.  



 

8 

 

3. Aanleiding en context Waardigheid & trots -traject  

 

In 2014/2015 heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) de stichting (SWZP) meermalen 

bezocht. De belangrijkste conclusies waren: 

 

1. Belangrijke randvoorwaarden voor verantwoorde zorg ontbreken: tekortkomingen kennis, 

zorgleefplan-systematiek, continuïteit in de zorgverlening; multidisciplinaire samenwerking 

schiet te kort, betrokkenheid van de cliënt bij de zorg is te laag, communicatie tussen 

management en zorgmedewerker is onvoldoende, de PDCA-cyclus loopt niet resp. er is 

onvoldoende aandacht voor het volgen, evalueren en borgen van processen en 

verbetermaatregelen.  

2. In 2015 /2016 is door Zilveren Kruis materiele controle uitgevoerd. Ook hieruit kwam naar voren 

dat er onvoldoende systematisch en lerend gewerkt wordt; onvoldoende score op aansluiting 

indicatie/zorgplan en uitvoering, cliëntdossiers onvoldoende op orde, inzet 

deskundigheidsniveaus onvoldoende en de doelmatigheid werd beoordeeld als risicovol.  

  

De verslaglegging van de IGJ in 2014 leidde tot acties, te onderscheiden naar direct te treffen 

maatregelen (zoals het kwaliteitshandboek) en het opbouwen van adequaat kwaliteitsbeleid. In 2015 

werd vervolgens door de IGJ geconstateerd dat er weliswaar verbeterslagen gemaakt waren, maar 

dat systematisch werken aan verbeteringen onvoldoende geborgd is. Besturing en monitoring bleven 

achter. Tot oktober 2016 staat SWZP nog op de ‘zwarte lijst’.  
 

SWZP maakte in diezelfde periode een bestuurswissel mee. Het nieuwe bestuur ziet zich 

geconfronteerd met een traditionele zorgorganisatie, die een achterstand in de modernisering van 

de zorg heeft opgelopen en tegelijkertijd met een snel in zorgzwaarte toenemende cliëntengroep 

heeft te maken. Dit knelt op vele punten. Niet in de laatste plaats op kwaliteit en veiligheid. Er was 

onvoldoende deskundig personeel dat hard werkte aan de dagelijkse zorgverlening en dat veelal met 

een goed hart deed, maar met onvoldoende kennis en deskundigheid. Dit leidde tot onveilige 

zorgsituaties bij onbegrepen gedrag, medicatieveiligheid, MIC- behandeling en multidisciplinair 

werken.  

3.1 Initiële vraag en aanpak  
 

De vraag aan W&t eind 2015 om als SWZP deel te kunnen nemen is tweeërlei geformuleerd:  

1. Help ons structureel kwaliteitsverbetering tot stand te laten komen, parallel aan de omslag 

van lichte (verzorgingshuis) zorg naar zwaardere (verpleeghuis)zorg. 

 

en  

 

2. Geef samen met ons vorm aan een toekomstbestendige organisatie. 
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Om dit te realiseren is onder de vlag van Waardigheid & trots het project ‘Zorg in Beweging’ gestart, 

waarin intensief gewerkt is aan het inrichten en laten werken van organisatorische voorwaarden 

voor de toekomstbestendige zorgorganisatie en tegelijkertijd het versterken en verbeteren van de 

kwaliteit en veiligheid in de uitvoering van de zorg.  

 

De aanpak omvat: 

1. Inrichten van zwaardere zorg met kleine zorgteams die vormgeven aan adequate (PG) zorg 

op maat; 

2. Herzien deskundigheidsopbouw zorgpersoneel, integratie welzijn en huishouding in de 

zorgteams;  

3. Per team een ontwikkelplan op kwaliteit en veiligheid in uitvoering nemen, met de KVC als 

nieuwe te leren methodiek;  

4. Samenwerking met cliënt en mantelzorgers versterken door middel van familieavonden per 

team te organiseren en een online portaal voor mantelzorger te implementeren. De kleine 

teams zorgen voor een nauwe relatie tussen zorgverlener en cliënt maar ook met de 

mantelzorgers; 

5. Aanschaf en/of herinrichten en op orde brengen/implementeren van ICT-systemen te weten: 

roosteren, plannen, ECD, kwaliteit, zorgadministratief, communicatie/samenwerking met 

mantelzorgers, taakondersteuning methodisch werken (NEDAP, OMAHA, MAVIM, Intranet, 

Mantelzorgportaal ‘Caren zorgt’);   

6. Organisatiestructuur en -processen aanpassen aan de al eerder gekozen horizontale 

organisatievorm; leren werken volgens deze nieuwe processen; 

7. Samen met teams inrichten van nieuwe werkprocessen in de zorg: dagstructuur, MDO – 

organisatie, multidisciplinair werken, medicatieveiligheid, onbegrepen gedrag; 

8. Besturing op kwaliteit inrichten (KVC) aan de hand van interne audits en een verbetercyclus 

die samen met de teams en de kwaliteitsverpleegkundigen wordt uitgevoerd onder leiding 

van de kwaliteitsfunctionaris;  

9. Verbinden van de kwaliteitscyclus aan de P&C-cyclus in de organisatie door 

kwaliteitsrapportages op elk niveau te agenderen en integreren in beleidskeuzes; 

10. Toepassing van de Prisma-light methode bij incidenten en klachten als standaard invoeren;  

11. Integratie van welzijn en welbevinden parallel laten lopen in de nieuwe zorgteams; 

individuele, etage en algemeen activiteitenaanbod;   

12. Elk team in leer/werktrajecten begeleiden om samen te leren werken aan kwaliteit en 

teamontwikkeling; 

13. De kwaliteitsverpleegkundigen en coaches in hun nieuwe rollen positioneren en uitrusten 

met voldoende kennis en vaardigheden om het proces voort te zetten; 

14. Voortdurende aandacht en sturing op verbinding, veiligheid en veilige communicatie, maar 

ook openheid en probleemoplossing. 
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3.2 IGJ en Zilveren Kruis: kwaliteits- en materiele controle  

  
In 2015 sloot IGJ haar actieve controles naar aanleiding van deelname aan Waardigheid & trots 

voorlopig af; tot oktober 2016 stond SWZP nog op zwarte lijst van IGJ. De materiele controle en 

monitoring uitvoering verbetermaatregelen liep in 2016 door. Hierop is tweemaal een 

voortgangsrapportage op de voortgang van de organisatieontwikkeling ingediend.  

Per januari 2017 heeft Zilveren Kruis het vertrouwen uitgesproken in de aanpak rond cliëntdossiers 

en de implementatie van de nieuwe zorgorganisatie incl. deskundigheid personeelsopbouw. Dit 

vertrouwen is ook terug te zien in de inkooptarieven 2018 waarbij de maximale toeslag is verstrekt.  
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4.   Het Waardigheid & trots traject -  toelichting op resultaten 

In dit hoofdstuk brengen we per pijler de boogde en behaalde resultaten in beeld. De tabel levert 

gedetailleerder en preciezere uitwerking van toelichting in de tekst. Het accent lag in 2016 op pijler 

2, 3 en 4. In 2017 ligt het accent op pijler 1. Parallel is er doorgewerkt aan het vervolmaken en 

adequaat leren benutten van de ingerichte voorwaarden in pijler 2,3, en 4. We sluiten af met 

conclusies en aanbevelingen voor vervolg.  

