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1. Introductie 

Introductie van de organisatie 

Stichting Dignis is een organisatie voor ouderenzorg, verpleging en verzorging en maakt onderdeel uit van de 

Lentis groep, waarmee zij in 2008-2009 fuseerde. Het motto van Dignis is ‘zorg met respect’.  

De kernwaarden: ‘regie over het eigen leven, waardigheid, altijd en overal’ vormen de uitgangspunten voor 

beleid en handelen. De activiteiten betreffen wonen en welzijn van mensen met psychiatrische, somatische of 

psychogeriatrische problemen, die ontstaan als gevolg van het ouder worden. Ook is er een afdeling voor 

volwassenen en ouderen met problemen die ontstaan als gevolg van hersenletsel (het Kennis en Expertise 

Centrum). Dignis werkt nauw samen met de afdelingen Ouderenpsychiatrie, het Centrum voor 

Neuropsychiatrie en team 290 (gericht op begeleiding van mensen met dementie) van Lentis.  

Bij Dignis werken bijna 1.300 mensen (bijna 800 FTE) in loondienst, naast de 750 vrijwillige medewerkers. 

Dignis zorgt voor 40% van de totale omzet binnen de Lentisgroep.  

Dignis biedt wonen, welzijn, zorg en behandeling vanuit acht locaties in de stad Groningen en Noord-Drenthe 

(Annen, Eelde, Norg en Zuidlaren): verzorgd zelfstandig wonen, verblijf zonder behandeling en 

verpleeghuiszorg, kleinschalige woonvormen, centra voor dagbesteding en revalidatie.  

 

Doel traject 

In het plan van aanpak is beschreven dat de kern van het probleem zit in het tonen van leiderschap in alle lagen 

van de organisatie (Lentis en Dignis1).  

Het beeld dat naar voren kwam was een organisatie die ondanks vele inspanningen al geruime tijd meerdere 

hardnekkige problemen kende. Er is veel gedaan om dat te verbeteren. Zo zijn de primaire processen 

aangepakt, instrumenten ontwikkeld, onrendabele huisvesting afgestoten en veel interventies op het 

organisatorische vlak, zoals het schrappen van de tactische middenlaag en het vervangen van veel teamleiders. 

De hardnekkige problemen werden vooral zichtbaar in: 

1) Knelpunten in de kwaliteit van leven van bewoners. 
2) Knelpunten in de kwaliteit van (veilige) zorg. 
3) Knelpunten in de kwaliteit van medewerkers en professionals en samenwerking in de teams. 
4) Knelpunten in de kwaliteit van de besturing en leiderschap. 
5) Knelpunten in de kwaliteit van de Organisatie, bedrijfsvoering en financiële continuïteit. 

 

Leeswijzer 

Het document volgt de indeling van het Kwaliteitsplan zoals dat in 2018 gebruikelijk is2. 

  

                                                 
1 Inmiddels is heeft Lentis een nieuwe bestuurder en Dignis een nieuwe directeur. 
2 Dit is tevens de indeling die W&t heeft gekozen voor de eindevaluatie. 
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2. Aanleiding ondersteuning 

Gevolgde aanpak om tot diagnose van het probleem te komen 

In het plan van aanpak zijn we gestart met enerzijds het kwaliteitskader (pijlers en indicatoren) en de vraag wat 

de gewenste situatie zou zijn. In de lijn van Lean/Six Sigma hebben we deze geconfronteerd met onze 

waarnemingen, desk research, participerend onderzoek en andere technieken van dataverzameling. 

Vervolgens hebben we de analyse opgesteld per pijler3. Op basis hiervan hebben we sleutelelementen 

benoemd. 

 

Overall probleemstelling  

Bij een confrontatie tussen de sleutelelementen en de waarnemingen hebben we geconstateerd dat er bij 

Dignis zowel op het terrein van waardigheid als beroepstrots nog veel winst te behalen is. De organisatie is van 

goede wil, doet interventies, ontwikkelt instrumenten maar structurele verbeteringen gaan moeizaam, zijn te 

persoonsafhankelijk en gaan te langzaam. Het is moeilijk om dit vast te houden en om in de “flow” terecht te 

komen. 

 

De kern van het probleem zit in het tonen van leiderschap in alle lagen van de organisatie (Lentis en Dignis):  

a) De afhankelijkheid van het concern Lentis, de onduidelijke toegevoegde waarde hiervan voor Dignis. 

Dit heeft een negatief effect op vertrouwen in collectieve leiderschap. 

b) Door het brede portfolio ontbreekt een goed onderbouwde strategische koers voor het geheel van 

Dignis. Het strategisch beleid moet specifieker en concreter voor de onderdelen van Dignis.  

c) De onduidelijkheid over de rol van de concernstaven; hun verantwoordelijkheden in relatie tot Dignis. 

d) Het zoeken naar invulling op tactisch niveau leidt soms tot onduidelijkheden bij teamleiders over rol, 

positie en autonomie. De onderlinge samenwerking tussen directie, teamleiders en staven moet 

worden versterkt.  

e) De familiaire cultuur waardoor medewerkers elkaar onvoldoende aanspreken of feedback geven. 

 

De veranderopgave 

Op de vijf pijlers zijn in totaal 32 deel-doelstellingen, voortvloeiend uit de 32 W&t-indicatoren. 

In essentie kwam de opgave neer op drie focuspunten: 

a) Leiderschap  

b) Basis op orde 

c) Gedragsverandering 

Hier vanaf geleid zijn interventies benoemd, het tijdpad, de wijze van uitvoering, de monitoring en borging. 

Beoogd was het traject geborgd af te ronden in december 2017. Maar in september 2017 is er een gesprek 

geweest tussen de RvB van Lentis, Directie Dignis en het kernteam van W&t (Peter Tiebout en Jan Kamp) over 

de voortgang van het kwaliteitstraject. Hierbij is aangegeven dat het programma een zeer belangrijke rol heeft 

bij het verbeteren van de kwaliteit bij Dignis, maar dat door verschillende oorzaken het traject langer duurt dan 

oorspronkelijk gepland. Met als gevolg dat er nog steeds sprake was van een actueel kwaliteitsprobleem4 

                                                 
3 Kwaliteit van leven, veilige zorg, kwaliteit van medewerkers, leiderschap en bedrijfsvoering. 
4 Zie verlenging Dignis 
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Op verzoek van Dignis is de ondersteuning van de coaches met goedkeuring van het kernteam verlengd tot 

eind 2018. In de hoofdstukken hierna wordt ingezoomd op de acht thema’s van het kwaliteitskader en de 

conclusies. 
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3. Thema Persoonsgerichte zorg & welzijn 

3.1 Probleemanalyse 

In de zomer van 2016 constateerde de directie dat er hardnekkige problemen waren, in zowel de van 

oorsprong verzorgingshuizen en de van oorsprong verpleeghuizen. 

Dit bleek bijvoorbeeld uit: 

1) Percentage actuele zorgplannen: 31 openstaande acties op 244 verzorgingshuisdossiers en 68 acties 
open op 537 verpleeghuisdossiers. 

2) Cliënttevredenheid liep uiteen van een 2.2 tot 4 op een schaal van 5. 
3) MDO’s: werden wel gehouden, maar regelmatig onvoldoende voorbereid, uitgewerkt en gemaakte 

afspraken werden onvoldoende opgevolgd 
(volgens zowel zorgmedewerkers alsook 
behandelaars). 

4) Het methodisch werken in zorgteams vond 
regelmatig onvoldoende plaats. Ondanks de inzet 
van goede EVV, VIG en verpleegkundigen bleven de 
teamprestaties regelmatig ‘hangen’ in een 
‘storming’ fase5, waar men als team onvoldoende 
uitkwam doordat bijvoorbeeld de personele 
bezetting onvoldoende was (verzuim > 10% in 
zeven teams en langdurig openstaande vacatures) 
en oud gedrag / oude cultuur (vroeger was het 
beter, met het nieuwe beleid zijn wij het niet mee 
eens).  

 

Hierop aanvullend is in het W&t-plan van aanpak (2016) aanvullende casuïstiek beschikbaar. Enkele 

voorbeelden op het gebied van medicatie: 

• Uit de externe HKZ audit in 2016 bleek dat 89 van 170 items niet voldoende op orde waren (DNV). De 
volgende audit vindt plaats in december/januari 2019. 

• Uit het eigen Smile registratie en auditsysteem bleek dat 393 van de 1891 items op het gebied van 
veilige principes in de medicatieketen niet op orde waren.  

Op de afdelingen bleek de veiligheid voor bewoners niet in gevaar te zijn, wel waren er meerdere oorzaken 

waardoor deze uitkomst te verklaren was, maar niet te legitimeren.  

Op dit specifieke gebied waren de belangrijkste problemen: 

- Onvoldoende weten wat van je wordt verwacht in de vroege, late en nachtdienst als VIG’er (onvoldoende 
inwerken / overleven). 

- Onvoldoende bekendheid met het medicatiebeleid (onvoldoende kennis van genomen als medewerker). 
- Onvoldoende continuïteit bij uitval van eigen personeel (verzuim, vacatures, flex-pool al ‘leeg’). 
- Onduidelijke afspraken over dubbel aftekenen in de late dienst wanneer je alleen staat op een KSW-groep. 
- Onvoldoende controle op inname bij medicatie in eigen beheer (oude verzorgingshuis). 
- Onvoldoende bespreekbaar maken van de dilemma’s (je lost het zelf dus maar op). 
- Waardoor ook onvoldoende werd afgetekend, onvoldoende werd gecheckt op houdbaarheid, 

medicatiekarren niet werden schoongemaakt en opgeruimd. 

