
 

  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eindevaluatie van het programma  
 

Doorleef de zorg, samen aan de slag! 
 
 

SVRO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

22 augustus 2018 
 

 
 

Jolanda Reinders - van Maanen (locatiemanager Elim) 
Everlien van Blijderveen (locatiemanager Maranatha/coach) 
Sietse Lugtenburg (organisatiecoach Waardigheid en trots) 
 

 

 



 

  2 

 

 

 

 

 

Inhoudsopgave 
 

 

1. Inleiding   3 

1.1 Aanleiding en vraagstelling 4 

2. Aanpak 6 

2.1 De hoofdlijnen 6 

2.2. Introductie van de KVC 6 

3. Doelstellingen en beoogde resultaten 9 

3.1 Doelstellingen 9 

3.2 Beoogde resultaten 9 

4. Gerealiseerde resultaten 11 

4.1 Persoonsgerichte zorg 11 

4.2 Wonen en welzijn 12 

4.3 Veiligheid 13 

4.4 Leren en verbeteren van kwaliteit 15 

4.5 Leiderschap, governance en management  16 

4.6 Personeelssamenstelling 18 

4.7 Gebruik van hulpbronnen 19 

4.8 Gebruik van informatie 19 

4.9 Zelforganisatie  20 

5. Evaluatie/reflectie op de aanpak 22 

6. Samenvatting aandachtspunten borging  24 

7. Conclusies 25 

  



 

  3 

 

 

 

1. Inleiding   
 

De Stichting voor Reformatorische Ouderenzorg (SVRO) vormt samen met Siloah 
(zorg voor mensen met een beperking) en het Dienstencentrum (DCS) de Zorggroep 

Sirjon. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

De Stichting voor Reformatorische Ouderenzorg biedt zorg en ondersteuning aan 
cliënten vanuit twee locaties: Elim in Barneveld en Maranatha in Rijssen. 
SVRO wordt geleid door de manager Welzijn en Zorg, samen met de locatiemanagers 

van Elim en Maranatha. Beide locaties kernmerken zich door de eigen reformatorische 
identiteit. 

Voor stafondersteuning wordt gebruik gemaakt van het DCS van Sirjon1. 
 
Onderstaand in twee tabellen de belangrijkste kerngegevens van SVRO (bron: Plan 

van aanpak Doorleef de zorg, samen aan de slag) 
 

Sirjon Omvang 

Medewerkers 993 

FTE 462 

Vrijwilligers 1500 

Omzet € 36.000.000 

Resultaat € 470.000 

 

 

 

 

SVRO Elim Maranatha SVRO totaal 

Cliënten     

Aantal 106 136 292 

                                                      

 

Sirjon 

SVRO Siloah DCS 
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SVRO Elim Maranatha SVRO totaal 

Vrijwilligers     

Aantal x x 500 

Medewerkers    

Aantal   292 

Ziekteverzuim %   4,5% 

Ziekteverzuim 

frequentie 
x x 0,69 

Opleidingsbudget     

Omvang € 43.605 € 66.690 € 110.295 

Financieel    

Omzet x x € 12.600.000 

Resultaat x x € 156.000 

 

 

 

1.1 Aanleiding en vraagstelling 
Voor u ligt de eindevaluatie van het verbeterprogramma Doorleef de zorg, samen aan 
de slag! Deze eindevaluatie is bedoeld ter afronding van het formele programma 
Doorleef de zorg, georganiseerd met ondersteuning vanuit Waardigheid en trots.  

 
Met deze afronding wordt een mijlpaal bereikt en het markeert tegelijkertijd de 

bestendiging en de voorzetting van het duurzaam, cyclisch en methodisch verbeteren 
van de kwaliteit van zorg binnen de organisatie. Het hebben van aandacht voor het 
verbeteren van kwaliteit hoeft niet meer ‘apart’ in een programma te worden 

georganiseerd. Het is geworden totdat wat binnen SVRO - en daarmee op de locaties 
Elim en Maranatha - is gaan behoren tot een onderdeel van het dagelijkse werk.  

 
Zo anders was het in de nazomer van 2016, toen SVRO worstelde met vraagstukken 
die onoplosbaar leken. Eén vraagstuk stak daar bovenuit en was voor het 

management van SVRO aanleiding om ondersteuning te vragen aan het programma 
Waardigheid en trots. Het betrof het aanbrengen van verbeteringen in de relaties 

tussen formele en informele zorgverleners.  
In de eerste gesprekken tussen SVRO en Waardigheid en trots werd besloten om in de 
analyse ook de overige vier pijlers te betrekken. Na deze analyse kon dan bezien 

worden of de scope van het verbeterprogramma zich moest ‘beperken’ tot de 
oorspronkelijke vraagstelling of dat verbreden noodzakelijk was. 

 
Uit de scan bleek - kort samengevat - dat de basis voor goede, veilige en 
verantwoorde zorg (en welzijn) onvoldoende stevig in de organisatie was verankerd. 

Daarom werd een aanpak bedacht gericht op het verbeteren van: 
1. Samenwerking tussen informele zorg en formele zorg. 

2. Veilige zorg. 
3. Ruimte voor professionals. 

4. Leiderschap. 
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5. Openheid en transparantie. 

 
Eind 2016/begin 2017 - juist nadat het plan van aanpak Doorleef de zorg was 

goedgekeurd - verscheen het huidige Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg.  
Tegelijkertijd werden in die periode in Nederland de eerste lokale en kleine proeven 

met de KwaliteitsVerbeterCyclus (KVC) afgerond.  
 
Waardigheid en trots was op zoek naar partners die bereid waren deel te nemen aan 

een integrale pilot om de KVC - met de bijbehorende monitor - als instrument te 
gebruiken in een verandertraject, gericht op het verbeteren van de kwaliteit van zorg. 

SVRO besloot deel te nemen aan deze landelijke pilot en werd daarmee één van de 
koplopers in Nederland in het gebruik van de volledige KVC.  
 

In het voorjaar van 2017 is voorgesteld en besloten de oorspronkelijke aanpak door 
te vertalen naar het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Deze doorvertaling betekende 

dat de aanpak werd verfijnd met behulp van de KVC en dat de KPI’s werden 
uitgedrukt in de acht thema’s van het Kwaliteitskader. 
 

In de afgelopen 18 maanden is het plan Doorleef de zorg uitgevoerd. Dit alles niet 
zonder gevolgen. Daarover vindt u meer in de volgende hoofdstukken. 

Achtereenvolgens komt in hoofdstuk 2 de gekozen aanpak en de introductie van de 
KVC aan de orde.  
In hoofdstuk 3 wordt een overzicht gegeven van de gekozen doelstellingen voor het 

programma Doorleef de zorg en van de beoogde resultaten. 
In hoofdstuk 4 komen de gerealiseerde resultaten aan de orde. Hierbij worden van elk 

thema van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg de uitkomst van de 0-meting, de 
ambitie (uitgedrukt in streefwaarden), en de uitkomst van de 1-meting 
gepresenteerd.  

Hoofdstuk 5 gaat nader in op de evaluatie van de aanpak, met een reflectie en 
geleerde lessen. 

De belangrijkste aandachtspunten voor de borging worden samengevat in hoofdstuk 
6.  
In hoofdstuk 7 volgen op hoofdlijnen de conclusies.  
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2. Aanpak 
 

2.1 De hoofdlijnen 
Kort geschetst bleek uit de gehouden scan en de (iets later in de tijd gehouden) 
360graden-verbetermeting dat er verbetering wenselijk en mogelijk waren, op alle 

pijlers van het Kwaliteitskader, evenals op het gebied van zelf-organiseren, het 
versterken van de samenwerking met vrijwilligers en de samenwerking tussen SVRO 

en het centrale dienstencentrum van Sirjon, DCS. 
 