 

Rapportage bureau Dageraad  

De personele positiebepaling door Dageraad is opgenomen in de bijlage. Daarin wordt cijfermatig de 

koers die we hebben ingezet inzichtelijk gemaakt.  

 

Samenvattend zien we het volgende: 

1. Organisatiewijziging naar kleine teams met herziende functieopbouw;  

2. Afbouw managementfuncties van twaalf functies over vier niveaus naar zes functies over 

twee niveaus;  

3. Verschuiving middelen managementformatie naar de zorguitvoering;  

4. Stafomvang min of meer gelijk, kwalitatief herzien en toegespitst op behoefte primair 

proces;  

5. Deskundigheidsontwikkeling in de zorgformatie door looptijd heen: nu opbouw vanuit niveau 

3, 4 en 5; 

6. Forse afbouw niveau 1 en 2 in zorg; wat blijft is inzet op huishoudelijke diensten en 

huiskamerrollen/gastvrijheidsrol;  

7. Functie contactverzorgende is omgezet naar rol voor elke gediplomeerde medewerker;  

8. Toename van verzuim bij De Rusthoeve is waarschijnlijk deels werk gerelateerd; deze locatie 

blijft op alle ontwikkelingen achter op de andere locaties;  

9. Vereenvoudiging functiegebouw in de zorg en de organisatie.  

 

4.1 Samenwerking cliënt, mantelzorg, professional  

Doelen Indicatoren/KPI Meten/werkwijze Resultaat 
 

De cliënt en mantelzorger;  
- ervaart veilige en 

vertrouwde zorg  
- ontvangt te allen tijde 

passende zorg op een 
passende plek die 
integraal van aard is, 
waarbij de keuze van de 
cliënt leidend is . 

- ervaart dat de 
zorgprofessional oog 
voor hem/haar heeft 
evenals voor zijn/haar 
eigenheid en 
voorkeuren heeft, daar 
waar mogelijk, eigen 
regie.   

Moet met 
organisatie, cliënten 
en mantelzorgers 
ontwikkeld worden.  
 
Overwegen  
zorgkaartnederland.nl 
en de 
reviewgesprekken in 
de organisatie. 

Kwalitatieve meting 
d.m.v. interviews met 
cliënt en mantelzorger =   
KTO 2017 /Zorgkaart 
Nederland interviews.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klanttevredenheidskaart 
ontwikkelen die kan 

Uit de trendupdate 3e kwartaal 2017 van 
Zorgkaart Nederland blijkt dat 

Gemiddeld oordeel Q3- 
2017 

Sector 

SWZP Organisatie 7.9 8.0 

De Tien 
Gemeenten 

8.1  

Heel Europa 8.5  

De Rusthoeve 7.5  

Het aantal waarderingen cumulatief is gestegen 
van 53 in 2015 naar 69 in 2017. Dit is door de 
organisatie georganiseerd d.m.v. het laten 
uitvoeren van interviews. Hieruit blijkt dat er 
een stijgende trend in de waardering is te zien 
t.o.v. vorige cijfers. 
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Het jaar 2016 heeft in het teken gestaan van inrichten van goede voorwaarden en het in gebruik 

nemen daarvan. Inrichten van kleine teams, adequate zorgleefplannen, een goede zorgorganisatie 

met periodieke MD-overleggen, met nauwe betrokkenheid van de cliënt en/of mantelzorg, is de 

basis in de zorg die gelegd is.  

 

‘Client in regie’ en ‘mantelzorger betrokken’ waren doelen in het W&t-plan. Hieraan zijn we in Q1-

2017 toe gekomen. Elk team heeft een taakhouder mantelzorg en de eerste familie-avonden zijn 

georganiseerd op de nieuwe kleine afdelingen. Nadat het ECD vrijwel volledig is geïmplementeerd 

biedt dit via portaal Caren de mogelijkheid om digitaal met familie de informatie te delen en zo 

nodig/indien gewenst een directe dialoog te organiseren. Dit is sinds mei 2017 operationeel. In de 

aanloop gedurende 2016 zijn er dialoogavonden georganiseerd met familie en cliënt door bestuur en 

management, waarin de ontwikkelingen in de ouderenzorg in brede zin en toegepast op de SWZP 

levendige gesprekken opleverden.   

 

Het methodisch werken met het ZLP, OMAHA en door contactverzorgenden met de cliënt en 

mantelzorg is onder leiding van de kwaliteitsverpleegkundigen in elk team neergezet. Daarbij hoort 

ook het multidisciplinair werken: samenwerken met arts en psycholoog is een normale routine 

geworden. Nu de kwaliteitsverpleegkundigen nadrukkelijker geschoold worden op sturing en 

coaching van kwaliteit en veiligheid, alsmede organisatie van het MD-proces, kan dit verder met hen 

geïmplementeerd en geborgd worden. De integratie welzijn en zorg krijgt zijn beslag onder leiding 

van de Welzijnscoördinator, maar de scheiding tussen zorg- en welzijnsmedewerker is een 

hardnekkige. De samenwerking met de zorg wordt ondersteund door het GWI-instrument dat doelen 

op welzijn en welbevinden per cliënt meer hanteerbaar moet maken voor de zorgmedewerker.  

- De mantelzorger 
/vrijwilliger is 
geïnformeerd waardoor 
hij mede de eigen regie 
van de cliënt kan 
versterken.  

- ervaart dat signalen 
goed worden herkend, 
waarmee de eigenheid 
van de cliënt wordt 
erkend.  

worden afgenomen op 
eigen regie en 
mantelzorg oordeel. 
 
 
 
Bij aanvang traject ter 
onderzoek welke 
indicatoren van belang 
zijn voor cliënt en 
mantelzorger.  
 
 

GWI-instrument ingebracht; hierin wordt 
individueel welzijn en welbevinden in kaart 
gebracht en omgezet naar programma. 
 
Transparantie, informatie alsmede open 
communicatie zijn belangrijke indicatoren voor 
cliënten en familie. Gehoord worden en gezien 
worden zijn belangrijke indicatoren.  
 
Elke cliënt heeft een contactverzorgende die 
contact met familie ook onderhoud.  
 
Per team is in 2017 een team-rol mantelzorg en 
familieparticipatie ingericht die als taak hebben 
om de samenwerking met de mantelzorgers op 
te pakken. Het blijkt moeilijk voor medewerkers 
hier de professionele scheidslijn in te bewaken 
in de kleine gemeente. Dit leidt soms tot 
escalatie. Familieavonden worden goed bezocht 
en gewaardeerd. 
 
Voorjaar 2017 is “Caren zorgt” in gebruik 
genomen: een mantelzorgportaal dat 
mantelzorgers de gelegenheid biedt mee te 
lezen en reageren in de rapportages. Hiermee is 
cliënt en de mantelzorger indien gewenst 
voortdurend op de hoogte en in contact met de 
zorgverleners.  
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Zo kan in het kader van persoonsgerichte zorg en aansluiting welzijn en welbevinden bij de 

individuele bewoner integratie tussen zorg- en activiteitenplan eenvoudig plaats vinden. Koppeling 

van GWI in ECD vervolmaakt ook hierop de kwaliteitverbetercyclus.  