Het bovenstaande waren de bevindingen in 2016, inmiddels is de situatie aantoonbaar sterk verbeterd 

(voldoende in de ogen van de IGJ, uitkomst audit voorjaar 2018 op De Enk, geen verbeterplan nodig). 

                                                 
5 Dit is een model waarin in algemene zin de ontwikkeling van een team wordt getypeerd. Bij disfunctionele situatie blijven 

teams hangen in een bepaalde fase. 
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De verbeteringen volgens de nieuwe HKZ-audit die in december/januari plaatsvindt, volgen uit de rapportage 

door DNV die medio februari 2019 wordt verwacht. 

3.2 Activiteiten 

Tijdens de fase van het opstellen van het plan van aanpak hebben de coaches meegelopen op de werkvloer, 

sleutelfunctionarissen geïnterviewd en onder meer uitkomsten van audits geraadpleegd. Hieruit zijn drie 

kernproblemen gedestilleerd. Namelijk: 

 

1. Leiderschap: beleidsvorming, besluitvorming en 
implementatie moeten resultaatgerichter vorm 
krijgen. Waarom? Omdat beleid onvoldoende 
bekend was (in de uitvoering), er onvoldoende mee 
werd gewerkt en het dus onvoldoende werkte. 

 

2. De basis moest op orde worden gebracht. Op basis 
van analyse (stoplicht oranje of rood) zijn drie 
(verpleeghuis) locaties aangewezen om te starten 
(De Enk, Wiekslag en Blauwbörgje). 

 

3. Gedrag van medewerkers en de Dignis cultuur was (in 2016) 
onvoldoende resultaatgericht, onvoldoende gericht op reflectie, 
leren, verbeteren en borgen. Onze insteek was dat het gewenste 
gedrag (T) een uitkomst is van Motivatie, Capaciteit en 
Gelegenheid. Ook de negatieve medewerkerstevredenheid 
(uitkomsten onderzoek) illustreerde het belang dat de knop ‘om’ 
moest. 

 

 

 

We hebben na instemming van de stuurgroep en projectgroep W&t de bovenstaande knelpunten vertaald in 

activiteiten per pijler W&t, in totaal vijf pijlers en 24 acties.  

Specifiek voor persoonsgerichte zorg en welzijn (voorheen kwaliteit van leven en gedeeltelijk veilige zorg): 

1. Voldoen aan de norm aantal actuele zorgplannen. Gekozen is om diverse acties uit te voeren, rekening 
houdend met de drie thema’s Leiderschap, Basis op orde en Gedrag, waaronder: 

a. Tips en tops met de teams over belemmerende factoren. Uitkomsten zijn verwerkt in onder 
meer de onderstaande acties. 

b. Werken vanuit de beroepscode en de zorgvisie (top down) en bespreekbaar maken in de 
teamoverleggen (hoe doen we dat? Wat doen we dan anders?). 

c. Vaste gezichten, vaste EVV en back up. 
d. Persoonlijk eigenaarschap en persoonlijk leiderschap in de teams (aandachtsvelder voor het 

proces). 
e. Coaching van de teamleiders. 
f. Sturing vanuit het MDO. 
g. Aanpassing / actualisatie van het zorgproces, het ECD en zorgprofiel psychogeriatrie. 
h. Sterke EVV’er helpt bij teams waar minder sterke EVV’ers zijn (op dit punt). 
i. Klinische lessen over ‘hoe te werken met het zorgproces, ECD en het zorgplan’. Met name het 

tijdig invullen van de risicosignalering en nieuwe afspraken over doorlooptijden (binnen 24 
uur……) en hoe doen we dat dan. 

 

Is het 
bepaald?

Is het 
bekend 

gemaakt?

Wordt er 
mee 

gewerkt?

Werkt 
het?
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2. Voldoen aan de verwachting en (oude CQ) norm cliënttevredenheid over persoonsgerichte zorg. 
Gekozen is om diverse acties uit te voeren, rekening houdend met de drie thema’s Leiderschap, Basis 
op orde en Gedrag, waaronder: 

a. Aansluiten op het project ‘Elke dag: Een mooie dag’. 
b. Meer aandacht voor zelfredzaamheid van bewoners (in de totale benadering) door alle 

medewerkers. 
c. Familie, mantelzorgers en vrijwilligers actief betrekken bij het leven van de bewoner (door 

alle medewerkers). Meer aandacht voor hospitality (welkom). 
d. Sturing hierop vanuit aandachtsvelders (proces), teamleiders en behandelaars. 
e. Meer aandacht voor het omgangsoverleg bij de teams en medewerkers. 
f. Tips en tops – feedback bijeenkomsten met familie en mantelzorgers (en bewoners waar dat 

kan). Vervolgens het team vier maanden laten werken aan de tips en dan weer een 
feedbackbijeenkomst. 

g. Werken met het levensverhaal/levensboek. 
h. Aanpassing in het zorgproces en ECD voor persoonsgerichte zorg. 

 

3. Uitvoering MDO (twee keer per jaar, met cliënt/familie erbij). Gekozen is om diverse acties uit te 
voeren, rekening houdend met de drie thema’s Leiderschap, Basis op orde en Gedrag, waaronder: 

a. Tips en tops met de teams over belemmerende factoren. Onder meer hoe te dealen met de 
snelle doorstroom (soms vier opnames in een week op twaalf bewoners, en soms leven deze 
maar twee à drie maanden). Dit kostte medewerkers / EVV veel mentale en emotionele 
energie, waardoor soms minder aandacht was voor de overige bewoners en hun MDO. 
Uitkomsten zijn verwerkt in onder meer de onderstaande acties. 

b. Eigenaarschap bij de EVV’er (proces) maar taken ook verdelen onder de VIG’ers en buddy’s 
benoemen voor continuïteit. 

c. Sturing hierop door de teamleider en meten / volgen via Smile. 
d. Afspraken maken hoe vast te leggen wanneer er geen mantelzorgers zijn, geen familie en de 

mentor niet deelneemt. 

 

4. Voldoende methodisch werken in zorgteams. Gekozen is om diverse acties uit te voeren, rekening 
houdend met de drie thema’s Leiderschap, Basis op orde en Gedrag, waaronder: 

a. Eén van de meest impactvolle acties is het transitieproces. Gestart eind 2016, doorlopend tot 
in 2019. Hierin is aandacht om vanuit visie-, structuur- en uitvoeringsniveau aan alle drie de 
thema’s  fundamenteel te werken. Zodat bij bestaande en nieuwe vraagstukken altijd de visie 
richtinggevend is en gewerkt kan worden op een methodische manier, los van de methodiek. 
Of het nu PDCA is, het zorgproces of de methodiek om persoonsgerichte zorg te verlenen 
(risico-inschatting, vroeg signalering, probleemherkenning, interventie en monitoring). 

b. Een belangrijke voorwaarde voor de transitie was een wendbare en sterke organisatie, met 
de basis op orde en ander gedrag, waaronder methodisch werken. Gekozen is om te gaan 
werken met  gemiddeld twee kwaliteitsverpleegkundigen per locatie (in totaal acht tot tien 
voor heel Dignis). Hun hoofdtaak is de kwaliteit te verbeteren door coaching op de werkvloer, 
in teams. Dit in aanvulling op de ANW-verpleegkundigen die vooral Triage als hoofdtaak 
hebben. 

i. De kwaliteitsverpleegkundigen zijn verantwoordelijk voor het houden van interne 
audits. De uitkomsten van deze audits vormen een goede basis om het methodisch 
werken verder te bevorderen 

ii. Via een aanpassing van de structuur en verantwoordelijkheidsverdeling  is een 
belangrijke randvoorwaarde voor het methodisch werken ingevuld. De teamleider is 
nu gezamenlijk met de betreffende aandachtsvelders verantwoordelijk voor het 
verder doorvoeren van methodisch werken.  

iii. De samenwerking met behandelaars en ondersteunende diensten is geïntensiveerd 
en verbeterend, waardoor er samen en in samenhang methodischer wordt gewerkt. 

Er zijn klinische lessen gegeven en teams zijn gecoacht in het methodisch werken. 
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3.3 Waar staan we nu? 

 

Indicator/ onderwerp Status 2018 (t/m juli) Norm Dignis Kleur 

Actuele zorgplannen Verpleeghuis 27 van 27 
audits op orde  
Verzorgingshuis 6 van de 7 
audits op orde;) 1 
openstaand (Veldspaat 
somatisch). 

98% (norm Dignis verblijf met 
behandeling) 
 

Groen 
 

Clienttevredenheid over 
persoonsgerichte zorg 

8.3 (t/m juli 2018) 
170 waarderingen 
Zorg voor Beter, Enk. 

8 Groen 

Uitvoering MDO Smile: 98 (voorbereiding 
MDO).  

98% Groen 

Methodisch werken Inschatting: rapportcijfer 7 Inschatting: rapportcijfer 8  Groen met 
aandacht voor 
borgen 

Andere onderwerpen 
waarop problemen waren 
bij aanvang van het traject 

Medicatie 15 van 15 audits 
goed (afgesloten). 
Verzorgingshuis 2 van 2 
audits goed afgesloten. 

