
 

 

 
 
 
Samenvatting Waardigheid en trots traject Beweging 3.0 
 

In 2015 koos Beweging 3.0, zorgaanbieder in Amersfoort en omgeving, voor invoering van 

zelforganisatie. Als gevolg van een te snelle invoering en te weinig randvoorwaarden en kaders 

voor de medewerkers ontstonden flinke problemen. Kwaliteit en veiligheid van zorg en de 

bedrijfsvoering kwamen onder druk te staan. De organisatie werd in oktober 2016 door de IGJ 

onder verscherpt toezicht en bij de banken in bijzonder beheer gesteld. Met ondersteuning van 

Waardigheid en Trots is een verbetertraject doorlopen waarmee de kwaliteit is verbeterd en de 

rust is weergekeerd. De zorg is op orde en  de interne onrust is verdwenen. 

 

Samen met de drie coaches van Waardigheid en trots heeft Beweging 3.0 stapsgewijs gewerkt aan 

herstel. De drie speerpunten uit het plan van aanpak: 

• Breng de basiskwaliteit op orde (van een situatie die aandacht vraagt naar een aantoonbaar en 

goed kwaliteitsniveau). 

• Maak het meten op zorginhoudelijke indicatoren onderdeel van het leren en ontwikkelen van 

medewerkers en van de organisatie als geheel. 

• Richt een adequaat en goedwerkend kwaliteitssysteem in dat op alle niveaus van de organisatie 

geborgd is (met continu verbeteren als norm). 

 

In de praktijk 

Uit de zelfevaluaties van de locaties op basis van de veldnormen (IGJ) bij de start van het project, bleek 

dat structureel aandacht nodig was voor:  

• Het actueel houden van het zorgdossier en het methodisch werken.  

• Zorgcoördinatie. 

• Zinvolle dagbesteding van de bewoner. 

Met gerichte maatregelen is daaraan gewerkt. Bijvoorbeeld door het vereenvoudigen van het ECD, het 

scholen van medewerkers in methodisch werken, een scholing in het werken met het zorgleefplan, een 

scholing onbegrepen gedrag en aandacht voor systematische evaluatie op basis van de PDCA-cyclus. 

De teams worden daarbij gecoacht door EVV-ers. 

 

Meer aandacht voor welzijn 

Er is gezocht naar een eenvoudige manier om de thema’s zingeving, wooncomfort, zinvolle 

dagbesteding, schoon en verzorgd lichaam & verzorgde kleding en familieparticipatie & inzet vrijwilligers 

onder de aandacht van zorgmedewerkers te brengen. Op de nieuwe zorgkaart hebben deze thema’s 

allemaal een plaats gekregen, waarmee er structurele aandacht is voor deze onderwerpen.  

Uit de extra middelen die beschikbaar zijn gekomen in het kader van het Kwaliteitskader 

Verpleeghuiszorg is extra geïnvesteerd in mensen en materialen die helpen te zorgen voor een zinvolle 

dagbesteding. Ook het vrijwilligersbeleid is onder de loep genomen en hun inzet heeft een flinke 

kwalitatieve impuls gekregen. Ook is de organisatie erin geslaagd de betrokkenheid van de familie en 

mantelzorgers te vergroten, door structureel aandacht e besteden aan de samenwerking. 

 



 

 

Veiligheid 

Bij de start van het project kwamen uit een nulmeting een aantal knelpunten naar voren: 

• De systematiek rondom het melden, analyseren en leren van incidenten bij bewoners (MIC) 

en medewerkers (MIM) en klachten was uit beeld verdwenen en moest een nieuwe impuls 

krijgen. Iedere locatie had een eigen manier om met de incidenten om te gaan. Daarbij 

bestond het risico dat calamiteiten niet tijdig werden herkend.  

• Naar aanleiding van inspectiebezoeken bleek dat medicatieveiligheid onvoldoende was 

geborgd. 

• De interne auditsystematiek was niet beschreven en de interne audits werden niet meer 

uitgevoerd. Er was onvoldoende zicht op de risico’s in de organisatie. Zorgteams waren niet 

op de hoogte van externe en interne normen. 

Om deze problemen het hoofd te bieden is  op alle locaties een kwaliteitsteam ingericht. Daarin worden 

incidenten bij bewoners (MIC) en medewerkers (MIM) en klachten periodiek besproken. Op basis van 

de analyse worden verbeteracties afgesproken. Naast de periodieke analyse van de meldingen krijgt 

ook het juist volgen van de procedure minimaal eenmaal per jaar aandacht in de kwaliteitsteams. Op 

elke locatie zijn op medicatie gerichte aandachtsvelders actief. Zij krijgen input vanuit de themagroep 

medicatie en bewaken samen met de arts, de apotheker en de specialisten Kwaliteit en Veiligheid de 

uitvoering van het beleid op locatie. Daarnaast jagen zij verbeteringen aan. De interne audits laten zien 

dat de opvolging van klachten, MIC- en MIM-meldingen conform de procedure is en dat geleerd wordt 

van wat er niet goed is gegaan. Structureel verbeteren heeft zo een plek gekregen in de organisatie. 

 

Vooruit 

Ook op andere thema’s van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg, zoals leren & verbeteren, leiderschap 

& governance, personeelssamenstelling, gebruik van hulpbronnen en gebruik van informatie zijn 

gerichte stappen gezet. 

Het verscherpte toezicht is opgeheven, de organisatie kan weer vooruit kijken. De problemen hebben 

intern geleid tot veel onrust. Doordat er te weinig kaders en ondersteuning beschikbaar waren bij de 

invoering van zelfsturing, verloren medewerkers het vertrouwen in de organisatie. De zelfsturende 

teams zijn omgevormd tot zelfstandig werkende teams, waarbij de nadruk veel meer is komen te liggen 

op het faciliteren van de teams en ondersteunen waar mogelijk en gewenst. Met heldere kaders, 

verwachtingen en rollen, zodat de medewerkers kunnen doen waar ze goed in zijn: zorgen voor 

ouderen. 

 

 

 