Er wordt tevens met elke bewoner die dat wenst door het teamlid welzijn een ‘dit ben ik – boek’ 

gemaakt. Daarnaast is in nauwe samenwerking met Sport Service Noord-Holland een 

bewegingsprogramma opgezet voor alle cliënten in en om de SWZP. De medewerkers zijn in 

datzelfde project bewust gemaakt van het belang van bewegen en hoe zij dit kunnen integreren in 

hun dagelijkse zorg voor de bewoners.  

 

Integratie van zorg/welzijn met de teams verder vormgeven in geïntegreerde dag/avondaanpak 

vraagt om heldere organisatie van inzet personeel op welzijn. Deel uit maken van het zorgteam, met 

focus op individuele begeleiding en activering of aan het werk in de wijkcentra en 

dagbestedingsvoorzieningen, lijkt de volgende stap die gezet moet worden. Deze slag moet in 2018 

worden gemaakt onder leiding van de nieuw aangestelde welzijnscoach.  

 

4.2 Basis op orde, Veilige Zorg 

 

Doel  Indicatoren/KPI Meten/werkwijze Resultaat 
De medewerker en 
het team is in staat 
systematisch en 
continu te 
verbeteren en voert 
dit teambreed uit.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aan alle 
kwaliteitsindicatoren 
wordt voldaan.  
 
 

ZLP en methodisch 
werken zijn 100 % 
orde.   
Team scoort op 
dasboard (€, Q) 
groen.   
 
 

Interne audit  
 
Kwaliteitsfoto 
zelfevaluatie instrument  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kwaliteit en veiligheid verbetercyclus 
In elk team (100%) is de kwaliteit verbeterd en de 
verbetercyclus ingevoerd. Zo heeft elk team een team-
ontwikkelplan opgesteld, op basis van teamfoto op 
kwaliteit en veiligheid 2016 en 2017. De kwaliteits- en 
veiligheidsverbetering in de teams is terug te lezen in 
bijlage 1, de kwaliteitsfoto 2017. We zien daarin dat de 
risico’s sterk zijn teruggedrongen. De basis is op orde.  
 
Discontinuïteit van kwaliteitsverpleegkundige heeft een 
belangrijke rol, evenals onveiligheid in de teams. Dat 
blijkt een belangrijke rol te spelen bij stagnerende 
kwaliteitsontwikkeling.  
 
Het structureel invoeren van de PRISMA light bij (bijna) 
incidenten en (bijna)calamiteiten heeft geholpen bij het 
openen van de gesloten cultuur en leren in veiligheid met 
elkaar te werken aan verbetering.  
 
Voortdurend aandacht behoeft:-  
- Beleid doorontwikkelen van medicatieveiligheid i.c.m. 
Beheer Eigen Medicatie (BEM);  
- Methodisch werken en rapporteren is moeilijk voor veel 
medewerkers;  
- Hygiëne en infectiepreventie vereist discipline en 
afstand nemen van een informele routine, wat voor veel 
medewerkers en soms ook de leidinggevenden lastig is; 
- Mondzorg als nieuw onderwerp moet nog routine 
worden.  
 
Hierbij gaat het vooral om eenheid in handelen en 
uitvoering van beleid.  
- opleiden in Onbegrepen gedrag wordt in 2018 naast 
medewerkers ook voor vrijwilligers verder doorgezet. 
 
Professionaliteit en elkaar scherp houden: dit is nu nog te 
vaak te vrijblijvend.  
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Leren en Verbeteren  
Ook is E-learning ingezet als onderdeel in de Kwaliteit 
Verbeter Cyclus (KVC) waarbij medewerkers zich 
systematisch scholen op inhoudelijke zorgaspecten die 
op dat moment geprioriteerd zijn in het team en in 
daardoor in de leerbijeenkomsten aan de orde zijn. De 
medewerkers ervaren dit als een motiverende impuls. Er 
is een inhaal/verbeterslag gaande op VBH: eind januari is 
90% getoetst..   
 
Twee keer per jaar wordt de kwaliteit en veiligheid van 
zorg m.b.v. veldnormen gemeten. Verbeterpunten, doel 
en acties worden in teamactieplan opgenomen en de 
voortgang ervan wordt door het team bewaakt, in 
samenwerking met Q verpleegkundige. Daarnaast zijn er 
IGZ-audits door een externe die input geeft voor vervolg 
leren.  

Incidenten of 
afwijkingen worden 
direct herkend, 
opgepakt, verbeterd 
en geborgd.  
 

MIC, MIP en MM 
worden adequaat 
benut en van geleerd. 
 

Dashboard MI   
MIC, MIM, MIP, MM 

MIC/MIM-procedure in geïmplementeerd in alle teams. 
Een teamrolhouder monitort de incidenten en bespreekt 
deze op teamniveau. Kwaliteitsverpleegkundige moet het 
initiatief nemen om dit te borgen.  
 
De analyse op organisatieniveau wordt gemaakt in MIC-
cie. Hiervan wordt rapportage geleverd aan MT, RvB en 
RvT. Er is sprake van betere meldbereidheid en vooral 
ook opvolging van verbeteracties.  

 Interne en externe 
audits alle 
kwaliteitsindicatoren 
positief scoren.  

Interne audit, externe 
certificering 
 

Er is een auditsystematiek opgezet en sinds medio 2017 
operationeel. 
 
Er is tevens in 2016 fase, begin 2017 fase 2 deels extern 
gecertificeerd door Perspect. Hiermee heeft SWZP ook 
fase twee met goed resultaat afgesloten. Voorjaar 2018 
wordt fase 3 afgesloten.  
 
De Roze Looper is positief beoordeeld.  

 

 

In de bijlage is de kwaliteitsfoto opgenomen. Hierin is de grilligheid van de zorgteamontwikkeling op 

de thema’s kwaliteit en veiligheid te zien. We hebben echter wel een grote stap gezet. De basis is 

grotendeels op orde.  

 

De kwetsbaarheid die nu in de teams soms nog speelt heeft te maken met: verzuim, vacatures, 

deskundigheidsontwikkeling die achter loopt. Zij bepalen het tempo van verandering. Voortdurende 

sturing en stimulatie om op de weg van kwaliteit en veiligheid door te gaan is noodzakelijk. Het 

ondersteuningsteam vervult hierin een cruciale rol, de kwaliteitsverpleegkundigen coachen dagelijks 

hierop hun teams.  

 

Gedurende 2016 zijn tijdens de lopende implementaties van de nieuwe zorgteams, de in gebruik 

name van ECD en de nieuwe werkwijzen daaromheen drie audits op onderdelen uitgevoerd. In 2017 

is systematisch en breder de audit-systematiek ingevoerd: op medicatieveiligheid, hygiëne, 

onbegrepen gedrag, methodisch weken en vrijheidbeperkende maatregelen. De pdca-cyclus is 

verbeterd en borging van systematische implementatie is uitgevoerd door opname in de P&C- cyclus 

en de jaarkalender op de uitvoering van audits. Deze zijn gekoppeld aan het platform van 

Kwaliteitsverpleegkundigen die met elkaar en de taakhouders de kleine audits systematisch 

uitvoeren en daarop doorlopend samen met de teams verbeteren.    
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Leren en verbeteren vraagt een veilige werkomgeving in een open cultuur. Bij aanvang van Zorg in 

Beweging was hiervan geen sprake. Een vertrouwenskloof tussen manager, zorgcoördinatoren en 

medewerkers, gecombineerd met onveilige samenwerkingsrelaties in de teams, blokkeerde dialoog, 

feedback en de ruimte om te veranderen. Herschikken van medewerkers in kleine teams, 

overplaatsing van medewerkers en een intensief leer/werktraject per team heeft hier verandering in 

gebracht. De door de medewerkers opgedane ervaring van de afgelopen twee jaar heeft nadrukkelijk 

bijgedragen aan meer openheid en veiligheid waarbinnen geleerd en verbeterd kan worden. Er zijn 

grote stappen gemaakt: het is opener, veiliger, er is dialoog in en om de teams. Het vertrouwen 

groeit langzaam door. Er is meldingsbereidheid en vertrouwen dat hiermee het goede voor de cliënt 

gebeurt. Blijvende aandacht voor openheid, leren en veiligheid is een belangrijke opgave voor de 

teams samen met het Ondersteuningsteam en het MT.  

