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INHOUD VOORWOORD

Samen leren, ervaren en verbeteren

Voorwoord

1. Samen werken aan werkplezier 

Rapportage thema's  personeelssamenstelling & Leiderschap & governance.

Medewerkerstevredenheidsonderzoek

Medewerkers aan het woord: hoe de zorgbuddy voor het juiste duwtje in de rug

zorgt. 

2. Samen werken aan leef- en woonplezier

Rapportage thema's persoonsgerichte zorg & wonen en welzijn. 

Medewerkers aan het woord: hoe de contactclown een glimlach op het gezicht

van onze cliënten tovert. 

3. Samen werken aan Kwaliteit 

Kwaliteit in cijfers. 

Rapportage thema's Veiligheid, Hulpbronnen, Gebruik van informatie, Digitale

innovatie en Leren en werken aan kwaliteit.

Wet zorg & Dwang.

Medewerkers aan het woord: over het CIDZ.

4. Coronavirus 

Rapportage coronavirus.

Medewerkers aan het woord: onze eigen teststraat

5. Regionale samenwerking 

Rapportage ontwikkelplannen zorgkantoren.

6. Rapportage per locatie

Medewerkers aan het woord: medewerkers van Angeli Custodes over de

transformatie van de nieuwe wasserij, het nieuwe voedingsconcept en de

prachtige binnentuin van Swaenewoerd. 

7. Rapportage MIEN 

Medewerkers aan het woord: over transmuraal werken. 

 
Beste lezer,
 
Voor u ligt het Kwaliteitsverslag van 2021 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 2021 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.
 
Afgelopen jaar is door alle betrokkenen met passie en bevlogenheid gewerkt om de
gestelde doelstellingen in ons Kwaliteitsplan te realiseren. Door het coronavirus
hebben we soms keuzes moeten maken in wat we wel deden en wat niet. Deze
keuzes zijn keer op keer gemaakt met onze cliënten in ons achterhoofd. 
 
Ik vind het mooi om te zien dat we samen, ondanks de hoge werkdruk en
uitdagingen die door het coronavirus op ons pad zijn gekomen, 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 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. 

 Dit vervult mij met dankbaarheid en trots. 
  

Veel leesplezier gewenst!
 
 
Loes Kater - directeur-bestuurder ZGR
 
 
 



SAMEN WERKEN AAN WERKPLEZIER

Aantal
medewerkers

Gem.
dienstjaren

Ziekteverzuim

2021 stond voornamelijk in het teken van corona. We zijn op een heel andere manier
met ons werk bezig geweest. Bij onze collega’s in de zorg werd een beroep gedaan op
daadkracht, flexibel zijn, met elkaar zorgen dat het voor elkaar komt. Onze collega’s van
de ondersteunende diensten hebben vooral thuis en op afstand gewerkt en tegelijkertijd
moesten ook zij allerlei ballen in de lucht houden om onze zorg- en dienstverlening te
kunnen faciliteren. Nadenken over werkplezier en wat dat inhoudt met elkaar en ieder
voor zich kunnen we eigenlijk pas als daarvoor weer ruimte is in onze hoofden.
Onbewust hebben we misschien wel heel veel ons werkplezier ingezet. Want wat maakt
het dat we er in moeilijke tijden voor gaan? Dat we zorgen dat het voor elkaar komt? Dat
we er willen zijn voor cliënten, bewoners en deelnemers? We zijn tot heel veel in staat
samen en dat hebben we laten zien. We hebben onze innerlijke drijfveren ingezet.
Het kan mooi zijn om na de hectische coronatijd stil te staan bij onze drijfveren. En deze
te vertalen naar Samenwerken aan Werkplezier. In een meer rustige tijd reflecteren en
dit vertalen naar werkplezier aspecten.
 
Projecten als Ruimte, Lerende organisatie en leiderschap hebben in 2021 niet de
gewenste aandacht gekregen. In 2022 wordt dit weer opgepakt. Dat doen we vanuit een
nieuwe werkelijkheid en daarbij kunnen we leerpunten uit de hectische coronajaren
2020 en 2021 meenemen.
 
We willen ruimte bieden om elkaar te inspireren. Ruimte en verantwoordelijkheid
nemen voor eigen ontwikkeling en de gezamenlijke ontwikkeling van teams. Allemaal
met als doel het werkplezier voor medewerkers en het leefplezier van cliënten,
bewoners en deelnemers te vergroten.
 
MTO en Audit lerende organisatie 
In 2021 hebben we op twee manieren gemeten hoe onze medewerkers hun werkinhoud,
werkplezier, samenwerking, fitheid en leiderschap ervaren. In februari 2021 heeft het
medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) plaatsgevonden. De uitkomsten zijn in het
vierde kwartaal besproken en vertaald naar acties. In het vierde kwartaal heeft een
audit voor de Lerende organisatie plaatsgevonden. Daarvoor zijn medewerkers, in
groepjes, geïnterviewd. Uit dit onderzoek kwamen concrete signalen en uitkomsten.
Medewerkers hebben deze manier van onderzoek prettig ervaren. Het was persoonlijk
en gaf tegelijkertijd mogelijkheid tot interactie met elkaar. Met de uitkomsten van de
twee onderzoeken heeft het leidinggevend kader een prioriteitenplan gemaakt en zijn
leidinggevenden met hun teams aan de slag met verbeterpunten. Zo worden in 2022
projecten als coachen op digivaardigheden en het inrichten van een eigen bevoegd &
bekwaamacademie opnieuw gestart.
 
Coronapeiling medewerkers
Ook de laatste coronagolf heeft een grote impact op alle medewerkers gehad. Einde
eerste kwartaal 2022 gaan we de impact onder onze medewerkers meten.

Gem.
leeftijd 

Onderverdeling medewerkers per
locatie-onderdeel

129

64

112
52

94

31
56

AC (23.98%) BS (11.9%) MIEN (20.82%)

SB (9.67%) SE & SK (17.47%) OD (5.76%)

SW (10.41%)

538 9,4 6,25% 44,09

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).
 

78

Medewerkers zijn
ingestroomd. 119
medewerkers zijn

uitgestroomd.

Door het inzetten van zorgbuddy's hebben we nieuwe
medewerkers kunnen enthousiasmeren voor het werken in de
zorg. Lees hier het verhaal van Barbara die hierdoor het juiste
duwtje in de rug kreeg!



MEDEWERKERTEVREDENHEIDSONDERZOEK

deelnemers hebben de
vragenlijst ingevuld.

De responsratio is
48,66 procent. 

274  70,84 98%

 van de deelnemers is
trots om voor ZGR te

mogen werken.

98%

gemiddelde 
NPS-score.

95%

van de deelnemers
doet zijn/haar werk

met plezier.

97%

van de deelnemers
voelt zich

gewaardeerd door de
organisatie. 