Randvoorwaardelijk werd eerst gestart met “de opstelling” in en rondom de teams. 

Hierbij ging het met name om: 
• het creëren van helderheid over teamtaken en het beleggen ervan in de teams; 

• het aanbrengen van verdieping en verbreding in de rol van EVV-er; 
• het aanvullen van het zorgleefplan met risicosignalering, het verhelderen van de 

doelen en het optekenen van het levensverhaal van de bewoners; 

• het aanbrengen van een helder onderscheid in de rollen van locatiemanager en 
teamcoach;  

• het organiseren van ondersteuning nabij de teams met behulp van de introductie 
van kwaliteitscoaches. 

 
Gekozen werd om de implementatie van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg en de 
gesignaleerde knelpunten en verbeterpunten te koppelen aan de introductie en de 

invoering van de KVC. Te starten met de teams in de zorg en in een later stadium met 
teams uit de ondersteunende diensten van SVRO, de receptie, de huishouding en de 

keuken. 
 

2.2. Introductie van de KVC 
De kern van het verbeterprogramma én de veranderaanpak is om: 
1. het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg te implementeren én 

2. korte en lange termijn verbeteringen op het gebied van de kwaliteit van zorg 
kort-cyclisch en methodisch aan te pakken met behulp van de KVC. 

 
De KVC is een manier van werken die medewerkers helpt om te leren van ervaringen 
en om de kwaliteit van zorg en leven te verbeteren. In deze werkwijze is kwaliteit 

gedefinieerd aan de hand van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. De KVC is erop 
gericht om lerend werken én kort-cyclisch verbeteren onderdeel te maken van de 

dagelijkse werkzaamheden van het team. Met deze aanpak worden korte- en 
langetermijnverbeteringen kort-cyclisch en methodisch aangepakt en verankerd.  
 

De KVC bestaat uit de volgende instrumenten:  
- 360graden-verbetermeting;  

- Verbeterdialoog; 
- Verbetertool (de verbeterapp). 
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Toelichting op de drie instrumenten  
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
360graden-verbetermeting 
De verbetercyclus begint met het invullen van een 360graden-verbetermeting, de zogenaamde 0-meting. 
Deze meting wordt 360graden-verbetermeting genoemd omdat de meting plaatsvindt bij de bewoner zelf 
én bij doelgroepen die zich rondom de bewoner bevinden: medewerkers, behandelaren, 
familie/mantelzorgers, vrijwilligers en het management. 

 
Verbeterdialoog: KVC-bijeenkomsten 
Over de uitkomsten wordt met iedere genoemde doelgroep meerdere verbeterdialogen gevoerd in 
zogenaamde KVC- bijeenkomsten. Deze verbeterdialogen vormen de kern van de KVC. De KVC-
besprekingen zijn bij SVRO gekoppeld aan het werkoverleg.  
Vanuit de verbetermeting kiest het team zelf op basis van de dialoog een aantal thema’s waar ze binnen 
een aantal weken verbetering op willen en kunnen realiseren. Met deze verbeterpunten gaan teams actief, 
kort-cyclisch en methodisch aan de slag.  

 
Verbetertool (verbeterapp) 
Teams volgen hun eigen ontwikkelingen op de voet met behulp van een verbetertool. Deze bestaat uit een 
app en uit software, waarmee de ontwikkelingen kwantitatief en visueel worden ondersteund. 
Met kort-cyclisch verbeteren wordt hier bedoeld dat teams voor de meeste thema’s vier tot tien weken 
nodig hebben om de verbetering naar het gewenste niveau te tillen. Sommige thema’s zijn sneller geregeld 
en andere thema’s duren iets langer dan tien weken. 

 
De methode van verbeteren is eenvoudig. Onder begeleiding geeft elk team collectief betekenis aan het te 
verbeteren thema door de vraag te beantwoorden: “Wat bedoelen we nu precies? Waar gaat dit thema 
over?” Het team geeft hier de grenzen aan (de afbakening) en brengt bij dit onderdeel nauwkeurig de 
knelpunten in kaart. Deze collectieve betekenisgeving is essentieel om de neuzen op hetzelfde moment, 
dezelfde kant op te hebben. 

 
Vervolgens wordt in en met het team bepaald aan welke normen het verbeterthema moet voldoen. Dit 
onderdeel is essentieel voor het normbesef en de gemeenschappelijke taakopvatting. 
Het team bepaalt onderling wie, wat, wanneer doet en op welke wijze de vorderingen in de verbetertool 
worden gevolgd. Het maken van concrete afspraken bevordert hiermee helderheid en duidelijkheid, 
evenals eigenaarschap. 
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In de eerstvolgende verbeterdialoog worden de vorderingen besproken. Bepaald wordt 
of er bijgestuurd moet worden of niet. Is eenmaal een verbeterthema naar het 

gewenste kwaliteitsniveau gebracht, dan wordt het thema voorlopig afgesloten, en 
wordt een nieuw thema gekozen. Na zes maanden volgt opnieuw een evaluatie met 
behulp van de verbeterapp. 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
  

Voorbeeldvraag in de verbeterapp. 
Hoe tevreden ben je over de samenwerking met de vrijwilligers die horen bij jouw team? 

Meetvoorbeeld. 
Hoe tevreden ben je over de samenwerking met de vrijwilligers die horen bij jouw team? 



 

  9 

 

 

3. Doelstellingen en beoogde resultaten 

 

3.1 Doelstellingen 
De bedoeling van de aanpak is dat teams van SVRO met behulp van de KVC: 

• leren leren; 
• cyclisch en methodisch leren; de PDCA (plan – do – check – act); 

• samen verbeteren; 
• het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg implementeren. Teams krijgen en hebben het 

inzicht dat hun professionele handelen aan eisen is verbonden; 
• elk thema vanuit de 360graden-verbetermeting van een norm en actieplan voorzien;  
• groeien in initiatief en zelfstandigheid; 

• het goede gesprek aangaan met bewoners, familie, vrijwilligers, behandelaars etc.;  
• de opstelling in het eigen team verbeteren door een juiste rol- en taakverdeling aan 

te brengen tussen verpleegkundigen, EVV-er, verzorgenden, helpenden/huiskamer-
medewerkers. 

 

3.2 Beoogde resultaten 
SVRO heeft de beoogde resultaten uit het oorspronkelijk plan van aanpak omgevormd 

naar resultaten die een op een passen in de thema’s van het Kwaliteitskader 
Verpleeghuiszorg. Hier wordt volstaan met de melding, in de inleiding is al aangeven 

wat de overwegingen zijn geweest voor deze aanpassing. 
 
Bij het vaststellen van de beoogde resultaten zijn de uitkomsten van de 360graden- 

verbetermeting als 0-meting gebruikt. De ambitie - wat willen we bereiken - heeft het 
management in streefwaarden verwoord.  

 
In onderstaande tabel zijn beide waarden opgenomen, aan de hand van de acht 

pijlers van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg, waaraan het thema zelf-organiseren 
is toegevoegd. In de tabel is per pijler te lezen wat het niveau was van de startsituatie 
en welke uitkomsten het management nastreeft.  

