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1. Inleiding 
 
Huis ter Leede heeft vanaf het najaar van 2015 tot en met november 2017 gewerkt aan een kwaliteitsverbetering met ondersteuning van Waardigheid en 
trots (W&t). Dit verslag is een weergave van dat traject.  
 
Hoofdstuk 2 schetst de kenmerken van Huis ter Leede. Hoofdstuk 3 gaat over de ervaren kwaliteitsproblemen bij de start als organisatie en de gestelde 
doelen. Hoofdstuk 4 gaat over de werkwijze om tot verbetering van kwaliteit te komen. In hoofdstuk 3 zijn de doelen en de resultaten van de metingen 

beschreven. Hoofdstuk 4 beschrijft het de vervolgtraject waarbij de W&T-coach heeft ondersteund. In hoofdstuk 5 staat een sfeertekening van hoe 
welzijn en bejegening van de bewoners opgezet was bij de beginsituatie en hoe dat nu verloopt. 
 
In bijlage 1 staan de resultaten van de verschillende metingen. In bijlage 2 geeft de directeur/bestuurder van Huis ter Leede aan dat het traject de 

beoogde verbeteringen heeft gebracht. 
 

2. Huis ter Leede 
 
Huis ter Leede werkt vanuit een protestant-christelijke grondslag en is gevestigd in Leerdam. Binnen de verschillende onderdelen wordt aan totaal 397 

cliënten zorg geboden. In de organisatie zijn 150 vrijwilligers actief, waarvan een relatief klein aantal bij de zes huiskamers van kleinschalig wonen; 
gemiddeld vier per huiskamer. 
 
De organisatie bestaat uit een woon- en zorgcentrum, met 48 verpleeghuisbedden, drieënveertig verzorgingsplaatsen en 135 aanleunwoningen. 

Daarnaast biedt de organisatie thuiszorg vanuit verschillende  steunpunten in de regio. In Maas en Waal is dat Gezondheidscentrum De Pluk 
(Geldermalsen), in de regio Lek en Linge het Hof van Leerbroek en Rondas en Beukelaar in Leerdam. Cliënten kunnen bij Huis ter Leede terecht voor 
persoonlijke en huishoudelijke verzorging, ondersteunende begeleiding en verblijf en verpleging. In een wijde regio wordt aan 166 cliënten zorg thuis 

geboden, 214 cliënten krijgen huishoudelijke hulp. De organisatie biedt tevens kinderopvang voor kinderen tussen 0 en 4 jaar. Van de 234 medewerkers 
(125,7 fte), werken 52 medewerkers (30,9 fte) in het verpleeghuis.  
 
Voor de inzet van peri- en paramedische diensten en de inhuur van specialisten ouderengeneeskunde (SOG) voor de cliënten van de verpleegunits heeft 
Huis ter Leede een contract met Rivas Zorggroep. Hiermee kan verpleeghuiszorg worden geleverd, zonder dat de organisatie daarvoor zelf specialisten 
ouderen geneeskunde en  peri- en paramedici in dienst heeft. 
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3. Aanleiding en doel deelname aan Waardigheid en trots 
 
Toen de bestuurder medio 2013 aantrad bij Huis ter Leede trof hij een organisatie in nood aan. Een aantal onderdelen was verlieslijdend. Aan de kwaliteit 
van de zorg was jarenlang te weinig aandacht besteed. Er waren zelforganiserende teams geïntroduceerd, maar zonder kaders en randvoorwaarden. Het 
resultaat was dat de teams “maar wat deden” zonder een visie, ondersteunende structuren en begeleiding. Jarenlang was weinig gedaan aan 
deskundigheidsbevordering en kwaliteit van zorg. Dat bleek ook uit een HKZ-audit uit 2014, waaruit naar voren kwam dat een jaarlijkse cyclus van 

planning en control ontbrak. 
 
De situatie was eind 2014 penibel: een faillissement stond voor de deur. Ingrijpende maatregelen moesten worden genomen om dat te voorkomen en 

het voortbestaan van de organisatie veilig te stellen. In 2015 wierpen die maatregelen vruchten af. Het jaar 2015 wordt positief afgerond en er kon 
verder worden gewerkt aan de kwaliteit van zorg.  
 
De bezuinigingen hebben ook tot veel onrust en verder kwaliteitsverlies geleid. Naast dat Huis ter Leede in 2015 bij kleinschalig wonen afscheid heeft 

genomen van al haar helpenden niveau 2, hebben negen verzorgenden niveau 3 ontslag genomen. Dit leidde tot een ernstig tekort aan vaste 
medewerkers in het zomerseizoen (2015). Ter vervanging zijn noodgedwongen veel uitzendkrachten ingeschakeld.  
 