100% Groen 

 

3.4 Vervolgstappen 

De komende tijd wordt aandacht besteedt aan: 

✓ Ruimte voor borging van actuele zorgplannen, clienttevredenheid, uitvoering MDO en medicatie op de 
werkvloer (ofwel de thema’s Leiderschap, Basis op orde en Gedrag). 

✓ Ruimte geven voor het door ontwikkelen van methodisch werken en daar waar dit proces stagneert 
aanvullend tips en tops-sessies met de teams en behandelaars. 

✓ Behaalde successen met bewoners, mantelzorgers, vrijwilligers en anderen vieren. De cliëntenraad 
van De Enk had er in 2016 verminderd vertrouwen in ‘dat het goed zou komen’. Inmiddels is er 
vertrouwen in de nieuwe directeur. 

✓ De ruimte blijven geven aan ANW-verpleegkundigen voor de Triage en kwaliteitsverpleegkundigen 
voor de coaching op kwaliteit.  

✓ Nieuwe managers (nieuwe functie) goed coachen op de drie thema’s en hen betrekken bij het 
kwaliteitsjaarplan en de locatieplannen voor 2019 en dit koppelen aan de 6% inzet extramiddelen 
(gebeurd inmiddels). 

✓ Verder worden genoemd in het kwaliteitsplan 2018/2019:  
o Verminderen administratieve lasten. 
o Aandacht voor koppeling Izis en Klinicom met ECD en onderzoek nieuw EPD. 
o Klassikale cursus ECD wordt E-Learning. 
o Cliëntenportaal (voor familie) verder ontsluiten. 
o Toename van zware, complexe en steeds korter durende zorg vraagt koppeling met de 

nieuwe strategie en gedachtengoed van ‘Positieve Gezondheid’ (brede kijk op individuele kijk 
op het leven en kwaliteit van het eigen leven). 
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4. Thema Wonen & welzijn 

4.1 Probleemanalyse 

Waar komen we vandaan?  

 

a) Bij de start van het traject bleek dat zingeving in de praktijk vorm kreeg op de afdelingen. Maar dat dit 
niet voldoende was gedocumenteerd en niet voldoende was geborgd door onvoldoende vaste 
medewerkers.  

b) Aandacht voor zinvolle tijdbesteding bevond zich in de startfase, familie was hierover (nog) niet 
tevreden. 

c) Afspraken over een schoon en verzorgd lichaam en kleding waren niet altijd expliciet vastgelegd (wat 
is dat voor deze bewoner?) in het ZLP of in de Zorgafspraken. 

d) Er speelden vraagstukken over familieparticipatie: hoe doen we dat beleidsmatig en op de afdeling? 
Vrijwilligers (er zijn er circa 600) werden al wel actief betrokken bij o.m. activiteiten en bijeenkomsten.  

e) Het beleefde wooncomfort verschilde per locatie, oudbouw versus nieuwbouw. Wel heeft iedereen 
een eigen kamer. De aankleding en inrichting kraag merendeels al wel voldoende aandacht. 

4.2 Activiteiten 

Gekozen is om diverse acties uit te voeren, rekening houdend met de drie thema’s Leiderschap, Basis 
op orde en Gedrag. 

a) Nadat de teams beter op orde waren gebracht (sterke EVV-pijlers) is meer aandacht besteed aan het 
methodisch werken met en vastleggen van wensen en Multi-disciplinaire inzet bij specifieke 
levensvragen. Het moreel beraad is vaker ingezet al middel. Ook heeft de geestelijk verzorger(s) 
medewerkers toegerust op dit onderwerp. 

b) Aandacht voor zinvolle tijdbesteding (W&t mooie dag). Via het Zorgkantoor hebben zaken als 
familieparticipatie, bewegen en omgaan met probleemgedrag aandacht gekregen via eigenstandige 
projecten die aansluiten op het W&t-traject Huis op orde. 

c) Afspraken over een schoon en verzorgd lichaam en kleding zijn als onderdeel van het Zorgproces, ZLP 
en ECD besproken in de teams. Als besproken in 3.2 is vanuit de insteek leiderschap (teamleider) en 
persoonlijk leiderschap (gediplomeerden) voortdurend aandacht gevraagd voor dit onderwerp. Onder 
meer door te reflecteren op vragen als: wat wordt er van je verwacht qua werk en gedrag? Wat zegt 
de beroepscode? Ook is er gewerkt met en tips en tops-bijeenkomsten en zijn 
kwaliteitsverpleegkundigen ingezet op dit onderwerp. Ook is aandacht besteed aan goede vastlegging 
(wens -> doel -> actie -> rapportage - > evaluatie en bijstelling). 

d) Familieparticipatie: door de medewerkers / EVV’er is gekeken hoe de familie vanaf het begin van het 
verblijf beter betrokken kan worden bij de afspraken rond wonen en welzijn. Hen wordt gevraagd 
welke bijdrage zij kunnen en willen leveren aan de directe zorg en welzijn. De familie wordt betrokken 
bij het opstellen van het levensverhaal. De familie wordt uitgenodigd deel te nemen aan activiteiten 
op de afdelingen. Er worden jaarlijks familiebijeenkomsten georganiseerd. Voor overstijgende zaken is 
op elke locatie een cliëntenraad. 
Binnen Dignis Verblijf zijn zo’n 600 vrijwilligers actief. Ook zij worden betrokken bij activiteiten, zowel 
individueel, bij het team als centraal binnen de locatie. Twee keer per jaar worden 
vrijwilligersbijeenkomsten gehouden in bijzijn van de directie, waarin de vrijwilligers aan kunnen geven 
wat hen bezighoudt.  
Uit de diverse tips en tops-bijeenkomsten op De Enk, Wiekslag en Blauwbörgje en Veldspaat kwam de 
volgende feedback:  
 
Top drie aandachtspunten vrijwilligers:  
1. De wens om te delen in informatie over levensverloop, interesses van bewoner;  
2. Afstemming met afdeling over aan- en afwezigheid van vrijwilliger; 
3. De wens om te delen in informatie over wat er in de organisatie speelt. 
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Top drie aandachtspunten verwanten:  
1. Meer toezicht in huiskamer;  
2. Meer activiteiten en meer bewegen in huiskamer en buiten;  
3. Personele inzet, meer vaste medewerkers.  
 

e) Het beleefde wooncomfort verschilde per locatie, oudbouw versus nieuwbouw. Wel heeft iedereen 
een eigen kamer. De aankleding en inrichting krijgt merendeels al wel voldoende aandacht. 

 

4.3 Waar staan we nu? 

 

Indicator/ onderwerp Status Norm Kleur 

Clienttevredenheid over  
- dagelijkse 

dagbesteding,  
- vastgoed,  
- vrijwilligers en 

- familie 
participatie. 

Ruim 8.3 (vaak hoger 
gewaardeerd, enkele lage 
beoordelingen zorgen voor 
gemiddeld 8.3 op Zorgkaart 
Nederland) voor De Enk en 
Duinstee.  
Twee locaties scoren een 8. 
Negen locaties (waaronder 
zorg thuis en revalidatie> 
scoren een cijfer dat tussen 
de 7.3 en 7.9 ligt. 

8 (norm vorige directie) Groen Enk,  
Duinstee, 
Holthuys en 
Omloop. 
Groen, met 
hier en daar 
aandacht om 
op een 8 te 
komen en te 
blijven. 
  

 

 

Klanttevredenheid Zorgkaart Nederland (locaties) 

    

Locatie  Voortschrijdend 

    

De Enk  8,4  
Blauwborgje  8,3  
De Duinstee  8,2  
De Veldspaat  8,1  
De Omloop  8,0  
De Wiekslag  7,9  
Bernlef  7,9  
‘t Holthys  7,7  

 

 

 

Zou u deze organisatie aanbevelen bij uw familie en vrienden? 

     

Locatie  Percentage  
Bonkelaar  100%   

Duinstee  100%   

De Enk  100%   
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Omloop  93%   

‘t Holthuys  100%   

Zorg Thuis Drenthe  83%   

Bernlef  94%   

Blauwborgje  94%   

Heymanns intru en WZC 88%   

Heymanns intru en revalidatie 100%   

Veldspaat  100%   

Zorg Thuis Groningen  90%   

     

Dignis  93%   

     

Resultaten klanttevredenheid 2017, Zorgkaart Nederland 

 

 

4.4 Vervolgstappen 

Wat staat ons nog te doen? (qua borging of verdere stappen) 

✓ Sturen op invoering nieuwe visie, missie en strategie en opstellen meerjarenplan. Een lerende organisatie 
worden en aanspreekcultuur versterken. 

✓ Vanuit het kwaliteitskader en de vertaling hiervan in de Koers Dignis zal dagbesteding, ook in het weekend, 
toegevoegd worden aan de zorgprogrammering 

✓ Betrokkenheid van familie en naasten vergroten bij zorg en/of sociale ondersteuning. 
✓ Het werven van meer vrijwilligers om de zinvolle dagbesteding in de nieuwe situatie beter te kunnen 

vormgeven. 
✓ Waar dit nog niet het geval is worden gebouwen zodanig aangepast dat cliënten zich vrijuit in en rond het 

gebouw kunnen bewegen. 
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5. Thema Veiligheid 

5.1 Probleemanalyse 

Eén van de problemen op het gebied van veiligheid was dat Dignis in 2015 gestart was met afscheid nemen van 

niveau 2-medewerkers, zonder dat er voldoende niveau 3-medewerkers voorhanden waren. Samenvallend met 

de transitie op roostergebied, de gewijzigde inzet van medewerkers en een hoog verzuim leidde dit tot een 

verminderd veiligheidsbewustzijn in meerdere teams, verspreid over meerdere locaties. 