 

NR KPI Waarde 

0-meting 

Streefwaarden 

1-meting 

1 Persoonsgerichte zorg en 
ondersteuning 

6,7 7,5 

2 Wonen en Welzijn 7,0 7,5 

3 Veiligheid 6,1 7,1 

4 Leren en verbeteren van 

kwaliteit 

5,2 6,2 

5 Leiderschap, governance en 
management 

5,8 6,8 

6 Personeelssamenstelling 6 6,5 

7 Gebruik van hulpbronnen 7 7,5 

8 Gebruik van informatie 7,2 7,5 
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NR KPI Waarde 

0-meting 

Streefwaarden 

1-meting 

9 Zelforganiseren   

 A. % concreet uitgewerkte 
teamtaken 

2 teamtaken 
uitgewerkt  

alle teamtaken 
uitgewerkt 

 B. % medewerkers dat 

helderheid ervaart bij taken 
coach en locatiemanager 

teams zijn < 6 
ontevreden  

teams zijn >7 tevreden 

 C. aantal teamtaken dat goed 

in de teams is belegd 

teams zijn < 6 

ontevreden  
teams zijn >6 tevreden 

 D. visie op leiderschap en 
zelforganisatie is vastgesteld 

en ingevoerd 

visie ontbreekt gereed Q1 2017 

 
 

 

Wat het effect is geweest van de aanpak en welke resultaten zijn bereikt, is meer in 
detail terug te lezen in hoofdstuk 4. 
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4. Gerealiseerde resultaten 
In de afgelopen 18 maanden is het plan Doorleef de zorg, meestal met enthousiasme 
en zeker met een grote inzet, uitgevoerd. De uitkomsten komen tot uitdrukking in het 

grafisch overzicht op de volgende pagina.  
 

In dit overzicht zijn in de 
staafdiagrammen de 
SVRO-brede score van de 

1-meting weergegeven.  
De rode strepen in de 

staven geven de score 
van de 0-meting weer. 

Zichtbaar is dat op elk 
pijler van het 
Kwaliteitskader 

Verpleeghuiszorg een 
substantiële verbetering is 

bereikt. 
 
Hierbij is opgemerkt dat 

de scores van de 
metingen van de locaties 

Elim en Maranatha 
nagenoeg identiek zijn. 
De getoonde grafiek 

schetst het beeld van Elim 
en Maranatha samen. 

 
 
 

 
 

 
In de hoofdstukken 4.1 tot en met 4.9 zijn de resultaten op KPI-niveau (op 
themaniveau) en daarmee meer in detail weergeven.  

 
Bij de meeste onderliggende onderwerpen geeft de score van de 1-meting een hogere 

score te zien dan de beoogde streefwaarden. Kortom, het programma Doorleef de 
zorg heeft bevorderd dat er op elke thema van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg, 
zichtbare vooruitgang is geboekt. 

 
De uitkomsten zijn uitgedrukt in gemiddelde scores. Concreet betekent dit dat er 

teams zijn die soms net onder, soms net boven het gemiddelde uitkomen. De 
spreiding van de uitkomsten - de verschillen tussen de teams - is gering. 
 

4.1 Persoonsgerichte zorg 
Probleemanalyse (bron: plan van aanpak Doorleef de zorg): 
• Het ‘levensverhaal’ is zelden compleet genoeg opgetekend in het zorgleefplan (en 

daarmee onvoldoende bij medewerkers bekend) om te benutten in het directe 
contact met bewoners tijdens de dagelijkse zorg (zie KPI 1a en 1b). 
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• De doelen in het zorgleefplan zijn voor verbetering vatbaar waardoor over de 

dagelijkse zorg heldere afspraken kunnen worden gemaakt (zie hiervoor KPI 1c - 
1d). 

 

In onderstaande tabel staan de scores van de 0-meting, van de streefwaarden en van 

de 1-meting overzichtelijk naast elkaar. In de rechter kolom is de beleving van 
cliënten/mantelzorgers/familie van de persoonsgerichte zorg apart zichtbaar gemaakt. 
 

KPI 

1 
Persoonsgerichte zorg en 

ondersteuning 
Waarde  
0-

meting 

Streef-

waarden  
1-meting 1-meting 

specifiek 

1a 
Aandacht en betrokkenheid voor de 

cliënt 
6,7 7,5 8,4 

9 
(bewoners

/familie) 

1b Medewerkers kennen de cliënt 6,7 7,5 8,4 
8,4 

(bewoners

/familie) 

1c 
Heldere afspraken over dagelijkse 

zorg 
6,7 7,5 8,4 

9 
(bewoners

/familie) 

1d 
Zorgleefplan opstellen met cliënten 

en/of naasten 
6,7 7,5 8,4 

9 
(bewoners

/familie) 

1e 
Zorgleefplan als basis voor de 

gewenste zorg 
6,7 7,5 8,4 

8,9 
(bewoners

/familie) 

 
 

 

Aandachtspunt voor de verdere borging: 
• Er is bij SVRO veel betrokkenheid bij bewoners. Er wordt gewerkt vanuit een warm 

hart en vanuit goede intenties. Het blijvend oog hebben voor échte aandacht vraagt 

waakzaamheid en alertheid van de teams. Zeker als er in de teams druk wordt 
ervaren, neemt de taakgerichtheid toe en de persoonsgerichte aandacht af. 

• De bedoelde aandacht zit in kleine dingen, bijvoorbeeld in het voorkomen dat 
bewoners letterlijk moeten opkijken naar medewerkers omdat de bewoner zit en de 
medewerker staat. Dit komt nog voor bij de ADL-zorg en bij activiteiten in de 

huiskamer.  
• Aandacht- en actiepunt: georganiseerde aandacht op dit punt is voorlopig nog nodig. 

Daarom thema ook in 2019 handhaven in de verbeterdialogen. 
 

4.2 Wonen en welzijn 
Probleemanalyse (bron: plan van aanpak Doorleef de zorg): 

• Vrijwilligers voelen de waardering en erkenning niet zo in het dagelijkse contact 

met de teams. 
• Vrijwilligers hebben onvoldoende aanspreekpunten in de teams. 

• Vrijwilligers worden in onvoldoende mate ingezet; geen actieve vragen vanuit de 
teams. 

• Het werk van vrijwilligers wordt onvoldoende over de teams heen gecoördineerd.  
• De inzet van en de samenwerking tussen formele en informele zorgverleners 

wordt zelden met betrokkenen besproken en geëvalueerd (KPI 2c en 2d). 
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• De dag- en tijdbesteding van bewoners is voor verbetering vatbaar (KPI 2b). 

 
In de teams is geregeld dat er aanspreekpunten zijn voor vrijwilligers. Met deze 

aanspreekpunten én met de collega’s die op een betreffende dag dienst doen, wordt 
besproken welke aanvullende ondersteuning door vrijwilligers gedaan kan worden. 

Ook wordt de samenwerkingen tussen teams en vrijwilligers nu regelmatig besproken 
en geëvalueerd. Vrijwilligers geven aan deze samenwerking inmiddels een 7,5 (zie KPI 
2d). 

 
In onderstaande tabel staan de scores van de 0-meting, van de streefwaarden en van 

de 1-meting naast elkaar. In de rechter kolom is de beleving van cliënten/mantel-
zorgers/familie van wonen en welzijn van apart zichtbaar gemaakt. 
 

Opgemerkt is, dat voor KPI 2a niet een specifieke en centrale interventie is bedacht, 
maar dat de waardering van bewoners/mantelzorgers wel is gestegen. Waarschijnlijk 

is het geven van aandacht aan levensvragen impliciet meegenomen bij KPI 1a; 
aandacht en betrokkenheid voor de cliënt. 
 