De kwaliteit van zorg heeft in deze tijd nog meer onder druk gestaan: 

• Procedures en protocollen werden niet goed gevolgd.  
• De samenwerking met de specialisten ouderengeneeskunde was niet toereikend, doordat de medewerkers niet over de juiste competenties 

beschikten.   

• Deze artsen deden eind december 2015 (opnieuw) hun beklag over de samenwerking met de zorgmedewerkers.  
• Huis ter Leede kent een volgsysteem met betrekking tot het zorgleefplan, waarbij gekeken wordt of het dossier is bijgehouden en de benodigde 

onderdelen bevat. In 2015 is Huis ter Leede (tijdelijk) gestopt met deze controle, omdat eerst de dossiers op orde moesten worden gebracht. 
• Tevens kwam naar voren dat het rapportagesysteem te algemeen is en dat verbeteringen in de zorg niet worden uitgevoerd volgens de PDCA-

cirkel. 
 

Om tot kwaliteitsverbetering te komen, is een plan van aanpak uitgewerkt. Vanuit de vijf pijlers van goede zorg zijn doelen en resultaten geformuleerd. 
Die vijf pijlers zijn: 
 

a. Samenwerking met de cliënt, informele zorg en zorgverlener. 
b. Basiszorg op orde, veilige zorg. 

c. Meer ruimte voor en kwaliteit van de professional. 
d. Governancy en bestuurlijk leiderschap. 

e. Openheid en transparantie. 

 
Doelen 
 
In het projectplan zijn vier doelen gesteld om de problematiek het hoofd te bieden, te weten: 
1. Ontwikkeling van de kwaliteit van medewerkers. 
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2. Verbeteren van het welbevinden van de bewoners met dementie. 

3. Meer zeggenschap voor deze bewoners. 
4. Vergroten van het werkplezier van medewerkers. 
 

4. Werkwijze 
 
Binnen het traject is gewerkt aan de deskundigheidsbevordering van de medewerkers zorg en van het management. Voor de medewerkers zorg zijn 

workshops georganiseerd: maandelijks voor alle contactverzorgenden en iedere zes weken voor elk huiskamerteam. Tevens zijn er drie 
werkbijeenkomsten voor het managementteam opgezet. Maandelijks waren er individuele gesprekken met de directeur, manager zorg en teamcoach 
over de voortgang van de kwaliteitsverbetering en de eigen rol daarbij. 

 
De teams hebben begin 2016 de opdracht gekregen om meer samen te werken met de familie van de cliënten. Daarvoor zouden vier 
familiebijeenkomsten per jaar per huiskamer georganiseerd worden. Vanaf het begin van het verbetertraject is gewerkt met huiskamerteams die de zorg 
hebben voor acht in plaats van zestien bewoners. Door de coach W&t is samen met de teams opgesteld wat huiskamergericht werken en wat kleinschalig 

wonen bij Huis ter Leede inhoudt. Na allerlei verwikkelingen, zoals drie opeenvolgende teamcoaches voordat er een vaste teamcoach (een lijnfunctie) 
was, kwamen de huiskamerteams én familiebijeenkomsten op gang.  
 
Binnen een projectgroep die maandelijks bij elkaar kwam, werden de ontwikkelingen gevolgd en ondersteund. Een stuurgroep van verschillende 
vertegenwoordigers, waaronder de cliëntenraad, zorgde mede voor verdere borging in de organisatie.  
 

In de maandelijkse bijeenkomsten van de coach W&t met alle contactverzorgenden kwamen allerlei onderwerpen aan de orde. Bijvoorbeeld over het 

verbeteren van de samenwerking (samen met de specialist ouderengeneeskunde), over vrijheidsbeperkende maatregelen, over  communicatie en de rol 
als contactverzorgende. De bijeenkomsten met de huiskamerteams omvatten 1 uur werkoverleg, 1 uur workshop met de coach W&t over werken als 
klein, huiskamerteam en 1 uur omgangsoverleg met de psycholoog over een bewoner van die huiskamer.  
 
 

5. Resultaten 
 
In het projectplan van december 2016 zijn vier doelen gesteld om de toenmalige problematiek het hoofd te bieden, te weten: 

 

A. Ontwikkeling van de kwaliteit van medewerkers. 
B. Verbeteren van het welbevinden van de bewoners met dementie. 
C. Meer zeggenschap voor deze bewoners. 
D. Vergroten van het werkplezier van medewerkers. 
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Voor elk doel is onderzoek gedaan. Deels door medewerkers- of cliëntenonderzoek. En deels is er onderzoek gedaan op thema’s waarvan betrokkenen 

vonden dat de kwaliteit onder de maat was en waar verbetering noodzakelijk was. Er is een nul-, een tussen- en een eindmeting gedaan. In dit hoofdstuk 
wordt per doel het resultaat weergegeven. In bijlage 1 staat het overzicht van de metingen. 
 