Ook op de W&t-punten (pijler 3 Veiligheid) borgen van kwaliteit en continu verbeteren van kwaliteit stonden in 

Smile meerdere audits open. 

Hetzelfde geldt voor het bespreken van meldingen over Medicatie-incidenten (MIC) in de teams, tijdig 

uitvoeren van audits en het opvolgen van de uitkomsten ervan.  

 

5.2 Activiteiten 

Om te komen tot veiligheidsbewustzijn is gewerkt aan de thema’s: 

1) Beter leiderschap en sturing.  
2) Basis op orde brengen en borgen.  
3) Nieuw gedrag (veiligheid, persoonlijk leiderschap, beroepscode). 

 

Dignis breed en specifiek op de drie startlocaties is gestart 

met het stellen in de teams en aan teamleiders van de vraag: 

a) Wat is de stand van zaken op het gebied van 
veiligheid van bewoners? Met de uitkomsten uit 
Smile en het kwaliteitskader bleek als snel dat het 
(deels nieuwe) beleid onvoldoende was vertaald in 
actuele werkprocessen en professioneel handelen. 
En dat  men hiermee onvoldoende bekend was, er 
onvoldoende mee werd gewerkt en het dus 
onvoldoende werkte. 

b) Hierna zijn de volgende interventies ingezet: 
a. Werken vanuit de nieuwe (zorg)visie. 
b. Bezetting in de teams op orde. 
c. Toezicht op orde. 
d. Bij ernstige incidenten of calamiteiten meteen een Prisma uitvoeren; deze bespreken in het 

team en met behandelaars om te leren. 
e. Op beleidsniveau (kwaliteit en ECD) is het nieuwe beleid vertaald in aanpassing van de 

werkprocessen (op afdelingen) en hier is op gecoacht. 
f. In de teams zijn aandachtsvelder geworven die hiermee aan de slag zijn gegaan in de teams 

(basis op orde en gedrag). 
g. In eerste instantie hebben de ANW-verpleegkundigen de aanpassingen aan het nieuwe 

Kwaliteitskader en de operationele sturing ondersteund, vanaf januari 2018 de nieuwe 
kwaliteitsverpleegkundigen. 

h. De kwaliteitsverpleegkundigen zien toe op de kwaliteit van werken en coachen hierop, 
bewaken de uitvoering van de kwaliteit-ontwikkelagenda, zien toe op het tijdig (laten) 
auditen van de afgesproken onderwerpen door het team. Op basis van de uitkomsten stellen 
ze mede het inhoudelijke jaarplan op (lopend jaar 2018) voor de aandachtsvelders. 

i. Bij vragen of stagnatie worden experts gevraagd om mee te denken, behandelaars of bij 
hygiëne de afdeling facilitair (voor HACCP) of ziekenhuishygiënist. 
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j. De teamleiders zijn hierin meegenomen en gecoacht op de operationele en hiërarchische 
uitvoering hiervan door directie (zorg), kwaliteitsmedewerker, interimmanager en coach 
W&t.  

k. Met behandelaars en teams samen gekeken hoe hier opvolging aan te geven en zorgen te 
delen wanneer de resultaten (inhoudelijk uitkomsten of processturing) achter bleven bij de 
doelstelling. 

l. Voor 2018 is een auditschema en ontwikkelagenda opgesteld voor Dignis (in welk kwartaal 
welke audits), te weten:  

 

Ontwikkelagenda 2018 Dignis Verblijf 
Onderwerp Wanneer Komt uit 

1) Medicatie veiligheid Kwartaal 1 Smile 2018 

2) Dossier/ECD 
3) Onbegrepen gedrag 
4) Ouderenmishandeling 

Kwartaal 2 Smile 2018 

5) Persoonsgerichte zorg en 
ondersteuning 

6) Wonen en welzijn 
7) Veiligheid 
8) Leren en verbeteren 

Kwartaal 3 Kwaliteitskader 2018. 
 
Doel is om het kwaliteitskader 
‘levend te maken’, vanuit de 
unieke cliënt de risico’s 
overzien/klinisch redeneren. 

9) Dossier/ECD 
10) Hygiëne en infectiepreventie 
11) Voorbehouden en risicovolle 

handelingen 
12) Decubitus (uit nieuwe set 

indicatoren 2018). Audit 
onder voorwaarde dat 
meetinstrument gereed is.  

Kwartaal 4  

 

m. Op het gebied van leiderschap is door de nieuwe directeur samen met de directeur zorg (en 
behandeling) een nieuwe regio-indeling gemaakt, zodat de zorg MT’s weer doorgang krijgen. 

n. Medio april 2018 is een externe interimmanager op tactisch niveau aangesteld om de 
teamleiders mede aan te sturen. De eerder aangesteld managers op tactisch niveau zijn eind 
2017 eerder gestopt dan verwacht en gewenst werd. 

o. Medio april 2018 is P5com gestart met het verder ondersteunen van het visie-traject en 
doorvertaling naar zorgteams. 

p. Medio juli 2018 nam de directeur zorg (en behandeling) afscheid. 
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5.3 Waar staan we nu? 

Beoordeling 

door kwaliteit 

coach 
Indicator/ onderwerp Status (periode 01-01-2018 – 

20-08-2018, bron Smile) 
Norm Kleur (Licht groen 

omdat sinds 1 
januari de kwaliteit 
verpleegkundigen 
het 
proceseigenaarschap 
met de teamleider 
ter hand hebben 
genomen o.m. door 
verbeterplannen. 

Aantal MIC -meldingen MIC Technisch gerelateerd 47 
MIC Organisatie gerelateerd 100 
MIC Medewerker gerelateerd 
747 
MIC Client gerelateerd 2111 
 
Risico hoog zorg 126 
Risico hoog medewerker 0 
Risico gemiddeld 759 zorg 
Risico gemiddeld incident 
medewerker 33 
Risico zorg minimaal 1.222 
Risico medewerker minimaal 24 

Ambitie  
Meldingsbereidheid in 
stand houden. 
 
 
 
Risico hoog verlagen met 
50% in 2019 o.b.v. analyse 
Risico gemiddeld verlagen 
met 10% in 2019 o.b.v. 
analyse. 

Groen 

Aantal teams waarin MIC-
meldingen consequent 
worden besproken en 
opgevolgd 

In 2018 alle teams waarbij in 
2017 in acht teams het niet was 
besproken.  

Alle teams bespreken 
aantoonbaar MIC-
meldingen. 

Groen 
(verbeterplannen 
worden uitgevoerd). 

Decubitus De registratie van de 
aanwezigheid van huidletsel 
vindt plaats op het niveau van 
de individuele cliënt; er is nog 
geen (punt)prevalentiemeting 
huidletsel voorhanden. Dit zal 
landelijk voor het eerst 
gebeuren in 2018. 

De benchmark / veldnorm 
overtreffen. 

Groen 

Casuïstiek bespreking 
decubitus 

Vindt plaats in de 
Zorgleefplanbespreking op 
cliëntniveau.  
Uit dossieraudit V&V blijkt dat 
16 VPH dossieraudits van de 16 
in orde waren.  
Decubitus commissie is actief. 
Wondzorg aandachtsvelders 
worden ondersteund door 
kwaliteit verpleegkundige. 

Vind elk kwartaal plaats op 
Dignis-niveau en in de 
teams. 

Groen 

Gezamenlijke afspraken over 
behandeling rond het 
levenseinde 

Worden bij opname vastgelegd 
in het ECD. Hier is geen 
specifieke audit op geweest, is 
onderdeel van dossieraudit 
V&V. 

Aanwezig (100%). Onbekend. 

Bespreken medicatiefouten in 
het team 

Medicatie-incidenten worden 
geregistreerd en geanalyseerd 
op afdelings- en 

De medicatiefouten en 
uitkomsten medicatie-
audit door de apotheek 

groen  
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organisatieniveau in SMILE. De 
medicatie-incidenten worden 
geaggregeerd verwerkt in de 
kwartaalrapportage, waarin 
aard, mate, trends en 
verbetermaatregelen per 
afdeling en op organisatieniveau 
zijn vastgelegd. De 
kwartaalrapportages worden 
besproken met de Raad van 
Bestuur. 

worden door de kwaliteit 
verpleegkundigen 
regelmatig besproken in 
alle team. De audits zijn 
tijdig gehouden en er is 
een verbeterplan (per 
locatie of afdelingen) 
gemaakt. 
Ambitie Dignis is het aantal 
medicatie-incidenten 
minimaliseren / geen 
fouten. 

Uitkomsten MIC aan 
het begin van deze 
tabel laten zien dat 
er nog hoge risico’s 
zijn geweest in 2017, 
nu bezig met de 
borgingsfase. 

Medicatiereview Vind plaat. In 2017 48 audits, 
401 fouten. Met name: 
- Houdbaarheid 
- Toegang en opslag 

(temperatuur, 
sleutelbeheer en 
thermometer zeven keer 
niet goed gescoord) 

- Acht maal niet besproken 
- Beheer 
- Toedienen niet GDS 

Geen fouten. Oranje/Licht groen 
(verbeterplannen 
worden uitgevoerd). 
Norm is geen fouten 
en indien fout dan er 
van leren om te 
voorkomen. 