94%

 van de deelnemers
voelt zich veilig en durft

een gemaakte fout
openlijk met collega's te

bespreken. 

Aandachtspunten

Kerncijfers & Successen

Werkdruk

32 procent van de deelnemers geeft aan
dat zij hun werkzaamheden niet binnen

de gestelde tijd kunnen uitvoeren. 

Mentale & fysieke gezondheid

42 procent van de deelnemers geeft
aan dat het werk soms geestelijk te
inspannend is. 
29 procent geeft aan dat zij na het
werk echt op zijn. 
18 procent van de deelnemers voelt
zich in of door het werk gespannen. 

Agressie 

26 procent van de deelnemers 
ervaart spanning met één of
meerdere collega's vanwege
tegenovergestelde belangen.

Tegengestelde belangen 

12 procent van de deelnemers
geeft aan afgelopen 12 maanden
slachtoffer te zijn geworden van
verbale agressie.
7 procent van de deelnemers geeft
aan afgelopen 12 maanden
slachtoffer te zijn geworden van
fysiek geweld. 

 

 18 procent van de deelnemers geeft
aan dat zij niet goed met

computersystemen kunnen werken.

 26 procent van de deelnemers
overweegt wel eens om elders te

solliciteren om door te kunnen
groeien of verder te kunnen

ontwikkelen. 

Doorgroeien 

ICT 

van de deelnemers
vindt dat ZGR

adequaat handelt in
geval van incidenten.



SAMEN WERKEN AAN WERKPLEZIER

Tweede verpleegkundig specialist (VPS) heeft haar opleiding succesvol afgerond.
Uitbreiding samenwerking medisch behandelbeleid. Sinds 1 november jl.  werken we ook
samen met Het Zand. Inzet van specialist ouderengeneenskunde (SO) op SE en De Wilg op
SK is hierdoor mogelijk. 

 De directeur-bestuurder heeft twee dagdelen meegelopen met de zorg. 
ZGR ontwikkelt zich als Lerende Organisatie. Daarvoor is een zelfanalyse en nulmeting
uitgezet waar zowel interne als externe stakeholders aan mee hebben gewerkt.
De resultaten van het cliëntwaarderingsonderzoek is centraal gedeeld en besproken met
CCR, LCR's en teams. Er zijn verbeterplannen opgesteld die in de trimesterreviews worden
gemonitord. 
Het Kwaliteitsplan 2022 is opgesteld en besproken met de CCR, OR en RvT. 
Opzetten van een gezamenlijke teststraat met deelnemers van het Lerend Netwerk. 

 Nieuwbouw Stevenskamp is gestart en wordt in het vierde kwartaal opgeleverd. 
Het bestemmingsplan voor de uitbreiding van Brugstede is gewijzigd en afgelopen februari
goedgekeurd. Ook is het Programma van Eisen opgesteld. 
Vervolg projecten regionale samenwerking binnen Samen voor Sallandse Zorg en deelname
SallandUnited.
De implementatie van de nieuwe maaltijdvoorziening is afgerond. 
Er is een gezamenlijke regionale visie opgesteld in de regio Groot Zwolle. Er zijn afspraken
gemaakt om de werkzaamheden rondom inkoop gezamenlijk in te richten om zo de
inkoopkracht te vergroten. 

 

Het verder inrichten van het centraal planning team.
Het realiseren van de strategische planning voor geheel ZGR.
Het verder ontwikkelingen van de moderne gesprekscyclus.
Het beleid bevoegd en bekwaam opstellen.

Strategisch personeelsbeleid 2021-2025 is gestart. 
In februari is een medewerkertevredenheidsonderzoek (MTO) uitgevoerd.
De resultaten zijn in afgelopen najaar besproken. Managers zijn met het
eigen team het gesprek aangegaan over de resultaten en acties
zijn uitgezet. We zien een rode draad tussen de resultaten uit het MTO en
de audit t.b.v. het project Lerende Organisatie. Begin 2022 worden de
acties concreet gemaakt.
Vanuit het sociaal plan zijn mobiliteitstrajecten gestart voor medewerkers
van de keuken. Vanuit goed werkgeverschap krijgen zij tijd en een coaching
traject om naar hun verdere loopbaan te kijken.
Voor het centraal roosterteam (CRT) zijn projectleider en planners
geworven en benoemd.
Pilot Huis van Werkvermogen. In het vierde kwartaal hebben we een pilot
gedraaid met een moderne vorm van medewerkersgesprekken. In het
eerste kwartaal van 2022 wordt deze werkwijze geëvalueerd. 
Aftrap strategische personeelsplanning: in december zijn met het
middenkader de ontwikkelingen op de woonzorglocaties gedeeld en
is samen gekeken naar de actuele en toekomstige ontwikkelingen in de
ouderenzorg én de arbeidsmarkt. In het eerste kwartaal van 2022 wordt
de personeelsplanning per locatie onder de loep genomen. 

Successen Successen

Aandachtspunten

Aandachtspunten

Waar we nog aan werken Waar we nog aan werken

Personeelssamenstelling Leiderschap, governance en management

Terugblik doelstellingen Kwaliteitsplan per thema

Duurzaamheid: er is een audit uitgevoerd met een routekaart voor Co2 reductie binnen ZGR.
De gesprekken met woningcorporaties om van Co2 reductie een gezamenlijke inspanning te
maken worden in 2022 vervolgd. 
Leiderschapsontwikkeling: hiervoor is een traject met PHAOS gestart. 
RUIMTE: er is een projectleider aangesteld voor implementatie in 2022 en verder. 
Proeftuin Lemelerveld: samen met Vechtdal Wonen wordt een transformatiegroep opgericht
met als insteek,  overstijgend samen te werken aan wonen, welzijn en zorg.
Taakspecificaties voor CRT en de decentrale functies zijn opgesteld met adviesfunctie OR. 

De tweede VPS heeft vrijwel direct na het afronden van haar opleiding een functie
geaccepteerd bij Het Zand. De opvolger is in maart 2022 gestart. 
Het Strategisch HR-plan is vanwege onderbezetting marginaal uitgevoerd. 

Wegens ziekte en vertrek heeft de afdeling P&O onderbezetting gehad.
Sinds het vierde kwartaal is de bezetting weer op orde. 
Prioriteiten bepalen op thema's. Realistisch zijn in wat opgepakt kan worden
en welke rol de afdeling heeft in projecten. 

RUIMTE
Functiebeschrijvingen 
SPP 
Arbeidsmarktcommunicatie   

 

Niet gerealiseerd en opgenomen in
Kwaliteitsplan 2022

Bevoegd en bekwaam, learning management
Vitaliteit 
Digitale vaardigheden
Leiderschapsontwikkeling 

 

Niet gerealiseerd en opgenomen in Kwaliteitsplan 2022

Cliëntbeloften worden verder uitgewerkt onder de vlag van RUIMTE.
 Vervolg implementatie HR plan.

