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Beste lezer,

Voor u ligt het Kwaliteitsverslag van 2019 van ZGR. In dit verslag leggen wij
verantwoording af over de manier waarop we binnen ZGR werken aan kwaliteit, samen
leren en verbeteren, om er zo samen voor te zorgen dat onze bewoners en cliënten de
zorg en ondersteuning krijgen die voor hen passend is.

In het Kwaliteitsverslag rapporteren we aan de hand van de gestelde doelen in het
Kwaliteitsplan 2019 over onze behaalde resultaten. We delen onze successen, maar
ook onze leerpunten. Dat doen we zowel op organisatie- als op locatieniveau.  We
leggen uit hoe we samen continu werken aan het verbeteren van onze kwaliteit en
delen relevante cijfers om deze kwaliteit in getallen uit te drukken. Bovenal staat dit
Kwaliteitsverslag in het teken van de verhalen van onze medewerkers. Hun
inspirerende verhalen laten zien hoe zij zich dag in dag uit inzetten voor onze bewoners
en cliënten met liefde, aandacht en compassie voor elk individu.

Aanleiding voor het opstellen van dit document is het in 2017 verschenen
Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg, waarin aan de hand van acht thema’s de maatstaven
voor goede zorg en de verantwoording ten aanzien van verleende zorg en
ondersteuning zijn vastgelegd. ZGR heeft vanuit dit Kwaliteitskader de
verantwoordelijkheid om continu te werken aan het verbeteren van de kwaliteit van
onze zorg en dienstverlening.

Afgelopen jaar is door alle betrokkenen met passie en bevlogenheid gewerkt om de
gestelde doelstellingen in ons Kwaliteitsplan te realiseren. Ik vind het mooi om te zien
dat we samen, ondanks de hoge werkdruk en soms dreigende personeelstekorten, de
cliënt centraal weten te stellen. Dit zien we terug in de feedback van externe instanties
die het afgelopen jaar een bezoek hebben gebracht aan onze locatie-onderdelen, maar
ook in de feedback die we op Zorgkaart Nederland en in verschillende
tevredenheidsonderzoeken van cliënten en vrijwilligers hebben ontvangen

Via deze weg wil ik dan ook iedereen bedanken die zich dag in, dag uit inzet om onze
bewoners en cliënten de zorg en ondersteuning te geven die zij verdienen.

Loes Kater - directeur-bestuurder ZGR
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Aantal medewerkers Gem. dienstjaren Ziekteverzuim

ZGR wil letterlijk en figuurlijk ruimte geven aan medewerkers om te kunnen werken
volgens de bedoeling. Het introduceren van een verandering vraagt om houvast, tijd en
voorbeelden. Er is een implementatieplan opgesteld om medewerkers te inspireren om
te werken volgens de bedoeling. We bieden ook ruimte voor medewerkers om elkaar te
inspireren. Medewerkers krijgen gaandeweg steeds meer inzichtelijk welke
verantwoordelijkheden en extra ruimte zij hebben. Allemaal met als doel het
werkplezier voor medewerkers en het leefplezier van cliënten, bewoner en deelnemers
te vergroten.

Van ‘Zo doen wij het” naar “RUIMTE”
In het najaar 2018 zijn we met een groep mensen uit alle onderdelen van ZGR gestart
met het project ‘Zo doen wij het’. In 2019 is dit vervolgd. We hebben veel met elkaar
gesproken over het vergroten van het leefplezier en de werksfeer. We hebben
geprobeerd in onze eigen woorden betekenis te geven aan het begrip eigenaarschap.
Gaandeweg zijn we tot het inzicht gekomen dat we de werktitel 'Zo doen wij het' niet
passend vinden. We vonden het nog te dwingend, teveel top-down. Uiteindelijk zijn we
op het woord RUIMTE gekomen. RUIMTE vraagt echter ook om kaders. Het is fijn om te
weten wat je niet hoeft te doen en waar en wanneer je op de deskundigheid en
verantwoordelijkheid van een ander mag rekenen. Deze kaders zijn vastgelegd in een
digitaal document ‘het ruimtepad’.

Vakmanschap
Bij ZGR staat niet het ‘afvinklijstje’ maar het vakmanschap van onze medewerkers
centraal. Daarom krijgen medewerkers de ruimte om te denken in oplossingen. Ruimte
ook om te experimenteren en te leren van fouten én van elkaar. Zo kunnen we samen
optimaal bijdragen aan een goed leven voor cliënten en een prettige werksfeer.
· Soms betekent dat, dat je dingen zelf oppakt, omdat dat beter is. Of juist niet, omdat je
   het niet altijd alleen hoeft te doen.
· Soms betekent dat, dat je langs de randen van de regels werkt, omdat dat het beste is.
· Soms betekent dat, dat je iets nieuws probeert omdat het andere niet past.
Uiteraard doe je dit allemaal in afstemming met je team. Zo zorg je er samen voor dat je
samen met jouw team leert en verbetert. 

Ruimte geven én pakken
Veranderingen hebben tijd nodig en houvast. Wij geven medewerkers inzicht in de
ruimte die er is. Dat doen we aan de hand van vier thema’s: Cliënt, Personeel, Financiën,
Woon-, werk- en leefomgeving. Het hoeft niet allemaal tegelijk. We nemen de tijd om
van elkaar te leren en elkaar te inspireren. Daarnaast introduceren we RUIMTE niet als
iets nieuws, maar als een vervolg op de goede dingen die we al doen binnen ZGR.

Gem. leeftijd 

Onderverdeling medewerkers per
locatie-onderdeel

121

58

124
47

99

29
46

AC (23.09%) BS (11.07%) MIEN (23.66%)

SB (8.97%) SE & SK (18.89%) OD (5.53%)

SW (8.78%)

524 9,6 6,2% 44,7

Personeelsdoelstelling
Met het personeelsbeleid wil ZGR haar organisatiedoelen realiseren en
bereiken dat medewerkers op elk niveau in de organisatie effectief,
efficiënt en met plezier hun werk kunnen en willen doen. Onze
medewerkers bepalen het succes van de organisatie. ZGR streeft naar een
organisatiecultuur waarin wederzijds respect, vertrouwen en persoonlijk
contact centraal staan. Er is veel aandacht voor ontwikkeling van
professionaliteit (kennis en kunde) eigenaarschap en oplossingsgericht
vermogen (gedrag en houding).

Geïnteresseerd in RUIMTE? Lees dan hier het artikel. Jolanda
legt je daarnaast graag uit hoe je RUIMTE kunt nemen in je werk
en medewerkster Annike vertelt je in dit verhaal daarnaast
graag meer over haar rol in de klankbordgroep!
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Aandacht voor werkplezier en leefplezier. Het welzijn van
bewoners is inmiddels een vast onderdeel in het ECD.
Samenwerken aan kwaliteit. Verbinding en samenwerking tussen
de Kerkstraat (staf, administratie en ondersteuning) en de
woonzorglocaties & MIEN (wijkverpleging en hulp in de
huishouding). Medewerkers van de Kerkstraat zijn vaker op de
woonzorglocaties voor afstemming en overleg. ICT heeft een vast
spreekuur op de locaties.
Toekomstvisie Schuilenburg 2023, gezamenlijk optrekken ZGR en
De Parabool. Betrokkenheid in een werkgroep samengesteld uit
werknemers van beide organisaties en een gedeelde visie in een
bijeenkomst tussen beide Raden van Toezicht.
Transmuraal werken: vervolg pilot in Lemelerveld en start pilot op
en rond Swaenewoerd. Uitgangspunt: zorgbehoefte van de cliënt
is leidend voor invulling van de zorg.

Positioneren verpleegkundigen (heldere taakverdeling
verschillende niveaus).
Ontwikkelprogramma managers.
Goed volgen leerlingen en stagiaires.
Lerend netwerk à meelopen met collega's.
Profilering ZGR en SPL (Sallandse Praktijk Leerroute).
Doorontwikkelen POP.
Strategische personeelsplanning.

Eigenaarschap en aandacht voor vakmanschap is vertaald
in een organisatiebrede beweging met de titel RUIMTE. Dit
krijgt in 2020 een vervolg. (magazine, ruimtepad,
gesprekskaarten, nieuwjaarsbijeenkomst).
Structurele leerwerkplekken (BBL) binnen elk organisatie
onderdeel.
Start Sallandse Praktijk leerroute (SPL).
Opleiden verpleegkundig specialist.

Successen Successen

Aandachtspunten

Aandachtspunten

Waar we nog aan werken

Waar we nog aan werken

Personeelssamenstelling Leiderschap, governance
en management

Terugblik doelstellingen Kwaliteitsplan per thema

Strategische Plan ZGR 2021-2025. Marktonderzoek is uitgevoerd,
confrontatiematrix opgesteld en in 2020 wordt de nieuwe koers
doorgesproken met diverse interne en externe stakeholders.
Opleiden Verpleegkundig Specialist. Een werknemer rondt de
opleiding halverwege 2020 af. Een tweede VPS is de opleiding in
2019 gestart en rondt deze in 2021 af.
Consequent toepassen en gebruiken van projectmatig werken en
het maken van projectopdrachten, samenstellen projectteams.
Vervolgtraining gepland in het eerste kwartaal van 2020.
Coaching en evaluatie halverwege de projecten door ervaren
projectleider.
De kennis opgedaan in opleidingen en trainingen implementeren
in de praktijk (BOM, GVP).

Nazorg en borgen van projecten. Evaluatie na implementatie van
een project.
Visie ZGR als dementiespecialist communiceren.
Inhuur eigen SOG in verband met een beleidsadviserende rol
bleek om diverse redenen niet haalbaar. In 2020 verder uitwerken
positionering van VPS in relatie tot de arts en (praktijk)
verpleegkundige.

Projectmatig werken.
Output training / scholing: monitoren resultaten (wat doen
we anders?)
Introductie nieuwe medewerkers: door werkdruk worden
afspraken introductiebeleid niet nagekomen.
Realistische planning.



''RUIMTE VOOR 

VAKMANSCHAP EN 

WERKPLEZIER'' 

Tot uoor kolt moest de ouderenlfJrg 0ich vooral lichten op 
kwantiteit. Het moest allemaal 0o efficiënt mogelijk. Met lP 
min mogelijk mensen en in 0o min mogelijk tjd. Daardoor was 
er steeds minder tjd en ruimte uoor de cliënt. Gelukkig heeft de 
ouemeid ingeyien dat dit niet de beste 0org opleuelt, waardoor 
er nu meer aandacht is uoor het wei.ijn uan de diënt En dat 
niet alleen; er is ook meer aandacht uoor de medewemer. Een 
medewert?er die met ple.5ier naar het werk gaat brengt dit 
immers ook weer ouer op de cliënt 

ZGR heeft jarenlang de cliënt op één g€3el Nu 3etten we naast 
de cliënt ook on3e medewerkers op die plek. We willen dat 
jij ple3ier hebt in je werk en dat je langer bij on3e organisatie 
blijft werken. Moor hoe gaan we dat realiseren? Enkele jaren 
geleden 3ijn we gaan nadenken hoe we teams meer inuloed 
kunnen geuen. De locaties Schuilenburg en Brugstede hebben 
met een aantal 3oken geoefend. Zo 3ijn teams meer betrokken 
bij de selectie uan een nieuw teamlid. OF maakt een teamlid 
- in samenspraak met de onderen - het dienstrooster. Uit de
eualuatle blijkt dat ueel medewerkers het mn uinden dat 3e
meer 3eggenschap kregen. Ze eruaren meer ruimte om 3aken
op hun eigen manier te doen. Maar er 3ljn 3eker nog aan
dachtspunten. Zo ontbreekt het uaak aan duidelijke kaders of
yjn belangrijke randuoorwaarden niet aanwe3ig.

"We doen alles met liefde, 
borg en aandacht uoor 

degene die uoor ons staat" 

Wij 3ijn eruan ouertuigd dat ruimte geuen en nemen bijdraagt 
aan jouw werkple3ier. Werkpl€3ier gaat ouer hoe iemand in 
3ijn uel 3it, of jij je goed uoelt op het werk en jouw l!woliteiten 
benut Daarin inuesteren, daar kun je toch niet tegen 3ijn? Het 
is niet 30 dat we denken dat Ruimte uoor alles een oplossing 
biedt We willen 30ken ook niet mooier uoorstellen dan 3e in 
werkelijkheid 3ijn. Er komen steeds meer ouderen die 3org uro
gen, terwijl het tekort aan deskundige medewerkers groeit. 
Ruimte betekent dus ook dat we in alle openheid met ellK!ar 
in gesprek gaan ouer moeilijke uraagstukken. 