Middelen en maatregelen 
rondom vrijheid, 
Terugdringen 
vrijheidsbeperking en  
Werken aan 
vrijheidsbevordering 

Elke twee weken vindt 
omgangsoverleg plaats per 
afdeling (verpleging, psycholoog 
en zo nodig So). 
Handmatig worden elke maand 
gemeten wie de afgelopen 
dertig dagen een VBM is 
ingezet. 
Elke drie maanden wordt dit 
besproken door de (oude term) 
BOPZ artsen / commissie 
onvrijwillige zorg.  
Er wordt gekeken op proces en 
inzet niveau of voorafgaand 
naar de alternatieven is 
gekeken, evenals 
belevingsgerichte zorg, eigen 
regie, veiligheid, zorgvuldige 
besluitvorming en transparantie. 
Bij bouwprocessen wordt 
gekeken naar veiligheidscirkels 
en hoe deze te vergoten 
(voorbeeld De Enk). 

Inzet minimaliseren mits 
verantwoord, de veldnorm 
– benchmark overtreffen 
afhankelijk van de 
zorgdoelgroep. 

Licht groen 

Uitvoeren interne audits Volgens plan worden deze 
uitgevoerd (zie voorgaande 
ontwikkelagenda). 
Status: maandelijks wordt 
gevolgd welke audits zijn 
uitgevoerd of nog open staan. 
Telling verpleeghuis en 
verzorgingshuis: 
1) Toetsingskader IGJ: 

a) 1 VPH alle tijdig 
b) 1 VZH alle tijdig 

2) Dossier audits V&V 

100% tijdigheid maar 
vooral ‘meten is 
verbeteren’ in plaats van 
‘meten is weten’. 
 
Door middel van de 
kwaliteitsverpleegkundigen 
en aandachtsvelders wordt 
de ‘audit – systeemwereld’ 
gekoppeld aan de 
‘veiligheid in de 
leefwereld’.  

Donkergroen 
verpleeghuis, licht 
groen 
verzorgingshuis 
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a) 26 van de 27 VPH 
tijdig 

b) 6 van de 7 VZH tijdig  
3) Probleemgedrag 

a) 14 VPH alle tijdig 
b) 4 van de 5 VZH tijdig 

4) Medicatieveiligheid: 
a) 15 VPH alle tijdig 
b) 2 VZH alle tijdig 

5) Meldcode 
ouderenmishandeling 
a) 14 VPH alle tijdig 
b) 5 VZH alle tijdig 

6) Voorbehouden en 
risicovolle Handelingen 
a) 14 VPH alle tijdig 
b) 5 VZH alle tijdig 

Risicosignalering Deze is onderdeel van de 
dossieraudit V&V. 
Uitkomst: 14 van de 16 
risicosignaleringen (uitgevoerd 
voor het Mdo/ZLP) waren 
conform instructie uitgevoerd. 
 

Norm is 100%.  
Op de Veldspaat vond een 
verbeterslag plaats 
(wisselingen in 
leidinggevende en 
personeelsverloop). 

Licht groen 

Andere onderwerpen waarop 
problemen waren bij aanvang 
van het traject 

Aan het begin was de kwaliteit van de zorgdossiers mede afhankelijk van de 
taakopvatting hierover (bewust /bekwaam) van de EVV’ers, aantal vacatures op 
afdelingen en taakopvatting Teamleiders (kom ik er aan toe?). 
Door interventies als klinische lessen van de SO’s, betrokkenheid dossiercommissie, 
aanpassing profiel dementie, rondtoer ECD, werven nieuwe EVV’ers, verloop onder 
teamleiders en nieuwe kwaliteitsverpleegkundigen en andere initiatieven blijkt uit de 
dossieraudits V&V dat het proces en de inhoud nu geborgd zijn. 
 
Hiernaast speelde in 2017 een drietal calamiteiten op de Veldspaat een rol.  
Deze ontstonden met name door gebrek aan goede operationele sturing op de 
werkvloer.  
De IGZ heeft naar aanleiding van de rapportage geen reden gezien tot actie. Behalve de 
audit begin 2018 op De Enk die goed verliep (naar tevredenheid, geen verbeterplan 
nodig). 
Naar aanleiding van de analyse van de calamiteiten is een teamleider uit haar functie 
ontheven, vonden er gedeeltelijk gestuurd personele wisselingen plaats in de teams 
(acht personen uitstroom en instroom).en zijn er twee kwaliteitsverpleegkundigen 
gestart (operationele coaching teams), naast inzet van de ANW verpleegkundigen 
(operationele triage). Inmiddels is de status licht groen en geborgd. 

 

5.4 Vervolgstappen 

De komende tijd wordt gewerkt aan: 

Medicatieveiligheid: 

✓ Centrale verbeteractie Lentis: de commissie Farmaceutische Zorg Lentis inventariseert in 2018 of het 
haalbaar is om Dignis/ Lentis-breed koelkasten met een ingebouwd logsysteem aan te schaffen, zodat de 
temperatuur niet meer apart op een lijst geschreven hoeft te worden.  

✓ De commissie farmaceutische zorg Lentis heeft geïnventariseerd of het haalbaar is om alle 
medicatieruimte te voorzien van Saltosloten, zodat onbevoegden niet meer in medicatieruimte kunnen 
komen. Het uitleveren van Saltosloten wordt gefaseerd uitgerold over heel Lentis.  

✓ De kwaliteitsverpleegkundigen (ingezet per 1 december 2017) coachen intensief op het proces rond de 
medicatie veiligheid. Waar zaken Dignis-breed spelen wordt dit teruggekoppeld aan de directeur 
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inhoudelijke zaken die bevindingen bespreekt in Commissie Farmaceutische Zorg. Zo mogelijk worden 
oplossingen gezocht voor de problemen of worden afspraken bijgesteld. Vanuit de Commissie 
Farmaceutische Zorg worden in Q1 2018 afspraken gemaakt over een scholingsprogramma 
medicatieveiligheid. 

✓ Besluitvorming meetperiode of puntprevalentiemeting t.a.v. indicatoren Medicatieveiligheid, 
Antipsychoticagebruik en Antibioticagebruik. 

✓ In 2018 wordt met de partners van het lerend netwerk een gezamenlijk FTO georganiseerd waar alle 
artsen en apotheker aanwezig zijn. Onderwerpen die besproken worden zijn de “zo nodig” medicatie en 
het juist voorschrijven. 

 

Decubitus preventie 

✓ Vaststellen wijze van (punt)prevalentiemeting huidletsel en wijze van evaluatie (indicator 2). 
✓ Hervatten meetweek ten aanzien van prevalentie, preventie en behandeling van decubitus. 
✓ Resultaten indicator opnemen in het Kwaliteitsverslag. 
✓ De aandachtsvelders worden extra geschoold op wondzorg. 
✓ Het neerzetten van een standaard assortiment van wondproducten. Het doel is om met een zestal 

producten 80 % van alle wonden te kunnen behandelen vanuit een leverancier; de huidige 
stroomschema’s moeten hierop worden aangepast. 

✓ Aanpassen van het decubitusprotocol op leesbaarheid en gebruiksgemak en zoveel mogelijk evidence 
based. 

 

Gemotiveerd gebruik van vrijheid beperkende maatregelen 

✓ Onderzoek aanpassen M&M formulier in ECD, waardoor geaggregeerde cijfers uit ECD kunnen worden 
gehaald. 

✓ Resultaten indicatoren opnemen in het Kwaliteitsverslag. 
✓ Er wordt een methodiek ontwikkeld voor interne consultatie (second opinion) bij de inzet van vrijheid 

beperkende maatregelen, vooruitlopend op de Wet Zorg en Dwang. 
✓ In 2018 zal er een pilot zijn om deze methodiek te toetsen en uiteindelijk te implementeren. 
✓ Uitrol naar overige locaties van het project ” Beter af met minder”. 
✓ In 2018 wordt met de partners uit het lerend netwerk een gezamenlijke bijeenkomst georganiseerd die in 

het teken staat van de nieuwe wet Zorg en Dwang. 
✓ Binnen Dignis wordt op een aantal locaties gebruik gemaakt van slimme domotica, waardoor de cliënt 

zonder te veel in zijn privacy gestoord te worden gecontroleerd kan worden op vallen. Dit zal in 2018 
verder worden uitgerold. 

✓ In 2018 zal het toezicht op de PG-afdelingen conform het kwaliteitskader plaats vinden. De personele 
formatie op de PG-afdelingen zal hier op worden aangepast. 
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6. Thema Leren & verbeteren van kwaliteit 

6.1 Probleemanalyse 

Bij de start van het programma en vervolgens de herstart met twee nieuwe coaches, bevond Dignis zich in ‘een 

staat van overleven’.  

De strategie was aan herijking toe, dit bleek doordat  

tactische en operationele vraagstukken in de ogen van 

medewerkers niet consequent werden beantwoord.  

Ook de (werk)processen waren aan herijking toe, dit bleek 

uit het feit dat ze regelmatig niet leidden tot de gewenste 

uitkomst op de werkvloer (meerdere voorbeelden zijn 

tijdens Tips en Tops-bijeenkomsten door teams als 

voorbeeld op tafel gelegd). 

Hiernaast speelde een hoog verzuim en hoge uitstroom 

een belemmerende rol op de werkvloer (te weinig vaste 

medewerkers en openstaande diensten). 

Per saldo leidde dit tot een lage medewerkerstevredenheid.  

Wat weer leidde tot de afwezigheid (mentaal en emotioneel) van de houding en het gedrag die nodig zijn om te 

werken aan en te reflecteren op leren en verbeteren (van kwaliteit). 