 Lerende organisatie en kennismanagement: opvolgen acties vanuit de nulmeting. 
Toekomstbestendige organisatiestructuur is in verband met management wissels
doorgeschoven naar 2022.

 





SAMEN WERKEN AAN LEEF- EN WOONPLEZIER

Zorgdoelstelling

Een team van SB heeft de training Wet zorg
en dwang gevolgd. Naast deze training zijn er
ook instructie bijeenkomsten georganiseerd
over de Wet zorg en dwang (Wzd), te vinden
in de sheet Wet zorg en dwang.

Het team facilitair en
het transmurale team van AC
hebben de training
verwonderend veranderen
gevolgd.

Verschillende teams hebben de training
vertrouwen en veiligheid gevolgd, o.a.
het transmuraal team SW, transmuraal
team BS en de teams van de Beuk en de
Eik.

ZGR biedt zorg en welzijn, passend bij het leven van onze cliënten. Meer en meer richten
we ons op de individuele vragen die zij aan ons stellen. Iedere cliënt, iedere bewoner is
immers uniek en stelt eigen vragen op het gebied van welzijn en zorg. ZGR wil hierop
afstemmen, om daarmee bij te dragen aan mooie en zinvolle dagen. Dat vraagt een
verandering in bewustzijn en handelen van medewerkers en aanpassingen in
werkprocessen. Een persoonlijk plan, opgesteld samen met de cliënt en naasten, helpt
medewerkers passende begeleiding te bieden. Dit is een doorgaand proces, ook voor de
komende jaren.
 
Dementiezorg

 Door middel van specialisten, scholing en training van zorgmedewerkers is er veel
aandacht voor welzijn en zorg bij dementie. Ons doel is de kennis en kunde ook de
komende jaren te versterken door verbreding en verdieping.
 
Welzijn in Beeld
In 2021 zijn de mogelijkheden om in het cliëntdossier te rapporteren op welzijn
vergroot. Omdat traditioneel vooral op zorgvraagstukken wordt gerapporteerd, worden
medewerkers in 2022 gestimuleerd en ondersteund bij kwalitatieve rapportage op
welzijnsaspecten.
 
Welzijn Voorop!

 In het najaar is ruimte gevonden om voor de teams van alle woonzorglocaties,
de transmurale teams en ondersteunende diensten inspirerende workshops aan te
bieden, gericht op leefplezier van cliënten en werkplezier van medewerkers. De
onderwerpen van de trainingen zijn gekozen door de teams zelf. De diverse workshops
zijn verderop deze pagina toegelicht. 
 
Geestelijke verzorging

 Ook in 2021 hebben we een toenemende vraag naar de inzet van de geestelijke
verzorging gezien, zowel bij cliënten als bij medewerkers. De vraag vanuit de eerste lijn
is stabiel gebleven. De verwachting was dat ook hier de vraag toe zou nemen, in
overeenstemming met de landelijke tendens. In 2022 worden teams in de thuiszorg
opnieuw geïnformeerd over de mogelijkheden en onderzoeken we of de vraag er bij
cliënten thuis niet is, of dat de vraag niet herkend wordt. Om aan de toenemende vraag
tegemoet te kunnen komen, is een tweede geestelijk verzorger aangenomen. Daarmee
is er ook meer ruimte gekomen om medewerkers bij te staan, iets wat waardevol is
gebleken tijdens de coronatijd.
 
Moreel Beraad

 Het Moreel Beraad blijkt goed te werken om met een team helder te krijgen wat er
precies speelt rondom ethische vraagstukken. Het heeft een positief effect op de
samenwerking binnen de teams.
 
ECD-vaardigheden

 Per locatie wordt vastgesteld wat de focus is bij het invullen van het elektronisch
cliënten dossier (ECD) en wat daarvoor aan ondersteuning nodig is. Op de ene locatie
missen misschien basisgegevens, op de andere locatie gaat het bijvoorbeeld om meer
aandacht voor eigen regie in het ECD. Bij de ECD-audits wordt deze focus als leidraad
genomen, waarbij gewerkt wordt met een PDCA-cyclus.
 
 

De medewerkers van
SW hebben de training
grenzen stellen gevolgd.

Wet zorg en dwang

Communiceren
onder de waterlijn

Medewerkers van de
ondersteunende diensten
hebben de Mindz-training
communiceren onder de
waterlijn gevolgd. 

Grenzen
stellen

1016

36

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.

Workshops Welzijn Voorop

24

Vertrouwen en veiligheid

Verwonderend
veranderen

10



SAMEN WERKEN AAN LEEF- EN WOONPLEZIER

Op alle locaties zijn de twee BOM-coaches actief geweest met observeren op
woongroepen, besprekingen met en scholing van medewerkers. Dit heeft geleid
tot meer kennis en kunde onder medewerkers, waardoor de leefomgeving en de
benaderingswijze voor bewoners met dementie prettiger wordt.
Vijf medewerkers van verschillende locaties zijn in het najaar van 2021 gestart
met de BOM-opleiding (Brein Omgeving Methodiek). 
Voor teams van alle bedrijfsonderdelen zijn in het najaar workshops
georganiseerd in het kader van Welzijn Voorop, met als doel het leef- plezier
van cliënten en het werkplezier van medewerkers te vergroten.
Er zijn nieuwe gesprekslijsten gemaakt voor intakegesprekken met nieuwe
cliënten/bewoners. Daarmee wordt nog gerichter ingegaan op de persoonlijke
situatie en behoeftes. In het ECD is ruimte gemaakt voor verslaglegging
hiervan.
Zowel contactclowns als de muziektherapeut worden naar behoefte ingezet op
de locaties.
Er is een digitale uitleenbibliotheek gerealiseerd, waar diverse producten in zijn
ondergebracht op het gebied van welzijn (spelen, boeken, knuffels,
koptelefoons, muziekkussen etc.). Dit maakt het voor medewerkers
eenvoudiger om materialen in te zetten voor cliënten.

In de komende jaren krijgen medewerkers meer ondersteuning
en scholing om binnen hun werkzaamheden aandacht te hebben
voor persoonlijke behoeftes die het leefplezier van cliënten
verbeteren. De coördinerend medewerkers welzijn spelen
hierin een belangrijke rol.

 De kwaliteit van de rapportage in het ECD wordt verbeterd
door meer focus op het vraagstuk van de locatie.
Bij de ECD-audits wordt de PDCA-cyclus meegenomen.

De vraag ‘wat hebt u nodig om u gezond en gelukkig te voelen’
krijgt een steeds belangrijkere plaats in de begeleiding. Dit
leidt tot persoonlijke gesprekken die meer zicht geven op de
beleving van cliënten.
In de toenemende vraag naar geestelijke verzorging, zowel bij
cliënten als bij medewerkers, kon voorzien worden door de
geestelijk verzorger. Om dit ook op lange termijn te kunnen
borgen, is een tweede geestelijk verzorger aangenomen.