 

Ook de kwaliteitsstructuur en sturing in de zorguitvoering is aangepast. Er is een platform bestaande 

uit kwaliteitsverpleegkundigen, met als kerntaak adviseren en implementeren naast coachen on-the-

job van hun medewerkers en de uitvoering van een adequaat zorgproces voor de cliënten van hun 

teams. Een hecht netwerk van taakhouders uit de teams is op deelonderwerpen actief in de eigen 

teams en worden door medewerker kwaliteit begeleid en ondersteund in uitvoering. De coaches 

ondersteunen de teams door kwaliteits-issues steeds weer op de agenda te houden tijdens de 

teamoverleggen.  

 

Op intranet zijn interne en externe kwaliteitsdocumenten vindbaar.  

4.3 Professional 

 
Doel  Indicatoren/KPI Meten/werkwijze Resultaat 

 

De formatie respectievelijk 
deskundigheidmix is passend 
op de klantvraag/ indicatie 
24/7.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De professional en het team;    
- ervaart regelruimte;   

Elke afdeling heeft zijn 
doelformatie bereikt en 
weet hiermee te werken 
binnen kwaliteitskaders.  
 
 
Er wordt in elk team op 
kwaliteit en 
zorgintensiteit geroosterd, 
door het jaar heen.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elk team heeft een eigen 
ontwikkelplan: 100%.  
 
Medewerkers/teams 
maken een zichtbare 
ontwikkeling door naar 

ZZP monitor 
maandelijks in MI.  
 
Zwarte cijfers.  
 
 
 
Zelfstandig plannen 
en roosteren door 
teams.    
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Teamactieplan wordt 
opgesteld, bijgesteld 
en uitgevoerd; 
cyclische werkwijze.  
 
 
Teambarometer 
wordt in team-

Integraal teamvorming, passende 
Deskundigheidsmix 24/7 
In de afgelopen 2 jaar heeft elk team 
passende deskundigheidmix, passend op de 
klantvraag en een passende contractmix op 
roostereisen kwaliteit en veiligheid:    
- niveau 2 afgebouwd door in opleiding te 

nemen naar hoger niveau/welzijnsrol;  
- fte niveau 3 toegevoegd; 
- fte niveau 4/5 toegevoegd;  
- er is aan elk team welzijnsformatie en 

een vaste huishoudelijk medewerker 
toegevoegd om de dagformatie op de 
groep verder te versterken en meer 
integraal zorg te kunnen verlenen.  

Een vast basisrooster is voor elk team op 
deskundigheid en werklast 24/7 vastgesteld 
en meegenomen in financieel kader. In elk 
team is een 13 weeks-basis 
medewerkersrooster geïmplementeerd. Er 
wordt nu per team op zorgintensiteit en 
kwaliteit geroosterd, afhankelijk van ZZP-mix. 
Teams worden ondersteund op de uitvoering.  
 
Teamontwikkeling 
Vrijwel alle teams hebben een zichtbare 
ontwikkeling doorgemaakt naar zelf 
organiserend en zelfstandig functioneren. Er 
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- heeft de regelruimte 
efficiënt en effectief 
ingevuld; 

- toont eigenaarschap en 
verantwoordelijkheid;   

- ervaart een open 
teamcultuur en –
samenwerking. 

zelf organiserend en 
zelfstandig functioneren: 
85%.   
 

ontwikkeltraject 2 x 
per jaar afgenomen.  
 

is sprake van een score van 60% in fase 2/3 en 
40% in fase 2. Zie bijlage 2. Recente vervulling 
van de vacatures voor 
kwaliteitsverpleegkundige en het voortzetten 
van stevige teamcoaching maakt inmiddels 
ook in De Rusthoeve ontwikkeling zichtbaar. 

 

Inrichten van kleine zelforganiserende teams, met daarbinnen de juiste functie- en contractmix 

passend bij de personele inzet en deskundigheidsverdeling, is in 2016 uitgevoerd. Voorwaardelijk is 

parallel ook de afbouw van managementstructuur en de afbouw/ombouw van staf en stafkosten 

vormgegeven om zo middelen vrij te maken voor de zorg en adequate ondersteuning voor de teams 

in te kunnen richten.   

 

De nieuwgevormde, kleine teams zijn geïmplementeerd. Nieuwe roosters zijn opgesteld waarin inzet 

deskundigheid 24/7 is ingericht. De omslag naar deze roosters is moeilijk voor medewerkers 

geweest, maar lukt stap voor stap. Focus op de cliënt en kwaliteit in plaats van op eigen belang en 

collega’s is een belangrijke omslag die tijd vergt en voortdurende, vasthoudende inzet. In de looptijd 

is toegegroeid naar 13-weekse roostercyclus die structuur en zekerheid biedt, maar ook de 

deskundigheidsverdeling 24/7 vast zet. Dit heeft rust gebracht. Een gezonde competitie tussen teams 

zien we voorzichtig ontstaan.  

 

Ombouw van de groep niveau 2 en opbouw van niveau 3 en 4/5 is goeddeels afgerond. Tegelijk is 

gewerkt aan het opbouwen van een platform kwaliteit met de verpleegkundigen. Zij zijn elk 

verbonden aan twee teams, waar zij samen met de zorg/welzijnsteams zorgdragen voor adequate 

organisatie van het individueel en groepszorgproces en de medewerkers coachen op toepassing 

kwaliteitsnormen.  

 

Binnen elk team zijn taakhouders die hun verantwoordelijkheid nemen op bijvoorbeeld roosteren, 

kwaliteit, MIC, medicatieveiligheid, hygiëne, welzijn, mantelzorg etc. De taken die nodig zijn in het 

team om zelf uitvoering te kunnen geven, zijn geformuleerd. Stap voor stap is de uitvoering 

overgedragen door staf en management, maar ook de nieuwe werkwijze geïmplementeerd. Op staf- 

en MT-niveau is iemand verantwoordelijk voor een taakgebied: die is aanspreekbaar voor de 

taakhouders vice versa en zorgt voor verbinding van hen met MT op het eigen werkterrein. 