 

6.2 Activiteiten 

We hebben op dit thema drie lijnen gevolgd en aansluitingen gemaakt op lopende externe verplichtingen om 

tot verbetering te komen: 

a) Medewerkerstevredenheid (de leefwereld) verbeteren. 
b) Het kwaliteitskader, kwaliteitssysteem, kwaliteitsplan, kwaliteitsverslag (de systeemwereld) laten 

aansluiten op de zorgleefwereld en vormgeven van continu werken aan verbeteren door zorgverleners 
(waaronder ook het lerend netwerk). 

c) Aansluiten op en bijdragen aan de nieuw te ontwikkelen visie / koers Dignis de visie op leren. 

 

 

Ad a. De aanpak en activiteiten om te komen tot een hogere medewerkerstevredenheid vertoont overlap met 

die benoemd in hoofdstuk 3.2, het Thema Persoonsgerichte zorg & welzijn. Bij de aanpak is rekening gehouden 

met de drie thema’s:  

1) Leiderschap (en operationele sturing) als randvoorwaarde. 
2) Basis op orde (kwaliteitskader) als randvoorwaarde. 
3) Gedrag; beroepscode, gedragscode, zorghart, persoonlijk eigenaar- en leiderschap en de vrijheid 

voelen om hier zelf invulling aan te geven (sterke teams). 

 

We zijn gestart op drie locaties met:  

a. Tips en tops-bijeenkomsten met de teams over belemmerende factoren. Uitkomsten zijn 
verwerkt in onder meer de onderstaande acties. 

b. Werken vanuit de beroepscode en de zorgvisie (top down) en bespreekbaar maken in de 
teamoverleggen (hoe doen we dat? Wat doen we dan anders? Hoe willen we het doen? Wat 
is de bedoeling?). 
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c. Vaste medewerkers, vaste EVV’er en back up. 
d. Persoonlijk eigenaarschap en persoonlijk leiderschap in de teams (aandachtsvelder voor het 

proces).  
e. Coaching van en door de teamleiders. 
f. Sturing vanuit het MDO. 
g. Aanpassing / actualisatie van het zorgproces, het ECD en zorgprofiel psychogeriatrie zodat 

uniform en effectief werken mogelijk is. 
h. Sterke EVV’ers helpen bij teams waar minder sterke EVV’ers zijn (op dit punt). 
i. Klinische lessen over ‘hoe te werken met het zorgproces, ECD en het zorgplan’. Met name 

ook het tijdig invullen van de risicosignalering en nieuwe afspraken over doorlooptijden 
(binnen 24 uur……) en hoe en waarom doen we dat dan. 

j. Anno 2018 wordt de zorg wordt geleverd vanuit vier thema’s: compassie, uniek zijn, 
autonomie en zorgdoelen. 

k. Belangrijke zaken voor medewerkers om meer ‘tevreden’ te worden waren (uitkomsten 
sessie regelarm werken en Tips en Tops):. 

i. Versimpelen registraties ECD, HACCP, HIP, is verbeterd. 
ii. Andere wijze van auditen (niet in de nacht elkaar ‘checken’) van zorgdossiers (in 

2017) is verbeterd. 
iii. Makkelijker om een indicatie aan te vragen (processtappen en stagnaties) is 

verbeterd. 
iv. Minder openstaande vacatures en gaten in het rooster (is verbeterd)./ 
v. Minder vaak alleen staan op KSW (in 2017, is verbeterd). 

vi. Minder ‘druk zijn’ met alles wat moet (niet-directe zorg), variërend van eten 
bestellen, incontinentiematerialen bestellen tot registraties en ECD etc. Dit is 
efficiënter geregeld. 

vii. Meer vrijwilligers en mantelzorgers (beperkt gelukt). 
viii. Beter ingewerkt worden van nieuwe collega (is aandacht voor). 

ix. Minder verzuim en dit niet laten opvangen en vervangen binnen het team (op KSW). 
l. In 2018 wordt een nieuwe medewerkerstevredenheid meting gehouden. 

 

Ad 2, b) Het kwaliteitskader, kwaliteitssysteem, kwaliteitsplan, kwaliteitsverslag (de systeemwereld) laten 

aansluiten op de zorgleefwereld en vormgeven van continu werken aan verbeteren door zorgverleners 

(waaronder ook het lerend netwerk). 

 

Vanuit de systeemkant werd de zorg (en behandeling) uitgenodigd om aan te sluiten op bijvoorbeeld de wijze 

van auditen, de te auditen onderwerpen, frequentie etc. Maar op deze systeemkant werd weinig aangesloten 

door de (zorg)werkvloer; wel vond men er van alles van. 

 

Om de brug te slaan zijn de volgende acties uitgezet: 

✓ Vanuit de afdeling kwaliteit en de directeur behandeling en zorg, W&t en de commissie ECD is 
gekeken hoe we het kwaliteitssysteem, -plan en -verslag beter op elkaar konden laten aansluiten.  

✓ Dit heeft in vier stappen geleid tot het kwaliteitsplan 2017, en in 2018 in vier stappen tot de integratie 
van het kwaliteitsverslag 2017 en het kwaliteitsplan 2018. 

✓ Op basis van het kwaliteitskader en de daarin benoemde thema’s en indicatoren is voor 2018 een 
ontwikkelagenda opgesteld met auditagenda. 

✓ In afstemming met zorgmedewerkers zijn vragenlijsten aangepast. 
✓ De PDCA is ook anders ingevuld, namelijk nu:  

o Is de planning gezamenlijk vastgesteld door de kwaliteitsverpleegkundigen. 
o De uitvoering bekend is met eigenaarschap van de kwaliteitsverpleegkundigen. 
o De check / audits worden uitgevoerd door kwaliteitsverpleegkundigen met EVV of IG. 
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o Analyse van afwijkingen (oud denken: tekortkomingen, omdenken is leerpunten) in het team 
wordt besproken en acties afgesproken. 

o Deze worden vastgelegd in het afdelingsjaarplan, zodat het continue leren en verbeteren van 
kwaliteit geborgd is. 

 

Aansluiten op en bijdragen aan de nieuw te ontwikkelen visie / koers van Dignis op leren. In het kwaliteitsplan 

2018 staat: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In het ‘oude’ strategie traject Dignis 2020, opgesteld in 2017 met de vorige directie, was hierover opgenomen: 

 

In de tweede fase van de transitie ligt de nadruk op leren en ontwikkelen. Het gaat om het versterken van de 

relatie tussen WAT we willen bereiken en HOE we dat willen gaan bereiken. Met de uitvoering van het scholings- 

en cultuurplan raken alle medewerkers en vrijwilligers direct betrokken bij de veranderende organisatie en het 

waarden gedreven werken. Ze leveren hun bijdrage aan de ontwikkeling van passende werkprocessen en dragen 

bij aan de opbouw van zorgmodulen en zorgpaden om zo het modulair werken mogelijk te maken. Dit is ook de 

fase dat familie en omgeving in toenemende mate betrokken wordt bij inhoud en uitvoering van de transitie.  

 

In deze fase wordt tevens het project ‘gastvrijheid’ gestart dat gericht is op het implementeren van het Hospitality 

denken en doen. Het project wordt geïntegreerd uitgevoerd binnen het scholings- en cultuurplan. Ook het 

verhelderen van rolduidelijkheid, taken en verantwoordelijkheden in een team zijn onderdeel van deze fase. Naast 

het samenwerken en het benutten van talenten.  

 

Veel van de scholing wordt gegeven in de vorm van coaching in de teams. Het scholingsplan is klaar voor 1 januari 

2018 en zal goed afgestemd zijn met het scholingsplan Dignis 2017/2018.  

 

Het zal onvermijdelijk zijn dat er prioriteiten gesteld moeten worden. Wij verwachten dat iedere medewerker 3 

dagen scholing en coaching moet volgen in het kader van de transitie. In 2019 zullen dit 2 dagen zijn. Deze 

scholingstijd valt grotendeels, 16 uur per jaar, binnen de jaarlijks beschikbaar gestelde uren. In 2018 nemen we 8 

uur per persoon op in de frictiekosten.  

 

Vervolgens komen we begin 2019 aan in de fase van verdieping van het geleerde en ontwikkelde.  

In deze fase staat het beklijven en verdiepen van de resultaten van de vorige fasen centraal. Dat wat nieuw was 

wordt langzamerhand gewoon er ontstaat soepelheid in de werkuitvoering en daarmee een steeds groter 

vermogen om zelfredzaam en flexibel met elkaar samen te werken aan de gestelde doelen. 
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Vanaf 2020 en volgende jaren zal het gaan om consolidatie en innovatie. Naast structuur en rust in de lopende 

organisatie komt er in toenemende mate meer aandacht voor veerkracht en innovatie. De kunst is dan om vanuit 

een stevige ruggengraat veerkracht te vertonen en soepel om te leren gaan met een voortdurende wijzigende 

(maatschappelijke) context. Vanuit de opgebouwde lerende organisatie wordt een cyclische afstemming op de 

maatschappelijke context en behoeften van stakeholders opgezet.   

 

De nieuwe visie van Dignis op onder meer leren en verbeteren zal naar verwachting hierop aansluiten (op 20 

augustus 2018 nog niet vastgesteld). 

 

6.3 Waar staan we nu? 

Meting werkbeleving 2018 
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Stichting Dignis (n=404) 7,7 6,0 6,1 5,9 6,8 6,7 

Let op : als een score kleurt, doet Dignis het beter of slechter op dat punt dan 
de vorige meting of benchmark.       