Leefplegler en werkplegter 

Natuurlijk is uoor goede 3org een systeem uan regels en pro
cedures nodig. En omdat 3e regelmatig door iemand achter 
een bureau bedacht 3ijn, uinden we 3e de ene keer best handig, 
maar uaak ook lastig en niet passend. Soms gaan de regels 
uoorbij aan de behoeftes uan de cliënt Als de cliënt écht cen
traal mag staan in jouw werk, dan kun je de beste 3org leue
ren. En dót leuert weer werllpl€3ier uoor jou en je collega's op. 
Wem- en leefpl€3ier, dat uinden wij bij ZGR belangrijk. 

WAT IS RUIMTE? 

Wij luisteren naar de cliënt en oertalen hun behoeften naar 
passende 3org. leder mens heeft immers een ander leuensuer
haal en een ander beeld ouer 3ijn of haar oude dag. we heb
ben aandacht uoor de essentie uon ons werk. En we doen alles 
met liefde, 3org en aandacht uoor degene die uoor ons staat 
De wetten en regels 3ijn er wel maar ondersteunen daar waar 
nodig. 

Vokmonschop 

Bij ZGR staat niet het 'afuinklijsijé maar jouw uakmanschop 
centraal We 3ullen elkaar ruimte moeten geuen én we moeten 
ruimte nemen. Ruimte om te denken in oplossingen en niet in 
problemen. Ruimte om iets uit te proberen of om werk3aam
heden opnieuw in te uullen. Ruimte om dingen te uerbeteren 
en om te leren uan elkaar én uan Fouten. Zo kun je samen opti
maal bijdragen aan een prettige werksfeer én een goed leuen 
uoor on3e cliënten. 
• Soms betekent dat, dat je dingen 3elF oppakt, omdat dat

beter is. Of juist niet, omdat je het niet altijd alleen hoeft
te doen.

• Soms betekent dot, dat Je langs de ronden uon de regels
werkt, omdat dot het beste is.

• Soms betekent dot, dat je iets nieuws probeert omdat het
andere niet post

Niet nieuw 
Ruimte Is niet iels nieuws. Ruimte Is uooral meer uan al het 
goede dat we bij ZGR al doen. Goede uoorbeelden 3ijn belang
rijk. Successen uerdienen een podium. Medewerkers mogen 
trots 3ijn op wat 3e bereikt hebben. Anderen kunnen hieruon 
leren. In dit mogo3ine3ijn mooie uoorbeelden gebundeld. Loot 
je inspireren! 
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De cliënt 

centraal stellen 

RUIMTE IS:



UIT DE 

KLANKBORDGROEP 
"Leden geuroogd uoor een klonkbordgroep.' Op het moment 
uon d�e oproep wos Annike uon der Schoof leerLing wijl!
uerpleegkundige bij MIEN. Het onderwerp, 'het uergroten uon 
het werkple3ier uon de medewerl!er en het leefpl�ier uon de cliënt' spreekt hoor gelijk 
aan: "Ik wil goede 3org geuen aan mijn cliënten en kijk daarbij steeds naar wot een 
cliënt 3elf kon. Ik uind het belangrijk dot lemond 30 Long mogelijk regie kon houden 
ouer yjn/hoor eigen teuen. Ik ondersteun en begeleid moor neem bij uoorheur niet 
ouer. Oot uroogt erom dot Ik bewust ben uon mijn eigen handelen·. Deelname aan de 
klankbordgroep geeft hoor de mogeLijkheld om uerder no te denken ouer dergeLijke 
onderwerpen. 

De klankbordgroep stort begin 2019 met een inspiratiesessie. Thema: passie uoor het 
uok en e igenaarschap. En het ging die dog ook om uerwochtlngen en randuoorwoor
den. ·oe inspirotiesessies waren geweldig", uertelt Annike. "Wat ik uoorol bij3onder 
uond, was dot een tekenaar on3e woorden uertoolde in illustraties. Door In beelden 
te yen wat er uerteld wordt, krijgt het uoor mij 3oueel meer betekenis". Ooornoost 
geeft Annihe oon dot deelnemen aan de hlonhbardgroep een leuhe manier was om 
met andere collega's uon ZGR kennis te maken en uerbinding te leggen. Het heeft hoor 
geholpen om op een gemokkelijhe manier contact te leggen met collega's die in een an
dere functie of op een Locat ie werken. "En dot is pjn, wont we hebben elkaar allemaal 
nodig", benadrukt 3e. Annike Legt uit dot 3e soms ook wel ingewikkeld uond, omdat de 
werl!processen binnen MIEN niet altijd hef:3elfde 3ijn als op een Locotie. Moor aan de 
andere kont 3iet 3e ook ueel ouereenkomsten. 

Op de uraog wat deelname aan de klankbordgroep hoor gebracht heeft, 3egt 3e: "Voor 
mij woren de onderwerpen niet nieuw, alleen uerUes je in de woon uon de dog wel 
eens uit het oog wot belongn]k is. Voor mij !DOS het weer euen de bewustwording dot je 
"""" mog -m ,.,,, ,.., 

'"""""'éi�}:� ,ai k Skzl, 
Een tip uon Annike: "Wees nieuwsgierig en stel je iielf open. Dot is 

soms spannend. Moor il! ben eruon ouertuigd dot het je heel ueel 

opleuert wanneer je interesse toont, je uerontwoordeUjl!heid neemt 
en ruimte pol!t Als je met plei,ier naar je wertl goot en ruimte l!rijgt, 

houd je de passie uoor jouw uoti.' 



UIT JE RUIMTE 

''HET MEISJE VAN DE BORREL'' 

In elk maga0ine uertetlen we hl!t uerhaal van een collega 
die ruimte neemt in 0jn of haar functie. Ruimte om buiten 
de kaders uoo hun eigen werf?oaamheden te denken en 
om !})doende diënten en bewoners extra aandacht te 
geven. In dege eerste e:1itie is het woord aan Jolanda 
1ibbell medewerker (ocllitalre seruices op Schuilenburg. 

De 56-jorfge Jolanda is sinds 2001 bij 0"6e organisatie 
betrolilien. Eerst als medewerkster in het uoormolige 
dienstencentrum op Swoenewoerd. Hier 3orgde 3e er samen 
met drie andere collega's uoor dot alle feesten en actiuitelten 
in goede banen werden geleid. Sinds de opening uan 
Schuilenburg, nu ruim 6es Joor geleden, werkt Jolanda met 
ueel ple3ier op de3e bij3ondere locatie waar uerschillende 
doelgroepen onder één dol? wonen. 

Ouders 

In haar Functie als Facilitair medewerkster moalit 3e schoon 
bij de bewoners op de derde uerdieping. De werlldag start om 
09.00 uur, waarna uolgens een oost schema de appartementen 
worden schoongemaal?t. Waar het echter in haar Functie 

uooral om draalt is persoonll jlie aandacht. 'Tijdens mijn wem 
denli il? altijd dat dei;e ouderen ooi? mijn ouders lionden 3ijn. En 
je wilt dat mensen aandacht uoor hen hebben en respectuol 
met hen omgaan: 

Persoonlijke oondocht 
En dus begint Jolanda haar bei;oeli steeuast met het brengen 
uan de lirant oF het malien uon een praatje. Dot !ion ouer uon 
alles gaan. 'Een gespreli ouer uroeger, hoe 3ij bijuoorbeeld in 
het uerleden met hun puberende liinderen omgingen. Dat is 
het teulie aan het werken met de3e doelgroep, mensen 3ijn 
heel wijs en hebben ont3ettend ueel leuenseruaring, waar je 
3elF ooi? weer dingen uon opsteelit" 

Knuffel 
Enliele jaren geleden lireeg Jolanda last uan een tennisarm 
en !ion 3e hoor Functie tijdelijli niet uitoefenen. Hieruoor in de 
plaats hielp 6e de medewerliers we�ijn op de woensdag- en 
urijdagauond bij de broodmaaltijd. "Daar begon en eindigde 
ili de ouond steeuast met een linulfel uoor iedere bewoner. Een 
traditie waar bewoners inmiddels uoor in de rij gaan staan.' 

Gedurende de3e periode ontdelite Jolanda de behoefte uon 
bewoners aan gei;elligheid en samen3ijn. En 30 ontstond het 
idee om op urijdagmiddag een borrelauond te organiseren, 
inclusief oer-Hollandse borrelhapjes. Op de uraag hoe de 
borrelauond uiteindelijli tot stand is geliomen antwoord 3e 
nuchter. ·111 signaleerde iets en ben het toen eigenlijl? gewoon 
samen met een aantal urijwilligers gaan doen.• 

Mu-ziek 
Bij een ge3ellige borrelauond hoort eigenlijli ooi? mu6ie.lt 
En 30 ontstond het idee uoor een bij3ondere samenwerliing. 
"Tijdens de borrelauond hoorden we regelmatig prachtige 
pianomu3ieli uon beneden liomen." De getalenteerde pianisten 
blelien Erili en Michael te 3ijn, twee jonge bewoners met 
autisme die uia de Wi-RA woonachtig 3ijn op Schuilenburg. 
Ttidens de borrelauond liep il? regelmatig naar beneden om 

hen een glos cola of een btolije roos te brengen.· En 30 ontstond 
een bi.i3ondere band. 

Eenzaamheid 
Uit eigen eruaring wist Jolanda wat ee"6aamheid met de3e 
doelgroep !ion doen. De borrelouond !ion daarnaast wel wat 
mu3iliale omlijsting gebruilien. "Dus ben il? naar Erili en Michael 
toegegaan en heb il? uerteld dot we genoten uan hun mooie 
mu6ieli en geuraogd of 3ij wellicht een concert wilden geuen." 
Het programma werd 3orguuldlg doorgesprolien en uloli daarna 
was het eerste concert een feit Tussen het concert door is er een 
borrel. waarbij ooi? de twee pianisten aansluiten. Iets waar 3e 
3ichtbaar uan genieten. 11? uind het leuli om uoor de ouderen 
te spelen. samen wat te drinlien en tol met ell!aor te hebben; 
uertelt Michael 

Verbinding 
Eén ding is 3elier. De urijdagauonden op Schuilenburg 3ijn nu 
een stuk gei;elliger: "Mensen liijlien nu op dinsdag al uit naar 
de borrel op urijdagauond." Ool? be3oeli houdt reliening met de 
inmiddels uaste octiuiteit "Die liomen dan juist langs om samen 
te genieten of plannen hun bei;oeli op een andere dag omdat 6e 
weten dat hun uader/moeder op urijdagauand al plannen heeft 
Na de borrel uolgen meerdere actiuiteiten, waarbij olie 
doelgroepen op Schuilenburg worden betrolilien. Zo liomen 
bewoners uan De Parabool en de Wi-RA op urijdag liofjiedrinlien 
en helpt hobbylioli Bart uan de Wi-RA (inmiddels een oud
bewoner) iedere urijdogauond bij het balilien uon pannenlioelien 
oF een colie, om ueruolgens gei;elllg mee te eten. Binnenliort 
stoot daarnaast een heuse spelleljesouond op de planning, 
waar bewoner en spelletjesfanaat Stef assisteert 

Gewoon doen! 

Inmiddels staat Jolanda op Schuilenburg beliend als 'het meisje 
uan de borrer. "il? merli dat mensen de Uni? met gei;elligheid bij 
mij leggen. Dat 3ie il? als een uoorrecht" Aan collega's die met 
soortgelijlie ideeën rondlopen geert 6e dan ooi? één tip: "Ga het 
gewoon doen. Het geuoel wat je naderhand hebt en de contacten 
die tussen bewoners ontstaan 3ijn goud woord.' 



SAMEN WERKEN AAN LEEF- EN WOONPLEZIER

Zorgdoelstelling

Aantal medewerkers die
in 2019 de BOM-scholing
hebben gevolgd.

Deelnemers van alle locatie-
onderdelen en disciplines

132 deelnemers van alle locatie-
onderdelen en disciplines

Binnen ZGR zijn welzijn en welbevinden een belangrijke onderdelen in het dagelijks
leven van onze cliënten. Uitgangspunt voor de zorg is dat dit moet passen bij het
leven van de cliënt in plaats van dat zijn of haar leven wordt aangepast aan de zorg.
Om dit te realiseren leiden we onze medewerkers op om naast de zorgbril ook met
de welzijnsbril naar onze cliënten te kijken. Door middel van interactieve workshops,
zoals de Mobiele Verwarring, nemen we hen daarnaast mee in de beleefwereld van
de bewoner met dementie. 

Dementie (BOM methodiek)
ZGR is gestart met de implementatie van de breinomgevingsmethodiek (BOM) op de
woonzorglocaties. Deze methodiek is gericht op het creëren van een optimale
leefomgeving voor mensen met dementie en werkt aan de hand van drie pijlers:
· De fysieke omgeving
· De werkprocessen
· Communicatie en bejegening
In 2019 hebben 186 medewerkers de BOM-training gevolgd.