Bij elk doel is naast de onderzoeken een extra kopje ‘overige observaties’ toegevoegd. Dit zijn aspecten die naar voren komen uit verhalen en 
observaties van verschillende medewerkers van Huis ter Leede en de coach W&t. 
 
 
Doel A. Ontwikkeling van de kwaliteit van medewerkers. 
 
Deze meting bestaat uit vragenlijsten over professioneel handelen en is bedoeld als reflectie-instrument om medewerkers bewust te maken van hun 

handelen en de professionele houding te vergroten. Bij deze metingen gaat het vooral om het bespreken van de scores uit de vragenlijsten met de 

zorgmedewerkers en de contactpersonen en niet om gevalideerd onderzoek. Zo zijn sommige vragenlijsten in de tijd voorgelegd aan verschillende 
personen uit dezelfde groep. Verschillen in de meting kunnen dus ook veroorzaakt zijn door de variëteit in respondenten. De trends zijn echter duidelijk 
en geven een getrouw beeld van de waardering die men geeft aan de kwaliteit. 
 
De resultaten van dit doel zijn gemonitord door: 
 

• Stellingen over professionele zorg. Deze zijn op vier verschillende momenten voorgelegd aan zorgmedewerkers, familie, vrijwilligers, 
behandelaren en management. Aan de hand van casuïstiek is er met de medewerkers zorg en de SOG-er verschillende keren over uitgewisseld. 
Aan de orde kwamen vragen als: wat gaat goed?, wat gaat beter? en wat dient er nog verbeterd te worden? Ook in de workshops met de teams 
en afzonderlijk met de contactverzorgenden is hieraan aandacht besteed. De resultaten laten een duidelijke opgaande lijn zien, vooral tussen 
tussenmeting en de extra meting. Er is een kleine teruggang bij de eindmeting. 

• Doelen stellen aan de hand van PES en rapporteren met behulp van SOAP1. Het rapporteren en doelen stellen was niet goed bij de start van het 

project. Uit de onderzoeken blijkt dat inmiddels (bijna) alle doelen gesteld zijn aan de hand van PES. De etage waar de pilot is gedraaid 
rapporteert met behulp van SOAP. De andere etages moeten nog verder gestimuleerd worden om deze werkwijze goed te hanteren. 

• Overige observaties. De organisatie heeft gekeken naar het niveau van elke individuele medewerker van dit organisatieonderdeel. Op basis 
daarvan hebben medewerkers extra taken aangeboden gekregen, om zich verder te ontwikkelen. Een aantal medewerkers heeft een stap 
gemaakt van de functie van verzorgende naar die van gastvrouw. Verder werkt de organisatie aan een leerafdeling waarbij leerlingen met extra 
ondersteuning worden ingezet op vooralsnog één van de huiskamers (later worden dat er twee). 

 

 
Conclusie 
Het werken aan structurele kwaliteitsverbetering vergt tijd en structurele aandacht, ook om terugval te voorkomen. De organisatie werkt daar gestaag 

aan op individueel en teamniveau.  
 
 
Doel B. Verbeteren van het welbevinden van de bewoners met dementie 

                                                        
1 Door middel van PES (Probleem Etiologie en Symptomen) worden doelen opgesteld. 

  SOAP (Subjectief, Objectief, Analyse en Plan) is een methode om te rapporteren. 
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• Vragen over Welbevinden. Volgens de contactpersonen zijn hier grote stappen vooruit gezet. Op de vragen over Welbevinden is de categorie 
meestal/goed bij de nulmeting 28%, de tussenmeting 63% en de eindmeting 81%.  

• Levensboeken. Om voor iedere bewoner een levensboek te maken, blijkt niet eenvoudig. 17 Bewoners hebben een levensboek. Inmiddels is wel 

in elk zorgleefplan de achtergrond van de bewoner opgenomen. 
• Overige observaties. Het valt meerdere mensen op dat bewoners het restaurant vaker bezoeken, vaker een wandelingetje buiten maken of met 

familie en vrijwilligers een uitstapje ondernemen. Er is meer aandacht om ervoor te zorgen dat bewoners niet teveel prikkels ervaren. Sinds kort 
worden de maaltijden anders vorm gegeven. Opvallend daarbij is dat de deuren dicht gaan om zoveel mogelijk de rust te bewaren. Tijdens het 
eten worden geen medicijnen rond gedeeld en er is aandacht voor de bewoners die eten. Op die manier gebeuren er zo weinig mogelijk andere, 
afleidende dingen. Elke huiskamer zorgt ervoor dat - als het mooi weer is - dagelijks met een paar bewoners een ommetje wordt gemaakt. 