       

Vorige meting (n=499) 7,7 6,6 6,7 6,4   6,9 

Benchmark Verpleging,verzorging, thuiszorg 7,8 7,5 7,2 7,1 6,9 7 

Top 3 Benchmark Verpleging, Verzorging en thuiszorg 8,5 9,1 8,7 8,7 7,1 6,7 

 

 

Het medewerkerstevredenheidonderzoek geeft goed weer waar de organisatie begin dit jaar stond. Er was een 

impasse m.b.t. de koers en veel weerstand op de beoogde veranderingen. Op betrokkenheid, tevredenheid en 

werkgeverschap was een lagere score dan de vorige meting en een lagere score dan de benchmark.   
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Indicator/ onderwerp Status Norm Kleur 

Medewerkerstevredenheid 
over mate waarin eigen 
team continu werkt aan 
verbetering kwaliteit 

Betrokkenheid, 
tevredenheid en 
werkgeverschap zijn 
verslechterd.   

De norm is de benchmark 
evenaren (in 2020) . 

Oranje, omdat 
het verzuim 
nog te hoog 
ligt. 
Licht groen 
omdat de 
instroom is 
verbeterd en 
de uitstroom 
die niet 
gewenst is, is 
verminderd. 

KMS Top (Smile) De benchmark overtreffen. 
Gebeurd via o.m. Smile.  
Hiervoor dank aan Lentis / 
GGZ. 

Donker groen. 

Visie op leren en vormgeven 
van continu werken aan 
verbeteren 

Is in ontwikkeling.  
Wordt in de praktijk op de 
werkvloer, 
kwaliteitsverpleegkundigen 
en door de nieuw 
aangesteld teamleiders al 
wel goed invulling aan 
gegeven. Goede intrinsieke 
motivatie op dit punt 
binnen Dignis. 

De benchmark evenaren. Licht groen 
(systeem- en 
leefwereld). 
 
De nieuwste 
visie wordt dit 
jaar 
vastgesteld. 

Andere onderwerpen 
waarop problemen waren bij 
aanvang van het traject 

Medio 2016 waren aan de faciliterend kant de knoppen Leiderschap en Basis 
op orde niet op orde. Nu wel. 
Het thema gedrag (beroepscode, gedragscode – systeemwereld en zorghart, 
persoonlijk eigenaar- en leiderschap en de veiligheid en vrijheid voelen om 
hier zelf invulling aan te geven – leefwereld) is zeer sterk verbeterd. 

 

6.4 Vervolgstappen 

Wat staat ons nog te doen qua borging of verdere stappen? De komende tijd wordt gewerkt aan: 

 

✓ Kwaliteitsjaarplan 2019 en het opleidingsplan 2019met bijbehorende begroting. 
✓ Doorvoeren van de nieuwe visie in 2019 en 2020 en de borging organiseren. 
✓ Analyse resultaten medewerkerstevredenheidsonderzoek (2018) en opstellen van een plan van aanpak.  
✓ Opbouwen van een lerend netwerken met Lentis en andere instellingen waaronder ZINN en Zorggroep 

Groningen.  
✓ Verwerken kwaliteitskader in kwaliteitsplan, verslaglegging en kwaliteitsmodel.  
✓ Organiseren van het lerend netwerk, op diverse niveaus in de organisatie.  
✓ Evalueren welke interne en externe netwerken effectiever benut kunnen worden.  
✓ Implementatie van de nieuwe organisatorische structuur en functiemix.  
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7. Thema Leiderschap, governance & management 

7.1 Probleemanalyse 

De kern van het probleem zat in 2016 in het tonen van leiderschap in alle lagen van de organisatie (Lentis en 

Dignis):  

a) De afhankelijkheid van het concern Lentis, de onduidelijke toegevoegde waarde hiervan voor Dignis. 

Dit heeft een negatief effect op vertrouwen in collectieve leiderschap. 

b) Door een breed portfolio ontbreekt een goed onderbouwde strategische koers voor het geheel van 

Dignis. Het strategisch beleid moest specifieker en concreter voor de onderdelen van Dignis.  

c) De onduidelijkheid over de rol van de concernstaven; hun verantwoordelijkheden in relatie tot Dignis. 

d) Het zoeken naar invulling op tactisch niveau leidt soms tot onduidelijkheden bij teamleiders over rol, 

positie en autonomie. De onderlinge samenwerking tussen directie, teamleiders en staven moest 

worden versterkt.  

e) De familiaire cultuur waardoor medewerkers elkaar onvoldoende aanspreken of feedback geven. 

f) De organisatie was al jaren verliesgevend waardoor er een negatief eigen vermogen van € 2,5 mln. 

was ontstaan.      

7.2 Activiteiten 

Er is een strategisch plan gemaakt en de nieuwe koers van Dignis is uitgezet. Door middel van 

participatiegroepen hebben medewerkers verantwoordelijkheden gekregen bij het invullen 

tactisch/operationele kant van deze nieuwe koers. De teams hebben m.b.t. de uitvoering van zorg meer 

verantwoordelijkheden gekregen en worden gecoacht door een kwaliteitsverpleegkundige op de inhoud. Een 

aantal taken zijn dichterbij of in de teams georganiseerd (o.a. planning). De span of control van de teamleiders 

is verhoogd en zij zijn medeverantwoordelijk geworden voor het tactische beleid en het implementeren 

daarvan. De staf van Dignis wordt ingekrompen en binnen de ondersteunende diensten binnen Lentis wordt 

gewerkt aan een efficiency-slag.   

 

De resultaten zijn sterk verbeterd door het proces m.b.t. her-indicaties te herzien (verbetering resultaat circa 

0,8 mln. op jaarbasis) en het onderhandelen met de verhuurders (verbetering resultaat circa 1,0 mln. op 

jaarbasis)  

7.3 Waar staan we nu? 

Met kleurschema en schematisch weergegeven (niet enkel verhalend) 

Indicator/ onderwerp Status Norm Kleur 

Leiderschap en goed 
bestuur 

Is in ontwikkeling. In 
oktober 2018 is gestart met 
een ontwikkeltraject. 

 Groen is voor 
de participatie 
aanpak 
Oranje omdat 
de 
daadwerkelijke 
verandering in 
de teams nog 
moet gaan 
gebeuren  
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Leiderschap en goed 
bestuur 

Lage scores begin dit jaar 
op direct leidinggevende, 
communicatie en 
organisatie in MTO. 

Score zou minimaal op 
niveau benchmark VVT 
moeten zijn. 

Rood met de 
opmerking dat 
er sinds begin 
dit jaar veel 
veranderd is 

Rol en positie interne 
organen en RvT 

Betrokkenheid OR en CR is 
hoog. Hebben een 
nadrukkelijke en intensieve 
positie gekregen in het 
veranderingsproces.  

 Groen 

Strategische koers De eerste stap in de nieuwe 
koers van Dignis is het op 
orde krijgen van de basis. 

 Groen 

Strategische koers Toegevoegde waarde om 
als VVT-organisatie binnen 
een GGZ-concern te zitten 
is onduidelijk.  

Duidelijke keuze m.b.t. het 
portfolio van Lentis. 

Oranje 

Familiaire cultuur Er zijn stappen gezet. De 
familiaire cultuur is nog 
steeds aanwezig. In oktober 
wordt gestart met een 
ontwikkelprogramma per 
team. 

 Oranje 

Financiële continuïteit Het eigen vermogen is 
veranderd van -/- € 2,5 mln. 
naar +/+ 1,5 mln. in 2017. 

Eigen vermogen minimaal 
15% van de omzet. 

Groen voor de 
resultaten 
Rood voor de 
solvabiliteit 

 

7.4 Vervolgstappen 

✓ De strategische toegevoegde waarde voor Dignis van het concern Lentis duidelijk maken. 
✓ Keuzes maken in het besturingsmodel van Lentis. 
✓ Implementeren nieuwe organisatiestructuur. 
✓ Uitvoeren ontwikkelprogramma voor de leidinggevenden. 
✓ Doorvoeren besparingen op staf en ondersteuning. 
✓ Maken ontwikkelplannen per team op gebied van veiligheid & vertrouwen. 
✓ Zetten van eerste stappen op het terrein van zelforganisatie. 
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8. Thema Personeelssamenstelling 

8.1 Probleemanalyse 

In het begin van het traject was Dignis gestart met het reduceren van het aantal niveau 2-medewerkers en de 

basisbezetting minimaal op niveau 3 IG te brengen. Niet alle teams hadden hierdoor minimaal twee 

zorgverleners beschikbaar op intensieve zorgmomenten. Er stonden veel acties open op het gebied van 

vakinhoudelijke kennis en continu verbeteren. Dit leidde ertoe dat de aantoonbaarheid van vakinhoudelijke 

kennis onvoldoende is. In vakantieperiodes was het bijna niet mogelijk om de diensten rond te krijgen.  

8.2 Activiteiten 

• Het strategisch personeelsplan is gemaakt. 

• Reduceren van het aantal niveau 2-medewerkers is gestopt en deze medewerkers zijn weer 
aangenomen. 

• Meer medewerkers ingezet in kader incidentele middelen 2017/2018. 

• De wijze van roostering en inzet is veranderd. 

• Iedere locatie heeft een kwaliteitsverpleegkundige gekregen. 

• Buiten de teams is de WAN (Weekend, Avond, Nachthoofd) beschikbaar. 