Om medewerkers de geleerde lessen van de BOM in praktijk te laten brengen, heeft
de mobiele verwarring plaats gevonden op  alle locaties. Dit betreft een
educatieve escape room waarin medewerkers zich kunnen verplaatsen in de mens
met dementie. 

In 2019 zijn we gestart met het project 'Welzijn Voorop!'. Doel van dit project is om
meer aandacht te besteden aan het welzijn. in 2019 hebben we verschillende
interactieve theaterbijeenkomsten georganiseerd voor medewerkers. Deze zijn
bijgewoond door 132 medewerkers. Tijdens deze voorstellingen werden casuïstiek
gespeeld die ingebracht waren door de medewerkers. Het betreft hier situaties
waarbij sprake is van dilemma's bij medewerkers of situaties waarbij sprake is van
onbegrepen gedrag. Door het spelen van deze casussen zijn medewerkers zich
bewust van eigen handelen en het effect hiervan bij bewoners.

Invulling van welzijn
In 2020 gaan we verder met het ingezette inspiratie programma Welzijn Voorop!
Doelstellingen voor 2020 zijn om individuele- en groepsgerichte trainingen aan te
bieden ter bevordering van de welzijnsgerichte benadering door medewerkers.

Moreel beraad
De geestelijk verzorger heeft de training Moreel Beraad gevolgd. Deze kennis heeft
zij vervolgens in een training 'Moreel Beraad' aan medewerkers op verschillende
locaties overgedragen. In totaal hebben 60 medewerkers deze training gevolgd. 
In 2020 gaat er gestart worden met het moreel beraad.

Interactieve
voostellingen.

BOM-training Moreel beraad

Theaterbijeenkomsten Mobiele Verwarring

Aantal deelnemers aan de
training. Daarnaast heeft 3x een
moreel beraad plaatsgevonden. 

Welzijn Voorop

60

130132

ZGR is ervan overtuigd dat ons brede zorg- en welzijnsconcept leidt tot een vitaler
en gezonder leven in de seniorfase en een optimale kwaliteit van leven in de laatste
levensfase. Speerpunten daarbij zijn zingeving, actief ‘bij de tijd blijven’, ontmoeten,
bewegen in een groene leefomgeving en voeding. Met deze speerpunten sluit onze
dienstverlening aan bij de persoonlijke behoeften, levensstijl, gezondheidssituatie
en sociale omstandigheden van de Sallandse senior, zowel thuis als op onze locaties.
Daarbij onderschrijven we de volgende kernwaarden:

Persoonlijke aandacht: we doen alles met liefde, zorg en aandacht voor degene
die voor ons staat
Eigen regie: we ondersteunen de zelf- en samenredzaamheid van onze cliënten
en bewoners
Noaberschap: we ontmoeten elkaar en staan voor elkaar klaar, zoals buren in
een kleine gemeenschap. Dat doen we vanuit deskundig partnerschap en
toegevoegde waarde.

Bijeenkomsten & trainingen in 2019

60186

Een educatieve escaperoom in de zorg. Hoe werkt dat precies?
Je leest hierover in het verhaal over de Mobiele Verwarring. 



SAMEN WERKEN AAN LEEF- EN WOONPLEZIER

Muziektherapeut wordt structureel ingezet op de locaties.
Aandacht voor welzijn is vergroot door inspirerende
theaterbijeenkomsten die bezocht zijn door 132 medewerkers.
Contactclown wordt structureel ingezet op de locaties.
31 medewerkers vanuit verschillende locaties hebben de
training natuurbeleving gevolgd. Begeleid door een trainer van
IVN Natuureducatie.
De tuin van Brugstede heeft, zowel voor bewoners als voor de
buurt, een uitnodigende uitstraling met veel planten, speel- en
belevingselementen.
Op Schuilenburg zijn aan de buitenruimte (aan de achterzijde)
speelse elementen toegevoegd. Het terras heeft een pergola
met planten gekregen, rondom de wadi’s staan nu struiken en
planten.
In de binnentuin van Swaenewoerd is een start gemaakt met
de herinrichting tot buurttuin met plukgedeeltes.

Ontwikkelen vragenlijst cliëntwaardering binnen ONS.
Klachtenprocedure aanpassen, deze laten aansluiten bij de
Wet Zorg & Dwang (Wzd).
Uitvoeren van de PREM binnen ZGR MIEN.

Project levensgeluk, levensloop en levensplezier is gestart.
Medewerkers zijn getraind in de BOM-Methode.
BOM coaches worden ingezet bij bouw en renovatie
trajecten.
Aandacht voor welzijn is vergroot door inspirerende
theaterbijeenkomsten.
Moreel beraad is gestart. Doel is reflectie op professionele
keuzes, persoonlijk leiderschap en knelpunten in de
dagelijkse zorg- en dienstverlening. 60 Medewerkers hebben
deelgenomen aan de informatiebijeenkomst. Drie keer heeft
er een moreel beraad plaatsgevonden. Effect van deze
morele beraden is dat het begrip voor familie en zorg is
vergroot en het vergroten van begrip en bewustzijn van de
keuzes.

Successen Successen

Aandachtspunten

Aandachtspunten

Waar we nog aan werken

Waar we nog aan werken

Persoonsgerichte zorg Wonen en welzijn

Terugblik doelstellingen Kwaliteitsplan per thema

Op Swaenewoerd en Brugstede wordt de laatste hand gelegd
aan de herinrichting van de tuinen. Op beide locaties wordt in
2020 verder gewerkt aan natuurbeleving d.m.v. samenwerking
met anderen (scholen, Raalte Plukt, imkers, de visclub etc.) en
door groene invulling van de binnenruimtes.
Project Welzijn Voorop krijgt een vervolg met acteurs op de
locaties, die situaties naspelen in een interactieve setting met
medewerkers.

Het intern nakomen van de gestelde deadlines en afspraken
voor o.a. aanlevering van gegevens voor kwaliteitsplan en
kwaliteitsverslag.
Implementatie en communicatie rondom nieuw kledingbeleid.

Over welzijn gesproken....De locatie Brugstede probeerde in
2019 een geheel nieuwe welzijnsvorm, Biodanza uit, met
verrassende resultaten! Op de locatie Stevenskamp werd
daarnaast een nieuw thuis voor PG-cliënten gecreëerd. 



DE MOBIELE VERWARRING 

Je spelenderwijs aan de hand van een escaperoom verplaatsen in de mens met
dementie. Dat deden medewerkers van ZGR met de komst van ‘De Mobiele
Verwarring’ de afgelopen weken. 

Een educatieve escaperoom die ervoor zorgt dat jij leert hoe je kunt omgaan met een
persoon met een beschadigd brein. Zo omschrijven oprichters Karin Schokker en René
Vertegaal dit nieuwe en unieke concept. Als ervaringsdeskundigen in zowel de zorg als
het onderwijs weten zij beiden als geen ander hoe ze kennis het beste over kunnen
brengen. Na een persoonlijke ervaring met een escaperoom was het idee om deze
spelvorm toe te passen in de zorg al snel geboren, met ‘De Mobiele Verwarring’, een
caravan die omgetoverd is tot escaperoom, als eindresultaat. 

Welkom in de wereld van Harry
In groepjes van vier treden deelnemers de fictieve beleefwereld van Harry, een
Limburgse senior met dementie binnen, waar zij aan de hand van verschillende
opdrachten binnen de tijd de code moeten kraken die hen leidt naar de voor Harry
onvindbare bingokaarten. Harry is die dag namelijk onderweg naar de bingo, waar hij
graag de hoofdprijs, een overheerlijke Limburgse vlaai in de wacht wil slepen. 
En dat blijkt nog niet zo’n makkelijke opgave. Zo zorgen veel prikkels, geuren, plaatjes
en de keiharde muziek bij binnenkomst voor flink wat verwarring. Precies zoals de
mens met dementie zich ook vaak voelt. Dat zorgt ook meteen voor bewustwording bij
deelnemers over de belangrijke rol die zij innemen in het wegnemen van deze onrust.

Na afloop worden de ervaringen met elkaar gedeeld en krijgen deelnemers concrete
tips die zij kunnen meenemen in hun dagelijkse leven, bijvoorbeeld dat je een mens
met dementie beter niet kunt vragen hoe zijn dag was. 

Interactief en laagdrempelig
“En dat sluit ontzettend mooi aan bij onze doelstellingen als specialist in dementie”,
vertelt directeur-bestuurder Loes Kater van ZGR. “Afgelopen periode hebben we veel
van onze medewerkers geschoold in de Brein Omgevings Methodiek van Dr. Anneke
van der Plaats, een methode die zich richt op het functioneren van het brein bij de
mens met dementie en het creëren van een optimale leefomgeving voor deze mensen.
De kennis die medewerkers in deze training hebben opgedaan kunnen zij toepassen in
deze escaperoom.” 

En deze interactieve en ervaringsgerichte manier van scholen valt in de smaak. “‘Ik wil
nog wel een keer’, was een veelgehoorde reactie na afloop. En dat had zeker niet alleen
te maken met de prijs die was weggelegd voor de degenen die de code het snelst
kraakten”, werd er lachend aan toegevoegd.

WELKOM IN DE WONDERE WERELD VAN HARRY



HAND IN HAND 
RUIMTE GEVEN AAN EEN IDEE 

8iodon30. De één heeft er nog nooit uon gehoord. De onder 
moet meteen denken aan 3weuerige uolwassenen die met 
elkaar in een kringetje staan te dansen. Niets uoor nuchtere 
Sallanders, 3ou je denken .... Op Brugstede probeerden 3e het 
uit. Met uerrassende resultaten! 

Gespecialiseerd medewerker wel;5ijn Giny Hollegien had nog 
nooit uan Biodan;5a gehoord toen 3e werd gebeld door oud
collega Marieke Pruim, met de uraag of het wellicht iets was 
uoor 'haar bewoners'. Omdat 3e geen idee had wat Biodan3a 
was, stapte 3e samen met een collega in de auto op weg naar 
een ueroorgingshuis in Apeldoorn. Zodat 3e het effect uan 
Biodan3a op kwetsbare ouderen 3elf kon onderuinden. En 30 
stond Giny op een doordeweekse middag samen met haar 
collega in een grote llring hand in hand mee te bewegen op 
de mu3iek. "Het bij3ondere was dat iedereen meedeed", uertelt 
3e enthousiast. "Ik 3at naast een mensje met dementie en 
ondanlls dat ill ureemd was, had ik 3ó contact.· 

Iets nieuws uitproberen 
Een bij3ondere eruaring dus, moa r toch bleef de twijfel 
bestaan of die nuchtere Sallandse bewoners uan Brugstede 
eruoor open 3ouden staan. ·we besloten het twee keer uit te 
proberen om te kijllen of het wat 3ou kunnen worden. Je kunt 
immers wel altijd uoortborduren op datgene wat je kent, 
maar het is ook goed om een !leer iets nieuws te proberen." 
Geld uan Waardigheid en Trots werd inge3et om Biodan3a te 
organiseren. Bewoners uan de afdeling somatiek llregen uitleg 
en werden aangemoedigd om mee te doen. De opllomst was 
dan ook hoog. Toch sloeg de twijfel na uerloop uan tijd toe, 
aldus Giny. "We 3agen dat bewoners het te dichtbij uonden 
komen en dat 3e kwamen omdat wij het organiseerden. Dat is 
natuurlijll niet de bedoeling." 

Hand in hand 
De3e constatering betekende echter niet het einde uan 
Biodan3a op Brugstede. Er was namelijk nóg een doelgroep die 

de actiuiteit wel interessant uond. Daarbij kwam coördinerend 
ueroorgende Bianca Pellkeriet in beeld. Ze had PG-dienst tijdens 
de laatste Biodan3a-actiuiteit en 309 hoe haar bewoners en 
die uan de dagbesteding positief reageerden op de mu3iek 
en beweging. "Toen Biodan3a-begeleider Marielle uertelde 
ouer het project 'Hand in hand', waarbij ouderen en kinderen 
samen bewegen op mu3iell, dachten we meteen, dót gaan we 
doen·. De lollale Heideparkschool, waar al regelmatig mee 
werd samengewerllt, werd benaderd en ook daar waren 3e 
uan meet af aan enthousiast. 

