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Voor u ligt het Kwaliteitsplan 2021 van ZGR. Dit plan bouwt voort op ons
Kwaliteitsplan 2020. In 2020 hebben we door de uitbraak van het coronavirus
ervaren dat een plan één ding is, maar dat we als organisatie ook plots hebben
moeten bijsturen op onder andere ons aanbod zorg en welzijn, alsook de scholing
en de inzet van onze medewerkers om kwaliteit te kunnen blijven leveren tijdens
een langdurige crisis. We hebben daar de nodige kennis en ervaring in opgedaan.
Wat blijft is dat het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg dat in 2017 door het
Zorginstituut Nederland is gepresenteerd ook voor het huidige kwaliteitsplan
weer als vertrekpunt is genomen. Belangrijk uitgangspunt in het Kwaliteitskader
Verpleeghuiszorg is de nadruk op (samen) leren en verbeteren. Dit sluit aan bij
het thema Lerende organisatie uit ons nieuwe Strategische programma 2021-
2025

Daarnaast is in 2018 het Kwaliteitskader Wijkverpleging gepubliceerd. Het
schrijven van een kwaliteitsplan en kwaliteitsverslag is binnen het Kader
Wijkverpleging echter geen vereiste. Omdat ZGR wel beide takken van sport
beoefent en wij vanuit onze visie op kwaliteit beide vormen van zorg graag
integraal benaderen, zijn zowel de intramurale als de extramurale zorg
opgenomen in dit Kwaliteitsplan voor 2021. Het aanvragen van het
kwaliteitsbudget op grond van een meerjarenbegroting geldt echter expliciet
alleen voor de intramurale zorg en niet voor de extramurale zorg.

Het centrale Kwaliteitsplan is opgesteld door de kwaliteitsadviseur. De
locatieplannen zijn opgesteld door de managers met input van cliënten en
naasten (locatieraden), (para) medici, verpleegkundigen en verzorgenden. Op die
manier is binnen ZGR inhoud gegeven aan de thema’s van het Kwaliteitskader en
de doelstellingen van het landelijke programma “Thuis in het verpleeghuis’’.

De conceptversie van dit Kwaliteitsplan is voorgelegd aan de volgende partijen:
De centrale cliëntenraad
De samenwerkingspartners binnen het Lerend Netwerk
Deelnemers van het middenkaderoverleg
Leden van de ondernemingsraad
Raad van toezicht ZGR

Loes Kater - directeur-bestuurder ZGR



HR-beleid

Innoveren en ontwikkelen o.a.
op gebied van projectmatig
werken, kennismanagement en
concept lerende organisatie

Vrijwilligersbeleid

STRATEGISCH PROGRAMMA 2021 - 20252
De ouderenzorg maakt de komende twintig jaar een

periode van forse groei door. Vergrijzing en een
hogere leeftijdsverwachting zijn belangrijke

oorzaken van die groei.

Maar de grootste verandering die zich de komende
jaren aandient is niet de toename van het aantal

ouderen, maar hun veranderende zorgvraag, wensen
en behoeften. Die worden meer divers en er

ontstaan steeds grotere verschillen binnen de
doelgroep van ouderen. Dat biedt voor ZGR een

interessante uitdaging om op in te spelen. Andere
grote uitdagingen zijn de afname van het aantal
mantelzorgers en dat ouderen steeds bewuster

nadenken over de regie in hun leven. Ook zal er in de
thuissituatie meer en complexere zorg geleverd

worden, doordat ouderen langer thuis blijven
wonen.

2021 is het eerste jaar van een nieuwe strategische
termijn. Met de onderwerpen uit het programma

ZGR 2021-2025 "Goed leven en fijn werken in het
hart van Salland", spelen we in op het toekomstbeeld.

Met een aantal thema’s bouwen we verder aan de
lijn die de afgelopen jaren reeds ingezet is. Een

aantal andere thema’s is nieuw.

SPEERPUNTEN
2021

Medisch en
behandelbeleid

Duurzaamheid

TOELICHTING

Technologische innovatie

Dementiezorg

Ontwikkelen cliëntprofielen
en cliëntbelofte

Zelfredzaamheid en
zelfregie

Samenwerken in de regio d.m.v.
regiovisies, ontwikkelplannen Wlz
en netwerken zoals Lerend Netwerk

Preventie, zowel medisch als op
het gebied van (geestelijk) welzijn

Verzwaring en
doorontwikkeling (Wlz) zorg

Levens GLP (leefgewoontes,
levensloop en leefplezier)



THEMA WONEN EN WELZIJN

Scholing
gerontopsychiatrie

medewerkers welzijn
afronden en voor

zorgmedewerkers op
locaties organiseren.

Denktank
Out of the box naar processen en

thema's kijken d.m.v. het
organiseren van

welzijnsdenktanks.

Waar we staan
Bij ZGR vinden we dat onze zorg moet passen bij het leven van onze cliënten en niet dat het
leven van onze cliënten aangepast moet worden aan de zorg die wij leveren. Welzijn en
welbevinden spelen een belangrijke rol in het realiseren van deze doelstelling en vraagt ook
een andere denkwijze en benadering van onze medewerkers. In 2018 zijn we daarom
gestart met het project Welzijn Voorop, waarin we medewerkers inspireren om vanuit deze
visie naar de cliënt te laten kijken. 

Daarnaast hebben we op al onze woonzorglocaties de breinomgevingsmethodiek
(BOM) geïntroduceerd, waarmee we een optimale leefomgeving voor onze bewoners met
dementie willen creëren. 

Stand van zaken 2020
Om inzicht te krijgen in het levensverhaal van de cliënt zijn we gestart met het project
LevensGLP (levensGewoonten, levensLoop en levensPlezier). Deze werkwijze maakt de
levensgewoonten, levensloop en het leefplezier inzichtelijk, waardoor onze zorg en
ondersteuning beter afgestemd kan worden op de individuele behoeften van de cliënt.  De
werkwijze is in 2020 op 1 locatie geïmplementeerd. De overige locaties volgen in 2021. De
instructie over de werkwijze vindt i.v.m. corona mogelijk digitaal plaats. 
Vijf medewerkers hebben de training GVP-expert succesvol afgerond. Door corona hebben
negen medewerkers welzijn de gestarte training gerontopsychiatrie niet kunnen afronden.
Zij zullen de training in 2021 vervolgen. Er is een welzijnsdenktank georganiseerd, waarbij
vanuit verschillende disciplines naar het welzijnsproces wordt gekeken. Medewerkers
kijken positief terug op deze ervaring. De muziektherapeut en contactclown zijn beiden
structureel ingezet in 2020, hun inzet en ervaringen zijn geëvalueerd.

Kennis & kunde vergroten: binnen ZGR is er veel aandacht voor
dementiezorg. Om die reden hebben we verschillende specialisten, zoals
casemanagers dementie, breinomgevingscoaches en GVP’ers in dienst.
Afgelopen jaren zijn medewerkers getraind in de BOM-methode.
Afgelopen jaar is daar vanwege een toename van cliënten met
psychiatrische aandoeningen een training gerontopsychiatrie aan
toegevoegd. 2021 staat in het kader van het vergroten van de opgedane
kennis op deze gebieden, bijvoorbeeld d.m.v. een (digitale)
vervolgtraining, zodat de training ondanks corona toch kan plaatsvinden. 
Welzijnsgericht en out of the box denken: in 2021 gaan we verder met het
inspiratieprogramma Welzijn Voorop! Er worden individuele- en
groepsgerichte trainingen aangeboden die het welzijnsgericht denken
van medewerkers moet bevorderen. Aankomend jaar wordt daarnaast
gestart met welzijnsdenktanks, waarbij multidisciplinair gekeken wordt
naar een proces / thema op locatie- of afdelingsniveau met als doel het
leef- en werkplezier van cliënten en medewerkers te vergroten.
Meer persoonlijke aandacht: In 2021 gaan we de structurele inzet van de
contactclown en muziektherapeut continueren. Zo willen we meer
persoonlijke aandacht aan onze cliënten geven.
Structurele aandacht voor bewegen, groen en buiten: bij de organisatie van
activiteiten en d.m.v. de realisatie van een uitnodigende groene omgeving
zowel in als rondom de locaties.
Het aanbieden van alternatieve digitale welzijnsactiviteiten, zoals spelletjes
indien corona een rol speelt op de locatie.  

Onze ambities in 2021

Hoe we dit realiseren Gerealiseerde punten Kwaliteitskader

De thema’s; zingeving, zinvolle dagbesteding, schoon en
verzorgd lichaam, familieparticipatie en inzet vrijwilligers
en wooncomfort, zijn belangrijke onderdelen binnen ZGR.
o Familieparticipatie heeft een vaste plek binnen de

zorgverlening van ZGR.
o Er is veel aandacht voor een zinvolle daginvulling van

de bewoners.
o Er is aandacht voor levensvragen van de cliënt.

Zingeving heeft daarnaast een plek in het ECD.
o ZGR besteedt aandacht aan het wooncomfort d.m.v. o.a.

het jaarlijks ophalen van bewonerservaringen.
De woonomgeving van bewoners is aangepast aan de
wensen en mogelijkheden.

Onderzoeken of er behoefte is aan een
vervolgtraining om opgedane kennis te vergroten.

Structurele inzet van contactclown
en muziektherapeut continueren.

Muziektherapeut en
contactclown

Scholing

Scholingsbehoefte in
kaart brengen 

Vergroenen locaties
O.a. d.m.v. natuurfoto's, aanleg jeu-

de-boulesbaan , vogelhuisjes en
planten met kleur en geur.



THEMA LEREN EN WERKEN AAN KWALITEIT

Waarderend
auditen

Deze methode wordt (ook
digitaal) geïmplementeerd,

waarmee we
kwaliteit waarderen en

stimuleren.  