Successen Successen

Aandachtspunten

Aandachtspunten

Waar we nog aan werken

Waar we nog aan werken

Persoonsgerichte zorg Wonen en welzijn

Terugblik doelstellingen Kwaliteitsplan per thema

De BOM-coaches van ZGR bereiden een scholing voor vrijwilligers voor. 
Medewerkers worden gestimuleerd en ondersteund om in het ECD te
rapporteren op welzijnsaspecten.

 In 2022 worden aandachtsvelders binnen- en buitengroen actief op alle
woonzorglocaties.

 In de tweede helft van 2021 is de Compaan-tablet ingezet op de dagbesteding,
voor onderling contact en beeldbellen (ook met familie), en voor het doen van
spelletjes en het bekijken van filmpjes. Ondanks goede ervaringen blijkt het tijd
en aandacht te vragen om deze digitale vorm van welzijn op de juiste manier in
te zetten. Dit krijgt in 2022 een vervolg.

 
Op meerdere locaties wordt de contactclown ingezet.
Contactclown Annemereltje vertelt je graag meer over
haar bijzondere en dankbare werk

Er is gerichte aandacht nodig om de eigen regie van cliënten te
versterken. Deze aandacht is nog niet altijd aanwezig.

Verstevigen rol coördinerend verpleegkundige (CVV): dit heeft
in 2021 geen aandacht gekregen. Dit wordt meegenomen naar
2022.
De scholing voor medewerkers m.b.t. zingevingsvraagstukken,
gepland voor 2021, is verschoven naar 2022.

Beperkte aandacht voor realisatie binnen- en buitengroen vanwege hoge
werkdruk. Dit krijgt hernieuwde aandacht in 2022.

Niet gerealiseerd en opgenomen in
Kwaliteitsplan 2022

Niet gerealiseerd en opgenomen in
Kwaliteitsplan 2022

Voor multidisciplinaire denktanks op het gebied van welzijn was te weinig
ruimte vanwege de hoge werkdruk. We onderzoeken waar denktanks een
toegevoegde waarde kunnen hebben.





SAMEN WERKEN AAN KWALITEIT

Kwaliteit leveren betekent voor ZGR 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.

MIC
In 2021 zien we een afname van het aantal medicatiefouten en het aantal valincidenten. Op de
locatie Swaenewoerd zien we een toename van het aantal medicatiefouten. Dit komt doordat op
de locatie veel aandacht is voor het melden. Ook bij MIEN zien we een toename van het aantal
valincidenten. Dit komt doordat er een wijziging heeft plaatsgevonden in het beleid. Vanaf 2021
is de afspraak dat ook valincidenten waarbij geen medewerker aanwezig was, gemeld worden.
Dit wordt gedaan om te leren en verbeteren. De vraag is, wat de oorzaak van het vallen is en hoe
we als zorg hiervan kunnen leren, ook als we er zelf niet bij zijn. 
 
Medicatieveiligheid
In 2021 is er een interne audit uitgevoerd (digitaal) op medicatieveiligheid. Hier zijn geen
centrale verbeterpunten uit voort gekomen. De verbeterpunten op locatieniveau zijn direct
besproken op de locaties met de geauditeerden. Op de locatie ZGR Swaenewoerd is een
verbeterplan opgesteld, hier wordt een nieuwe onaangekondigde audit uitgevoerd.
Vanuit het Geneesmiddelen Distributie Commissie (GDC) zijn er een aantal verbeterpunten
doorgevoerd in 2021:

Er is een koppeling tot stand gekomen tussen de trombosedienst en de apotheek. Dit
betekent dat de bloedverdunners nu ook in de baxter zijn opgenomen. 
Er is op elke locatie een token aanwezig, deze kan gebruikt worden wanneer het ECD uitvalt.
Daarnaast is er een escrow arrangement tussen ZGR en Medimo. Dit houdt in dat ZGR altijd
bij alle gegevens kan in Medimo.
Het was niet duidelijk of ELV-cliënten m.b.t. medicatie onder intramuraal of extramuraal
vallen. Er is afgesproken dat de ELV cliënt wordt gezien als extramuraal.
MIEN is nog niet opgenomen in het geneesmiddelen distributie protocol (GDP). Dit wordt in
2022 gedaan.

 
CIDZ
In 2020 is er gestart met het certificeringstraject 'Certificatie in de Zorg' (CIDZ) op de locaties
ZGR in Schuilenburg en ZGR Brugstede. Reden is, dat de visie van CIDZ aansluit bij ZGR.  
In 2021 heeft op beide locaties de eerste tussentijdse audit plaatsgevonden. Beide locaties
hebben het ISO-keurmerk CIDZ behouden. De tussentijdse audits hebben digitaal
plaatsgevonden.
In 2021 hebben de andere organisatieonderdelen van ZGR de keuze gemaakt om ook met het
certificeringstraject van CIDZ te gaan werken. De startbijeenkomst heeft helaas niet plaats
kunnen vinden in 2021 door de coronamaatregelen, deze is verplaatst naar januari 2022.
 
kwaliteitsindicatoren
In 2021 zijn de drie 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 de CCR):
Middelen en maatregelen rond vrijheid.
Continentie.
 Medicatiereview.

 
Deze drie indicatoren zijn in 2020 ook gemeten. In 2021 hebben we deze drie indicatoren
opnieuw gemeten zodat er een goede vergelijking tussen de uitkomsten kon worden gemaakt.
Naast deze kwaliteitsindicatoren zijn de personeelsindicatoren aangeleverd in het portal. De
kwaliteitsindicatoren inclusief de vergelijking met 2020 en de toelichting zijn terug te vinden op
de sheet verderop in dit hoofdstuk.
 

Kwaliteitsdoelstelling

passie
voor het

vak

reflecteren

verbeteren

Formele
kwaliteit

Beleefde
kwaliteit

Over CIDZ
 
Certificatie in de Zorg is er voor zorgorganisaties die ergens op uit zijn.
Organisaties die van betekenis willen zijn voor hun cliënten,
medewerkers en omgeving. In een wereld waarin ‘systeemkwaliteit’
soms zwaarder lijkt te wegen dan het belang van de klant, ontstaat een
ongewenste spanning tussen wat klanten en professionals als kwaliteit
ervaren en hoe kwaliteit vanuit externe kaders wordt georganiseerd.  
De oplossing voor deze mismatch komt vanuit een (eenvoudige)
herdefiniëring van het begrip kwaliteit. Kwaliteit gaat niet om het
voldoen aan normen, kaders en richtlijnen, maar om wat je bijdraagt aan
het leven van de klant.



KWALITEIT IN CIJFERS 
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Agressie (60%) Ongeval (17.14%)

Onveilige situatie (14.29%) Prikaccidenten (5.71%)

Ongewenst gedrag (2.86%)

8,6

Gemiddelde score op
Zorgkaart Nederland.