Onbetaalbaar 

Er werden een paar kleine aanpassingen gemaakt uoor de 
doelgroep. "Bijuoorbeeld ouer wellle bewegingen mensen 
uol llunnen houden en herllenbare mu3iek die je het beste 
llunt gebruiken. De rest deed Marieke, 3ij hee� een bepaalde 
uitstraling, waardoor mensen meteen meedoen·, aldus 
Bianca. Twee keer oefenden de llinderen en de bewoners 
uan de PG-afdeling apart uan elkaar, daarna was het tijd 
om elkaar te ontmoeten. En dat was bij3onder: de interactie 
tussen de llinderen en de bewoners was en blij� onuergetelijll. 
"De kinderen uonden het in het begin eng, maar het ijs was 
al gauw gebroken en 3elfs een normaal urij norse bewoner 
3at met pretoogjes mee te tikllen op de mu3iek. Dat soort 
momenten 3ijn onbetaalbaar" 

Veruolg 
Na het succesuerhaal uan 'hand in hand' staat de locatie te 
popelen om hier eigenhandig een ueruolg aan te geuen. "Hoe 
en wanneer we dit gaan doen weten we nog niet precies, 
maar we willen 3eller gebruillmaken uan de expertise binnen 
ZGR. Alles wat we nu daarin leren, nemen we mee:

Niet alles hoeft te lukken 
Bij Brugstede laten 3e 3ich niet tegenhouden door tegenslagen 
en het uele werll die het uitproberen uan nieuwe dingen met 
3ich meebrengt. Je weet immers pas wat de gren3en 3ijn, als 
je het hebt uitgeprobeerd. En niet alles hoeft te lukken. Als 
uoorbeeld noemt Giny het be3oek aan de McDonalds een 
aantal maanden geleden. "Daar hoeuen we nooit meer heen, 
bewoners uonden de patat niet te eten. Maar hoe leuk is het 
dat je oma dat uit eigen eruaring kan 3eggen." 

Ouer unieR gesproRen ... wistje dat Brugstede de tweede woonborglocatie 
in Nederland was die Rinderen en ouderen samenbracht aan de hand uan 

Biodanba? Hoe bijbonder! 



RUIMTE NEMEN 

NIEUW THUIS.. VOOR 
PG-CLIENTEN 

SAMEN DOEN EN DENKEN IN MOGELIJKHEDEN 

fen langer wordende wachtlijst uoor PG-cliënten. En een 
aanpakkersmenta!ileit Een effect!eue combinatie in korte tHd 
is een warme en knusse woonplek gecreëerd uoor 6 diënten. 
Het is VJdelJJk, maar een echt thuis De realisatie ging niet 
6')nder slag of stoot en het was roeien met de riemen die er 
waren. Maar het resuUaat mag er uJn. Op de laolste dag uan 
september 2019 werd woongroep De Wilg feestelijk geopend. 

Tijdelijltt w-.com[ort 
Toen in 2018 de bouw uan een nieuwe vleugel bij Steuenserf 
niet doorging moest er naar andere mogelijkheden gey,cht 
worden. Want de wochtUjst uoor demenlerende cliënten uit 
Heeten en omgeuing groeide door. Op de eerste uerdleping 
uan De Uithof was een ruimte beschikbaar. Maar daaraan 
moest het nodige gebeuren uoordot het een warme en ueiUge 

"Het goot er niet om hoe het 
erui�,e� maar om het gevoel 

oot je er Rrijgt" 

woonple� kon worden. Een uitdaging die uerpleegkundige 
M::lrjo Holleboom en coördinerend ue�orgende RoeUe 
T immer wel 6'1gen i;il:ten. "De nodige partijen moesten 
overtuigd worden, moor we i;ijn het ouontuur ool goede moed 
aangegaan!*, i;egt Marjo. "En nu is er een �lein paleisje uoor 
dementerende ouderen waar fün wonen en werl:ten uoorop 
staan.· 

De afdeling 
Beide dames waren het ouer één ding roerend eens: de ru

i

mte: 

b"lf is niet bepalend uaor de sfeer op de afdeling. '1-let goot 
er niet om hoe het erui�iel maar om het geuoel dot je er 

�rijgt"', uinden Marjo en Roelie. Vanuit hun eigen eruaringen 
en den�nd uanuit de BOM-methodiek b"tten Marja en 
RoeUe een afdeUng neer waar huiseUjkheid, geborgenheid en 
her�nbaarheid centraal staan. 

Kringloop 
'lR deden dat met minimale middelen. Heel wat rommel
markten en kringloopwin�els werden afgestruind. Niel alleen 
uanwege het beperkte budget moor oo� omdat je juist hier 
uoor de bewoner her�nbare spullen kunt uinden. Leuk detai� 
de ofdeUngsportemonnee uan de Wilg is een ouderwetse �nip! 

►





SAMEN WERKEN AAN KWALITEIT

Kwaliteit leveren betekent voor ZGR in dat de cliënten tevreden zijn
over de zorg- en dienstverlening die zij van ons ontvangen.

Aandacht voor kwaliteit van zorg en dienstverlening staat gelijk aan
aandacht voor de kwaliteit van het leven van de cliënt. Wat kwaliteit

van leven inhoudt, bepaalt de cliënt zelf.
We spreken van kwaliteit als onze dienstverlening is geleverd

volgens professionele voorwaarden. Dit noemen we de formele
kwaliteit. Daarnaast kijken we ook naar hoe cliënten onze kwaliteit

ervaren. Dit noemen we de beleefde kwaliteit. Deze twee
invalshoeken worden door onze medewerkers met elkaar

verbonden. Zij zorgen er immers voor dat onze zorg- en
ondersteuning voldoet aan de professionele voorwaarden en

wensen van de cliënt.

Medimo
Het aantal medicatiefouten is in 2019 met 45 procent afgenomen t.o.v. het voorgaande jaar. 
De daling hangt samen met de implementatie van het elektronisch
voorschrijfsysteem Medimo op de locaties. We hopen dat deze daling in 2020 doorzet. (zie
sheet kwaliteit in cijfers voor de precieze aantallen).  

MIC
Het aantal valincidenten is met 25% gedaald t.o.v. 2018. We zien op alle locaties een lichte
daling, met uitzondering van de locatie Swaenewoerd. Dit is toe te schrijven aan de
toenemende zorgzwaarte op de locatie. 

interne audits
In 2019 zijn de interne auditoren van ZGR geschoold in het waarderend auditen. Aanleiding
hiervoor is dat de huidige methode van intern auditen teveel als een controle wordt ervaren.
We willen juist door het intern auditen met medewerkers in gesprek gaan over de
observaties. In 2020 wordt deze methode gebruikt bij het intern auditen. In 2019 heeft de
audit op infectiepreventie plaatsgevonden door de deskundige infectiepreventie vanuit Isala
Klinieken. Vanuit deze audit zijn de verbeterpunten geclassificeerd in categorieën van geen
afwijkingen, tot afwijkingen die direct verholpen dienen te worden. Op geen enkele locatie is
er een afwijking geconstateerd die direct verholpen moet worden, wel zijn er afwijkingen
geconstateerd die binnen 3 maanden of 1 jaar verholpen moeten worden. Deze acties zijn
door de aandachtsvelders infectiepreventie uitgevoerd op de locatie. In 2020 vindt er een
vervolgaudit plaats om te kijken naar de borging van deze acties.  

Verder heeft er in 2019 een audit plaatsgevonden binnen het Lerend Netwerk omtrent het
onderwerp infectiepreventie. Op de locatie ZGR Brugstede zijn 2 auditoren geweest van de
Baalderborggroep. Deze audit is heel positief ervaren door de organisaties. In 2020 wordt er
gekeken hoe we het auditen bij elkaar kunnen uitbreiden.

kwaliteitsindicatoren
In 2019 zijn de 3 verplichte indicatoren gemeten:

Advance care planning
Bespreken medicatiefouten in het team
Aandacht voor eten en drinken

Daarnaast heeft ZGR de volgende keuze indicatoren gemeten (in overleg met CCR):

 Middelen en maatregelen rond vrijheid
Continentie 
 Medicatiereview

Reden dat ZGR voor deze 3 indicatoren heeft gekozen is omdat continentie een nieuwe
indicator is, hierover waren vooralsnog geen gegevens bekend. Uit de meting van 2018 kwam
naar voren dat niet alle locaties voldoen aan de indicator medicatiereview, dit was een
verbeterpunt, vandaar dat deze het afgelopen jaar opnieuw is gemeten. Als tweede indicator
hebben we gekozen voor middelen en maatregelen rondom vrijheid, reden hiervoor is dat dit
weergeeft hoeveel middelen en maatregelen er ingezet worden. Deze informatie kunnen we
gebruiken bij de implementatie van de Wet Zorg en Dwang.
Naast deze kwaliteitsindicatoren zijn de personeelsindicatoren aangeleverd in het portal.
De kwaliteitsindicatoren zijn terug te vinden op de sheet verderop in dit hoofdstuk.

Kwaliteitsdoelstelling

passie
voor het

vak

reflecteren

verbeteren

Formele
kwaliteit

Beleefde
kwaliteit

Op onze locaties bedenken medewerkers regelmatig ludieke
acties die bijdragen aan de verbetering van de kwaliteit van
onze zorg en ondersteuning. In het verhaal over 'Wie is de mol
en een 'kleine por' lees je meer hierover. 



KWALITEIT IN CIJFERS 

Gemiddelde NPS-score
ZGR-breed

Gestart op de locaties SE, AC,
SB en SW 

Gestart op de locaties SK en BS
en bij thuiszorgtak MIEN
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Agressie (84.21%) Onveilige situatie (10.53%)

Ongeval (5.26%)

8,5
Gemiddelde score op
Zorgkaart Nederland

Prezo goud
Alle locatieonderdelen

m.u.v. Schuilenburg*

Medimo
Elektronisch voorschrijfsysteem voor

medicatie die o.a. het aantal medicatiefouten
moet verminderen

* Op de locatie Schuilenburg wonen verschillende doelgroepen onder  één dak. De locatie komt hierdoor niet in aanmerking voor een PREZO-audit.



KWALITEITSINDICATOREN 2019

In bovenstaande tabel zijn de Kwaliteitsindicatoren van 2019 weergegeven. Het betreft grotendeels nieuwe indicatoren ten opzichte van het voorgaande jaar.
Waar mogelijk zijn de vergelijkende cijfers over 2018 weergegeven. Verbeterpunten naar aanleiding van deze indicatoren zullen worden meegenomen in de
verbeterplannen die in 2020 en de daaropvolgende jaren worden opgesteld en geïmplementeerd. 



BELEEFDE KWALITEIT
Bij ZGR vinden we het belangrijk om iedereen die betrokken is bij onze organisatie aan het woord te
laten. Alleen zo kunnen we ervoor zorgen dat vrijwilligers en medewerkers zich met plezier aansluiten bij
onze organisatie en bewoners, cliënten en hun naasten met plezier bij ons wonen en zorg en
ondersteuning van ons krijgen. Ieder mens is immers verschillend.

We maken daarbij gebruik van bestaande kanalen en middelen, zoals Zorgkaart Nederland en vragen
bewoners en betrokkenen actief om hun input en mening tijdens (structurele) verschillende
contactmoment, zoals het MDO en de einde zorg gesprekken. Dit maakt dat we onze zorg en
ondersteuning continu kunnen verbeteren en aanpassen aan de wensen van de cliënt/bewoner. Om de
mening van onze betrokken doelgroepen in kaart te brengen voeren we daarnaast regelmatig
tevredenheidsonderzoeken uit. Zo hebben we in 2019 een ZGR-breed
vrijwilligerstevredenheidsonderzoek uit laten voeren en is per locatie een cliënttevredenheidsonderzoek
uitgezet. Onderstaand is een greep uit de reacties die we naar aanleiding van deze onderzoeken hebben
ontvangen, weergegeven.

De verbeterpunten en suggesties die uit deze onderzoeken voortkomen hebben geresulteerd in
verschillende verbeterpunten die ZGR-breed dan wel met de locatie/het team worden opgepakt.

Wat anderen over ons zeggen

Zorgkaart Nederland

"Je kunt als echtpaar bij elkaar blijven ook als er maar 1 de zorg
nodig heeft. De sfeer binnen is erg prettig . De zorg erg goed."

"Zeer positief. Mijn schoonmoeder heeft er met heel veel
plezier gewoond en zij was ook heel tevreden over
iedereen. Ze waren allemaal erg lief voor haar en hadden
ook wel even tijd voor een praatje."

Cliënttevredenheidsonderzoek

"Onze moeder
wordt optimaal

verzorgd. Er wordt
gekeken naar wat ze nog
wel kan en ze laten haar
in haar waarde. Wij zijn
blij dat onze ma op deze

afdeling verblijft."

"Zowel mijn man
(cliënt) als ik

(mantelzorger) voelen
ons gehoord en gezien.

Er wordt met veel liefde
en respect gewerkt."