  

Zo is rond elk taakgebied (roosteren, mantelzorg, kwaliteit, MIC, verzuim, W&S, vrijwilligers, 

mediatieveiligheid e.d.) een netwerkorganisatie-breed ingericht die in contact met elkaar staan en 

elkaar kennen. Over en weer wordt kennis uitgewisseld en samengewerkt. Korte lijnen helpen om 

tempo te maken. Dit is steeds meer een gewone werkwijze geworden gedurende 2017. Borging 

hiervan is cruciaal voor de verbinding tussen staf, beleid en primair proces. Medewerkers waarderen 

dit enorm. Elk kwartaal zijn er bijeenkomsten onder leiding van de stafhouder met de taakhouders 

uit de teams, waarbij zij direct worden geïnformeerd, gestructureerd of opgeleid. Hiermee is de 

borging van de methode gerealiseerd. De leer/werkbijeenkomsten W&t die tweewekelijks met elk 

team worden gehouden, zijn verplicht geweest. Elk team heeft een eigen teamontwikkelplan 

gemaakt waaraan zij uitvoering geven. Hierin wordt gewerkt aan bijvoorbeeld. zorg-op-maat 
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organiseren met elkaar, kwaliteit en veiligheid vormgeven, het teamontwikkelproces wordt gecoacht 

en het inrichten van een nieuwe dagstructuur op de afdeling met de medewerkers komt aan de orde. 

Nieuwe werkroutines aanleren is niet eenvoudig, dit kost tijd. Gedurende 2017 is een groot deel van 

de teams in toenemende mate zelfstandig geworden in het toepassen van de KVC in hun werk.  

Borging in 2018 en verder kan plaats vinden door de coaches en kwaliteitsverpleegkundigen van de 

organisatie. Hierin is de bottom-up werkwijze een belangrijk uitgangspunt, waarbij systematisch 

gebruik wordt gemaakt van KVC.  

 

Het Ondersteuningsteam (OST) is goed in haar rol gekomen. Deelnemers hieraan zijn de interne 

teamcoaches, de coach welzijnsteam, de ondersteuner op roosteren en plannen en de facilitair 

coördinator. Onder leiding van de PP- coach W&t is een werkwijze ontwikkeld waarin zij 

tweewekelijks de voortgang op kwaliteit en veiligheid en teamontwikkeling monitoren en elkaar 

versterken. Metingen worden van hieruit georganiseerd en gebruikt voor vervolgstappen. Zij maken 

zo een vast onderdeel uit van de KVC op organisatieniveau.  

 

Het OST functioneert zelf ook als zelforganiserend team. Zij rapporteren aan de projectgroep die 

gedurende W&t-traject de ontwikkeling van kwaliteit en veiligheid en sturing van de intramurale zorg 

begeleid. De manager zorg is hiervan eigenaar en geeft hieraan leiding. Deze verbindingen maken 

lerend en verbeterend werken tot een gezamenlijke opgave, die voortdurend gevolgd en 

gefaciliteerd kan worden van uit elk betrokken niveau. Communicatie en vertrouwen tussen 

medewerkers en management wordt onder andere langs deze weg hersteld door adequaat en tijdig 

te reageren op signalen.  

 

De zorgteams, het ondersteuningsteam en de projectroep onder leiding van de manager zorg zijn elk 

op hun eigen niveau verbonden aan de verbetercyclus en kunnen zo ieder hun bijdrage leveren aan 

de ontwikkeling. 
 

Alle medewerkers zijn geschoold en getoetst op de voorbehouden handelingen. De BIG-registraties 

zijn actueel.  

  

4.4 Governance & Leiderschap en 4.5 Openheid en Transparantie 

 
Doel  Indicatoren/KPI Meten/werkwijze Resultaat 

De werknemer van SWZP laat 
een verbeterde 
ervaringsscore zien op: 
    
- Leiderschap;  
- duidelijke kaders en 

sturing;  
- een samenhangend 

beleid;  
- onderling vertrouwen;  
- een open cultuur;  
- samenwerking en 

lerend vermogen. 

  
 
Gebruik benchmark 
indicatoren op 
onderdelen.   
 
Ontwikkelen eigen 
monitor met 
medewerkers.    
  
 

Interne 
medewerkerstevredenheid 
meting per 6 maanden op 
voor SWZP relevante 
punten.  
  
Benchmark Medewerkers-
tevredenheids- onderzoek   
- meting tevredenheid 

in medewerkers. 
 
Teambarometer in elk 
team , zie pijler 2. 
 

Benchmark 2013  
In de historie van SWZP is een zeer lage 
respons te zien vanuit de zorg. Dit is niet 
representatief om daaruit beelden op te 
halen. Verbinden met de gesloten, 
wantrouwende cultuur in de zorgteams en 
de directieve wijze van aansturing door 
diverse managementlagen doet een 
verouderde werksituatie opdoemen.  
 
Uitslag MTO eind 2016  
Responspercentage 32%.  
De waardering voor de organisatie als totaal 
is een 6. 
De beweging naar meer zelforganisatie in 
de zorgteams wordt over het algemeen 
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goed gewaardeerd. De van oorsprong 
gesloten cultuur laat zich op enkele plekken 
nog wel zien: onveiligheid in de teams is 
niet 100% weg. Medewerkers maken het 
elkaar vaak moeilijk. Dit wordt in de 
teamleerbijeenkomsten behandeld. Een 
nodige investering om aan samenwerking 
en K&V toe te komen. Dit traject kost (veel) 
tijd.  
 
 
Uitslag MTO december 2017 De waardering 
voor de organisatie als totaal is gestegen 
naar 7.  
Management, communicatie & informatie 
en samenwerking, sfeer en voorwaarden en 
vooral ook opleidings- en 
ontwikkelingsmogelijkheden worden 
bovengemiddeld positief beoordeeld. 

Doel  Indicatoren/KPI Meten/werkwijze Resultaat 

Er is een werkend systeem 
van sturing en monitoren:  
- er is een nieuw 

strategisch plan;   
 

- Capaciteitsmanagement 
op orde;  
 

- De management 
informatie voldoet, ook 
in teams;   
 

- Er is een planning- en 
control cyclus;  
 

- Dashboard omvat naast 
bedrijfsmatige 
sturingsinfo ook info 
over Q-zorg, Q-cliënt en 
Q- medewerker.  

 

MI tot op het niveau van 
elk team in integraal  
dashboard.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P&C - Cyclus is op elk 
onderdeel 
geïmplementeerd en in 
gebruik genomen 
volgens planning.  
  
Er is een 
viermaandelijkse 
medewerkersconsultatie 
RvB/MT op actuele 
onderwerpen.  
  
 
 
Er is periodiek sprake 
van contactmomenten 
RvT, MT en 
medewerkers;   
 
 
 
 
 
Er is gedragen 
strategisch beleid, 
vertaald met en naar 
handelen van 
medewerkers.   
 

Instrumentarium is 
aanwezig en 
geïmplementeerd.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Externe audits en 
certificering is volledig 
afgerond.   
- Opname in RvT 

agenda cyclus. 

MI is in de loop van 2017 stabieler qua 
inhoud en frequentie geworden.  
 
De implementatie van NEDAP op zowel ECD 
als planning/roostering maakt dat teams 
een eigen omgeving hebben waarin op voor 
hen relevante onderwerpen kan worden 
gemonitord: arrangementen, ZLP, 
leveringsbetrouwbaarheid, verzuim, 
productiviteit, MIC zijn in NEDAP zichtbaar 
per team. Het gebruik hiervan zal in 2018 
een belangrijk onderdeel zijn voor F&C om 
samen met de taakhouders hier ook op te 
gaan sturen en hen hierin op te leiden.  
 
De P&C cyclus is opnieuw ingericht en kent 
een doorlopende jaarplanning, passend bij 
de nieuwe, meer horizontale 
organisatievorm. Er is sprake van periodieke 
rapportages.  
 