Waar we staan
ZGR heeft een cultuur waarin continu leren en verbeteren centraal staan. Deelname aan
scholing, ontplooiingsmogelijkheden en uitwisseling van kennis tussen de verschillende
afdelingen en locaties worden gestimuleerd. ZGR biedt medewerkers de mogelijkheid om
middels e-learning hun deskundigheid te vergroten en bevoegd en bekwaam te blijven
voor de handelingen die nodig zijn voor de cliëntenzorg. In het kwaliteitsregister
registreren medewerkers hun deskundigheidsbevorderende activiteiten.

Om de kwaliteit van onze zorg te verbeteren meten we deze regelmatig. Dat doen we op
verschillende manieren, bijvoorbeeld door het uitvoeren van interne en externe audits en
cliënttevredenheidsonderzoeken. ZGR wil een lerende organisatie zijn en blijven.
Daarom staan het leren en verbeteren bij deze metingen centraal en proberen we de
resultaten om te zetten in concrete leer- en verbeterpunten. 

Stand van zaken 2020
In 2020 hebben 12 medewerkers de scholing  'waarderend auditen'  gevolgd.  Door
corona is de methode nog niet geïmplementeerd, waardoor er geen interne audits zijn
uitgevoerd. Ook de gezamenlijke bijeenkomst vanuit het Lerend Netwerk, waar ruim 120
medewerkers zich voor hadden aangemeld, is vanwege corona afgelast. Het meelopen
binnen het Lerend Netwerk is door dezelfde reden ook niet doorgegaan. 
Vanuit het Lerend Netwerk is er een externe audit georganiseerd, waarbij de
verschillende organisaties elkaar hebben geaudit. Uit de evaluatie is gebleken dat alle
betrokkenen hier graag een vervolg aan willen geven. Door corona is dit tot op heden
echter niet gelukt. 

Keuze voor kwaliteitskeurmerk:  in 2020 hebben de locaties ZGR Brugstede
en ZGR in Schuilenburg het keurmerk Certificatie in de Zorg behaald, de
andere locaties hebben het Prezo keurmerk. In 2021 wordt er door alle
locaties een keuze gemaakt met welk certificatietraject er gestart gaat
worden. Dit kan zijn Prezo of Certificatie in de zorg.
Kwaliteit waarderen en stimuleren d.m.v. waarderend auditen: in 2021 wordt
de methode waarderend auditen geïmplementeerd. Deze methode sluit
aan bij onze wens om de geleverde kwaliteit niet alleen te controleren,
maar juist ook te waarderen en te stimuleren. In 2021 wordt tevens
onderzocht hoe we deze methode digitaal kunnen implementeren, zodat
er ook gedurende de coronacrisis interne audits uitgevoerd kunnen
worden. 
Leren van elkaar binnen het Lerend Netwerk: binnen het Lerend Netwerk is
er de mogelijkheid om mee te lopen / te kijken bij een andere organisatie.
Op dit moment wordt hier op thema niveau gebruik van gemaakt.  Doel is
om in 2021 en de daaropvolgende jaren het Lerend Netwerk structureel
bij een brede groep onder de aandacht te brengen om zo van elkaar te
leren en elkaar te inspireren.  Daarbij wordt ook gekeken naar digitale
alternatieven.
Coronaproof externe audit vanuit Lerend Netwerk organiseren, waarbij
organisaties elkaar auditen. 

       

Onze ambities in 2021

Hoe we dit gaan realiseren Gerealiseerde punten Kwaliteitskader

Jaarlijks opstellen van een Kwaliteitsplan- en
verslag en het publiceren hiervan op de website.
Kwaliteitsverslag wordt tevens aangeleverd aan de
Openbare Database van het Zorginstituut. 
ZGR maakt deel uit van het Lerend Netwerk samen
met Rosengaerde, ’t Zand en de Baalderborggroep.
Alle organisatieonderdelen van ZGR hebben een
kwaliteitskeurmerk, jaarlijks vindt er een
kwaliteitsvisitatie plaats op basis van dit keurmerk.
ZGR werkt met het Prezo keurmerk en met
Certificatie in de Zorg als
kwaliteitsmanagementsysteem.

Organiseren van een jaarlijkse
bijeenkomst voor medewerkers
waarin informatie-uitwisseling

centraal staat. Indien dit niet
fysiek kan gaan we kijken of we

deze informatie/workshops
digitaal kunnen delen. 

Het realiseren van deze
mogelijkheid bij één van

de deelnemende
organisaties en het

onderzoeken van digitale
alternatieven. 

Jaarlijkse bijeenkomst
Lerend Netwerk

Meelopen binnen
Lerend Netwerk



THEMA PERSOONSGERICHTE ZORG

Uitbreiding uren
geestelijk verzorger.

Waar we staan
Binnen ZGR werken we vanuit de gedachte dat iedere cliënt uniek is. Dit
betekent dat we van iedere cliënt zijn of haar levensverhaal kennen en we
onze zorg hierop afstemmen. Daarbij kijken we verder dan alleen de fysieke
ondersteuning en richten we ons ook op welbevinden, zingeving en
levensgeluk, met als doel onze cliënt iedere dag weer een mooie dag te
bezorgen.

Om dit te realiseren stellen we samen met de cliënt en zijn of haar naasten
een zorgplan op, waarin we doelen stellen en afspraken maken over de
inrichting van de algemene dagelijkse levensbehoefte (ADL). Daarbij is het
uitgangspunt dat de cliënt het leven kan leven wat hij/zij belangrijk en zinvol
vindt. Dit maakt dat ieder zorgplan uniek is.

Doordat we werken met Carenzorgt en Ozo verbindzorg kunnen cliënten,
familieleden en eventuele externe behandelaren actief deelnemen aan de
zorg. Zo kunnen zij zelf afspraken maken, reageren op rapportages en de
gegevens in het ECD inzien.

Stand van zaken 2020
In 2020 is het project geestelijke verzorging geëvalueerd. Op basis van de
uitkomsten zijn de uren van de geestelijk verzorger uitgebreid. Tijdens de
coronacrisis heeft de geestelijk verzorger medewerkers, bewoners en
naasten begeleid.  Het Moreel beraad is dit jaar meerdere keren ingezet. In
2021 wordt dit verder uitgebreid en mogelijk ook digitaal ingezet. 

Systematisch aanpakken van morele vraagstukken: we zien een toename in het aantal
ethische vragen en willen deze vraagstukken graag systematisch aanpakken door het
moreel beraad. In het moreel beraad worden ethische kwesties systematisch
besproken. Deelnemers kunnen hierdoor anders naar een probleem kijken en zo tot
nieuwe inzichten en mogelijke oplossingen komen. Door corona is het fysiek
organiseren van een moreel beraad niet altijd mogelijk. Daarom worden digitale
alternatieven onderzocht. 
Meer aandacht voor palliatieve zorg/geestelijke verzorging: in 2020 is er gestart met
geestelijke verzorging in de 1ste lijn, dit project loopt via het palliatief netwerk en zal
in 2021 een vervolg krijgen. We zien  een toename van het aantal
zingevingsvraagstukken, waar de geestelijk verzorger ook voor ingezet wordt. In
2021 zal zij tevens een scholing voor medewerkers organiseren m.b.t. de omgang met
zingevingsvraagstukken. Tijdens de coronacrisis begeleidt zij daarnaast
medewerkers, bewoners en hun naasten. De inzet van de geestelijk verzorger wordt
daarom ook in 2021 verder uitgebreid. 
Verstevigen rol EVV-er:  het takenpakket van de EVV-er is afgelopen jaren veranderd.
Zo zijn ze voorzitter van het MDO, verantwoordelijk voor het opstellen van het
zorgplan en het bijhouden van het ECD en hebben ze de rol van
zorgverantwoordelijke in de Wet zorg en dwang (Wzd). In 2021 onderzoeken we hoe
we deze rol door bijvoorbeeld scholing, coaching of intervisie kunnen verstevigen. 
ECD vaardigheden verbeteren: tijdens een inspectiebezoek aan de locatie ZGR Angeli
Custodes zijn een aantal verbeterpunten geconstateerd die te maken hebben met de
vaardigheden van de medewerkers. In 2021 brengen we de vaardigheden in kaart en
kijken we  hoe we deze kunnen verbeteren. 

Onze ambities in 2021

Hoe we dit gaan realiseren Gerealiseerde punten Kwaliteitskader

Voor elke nieuwe cliënt wordt binnen 24
uur een voorlopig zorgleefplan opgesteld,
met de belangrijkste informatie. Het
definitieve plan wordt uiterlijk 6 weken
na de inhuizing opgesteld. 
Het zorgplan wordt opgesteld door de
EVV-er, dit is een verzorgende niv. 3 of
verpleegkundige.

Organiseren van een scholing m.b.t. de
omgang met zingevingsvraagstukken. 

Moreel beraad structureel onderdeel
maken van het werken binnen ZGR. 

Onderzoeken mogelijkheden om een
moreel beraad digitaal te organiseren. 

Om zo algemene ECD-
vaardigheden te verbeteren.

Inzet geestelijk
verzorger

ScholingMoreel beraad

Coaching, scholing
of intervisie

organiseren voor EVV-ers afhankelijk
van de scholingsbehoefte.

ECD scholing



THEMA PERSONEELSSAMENSTELLING
Waar we staan

In 2020 heeft ZGR voor het eerst een nieuwjaarsbijeenkomst georganiseerd voor haar medewerkers.
Een mooi moment van ontmoeten en verbinden gekoppeld aan de officiële start van het veranderprogramma
RUIMTE. Na afloop kregen alle medewerkers het allereerste magazine RUIMTE overhandigd. Een magazine
waarin de verhalen en ervaringen van medewerkers worden opgetekend en tips worden gedeeld over hoe,
wanneer en waar je RUIMTE kunt nemen. Vervolgens hebben de managers van de locaties en MIEN ook zelf
nog een bijeenkomst georganiseerd om de gedachte achter RUIMTE uit te leggen. Daarna zouden we in de
teams aan de slag gaan. Er zijn gesprekskaarten ontwikkeld die als instrument ingezet kunnen worden om met
elkaar de dialoog aan te gaan over diverse thema’s. Dit is vanwege COVID-19 helaas niet gestart.