Vrijwilligerstevredenheids-
onderzoek 2019

"Zeer persoonlijke en liefdevolle zorg van
onze moeder op woonlocatie Stevenserf."

"Door te kort aan personeel en ziekte, zijn er veel gezichten
aan mij voorbij getrokken.Wat niet wegneemt dat allen op
dezelfde wijze betrokken zijn! Opvallend in deze organisatie is
dat de "lijnen" kort zijn en de communicatie, zover ik dat heb
kunnen meemaken, zeer goed werkt. Heb veel waardering
voor deze thuiszorg organisatie!"

"Er wordt met warmte, zorg en persoonlijke aandacht geboden,
ook wanneer het druk is. Er heerst een gemoedelijke sfeer en de
medewerkers zijn vriendelijk en deskundig, waardoor bewoners
zich thuis voelen en tevreden zijn."

"Vrijwilligers voelen zich gewaardeerd. Zowel
onderling als tussen de vrijwilliger en medewerker is
de sfeer goed en wordt een luisterend oor geboden."

"Er is ruimte voor verbetering bij de communicatie tussen
afdelingen, collega’s en vrijwilligers. Vrijwilligers voelen zich niet
altijd gehoord door de medewerkers, bijvoorbeeld wanneer zij
gedragsverandering van bewoners constateren."

"Zorg op maat, er
is aandacht voor

verbeterpunten en deze
worden aangereikt."

"Mijn schoonvader heeft het gevoel in een warm nest
terecht gekomen te zijn waarbij hij altijd hulp in kan

roepen. Als hij ergens mee zit kan hij met zijn problemen
terecht bij elke verpleegkundige. Bij de verhuizing van

mijn schoonmoeder naar Stevenserf was de
ondersteuning perfect."

"De medewerkers en
vrijwilligers in de zorg

hebben echt hart voor de
bewoners."



LEREN EN WERKEN AAN KWALITEIT

Er is een audit uitgevoerd binnen het lerend netwerk bij elkaar. 
Twee auditoren van ZGR hebben een audit bij de Baalderborg
groep uitgevoerd en de Baalderborg groep heeft de audit bij
ZGR Brugstede uitgevoerd.
Training waarderend auditen is gestart.
Interne auditoren zijn getraind in het waarderend auditen.
ZGR Angeli Custodes, ZGR Swaenewoerd, ZGR Stevenskamp,
ZGR Stevenserf, ZGR Brugstede en ZGR MIEN hebben het
gouden Prezo keurmerk behouden.
Kwaliteitsverslag is gepubliceerd op de website voor 1 juli
2019.
Kwaliteitsplan 2020 is ingediend in 2019.
Er is gestart met het opleiden van een tweede verpleegkundig
specialist.

Ontwikkelen vragenlijst cliëntwaardering binnen ONS.
Klachtenprocedure aanpassen, deze laten aansluiten bij de
Wet zorg & dwang (Wzd).
Uitvoeren van de PREM binnen ZGR MIEN.

Cliëntwaarderingsonderzoek is uitgevoerd op alle
organisatieonderdelen.
Hoge / goede cliëntwaardering op alle locaties (zie
infographic)
NPS score alle organisatieonderdelen opgehaald.
NPS score ZGR 8,4
NPS score ZGR MIEN 9.
Einde zorg gesprekken worden uitgevoerd bij  de cliënten
en/of naasten.

Successen Successen

Aandachtspunten

Aandachtspunten

Waar we nog aan werken

Waar we nog aan werken

Gebruik van informatie Leren en werken aan kwaliteit

Terugblik doelstellingen Kwaliteitsplan per thema

Meer gebruikmaken van het lerend netwerk, ook op
medewerkers niveau.
Implementatie van nieuwe methoden van intern auditen. 
Kwaliteitsplan 2020 concretiseren. 

Het intern nakomen van de gestelde deadlines en afspraken
rondom o.a. de aanlevering van de benodigde input voor het
Kwaliteitsplan en Kwaliteitsverslag.
De implementatie en communicatie rondom het nieuwe
kledingbeleid.

Spiegelgesprekken; dit instrument is voor ons heel
waardevol, echter blijkt dat familie hier minder behoefte aan
heeft. Zij vinden dat ze al genoeg betrokken worden bij de
zorg.
Gebruikmaken van de informatie uit de einde zorg
gesprekken.



LEREN EN WERKEN AAN KWALITEIT

Infectiepreventiecommissie is gestart.
Audit hygiëne en infectiepreventie is uitgevoerd op alle
locaties. 
Visie op zorgtechnologie is geschreven. 
Medimo is geïmplementeerd op alle locaties. 
prisma analyse is aantal keren uitgevoerd, dit draagt bij aan het
lerend vermogen van medewerkers.
Opstellen en uitvoeren van een Risico inventarisatie &
evaluatie.
Implementatie van een gebouwbeheersysteem voor alle
woonzorglocaties.
Ontruimingsoefening; algehele ontruiming van de locatie
ZGR Swaenewoerd i.s.m. het crisisteam en Veiligheidsregio
IJsselland.

Afstand tot digitale vaardigheid zorgmedewerkers is nog
groot, hier actiever op anticiperen.
Meer energie steken in digitale innovatie.

Op vier locaties is een verbeterde ICT infrastructuur
ingevoerd, wat leidt tot verhoging betrouwbaarheid
zorgalarmering.
Topdesk als meldingssysteem geïmplementeerd, waardoor
een efficiëntere afhandeling van Technische en ICT
meldingen is ontstaan.
Een nieuw ICT platform (Office365/Sharepoint), waardoor
tijd en plaatsonafhankelijk werken mogelijk is en tevens
zorgt voor meer kwaliteit en stabiliteit in de systemen.

Successen Successen

Aandachtspunten

Aandachtspunten

Waar we nog aan werken

Waar we nog aan werken

Gebruik van Hulpbronnen Veiligheid

Terugblik doelstellingen Kwaliteitsplan per thema

Het verlagen van de medicatiefouten door de inzet van
Medimo.
Valpreventieprotocol. 
Werkwijze rondom monitoring psychofarmacagebruik.  
Ontwikkelen van geneesmiddelen distributieprotocol en het
opzetten van een geneesmiddelen distributiecommissie. 
Uitvoeren van prisma-analyses op teamniveau. 
Bij de interne en externe audits o.g.v. voedselveiligheid,
rondgang o.g.v. brandveiligheid, legionella controles worden
verbeterpunten geconstateerd, welke worden omgezet in
acties. 
Uitvoeren van de plannen van aanpak van de Risico
inventarisatie en evaluatie en deze borgen in het
gebouwbeheersysteem.

Medicatiefouten behoeven nog steeds de aandacht. Deze
worden niet alleen verlaagd door de invoering van Medimo, het
vraagt ook wat van gedrag van medewerkers.
Borgen en evalueren van (verbeter)acties.

Klassikale opleiding werkt niet altijd effectief.
Balans zoeken tussen hoeveelheid ICT projecten en
belastbaarheid in tijd van zorgmedewerkers.



UIT JE RUIMTE 

WIE IS DE MOL? 

Hygiënisch werken lijkt 0o nonnaal Maar in de praktijk gaat 
het niet altijd goed. Je hebt het te druk, je denkt er euen niet 
aan of het is geen gewoonte in jouw team. En dat moet het 
juist wét 0ijn. Bj 0org uoor kwetsbare mensen 0ools ouderen 
is dit extra belangrijk. /uani Brouwer herkent het allemaal. 
le werkt als uerpleegkundige op Brugstede en is daarnaast 
aandachtsuelder kwaliteit Ze bracht het thema onlangs op 
een uerfrissende manier onder de aandacht 

Samen met Annelot Herms, ooh uerpleeghundige op 
Brugstede, 3ocht 3e noor een leuhe manier om hygiënisch 
werhen onder de aandacht te brengen. Annelot is 
oondochtsuelder hygiëne en infectiepreuentie. Ze b�ochten 
de website www.3orguoorbeter.nl. Dot is een hennisplein 
uoor uerpleging en ue'ï,orging. Hier lo3en 3e dot een andere 
organisatie gebruihmooltte uon een 'wie is de mol'-ochtige 
oonpoh. Annelot uertelt: ·we hebben een aantal collega's 
geuroogd om de hygiëneregels te ouertreden. Door sieraden 
of nogelloh te drogen, het hoor Los te loten hangen in plaats 
uon op te stehen of door hleding met longe mouwen aan te 
doen.' Als 3orgmedewerhers een collega 3ogen die 3ich niet 
aan de hygiëneregels hield, moesten 3e die oonsprehen. Had je 
een mol te pohhen, don hreeg Je een haartje met 'top gedaan, 
samen werhen we aan hwoliteit'. 

Mollen 

De mollen liepen een maand long rond op Brugstede. Zo nu 
en don werd er een haartje uitgereiht 'Moor de opbrengst 
wos matig" 3egt Annelot De uitromsten werden no afloop 

"Iemand aansprel:len op ;(n 
gedrag is niet altijd malikèlijk. 

Maar wel be(angrij�." 

in het team besprohen. Ouidelijh 
was dot niet iedereen doorhad 
dot de regels niet in acht 
werden genomen. En wanneer 
medewerhers het wel signaleerden. werd het uoo h door de 
uingers g�ien. Annelot noemt een uoorbeeld uon een reactie: 
•och 3e heeft oost gisteren een feestje gehad en er niet aan
gedocht om de nogelloh te uerwijderen·.

Herkansing 
luonl en Annelot besloten om het spel nogmaals te spelen. Dit 
heer hondigden 3e het uooror aan. En met succes: meer mollen 
werden oongesprohen. -We kregen heel ueel leuhe reacties 
uon collega's, Door het leuh te mohen en er een spelelement 
in te brengen, krijg je medewerhers beter mee. We merhten de 
�ede heer dot er 3elfs fonotieh op de mollen gejaagd werd". 

Kopiëren 
Niet alleen op Brugstede werd enthousiast gereageerd. T ijdens 
een ouerleg uon de commissie hygiëne en infectiepreuentie 
roohte Irma Middelhomp geînspireerd door het uerhool uon 
luonl. Ze besloot gelijh om de dood bij het woord te uoegen 
en ging het spel ooh op Steuensl!omp spelen. "Ik uind het 
heel belongrijh om de regels goed In acht te nemen. Niet 
iedereen is 3ich eruon bewust hoe snel bacteriën 3ich kunnen 
uerspreiden·. Toestemming uroeg 3e niet aan hoor manager. 
Alleen een aantal collega's werden uoor de rol uon mol 
benaderd. Op die manier 3orgde 3e eruoor dot hoor resultaten 
30 objectief mogelijh waren. 

Elkaar aanspreken 
In eerste instantie sprok Irma met d�e collega's of dot 3ij twee 
wehen Long de mol 3ouden 3ljn. Al snel bleeh dot de mollen 
niet tot nauwelijks oongesprohen werden. Reden om er nog 
een schepje bouenop te doen. No afloop uon de mollenactie 
plaatste Irma een bericht op het medewemersportool. waarin 
3e de actie en de resultaten toelichtte. 

Wat bleell: ooh op Steuenshomp uonden medewerhers het 
lastig om een collega aan te spreken. 

Bewust bekwaam 
Irma heeft eigenlijh alleen moor positieue reacties gehad op 
hoor undercoueroctle. Doh manager Cootje Fihs Is louend 
ouer het initiatief. 'lh uind het een superteuh idee en juich dit 
soort acties uon harte toe.' Door collega's in3icht te geuen in 
hun handelen wil 3e eruoor 3orgen dot medewerhers bewust 
behwoom worden op het gebied uon infectiepreuentie. 

Bewust belnooom Is de 3ogenoemde derde fase uon de 
Leercirkel In de eerste fase ben je onbewust onbe.tiwoom. Dot 
betehent dot je niet weet dotje iets niet weet In het geuol uon 
de mollenactie weet je bijuoorbeeld niet dot het drogen uon 
nogelloh niet is toegestaan. In de dooropuolgende tweede 
fase ben je bewust onbehwoom. In d�e fase word Je bewust 
dot je Iets niet hunt or dot iets niet mag. In het geuol uon de 
mollenactie hemen jij dot het drogen uon de nogelloh niet 
is toegestaan. Veruolgens hun je twee dingen doen: je blijft 
bewust onbehwoom én hoort niet aan wat je signaleert of je 
kiest eruoor om actie te ondernemen en in dit geuol je collega 
aan te spreken. Kies je uoor dot laatste don hom je uiteindelijh 
In de Laatste en dercle fase uon de leercirhel terecht en ben je 
bewust belnooom. 