 

Conclusie 

Hoewel de streefwaarde van dertig levensboeken niet is behaald, kan gezegd worden op grond van het andere onderzoek naar Welbevinden, dat het 
welbevinden van de bewoners met dementie ruim verbeterd is ten opzichte van de nulmeting. Overige observaties laten zien dat het ook in de praktijk 
zichtbaar is dat er meer tijd en aandacht is voor het welbevinden van de bewoner. 
 
Doel C. Meer zeggenschap voor deze bewoners 
 

• Vragen over Participatie. Ook hier zijn volgens de contactpersonen grote verbeteringen gerealiseerd. Bij de nulmeting was de categorie 
meestal/goed zeer laag: 6%, bij de tussenmeting 64%, bij de eindmeting 62%. De streefwaarde bij de eindmeting van 75% is niet gerealiseerd.  

• Familiebijeenkomsten. Nadat het management in januari/februari 2016 familiebijeenkomsten had gerealiseerd, werd de organisatie voor de 
andere bijeenkomsten bij de zorgteams neer gelegd. Met een ambitieuze doelstelling van vier familiebijeenkomsten per jaar. Opvallend is dat bij 
de tussenmeting al vier van de zes huiskamers de gestelde twee familiebijeenkomsten had georganiseerd. Bij de eindmeting voldeden vijf van de 

zes huiskamers aan de doelstelling van vier familiebijeenkomsten (van september 2016 tot en met mei 2017). De streefwaarde was 100% 

realisatie en die is niet behaald. 
• Overige observaties. De zorgteams hebben in relatief korte tijd de relatie en samenwerking met familie en vrijwilligers weten te verstevigen. 

Vanuit een goede sfeer wordt samen gekeken wat er speelt en welke activiteiten samen in het komende kwartaal ontwikkeld kunnen worden. 
 
Conclusie 
De streefwaarde is niet behaald, maar er is veel neergezet. Onderdelen die in het nieuwe kwaliteitskader verpleeghuiszorg veel nadruk hebben gekregen, 
zoals de persoonsgerichte insteek en de samenwerking tussen zorg, familie en vrijwilligers, krijgt al goed gestalte. Ook het toepassen van nieuwe 

methodieken draagt daaraan bij. Zo gaat Huis ter Leede in 2018 werken met de methode Dementia Care Mapping. Door het observeren van de bewoner 
kijken medewerkers hoe deze bewoner het beste ondersteund kan worden. 
 

 
 
Doel D. Vergroten van werkplezier van medewerkers 
 

• Vraag over ondersteuning bij ontwikkeling. Medewerkers geven aan dat zij zich ondersteund voelen. In de nulmeting gaven zij daar een 5,5 voor, 
in de tussenmeting een 6,8 en in de eindmeting een 7,5. 

• Vragen over samenwerking binnen team en met anderen binnen de organisatie. Ook met betrekking tot de samenwerking is een opgaande 
tendens waar te nemen. In de nulmeting gaven medewerkers een 5,8, in de tussenmeting een 6,9, in de eindmeting een 7,7. 
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• Vraag over tevredenheid over eigen werk. Bij de nulmeting is deze vraag niet gesteld. Bij de tussenmeting gaven medewerkers een 7,8. Bij de 

eindmeting een 8,1. 
• Overige observaties. In de projectperiode van 1,5 jaar is er samen gewerkt met vier verschillende teamcoaches. Het is opvallend dat de 

medewerkers hun werk toch zo positief waarderen. Ook omdat er regelmatig directief leiding gegeven moest worden, gezien de problemen die er 

waren. 
 
Conclusie 
Van nul, tussen- en eindmeting is op alle onderdelen een verbetering zichtbaar. Bij alle metingen op alle onderdelen een verbetering die groter is dan de 
streefwaarde. De resultaten laten zien dat de medewerkers meer werkplezier ervaren. 
 
Conclusie doelen en resultaten  

 

De organisatie heeft op alle gestelde doelen flink vooruitgang geboekt. Uit de metingen en wat we zien in de praktijk blijkt dat het welbevinden en 
participatie van de bewoners zijn toegenomen. Ook de kwaliteit van de medewerkers en het werkplezier van de medewerkers is gestegen. De 
samenwerkingsproblemen met de specialisten ouderengeneeskunde zijn in onderling overleg met de medewerkers verholpen. Huis ter Leede heeft met 
vier huiskamerbijeenkomsten per jaar belangrijke verbeteringen gerealiseerd in de samenwerking met familie en mantelzorgers. 