Op de locaties AC en SE  is een
prisma-analyse uitgevoerd bij

een incident waarbij er gevolgen
waren voor de cliënt.

ISO certificaat

BS en SB hebben van
Certificatie in de Zorg het
ISO-certificaat ontvangen.

2 prisma-analyses8,1

Gemiddelde score die
vrijwilligers ZGR

toebedelen. 

8,79

NPS-score PREM.



LEREN EN WERKEN AAN KWALITEIT

 
Wzd is geïmplementeerd, alle medewerkers hebben training Wzd gevolgd.
Analyse van 'onvrijwillige zorg' is gemaakt en besproken met de CCR. 
Gedragsspreekuur wordt gehouden op de locaties, de inzet van
psychofarmaca wordt hier besproken.
Vaccinatie corona en boostervaccinaties zijn gegeven aan de bewoners.
Interne audit "medicatie" is uitgevoerd, resultaten zijn besproken op de
locaties/teams. Verbeterplan op locatie SW is gemaakt.

 Het project dubbele controle binnen MIEN is gestart. De onderzoeksfase is
afgerond. In 2022 zal de implementatie plaatsvinden.

 Goede communicatie tussen de apotheek en de locaties d.m.v. berichten in
Medimo. De lijntjes zijn hierdoor kort.
Koppeling tussen Medimo en Ysis is gereed, hierdoor worden labwaarden
van de cliënten van ZGR inzichtelijk in Medimo.
Koppeling tussen de trombosedienst Deventer Ziekenhuis en Medimo.
Hierdoor wordt in Medimo inzichtelijk hoeveel tabletten een cliënt moet
krijgen.

Privacy onder de aandacht brengen bij medewerkers.

Lean principe toegepast om processen op de afdelingen P&O en financiën
efficiënter in te richten. 
Door de inzet van een projectmedewerker zorgtechnologie is de
kennisverbinding tussen de techniek/zorgdomotica en de
zorgmedewerker verstevigd. 
Beveiligd mailen is geïmplementeerd. 
De bewustwordingscampagne rondom privacy is verder ingezet o.a. d.m.v.
het testen van phishingsmails. 
In 2021 is de laatste locatie overgegaan naar een standaardoplossing
voor zorgtechnologie. Alle locaties zijn nu op eenduidige wijze ingericht
en georganiseerd. De stabiliteit en betrouwbaarheid van de techniek is
toegenomen en de uniforme werkwijze draagt bij aan de
uitwisselbaarheid van medewerkers tussen locaties. 
Er is veel aandacht voor het thema duurzaamheid geweest. Zo is er een
opzet voor een milieuzorgsysteem gemaakt. Dit systeem geeft invulling
aan de punten in het strategisch programma die betrekking hebben op
het thema duurzaamheid en zorgt tevens voor bewustwording bij de
diverse doelgroepen. 

Successen
Successen

Aandachtspunten
Aandachtspunten

Waar we nog aan werken

Waar we nog aan werken

Gebruik van Hulpbronnen Veiligheid

Terugblik doelstellingen Kwaliteitsplan per thema

Werkwijze MIEN opnemen in het GDP, zodat het GDP een ZGR breed
document is.

 

Werkwijze dubbele controle risicovolle medicatie bij ZGR MIEN
implementeren. Projectopdracht moet hiervoor nog geschreven worden. 

 

Implementatie Leermanagementsysteem (LMS). 
Door vertrek van de projectleider is het project digitale vaardigheden
met als onderdeel de inzet van digicoaches doorgeschoven naar 2022. 

Uitvoeren Prisma op teamniveau.
Implementatie Medimo bij MIEN.

 

Geen verdere aandachtspunten.

Niet gerealiseerd en opgenomen
in kwaliteitsplan 2022

Niet gerealiseerd en opgenomen
in Kwaliteitsplan 2022



LEREN EN WERKEN AAN KWALITEIT

Voor de organisatieonderdelen AC, SW, SK, SE en MIEN is de
voorbereiding gestart voor het nieuwe certificeringstraject
'Certificatie in de Zorg'.
BS en SB hebben het keurmerk Certificatie in de Zorg behouden.
De auditdagen zijn digitaal uitgevoerd.
Kwaliteitsplan 2022 is ingediend voor 1 januari 2022.
De interne audits ECD zijn digitaal uitgevoerd.
Regionale samenwerking m.b.t. corona; uitwisselen van
protocollen, bespreken van dilemma's, teststraat voor
medewerkers en hoe om te gaan met versoepelingen.
Wekelijks regionaal overleg met directeur-bestuurders in de
regio.
Boostercampagne in samenwerking met Carinova voor alle
medewerkers en vrijwilligers. 

 

De punten uit het vrijwilligerstevredenheidsonderzoek zijn
nog niet allemaal opgepakt, o.a. de evaluatiegesprekken van
vrijwilligers hebben niet plaatsgevonden.
Vrijwilligersbijeenkomsten hebben niet kunnen plaatsvinden
i.v.m. corona.

Cliëntwaarderingsonderzoeken zijn uitgevoerd en er zijn
verbeteracties opgesteld. 

 Het MTO is uitgevoerd en besproken. 
PREM is uitgevoerd in 2021.
Er is gestart met scholingen voor vrijwilligers o.a. BHV,
en technische scholingen. 

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

Documentenbeheer is nog niet actueel. Er zijn nog verouderde
documenten die niet tijdig geëvalueerd worden.
Leren en verbeteren naar aanleiding van metingen en interne
audits. Hierbij vooral kijken naar wat de genomen acties voor
effect hebben gehad.

 
Implementeren van Zorgkaart Nederland als instrument voor
het ophalen van cliëntwaarderingen. 
Er zijn geen familiebijeenkomsten gehouden in 2021.
Ontwikkelen vragenlijst cliëntwaardering binnen ONS. 

Implementeren waarderende audit methode. 
Organiseren van meeloop-momenten binnen het Lerend
Netwerk.

 

Niet gerealiseerd en meegenomen naar
kwaliteitsplan 2022

Zorgkaart Nederland is niet als instrument ingezet. 

Niet gerealiseerd en opgenomen in
Kwaliteitsplan 2022

Onze medewerkers Jeroen en Anja delen graag
hun ervaringen over Certificatie in de Zorg met je!

Geen verdere aandachtspunten. 