KPI 2 Wonen en welzijn Waarde  
0-

meting 

Streef 

waarden  
1-

meting 
1-meting 

specifiek 

2a Aandacht voor levensvragen 7,0 7,5 8,1 
7,9 

(bewoners/fa

milie) 

2b 
Zinvolle tijdsbesteding en 

activiteiten 
7,0 7,5 8,1 

7,4 
(bewoners/fa

milie) 

2c Familieparticipatie 7,0 7,5 8,1 
9,2 

(bewoners/fa

milie) 

2d 
Samenwerking met de 

vrijwilligers en 

familie/mantelzorgers 
6,5 7,5 8,1 

7,5 
(vrijwilligers) 

 

 

 
Aandachtspunt voor de verdere borging: 
• Op het gebied van zinvolle tijdbesteding is een behoorlijke vooruitgang geboekt. De 

introductie van huiskamermedewerkers heeft hieraan zeker bijgedragen. 
Tegelijkertijd is er nog ruimte voor ontwikkeling en persoonlijk maatwerk. Dit blijkt 

uit de evaluatie van dit thema in de teams, maar ook uit de score van 
cliënten/mantelzorgers bij de 1-meting. 

• Aandacht- en actiepunt: teams investeren in Q3 en Q4 extra tijd om samen met 

bewoners/mantelzorgers een plan op maat voor elke bewoner op te stellen. 

 
4.3 Veiligheid 
Probleemanalyse (bron: plan van aanpak Doorleef de zorg): 

• Het methodisch werken moet opnieuw geïntroduceerd worden (KPI 3a-3c). 
• Cliënten lopen, vanuit het perspectief van medewerkers onbewust en onbedoeld, 

mogelijk meer risico dan wordt gedacht. Het managen van gezondheidsrisico’s is 

nog niet voldoende onder controle (KPI 3b). 
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• Er wordt onvoldoende geleerd van incidenten doordat de leercultuur binnen SVRO 

sober is (KPI 3c). 
• De kennis binnen teams over wat verantwoorde en veilige zorg is kan omhoog 

(3a). 
 

In onderstaande tabel staan de scores van de 0-meting, van de streefwaarden en van 
de 1-meting naast elkaar. 
 

KPI 3 Veiligheid 
Waarde  
0-meting 

Streefwaarden 
1-

meting 

3a 
Werken volgens de Veilige principes in de 

medicatieketen 
6,1 7,1 8,1 

3b 
Inventarisatie van de gezondheidsrisico’s 

en zichtbare navolging 
6,1 7,1 8,1 

3c Meten en leren van incidenten 6,1 7,1 8,1 

 

 

 

Toelichting: 
 
• De Achilleshiel in de medicatieketen bij SVRO is het toedienen. In dit 

procesonderdeel worden de meeste incidenten geregistreerd. Het aantal medicatie-
incidenten is in de achterliggende periode niet substantieel gedaald. Een 

verscherping op het invullen heeft tijdelijk geleid tot een stijging van het aantal 
registraties. De registratie van incidenten is nu op orde. Inmiddels worden MIC’s 
besproken in alle teams. Het leren en daardoor voorkomen van incidenten wordt 

hiermee bevorderd. De verwachting is dat op termijn het aantal (medicatie) 
incidenten daalt. 

 
• Van alle bewoners is nu een actueel overzicht beschikbaar van de 
gezondheidsrisico’s. Daarmee is een 100%-score bereikt. Een punt voor voortzetting 

in de ontwikkeling (en aandachtspunt bij de verdere borging) is de rapportage over 
de opvolging van de risico’s. 

 
Aanvullend op bovenstaande KPI 3 is een set indicatoren basisveiligheid bij SVRO 

geïntroduceerd. Het gaat hier om de landelijke set waarmee een indicatie wordt 
gegeven over de basisveiligheid. De thema’s die de basisveiligheid uitdrukken zijn 
opgenomen in onderstaande KPI3#.  
 

KPI 

3# 
Indicatoren basisveiligheid Norm Status Kwalificatie 

3.1 MIC’s bespreken in teams, 

inclusief medicatie-incidenten  
Bespreken in 

alle teams 
MIC’s worden 

besproken in alle 

teams 

voldoet 

grotendeels 

aan de norm 

3.2 Medicatiereview Bij alle 

bewoners 
Review vindt 

plaats bij alle 

bewoners 

voldoet 

grotendeels 

aan de norm 
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KPI 

3# 
Indicatoren basisveiligheid Norm Status Kwalificatie 

3.3 Decubituspreventie Geen 

(landelijke) 

norm  

In week 22, 1 

bewoner met 

decubitus 

voldoet 

grotendeels 

aan de norm 

3.4 Middelen en maatregelen; 

review 
Maandelijkse 

review 
Maandelijkse 

reviews; 

uitkomsten 

worden 

besproken in 

MDO 

voldoet 

grotendeels 

aan de norm 

3.5 Middelen en maatregelen; 

vrijheidsbeperking 
Geen 

(landelijke) 

norm  

Bij 27% van de 

bewoners zijn 

maatregelen 

toegepast 

voldoet 

grotendeels 

aan de norm 

 

 

 

Aandachtspunt voor de verdere borging: 

• MIC’s blijvend bespreken in alle teams. 
• Thema rapporteren op gezondheidsrisico’s wederom agenderen voor de 

verbeterdialogen. De opvolging wordt meestal wel goed gedaan, maar in de 
rapportages is dit niet gemakkelijk terug te vinden. 

 

4.4 Leren en verbeteren van kwaliteit 
Probleemanalyse (bron: plan van aanpak Doorleef de zorg): 

• Een constructief kritische houding, het geven en ontvangen van feedback en het 
open en transparant bespreken van fouten zijn belangrijke en gedeeltelijk 

ontbrekende randvoorwaarden benodigd voor het aspect ‘leren en ontwikkelen’ (KPI 
4a-4b). 

• SVRO maakt nog onvoldoende deel uit van een lerend netwerk (KPI 4c). 

 
In onderstaande tabel staan de scores van de 0-meting, van de streefwaarden en van 

de 1-meting naast elkaar. In de rechter kolom is de beleving van medewerkers van 
leren en verbeteren van kwaliteit apart zichtbaar gemaakt. 
 

KPI 4 Leren en verbeteren Waarde  
0-meting 

Streef-

waarden  
1-meting 1-

meting 

specifie

k 

4a Feedback en complimenten geven  5,2 6,2 6,0 
7,2 

(med.) 

4b Voldoende overlegmomenten 5,2 6,2 6,0 
8 

(med.) 

4c 
Deel uitmaken van een extern lerend 

netwerk 
nee ja ja n.v.t. 

 

 

 

Toelichting:. 
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Team- en kwaliteitscoaches hebben bij alle bijeenkomsten over teamontwikkeling en 
tijdens de KVC’s het geven en ontvangen van feedback als ‘rode draad’ in de aanpak 

opgenomen. In de score komt tot uitdrukking dat medewerkers ervaren dat hierin 
substantieel vorderingen zijn gemaakt. 

  
SVRO maakt deel uit van een lerend netwerk. Het netwerk is inmiddels uit 
verschillende onderdelen opgebouwd: 

1. Collega zorgorganisaties: Cedrah, RST zorgverleners, Het Anker Kesteren, 
Verpleeghuis Norschoten; kennisuitwisseling op bestuurlijk niveau. 

2. Kennisinstituten: Hoornbeeck college, Christelijk Hogeschool Ede, Netwerk 
palliatieve zorg Gelderse Vallei; kennisuitwisseling op doelgroepniveau (EVV-er, 
verpleegkundigen, verzorgenden, etc). 

3. Behandelaren: Novicare; inhoudelijke kennisuitwisseling op medewerker- en 
teamniveau. 

4. Intercollegiaal: kennisuitwisseling op ervaringsniveau tussen management en 
medewerkers van beide SVRO-locaties. 
 

Een mooi voorbeeld van dit laatste is een in mei 2018 georganiseerd congres waarbij 
medewerkers van de locaties Elim en Maranatha elkaar hebben geïnspireerd door 

kennis en ervaring te delen op het gebied van formele en informele zorg, 
samenwerking met elkaar en met het netwerk (waaronder) vrijwilligers, 
vrijheidsverruiming en -beperking en palliatieve/terminale zorg. 