5. Vervolgtraject  
 
Het project Huis ter Leede werkt aan liefdevolle en professionele zorg eindigt op 1 juli 2017, aan de vooravond van de zomervakantie. Om de impact van 
de uitbreiding zo optimaal mogelijk te laten zijn, is het voorstel om de uitbreiding na de zomer te laten plaats vinden in de maanden september, oktober 

november, met één dag per week.  

 
De W&T ondersteuning richtte zich vooral op het opstarten van de volgende activiteiten:  

• planmatig werken aan kwaliteitsverbeteringen op team- en organisatieniveau. 
• de implementatie van het kwaliteitskader verpleeghuiszorg:  

-opzetten van een leernetwerk 
-ondersteunen bij schrijven en start met implementeren van een kwaliteitsplan 

• start implementeren van audits door zorgteams 
 
Voor deze activiteiten hebben verschillende werkzaamheden plaatsgevonden. Denk aan workshops, coaching gesprekken en het uitvoeren van 
onderzoek. Daarnaast heeft de W&T-coach ondersteund bij het maken van het kwaliteitsplan en het opzetten van het leernetwerk. De organisatie is na 
de opstart zelfstandig verder gegaan met implementeren en borgen van deze activiteiten. Inmiddels draait Huis ter Leede mee in een leernetwerk van 

zeven zorgorganisaties en is samen met medewerkers een audit gedaan. 
 

Audit 
 
Aan het einde van het traject met Waardigheid & Trots heeft de W&T-coach samen met medewerkers van Huis ter Leede een audit uitgevoerd op de 
onderdelen medicatieveiligheid, vrijheidsbeperking, woonleefsfeer & veiligheid en hygiëne. Dit was een pilot, waarbij van half augustus tot eind 
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september 2017 wekelijks audits zijn uitgevoerd op één van de huiskamers en aan de manager zorg, de teamleider van de verpleegafdeling en de 

manager P&O een aantal vragen zijn voorgelegd. Bij de audit is ook gekeken is naar de toepasbaarheid van het digitale auditinstrument Carefix.  
 
Het gebruik van Carefix is in het algemeen als goed ervaren. Uit de audit bleek dat het digitale auditinstrument Carefix eenvoudig en toegankelijk was. 

Een aantal aspecten moest beter. Bijvoorbeeld dat sommige vragen meerdere keren voorkwamen. Of dat onderscheid gewenst was tussen vragen voor 
de teams en vragen voor de organisatie.  
 
Het resultaat van de audit was dat op bepaalde onderdelen verbeteringen nodig waren. Zo was de aanbeveling dat bepaalde protocollen en richtlijnen 
beter nageleefd moest worden. Zoals de landelijke richtlijn medicatieveiligheid in de keten en de WIP-protocollen. Opvallend was dat de geïnterviewde 
medewerkers blijk gaven van kennis van zaken rondom hun bewoners en dat zij in ruime mate antwoordden. Hiermee wordt bedoeld dat zij niet alleen 
antwoord gaven op de vragen, maar daarnaast nog vertelden over gerelateerde onderdelen. De resultaten van de audit zijn binnen de organisatie 

gedeeld en medewerkers zijn de slag gegaan met de verbeterpunten. 

 

6. Een sfeertekening van welzijn en bejegening bewoners 
 
Bij de start van het traject werden er ook al wel welzijnsactiviteiten georganiseerd. Veelal in de boulevard, het restaurant op de begane grond, maar ook 
bijvoorbeeld in de vorm van wekelijkse zang met de dominee. De zorgmedewerkers organiseerden beperkt activiteiten. Zij hadden het druk met de 
lichamelijke verzorging van de bewoners. In de zomer ervoor waren er grote tekorten aan zorgmedewerkers. In het najaar van 2015 was men nog 
steeds bezig om het aantal zorgmedewerkers op peil te brengen. De zorgmedewerkers werkten veelal over de hele etage en droeg zorg voor alle zestien 
bewoners van die etage. De organisatie heeft drie etages verpleeghuiszorg pg, met in totaal 48 bewoners.  

 

Er is hard gewerkt en met de extra middelen, die als gevolg van het overheidsbeleid beschikbaar kwamen, is er gekeken naar uitbreiding van 
medewerkers in de avond. Medewerkers hebben daar veelvuldig om gevraagd, om zo in brede zin goede zorg voor de bewoners te kunnen bieden. 
Inmiddels is er een medewerker zorg per huiskamer en een spitsdienst per etage. Bovendien werken de gastvrouwen een uur extra per dag. Daarnaast 
werken zorgondersteuners nu ook in de avond. 
 