Meegenomen naar 2022

De wereld verandert razendsnel. Vooral de technologische ontwikkelingen volgen elkaar in een rap
tempo op. ZGR ziet de voordelen en kansen van allerlei innovaties en maakt daar ook gebruik van. Het
ZGR-innovatieteam is compact, daarentegen is het aanbod innovaties onverminderd groot. We kiezen de
innovaties waar wij mee aan de slag gaan daarom zorgvuldig uit. We maken bij de productkeuze en
implementatie gebruik van de lessons learned van ervaren marktaanbieders en collega- instellingen en
zijn hier volgend in. Het verkennen en implementeren van nieuwe (zorg)technologie wordt projectmatig
aangepakt en na oplevering overgedragen aan de staande organisatie. Bij het inzetten van innovaties
staan niet de innovatieve toepassingen centraal, maar het verbeteren van de kwaliteit van de zorg en de
kwaliteit van leven van de cliënt. Daar gaat het uiteindelijk om! De vraag die we onszelf voortdurend
stellen is: wat heeft de cliënt, mantelzorg en/of professional nodig aan zorg en technologie om de (zorg)doelen te
kunnen realiseren? Ons doel van innoveren is dus altijd om de kwaliteit van zorg te verhogen of het langer,
vitaler en gezonder leven van onze cliënten te behouden.
 
 
 

DIGITALE INNOVATIE

Waar we nog aan werken

Successen in 2021

Een punt van aandacht is, het aan de staande
organisatie overdragen van een innovatie nadat een
proefperiode succesvol is afgesloten.
Dit proces kan (nog) efficiënter ingericht worden, o.a.
door de betreffende afdeling eerder bij de overdracht
te betrekken en door hier als innovatieteam nadien
actiever bij betrokken te blijven.
 

Door de druk op de zorg en het advies om
ontmoetingen tot een minimum te reduceren, is
ervoor gekozen om onderstaande innovaties op te
nemen in de plannen voor 2022.
 

Bieden van zorg op afstand
d.m.v. smartglasses.
Medewerkers kunnen
hierdoor eenvoudiger
advies inwinnen bij de
VPS. 

Organiseren innovatie-
training voor
geselecteerde
zorgprofessionals. 

Heeft onze aandacht

Dankzij deze bedden kunnen cliënten zelfstandig in bed tot
zitstand komen, waardoor ze makkelijker in en uit kunnen stappen.
Dit maakt cliënten minder angstig en verhoogt hun zelfstandigheid
en daarmee het gevoel van welbevinden. Door de inzet van deze
bedden wordt de fysieke belasting voor medewerkers verminderd.
Tevens hebben zij geen tweede collega meer nodig bij deze
handeling. 

De leefcirkeltechniek geeft ons de mogelijkheid om bewoners op individueel niveau de ruimte te geven
om zich zo te bewegen dat dit passend is bij de Wet zorg en dwang en bij onze visie op zorg en
welzijn. Momenteel betekent dit, dat een bewoner een ‘tag’ bij zich draagt. Op het moment dat het niet
veilig is voor hem/haar om een deur door te gaan, gaat de deur d.m.v. een tag op slot. Het dragen van
een dergelijke tag is echter niet altijd haalbaar, bijvoorbeeld omdat de cliënt dit niet wil.  In
samenwerking met o.a. de Universiteit Twente zijn we daarom op één van onze woonzorglocaties een
pilot gestart met dwaaldetectie op basis van gezichtsherkenning. Na een vliegende start ontstonden er
eind 2021 enkele uitdagingen in de programmering. In enkele gevallen was er onvoldoende herkenning,
waardoor een deur toch werd afgesloten.  Studenten van de UT krijgen zes maanden de tijd om deze
problemen op te lossen, waarna de pilot wordt  voortgezet.
 

Inzet 
Flexo

bedden
ZGR uitleen

In september is de ZGR Uitleen officieel van start gegaan.
Via dit online portal krijgen medewerkers een overzicht
van alle beschikbare producten en kunnen ze deze
reserveren en gebruiken voor de bewoners op hun locatie.
Producten die voorheen enkel lokaal beschikbaar waren,
zijn hierdoor organisatiebreed bekend en inzetbaar. 

Pilot Leefcirkeltechniek met gezichtsherkenning



KWALITEITSINDICATOREN 2021

Toelichting:
 

Medicatie review: op de locaties waar de huisarts de behandelend arts is, vindt een aangepaste vorm van de review plaats. De apotheker is bezig om de
reviews met de huisarts op te pakken. Dit gebeurt al meer dan voorheen.

 Bij eten en drinken is er een lichte daling waarneembaar op Brugstede. We zien dat er niets beschreven staat in het ECD indien er geen bijzonderheden
zijn rondom dit thema. Binnen ZGR hebben we geen afspraken over hoe we hiermee omgaan. Dit is een verbeterpunt voor 2022. 
M&M mechanisch: de stijging op SK betreft de afdeling de Wilg. Deze afdeling is nog gesloten omdat op de eerste verdieping direct een trappenhuis
achter de deur zit. Ook in 2020 had hier 15,6% moeten staan i.p.v. 0% (zie Wzd-analyse voor verdere toelichting).
M&M elektronisch: de stijging op de locatie SE vraagt om verdere analyse. Dat dit percentage veel hoger is dan op de andere locaties komt doordat op
SE er alleen PG-cliënten zijn. Bij deze doelgroep wordt meer domotica ingezet.

Legenda
 
Oranje kleur: stijging ten opzichte van het voorgaande jaar. 
Groene kleur: daling ten opzichte van het afgelopen jaar. 
M&M: afkorting voor middelen & maatregelen 



WET ZORG & DWANG

Waar we nog aan werken

ingezette onvrijwillige zorg 2021, successen en verbeterpunten

In bovenstaande grafieken zijn de kerncijfers rondom de inzet van onvrijwillige zorg weergegeven. Het betreft de cijfers over 2021 tenzij dit anders is vermeld. 
 
Het hoge percentage ingezette onvrijwillige zorg op de locatie SE t.o.v. de andere locaties vraagt nog om verder onderzoek. Een voorlopige aanname is dat op deze locatie tot 1
november 2021 de huisarts de hoofdbehandelaar was en er niet werd gewerkt volgens het stappenplan. Per 1 november is deze rol overgenomen door de SO en de
verpleegkundig specialist en wordt op de locatie met het stappenplan gewerkt. 
 
Het percentage ingezette onvrijwillige zorg betreft de ingezette onvrijwillige zorg t.o.v. het aantal PG cliënten op de locatie. De afdeling De Wilg (SK) is uit de berekening van de
ingezette onvrijwillige zorg per locatie gelaten. Dit omdat bij alle bewoners van de afdeling onvrijwillige zorg wordt ingezet waardoor er een vertekend beeld ontstaat.

ingezette onvrijwillige zorg per
categorie

19

12

9

2

1

Toedienen Psychofarmaca buiten richtlijnen (44.19%...