 
De visie van SVRO op leren en verbeteren is dat er structureel aandacht moet zijn 

voor ontwikkeling, voor het individu en voor het team. Hiervoor heeft SVRO tijd en 
geld gereserveerd in de begroting. Bij het in de praktijk neerzetten van deze visie 
heeft SVRO gekozen voor een pragmatistisch uitgangspunt, namelijk door “te leren 

door te doen”. Vanuit deze visie heeft SVRO ervoor gekozen om de KVC te 
introduceren als middel om te leren en te verbeteren. Gemiddeld genomen zijn 

medewerkers erg tevreden over het werken met de KVC. 
 

4.5 Leiderschap, governance en management  
Probleemanalyse (bron: plan van aanpak Doorleef de zorg): 
1. Op Sirjon/SVRO-niveau is er een onvoldoende stevige visie (KPI 5a). 

2. DCS staat (te) veraf van SVRO (in houding en gedrag, in systemen en processen, 
werkwijzen en protocollen) (KPI 5f2). 

3. Het management van SVRO heeft nog niet voldoende regie op het meten, 
monitoren en eventueel bijsturen van de kwaliteit van zorg (KPI 5e). 

4. Teams worden nog onvoldoende ondersteund in hun dagelijkse werk en in hun 

grote in ontwikkeling (5f1). 
5. Op locatieniveau kan het situationele leiderschap en situationeel coachen steviger; 

er is bovendien teveel onduidelijkheid over de taken/rollen en bevoegdheden van 
teams, teamcoach en locatiemanager (KPI 5b). 

 
In onderstaande tabel staan de scores van de 0-meting, van de streefwaarden en van 
de 1-meting naast elkaar. In de rechter kolom is de beleving van medewerkers van 

leiderschap, governance en management apart zichtbaar gemaakt. 
 

KPI 

5 
Leiderschap en management  Waarde  

0-meting 
Streef 

waarden 
1-meting 1-meting 

specifiek 
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KPI 

5 
Leiderschap en management  Waarde  

0-meting 
Streef 

waarden 
1-meting 1-meting 

specifiek 

5a Heldere visie waarin cliënten 

centraal staan 5,8 6,8 6,5 
8,0  

(med.) 

5b Locatie-management is voor 

medewerkers voldoende 

zichtbaar/ondersteunend 
5,8 6,8 6,5 

4.8/6.9 
(med.) (*) 

5c Cliënten en naasten hebben invloed 

op beleid  5,8 6,8 6,5 
6,5 

(bewoners/

familie) 

5d Medewerkers voldoende invloed op 

het beleid? (via bijvoorbeeld 

VAR/PAR) 
5,8 6,8 6,5 6.5 (med.) 

5e Management neemt voldoende 

regie en verantwoordelijkheid over 

kwaliteitsplan 

Kwaliteits-

plan is 

niet 

opgenome

n in 

bestaande 

plancyclus 

Kwaliteits

-plan is 

geheel 

opgenome

n in 

bestaande 

plancyclus 

Kwaliteits

plan 

opgenome

n in 

plancyclus

Meten en 

monitoren 

m.b.v. 

KVC 

n.v.t 

5f1 Teams ervaren ondersteuning van 

(locatiegebonden) ondersteunende 

afdelingen 

niet 

gemeten 
>7 7 7.4 

(med.) 

5f2 Management SVRO ervaart 

ondersteuning van ondersteunende 

afdelingen (DCS) 

MT is 

ontevrede

n;<5 

>7 n.v.t. 6              

(MT) 

 
 

 

Toelichting 
• (*) Met het eerste cijfer bij KPI 5b (4.8) geven medewerkers een kwalificatie aan de 

zichtbaarheid/ondersteuning van de Raad van Bestuur. Met het tweede cijfer geven 

medewerkers de zichtbaarheid/ondersteuning aan van de locatiemanager. 
• Inmiddels heeft SVRO een heldere visie op zorg, wonen, welzijn, identiteit en op 

cliënten. Deze visie wordt uitgedragen en herkennen medewerkers in ruime mate 
(zie hiervoor hun score in de 1-meting). 

• De taken en rollen van locatiemanager en coaches zijn er in het afgelopen anderhalf 

jaar een stuk duidelijk op geworden. Niet in het minst omdat coaches inmiddels een 
heldere positie innemen en teams met raad en daad bijstaan. 

• Het management heeft op de thema’s van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg niet 
alleen een duidelijke koers uitgezet; zij hebben regie over de onderwerpen die er 
voor SVRO toe doen. Zo voeren ze regie over het kwaliteitsplan, het 

kwaliteitssysteem en op de randvoorwaarden die teams nodig hebben om hun werk 
goed te doen.  

• De Raad van Bestuur van Sirjon heeft de aangekondigde koerswijziging voor DCS 
vertaald in een transitieprogramma  dat in 2018 loopt. Doel is te zorgen voor een 
betere aansluiting van de dienstverlening van DCS t bij Siloah en SVRO. Het 
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programma voorziet in structuur- en cultuurwijzigingen en neemt daarom (nog) 

geruime tijd/enkele jaren in beslag. 
 

4.6 Personeelssamenstelling 
Probleemanalyse (bron: plan van aanpak Doorleef de zorg): 

• Uit de scan komt naar voren dat op de formatie van SVRO weinig wordt gestuurd in 
de zin dat een gewenst toekomstbeeld op het gebied van personele samenstelling 

wordt nagestreefd. 
• De verbeteronderwerpen behorende bij KPI 6a - 6e komen rechtsreeks uit de 0-

meting voort. 

 
In onderstaande tabel staan de scores van de 0-meting, van de streefwaarden en van 

de 1-meting naast elkaar. In de rechter kolom is de beleving van medewerkers van de 
personeelssamenstelling apart zichtbaar gemaakt. 
 

KPI 

6 
Personeelssamenstelling Waarde  

0-meting 
Streef 

waarden 
1-

meting 
1-

meting 

specifie

k 

6a Voldoende (gekwalificeerde) 

medewerkers 
6 6,5 6,9 6.4 

(med.) 

6b Voldoende tijd en ruimte voor de cliënt 6 6,5 6,9 6.3 

6c Voldoende balans vast- en flexibel 

personeel 
6 6,5 6,9 6.6 

(med.) 

6d Taken, verantwoordelijkheden en 

bevoegdheden zijn helder en duidelijk 
6 6,5 6,9 6.8 

(med.) 

6e Inhoud en vorm geven aan flex in de 

teams 
teams 

beschikken 

over en 

ervaren 

onvoldoend

e flex 

teams 

zijn >.6 

tevreden 

over de 

flex 

n.v.t. 6,3 (med) 

6f SVRO werkt aan het beïnvloeden van 

een evenwichtige leeftijdsopbouw  
onvoldoend

e onderdeel 

van beleid 

In Q2 

2018 

onderdee

l van 

beleid 

Is nu 
onderdeel 

van de 
beleidscy-

clus 

n.v.t. 

6g Onderzoek starten om op teamniveau 

een evenwichtig verband aan te 

brengen in de gewenste schaal- en 

functiemix en de zorgzwaarte. 

Onvoldoend

e evenwicht 
In Q2 

2018 

onderzoe

k gestart 

n.v.t. n.v.t. 