In RvT is inmiddels de kwaliteitsportefeuille 
belegd alsmede de nieuwe Governance 
code omarmd. Ook hier vormgeven aan 
nieuwe vorm van toezicht en coöperatie 
met bestuur komt van de grond. RvT is met 
regelmaat terug te vinden in de organisatie. 
Belangrijk is hier rol en scherpte op 
verantwoordelijkheid te houden als 
sparringpartner van bestuurder. 
  
Er zijn cultuurgesprekstafels en zeepkist 
bijeenkomsten die periodiek gehouden 
worden o.l.v. bestuurder. Deze worden 
goed bezocht en bieden een levendig debat 
over actuele onderwerpen in de 
organisatie.  
 
De strategische ontwikkeling en 
beleidsvoering is de basis voor het 
ontwikkelproces met alle teams: zwaardere 
zorg, nabij de cliënt, in en om de locaties, 
open en respectvol, kwaliteit van leven 
centraal. HET mantra wordt steeds breder 
gedragen, staat niet meer ter discussie.  
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De laatste twee pijlers zijn hier samengevoegd. Governance, leiderschap, Openheid en transparantie 

zijn pijlers waaraan voortdurend gewerkt is gedurende de looptijd van het W&t-traject.   

 

De oude, gesloten cultuur, waarin het moeizaam was met elkaar te werken aan verbetering, is 

omgevormd naar een veiliger organisatieomgeving die opener en in verbinding samenwerkt.  

Een bij deze tijd passende Governance, met passende interne besturing en 

controle/informatievoorziening, is ingericht en geïmplementeerd gedurende de looptijd.  Parallel zijn 

zowel de structuur als de werkprocessen als het passende leiderschapsgedrag ontwikkeld. Invulling 

van de nieuwe posities en werkwijzen met de juiste competenties en leiderschapsvaardigheden heeft 

deze activiteiten geborgd. De rol van de externe strategisch coach is gaandeweg steeds minder nodig 

geworden: van kritische boodschapper naar samen zien wat nodig is en daar de uitvoering steeds op 

aan passen. Dit proces is intensief geweest. Het leiderschap is vrijwel volledig vernieuwd: een nieuw 

MT en nieuwe stafrollen die passen bij de opgaven van nu. Tegelijkertijd is het toch nog een 

kwetsbaar geheel, door zijn beperkte omvang en de volle ontwikkelagenda voor elk MT-lid. 

Samenwerken en verbinden moet: als een radartje niet werkt of tijdelijk stagneert, komt het geheel 

piepend tot stilstand. Er zijn geen middelen om bypasses in te zetten. Iedereen moet op zijn terrein 

en samen leveren. Dit met elkaar voor elkaar krijgen wordt steeds gewoner: opnieuw kiezen, 

maatregelen nemen en proactief bijsturen wordt gedragen door meerdere leden.  

 

Met RvT, Bestuur en MT is de kwaliteitscyclus uitgewerkt en verbonden aan de P&C-cyclus. De 

coördinatie en ondersteuning op uitvoering van de kwaliteitscyclus ligt in handen van de secretaris 

RvB en de kwaliteitsfunctionaris. De coördinatie en uitvoering ondersteunen van de P&C cyclus ligt 

bij de secretaris van het bestuur en de bestuurder. Levering van de adequate en tijdige 

managementinformatie ligt bij de HEAD en Personeelsfunctie.  

 

Borging van het kwaliteitsproces binnen de P&C-cyclus vindt nu plaats. Integratie van de resultaten in 

beleid is uiteraard de opgave van elk managementteamlid, maar vooral ook voor het samenspel van 

bestuur, MT en toezicht. Voortdurend evenwicht zoeken tussen kwaliteit en middelen en afgewogen 

keuzes maken is de opgave. Dit zichtbaar voor medewerkers ook werkelijk doen is een belangrijke 

voorbeeldfunctie van het MT als team, van elk lid zelf als professional. Ook de Raad van Toezicht is 

deels vernieuwd. Er is inmiddels sprake van een portefeuilleverdeling, waarbij ook de kwaliteitszetel 

is vervuld. Professioneel omgaan met elkaars rol en gepast nabij en op afstand opereren is de 

gezamenlijke opgave voor bestuur en toezicht. 

 

Visie, strategie en structuur zijn in belangrijke mate vormgegeven en in uitvoering genomen. Dit 

vergt leiderschap van het bestuur en het MT en samenwerking die open en transparant is. Het 

bouwen aan deze nieuwe samenwerkingscultuur op elk niveau is een centraal thema in alle 

ontwikkelingen. Adequaat organisatiegedrag moest geleerd worden op bijna elk niveau. De 

horizontale organisatievorm waarvoor gekozen heeft de leercyclus versneld en versterkt.  

 

Openheid, transparantie en sturen op resultaat komen steeds beter op gang. De eenvoud in de 

organisatie zorgt voor transparantie: de omgang daarmee kost nu energie, maar levert ook veel op. 

Werken met feedback en leren van succes en fouten, corrigerend optreden in de organisatie is 
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steeds gewoner. Het gebeurt nu en hiermee komt een andere houding boven en is er meer plezier in 

het werk. Er wordt meer melding gemaakt, samen opgelost en medewerkers voelen zich hierdoor 

meer gesteund. Maar ze voelen zich ook meer onderdeel van hun team en de organisatie als geheel.     

 

Externe certificering door Perspect en De Roze Loper heeft in 2017 plaats gevonden. 
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5. Conclusies en aanbevelingen  

Samenwerking Client, professional en mantelzorg 

De basis is gelegd en goed verankerd op de afdelingen. Familieavonden, mantelzorgportaal, 

thematische informatiebijeenkomsten over bijvoorbeeld omgang met dementie zijn goed ontvangen 

en worden benut. Welzijn en welbevinden zijn ook voor de individuele cliënt onderdeel van de 

zorgleefplannen en het dagelijkse leven in de stichting.  

 

Toch zien we ook hier dat de steeds latere binnenkomst van cliënten de zwaardere zorg een ander 

accent geeft aan de samenwerkingsmogelijkheden en vorm. Met een gemiddelde verblijfsduur die 

inmiddels is gezakt naar ca. negen maanden is in toenemende mate sprake van laatstefase-zorg. Dit 

levert andere vragen op en nieuwe vormen van samenwerking lijken nodig. Het opnieuw inrichten 

van de startfase van het zorgproces vanuit dit perspectief lijkt noodzakelijk. Tevens verdient het 

aanbeveling om het multidisciplinair werken met SOG en psycholoog zwaarder te herijken, samen 

met de rol van de huisarts, juist in de eerste verblijfsperiode.  

 

Basis op orde: veilige zorg  
We kunnen zeggen dat de basis op orde is gebracht en de kwaliteit en veiligheid stevig op de agenda 

staat. Het vasthouden van de sturingsprocessen en aanjagen van de uitvoering is cruciaal om dit in 

stand te houden. Routine in het cyclisch verbeteren, het scherper maken van de rol van de 

kwaliteitsverpleegkundige zijn hiervoor verder nodig. Systematisch blijven auditen en feedback aan 

teams geven waar ze mee verder moeten, is hierin de sleutel om kwaliteit en veiligheid op alle 

agenda’s te houden.  Sturing op tijdigheid en juistheid van informatie moet bewaakt worden en van 

elkaar verwacht worden.  