Teams werken nauw samen met familie. Op een huiskamer na realiseren de zes teams zelf vier familiebijeenkomsten per jaar. Waarbij men – vaak 

gedurende een gezamenlijke activiteit – kijkt naar welke activiteiten er het afgelopen kwartaal hebben plaats gevonden, hoe dat gegaan is en wat men 
het komende kwartaal gaat doen. De feestdagen en verjaardagen worden samen gevierd. Een greep uit de activiteiten van het afgelopen jaar: men gaat 
picknicken, kersen eten in de boomgaard, een aquarium bekijken in de buurt en varen op de Linge. Teams hebben een budget om zelf activiteiten te 
organiseren. 
 

Teams werken met activiteitenkalenders waarop alle activiteiten staan genoteerd. Hierop wordt ook bijgehouden welke kleinere activiteiten men met de 
bewoners heeft gedaan. Familie en vrijwilligers kunnen op deze kalenders zien wat er gepland staat. 

 
De huiskamers zijn opgeknapt. Er is nieuw meubilair aangeschaft. Verder is er veel gedaan rond de gezamenlijke maaltijden, die alle betrokkenen heel 
belangrijk vinden. Men probeert om de bewoners zoveel mogelijk samen te laten eten. De etenskar is verdwenen uit de huiskamers en er zijn dekschalen 
voor in de plaats gekomen. De deur van de huiskamer gaat dicht rond 12.00 uur en op de deur hangt een bordje “graag stilte, wij zijn aan het eten”. De 
verzorgende en gastvrouw zitten rustig bij de bewoners en ondersteunen bij het eten. 
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Wekelijks gaan de verschillende huiskamers met hun bewoners beneden koffie drinken. En op een andere dag gaan ze beneden eten. Individuele 
bewoners worden betrokken bij activiteiten die zij leuk vinden. Denk aan afdrogen van de afwas, kranten ophalen en, breien. Er wordt gewerkt aan een 
wasruimte, waar kleine wasjes gedaan kunnen worden met de bewoners. Tevens komt er een snoezelruimte. Een van de huiskamers is een leerafdeling 

geworden waar meer leerlingen ingezet kunnen worden, die later misschien als vaste kracht geworven kunnen worden. Sinds een aantal maanden heeft 
Huis ter Leede een wandelclub die wekelijks – weer of geen weer – gaat wandelen. Bij het eindgesprek van Huis ter Leede met W&t, zo rond 11 uur in de 
ochtend, zagen wij door het raam een stoet van bewoners met rolstoelen langskomen. Ieder met een of twee begeleiders. Een mooi en toepasselijk einde 
van een zinvol traject. 
 
De volgende stap voor Huis ter Leede is een project rond Dementie Care Mapping (DCM). Daarmee leren de medewerkers wat voor elke individuele 
bewoner prettig of onprettig kan zijn. De organisatie laat hiermee zien dat zij een lerende organisatie is die continu de kwaliteit van zorg en welzijn wil 

verbeteren. 
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BIJLAGE 1 Metingen 
 

Voor het W&T-project van Huis ter Leede zijn nul-, tussen-, een extra meting en eindmetingen gedaan. In dit verslag staan de resultaten van de 
eindmetingen afgezet tegen de andere metingen en de doelen van het traject. 
 
In de laatste maanden van 2015 en in het eerste kwartaal van 2016 zijn verschillenden nulmetingen gedaan. Daarna zijn er interventies ingezet om de 

doelen en beoogde resultaten te behalen. In september 2016 zijn de tussenmetingen uitgevoerd, om vast te stellen of de interventies effectief waren, om 
met elkaar te kunnen analyseren en verdere verbeteracties uit te zetten, indien het beoogd effect onvoldoende was behaald. Op verzoek van de raad van 
toezicht is er in januari 2017 een extra meting professioneel handelen uitgevoerd. In mei en begin juni 2017 zijn de eindmetingen gedaan. 

 
In deze bijlage worden de resultaten vergeleken tussen de verschillende metingen.  
 
 

Tabel I Overzicht resultaten metingen: 0-meting (eind 2015/begin 2016) – tussenmeting september 2016 – eindmeting mei/juni 2017 

nr Doel meetinstrument Waarde  
0-meting 

Streefwaarde 
tussenmeting 

Reële waarde 
tussenmeting 

Streefwaarde 
eindmeting 

Reële waarde 
eindmeting  

01 Professioneel 

handelen 

Mening over 6 

stellingen 
gevraagd aan zeer 
diverse groep 

Range van 1 

(laag) tot 4 
(hoog) is het 
gemiddelde. 