Ook op andere onderdelen hebben we een pas op de plaats moeten maken. Er is veel tijd en energie gestoken
in het informeren van medewerkers over de maatregelen en de consequenties daarvan voor cliënten,
medewerkers en processen en het geven van steun en begeleiding bij de uitvoering daarvan.  Uit een peiling
die we in juni hebben uitgevoerd blijkt dat de meeste medewerkers tevreden zijn over de aanpak.

In 2020 is met de inbreng van de verschillende partijen binnen de organisatie een strategisch personeelsplan
opgesteld voor de periode 2021-2025.

RUIMTE voor:

Aandacht voor de cliënt
Aandacht voor elkaar
Persoonlijke groei en vitaliteit
Teamontwikkeling
Waardering en erkenning
Fouten en successen

Zodat medewerkers volmondig kunnen zeggen
“ja, het is fijn werken bij ZGR”.

Onze ambities in 2021

Aandachtspunten Kwaliteitskader

Er is voor iedere zorgverlener tijd en ruimte
om op gezette tijden mee te lopen bij een
collega organisatie uit het lerend netwerk.

Gerealiseerde punten Kwaliteitskader

ZGR voldoet aan de normen zoals beschreven in het
kwaliteitskader:

De personeelssamenstelling wordt jaarlijks aangeleverd bij de
kwaliteitsindicatoren meting.
Tijdens intensieve zorgmomenten zijn er 2 medewerkers
beschikbaar.
Er wordt gewerkt met een vast team medewerkers, die de
bewoners kent en de juiste kennis en competenties heeft.
Elke locatie, waar cliënten verblijven met indicatie voor
behandeling, heeft 24/7  verpleegkundige aanwezigheid.
Voor elke locatie zijn afspraken gemaakt en vastgelegd over     
de beschikbaarheid van een arts.
De EVV-er is altijd aanwezig bij het MDO.
Elke medewerker heeft periodiek een POP-gesprek.

Hoe we dit gaan realiseren

Vitaliteitsagenda

Ontwikkelen en
implementeren. 

Verzuimplan 

Opstellen plan van
aanpak voor het verlagen

van het verzuim.

Ontwikkelen van visie op
leiderschap en programma

voor leiderschapsontwikkeling

Visie leiderschap

Projectmatige
aanpak

Continu aandacht voor
RUIMTE in dagelijkse praktijk

maar ook bijvoorbeeld door
aanbieden workshops in teams

RUIMTE
Arbeids-

omstandigheden
Aandacht voor

arbeidsomstandigheden en
creëren van meer bewustwording

voor gezamenlijke
verantwoordelijkheid van

werkgever en werknemer hierin

Projectmatige aanpak
standaard integreren in de

werkwijze. 



THEMA GEBRUIK VAN INFORMATIE

De opkomst van de familiebijeenkomsten blijkt hoger
te zijn wanneer de cliënt hierbij wordt betrokken. 

Ontwikkeling
vragenlijst

Ontwikkelen vragenlijst
cliëntwaardering

binnen ECD en deze
implementeren.

Waar we staan
Binnen ZGR meten we onze kwaliteit op diverse manieren. Op die manier ontstaat een breed beeld van
onze geleverde zorg- en dienstverlening en wordt inzichtelijk waar onze verbeterpunten liggen. Door
op verschillende wijzen onze kwaliteit te meten, spreken we de verschillende betrokken doelgroepen
aan en geven we hen de mogelijkheid om onze zorg- en dienstverlening te beoordelen. Goede zorg lever
je immers samen. 

Het cliëntwaarderingsonderzoek wordt door een extern bureau uitgevoerd op alle
organisatieonderdelen. Hierbij wordt tevens de NPS-score opgehaald. De uitkomsten van dit onderzoek
worden besproken binnen de teams en de lokale cliëntenraden. Aan de hand hiervan worden concrete
verbeterpunten opgesteld. 

Bij iedere cliënt die stopt met zorg wordt na zes weken een einde zorg gesprek gehouden, waarbij de
cliënt en zijn of haar naasten hun ervaringen kunnen delen. Deze input gebruiken we vervolgens om
onze zorg te verbeteren. 

In 2019  is er een vrijwilligerstevredenheidsonderzoek uitgevoerd. De uitkomsten hiervan zijn
eveneens besproken met de teams, de vrijwilligerscoördinatoren en lokale cliëntenraden. 

Stand van zaken 2020
In 2020 is er een cliëntwaarderingsonderzoek uitgevoerd door een extern bureau.  Na de eerste
coronagolf is daarnaast een corona impactmeting gehouden onder bewoners en naasten met  als doel 
verbeterpunten in kaart te brengen. 
Vanwege corona hebben er geen familiebijeenkomsten plaatsgevonden. 

Verbinding met familieleden: de familiebijeenkomsten worden
gewaardeerd door familieleden. In 2021 gaan we hier
daarom een vervolg aan geven en worden minimaal twee
familiebijeenkomsten georganiseerd, waarbij cliënten waar
mogelijk betrokken worden. Vanwege het coronavirus
kijken we ook naar mogelijke alternatieven, zoals digitale
bijeenkomsten, digitale informatieavonden  of
bijeenkomsten voor kleine groepen.  Medewerkers
worden getraind in het organiseren en leiden van
deze digitale bijeenkomsten.
Cliëntwaarderingsonderzoek MIEN uitvoeren: om zo de
ervaringen en beleving van de cliënt in beeld te brengen en
de ondersteuning en zorg thuis verder te verbeteren. 
Vereenvoudigen ophalen cliëntwaarderingen: Naast de
uitvraag van cliëntwaarderingen middels een extern
onderzoek willen we in 2021 onderzoeken hoe we onze
cliëntwaardering zelf kort en cyclisch kunnen meten. 
Zorgkaart Nederland  implementeren als instrument voor het
uitvragen van cliëntwaarderingen.

Onze ambities in 2021

Hoe we dit gaan realiseren Gerealiseerde punten Kwaliteitskader

Het jaarlijks ophalen van
cliëntwaarderingen via een onafhankelijk
extern bureau. 
Het jaarlijks meten en aanleveren van de
NPS-score bij de Openbare Database van
het Zorginstituut.

Binnen MIEN. De PREM
is een verplicht onderdeel

van het Kwaliteitskader
Wijkverpleging.

Uitvoeren PREM

Cliënten betrekken bij bijeenkomsten

Familiebijeenkomst
Organiseren van minimaal twee
familiebijeenkomsten en indien
nodig een (digitaal) alternatief

aanbieden voor deze
bijeenkomst. 

Het implementeren van Zorgkaart
Nederland als instrument voor het
uitvragen van cliëntwaarderingen.

Nog te realiseren punten 

Training
Medewerkers trainen in het

organiseren en leiden van digitale
bijeenkomsten.



THEMA VEILIGHEID

Structurele inzet op
teamniveau organiseren.

Scholing

Voor medewerkers
omtrent de Wzd. 

Waar we staan
Het elektronisch voorschrijfsysteem Medimo is geïmplementeerd op alle
woonzorglocaties. In 2021 wordt er gekeken of medimo geïmplementeerd
kan worden binnen MIEN. Tevens wordt er, samen met de apotheek, een gdp
gemaakt voor MIEN.

Er is een centrale commissie infectiepreventie (CIP). We hebben een contract
met de Isala Klinieken voor de samenwerking met de deskundige
infectiepreventie. Er worden interne audits gehouden door de deskundige
infectiepreventie i.s.m. de CIP-leden. De verbeterpunten worden gevolgd in
de CIP-commissie. De CIP houdt de voorraden van persoonlijke
beschermingsmiddelen (pbm) op orde zowel decentraal als centraal.

Stand van zaken 2020
In 2020 is het geneesmiddelendistributieprotocol (gdp) op alle
locaties geïmplementeerd op alle locaties. Daarnaast zijn we gestart met een
geneesmiddelendistributiecommissie (gdc) met als doel de distributie te
optimaliseren en de algemene richtlijnen rondom de medicatieveiligheid
helder te stellen.

Bij verschillende mic-meldingen zijn prisma analyses uitgevoerd. Dit helpt ons
om een lerende organisatie te zijn. In 2021 willen we de prisma daarom vaker
inzetten, ook bij mic-meldingen, waarbij een dergelijke analyse geen vereiste
is. 
De werkwijze psychofarmaca is dit jaar niet aangepast. Deze
wordt meegenomen in de implementatie van de Wet zorg en dwang. 

Medicijnveiligheid bij MIEN verbeteren:  binnen MIEN dient de dubbele controle van
risicovolle medicatie beter uitgevoerd te worden. In 2021 zal een methodiek
geïmplementeerd worden die dergelijke controle moet verbeteren. Daarnaast gaan
we onderzoeken of het implementeren van Medimo binnen MIEN mogelijk is. 
In kaart brengen medicatiefouten: in 2021 zullen de medicatiefouten en de oorzaak
hiervan in kaart worden gebracht. Zodoende kunnen we vaststellen of de
implementatie van Medimo inderdaad heeft geresulteerd in een daling van het aantal
medicatiefouten.
Werkwijze Psychofarmaca opstellen: de verbeterpunten vanuit het uitgevoerde
onderzoek (2019) worden meegenomen in de implementatie van de Wet zorg en
dwang. Daarnaast wordt een richtlijn en een werkwijze omtrent het gebruik van
psychofarmaca opgesteld.
Structurele inzet Prisma-analyse:  in 2021 willen we de Prisma-analyse vaker inzetten
o.a. bij MIC-meldingen waarvan de oorzaak reeds duidelijk is. Op die manier
onderzoeken we of er mogelijk een andere oorzaak ten grondslag ligt aan de melding,
zodat we hier in de toekomst beter op in kunnen spelen. De analyses zullen op
teamniveau worden ingezet. Door de melding te analyseren en de situatie samen aan
de hand van een prisma-analyse te bespreken willen we het lerend vermogen van
medewerkers vergroten.
Kennis omtrent Wzd vergroten:  in 2020 is de Wet zorg en dwang in werking getreden.
In 2019 is gestart met de voorbereiding op deze nieuwe wetgeving. In 2020/2021
worden de medewerkers geschoold in de Wzd.
Corona: in 2020 zijn de instructies en werkwijze ontwikkeld en in gebruik genomen.
De scholing infectiepreventie en corona wordt in 2021 structureel opgenomen.