Feedback 
Iemand oonsprehen op 6n gedrag is niet altijd mohhelijk. Moor 
wel belongrijh, 30 3eggen Irma, luoni en Annelot Wees niet 
bang om Iemand aan te sprehen "Ik uroog altijd of ih iemand 
feedboch mag geuen. En ih heb nog nooit meegemaakt dot 
iemand door ofwij3end op reageerde. Door niets te 3eggen 
help Je een onder niet Zo blijft hij of 3ij onbewust en Leert niet 
om anders te hij hen of te handelen. Verschuil je ooh niet achter 
gebreh aan tijd. Er is altijd wel een moment waarop jelemond 
hunt oonsprehen." 



UIT JE RUIMTE 

EEN KLEINE POR 
MET KLEINE ACTIES KUN JE VEEL BEREIKEN 

Een ding is helder: de iorg is geen stondoardwerk. Dat is het 
nooit geweest, maar juist nu is dit nog minder het geuaL 
Maatwerk is het En teamwerk. En dat is uoor sommigen 
wennen. Groei jij mee met de veranderingen? Of heb je iel{ 
dromen, ideeën, plannen ouer hoe jouw werk en de iorg 
anders kunnen? Anders uoor jeiel{, met elkaar als team, met 
de bewoners én de mante�orgers. 

Participatie 
Marijlle Nijenhuis werllt als coördinerend uerpleegllundige 
op Brugstede. En daarnaast is 3e aondachtsuelder familie
participatie. In 2016 ging 3e met een groep collega's uon ZGR 
naar de ParticipatieKliniell in Brabant. Een bij3ondere eruaring. 
"Je eruaort er gedurende 24 uur hoe het is om 3élf cliënt te 
3ijn. No a!loop 3ijn we met eLllaar in gesprell gegaan ouer de 

eruoringen en wat 3e betel!enen uoor ons eigen dogelijllse 
werl!", 3egt Morijlle. De collega's l!regen 3ogenaomde 
'porretjes' mee naar huis. Dat 3ijn llleine, leulle en uitdagende 
opdrachtjes die je nét euen anders naar j€3elf, elllaor en de 
3org loten l!ijl!en. 

Schatgrauen 
Marijl!e besloot om bij iedere collega een porretje in het 
pastuall te leggen. "lil heb 6oueel leulle en enthousiaste 
reacties daarop gellregen." Een collega llreeg de opdracht 
Schatgrauen: hou een dag lang bij uan well!e actiuiteiten of 
gebeurtenissen je energie l!rijgt. En bedenll aan het einde uan 
de dog hoe je eruoor llunt 6orgen dot de6e energiegeuers uoller 
uoorl!omen. Door de3e opdracht heeft haar collega haar 
passie uoor schilderen opnieuw ontdellt. 

Leuke familie 

Een andere collega llreeg de opdracht Compliment: wellle 
bewoner heell een leulle familie en uertel die bewoner wat je 
het meest waardeert in 3ijn of haar familie. Die collega heell 
een uitgebreide brief geschreuen waarin 3e uiteen3et hoe 3ij de 
betrollllenheid uan de familie eruaart. 

Breed effect 
Sommige porretjes geuen je de opdracht om met een collega in 
gesprell te gaan. Bijuoorbeeld ouer wat er gedaan llan worden 
om de 6org nog beter te mollen. Morijlle: ·Je hoell niet heel 
groot te denllen. Met llleine uerbeteringen l!unje ueel bereillen·. 
De uitllomsten werden met het team gedeeld. Hiermee hebben 
de porretjes een heel breed effect. Op jou als persoon, op jouw 
collega's én op het team als geheel. En niet te uergeten: ooll op 
de bewoners, cliënten én hun familie. 

"Je hoeft niet heel groot 
te dent?en. Met t?leine 

uerbeteringen kun je ueel 
bereiken" 

Cadeautjes 
Een hele mooie opdracht uindt Marijlle het schrijuen uon een 
compliment uoor een collega. ·oot 3ijn llleine cadeautjes. 
Het is 3o'n mooie en laagdrempelige manier om waardering 
te tonen uoor ellloor en llwaliteiten te benoemen. Dit gaat 
ueel gemal!l!elijller don wanneer je tijdens teambuilding een 
opdracht llrijgt. Vaal! blijll het don bij algemeenheden als 'wat 
3it je hoor leull' ofJe bent 30 attent'", betoogt Marijl!e. 

Discussie 
Porretjes l!unnen ooll worden inge6et om de discussie aan 
te gaan. Morijl!e uertelt ouer een situatie waarbij er sprol!e 
was uan enige wrijuing tussen teams. D€3e teams l!regen de 
opdracht Ruil: ruil een dienst met een collega uan het andere 
team. Bespreell daarna met die collega well!e uerschillen jou 

opuielen, bijuoorbeeld in het lloder uan de sfeer, werllwij3e, 
afsprollen, regels etc. Morijlle uond het best spannend, want 
3o'n opdracht l!on ooi! weerstond opleueren. Maar hoor 
eruaring is dat het uiteindelijll leidt tot meer in3icht in elllaors 
werll en onderlinge waardering. 

Stof tot nadenken 
Een onder porretje waar Morijl!e ueel waarde aan hecht is de 
opdracht Jouw ouders: Stel je uoor dat jouw ouders op een 
woon6orglocatie (3ouden) wonen. Wat 6ouje dan wensen uoor 
jouw ouders? En wat 3ou je graag willen dat het personeel 
met jou als familielid 3ou doen? "Dit porretje 3et echt aan tot 
nadenllen en helpt om uanuit dot perspectief naar jouw eigen 
handelen te l!ijllen", 6egt Morijlle. 

MIEN 

Marijlle popelt om de porretjes te introduceren bij de teams 
uan MIEN. Ze heell al heel ueel nieuwe opdrachtjes gemoallt. 
De rol uan de familie is in de wijl!3org immers ueel groter. En ja 
dat is soms lastig, maar biedt tegelijllertijd ooi! 3oueel llansen 
om het samen te doen. 





EXTRA MIDDELEN Innovatie & hulpmiddelen

Groen & buiten 

Welzijn voorop

Ook in 2019 hebben onze zes woonzorglocaties vanuit Waardigheid en Trots extra middelen ontvangen.
Deze middelen zijn in de breedste zin ingezet ter bevordering van een zinvolle dag voor onze bewoners.
Grofweg gezien kan de besteding van de middelen in de vier onderstaande categorieën ingedeeld worden,
passend bij de strategische speerpunten van ZGR, waarin o.a. groen & buiten, bewegen, zingeving en actief
bij de tijd blijven centraal staan. De middelen zijn zowel op centraal als op individueel cliëntniveau ingezet,
bijvoorbeeld door het vervullen van wensen uit de wensenboom of hartenwensen van bewoners.

In de locatiesheets wordt de besteding van de Extra Middelen per locatie verder uiteengezet. Voor
aanvullende informatie verwijzen we daarnaast graag door naar het ‘Totaalverslag Extra Middelen 2019’.

Terugblik inzet extra middelen in 2019

ZGR brede activiteiten

De extra middelen zijn ingezet voor een aantal ZGR-brede activiteiten, zoals v.l.n.r. een mannenuitstapje
naar een wedstrijd van Go Ahead Eagles, de deelname aan de Sallandse wandelvierdaagse en de organisatie
van een heuse rummikubcompetitie, waarbij de locaties tegen elkaar streden. De organisatie van dergelijke
ZGR-brede oor de organisatie van dergelijke ZGR-brede activiteiten ontstaan nieuwe ontmoetingen en
zorgde in veel gevallen ook voor weerzien met oude bekenden.

In 2019 zijn de extra middelen o.a. besteed aan de vergroening van onze locaties, zowel binnen
als buiten. Ook zijn meerdere ‘groene’ uitstapjes georganiseerd, zoals een bezoek aan de
Orchideeënhoeve, Giethoorn en een bezoek aan de boer.

In 2019 hebben we het welzijn van onze bewoners vooropgezet, o.a.
door de structurele inzet van de muziektherapeut, de contactclown en
de geestelijk verzorger. Door het vervullen van hartenwensen, zoals een
dagje strand was er aandacht voor het welbevinden op cliëntniveau en
de organisatie van verschillende uitstapjes, zoals naar het tuincentrum
zorgen voor een brede glimlach. 

Innovaties en hulpmiddelen, zoals de aanschaf van de robotkat-
en hond, de cradle en de muzikofoon zorgen voor ontspanning,
herkenning en rust bij bewoners met dementie en dragen bij aan
een zinvolle invulling van hun dag.





ANGELI CUSTODES
Terugblik doelstellingen Locatieplan

Successen Waar we nog aan werken Aandachtspunten

Medewerkers zetten naast de zorgbril steeds
meer de welzijnsbril op.
Er worden nieuwe activiteiten georganiseerd,
waardoor welzijn zichtbaar is.
Alle medewerkers zijn geschoold in de BOM
methode en kennen hierdoor de beleefwereld van
de mens met dementie. 
De functie van de kapel is behouden .
We kijken terug op een succesvolle verhuizing van
32 bewoners naar de locatie Stevenskamp.
De medicatiemeldingen zijn afgenomen. 
Door het aanbieden van opleidingsmogelijkheden
hebben we personeel kunnen behouden. 
Benutten van talenten van medewerkers voor
werkplezier. Een medewerker heeft bv een
scholing handmassage gedaan. Deze kennis wordt
gedeeld met collega's en bewoners genieten van
de massage. 
Door de nieuwe structuur werken de
verschillende teams meer en beter samen. 

Meer verbinding tussen zorg en welzijn door
de welzijnsmedewerker vaker aan te laten
sluiten bij het MDO. 
Het in kaart brengen van alle welzijnswensen
van onze bewoners. 
Gebruik van technologie en ICT. 
Transmuraal werken in en rondom onze
locatie. Dit moet nog van start gaan. 
Kennis delen in het Lerend Netwerk. Dit is in
2019 minimaal aan de orde geweest.

Bijstellen personele inzet door hogere
personeelskosten paramedische inzet en
veranderende productie vanwege renovatie.
De inzet van extra personeel is daarom
bijgesteld, waarbij rekening is gehouden met
de wensen van de bewoners.
Veranderingen gefaseerd doorvoeren om
zo werkdruk te voorkomen en zaken goed te
borgen.

EXTRA MIDDELEN IN BEELD

V.l.n.r. aanschaf van de  rolstoelfiets, een uitstapje naar de
Orchideeënhoeve, samen koken met bewoners en een bezoek van
afdeling De Droste aan de boerderij. 

De tijdelijke verhuizing van een deel van de bewoners van Angeli Custodes
naar Stevenskamp was een groot succes. Medewerker Antonet deelt in dit
verhaal het geheim van deze enorme teamprestatie. 

Over de locatie
2019 stond voor woonzorglocatie ZGR Angeli Custodes in het teken van de renovatie van de
laatste vleugel van het pand en de daarmee samenhangende tijdelijke verhuizing van een deel van
de bewoners naar de locatie Stevenskamp. Na afronding van deze renovatie eind 2020 zijn er 66
ruime en moderne 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 zelfstandig 
senioren. Op de naastgelegen boerderij wordt dagbesteding aan PG- 
cliënten aangeboden. Vijf dagen in de week nemen senioren vanuit de wijk hieraan deel. 

In deze sheet zijn op basis van het jaarplan 2019 voor beide locaties de successen, leerpunten en
punten waar we nog aan werken weergegeven. Daarnaast is er aandacht voor de inzet van de extra
middelen op beide locaties. Mede hierdoor is er op de locatie meer tijd en aandacht voor het
(individueel) welzijn en welbevinden van bewoners gecreëerd. Zo zijn er verschillende uitstapjes
georganiseerd, wordt er structureel samen met bewoners gekookt en is er een rolstoelfiets
aangeschaft. 



"JE DOET HET MET ELKAAR" 
COLLEGA'S, VRIJWILLIGERS, CLIËNTEN EN 

MANTELZORGERS SAMEN AAN DE SLAG 

Een sucCFSuolle uemui0ing waaroij ruim negentig personen 
betrokken waren. Dáár moet wei goed 0ijn samengewerkt 
·oat klopt� 0egt Antonet Otten, managementassistente
op de locatie Angeli custodes: 'Trom/eden, collega's uan
fadlitair, montelJorgers en de diënten 1,elf. iedereen werkte 
mee om 11et1,elfde te bereiken: leefpleyier uoor de cliënten én 
werkpl.eyier uoor de oollega�. Zo'n geyamenlijk doei bindt!' 

Tijdelijk 
De woningen in bouwdeel C uon Angeli Custodes �jn 
uerouderd. Hoog tijd uoor modernisering en uernieuwing. En 
dot betekent tijdelijk ueri!ossen naar een andere woonplek. 
Verllui3en dus. Sinds medio oktober wonen de 32 bewoners 
op twee uerschillende adressen. In de herFst uon 2020 is hun 
uertrouwde appartement op de locatie weer klaar. Twee 
plekken, en dot betekent dus ook dot collega's tijdelijk op twee 
locaties werken. 