Waarde 2,5 

Waarde 2,7 Waarde 2,7 

Handelen is 
verbeterd en 
streefwaarde is 

gehaald. 
(Waarde extra 
meting: 3,3) 

Waarde 3 

 
 

2,8  

 
Streefwaarde is bijna 
behaald 

02 Doelen PES 
Rapportage SOAP 

Zorgleefplan Niet 
afdoende. 
Waarde is 0 

Beide 
huiskamers op 
woonlaag 3 
werken volgens 
PES en SOAP 

Het doelen stellen 
a.d.h.v. PES is bij 
alle bewoners 
gedaan. Het 
rapporteren volgens 
SOAP wordt weinig 

tot niet gedaan 

 

Alle 6 de huiskamers 
van De Kajuit werken 
90% volgens PES en 
SOAP 

Etage 1 
94% volgens PES 
50% grotendeels 
volgens SOAP 
Etage 2 
87,5% volgens PES 

19% grotendeels % 

volgens SOAP 
Etage 3 werkt 100% 
volgens PES en SOAP 
Streefwaarde PES 
nagenoeg behaald. 
Streefwaarde SOAP 

alleen beide 
huiskamers etage 3  
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03 Thema 

welbevinden 
Ondersteuning 

volgens de laatste 
inzichten rond zorg 
voor bewoners met 
dementie, met extra 
aandacht voor het 
domein welzijn  
 

vragen thema 

welbevinden uit 
cliënten-onderzoek 

Thema 

welbevinden 
(bejegening) 

28 % goed 

Thema 

welbevinden 
(bejegening) 

50 % goed 

63% heeft 

geantwoord met 
meestal/goed. 

 
Dit is boven de 
streefwaarde van 
50% 

Thema welbevinden 

(bejegening) 
75 % meestal/goed 

81% van de vragen 

zijn beantwoord met 
meestal/goed. 

 
Streefwaarde is 
behaald. 

04 Participatie 
Ondersteuning 

volgens de laatste 
inzichten rond zorg 
voor bewoners met 
dementie, met extra 

aandacht voor het 
domein participatie 
 
 

vragen thema  
participatie uit 

cliënten-onderzoek 

Thema 
participatie 

(zinvolle 
dag) 
 6 % goed 
 

 

Thema 
participatie 

(zinvolle dag) 
 30 % goed 
 
 

64% heeft 
geantwoord met 

meestal/goed. 
Is ruim boven de 
streefwaarde. 

Thema participatie 
(zinvolle dag) 

 75 % meestal/goed 
 

61 % van de vragen 
zijn beantwoord met 

meestal/goed. 
Hiermee ligt de 
behaalde waarde 
onder de 

streefwaarde. 

05 Voldoende 

ondersteuning bij 
ontwikkeling 

Medewerkers ervaren 
verandermogelijk-
heid en eigen 
inbreng en 
ondersteuning van 

“de organisatie”  

tevredenheids- 

onderzoek: 
voldoende 

ondersteuning bij 
ontwikkeling 

5,5 6,5 6,8 

 
Is boven de 

streefwaarde. 
 

Streefwaarde 7 Waarde eindmeting 

7,5  
 

Streefwaarde is 
behaald. 

06 Team samen-
werking 
Medewerkers ervaren 
meer samenwerking 

met ondersteunende 

diensten. 

Medewerkers 
tevredenheids- 
onderzoek:  
communicatie 

gericht op 

samenwerking 

5,8 6,2 6,9  
Dit is boven de 
streefwaarde 

Streefwaarde 7 Waarde eindmeting 
7,7  
 
Streefwaarde is 

behaald. 

07 Familiebijeenkom- 
sten (Verbeteren 
samenwerking 
tussen cliënt, zorg, 

familie en 
vrijwilligers)  

a) Aantal familie-
avonden 
georganiseerd door 
het team 

 
 

Familieavond
en door 
team: 0 
 

 
 

Familie-
avonden door 
team: 2 
 

 
 

Van de 6 huiskamers 
hebben 4 dit 
behaald en 2 niet. 
Gemiddelde score is 

67% 
 

Familie-avonden door 
team van september 
2016 tot juni 2017: 4 
 

5 van de 6 
huiskamers hebben 
dit gerealiseerd 
(83%) 

 
Streefwaarde van 
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  100% is niet behaald. 