Onze ambities in 2021

Hoe we dit gaan realiseren Gerealiseerde punten Kwaliteitskader

Binnen ZGR is een MIC commissie actief,
zowel centraal als decentraal. Ook is er een
centrale infectiepreventiecommissie.
Jaarlijks worden de indicatoren over de
basisveiligheid aangeleverd bij de openbare
database van het Zorginstituut.
De vier thema’s van basisveiligheid
(medicatieveiligheid, decubituspreventie,
gemotiveerd gebruik vrijheidsbeperkende
maatregelen en preventie acute
ziekenhuisopname) worden minimaal 1 x
per jaar gemeten en geanalyseerd. De
uitkomsten worden gebruikt voor het leren
en verbeteren.

Richtlijn en werkwijze
implementeren rondom het gebruik

van psychofarmaca.

Onderzoeken of Medimo bij MIEN
kan worden geïmplementeerd.

Prisma-analyse  Richtlijn & werkwijze 

Dubbele controle
risicovolle medicatie Medimo

Implementeren methodiek die
dubbele controle garandeert. 



Strategisch
programma vertalen
in concrete project-

en actielijst. Bewaking
lijst door MKO.

Project- en
actielijst

Waar we staan
In 2020 is het plan voor de strategische koers van ZGR voor de volgende vijf jaar geschreven. Het
resultaat is het strategisch programma ZGR 2021-2025 met als titel ‘’Goed leven en fijn werken in
het hart van Salland”. Basis van het nieuwe programma is meebewegen met de nieuwe vragen,
wensen en behoeften van onze doelgroep vanuit de kernwaarden: eigen regie van de cliënt, persoonlijke
aandacht, deskundig in partnerschap, innovatief, duurzaam en noaberschap.

De raad van toezicht heeft een visiedocument toezicht opgesteld op basis van de governance code
zorg. Deze wordt jaarlijks herzien, zo nodig aangepast en opnieuw vastgesteld.

Stand van zaken 2020
In 2020 is de eerste verpleegkundig specialist (VS) afgestudeerd en in deze functie van start gegaan.
Ze ondersteunt zowel de huisartsen als de SO in hun behandeltaken. Deze eerste VP is voornamelijk
opgeleid door de huisartsen. De tweede VP rondt haar opleiding in 2021 af. Beiden hebben eenzelfde
‘’allround’ functie binnen ZGR. De focus ligt voor nu op het doorontwikkelen en breder inzetten van
de functie. In de toekomst volgt mogelijk een specialisatie. 
In 2020 heeft een interne werkgroep onderzoek gedaan naar de oprichting van een VAR binnen
ZGR.  Daaruit blijkt dat op dit moment de noodzaak ontbreekt om een VAR op te richten, mede door
de korte lijnen binnen de organisatie kan de verpleegkundig specialist op dit moment gevraagd en
ongevraagd adviseren. Daarnaast zijn de aandachtsvelders goed gepositioneerd. Over twee jaar
wordt dit besluit opnieuw geëvalueerd. 

Afronden opleiding tweede verpleegkundig specialist (VS).
Het positioneren van de VS binnen ZGR in het kader van
het medisch behandelbeleid en de samenwerking met SO
en huisartsen.
Verbeteren van bevoegd- en bekwaamheid n.a.v.
externe Prezo-audit, door implementatie van het bevoegd-
en bekwaamheidsbeleid. 
Implementatie en uitvoering van het eerste jaar van het
nieuwe strategisch plan 2021-2025. In het kader van het
kwaliteitsbeleid gaat het om twee invalshoeken: formele
kwaliteit en beleefde kwaliteit. Medewerkers verbinden
deze twee invalshoeken met elkaar.
Uitwerking van het thema duurzaamheid.
Implementatie strategisch HR plan: vergrijzing,
ontgroening, technologie en innovatie.
Aanpassen toepassingsdocument (visie en governance) van
de Raad van Toezicht aan de hand van het nieuwe
strategisch programma

Onze ambities in 2021

Hoe we dit realiseren Gerealiseerde punten Kwaliteitskader

ZGR borgt professionele inbreng in het aansturen
van de organisatie door ongevraagd en gevraagd
advies in te winnen bij de verpleegkundig specialist.
De directeur-bestuurder loopt minimaal twee
dagdelen per jaar mee met de zorg en werkt elke
week een dagdeel op één van de locaties.
ZGR werkt volgens de zorgbrede Governance
Code.
De directeur-bestuurder en de managers hebben
een leiderschapsstijl die past binnen de
uitgangspunten van RUIMTE. Deze stijl is
ondersteunend aan het Kwaliteitskader
Verpleeghuiszorg.
Het besluit over het al dan niet oprichten van een
VAR voor ZGR wordt in 2022 opnieuw onderzocht.

Door afstemming met
en tussen de twee

verpleegkundig
specialisten en

structureel overleg met
SO en huisartsen. 

THEMA LEIDERSCHAP, GOVERNANCE EN MANAGEMENT

Positioneren
verpleegkundig

specialist

Bevoegd- en
bekwaamheid

verbeteren
D.m.v. implementatie punten

bijbehorende beleid, waaronder
het beschrijven van

handelingen per niveau, het
toetsen van risicovolle

handelingen en de registratie
van bevoegd- en bekwaamheid. 



THEMA GEBRUIK VAN HULPBRONNEN

Aanstellen van een tijdelijke
projectmedewerker die (zorg)technologie

structureel integreert en op de kaart
zet binnen de organisatie. 

Bewustwordingscampagne
privacy

projectmedewerker
zorgtechnologie 

Opstellen van plannen gericht op de verschillende
betrokken doelgroepen (cliënten, medewerkers etc.).

Doelgroepen worden o.a. door tijdelijke expertise in te
huren praktisch begeleid bij het

bewustwordingsproces. 

Waar we staan
Processen nog  verder automatiseren en
efficiënter inrichten zodat medewerkers meer
tijd kunnen besteden aan onze cliënten en
bewoners en minder aan administratie. 
Het bewustzijn van medewerkers op het
gebied van privacy verder vergroten en
ervoor zorgen dat dit een vast onderdeel
wordt van hun werkzaamheden. 
Het verkleinen van de afstand tussen het
digitaal werken en de benodigde
vaardigheden van medewerkers. 
Het verder integreren van innovatieve
zorgtechnologie in de werkprocessen. 
Implementatie van  een LMS
(leermanagement systeem), hierdoor is
registratie van bevoegd- en bekwaamheid per
medewerker inzichtelijk (zie thema 
leiderschap, governance en management).

Onze ambities in 2021

Hoe we dit gaan realiseren Gerealiseerde punten Kwaliteitskader

De benodigde hulpbronnen en de wijze
waarop deze dienend zijn aan het primair
proces, worden vanaf 2017 beschreven in het
kwaliteitsplan en gaan mee in de cyclus van
het kwaliteitsverslag,  de bespreking met
interne en externe stakeholders en update
van het kwaliteitsplan.

Inzet van de Lean Six Sigma methodiek
vervolgen voor het optimaliseren van

processen, waarbij gestreefd wordt
naar een 10% efficiëntievoordeel.

Inzet digicoaches

In 2020 is er een vervolg gegeven aan de in 2018 ingezette inhaalslag op het gebied van digitalisering. Medewerkers
van ZGR krijgen steeds meer te maken met digitale toepassingen. Ook hebben zorgprofessionals te maken met
domotica en allerlei andere e-Health toepassingen. Deze digitale toepassingen kunnen de werkdruk verlagen en
geven cliënten meer regie. Om de overbrugging van ICT naar de zorg te verkleinen is een zorgmedewerker gekoppeld
aan de ICT-dienstverlening.

Jaarlijks moeten alle gebouwen voldoen aan de veiligheidseisen die gesteld worden door de wet- en regelgeving. Om
efficiency in deze documentatie aan te brengen is een gebouwbeheersysteem ingevoerd. Daarbij is ook een
dashboard gecreëerd, waarmee zowel ZGR breed, als locatiegericht gemonitord kan worden.

De afgelopen jaren zijn daarnaast diverse processen geautomatiseerd, waaronder de inkomende facturenstroom;
een (digitale) workflow in het in-, uit- en doorstroom proces van de HR-afdeling, en een nieuw meldingssysteem voor
ICT en technische problemen. 

Stand van zaken 2020
In 2020 is de AVG-wetgeving administratief op orde gebracht d.m.v. de invoering van de multifactor authenticatie en
beveiligd mailen. Vanwege corona is de bewustwordingscampagne naar 2021 opgeschoven. In 2020 is een
medewerker uit de zorg opgeleid als digicoach. Zij fungeert als brug tussen ICT en de zorgmedewerker bij
ondersteuning op het gebied van ICT. Door de coronaperikelen is dit project beperkt uitgevoerd. In 2020 heeft de
financiële administratie een succesvolle pilot gedraaid met de Lean Sigma methodiek welke heeft geresulteerd in een
efficiency van 0,1 fte. Het resultaat geeft voldoende houvast om dit verder uit te werken richting de zorgprocessen. 

Inzet van digicoaches en/of I-nurses
voor het overbruggen van kennis en

vaardigheden. 

Lean Sigma



ZGR verkent op het gebied van wondzorg in 2021
graag de mogelijkheden voor het bieden van

ondersteuning op afstand d.m.v. smart glasses.
Medewerkers kunnen zo eenvoudiger advies

inwinnen bij de verpleegkundig specialist, wat de
behandeling ten goede komt. 