Samenwerken 
Bij een grootscheepse renouotie l!omt ueet Rijken. Om alles 
utot en soepel te loten uertopen, is gewemt in werkgroepen 
met elk een eigen opdracht. "De werkgroepen bestaan uit 
collega's uon uerschillende oFdelingen. van de monoger tot 
u�orgenden en medewerkers Facilitair. En dot is pjn, want
iedereen heeft 3ijn eigen expertise en Rijk op dingen. Zo wisten
we 3eker dot we niets 3ouden uergeten•, aldus Antonel
Ze Is naast managementassistente ook regieuoerder uon twee
wemgroepen: de werkgroep uerhui3ing en de werkgroep
tijdelijke huisuesting en werkprocessen. Voor sommige
wemgroepteden geldt dot het project dicht bij hun Functie ligt.
Voor onderen 3ijn ueel dingen nieuw. ·soms waren er token oF
acties die we lastig uonden, moor wat ik 30 mooi uind is dot
we ellloor om hulp uragen als het nodig is. Van uitdagingen
kun je teren."

Hulpvl'Qgen 

"Dit kun je niet als team euen oplossen. En dot wil je ook 
niet. Daarom hebben we samengewerkt met Familieleden 
en monte'6orgers. In twee inFormotieouonden hebben we 
bewoners en hun netwerk alles uerteld ouer de uerllui�ng. 
We 3ijn heet eerlijk geweest naar iedereen: 'we uinden het 
best spannend en we hebben jullie hulp nodig'. De ouonden 
werden goed beyocht en waren ongedwongen en geyellig. Het 
was de stort uon een mooie somenweming." 

Communicatie 
De communicatie Is daarna lntensieF gebleuen. Om een 
beeld te krijgen uon de nieuwe situatie �jn er RijRmomenten 
georganiseerd uoor ctil!nten én hun monte'6orgers. Met 
3ogenoomde 'Nieuwsflitsen' aan bewoners en hun netwem 
werd men op de hoogte gehouden. En natuurlijk was 
de uerhui3ing onderwerp uon gesprek bij bewoners. Als 
ueroorgenden tijdens ADL-hondelingen uragen kregen, don 
werden deye doorgespeeld aan de coördinerend ueroorgende 
oF uerpleegkundige. Antonet. -Zo wisten we wat er speelde en 
konden we anticiperen op de behoeftes uon alle betrokkenen." 

Feest 
Het inpakken uon de beyittingen uon bewoners én medewerkers 
was een grote klus. Portners, kinderen en collega's hielpen 
mee. En 3elfs de Lokale cliënten roden sprongen bij. Op de eerste 
uerlluisdog werden tien bewoners uerlluisd naar een andere 
gong in het pond. De dog erna waren de andere 22 bewoners 
aan de beurl Extra medewerkers hielpen bij de 3orgmomenten 

RUIMTE IN DE DRIEHOEK 

in de ochtend 3odot olie bewoners om 8 uur konden ontbijten 
In de recreotie300L Doorno werd iedereen naar de Schalm in 
Mariënheem gebracht, 3odot de uerllul3ers hun werk konden 
doen. In De Schalm stonden medewerkers, urijwllligers. 
monte'6orgers en studenten klaar om de bewoners een pjne 
dog te beyorgen. Er waren speloctiulteiten en mensen konden 
als 3e dot wilden hun dagelijks wondelingetje maken. 

Schouders eronder 
Aan het einde uon de middag stonden urijwel alle spullen op 
de goede plek. AL eerder waren medewerkers, monte'6orgers 
en urijwllllgers druk beyig geweest met het ge3etug en 
Functioneel maken uon de nieuwe tijdelijke appartementen. 
Gordijnen afhalen. kasten uit ell!oor holen en weer in ellloor 
3etten. Samen de schouders eronder. "Het was geweldig om te 
3ien dot iedereen aan het werk wos om een �jne plek te creëren 
uoor de bewoners. Een familielid die samen met de partner 
uon een medewerker kosten In elkaar 3et. Een monte'6orger 
die somen met een collega gordijnen in de tijdelijke woningen 
ophangt Dot is 30 mooi!" 

Tlp van Anton.et 

De betrokkenheid uon monte'6orgers is kenmemend uoor deye 
pjnesomenwerking. Samenwerken begint met tijdig inFormeren 
én steeds weer opnieuw communiceren. En somenwemen 
betekent je open opstellen. -Wij hebben de montet3orgers 
geuraogd mee te denken. We stonden open uoor suggesties en 
deden door iets mee. Dot uergroot de betrokkenheid enorm1•, 
aldus Antonet. 

Somenwerllen in tijdelijRe teams uan mensen die normaal gesprallen niet samenwerllen en/of 
projectmatig werllen. Dat is wennen. Hoe;sorgje eruoor dat de somenwerlling succesuol is? An to net 
"iedereen heeft uerscl1illende uerwochtingen. Bespreel! die uerwachtingen en maal! een ge;somenlijR 
beeld. Dot wertit prettig. Niet alle werl!graepen hebben een i;orgochtergra:id bljuoorbeeld. En niet 
iedereen heeft eruaring met het mollen uon drociboellen.• Oot! werllofspra�en 3ijn belongrijtr. boe 
gebruik je de graepsopp? En wat uerwocht je in de communicatie? Als je met cliënten wertit, llun 
je immers niet meteen op mails reageren. "Het was fijn dot we door uon teuoren ouer gesproilen 
hebben. Werllofspratien werden niet uon bouenof opgelegd moor maotiten we samen." 
En dot is precies de bedoeling. 
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BRUGSTEDE

Successen Waar we nog aan werken Aandachtspunten

Opzetten van een succesvol maandelijks
kookproject voor bewoners van somatiek.
Vrijwilligers zijn geschoold in de BOM-
methode en zijn zich hierdoor bewuster van
de beleefwereld van de mens met dementie. 
De muziektherapeut is in dienst van ZGR en
wordt goed ingezet. Bewoners ervaren hier
veel steun aan.
Medimo is geïmplementeerd en de
medicatiefouten zijn verminderd.
Extra inzet op de PG bevordert echt het
welbevinden van de bewoners.
Veel nieuwe kennis en kunde opgedaan o.a.
op het gebied van ziektebeelden. Veel aan
deskundigheidsbevordering gedaan waarbij
ook specifiek is ingezet op ziektebeelden. 

ECD wordt meer bij de cliënt gebruikt, maar
kan nog optimaler gebruikt worden met een
duidelijke plek voor het levensverhaal van
de cliënt.
Inzet van technologische middelen blijven
stimuleren.
Transmuraal werken verder ontwikkelen in
afstemming met medewerkers van MIEN en
Brugstede.

Meer tijdelijke extra inzet bij bijvoorbeeld
een aantal bewonerswisselingen of tijdelijke
complexere zorg en hier wat ruimte voor
houden binnen de kwaliteitsgelden.
Meer verbinding tussen de verschillende
afdelingen locatie-breed.

Terugblik doelstellingen Locatieplan
EXTRA MIDDELEN IN BEELD

V.l.n.r. Dagje Scheveningen met 28 bewoners, voor vele bewoners een
allereerste bezoek aan de McDonalds, een dagje Efteling en ontroerend
moment tussen een bewoner en contactclown Koekie die om de maand
op de locatie komt. 

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 minimale 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. 

In deze sheet zijn op basis van het jaarplan 2019 voor de locatie de successen, leerpunten
en punten waar we nog aan werken weergegeven. Daarnaast is er aandacht voor de inzet
van de extra middelen op de locatie. Mede hierdoor is er op de locatie meer tijd en
aandacht voor het (individueel) welzijn en welbevinden van bewoners gecreëerd. Zo zijn
er verschillende uitstapjes georganiseerd, waaronder naar Scheveningen, De Efteling en
een bezoek aan de McDonalds in Nijverdal. Bewoners ervaren daarnaast veel steun aan
de structurele inzet van o.a. de contactclown en muziektherapeut. 



SCHUILENBURG

Successen

Waar we nog aan werken   Aandachtspunten

Welzijn krijgt steeds meer de vorm binnen de teams.
Medewerkers hebben de BOM-scholing gevolgd.
Er is één medewerker die de opleiding GVP-expert heeft
gevolgd.
Er is aandacht voor groenbeleving van bewoners (aanpassing
van de tuin en aanleggen van een wandelpad)
Er is een extra welzijnsdienst ingezet (tussen 16.00 en 20.00
uur) voor welzijnsactiviteiten.
Er is extra begeleiding in de Noaber voor ondersteuning van
bewoners tijdens de maaltijd.
Er is een waardevolle relatie met familieleden van bewoners
opgebouwd.
Medicatiefouten zijn nog meer afgenomen, mede door het
gebruik van Medimo
De inzet van muziektherapeut, gitarist en clown worden door
bewoners als heel waardevol ervaren.
Er is iedere maand een soepcafé voor en door bewoners. Dit is
een groot succes!
De Noaber is nu ook op de zaterdag middag geopend voor
bewoners onder begeleiding van een welzijnsmedewerker.
Mooie start van het project: Zin in mijn dag, waarin de
individuele wensen van bewoners voorop staan.
BBL-ers hebben een waardevolle toegevoegde waarde in de
teams. Ook het opleiden van stagiaires is een belangrijke  win-
win!

Soms komt de ‘extra’ welzijnsdienst
onder druk wanneer er veel mutaties
zijn, er ziekte is of vacatures niet zijn
opgevuld. De formatie op orde blijft
steeds een belangrijke
basisvoorwaarde!
Het proces van inhuizing en interne
verhuizing meer stroomlijnen.
Er is erg veel overleg. In 2020 zoeken
we naar efficiëntere alternatieven

Door goede communicatie zaken
niet groter maken dan nodig is (in
gesprek en door openheid kan veel
worden opgelost!)
De bedoeling echt leidend laten
zijn!

EXTRA MIDDELEN IN BEELD

V.l.n.r.aanpassing van de tuin rondom Schuilenburg, een zonnig bezoek
aan het Zuiderzeemuseum en de aanschaf en structurele inzet van de
robotkat bij met name bewoners van de PG. 

Terugblik doelstellingen Locatieplan

Over de locatie
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 2019 hebben we daar opnieuw dankbaar 
gebruik van gemaakt.

In deze sheet zijn op basis van het jaarplan 2019 voor de locatie de successen, leerpunten en
punten waar we nog aan werken weergegeven. Daarnaast is er aandacht voor de inzet van de
extra middelen op beide locaties. Mede hierdoor is er op de locatie meer tijd en aandacht
voor het (individueel) welzijn en welbevinden van bewoners gecreëerd. Zo zijn er
verschillende uitstapjes georganiseerd, is er een robotkat aangeschaft en is er meer
aandacht voor groenbeleving in en rondom de locatie.  



STEVENSKAMP EN STEVENSERF

Successen
Waar we nog aan werken Aandachtspunten

De structurele inzet van de muziektherapeut,
contactclown en huishond dragen bij aan het
welbevinden van de bewoners. 
Medewerkers zijn geschoold in de BOM en hebben
hierdoor meer aandacht voor de belevingswereld van
de mens met dementie. 
Inzet extra diensten in de ochtend en avonden, zodat
er o.a. meer ruimte is voor individuele aandacht
tijdens de maaltijden. 
Inzet extra medewerker welzijn tussen 10.00 - 18.00
t.b.v. een zinvolle dag van de bewoners. 
Door de implementatie van Medimo is het altijd
medicatiefouten afgenomen. 
Structurele inzet van de geestelijk verzorger die
passende diensten op o.a. het gebied van zingeving,
geloof, nut en zin van het leven en omgaan met
dementie organiseert. 
Optimaliseren van de techniek en hulpmiddelen door
o.a. nieuwe alarmering en verbeteren wifi-bereik. 
Opleiden 2 GVP-ers, BBL-leerling MMZ en inzet van
BBL HBO V voor verdiepingsslag in de zorg. 

Transmuraal werken in en rondom
Stevenserf en Stevenskamp. 
Efficiënte communicatie. Zo wordt een
veelvoud aan systemen
gebruiken. Daarnaast wordt niet alle
communicatie gelezen. 
Verbinding met elkaar verder uitbouwen
en meer verbinding tussen de
verschillende disciplines creëren, om zo
een betere samenwerking te realiseren. 

Verbinding met elkaar. 
Positiviteit en het delen van successen.
Aanspreekcultuur: elkaar aanspreken
wanneer dingen niet goed gaan en
elkaar feedback durven te geven. 
Communicatie
Ruimte nemen en geven
Bewustzijn van de essentie: fijn wonen
en fijn werken.