Professionals  
De coaches W&t, de interne coaches en de verpleegkundigen werkten gedurende 2016 en 2017 

nauw samen met de teams aan kennisoverdracht, toepassing en implementatie van de 

kwaliteitsonderwerpen. Dit vraagt echter voortdurende doorontwikkeling en aandacht passend bij de 

zorgontwikkelingen die plaats vinden.  Het expliciet beleggen van deze opdracht in het 

ondersteuningsteam en/of verpleegkundig platform moet plaatsvinden om dit te borgen. Het blijven 

monitoren van de externe ontwikkeling en deze in verbinding brengen met de interne beleidslijnen is 

een belangrijke opgave voor manager zorg & welzijn, de kwaliteitsverpleegkundigen, de 

kwaliteitsmedewerker en evt. betrokken behandelaars om adequaat en doelgericht te blijven 

aanpassen aan de veranderende vraag. Het beleggen van deze opgaven en agenderen in de 

jaarcyclus van het MT is aanbevelenswaardig.  

 
Het dashboard om op te kunnen sturen in NEDAP is voor 2018 belangrijk agendapunt. Toetsen van 

de mogelijkheden van NEDAP met de kwaliteits- en rapportage-eisen en zo deze functie adequaat 

voor sturing op kwaliteit bij te stellen op de nieuwe eisen is inmiddels opgepakt door de 

kwaliteitsfunctionaris.  De noodzaak tot cyclisch sturen geldt ook voor financiële/personele 

managementinformatie. Samen optrekken en geïntegreerd kijken naar kwaliteit en financiële 

doelstellingen is nu pas echt mogelijk: de begroting 2018 is opgebouwd vanuit de teams, de 
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auditstructuur en personeelsinformatievoorziening loopt. Wegen van uitkomsten en interventies kan 

van daaruit goed vorm krijgen op elk niveau. Implementatie hiervan zou het thema van 2018 moeten 

zijn: iedereen sturen op actuele informatie, bij voorkeur ook pro-actief vanuit de analyse.  

De taakhouders bijeenkomsten worden gehouden door de staf/MT-leden en kunnen daar goed voor 

benut worden. Personeel is reeds gepland, kwaliteit volgt. Op het gebied van financiën is het nog 

nodig deze stap in 2018, parallel aan de implementatie van het dashboard, te maken.  

Governance, leiderschap; Openheid & Transparantie  

Transparant en consistent doorwerken aan de implementatie van de P&C cyclus is een belangrijke 

opgave voor het MT in 2018. Zowel planmatig werken als afspraken nakomen en elkaar bij de les 

houden, vraagt om extra inzet hierop. De afspraken zijn er allemaal, de uitvoering is enkele keren 

ingericht en aangejaagd. De zorg zit in de borging: in de samenwerking in het MT, integraal 

aanleveren en in frequentie. Discipline aanleren en dat samenbrengen tot een coherente rapportage 

per maand en per vier maanden is de laatste stap in een intensief proces. Het gaat iedereen helpen: 

het biedt houvast, mogelijkheid om tijdig bij te sturen en geeft zicht op de resultaten. Deze MT-

samenwerking en rolopvatting is voor 2018 een belangrijk MT-speerpunt. Ontkokeren en voor elkaar 

adequate stuurinformatie leveren, is de laatste stap die gezet moet worden om de cyclus optimaal te 

laten werken. Een nieuw team biedt de ruimte dit tot stand te laten komen.  
 

Tegelijkertijd is de externe monitoring een belangrijke opgave voor het bestuur, secretaris en HEAD: 

monitoren van beleidswijzigingen en vertalen naar de eigen bedrijfsvoering en besturing moet een 

expliciet agendapunt zijn om de ontwikkelingen te kunnen volgen met de organisatie. Het 

vasthouden van de werkwijze waarbij het administratief ontlasten van primair proces blijvend als 

uitgangspunt wordt gekozen, vraagt om aandacht en een proceseigenaar.  

 

Het MTO 2017 is in december uitgevoerd. De deelnamescore is wederom vanouds laag. Hierop zal 

gerichte actie moeten plaatsvinden. Er zijn een aantal aandachtspunten uit gekomen die goed zijn 

mee te nemen in 2018:  

- De teams in De Rusthoeve moeten verder werken aan veiligheid in het team; collega’s zijn 

elkaars negatieve werkhouding moe. Er wordt een actievere rol verwacht van management in 

het stoppen hiervan.  

- Versterking van de bezetting en roostering in de teams worden regelmatig genoemd. Wel is 

duidelijk dat dat niet door stichting kan worden opgelost, omdat daar extra middelen voor nodig 

zijn die van buiten moeten komen; 

- De zeepkist bijeenkomsten en andere vergelijkbare activiteiten. worden gewaardeerd. Openheid 

en dialoog zijn een goede middelen voor verbetering.  

- Proactief op zoek gaan naar informatie en de vindplek scoren onder de medewerkers veel hoger. 

- Opleiding en ontwikkeling scoren goed. De acties die vorig jaar zijn ingezet worden gewaardeerd.  

- Ook de teambegeleiding en coaching scoren hoger. Voortgaan en vasthouden is nu de opgave. 



 

 

6. Bijlage Metingen Kwaliteit van Leven 

  

  

 

          

     

inspectie 
2015 

jun-
17     

dec-
17     

Thema     Stelling                   

Zorgleefplan De cliënt en/of cliëntvertegenwoordiger is 
aantoonbaar betrokken bij het opstellen van 
het zorg-/ondersteuningsplan. 

    14 1 0 15     

    
    

      

Bij iedere nieuwe cliënt is binnen zes weken 
na de start van de zorgverlening een zorg-
/ondersteuningsplan vastgesteld. 

    6 8 1 12     

    
    

      

De cliënt en/of de cliëntvertegenwoordiger is 
aantoonbaar betrokken bij de beschrijving 
van de levensgeschiedenis, wensen, 
behoeften, mogelijkheden en beperkingen 
van de cliënt. 

    13 2 0 15     

              

              

              

Uit het cliëntdossier blijkt dat de cliënt en/of 
de cliëntvertegenwoordiger heeft ingestemd 
met de inhoud van het zorg-
/ondersteuningsplan. 

    13 2   12 3   

              

              

Relevante disciplines zijn aantoonbaar 
betrokken bij het opstellen en evalueren van 
het zorg-/ondersteuningsplan. 

    5 9 1 15     

    
    

      

Medewerkers inventariseren en evalueren 
periodiek de cliëntgebonden risico's en 
baseren hierop de zorg en de ondersteuning. 

    12 3   15     

              

              

De in het zorgleefplan beschreven 
zorgbehoeften, de Smart-doelen, acties, 
rapportages en evaluaties zijn op elkaar 
afgestemd. 

    6 3 6 6 8   

              

              

De cliënt en/of vertegenwoordiger is 
betrokken bij de periodieke evaluatie en 
bijstelling van het zorgleefplan. 

    13 2   15     

    
    

      

Activiteiten De locatie biedt voldoende activiteiten aan 
waar cliënten aan deel kunnen nemen. 

    6 6 3 15     

              

Wij besteden voldoende aandacht aan 
beweging en zinvolle dagbesteding. 

    4 7 4 15 1   

              

Bejegening De medewerkers benaderen cliënten op een 
persoonlijke en vriendelijke wijze en maken 
echt contact met hen. 