Flexobedden Smartglasses 
Dankzij dit bed kunnen cliënten zelfstandig in bed tot

zitstand komen, waardoor ze makkelijker in en uit
kunnen stappen. Dit verhoogt hun zelfstandigheid en

daarmee het gevoel van welbevinden en ontlast
daarnaast zorgmedewerkers in hun werkzaamheden.

Waar we staan
Onze stip aan de horizon is om met een
slagvaardig innovatieteam en enthousiaste
zorgmedewerkers te werken volgens het digital
first principe, waarbij voor het beantwoorden
van zorgvragen van bestaande en nieuwe
cliënten - alvorens over te gaan tot het leveren
van reguliere zorg - eerst bekeken wordt welke
technologieën ingezet kunnen worden.

Het past bij innoveren om nog niet volledig
vooruit te kunnen plannen welke innovaties er
gaandeweg opgepakt zullen worden. Er zullen
gedurende het jaar vanuit de organisatie nog
voorstellen volgen. Hierover gaan we dan graag
nog met het Zorgkantoor in overleg. 

Door corona is het fysiek organiseren van
innovatietrainingen niet altijd mogelijk,
waardoor we ervoor kiezen om dit anders in te
richten. Dit onderwerp leent zich uitstekend
voor de inzet van digitale middelen. 

Onze ambities in 2021

Geplande innovaties in 2021 Gerealiseerde punten Kwaliteitskader

Het toepassen van deze techniek geeft ons de
mogelijkheid om bewoners op individueel

niveau de ruimte te geven, zonder zichtbare
hals/polszender, passend bij onze visie op zorg

en welzijn, waarin de cliënt centraal staat. 

Innovatietraining

Digitale innovaties raken steeds meer ingeburgerd in het aanbod van ZGR. We zien in dat innovatie in de zorg nodig
is om de grootste uitdagingen van de komende jaren - meer ouderen die om zorg vragen en minder beschikbare
handen om die zorg te verlenen - aan te kunnen. Dit komt terug in de manier waarop we oplossingen voor
cliëntvragen bedenken, in onze werkwijze en in het creëren van grensverleggende toegevoegde waarde.  
We werken volgens onze roadmap digitale innovatie en kiezen onze innovaties zorgvuldig.

We maken voor wat betreft de productkeuze en het implementatietraject gebruik van ervaren marktaanbieders
en/of collega instellingen en zijn hierin volgend. Het verkennen en implementeren van nieuwe (zorg)technologie
wordt projectmatig aangepakt en na oplevering overgedragen aan de staande organisatie. Ons doel is hierbij altijd
om de kwaliteit van zorg te verhogen of het langer, vitaler en gezonder leven van onze cliënten te behouden.

In 2021 zal ZGR aangesloten zijn bij een zorgtechnologienetwerk met kennis over en beschikbaarheid van concrete
innovaties (TZA). Het resultaat hiervan is dat ZGR direct aan de slag kan met ‘proven technology’ en niet zelf op zoek
hoeft te gaan naar innovaties om vervolgens te moeten kiezen uit de vele mogelijkheden die er tegenwoordig al zijn.
De innovatiekracht is daardoor maximaal. Binnen de organisatie is daarnaast een innovatieteam actief. Er is een
projectleider die implementatietrajecten leidt en toeziet op het borgen van de ingebruikname van de innovaties. 

Stand van zaken 2020
Wij zijn gestart met het leveren van beeldzorg bij onze WLZ-cliënten en er is een test uitgevoerd met zorgrobot
Sara. Die ervaring is waardevol voor toekomstige beslissingen omtrent de inzet van zorgrobots. De digitale uitleen
is grotendeels gereed. Van de producten zijn duidelijke foto’s gemaakt en heldere instructieteksten geschreven, die
in de digitale catalogus zijn gezet. Momenteel wordt getest met het uitleensysteem en worden voorbereidingen
getroffen om instructiefilmpjes te maken en toe te voegen.

Organiseren van een
innovatietraining voor

geselecteerde zorgprofessionals. 

Leefcirkeltechniek

DIGITALE INNOVATIE

Digitale innovatie behoort niet tot één
van de centrale thema's van het

Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg, maar is
een onderdeel van het centrale thema

'Gebruik van Hulpbronnen'.
Aandachtspunten of gerealiseerde punten

vanuit het Kwaliteitskader zijn in deze
sheet meegenomen. 



CONCRETE DOELSTELLINGEN PER THEMA 
IN 2021

LEIDERSCHAP, GOVERNANCE EN MANAGEMENT

VEILIGHEID GEBRUIK VAN INFORMATIE

In 2021 wordt het RUIMTE magazine drie keer uitgebracht
en verspreid onder medewerkers om hen te inspireren om te
werken volgens de principes van RUIMTE.
In 2021 hebben alle medewerkers een scholing, e-learning of
training gevolgd.

PERSONEELSSAMENSTELLING

Eind 2021 is op alle locaties en binnen MIEN een Prisma-
analyse uitgevoerd.
Eind 2021 zijn alle EVV’ers geschoold in de werkwijze
rondom de Wet zorg en dwang.

Eind 2021 hebben we voor alle verzorgenden en
verpleegkundigen inzichtelijk voor welke handelingen zij
bevoegd en bekwaam zijn.
Eind 2021 zijn er binnen ZGR twee Verpleegkundig
Specialisten werkzaam.

In 2021 is op elke locatie 20 procent van de
cliëntwaarderingen opgehaald via Zorgkaart Nederland.
In 2021 wordt op iedere locatie een digitale en/of fysieke
familiebijeenkomst georganiseerd.

In 2021 vindt alle inzet van domotica individueel plaats
en niet afdelings gebonden.
In 2021 is op alle locatieonderdelen een medewerker
getraind in digitale innovatie.

GEBRUIK VAN HULPBRONNEN

LEREN EN WERKEN AAN KWALITEIT

PERSOONSGERICHTE ZORG

In 2021 worden minimaal twee audits volgens de
waarderend auditen methode uitgevoerd.
In 2021 ontvangen alle locaties en MIEN het beoogde
kwaliteitskeurmerk.

In 2021 is de geestelijk verzorger wekelijks aanwezig op
de locatie om bewoners en medewerkers te begeleiden.
In 2021 beschikken alle zorgmedewerkers over actuele
kennis en vaardigheden over het werken in het ECD.

WONEN EN WELZIJN

Bij 50 procent van de bewoners is eind 2021 een Levens
GLP vastgelegd in het ECD.
Eind 2021 is op iedere locatie een GVP-expert en een
medewerker die de training gerontopsychologie heeft
gevolgd.



CORONAVIRUS
HET TIJDELIJKE NIEUWE NORMAAL

Het coronavirus heeft ervoor gezorgd dat we anders werken en zorg verlenen.
We houden er rekening mee dat we ook in 2021 mogelijk nog werken volgens
dit ‘nieuwe normaal’. Om ervoor te zorgen dat we onze cliënten en bewoners
ook in deze unieke omstandigheden passende zorg en ondersteuning kunnen

geven zetten we in 2021 extra in op onderstaande punten.  

Uitgangspunten coronabeleid

INZET EIGEN TESTSTRAAT

ANDERS INZETTEN VAN MEDEWERKERS

AANGEPASTE ACTIVITEITEN
Komend jaar zetten we verder in op de verschillende vormen
van digitale communicatie. Zo kunnen onze bewoners altijd

contact houden met hun naasten. Op alle locaties zijn
contacthuisjes aanwezig en is er aandacht voor beeldbellen. In

2021 gaan we daarnaast verder met het uitrollen van
Beeldzorg, waarmee medewerkers in de wijk op afstand contact

kunnen hebben met cliënten. 

Uitgangspunt is dat we de vrijheden van onze
cliënten zo min en zo kort mogelijk willen

beperken. We blijven daarbij natuurlijk
afhankelijk van landelijke en/of regionale

richtlijnen, maar richten ons op een locatie
gerichte en waar mogelijk ook afdelingsgerichte
aanpak.  Zo kunnen we de zorg en ondersteuning
blijven geven die passend is bij de situatie op de

verschillende afdelingen / locaties.
Door bewoners en cliënten zoveel mogelijk in een

vaste samenstelling bijeen te laten komen
kunnen we bij een besmetting gericht handelen. 

Op alle locaties en bij MIEN is een lokaal
crisisteam gevormd die meedenkt over dit soort

zaken en helpt bij de uitvoering.

ANDERS WERKEN DOOR CORONA

DIGITALE COMMUNICATIE

Het coronavirus vraagt veel van onze zorgmedewerkers. Om hen
te ondersteunen leiden we medewerkers welzijn en medewerkers

facilitaire services via de Nationale Zorgklas op. Op die manier
kunnen zij hun zorgcollega's ondersteunen tijdens de

zorgmomenten. Ook kijken we hoe we werkzaamheden anders in
kunnen richten, bijvoorbeeld door medewerkers facilitaire services
te laten helpen bij het klaarmaken van het ontbijt. Via verschillende

kanalen, waaronder 'Extra Handen voor de Zorg' binden we
daarnaast tijdelijk extra medewerkers aan onze organisatie. 

In het najaar van 2020 zijn we in samenwerking met het Isala
en andere zorgorganisaties in de regio gestart met een eigen
teststraat, waar medewerkers binnen 24 uur getest kunnen
worden. In 2021 wordt deze teststraat voortgezet en wordt

tevens gekeken naar de inzet van sneltesten. 

Door de coronamaatregelen hebben bewoners op de
locaties niet het reguliere activiteiten- en

welzijnsprogramma kunnen volgen. Uitstapjes zijn
daarnaast in veel gevallen ook niet mogelijk. Door het

coronavirus ligt de nadruk meer op individuele, digitale en
kleine groepsactiviteiten. In 2021 wordt hier verder

vervolg aan gegeven. 