EXTRA MIDDELEN IN BEELD

V.l.n.r.een succesvol uitstapje naar het tuincentrum, de aanschaf van de
robotkat, zowel binnen als buiten meer groenbeleving op de locaties,
structureel samen koken met de bewoners en een geslaagd bezoek van
een knuffelkonijn. 

Terugblik doelstellingen Locatieplan

Over de locaties:

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. 

De naastgelegen woonzorglocatie 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.

In deze sheet zijn op basis van het jaarplan 2019 voor beide locaties de successen, leerpunten en
punten waar we nog aan werken weergegeven. Daarnaast is er aandacht voor de inzet van de extra
middelen op beide locaties. Mede hierdoor is er op de locaties meer tijd en aandacht voor het
(individueel) welzijn en welbevinden van bewoners gecreëerd. Zo zijn er verschillende uitstapjes
georganiseerd, wordt er structureel samen met bewoners gekookt en is er meer aandacht voor
groenbeleving op de locaties. 



SWAENEWOERD

Successen Waar we nog aan werken Aandachtspunten

Meer persoonlijke aandacht voor cliënten.,
door extra welzijnsdiensten.
Meer samenwerking tussen DeBuut en
Swaenewoerd, waardoor cliënten zowel op
DeBuut als op Swaenewoerd kunnen
deelnemen aan activiteiten.
Medewerkers zijn getraind in BOM, welzijn
en groen. Hierdoor worden er meer groen-
activiteiten gedaan. Ook is er een
groentetuin en een bloempluk strook voor
cliënten aangelegd.
medewerkers zijn getraind in de BOM
methodiek, hierdoor kan er beter
ingespeeld worden op de toenemende
zorgvraag van cliënten met dementie.

Intervisie in het team vorm geven.
De verzwaring van de zorg goed in beeld
krijgen, zodat hier passend op kan worden
ingespeeld.
Nog meer samenwerking met de collega's en
deelnemers van buurtcentrum DeBuut 

Niet teveel tegelijk willen.
Communicatie tussen cliënten/familie en
medewerkers optimaliseren
Implementatie van de cursussen die gevolgd
zijn, zodat het geleerde gedeeld wordt en
actueel blijft.

V.l.n.r. Dagje Giethoorn samen met de bewoners van de locatie
Stevenskamp, een ritje met de heideslak over de Sallandse Heuvelrug en
de aanschaf van twee wonderfoons, een omgebouwde draaitelefoon die
liedjes afspeelt die herkenbaar zijn voor ouderen met dementie. 

Terugblik doelstellingen Locatieplan
EXTRA MIDDELEN IN BEELD

Over de locatie
Woonzorglocatie ZGR Swaenewoerd biedt in hartje Raalte een warm thuis aan 25 cliënten
met veelal een somatische zorgvraag. Daarnaast zijn er een aantal cliënten met dementie en
een aantal cliënten met psychosociale zorgvragen.

Naast ZGR Swaenewoerd ligt Buurtcentrum DeBuut. Hier kunnen bewoners, buurtgenoten
en cliënten in de wijk terecht voor een lekker kopje koffie of een warme maaltijd. Daarnaast
worden hier dagelijks allerlei activiteiten georganiseerd. 

In deze sheet zijn op basis van het jaarplan 2019 voor de locatie de successen, leerpunten en
punten waar we nog aan werken weergegeven. Daarnaast is er aandacht voor de inzet van
de extra middelen op de locatie. Mede hierdoor is er op de locatie meer tijd en aandacht
voor het (individueel) welzijn en welbevinden van bewoners gecreëerd. Zo zijn er
verschillende uitstapjes georganiseerd, waaronder naar pittoresk Giethoorn, zijn de
individuele hartewensen van bewoners in kaart gebracht en vervuld en zijn er wonderfoons
aangeschaft ter ondersteuning van het welbevinden van bewoners met dementie. 



MIEN
Terugblik doelstellingen jaarplan 2019

Successen

Waar we nog aan werken

Tijdig beschikbaar hebben van tablets, telefoons,
laptops met de daarbij behorende applicaties.
Inzetten van intervisie.
Vervolg scholing BOM-methodiek.
Projectopdracht interne bekendheid voor
medewerkers die iets rondom dementie doen.
Verdere uitwerking inzet medimo in thuissituatie.
Inzet technologie verbeteren.
Vervolg toegang bij de aanleunwoningen rondom de
locaties ZGR.
Inzet medicatieapp nog verder afronden.
Toekomstscenario's ZGR MIEN uitwerken.

Verbinding tussen de huishoudelijke hulpen en zorg
is verbeterd.
Casusbespreking.
Start scholing BOM-methodiek gericht op
thuiszorg.
Verbinding tussen de gemeentes verlopen goed.
Teams zijn opgesplitst wat in meer overzicht heeft
geresulteerd. 
Inzet teamcoördinator, waardoor er meer aandacht
is voor de individuele medewerker en het team. 

ELV

Kritisch zijn bij de aanname van de ELV-
client. Is het daadwerkelijk een ELV-cliënt
of toch een verkapte WLZ?

Zelfregie van de cliënt verder stimuleren.
Inzet technologie stimuleren bij zowel de
medewerker als de cliënt.

TLB weet ZGR te vinden.
Inzet teamcoördinator, waardoor er meer
aandacht is voor de individuele medewerker
en het teamproces.

HUISHOUDING

Scholing BOM-methodiek gericht op de thuiszorg
voor alle medewerkers huishouding.
Inzet van de huishoudelijk medewerkers nog meer
inbedden als toegevoegde waarde.

Afspraken die we als team maken nakijken.
Thema's die spelen spiegelen aan de huishoudelijk
medewerkers en bepalen of de informatie voor hen
relevant en toepasbaar is. 

Naast het inwerken van een nieuwe medewerker door een gekoppeld maatje, wordt er ieder
kwartaal een ZGR brede scholing gegeven. De mogelijkheden die voor hen van toepassing zijn
worden hier herhaald en er komen punten aan bod, waar het maatje misschien niet actief mee
werkt, waardoor er een uitwisseling van informatie optreedt.
Bij het MDO worden welzijnsmedewerkers en de huishoudelijke hulpen betrokken.
We zijn gestart met de BOM-scholing voor medewerkers van de thuiszorg. 
Hulpmiddelen ter ondersteuning voor mensen met dementie zijn aangeschaft.
 Wijkverpleegkundige heeft de leergang palliatieve zorg gevolgd. Daarnaast is de kennis van
medewerkers en aandachtsvelders d.m.v. diverse scholingen verder uitgebreid. 
Er is aansluiting met de kernteams vanuit de gemeente. Daarnaast zijn we aangesloten bij de
netwerkbijeenkomst m.b.t. o.a. dementie, palliatief en NAH. 
Er is verbinding/afstemming met de woningbouwverenigingen rondom het thema veiligheid.
De teamcoördinator wordt structureel ingezet, waardoor er meer ruimte is voor zowel het
teamproces als de individuele medewerker. 
MIEN neemt deel aan het ZGR breed project technologie. 
We zijn gestart met de uitrol van Compaan Beeldzorg. 
Een externe partij (focus cura) heeft de toegang tot de woningen van ZGR overgenomen.

Afspraken nakijken rondom
cyclus instroom nieuwe
medewerkers.

Aandachtspunten

WIJKVERPLEGING

ZGR MIEN heeft in 2014 zijn intrede gedaan als extramurale tak binnen ZGR. Inmiddels levert MIEN aan
ruim 200 cliënten in de wijk zorg en ondersteuning.  Daarnaast bieden medewerkers van MIEN op de
locaties ZGR Angeli Custodes en ZGR Stevenskamp zorg en ondersteuning aan cliënten die op basis van
eerstelijns verblijf tijdelijk bij ons verblijven. 

In deze sheet zijn op basis van het jaarplan 2019 per organisatieonderdeel de successen, leerpunten en
punten waar we nog aan werken weergegeven. 

Meer weten over hoe men bij
MIEN o.a. van elkaar leert? Lees
dan het verhaal van Eva en Hennie



JONG EN OUD 

VAN ELKAAR LEREN 
HULP VRAGEN AAN JE COLLEGA'S IS HEEL NORMAAL 

Terwjl collega's met jarenlange werk en leuenseroaring 
aan het afbouwen 0ijn richting hun pensioen 0ien 0ij de 
jongere generatie de eerste stappen 0etten op de wertwloer. 
Verschillende generaties, elk met hun eigErJ denkbeelden en 
en,aringeri maar allemaal met eErJ halt uoor de 0org. Waar 
lopen 11! tegErJaan, maar bovenal wat leren 0e uan el.kaar? 

De wereld om ons heen uerondert mede door de digitalisering. 
In rap tempo lirijgen we nieuwe in3ichten én nieuwe 
hulpmiddelen. ·111 ben opgegroeid met de mogelijliheden 
die de technologie biedt en weet daardoor niet beter•, 3egt 
Eua Ningbers (26 jaar), wijliuerpleegliundige bij MIEN. "Mijn 
telefoon is uoor mij heet belangrijli in mijn werli. In de wiji13org 
werli je heel solistisch, maar om als team goede 3org te 
liunnen geuen aan on3e cliënten is onderlinge communicatie 
heel belangrijli. Dat doen we uia de telefoon: 

Alles bij de hand 
Dani13ij haar telefoon heeft Eua alle belangrijlie Informatie bij 
de hond. ·oe planning in ONS geert mij in3icht in de route. Als 
il! in de planning op de odresgegeuens uan de cliënt liUli wordt 
automatisch de routebeschrijuing in Google Mops geopend. 
Dit scheelt mij tijd doordat il! geen extra handelingen hoer te 
doen. Bij de cliënt 3it ili in een mum uan tijd in het elel!tronisch 
cliëntdossier en tussendoor communiceer il! met mijn collega's 
uia het medewerllersportoal. Mijn wens is dot de 'Geboden 
3org' ooli in de3elFde opp 3ichtboar is, 3odat il! hieruoor niet 
apart uia internet hoef in te loggen: 

Bang uoor fouten 
Eua realiseert 3ich dat niet iedereen 30 enthousiast is als 3ij. 
Ze 3iet haar collega's soms worstelen. Hennie Roo3eboom
Wililiels bijuoorbeeld. Ze is uei.orgende en nog maar liort 
werl!3oam bij MIEN. Hennie is nu 62. Rond haar uijrtigste 

maal!te 3e de ouerstop naar de 3org en In die tijd !!reeg 3e 
hoor eerste mobiele telefoon. Niet eerder werlite 3e binnen de 
thuis3org en dus l!wam er ueel nieuwe informatie op hoor of. 
·soms mis ili de papieren dossiers wel De boelien uit de liost
en don rapporteren bij de mensen. Dit l!on ooli op de telefoon
en ili 3ie de uoordelen wel moor het onbel!ende moolit dot il!
bang ben om fouten te mollen."

Gewoon doen 
De omslag uan papier naar digitaal bij haar uorige werligeuer 
was uoor Hennie soms een uitdaging. ·111 Liet uoali de jongere 
collega's de werl!3aamheden op de computer doen. Zo had 
111 tijd uoor de cliënt, want dat is waar het uoor mij echt om 
droail Niet dat il! helemaal niet handig ben met computers. Il! 
heb jaren de administratie uan ons bedrijf gedaan. Het is meer 
het onbel!ende én het feit dat het mij meer tijd l!ost om me 
iets nieuws eigen te mallen: Tijdens het inwerlien bij MIEN liep 
Hennie met collega's mee, maar pas toen 3e 3elfstandig naar 
cliënten ging, werlite 3e uoor het eerst 3elf in ONS. "Achteraf 
had ili hier tijdens de inwerliperiode al 3etf in moeten wer1ien: 
Hennie is echter uastbesloten. •111 wil het gewoon leren en 
ili moet m€3elf de tijd geuen om te oefenen. Gelulil!ig heb ili 
�jne collega's die me graag willen helpen, moor soms uoel ili 
me3elF 30 dom als ili iets weer opnieuw moet urogen". 

Ruimte om te oefe.nen 
"Het is wel belangrijl! dat olle opps die je nodig hebt tijdens het 
werll gé/nstolleerd staan op de telefoon/iPod", merlit Hennie 
op. ·oot scheelt onnodige Frustraties: Ool! 3ou het uolgens 
beide dames een idee3ijn omnieuwe medewerllerstijdens hun 
inwerliperiode een l!orte training aan te bieden. Dat geert de 
ruimte om te oefenen. Eua heert daarnaast ooli een tip uoor 
collega's die een drempel eruaren: "Blijf ruimte pol!lien om 
hulp te urogen aan collega's. Ool! al is het de3etFde uroog: 
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