 
 

 
Toelichting: 
• De uitkomsten van de 1-meting zijn hoger dan van de 0-meting en liggen op of rond 

de streefwaarden. 
• SVRO heeft maatregelen genomen om meer grip te krijgen op en sturing te geven 

aan de formatie. Voor het onder controle krijgen van de registratie en informatie en 
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voor het ontwikkelen van stuurinformatie, is extra formatie aangetrokken. Hiermee 

heeft het management veel meer dan voorheen, zicht op wat er formatief gebeurt. 
Tegelijkertijd heeft SVRO op het gebied van de personele samenstelling een 

wensbeeld geformuleerd in aantallen en kwalificaties, en is er geld gereserveerd 
voor scholing, opleiding en instructie. Kortom, randvoorwaardelijk heeft SVRO de 

zaken op orde.  
• Voor fluctuaties op de korte termijn is SVRO - net als andere zorgorganisaties - in 

sterke mate afhankelijk van beschikbaarheden op de arbeidsmarkt. Voor de lange 

termijn investeert SVRO door eigen medewerkers op te leiden en ze door te laten 
stromen. Dit alles neemt niet weg dat de formatie onder druk blijft staan. 

 

4.7 Gebruik van hulpbronnen 
Probleemanalyse (bron: plan van aanpak Doorleef de zorg): 
• Geen. 
• Thema meegenomen vanuit 0-meting; geen interventies vanuit plan van aanpak. 

 
In onderstaande tabel staan de scores van de 0-meting, van de streefwaarden en van 

de 1-meting naast elkaar. In de rechter kolom is de beleving van medewerkers van 
het gebruik van hulpbronnen apart zichtbaar gemaakt. 
 

KPI 
7 

Gebruik van hulpbronnen Waarde  
0-meting 

Streef 
waarden  

1-meting 1-meting 
specifiek 

7a Eenvoudige werkwijze(n) en 
procedures 7 7,5 7,3 

7.3 
(med.) 

7b Evaluatie van werkwijzen, regels en 
procedures 

7 7,5 7,3 
6.8 

(med.) 

 
 

 

4.8 Gebruik van informatie 
Probleemanalyse (bron: plan van aanpak Doorleef de zorg): 

• Locatie-management staat op ruime afstand van de teams en heeft daardoor nog 
onvoldoende gevoel en zicht op de kwaliteit van zorg. 

• Een snelle en grote inhaalslag moet worden gemaakt om aan teams en management 
van SVRO op tijd de juiste informatie beschikbaar te stellen. Deze informatie is 
nodig voor sturing en bijsturing. 

 

In onderstaande tabel staan de scores van de 0-meting, van de streefwaarden en van 

de 1-meting naast elkaar. In de rechter kolom is de beleving van medewerkers van 
het gebruik van informatie apart zichtbaar gemaakt. 
 

KPI 8 Gebruik van stuurinformatie Waarde  
0-meting 

Streef 

waarden  
1-

meting 
1-meting 

specifiek 

8a MT/Locatie-management heeft 

voldoende gevoel over de huidige 

kwaliteit van zorg 
7,2 7,5 7,5 

8.2 
(med.) 

8b Stuurinformatie is juist en tijdig 

beschikbaar  
7,2 7,5 7,5 

6,9 
(med.) 
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Toelichting: 
• Met behulp van het traject Doorleef de zorg is er voldoende urgentiebesef bij het 

management om informatie te hebben over, en te sturen op, de kwaliteit van zorg. 
Tegelijkertijd hebben locatiemanagers - samen met de team- en kwaliteitscoaches - 
een heldere taakafbakening afgesproken en staan ze allen in een goede positie ten 

opzichte van de teams. Medewerkers zien dit en waarderen de aangebrachte 
duidelijkheid met een voldoende (Zie hiervoor KPI 9b). 

 

4.9 Zelf-organiseren  
Probleemanalyse (bron: plan van aanpak Doorleef de zorg): 
1. Teamtaken zijn onvoldoende concreet uitgewerkt, niet compleet en niet aangevuld 

met bevoegdheden en het afleggen van verantwoording. 

2. Aan de teamcoaches is geen heldere opdracht meegegeven, er zijn geen 
doelstellingen en resultaatgebieden geformuleerd en er is geen rolscheiding 

aangebracht tussen wat de teamcoach en de locatiemanagers doen. 
3. De tijd die benodigd is voor het uitvoeren van teamtaken wordt niet ingeroosterd. 

Medewerkers ervaren daardoor dat een teamtaak boven op het werk komt en 

daardoor veel druk veroorzaakt. Als er tijd voor is dan voeren we de teamtaak uit, 
is er geen tijd voor dat doen we het niet, zo laat de praktijk zien. 

4. Een visie op zelf-organiseren ontbreekt.  
 

In onderstaande tabel staan de scores van de 0-meting, van de streefwaarden en van 

de 1-meting naast elkaar. In de rechter kolom is de beleving van medewerkers van 
zelf-organiseren apart zichtbaar gemaakt. 
 

KPI 
9 

Zelf-organiseren Waarde  
0-meting 

Streef 
waarden  

1-
meting  

1-meting 
specifiek 

9a  % concreet uitgewerkte teamtaken 2 teamtaken 
uitgewerkt  

alle 
teamtake

n 
uitgewerkt
; 11 stuks 

Gereed; 
alle 

teamta-
ken zijn 

uitgewer
kt 

n.v.t. 

9b % medewerkers dat helderheid 
ervaart bij taken coach en 
locatiemanager 

teams zijn < 
6 tevreden  

teams zijn 
> 7 

tevreden 

 6,6  
(med.) 

9c aantal teamtaken dat goed in de 
teams is belegd 

teams zijn < 
6 tevreden  

teams zijn 
> 6 

tevreden 

 7,5 
(med.) 

9d visie op zelf-organiseren is 
vastgesteld en ingevoerd 

visie 
ontbreekt 

Visie is 
gereed en 
beschikba

ar 

 Visie is 
gereed, 

beschikbaar 
en wordt 

uitgedragen 
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aTer toelichting op bovenstaande tabel het volgende. 

Toelichting: 

• Alle teamtaken zijn concreet uitgewerkt, aangevuld met bevoegdheden en het 
afleggen van verantwoording. Na periodieke evaluaties vinden hierop steeds kleine 

bijstellingen plaats. 
• Team- en kwaliteitscoaches hebben een heldere ‘opdracht’ en een duidelijke 

taakafbakening. Hierdoor is een duidelijke rolscheiding aangebracht tussen wat de 

team- en kwaliteitscoach en wat de locatiemanagers doen. 
• Teamtaken worden inmiddels overwegend ingeroosterd. Dit heeft de rust en 

stabiliteit in de teams mede bevorderd. 
• Sirjon heeft een visie op zelf-organiseren geformuleerd. Deze visie is beschikbaar 

gesteld aan Siloah en SVRO en wordt door het management uitgedragen en 

ingevoerd. 
 
Le 

  



 

  22 

 

5. Evaluatie/reflectie op de aanpak 
1. Enkele weken na de goedkeuring van het plan van aanpak (januari 2017) werd 

besloten om het programma Doorleef de zorg te aan te passen aan en af te 
stemmen op de inrichting van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg (i.p.v. op de 
vijf pijlers van Waardigheid en trots).Tegelijkertijd besloot SVRO deel te nemen 

aan de landelijke pilot om de KVC als methodiek en instrument in te zetten om te 
leren en te verbeteren. Beide besluiten waren impactvol. Op procesniveau hebben 

ze daarna in belangrijke mate de (in)richting van het programma bepaald. Op 
inhoudsniveau werd het programma er rijker van, omdat het werd aangevuld met 
de uitkomsten vanuit de 360graden-verbetermeting.  

