
 

 

 
 
 
 
 
Samenvatting Waardigheid en trots traject De Wijngaerd 
 

Met een verbouwing die in volle gang was en een herinrichting van de organisatie, waarbinnen 

kleinschalig wonen en zelfstandige teams de nieuwe werkwijze zouden moeten worden, had De 

Wijngaerd behoefte aan een klankbord bij de te zetten stappen om in de nieuwe situatie optimaal 

te functioneren. Centrale opgave daarbij: voldoen aan de eisen die Het Kwaliteitskader 

Verpleeghuiszorg stelt, vanuit een intrinsiek verantwoordelijkheidsgevoel voor kwaliteit bij de 

medewerkers. De coaches van Waardigheid en trots ondersteunden De Wijngaerd bij het 

realiseren van deze ambitie. 

 

Persoonsgerichte zorg 

Binnen De Wijngaerd was sprake van een klassieke manier van zorg verlenen: ‘zorgen voor’ in plaats 

van ‘zorgen dat’. Medewerkers werken hard en willen alles doen voor de cliënt. Alles draait om de zorg 

voor de cliënt. De cliënt staat in dat perspectief wel centraal, echter maar is heeft vaak niet zelf in de 

regie. Er leek meer aandacht te zijn voor de daadwerkelijke zorg dan voor het algehele welzijn van de 

cliënt.  

In de nieuwe situatie wordt de tevredenheid van de cliënten en hun naasten nu kort-cyclisch gemeten 

met behulp van de KwaliteitsVerbeterCyclus (KVC) en Care-Rate. Dat geeft mogelijkheden om mee te 

denken en verbeteringen vlot in gang te zetten. Er is betrokkenheid gecreëerd en er is meer samenspel 

en communicatie tussen cliënt/familie-naasten en zorgmedewerkers. Op teamniveau (per 

wooneenheid) zijn er nu structureel geplande familie- en thema-avonden. Er wordt nu methodisch 

gewerkt om de zorgleefplannen bij te houden. 

 

Wonen en welzijn 

De locatie van De Wijngaerd is afgelopen periode verbouwd, waarvoor bewoners tijdelijk elders zijn 

ondergebracht. De vernieuwde locatie is geschikt gemaakt voor kleinschalig wonen, waarbinnen 

groepen van acht bewoners samen een huishouden vormen. Er is veel aandacht aan de teams gegeven 

door de interne coach en de coaches vanuit Waardigheid en trots om de kwaliteit van zorg op orde te 

houden in deze hectische tijd en waar nodig te verbeteren. Daarnaast is de omvorming naar 

zelforganiserende teams doorgezet en is veel aandacht besteed aan de wijze waarop de teams 

ondersteund moeten worden vanuit de ondersteunende functies (voormalig management).                                                                                                                                                  

 

De nieuwe vorm van wonen en de wijze waarop de zorg in georganiseerd rondom de huishoudens werpt 

zijn vruchten af. De tevredenheid onder cliënten is toegenomen en ook medewerkers vinden steeds 

meer hun draai in de nieuwe situatie. 

Daarnaast is er extra geïnvesteerd in het versterken van de daginvulling. Er is een werkgroep welzijn, 

die bewust werkt aan daginvulling en de individuele benadering. Ook wordt er hard gewerkt aan het 

versterken van de familieparticipatie, o.m. door thema-avonden te organiseren 

 



 

 

Veiligheid 

Er is vanaf de eerste fase veel aandacht en energie besteed aan de wijze waarop de kwaliteit van zorg 

vorm en inhoud gegeven kan worden in de nieuwe situaties met kleinschalige teams, waarbij 

verantwoordelijkheden en eigenaarschap voor kwaliteit en veiligheid niet meer centraal belegd zijn, 

maar dichtbij de werkvloer ingevuld worden. In een vroeg stadium van het traject is per team een 

kwaliteitsbewaker aangesteld. De kwaliteitsbewakers voeren gestructureerd overleg onder leiding van 

de niveau 5 regieverpleegkundige (niveau 5) en (nu nog) begeleiding van de Waardigheid en trots-

coaches en de interne projectleider. Taken, verantwoordelijkheden en rollen zijn duidelijk belegd en 

beschreven. 

In de praktijk is merkbaar dat de uitvoerende kleinschalige teams in het primaire proces een enorme 

ontwikkeling hebben doorgemaakt. Uiteraard zijn er verschillen per team, maar er is grote vooruitgang 

geboekt. Verantwoordelijkheden en rollen zijn verhelderd en worden ook goed opgepakt. Het aantal 

incidenten is inzichtelijk. Er is een positieve meldcultuur en er ontstaat bewustwording door middel van 

goede meldprocedures en analysebesprekingen tussen kwaliteitsbewakers en teams. 

 

Verbouwingsperikelen 

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 gebruik van hulpbronnen en informatie werd bemoeilijkt door de verbouw en verhuizing waar de 

organisatie mee te maken had. Technische en ICT-problemen leiden tot vertragingen en knelpunten die 

gedurende de looptijd van het ondersteuningstraject zijn opgepakt en verbeterd. De bestuurder en de 

ondersteunende diensten hebben tijdens het Waardigheid en trots-traject hard gewerkt aan het op orde 

brengen van de randvoorwaarden. Alle technische problemen ten gevolge van de (ver)bouw en 

tekortkomingen na de oplevering zijn uiteindelijk opgelost. Telefonie, alarmering-systemen en 

toegankelijkheid van de woningen en balkons zijn nu optimaal. 

 

En nu verder 

Binnen De Wijngaerd heeft de invoering van kleinschalig wonen en zelforganiserende teams parallel 

plaatsgevonden aan het programma Kwaliteit Verpleeghuiszorg van Waardigheid en trots. De integrale 

projectmatige aanpak van zelforganisatie en het kwaliteitsprogramma, maakt dat beide onderdelen 

elkaar versterkt hebben. De structuur van de organisatie is verstevigd en toekomst-bestendiger gemaakt 

en de kwaliteit van zorg is duurzaam verbeterd. Ook is er meer verbinding en samenwerking tussen 

cliënt, familie en professionals. 

 De ontwikkeling van de zelforganiserende zorgteams bevindt zich in de voorlaatste fase. Kwaliteit heeft 

een plaats gekregen in de teams, met ondersteuning vanuit de organisatie. Kwaliteitszorg is heringericht 

vanuit een ‘bottom-up’ kwaliteitsverantwoordelijkheid, met als centrale spil een kwaliteitsteam, waarin 

de regieverpleegkundige de verbinding maakt met de kwaliteitsbewakers en het primaire proces. In 

2018 is een driejarige certificering ISO 9001-2015 voor de totale bedrijfsvoering behaald. Ook hieraan 

heeft het kwaliteitstraject een belangrijke bijdrage geleverd. 

 

 