08 Aantal 

levensboeken. 
(Verbeteren 
samenwerking 
tussen cliënt, zorg, 
familie en 
vrijwilligers) 

b) Aantal 

levensboeken 

Aantal 

levens-
boeken: 5 

20 

 

Nu 9 levensboeken 

gereed, 7 in de 
maak, deel familie 
denkt nog na, ander 
deel wil geen 
levensboek maken 
of bewoner heeft 
geen familie.  

Streefwaarde is niet 
behaald. 

30 17  

 
De streefwaarde van 
30 levensboeken is 
niet behaald, dit wel 
heeft wel veel 
aandacht gekregen 
(zie uitleg bij 3.2.8). 

09 

 

Volgens 

contactpersonen: 
Kleinschalig 

wonen wordt vorm 
gegeven volgens 
omschrijving 

Punten kleinschalig 

wonen  

13 punten 

kleinschalig 
wonen 

 
 

contactpersone

n 5 van de 13 
punten hebben 

een 7 of hoger. 
 
. 

Contactpers. : 

5 punten 7 of meer 
–streefw. behaald 

 
 
 
 

Geen streefwaarde 

voor eindmeting –
verdieping op inhoud 

Gemiddelde van alle 

vragen 6,4. 
(tussenmeting 5,8) 

10 Volgens 
medewerkers: 

Kleinschalig 
wonen wordt vorm 
gegeven volgens 

omschrijving.  

Punten kleinschalig 
wonen 

13 punten 
kleinschalig 

wonen 

medewerkers 5 
van de 13 

punten hebben 
een 7 of hoger 

Medewerkers: 
4 punten 7 of meer  

– streefwaarde niet 
behaald 
 

Geen streefwaarde 
voor eindmeting –

verdieping op inhoud 

Gemiddelde van alle 
vragen 6,9 

(tussenmeting 5,8) 

11 Kleine 
huiskamergerichte 

teams werken 
volgens 
omschrijving 

Punten kleine, 
huiskamergerichte 

teams 

8 punten van  
huiskamerge

richte teams 

Aan 5 van de 8 
punten hebben 

een 7 of hoger. 

Medewerkers: 
7 punten 7 of meer 

– streefwaarde van 
5 punten is behaald. 

Geen streefwaarde 
voor de eindmeting –

verdieping op inhoud. 

Gemiddelde van alle 
vragen 6,9 

(tussenmeting 6,8) 
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BIJLAGE 2 Verslag directeur/bestuurder Huis ter Leede 
 
Huis ter Leede heeft moeten bezuinigen in 2015. Dat leidde wel tot verbetering van de financiële resultaten maar ook tot verslechtering van de kwaliteit 
van zorg en arbeid. In deze notitie wordt dat ook beschreven. Alle medewerkers van Huis ter Leede waren bereid om hun schouders onder de verbetering 
van de kwaliteit te zetten. Wij hebben dankbaar gebruik gemaakt van de ondersteuning die wij van Waardigheid en trots hebben gekregen.  
 
Het project Waardigheid en trots sloot goed aan bij de situatie waar Huis ter Leede eind 2015 stond. De coach heeft ons de instrumenten gegeven om de 

kwaliteit te verbeteren, maar ook door haar hands-on werkwijze heeft zij ons praktisch geholpen om die activiteiten uit te voeren die nodig waren. Daar 
waar nodig voerde zij deze activiteiten zelf uit, zoals het leiden van workshops aan medewerkers uit de zorg. Hierdoor werden de medewerkers zich 
bewust van de kwaliteit en het effect van hun handelen daarin en werd hun kennisniveau verhoogd. Dit geldt ook voor het management, inclusief 

bestuurder. Door sessies met het Managementteam werd invulling gegeven aan het streven om meer te delegeren en verantwoordelijkheid meer bij de 
uitvoerenden zelf te leggen in de vorm van “eigenaarschap”. Hierbij werd aandacht geschonken aan veilige zorg en aan persoonsgerichte zorg. Onder 
veilige zorg verstaan wij vooral de professionele, inhoudelijke zorg en onder persoonsgerichte zorg, welzijn. Beide aspecten zijn verbeterd zoals uit de 
metingen die gedaan zijn, is gebleken. 

 
Terugkijkend op de afgelopen twee jaar, kunnen wij vaststellen dat mede dankzij het project “Waardigheid en trots” en vooral haar coach, wij geleerd 
hebben invulling te geven aan kwaliteit op de werkvloer en voor de bewoners in de dagelijkse praktijk. 
  
Wij zetten de verbeteringen voort en gebruiken de kennis en vaardigheden die we opgedaan hebben om de kwaliteit van zorg en van arbeid verder en 
continue te verbeteren. 

 

December 2017 
 
Drs. C.J.M. Schetters 
Raad van bestuur Huis ter Leede 
 