2. De introductie van een volledige KVC (meten, verbeteren, monitoren) was nieuw 
voor iedereen (SVRO, Vilans, leverancier) en verliep in de voorbereiding 

aanvankelijk rommelig. Onduidelijk was wat er in de voorbereiding precies moest 
gebeuren en wie, wat zou doen. Meer regie was daarom nodig, zo bleek uit de 

tussenevaluatie. Toen eenmaal de rollen goed werden ingevuld en de taken 
onderling helder waren verdeeld, ontstond een herkenbare en goed werkbare 
structuur.  

3. Het ‘benoemen’ van beheerders van de verbeterapp is niet doordacht genoeg 
gebeurd. We waren al blij als iemand het wilde doen, want er waren er niet veel 

die stonden te trappelen! De praktijk liet zien dat medewerkers die het beheren 
van een dergelijk app leuk vinden, gewend zijn om met apps te werken en 
beschikken over enige vaardigheden, na een paar workshops goed uit de voeten 

kunnen. Medewerkers die één of meerdere genoemde kenmerken missen, hebben 
blijvend ondersteuning en begeleiding nodig, zo liet de praktijk bij SVRO zien. 

4. Het tempo van invoering van de KVC, het beheren van de app, het formuleren van 
vragen in de app en het (laten) beantwoorden van vragen, lag aanvankelijk te 
hoog. Weerstanden en een dalende belangstelling voor de KVC waren het gevolg. 

Het tempo werd daarom aangepast en de ondersteuning bij het formuleren van 
vragen in de verbeterapp is geïntensiveerd. Met deze interventies is voorkomen 

dat het ‘tempo' een afbreukrisico werd.  
5. De KVC werd gekoppeld aan het werkoverleg. De duur van het werkoverleg werd 

daardoor verlengd. Het grote voordeel hiervan is dat de KVC meelift in een 

bekende (rooster)frequentie. De keerzijde is dat het verbeteren van de kwaliteit 
van zorg niet altijd de prioriteit krijgt die gewenst is. Het was één van de oorzaken 

waarom er verschillen zijn ontstaan tussen teams. Deze verschillen hebben binnen 
SVRO niet geleid tot veiligheidsrisico’s voor bewoners en/of een daling van de 
kwaliteit van zorg. Een consequentie was wel dat het voor een aantal teams langer 

heeft geduurd voordat de gewenste kwaliteitsstandaard werd bereikt.  
6. Het systematisch en methodisch verbeteren is gebaat bij het goed regelen van 

belangrijke randvoorwaarden. Een dergelijk understatement werd bevestigd bij de 
uitvoering van het programma Doorleef de zorg. Hierbij waren randvoorwaarden 
zoals tijd en gelegenheid om deel te nemen aan KVC-bijeenkomsten, de 

beschikbaarheid van voldoende tablets en een werkende ICT-infrastructuur, 
begeleiding van teams door (kwaliteit- en) teamcoaches - uiteindelijk - goed 

geregeld. De geleerde les hierbij is, dat het een ‘must’ is om eerst de 
randvoorwaarden op orde te hebben en pas daarna te beginnen met de KVC-
bijeenkomsten.  

7. Aanvankelijk namen de locatie-gebonden ondersteunende afdelingen niet deel aan 
de KVC. Voor hen bestond evenmin een 360graden-vragenlijst. Dit alles werd als 

een gemis ervaren. Met input vanuit SVRO is een aanvullende vragenlijst 
ontwikkeld voor ondersteunende afdelingen. Vervolgens is gestart met het voeren 

van de KVC voor de huishouding, de receptie en de keuken. Hiermee werd het 
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gemis gecompenseerd. Op dit moment worden de verbetervoorstellen nader 

uitgewerkt.  
8. Het verlenen van ondersteuning dicht bij de teams door kwaliteit- en teamcoaches, 

is een juiste interventie geweest en heeft bij SVRO goed uitgepakt. De lijnen 
werden daardoor kort en de communicatie helder, duidelijk en eenduidig. Dat 

teams zich ook daadwerkelijk ondersteund voelen blijkt uit de kwalificatie van een 
7,4 bij KPI 5f1. 

9. Elk team heeft zogenaamde kartrekkers nodig. Hierbij gaat het om teamleden die 

in staat zijn - en de positie hebben - het team een stap verder te helpen. Zolang 
een team niet beschikt over één of meerdere kartrekkers, is het beter om hier 

eerst in te voorzien en daarna de verbetercyclus in te zetten, in plaats van 
andersom. 

10.Ook ondersteunende afdelingen binnen SVRO zijn vanaf Q2 2018 actief bezig met 

de KVC. Hierbij gaat het om teams van de huishouding, receptie en keuken. Zij 
hebben hun eigen verbeterprogramma’s opgesteld. Gelet op de recente start 

worden de eerste resultaten zichtbaar vanaf Q3 2018. 
11.In het programma Doorleef de zorg was een aantal interventies opgenomen om 

een directere verbinding en samenwerking tussen SVRO en DCS te bevorderen. Dit 

programmaonderdeel is in overleg met de manager Zorg en Welzijn en de Raad 
van Bestuur niet uitgevoerd. Het verbindings- en samenwerkingsvraagstuk kreeg 

een veel bredere scope dan alleen SVRO, zo bleek uit een gehouden intern 
onderzoek. Ook Siloah, een ander organisatieonderdeel van Sirjon, ervoer 
vergelijkbare knelpunten. De Raad van Bestuur besloot daarom om een apart 

transitie-programma uit te voeren gericht op cultuur- en structuurwijzigingen van 
DCS.  

12.Het programma Doorleef de zorg is op een kleine uitzondering na, volgens het plan 
uitgevoerd. Het proces van invoering was soms turbulent en in ieder geval vol 
impact. De effecten van het programma zijn in gunstige zin merkbaar bij 

bewoners, medewerkers, familie en vrijwilligers. Zie hiervoor alle uitkomsten van 
de 1-meting.  

13.Binnen SVRO is constructief samengewerkt om het programma Doorleef de zorg 
uit te voeren en succesvol te maken. Daarbij is een woord van dank op zijn plaats 
aan de medewerkers van de teams, de vrijwilligers en de vrijwilligersraad, 

bewoners, familie en de cliëntenraad. 
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6. Samenvatting aandachtspunten borging  
De borging van de onderdelen van het programma verloopt goed. Zo is bijvoorbeeld 

de KVC goed belegd bij de coaches/management en blijft de cyclus van meten, 
verbeteren en monitoren doorgaan, ook nadat de samenwerking met Waardigheid en 

trots in formele zin is afgerond.  
 
Bij elke KPI - en bij elk thema uit het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg - is gekeken of 

er nog specifieke aandachtspunten zijn voor de verdere borging. Onderstaand zijn de 
al eerder genoemde aandachtspunten samengevat. 

 
Uit KPI 1; persoonsgericht zorg: 
• Georganiseerde persoonsgerichte aandacht is voorlopig nog nodig. Daarom dit 

thema ook in 2019 handhaven in de verbeterdialogen 
 

Uit KPI 2; wonen en welzijn 
• Teams investeren extra tijd (bij voorkeur in Q3 en Q4 2018) om samen met 

bewoners/mantelzorgers een plan over zinvolle dag- en tijdbesteding op maat voor 

de betreffende bewoner op te stellen. Dit gebeurt al wel, maar nog niet voor alle 
bewoners. Het bespreken ervan koppelen aan de geplande Multidisciplinaire 

overleggen of zoveel eerder als nodig is. Bij de uitvoering tevens investeren in de 
samenwerking met vrijwilligers. 

 
Uit KPI 3; Veiligheid 
• MIC’s blijvend bespreken in alle teams. 

• Thema rapporteren op gezondheidsrisico’s opnieuw agenderen voor de 
verbeterdialogen. Explicieter rapporteren op met name de opvolging van de 

gezondheidsrisico’s. 
 