    13 1 1 13 2   

    
    

      

Mantelzorgers Mantelzorgers worden door de medewerkers 
uitgenodigd om een actieve bijdrage te 
leveren aan de zorg en ondersteuning van 
hun naaste. 

    7 7 1 12 3   

              

              

Nakomen afspraken De medewerkers komen de afspraken die zij 
met cliënten maken altijd na. 

    10 5   14 1   

              

Onbegrepen gedrag De medewerkers zoeken naar de betekenis 
van het gedrag van de cliënt als deze zich niet 
kan uitdrukken. 

    10 4 1 9 6   
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De medewerkers krijgen de benodigde 
scholing om de deskundigheid ten aanzien 
van onbegrepen gedrag te vergroten. 

    2 7 6 9 6   

              

              

Gedragsvisites worden multidisciplinair 
uitgevoerd. 

    9 4 2 15     

              

Privacy De medewerkers houden voldoende rekening 
met de privacy van cliënten. 

    7 8   13 2   

              

Zelfredzaamheid De medewerkers nemen de tijd om te 
achterhalen wat de cliënt nog zelf kan. 

    8 6 1 13 2   

              

Klachtenregeling Cliënten, naasten weten waar zij terecht 
kunnen met eventuele klachten. 

    9 5 1 15     

    
    

      

 Legenda     
  1: is onvoldoende/niet mee eens en kleurt rood 
  2: Is voldoende/neutraal   
 3: Is goed/helemaal mee eens en kleurt groen 
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7. Vervolg bijlage Metingen 

Kwaliteit en veiligheid  
             

      

inspectie 
2015   

jun
-17     

dec-
17     

Thema           voldoet  
onve
ilig            

Gezondheidsrisico's Minimaal twee keer per jaar 
inventariseren wij 
voor elke cliënt de relevante 
gezondheidsrisico’s. Na het 
signaleren van een risico 
doorlopen we altijd de volgende 
stappen: verkennen, plannen en 
doen, evalueren en bijstellen. 

    10 4 1 14 1   

                  

                  

                  

Afweging risico's en kwaliteiten van 
leven 

Bij acties naar aanleiding van een 
gesignaleerd gezondheidsrisico 
houden wij rekening met 
kwaliteit van leven. Dit doen de 
medewerkers in overleg met de 
cliënt en zijn naasten. 

    15 1 0 15     

                  

                  

                  

Incidenten Incidenten en bijna incidenten 
worden gemeld en besproken 
met de betrokken cliënt of 
mantelzorger. 

    9 6 0 14 1   

                  

Medicatieveiligheid 
Medicijnen worden op veilige 
wijze toegediend.     11 3 1 15     

  Voorafgaand aan de inzet van de 
psychofarmaca vindt een 
psychosociale- of 
gedragsinterventie plaats. 

    10 5   14     

                  

  De zorgaanbieder bepaalt in 
dialoog met de cliënt en/of 
cliëntvertegenwoordiger of de 
medicatie geheel of gedeeltelijk 
in eigen beheer wordt gegeven. 
De zorgaanbieder legt de 
gemaakte afspraken over het 
medicatiebeheer vast in het 
zorg-/ondersteuningsplan. 

    13 2 0 15     

                  

                  

                  

                  

  Medewerkers die hulp bieden bij 
de medicatie beschikken over 
een actueel medicatieoverzicht 
en actuele toedienlijst van de 
apotheek (weekeind, aflevering 
in brievenbus). 

    14 1   15     

                  

                  

  De zorgaanbieder draagt zorg 
voor het veilig en verantwoord 
bewaren en afvoeren van 
medicatie.  

    10 4 1 15     

                  

  De zorgaanbieder registreert de 
(werk)voorraad medicatie en 
bewaakt de houdbaarheid ervan.  

          13 2   

                  

  De medewerker parafeert de 
toegediende of aangereikte 
medicatie per medicijn en per 
toedientijdstip op de toedienlijst. 

    10 4 1 14 1   
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  Medewerkers signaleren werking 
en bijwerking van het 
toegediende geneesmiddel. 

    11 4   11 4   

                  

  De arts en de apotheker 
verrichten ten minste jaarlijks 
een medicatiebeoordeling voor 
alle cliënten. 

    9 2 4 15     

                  

Vrijheid beperkende maatregelen  Vrijheid beperkende 
maatregelen worden zo min 
mogelijk ingezet. Als er toch 
vrijheidbeperkende maatregelen 
worden ingezet, dan wordt dit 
zorgvuldig afgewogen. 

    14 1 0 14 1   

                  

                  

  Visie en beleid over preventie, 
terugdringing besluitvorming en 
uitvoering van 
vrijheidbeperkende maatregelen 
zijn beschreven. 

    14 1   15 0   

                  

                  

  Voordat een vrijheid beperkende 
maatregel wordt ingezet, 
analyseren de disciplines die bij 
de zorg aan de cliënt betrokken 
zijn, het gedrag van de cliënt. 

    14 1   14     

                  

                  

  Een arts of een 
gedragswetenschapper is 
verantwoordelijk voor het besluit 
om over te gaan tot de 
vrijheidbeperkende maatregel. 

    10 4 1 14     

                  

                  

  De cliënt en/of 
cliëntvertegenwoordiger geeft 
toestemming voor de toepassing 
van de vrijheidbeperkende 
maatregel. 

    15     15     

                  

  Wij gebruiken informatie over de 
toepassing van 
vrijheidbeperkende maatregelen 
voor kwaliteitsverbetering. 

    12 3   15     

                  

Hygiëne 

De medewerkers 
werken hygiënisch. 

    

    2 
1
2 1 8 7   

Inzicht in de  
cliënt 

De contactverzorgende weet wat 
er speelt in het leven van de 
cliënt. 

    10 5 0 10 5   

                  

Mondzorg De bewoner krijgt optimale 
mondzorg ter bevordering van 
een goede mondgezondheid. 
Voor elke bewoner is een 
individueel mondzorgplan 
opgesteld. 

    5 8 2 8 2   

                  

                  

Wondzorg Decubitus en ander huidletsel 
wordt voorkomen, doordat er 
gebruik wordt gemaakt van de 
geldende richtlijnen en 
protocollen. Mocht er toch 
decubitus of ander huidletsel zijn 
ontstaan, dan wordt deze 
adequaat behandeld volgens het 
protocol. 

    12 3   14 1   

                  

                  

                  

                  

Continentiezorg     10 5   12 3   
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  Door het opvolgen van de 
richtlijnen continentiezorg 
ervaart de cliënt voldoende 
ondersteuning bij 
continentieproblematiek, 
waarbij wordt gericht op een zo 
hoog mogelijke kwaliteit van 
leven/welbevinden en het 
voorkomen van complicaties. 

                

                  

                  

                  

Infectiepreventie Er wordt een veilige woon- en 
leefomgeving gecreëerd voor de 
cliënt waarbij het gevaar van het 
oplopen van een infectieziekte 
wordt geminimaliseerd. De 
protocollen die behoren bij 
infectiepreventie worden 
nageleefd. 

    10 5   13 2   

                  

                  

                  

Depressie Medewerkers hebben voldoende 
kennis om signalen van depressie 
te kunnen signaleren. Daarnaast 
weten medewerkers welke 
interventies zij bij stemming 
gerelateerde klachten moeten 
toepassen. 

    9 6   8 7   
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8.  