In 2020 zijn scholingen vanwege het coronavirus
grotendeels afgelast. We vinden het echter belangrijk dat

medewerkers zich ook onder deze unieke
omstandigheden kunnen blijven werken aan hun eigen

ontwikkeling / bevoegd- en bekwaamheid. Daarom gaan
we in 2021 inzetten op digale scholingen. 

Binnen ZGR wordt een centrale cohortafdeling ingericht
op de locatie ZGR Stevenskamp. Alle cliënten en

bewoners die positief zijn getest worden ondergebracht
op deze cohortafdeling. Bewoners die terminaal zijn

mogen op de eigen locatie blijven. Op die manier willen we
de druk op de locaties verminderen en voorkomen dat

opnieuw een locatie op slot moet. 

DIGITALE SCHOLING

INRICHTEN EIGEN COHORTAFDELING



ONTWIKKELPLAN
ZORGKANTOOR ZILVEREN KRUIS

2020 is het laatste jaar van het ontwikkelplan ‘Toezicht met technologie’ dat ZGR met
het Lerend Netwerk heeft uitgevoerd. In dit ontwikkelplan hebben Rosengaerde,

Baalderborg groep, het Zand en ZGR de krachten gebundeld met als doel het inzetten
van technologie ten behoeve van de cliënt en de zorgmedewerkers.

VERVOLG NA 2020

ORGANISEREN TOEZICHT
IN DE NACHT

SAMENWERKINGSPLATFORM
INKOOP

PREVENTIEVE MAATREGELEN

Op verschillende plekken is het licht aangepast op het leef- en
dag/nachtritme van mensen met dementie. Passend licht

bevordert het welzijn en vermindert probleemgedrag. Bij ZGR zijn
de resultaten zichtbaar positief. Cliënten die eerder niet aan tafel

zaten zoeken daar nu het licht op.

Op basis van een analyse bij de vier organisaties zijn quick wins geformuleerd
m.b.t. de samenwerking rondom inkoop. Deze quick wins moeten o.a. het delen van

informatie en en het behalen van schaalvoordelen vereenvoudigen en faciliteren.  Een
aantal van deze quick wins worden in de tweede helft van 2020 geïmplementeerd.

De aankomende maanden (tot en met
het najaar 2020) wordt onderzocht waar

kansen liggen voor regionale
samenwerking in 2021 en verder.      

Opties zijn:

Uitbreiding van het plan toezicht met
technologie. Voor het deelproject

preventieve maatregelen liggen hier
wellicht kansen.

Regionale samenwerking rondom Wzd
(samenwerken in de keten),

bijvoorbeeld bij de inzet van de
externe deskundige.

Rosengaerde en de  Baalderborg groep hebben
mogelijkheden onderzocht om elkaars nachtdiensten te

koppelen. Vanwege het coronavirus kon een pilot niet
starten. In 2021 worden de kansen en behoeften

opnieuw geïnventariseerd. 

VIER DEELPROJECTEN

DIGITALE
CATALOGUS

Een digitale catalogus voor de uitleen van
technische hulpmiddelen is geïmplementeerd op

alle locaties en wordt op dit moment gevuld,
waarmee een blijvende basis voor samenwerking

op het gebied van technologie is gelegd.



ONTWIKKELPLAN
ZORGKANTOOR MIDDEN IJSSEL

In de regio Salland hebben de partijen, die gezamenlijk uitvoering geven aan de Wlz-zorg
binnen de regio, hun krachten gebundeld in: Samen voor Sallandse Zorg. Vanuit een

gemeenschappelijk referentiekader zijn knelpunten geformuleerd en zijn vanuit daar
gezamenlijk oplossingsrichtingen gedefinieerd die bijdragen aan het oplossen van

verschillende vormen van problematiek in de regio.

In januari 2020 is de samenwerking bekrachtigd door de gezamenlijke ondertekening van de
regionale ontwikkelvisie Wlz. De bestuurder van ZGR is voorzitter van de stuurgroep van de

zorgaanbieders. ZGR is samen met het ’t Dijkhuis kartrekker van de Sallandse
Praktijkleerroute. Daarnaast is ZGR verantwoordelijk voor het uitwerken van de bouwsteen

Leren en Ontwikkelen binnen de regionale ontwikkelvisie.

SALLANDSE PRAKTIJKLEERROUTEREGIOVERPLEEGKUNDIGE

TECHNOLOGIE VOOR
WARME ZORG INVENTARISATIE TOEKOMSTIGE

WOONBEHOEFTE

REGIONALE ONTWIKKELVISIE

De regionale visie is ondertekend door alle
13 zorgaanbieders. De visie bestaat uit 6

bouwstenen: arbeidsmarkt, leren en ontwikkelen,
innovatie, passende zorg, preventie en

netwerksamenwerking.

De regioverpleegkundige wordt inmiddels in de
avond, nacht en weekenden in Deventer, Olst-Wijhe,

Raalte, Holten en Twello ingezet. In de derde en
laatste fase zal uitbreiding plaatsvinden naar de

thuiszorg. ZGR participeert met alle locaties die onder
MIJ vallen in het project. Brugstede sluit in 2021 aan. 

De Sallandse Praktijkleerroute is in
september 2019 van start gegaan

met een leerhuis op de locatie ZGR
Swaenewoerd. Voor het studiejaar

2020-2021 is de start van een
tweede leerhuis beoogd in Deventer.

Daarnaast zal er samenwerking
worden gezocht met de

praktijkleerroute van Zozijn. Verder
wordt de praktijkleerroute uitgebreid

met een BBL-variant.

Dit najaar wordt een inventarisatie
opgeleverd, waarmee het huidige aanbod,

de huidige vraag en de verwachte regionale
ontwikkeling van de vraag naar woonzorg

richting 2025 en verder inzichtelijk wordt. In 2020 is er een regionaal e-health evenement georganiseerd. 2021
staat in het teken van een onderzoek naar  de benodigde basiskennis

  technologie en de oplevering van een digitale gids voor medewerkers. 

VIJF THEMA'S



ZGR ANGELI CUSTODES
Een korte introductie

Woonzorglocatie ZGR Angeli Custodes heeft in  het vierde kwartaal van 2020 de laatste
fase van de renovatie afgerond. Er zijn 66 ruime appartementen gerealiseerd
voor bewoners met een somatische en psychogeriatrische indicatie. Daarnaast wonen op de
locatie vier (klooster)zusters van liefde met een extramurale indicatie en kunnen cliënten
met een ELV indicatie terecht in één van de vijf appartementen die bestemd zijn voor een
tijdelijk verblijf. 

In de grote tuin bevindt zich een appartementencomplex met 28 appartementen voor
zelfstandige senioren. Op de naastgelegen boerderij wordt dagbesteding aan PG-
cliënten aangeboden. Vijf dagen in de week nemen senioren vanuit de wijk hieraan deel.

De coronacrisis heeft een grote impact op het leven van onze bewoners, familieleden en het
werken van de medewerkers en vrijwilligers. Vanaf de uitbraak in maart en in het tweede
kwartaal was het noodzakelijk om plannen bij te stellen en deze anders in te vullen vanuit
het belang van gezondheid, woon- en werkplezier. Een aantal onderdelen zoals
implementeren levens Gewoonte, loop en plezier, welzijnstraining, wensboom e.d. zijn
uitgesteld naar het tweede half jaar van 2020.

Onze ambities in 2021
Door het organiseren van uitstapjes en aanbieden van
activiteiten vanuit een persoonsgerichte benadering,
bieden we bewoners een zinvolle dag, zodat zij een leven
kunnen leiden waarin welbevinden en leefplezier voorop
staat. 
Een maaltijdvoorziening die past bij de behoeften van al
onze bewoners. 
Het creëren van een veilige woonomgeving zowel op
medisch als op geestelijk gebied door te focussen op
preventie. 
Het creëren van een fijne woonplek voor bewoners door
continu aandacht te hebben voor veranderingen en
verbeteringen die de kwaliteit van welzijn, wonen en zorg
op de locatie naar een hoger niveau tillen. 

Hoe we dit realiseren

Opleiden BOM-coach

Aanbieden van
kennisverdieping over

verschillende ziektebeelden. 

* De financiële uiteenzetting en de benodigde personele  inzet t.a.v.  dit locatieplan  zijn terug te vinden in de bijlagen. 

Inzet contactclown Kennisverdieping

Om zo de kennis vanuit
de BOM-methode nog

beter te borgen. 

Inzet psycholoog

Het uitbreiden van de inzet
van de psycholoog vanuit de

Wet zorg en dwang.

Extra inzet rondom
de maaltijden

Zodat bewoners betrokken
kunnen worden bij de

bereiding van de maaltijd.

Aandacht voor het borgen
van de PCDA-cyclus en het

positioneren van de
aandachtsvelders. 

PCDA-cyclus

Wensenboom

Vervullen van
individuele wensen
van bewoners d.m.v.

een wensenboom.

Structurele inzet van
een contactclown bij

bewoners met
dementie. 

Projectmatig
werken

Om de
implementatiekracht

te vergroten.

Individuele aandacht
voor de cliënt d.m.v.
inzet therapiehond,
muziektherapeut en

handmassages.

TherapiehondExtra inzet
zomerperiode
Continueren zodat er ook

tijdens deze periode ruimte
is voor activiteiten

en individuele aandacht. 



ZGR BRUGSTEDE
Een korte introductie

ZGR Brugstede is een woonzorglocatie voor senioren met dertig appartementen. Twaalf
appartementen vormen samen met twee huiskamers de PG-afdeling. Daarnaast beschikt de
locatie over zes appartementen voor eenpersoonshuishoudens en twaalf grotere
appartementen die geschikt zijn voor echtparen. Over het geheel gezien wonen in ZGR
Brugstede cliënten met geen tot zware zorg. Naast de appartementen biedt de woonzorglocatie
plek aan extramurale cliënten op de dagbesteding, vinden er in het grand café activiteiten plaats
en wordt er dagelijks door een kok gekookt, waarbij buurtgenoten ook altijd mogen aansluiten.