Uit KPI 5; Leiderschap en management 

• Doorvoeren voorgenomen veranderingen DCS. 
• dDe Raad van Bestuur heeft aan zichtbaar- en herkenbaarheid nog werkte 

verzetten. 
 
Behalve de aandachtspunten vanuit de KPI’s is ook het volgende nog van belang 

 
Op dit moment wordt binnen SVRO de managementstructuur herzien en stromen de 

huidige leidinggevenden uit. Hierbij gaat het concreet om de manager Zorg en welzijn 
(blijft gedurende een jaar op afstand beschikbaar als adviseur) en de beide 
locatiemanagers. Zij worden/zijn vervangen door nieuwe mensen die van buitenaf 

komen en door medewerkers die doorstromen vanuit de eigen organisatie. Deze 
laatste groep kent het programma Doorleef de zorg van binnenuit. 

De vraag is aan de orde of deze wisselingen extra aandachtspunten opleveren voor de 
borging. Hierover het volgende. 
 

De thema’s Persoonlijke zorg, Wonen en welzijn en Veiligheid kennen nog enkele 
aandachtspunten, tegelijkertijd is de borging van deze onderwerpen nu stevig 

verankerd in rollen, taken en functies in en rondom de teams. Teamleden houden, 
samen met de (kwaliteits)coaches en met behulp van de KVC, de kwaliteit van leven 
van bewoners goed in de gaten en sturen bij zodra daarvoor aanleiding is. 

 
Door de KVC te handhaven na formele beëindiging van het programma Doorleef de 

zorg is gewaarborgd dat leren en verbeteren methodisch en cyclisch wordt voortgezet. 
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Voor de vier randvoowaardelijke thema’s uit het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg 

(leiderschap, personele samenstelling, gebruik van hulpbronnen en gebruik van 
stuurinformatie) wordt van het ‘nieuwe management ’ gevraagd om deze blijvend 

aandacht te geven. Immers, het zijn deze randvoorwaarden die het mogelijk maken 
dat teams in een goede positie blijven om de juiste zorg aan bewoners te verlenen.  
 

7. Conclusies 
Wat waren de bedoelingen van het programma Doorleef de zorg, samen aan de slag? 
Samengevat ging in het programma om: 

1. het versterken van de samenwerking tussen informele en formele zorgverlening;  
2. het creëren van een leerklimaat - een cultuur - waarbinnen methodisch en cyclisch 

wordt geleerd; 

3. het verbeteren van ‘de opstelling’ in en rond de teams waardoor er rondom de 
bewoners van Elim en Maranatha gewerkt wordt aan het meten en monitoren en 

aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg, wonen en welzijn; 
4. de implementatie van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg; alle thema’s van het 

Kwaliteitskader zijn belegd; 

5. regelen en organiseren zodat zorg, wonen en welzijn voldoen aan de 
kwaliteitseisen zoals verwoord in het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg; alle 

thema’s van het Kwaliteitskader zijn geborgd. 
 
In algemene zin kan worden gesteld dat het programma Doorleef de zorg resultaten 

heeft opgeleverd die liggen boven de verwachtingen. Immers, in veel gevallen liggen 
de uitkomsten van de 1-meting boven de gestelde streefwaarden. Dit beeld wordt 

verbijzonderd en genuanceerd weergegeven door bij de meeste KPI’s in een extra 
kolom een specifieke 1-meting van de meest belanghebbende doelgroep toe te 
voegen. In veel gevallen gaat het hier om de waardering die bewoners/familie en/of 

medewerkers over een specifiek thema hebben. Ook dan blijft het beeld gehandhaafd 
dat de waardering - soms fors - uitstijgt boven de streefwaarden.  

 
De vraag ligt dan voor de hand of de streefwaarden wel juist zijn gekozen. Hierover 
het volgende. Bij het bepalen van de streefwaarden zijn de volgende uitgangspunten 

gehanteerd. Streefwaarden: 
• geven in alle gevallen een verbetering te zien t.o.v. de 0-meting; 

• zijn uitgedrukt in een kwalificatie van voldoende - ruim voldoende; 
• zijn mede gebaseerd op de ingeschatte veranderkracht van de teams en/of van de 

mate van maakbaarheid van een situatie. Een voorbeeld van dit laatste betreft de 

arbeidsmarkt en de relatie met de gewenste personele samenstelling. De 
‘maakbaarheid’ van de arbeidsmarkt ligt nauwelijks in de invloedssfeer van SVRO. 

Met deze uitgangspunten hebben de streefwaarden een ambitieus en ook realistisch 
karakter; ze zijn juist gekozen! 

 
De samenwerking tussen formele en informele zorgverleners is verbeterd. Zo 
zijn vrijwilligers bij een aantal teams aanwezig in het werkoverleg, wordt samen de 

dag goed geëvalueerd en volgen sommige vrijwilligers een training/scholing op het 
gebied van onbegrepen gedrag van bewoners. Vrijwilligers waarderen deze verbeterde 

samenwerking met een 7,5, medewerkers met een 8,1. Zie hiervoor KPI 2d. 
 
Met de introductie van de KVC werkt SVRO aan de combinatie van leren en 

verbeteren. Het leren gebeurt methodisch en cyclisch. De KVC legt als het ware de 
infrastructuur neer om een leerklimaat te creëren. Daarmee is nog niet gezegd dat 

de aanwezigheid van deze ‘infrastructuur’ automatisch regelt dat een leerklimaat 
ontstaat. Hiervoor is meer nodig. Openheid en transparantie bijvoorbeeld. Kritisch 
kijken naar bijvoorbeeld incidenten en ze daarna vervolgens durven te bespreken. Het 
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zijn deze aanvullende en meer zachte elementen die maken of er ook daadwerkelijk 

wordt geleerd. En binnen SVRO wordt geleerd! Stap voor stap, veelal met en soms 
ook zonder de begeleiding van een coach of het management. De waardering voor het 

leren van incidenten bedraagt een 8,1. Zie KPI 3c. Openheid en transparantie in 
termen van het geven van feedback wordt gewaardeerd met een 7,2. Zie hiervoor KPI 

4a. 
 
De opstelling in en rond de teams is nu passend en de rollen en taken die 

uitgevoerd worden zijn goed verdeeld. Zo zijn de teamtaken beschreven en belegd, is 
er helderheid in de rol en taken van de EVV-er, zijn er coaches in de nabijheid van de 

teams gepositioneerd, is de formatie overwegend op orde en worden teams bijgestaan 
door ondersteunende afdelingen. Al deze zaken dragen bij aan de gewenste stabiliteit. 
De waardering over de personele samenstelling stijgt van gemiddeld een 6,0 naar een 

6,9. Zie hiervoor KPI 6. Op het gebied van meten en monitoren houden teams en 
coaches de vinger aan de pols met behulp van de verbeterapp. 

 
Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg is geïmplementeerd. Daarbij is het nodig oog te 
houden voor de aandachtspunten, zoals verwoord in hoofdstuk 6.  

Voor SVRO deed het ertoe om te weten of de geleverde zorg, wonen en welzijn ook 
voldoet aan de basiseisen. Daardoor is de indicatorenset basisveiligheid - 

vooruitlopend op landelijke ontwikkelingen - reeds in Q2 2018 ingevoerd. Zie hiervoor 
KPI 3#. Met behulp van deze basisset wordt in objectieve zin uitspraken gedaan over 
veilige zorg. Op basis van deze meting kan worden gesteld dat SVRO ook op de 

onderwerpen:  
• bespreken van incidenten in de teams; 

• de medicatiereview; 
• decubituspreventie; 
• middelen en maatregelen; het houden van reviews en i.r.t. vrijheidsverruiming en –

beperking; 
voldoet aan de gestelde normen. 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 