Extra toezicht (sensor,camera, gps) (27.91%)

extra toezicht (sensor/camera/gps) (20.93%)

inzet hulpmiddelen i.v.m. valgevaar (4.65%)

overige (2.33%)

ingezette onvrijwillige zorg
1-7 t/m 31-12

AC (6) (25%) BS (2) (8.33%)

SB (1) (4.17%) SK/SE (15) (62.5%)

ingezette onvrijwillige zorg 
1-1 t/m 30-6

AC (10) (23.26%) BS (4) (9.3%)

SB (11) (25.58%) SK/SE (18) (41.86%)

percentage ingezette
onvrijwillige zorg per locatie

AC (18,8%) (19.83%)

SK/SE (42,8%) (45.15%)

BS (16,6%) (17.51%)

SB (16,6%) (17.51%)

* Meer informatie m.b.t. tot dit onderwerp treft u in de analyse op onze website.

Successen

Domotica wordt steeds meer op cliëntniveau
ingezet. Ook wordt er geen domotica meer
ingezet die de bewegingsvrijheid beperkt. 

Bewustwording onder medewerkers is
vergroot. Medewerkers denken en handelen

steeds meer vanuit de Wzd. 

Voor alle ingezette onvrijwillige zorg is
gestart met het stappenplan. 

Correct rapporteren in het ECD
zodat de frequentie van onvrijwillige

zorg zichtbaar is.

Evalueren van de ingezette onvrijwillige
zorg volgens afspraak. En evalueren met

de Wzd-functionarissen zodat teams
hiervan kunnen leren.

WzD spreekuur voor medewerkers om
casuïstiek te bespreken en te leren van
elkaar. Meer bekenheid geven aan de

vertrouwenspersoon.

Borgen van scholing voor nieuwe
medewerkers. Meer bewustwording bij
medewerkers creëren over onvrijwillige

zorg en dwang.

SMART beschrijven van de
voornemens/ het PvA om onvrijwillige

zorg te voorkomen/af te bouwen.

Bespreken cijfers m.b.t. de inzet van
psychofarmaca op de locatie SE met

het team, de VPS en de SO.





CORONAVIRUS
Het coronavirus heeft ervoor gezorgd dat we anders werken en zorg verlenen.

Om ervoor te zorgen dat we onze cliënten en bewoners
ook in deze unieke omstandigheden passende zorg en ondersteuning kunnen

blijven geven hebben we ons werk op een andere manier ingericht. Onderstaand wordt
de impact van corona op verschillende onderdelen binnen de organisatie toegelicht. 

Uitgangspunten coronabeleid

INZET EIGEN TESTSTRAAT

ANDERS INZETTEN VAN MEDEWERKERS

AANGEPASTE ACTIVITEITEN
Ook 2021 stond in het teken van digitale communicatie.

Binnen de organisatie werd waar mogelijk het
thuiswerkadvies opgevolgd. Dankzij het gebruik van

Microsoft Teams kon er op afstand worden samengewerkt
en vergaderd. 

 
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

locatiegerichte 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  en

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 hebben we medewerkers welzijn en

medewerkers facilitaire services via de Nationale Zorgklas
opgeleid. 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. Het centraal roosterteam zorgt er

daarnaast voor dat medewerkers optimaal ingezet worden. Dat
betekent ook dat medewerkers soms op andere

organisatieonderdelen ondersteunen. 

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, waardoor we onze zorg zo goed als mogelijk

konden continueren. In 2021 is deze samenwerking
voortgezet. De teststraat is in juni 2021 gestopt. 

Door de coronamaatregelen konden bewoners op
de locaties niet het reguliere activiteiten-

en welzijnsprogramma volgen.
Uitstapjes zijn daarnaast in veel gevallen ook niet mogelijk

geweest. Door het coronavirus ligt de nadruk meer op
individuele, digitale en kleine groepsactiviteiten.

In 2021 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 hebben we waar mogelijk digitale scholingen ingezet. 

In samenwerking met Carinova hebben we in december onze
eigen boosterprikcampagne opgezet voor medewerkers en
vrijwilligers. Zij konden op drie verschillende locaties hun
boosterprik halen. In totaal hebben 860 medewerkers en

vrijwilligers van ZGR hier gebruik van gemaakt.  

DIGITALE SCHOLING

BOOSTERPRIKCAMPAGNE

Lees hier de ervaringen van Monique en Eva
die beiden als medewerker assisteerden bij de

teststraat. 

FINANCIËLE IMPACT 
In de jaarrekening 2021 is een bedrag van € 714K aan

corona compensatie 2021 opgenomen, waarvan € 687K
binnen de Wlz. Binnen de Wlz is het aandeel van de Corona-

compensatie in de opbrengsten tussen de 2 à 3%. Het
(genormaliseerde) resultaat 2021 ligt uiteindelijk in lijn met
de resultaten van de afgelopen jaren. Voor meer informatie

verwijzen we u graag naar de jaarrekening van ZGR.
 





ONTWIKKELPLAN
ZORGKANTOOR ZILVEREN KRUIS

2021 stond in het teken van de afronding van het bestaande ontwikkelplan, dat vanwege
corona vertraging had opgelopen.  Ondertussen zijn we binnen het lerend netwerk continu
met elkaar in gesprek geweest over gezamenlijke knelpunten en mogelijke kansen om deze

in samenwerking op te pakken. Uit deze nauwe samenwerking zijn afgelopen jaar
onderstaande successen voortgekomen. 

STIMULERING DAG- EN NACHTRITME

SAMENWERKINGSPLATFORM
INKOOP

ONTWIKKELVISIE

Dit speciale lichtplan voor mensen met dementie stimuleert het
natuurlijke dag- en nachtritme. De pilot op Brugstede was succesvol.
Het plan is daarom verder uitgebreid binnen ZGR. Het nodige budget

voor regio Zwolle is in overleg met het zorgkantoor gebruikt voor
verbetering van de locatie Stevenserf (zorgkantoor regio Deventer). 

Vanuit de projectgroep inkoop
wordt voortaan samen opgetrokken

bij de inkoopthema’s
koffieautomaten en vervoer (Wmo).

DIGITALE CATALOGUS
De digitale catalogus/uitleen voor
(technologische) hulpmiddelen en

hulpmiddelen bij
welzijnsactiviteiten is bij ZGR

geïmplementeerd in de organisatie.

Successen

Er is een regionale
ontwikkelvisie opgesteld met

betrokkenheid van ZGR.

LANDELIJKE WERKGROEP VPT IN DE WIJK

TOELICHTING DEELPROJECTEN

Er is een filmpje gemaakt waarin
deelprojectleiders toelichten wat ieder

deelproject opgeleverd heeft

ZGR neemt deel aan de landelijke werkgroep VPT in de wijk. Dit wordt gefaciliteerd door zorgkantoor Zilveren Kruis
en zorgkantoor MiddenIJssel en gefinancierd vanuit het ontwikkelbudget Wlz. Doel is dat deze landelijke werkgroep,
bestaande uit een aantal zorgaanbieders met al wat meer ervaring met VPT in de wijk, andere organisaties stimuleren

en helpen met het aanbieden van VPT. Hiervoor is een brochure gemaakt en heeft een webinar plaatsgevonden dat
door ongeveer 350 bestuurders, managers, projectleiders en andere belangstellenden gevolgd is. 