Op ZGR Brugstede denken we in mogelijkheden en houden we altijd rekening met de
individuele wensen van onze bewoners. Toen de deuren door het coronavirus half maart opeens
dicht gingen, konden we echter niet de zorg en begeleiding bieden zoals we dat gewend zijn.
Uitjes kwamen stil te liggen en ook het concert van André Rieu waar reikhalzend naar werd
uitgekeken, ging niet door. De reuring van vaste bezoekers en vrijwilligers werd verruild voor
contact op afstand d.m.v. videobellen en later ook een contacthuisje.  Dankzij onze fijne
binnentuin konden onze bewoners toch nog genieten van  het voorjaarszonnetje. 

Door de coronacrisis zijn een aantal punten vanuit het Kwaliteitsplan 2020 niet gerealiseerd. In
2021 willen we daarom het ingezette plan van grotendeels 2020 voortzetten.

Onze ambities in 2021
Deskundigheidsbevordering op verschillende vlakken zodat
bewoners de meest optimale zorg krijgen van deskundige
en bekwame medewerkers. 
Meer aandacht voor levens-, zingevings- en geloofsvragen
van bewoners. 
Meer individuele begeleiding en aandacht voor bewoners.
Structurele begeleiding op de huiskamer waardoor meer
rust en toezicht geboden kan worden en bewoners beter
betrokken kunnen worden bij dagelijkse activiteiten. 
Organiseren van individuele- en groepsactiviteiten die
cliënten en bewoners hun ongemakken doen laten vergeten
en het gevoel geven dat zij meedoen in de maatschappij. 
Structurele aandacht voor kwaliteit in de breedste zin van
het woord o.a. d.m.v. deskundigheidsbevordering en inzet
aandachtsvelder kwaliteit. 
Passende activiteiten voor mannelijke bewoners
organiseren. 

Hoe we dit realiseren

* De financiële uiteenzetting en de benodigde personele  inzet t.a.v.  dit locatieplan  zijn terug te vinden in de bijlagen. 

muziektherapeut
Voortzetten van de inzet van

de muziektherapeut en zo
bijdragen aan individuele

doelstellingen op emotioneel,
cognitief, spraak/taal en

motorisch gebied. 

Continueren inzet
geestelijk verzorger

en verzorgen van
gebeden en moreel

beraad. 

Structurele wekelijkse
inzet van een

contactclown bij
bewoners met

dementie. 

Vervullen van
individuele wensen
van bewoners d.m.v.

een wensenboom.

Welzijnsmedewerker aanstellen die belast
wordt met het organiseren van kleine

groepsactiviteiten en individuele begeleiding
van bewoners.

Contactclown Aandachtsvelder
kwaliteitWensenboomGeestelijke 

verzorging

Deskundigheidsbevordering Vacature medewerker welzijn
Continueren van de inzet van de medewerker

facilitaire services in de avonduren op de
huiskamers voor bewoners met dementie.  

Continueren inzet
verpleegkundige met

aandachtsgebied
kwaliteit. 

Extra personeel op de huiskamer
Continueren van klinische lessen en e-

learning modules.  Organiseren van een
training gerontologie en verhalenluisteraar.

Levens
GLP

Structurele
aandacht voor het

vastleggen van
het levensverhaal

van de cliënt. 

Mannenclub
Opzetten van

een mannenclub. 



ZGR in SCHUILENBURG
Een korte introductie Onze ambities in 2021

Ondersteunen van medewerkers bij de preventie van
incidenten om zo het aantal klachten te verminderen. 
Een verdere uitbreiding van de welzijns- en
ontmoetingsmogelijkheden.
Het steviger inzetten van de rol van persoonlijk begeleider
vanwege de toenemende zorgzwaarte en complexiteit.  
Continuering van het project 'Zin in mijn Dag' en bewoners
zo begeleiden op basis van hun individuele wensen. 
Verdere vergroening van de locatie,  samen koken en eten
met bewoners en groene ervaringen ontwikkelen, om zo het
welbevinden van bewoners te vergroten. 
Verstevigen van de visie op dementie en medewerkers
verder ondersteunen bij de begeleiding van mensen met
dementie. 

Hoe we dit realiseren

Groene activiteiten

Wensenblikjes

Door o.a. het organiseren
van een training en de

wekelijkse inzet van de
BOM-coach op de locatie.

Bewoners vragen om hun dromen/wensen
concreet te maken en wanneer in te

blikken. Iedere maand wordt een blikje
geopend en waargemaakt!

Ook in de middag
openstelling van de Noaber

zodat bewoners elkaar
kunnen ontmoeten.

* De financiële uiteenzetting en de benodigde personele  inzet t.a.v.  dit locatieplan  zijn terug te vinden in de bijlagen. 

Inzet BOM Extra openstelling Noaber

Schuilenburg is een locatie waarbinnen ZGR nauw samenwerkt met de Parabool en de
stichting Wooninitiatief Raalte (WiRa). Als het gaat om het kwaliteitsplan is dit een integraal
plan en dus van toepassing op de gehele locatie. De kwaliteitsgelden zijn echter vooral
bedoeld voor onze verpleeghuisbewoners. In 2020 hebben we daar opnieuw dankbaar
gebruik van gemaakt.

We hadden voor 2020 een mooi plan gemaakt, maar werden helaas ingehaald door de
coronacrisis. Hierdoor zijn vooral de eerste helft van 2020 een aantal activiteiten
stilgevallen. Alle inzet was gericht op het voorkomen van besmettingen op onze locatie. 
Extra werkzaamheden waarvoor we normaal gesproken samenwerken met familie en
vrijwilligers, konden niet meer doorgaan. Om bewoners toch in contact te laten komen met
hun naasten hebben we hen ondersteuning geboden bij het beeldbellen en bij het contacten
via de Intercom. Met de extra opening van de Noaber hebben we bewoners daarnaast zoveel
mogelijk bewegingsruimte proberen te bieden op een dag. Samen hebben we met man en
macht gewerkt om binnen de mogelijkheden onze bewoners zoveel mogelijk kwaliteit te
bieden. 

Ongerealiseerde punten uit het Kwaliteitsplan 2020 worden waar mogelijk in de komende
maanden gerealiseerd en waar nodig meegenomen in het Kwaliteitsplan van 2021. 

Inzet GLP en Mijn
Eigen Plan

Medewerkers trainen in het gebruik van
deze instrumenten die de mogelijkheid
bieden om bewoners te begeleiden op

basis van hun individuele wensen.

Inzet geestelijk verzorger
en psycholoog

Structurele uitbreiding inzet geestelijk
verzorgen voor o.a. individuele gesprekken,

moreel beraad en training. Inzet van een
psycholoog voor een gedragsspreekuur.

Voorbereiden groene
activiteiten door

aandachtsvelder Groen en deze
opnemen in de maandkalender. 

1x in de 2 weken samen soep
koken en eten met bewoners.

Daarnaast onderzoeken of er een
taartcafé opgestart kan worden.

Soep en taartcafé

Persoonlijke begeleiders

Trainen en extra inzetten van de
Persoonlijk Begeleiders. Daarnaast

tijd reserveren voor het
gedragsspreekuur en de artsenvisite. 



ZGR STEVENSKAMP EN STEVENSERF
Een korte introductie

ZGR Stevenskamp is al sinds eind jaren 60 een geliefde plek in de regio waar verschillende
vormen van verpleeghuiszorg worden geboden. In de 28 appartementen biedt de
woonzorglocatie een warm thuis aan senioren met voornamelijk een somatische
zorgvraag. De locatie beschikt daarnaast over 11 ELV-appartementen waar cliënten
tijdelijk kunnen verblijven en biedt dagbesteding basis en Ontmoeten in eigen dorp aan
senioren uit de omgeving. 

ZGR Stevenserf is de ideale plek voor de Sallandse senior die houdt van het landelijke
leven en behoefte heeft aan veel bewegingsruimte. De kleinschalige en landelijk gelegen
woonvorm biedt onderdak aan mensen met geheugenproblemen die 24 uur per dag zorg
of begeleiding nodig hebben.

Veel onderdelen van het kwaliteitsplan 2020 zijn vanwege het coronavirus niet
gerealiseerd of on hold gezet. In 2021 wordt per thema bekeken in welke vorm dit
terugkomt. Daarbij wordt gekeken wat toepasbaar is in de doorontwikkeling van Nieuw
Stevenskamp en de kaders met betrekking tot Corona.

Onze ambities in 2021
Meer aandacht voor de eigen regie van cliënten en dit vast
onderdeel laten zijn van de werkwijze binnen beide locaties.
Structurele aandacht voor religie, zingeving en het
individuele welbevinden van cliënten.
Structurele aandacht voor kwaliteit in de breedste zin van
het woord o.a. d.m.v. deskundigheidsbevordering en inzet
aandachtsvelders, zodat er fijn gewerkt en gewoond kan
worden op beide locaties.
Extra aandacht voor het individuele welzijn en welbevinden
van bewoners met dementie en het doorbreken van het
sociale isolement van deze cliënten.
Structurele begeleiding op de huiskamer zodat onrust en
escalatie voorkomen kan worden en er meer aandacht is
voor de eigen regie van de cliënt. 
Creativiteit en herinneringen bij cliënten tot leven wekken
door de structurele inzet van muziek. 

Hoe we dit realiseren

Extra personeel op de huiskamer Training eigen regie
Extra inzet van een medewerker facilitair/helpende tijdens de ochtend

en de inzet van een een medewerker welzijn/zorg die  activiteiten
organiseert die passend zijn bij het leefritme van de bwoners. 

D.m.v. het wekelijks inzetten van de
geestelijk verzorger en het

structureel organiseren van
themabijeenkomsten en vieringen. 

Wekelijkse inzet van de
muziektherapeut en het inbedden van
muziek in de wekelijkse activiteiten en

het leven van de cliënt.