• Er is met behulp van Smile gestuurd op de openstaande acties./ 

8.3 Waar staan we nu? 

Met kleurschema en schematisch weergegeven (niet enkel verhalend) 

Indicator/ onderwerp Status Norm Kleur 

Percentage teams waar min. 
twee zorgverleners 
beschikbaar zijn op intensieve 
zorgmomenten. 

Alle teams voldoen hieraan. Voldoen aan kwaliteitskader 
verpleeghuiszorg in 2019. 

Groen 

Bereikbaarheid medewerkers 
met specifieke kennis en 
vaardigheden. 

Iedere locatie heeft een 
kwaliteitsverpleegkundige. 
Een BIG-verpleegkundige is 
binnen 30 min. ter plaatse. 

 Groen 

Vakinhoudelijke kennis. Medewerkers die 
opleidingen gevolgd 
hebben, worden 
geregistreerd. 
Leidinggevenden hebben 
inzichtelijk of medewerkers 
de te volgen scholingen ook 
daadwerkelijk gevolgd 
hebben. 

 Groen 

 

8.4 Vervolgstappen 

✓ Implementeren van de nieuwe roosters die voldoen aan kader verpleeghuiszorg per 2019. 
✓ Iedere medewerker krijgt tijd en ruimte om mee te lopen met andere locatie of collega instelling. 

✓ Uitwisseling van de kennis tussen de verschillende disciplines, teams en locaties. 
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9. Thema Gebruik van hulpbronnen 

9.1 Probleemanalyse 

Bij de aanvang van het traject is niet de focus gelegd op problemen op het gebied van hulpbronnen. Wel op 

onduidelijkheden met betrekking tot de dienstverlening door de ondersteunde diensten van het concern en de 

hoge huren van een aantal panden.   

9.2 Activiteiten 

• Met de ondersteunde diensten en concern control zijn verschillende gesprekken gevoerd over de 
toegevoegde waarde in relatie tot de kosten. 

• Er zijn benchmarks uitgevoerd m.b.t de hoogte van de doorbelastingen. 

• Het model is op een aantal punten aangepast. 

• Er zijn onderhandelingen geweest met de verhuurders. 

9.3 Waar staan we nu? 

De ondersteunende diensten van het concern zijn bezig met een verbeterprogramma. Dit zal moeten leiden tot 

een verhoogde toegevoegde waarde voor Dignis. De onderhandelingen met de verhuurders hebben geresulteerd 

in een kostenreductie van circa €1,0 mln. op jaarbasis.   

9.4 Vervolgstappen 

✓ Afronden verbeterprogramma concerndiensten. 

✓ Ontwikkelen visie op gebruik domotica, ICT-hulpmiddelen ter ondersteuning medewerkers.   
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10.  Thema Gebruik van informatie 

10.1 Probleemanalyse 

Bij aanvang van het traject lijken de instrumenten om te monitoren op orde, maar zijn gefragmenteerd. Er 

wordt te weinig gestuurd op de scores van Zorgkaart Nederland, medewerkerstevredenheidonderzoek en 

Smile (KMS). De activiteiten en stand van zaken m.b.t. de uitkomsten van deze instrumenten zijn in de vorige 

hoofdstukken aan de orde gekomen. Hier de status van deze instrumenten.   

10.2 Activiteiten 

• Er is een integrale kwartaalrapportage gemaakt. 

• Medewerkerstevredenheid is onderzocht. 

• Smile (KMS) is intensief gebruik om de kwaliteit te verbeteren. 

• Proces van indicatie en herindicatie aanvragen is verbeterd en heeft geleid tot een 
resultaatsverbetering van €0,8 mln. per jaar.  

 

10.3 Waar staan we nu? 

Met kleurschema en schematisch weergegeven (niet enkel verhalend) 

Indicator/ onderwerp Status Norm Kleur 

Integrale 
managementrapportage 

Door de vele wisselingen 
van controller (zes maal) 
zijn hier onvoldoende 
stappen in gemaakt. 

Management en teams 
hebben voldoende 
informatie om te kunnen 
sturen.   

Oranje 

Uitkomsten MTO Wordt meegenomen in 
teamontwikkeling. 

Uitkomsten MTO worden 
teruggekoppeld en 
besproken in de teams. 

Oranje 

Score zorgkaartnederland Geven van feedback wordt 
gedaan. 

Geven van feedback. 
Analyse van succesfactoren. 

Groen 
Oranje 

Gebruik Smile (KMS) Wordt goed gebruikt en 
gevuld. 

 Groen 

 

10.4 Vervolgstappen 

✓ Verder ontwikkelen managementrapportage. 
✓ Analyseren en sturen op succesfactoren Zorgkaart Nederland. 
✓ Een nieuw MTO na de sessies teamontwikkeling.  
✓ Ervoor zorgen dat naasten bij de zorgplanbespreking ter plekke Zorgkaart Nederland kunnen invullen 
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11. Concluderend & vervolgstappen 

1.1 Waar staan we nu? 

De afgelopen 2,5 jaar heeft Dignis een zeer roerige tijd doorgemaakt. Na een valse start met het Waardigheid & 

trots, wisseling van coaches, de uitvoering van de probleemanalyse en het ingang zetten van het plan-van-aanpak 

heeft de eerste poging om te komen tot een strategische koers Dignis geleid tot een patstelling in 

oktober/november 2017. In navolging van het in paragraaf 3.1 geïntroduceerde organisatie-ontwikkelmodel van 

Tuckman kun je het volgende zeggen over waar Dignis nu staat:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Van de fase van ‘forming’ (een afwachtende houding) werd er vol emotie en oude ‘organisatie-pijn’ in de fase 

van ‘storming’, positie in genomen. Als organisatie en medewerkers daarbinnen waren we niet in staat om op 

een constructieve manier met verschillen om te gaan en discussies tot een gezamenlijk eind te brengen. Er 

ontstond strijd. Het doorbreken van de impasse werd vanaf januari 2018 mogelijk met een nieuwe (interim) 

directeur en de betrokkenheid van twee externe partijen. Met veel aandacht is er een nieuw ontwikkelingstraject 

gestart onder de naam ‘Nieuwe Koers Dignis’. Met veel participatiemogelijkheden voor medewerkers en een 

sterke betrokkenheid van de Ondernemingsraad en de Centrale Cliëntenraad. Dignis staat nu, eind 2018, op het 

punt om te bewegen naar de fase van ‘norming’ d.w.z. overeenstemming bereiken over de richting, aanpak en 

werkwijze. We zijn op pad en komen vooruit en zien het zelf als een trektocht. Gezamenlijk en op basis van 

ervaringen wordt de weg bepaald.  

 

De resultaten die we de afgelopen twee jaar hebben behaald op de verschillende aandachtsgebieden staan in 

dit document beschreven. Mede gezien de geschetste context waarin dit heeft moeten plaatsvinden zijn we hier 

tevreden mee.  

1.2 Wat zijn de uitdagingen? 

De grootste uitdaging ligt in onze ogen niet in de aanpak van de losse onderdelen, maar in het voortzetten van 

de groei naar gedragen beleid, gezamenlijke aanpak en samenwerking. Dat is de weg naar de zelforganiserende 

teams met persoonlijk leiderschap, regelmogelijkheden en verantwoordelijkheden die het hart vormen van de 
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nieuwe koers van Dignis. Deze teams werken aan het behalen van resultaten en zijn gericht op leren en 

ontwikkelen. Het management en de staf werken ondersteunend aan deze ontwikkeling.  

 

Op deze wijze willen wij de grootste uitdaging van de probleemanalyse realiseren, namelijk het borgen van 

behaalde resultaten en methodisch steeds een stapje verder komen.  

 

 

1.3 Hoe geven we vorm aan borging en vervolgstappen? 

Borging en vervolgstappen zijn geïmplementeerd in de Nieuwe Koers Dignis. Naast de structuur van de 

organisatie en overleg & communicatie binnen de organisatie richt dit implementatieplan zich op: 

• De ontwikkeling van zelforganiserende teams.  
• Sterke focus op het welzijn van de cliënten.  
• Toevoegen van medewerkers aan de functiemix met aanvullende expertise (in 2019: agogische 

medewerkers).  
• Normroosters waarmee de aanwezigheid en aandacht voor cliënten in de gemeenschappelijke 

ruimten is geborgd. 
• Intensivering van de samenwerking tussen de zorg en de behandelaren.  
• Professionalisering van de leidinggevenden.  
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• Verdere ontwikkeling en uitvoering van kwaliteitsbeleid in de keten van team, aandachtsvelders, 
kwaliteitsverpleegkundigen, arts/behandelaren en management en staf.  

 

Bij de uitvoering van de Nieuwe Koers Dignis is het van groot belang dat de implementatie wordt gemonitord, 

bijsturing plaatsvindt indien nodig, resultaten worden geborgd en vervolgstappen worden uitgezet. De structuur 

hiervoor is de lijnstructuur, aangevuld met een inbreng vanuit de participatiestructuur (regiegroep, 

klankbordgroep, rondgangen, nieuwsbrieven en participatie lunches). Ook de medezeggenschapsorganen 

hebben hier een eigen rol in.  

 

We hopen dat het u als lezer van deze rapportage duidelijk is geworden dat Dignis van ver komt. Er is veel  

gebeurd en gedaan en er moet nog veel gebeuren. Met de nieuwe koers en rust, reinheid en regelmaat zullen 

we hierin slagen!      
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