In de training 'hoe geef je eigen regie' wordt aandacht besteed
aan het geven van eigen regie en het monitoren daarvan en

moet bestaande kaders en werkpatronen doorbreken. 

De contactclown maakt d.m.v.
clownerie echt contact met mensen
met dementie en weet zo het sociale

isolement te doorbreken en bewoners
te laten ontspannen. 

O.a. door de inzet van e-learning, het
organiseren van trainingen op het gebied
van BOM en projectmatig werken en het

organiseren van intervisies op
teamniveau aan de hand van  casuïstiek. 

* De financiële uiteenzetting en de benodigde personele  inzet t.a.v.  dit locatieplan  zijn terug te vinden in de bijlagen. 

Inzet
muziektherapeut

Geestelijke verzorging Inzet contactclown Deskundigheidsbevordering



ZGR SWAENEWOERD
Een korte introductie

Woonzorglocatie ZGR Swaenewoerd biedt een warm thuis aan 25 cliënten met veelal een
somatische zorgvraag. Daarnaast zijn er een aantal cliënten met dementie en zijn er ook
psychosociale zorgvragen. Iedere cliënt heeft zijn/haar eigen appartement.

Swaenewoerd is afgelopen maanden geteisterd door een corona uitbraak. Dit heeft veel
impact op cliënten, medewerkers en familieleden gehad. Tijdens deze heftige periode is
gebleken dat de veerkracht van onze medewerkers groot is. Door veel ziekte, moest men
werken met collega’s van buiten of in een andere rol. Het doel is voortdurend geweest om
cliënten een zinvolle en veilige dag te blijven bieden. Dit lukte door creativiteit en de juiste
prioriteiten te stellen. Zo werd bijvoorbeeld gym op het appartement aangeboden, het ontbijt
elke ochtend niet door de zorg, maar door welzijnsmedewerkers verzorgd, waardoor er tijd
was voor extra aandacht. Facilitaire medewerkers zorgden ervoor dat iedere cliënt de warme
maaltijd op het appartement kreeg, de locatie schoner was dan ooit en zorgden daarnaast
regelmatig voor een extraatje.

Zorgmedewerkers konden zich zo concentreren op de te verlenen zorg en onderhielden
daarnaast via beeldbellen contact met familieleden. Door deze crisissituatie heeft de
uitvoering van het Kwaliteitsplan enige tijd stil gelegen. De uitvoering van sommige
activiteiten zullen daarom ook in 2021 door lopen.

Onze ambities in 2021
Het vergroten van de expertise van medewerkers t.a.v. de
toenemende zorgzwaarte en complexiteit van de cliënten.
Samenwerking tussen de medewerkers en
aanspreekcultuur optimaliseren, zodat cliënten het gevoel
hebben dat zij gehoord worden en medewerkers hun werk
met plezier uitvoeren.
Meer kennis en kunde op het gebied van palliatieve zorg.
Ruimte voor welzijn, individuele aandacht en een zinvolle
dag. 
Aandacht voor familieparticipatie en mantelzorg, zodat
mantelzorgers evenwicht ervaren tussen draaglast/kracht
en ook na de inhuizing betrokken blijven bij de cliënt. 
Aandacht voor zingeving en het individuele verhaal van de
cliënt, zodat cliënten ervaren dat zij gehoord worden. 

Hoe we dit realiseren

Scholing

Van bewoners in kaart
brengen en in vervulling

laten gaan. 

* De financiële uiteenzetting en de benodigde personele  inzet t.a.v.  dit locatieplan  zijn terug te vinden in de bijlagen. 

Levens GLP Hartewensen

Organiseren van een scholing
gesprekstechnieken en een

scholing palliatieve zorg. 

Geestelijk verzorger
Eerder en meer betrekken

in o.a. de palliatieve
levensfase van de cliënt.

Positioneren
aandachtsvelder

Beter positioneren van
aandachtsvelder mantelzorg en

verwachtingen bij inhuizing al richting
mantelzorger uitspreken. 

Op zaterdag en zondag
zodat cliënten ook in het

weekend ruimte voor een
zinvolle dag ervaren. 

Groene activiteiten

Organiseren van wekelijkse groene
activiteit en assisteren tuingroep

bij betrekken van cliënten bij
onderhoud van de tuin. 

Implementeren van
het Levens GLP in het
dossier van de cliënt

Koken met
cliënten

Mobiele keuken
gebruiken om wekelijks

in kleine groepjes te
koken. 

Teamscholing van
Cerein gericht op o.a.

het uitspreken van
verwachtingen.

TeamscholingKlinische les

Maandelijkse klinische
les organiseren aan de
hand van de zorgvraag

van de cliënt.

Extra welzijnsdienst



IN DE WIJK - ZGR MIEN
Een korte introductie

ZGR MIEN heeft in 2014 zijn intrede gedaan als extramurale tak binnen ZGR, sindsdien
zijn we uitgegroeid tot een organisatieonderdeel waarbij we ruim 200 cliënten tot
dienst zijn in het 'hart van Salland'.  ZGR MIEN levert zorg aan cliënten met een Zvw,
Wlz, Vpt, Mpt en Wmo indicatie.

Er ligt een grote opgave voor de wijkverpleging. De vergrijzing, de toenemende
zorgvraag, de kortere ligduur in het ziekenhuis en de tendens om mensen zo lang
mogelijk thuis te verzorgen, doen een groot beroep op de wijkverpleging. De
wijkverpleging die niet alleen individuele zorg verleent, maar die ook aandacht heeft
voor de leef- en woonsituatie. Die samenwerkt om maatschappelijke
gezondheidsproblemen gericht aan te pakken. Wijkverpleging, die door zorg en
preventie te combineren multidisciplinair aan een doelmatige aanpak werkt voor het
behoud en de versterking van de gezondheid, zelfregie en zelfredzaamheid van de
doelgroep.

Onderstaande uitwerking heeft zowel betrekking op het kwaliteitsplan wijkverpleging
als het addendum langdurige zorg thuis met Wlz-indicatie.

Onze ambities in 2021
Zelfregie van de cliënten optimaliseren door het
gezamenlijk opstellen en vastleggen van  doelen in het
zorgplan. 
Het aantal medicatiefouten verminderen door de
implementatie van Medimo. 
Deskundigheidsbevordering die kennis en kunde onder
medewerkers vergroot, hen meer inzicht geeft in hun eigen
rol en die bijdraagt aan een zinvolle daginvulling voor
cliënten. 
Verder optimaliseren van de zorg en meer afstemming met
de cliënt door verdere inzet van technologie bij de cliënt. 
Medewerkerstevredenheidsonderzoek analyseren en
verbeterpunten implementeren. 
Meer vertrouwde gezichten bij cliënten, vergroten
zorgcontinuïteit, efficiënter werken en langere diensten
aanbieden door de verdere uitrol van transmuraal werken. 
Positionering (wijk)verpleegkundigen beter verankeren.
 Door betere samenwerking in de keten de kwaliteit van de
zorg verder optimaliseren. 

Hoe we dit realiseren

Medimo
implementeren Actieplan

Diverse scholingen

Beeldschermbellen

Transmurale routes 
Organiseren verschillende scholingen,

op het gebied van wijkverpleging,
BOM-methodiek, kwaliteitskader
wijkverpleging en  teambuilding. 

Actieplan n.a.v. uitkomsten
medewerkerstevreden-

heidsonderzoek opstellen
en uitvoeren.  

D.m.v. scholing over het gebruik van
Medimo voor alle medewerkers en

het meenemen van ervaringen vanuit
eerdere implementatie intramuraal. 

Aparte transmurale routes maken en
roosters en planning hierop

aanpassen. Tevens verder afstemming
in de teams over transmuraal werken. 

Scholing organiseren en kennis vanuit
aandachtsfunctionaris verspreiden

naar medewerkers. Verspreiding
beeldschermen door ICT. 

Kaders
wijkverpleegkundigen

Positionering wijkverpleegkundigen
veranderen door het opstellen,

uitwerken en evalueren van kaders. 

Zorgplan bespreking
uitdiepen 

en evalueren in de teamoverleggen 
en daarnaast mogelijkheden

onderzoeken voor het standaard
inzetten van zorgplannen in ONS. 

* De financiële uiteenzetting van deze plannen zijn terug te vinden in de bijlagen. 
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Afkortingenlijst

Samen leren, ervaren en verbeteren

ADL:            Algemene dagelijkse levensverrichtingen
AVG:            Algemene verordening gegevensbescherming
BOM:           Brein Omgevings Methodiek
CIP:              Commissie infectie preventie
ECD:            Elektronisch cliënten dossier
ELV:             Eerstelijnsverblijf
EVV:             Eerst verantwoordelijke verzorgende
Fte:               Fulltime-Equivalent
GDC:            Geneesmiddelen distributie commissie
GDP:            Geneesmiddelen distributie protocol
GVP:             Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie
HCDO:         Huisartsen Coöperatie Deventer en Omstreken
MDO:           Multidisciplinair overleg
MIC:              Meldingen Incidenten Cliënten
MIM:             Meldingen incidenten medewerkers
MKO:            Middenkader overleg
MPT:             Modulair pakket thuis
NPS-score: Net Promoter Score

PaTz:   Palliatieve Thuiszorg
PBM:   Persoonlijke beschermingsmiddelen
PG:       Psychogeriatrie
Prem:  Patient Reported Experience Measure
Prezo:  Prestatie indicatoren zorg
RI&E:    Risico inventarisatie en evaluatie
SLA:     Service Level Agreement
SO:       Specialist Ouderengeneeskunde
VAR:     Verpleegkundige Adviesraad
VPT:      Volledig pakket thuis
VS:         Verpleegkundig Specialist
Wlz:      Wet langdurige zorg
Wzd:     Wet zorg en dwang
Wmo:   Wet Maatschappelijke ondersteuning
Zvw:      Zorgverzekeringswet
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