Niet gerealiseerd of         
 anders ingevuld

Hiervoor wordt momenteel door een
aantal zorgaanbieders in de regio

samenwerking ingericht (proeftuin
Wzd extramuraal).

REGIONALE SAMENWERKING Wzd



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 2021 is een aanvulling op het bestaande plan ingediend. 

 
De bestuurder van ZGR is voorzitter van de stuurgroep van de zorgaanbieders.

ZGR is samen met het ’t Dijkhuis kartrekker van de Sallandse Praktijkleerroute (SPL).
Daarnaast is ZGR verantwoordelijk voor het uitwerken van de bouwsteen Leren en

Ontwikkelen binnen de regionale ontwikkelvisie.

SALLANDSE
PRAKTIJKLEERROUTEREGIOVERPLEEGKUNDIGE

TECHNOLOGIE VOOR WARME ZORG WONENSTRUCTUUR SAMENWERKING

Op een regiocongres hebben alle coalities binnen
SallandUnited zich gepresenteerd. Het regiocongres

onderstreepte de verbinding en samenwerking tussen
partijen in Salland op het gebied van zorg en welzijn.

Deze coalities hebben aansluitend de ambities
          voor 2022 uitgewerkt.

De regioverpleegkundigen zijn
actief.  Ook ZGR maakt gebruik van

de mogelijkheid om de
regioverpleegkundige in de avond

of nacht op te roepen. 

Meer organisaties zijn
aangesloten. De financiering
gebeurt nu vanuit reguliere
begrotingen organisaties.  

Vanuit Samen voor Sallandse Zorg
is de Wlz-huisvestingsopgave

2020-2040 opgeleverd, met inzicht
in de regionale ontwikkelopgave op
het gebied van wonen en Wlz-zorg.

Er is een structuur uitgewerkt
voor nadere samenwerking tussen

Salland United en Samen voor
Sallandse Zorg.

In 2021 is een zogenoemde Roadmap
opgesteld binnen Samen voor

Sallandse Zorg waarin de projecten,
doelen en ambities voor 2022 staan

beschreven. Dit is de leidraad voor de
regionale samenwerking in 2022.

De financiële verantwoording over
de projecten in 2021 binnen Samen

voor Sallandse Zorg heeft de
nodige tijd en energie gevraagd. Er

was een verschuiving in de
begroting. Voor 2022 hier alert op

zijn en eerder signaleren.

Successen

Het vervolgtraject ‘Technologie als
katalysator’ waar ZGR bij aansluit,

is gestart. De scope is uitgewerkt met
betrokken zorgorganisaties. Meer

organisaties zijn aangesloten.  

Stuurgroep A heeft twee keer per jaar een informatiebijeenkomst en
stuurgroep B is nu

de kerncoalitie regionale ontwikkelvisie Wlz. De agenda wordt nu
bepaald aan de hand van de ontwikkelingen op de bouwstenen

waar de projecten zoals de regioverpleegkundige en de Sallandse
Praktijkleerroute (SPL) onder vallen.

STRUCTUUR STUURGROEPEN

Waar we nog aan werken

Aandachtspunten

ROADMAP

REGIOCONGRES

FINANCIËLE VERANTWOORDING



ANGELI CUSTODES
Terugblik doelstellingen Locatieplan

Successen Waar we nog aan werken Aandachtspunten

 
Welzijn: de structurele inzet van de 
contactclown en muziektherapeut wordt als een
meerwaarde gezien. 

 Tuin: de vernieuwingsplannen voor de tuin
tussen AC en De Scheper zijn enthousiast
ontvangen en worden in 2022 verder
uitgewerkt. 
Maaltijden: het nieuwe maaltijdconcept is
geïmplementeerd, waardoor de warme maaltijd
nu ook in de avond wordt aangeboden. Er is een
menucommissie opgericht waarmee bewoners
invloed kunnen uitoefenen op het menu. 
Inzet psycholoog: de multidisciplinaire
afstemming verloopt goed. Het behandelteam is
laagdrempelig te consulteren. 

 

 
Kennisverdieping op verschillende
thema's. Er wordt een BOM-coach
opgeleid voor de locatie. De overige
BOM-coaches zijn te consulteren. 
Focus op preventie: dit is een continu
verbeterproces. Doordat in 2021 de
meeste bijeenkomsten zijn vervallen
en door wisseling van
aandachtsvelders, vraagt dit om meer
aandacht.  
Positioneren van aandachtsvelders.
PCDA-cyclus: opvolging geven en te
werken vanuit de PCDA-cyclus. Zitten
momenteel midden in dit leerproces. 

CTO: de centrale terugkoppeling heeft door
omstandigheden niet plaatsgevonden. Wel zijn
de uitkomsten gedeeld en zijn er acties op
teamniveau uitgezet. 
Projectmatig werken.
Digitale vaardigheden.
Extra inzet zomerperiode: is vanwege corona
minder tot uiting gekomen. 

EXTRA MIDDELEN IN BEELD

V.l.n.r. een bezoek aan de camping, samen genieten van een prachtig
optreden en een bijzonder knuffelig bezoek van deze alpaca's. 

Over de locatie
Ooit was deze woonzorglocatie aan de rand van Raalte een kloosterziekenhuis waar de zusters van liefde
met passie voor hun patiënten zorgden. In het gebouw zijn nog veel originele details aanwezig, zoals een
prachtige kapel en kloostertuin, die aan de voorgeschiedenis van het pand herinneren. Afgelopen jaren is
de woonzorglocatie volledig gerenoveerd en zijn er 66 ruime en moderne appartementen gecreëerd voor
cliënten 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 deze sheet zijn op basis van het jaarplan 2021 de successen, aandachtspunten en punten waar we nog
aan werken weergegeven. Ook zijn de projecten die vanwege corona tijdelijk zijn stopgezet of niet
gerealiseerd weergegeven. Deze punten zijn meegenomen in het Kwaliteitsplan van 2022 en zullen dit
jaar alsnog gerealiseerd worden.  Verder 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.

Lees hier het verhaal over de transformatie
die de wasserij dit jaar heeft ondergaan

Wensboom: wensen in de wensboom vervullen. 
Welzijn in beeld: invoeren levensgewoonten,
loop en plezier. 
Familieparticipatie: organisatie van familie- en
themabijeenkomsten. 
Doorontwikkeling transmuraal werken.
Aanhaken bij het netwerk van de cliënt. 

 

Niet gerealiseerd en opgenomen
in Kwaliteitsplan 2022





BRUGSTEDE

Successen

Waar we nog aan werken Aandachtspunten
Welzijn: er is veel aandacht geweest voor welzijn.
Individueel waar nodig en gezamenlijk waar kan. Er zijn
veel wensen van bewoners uitgekomen, waar vervolgens
anderen weer van mee konden genieten. Daarnaast
kwamen er pony's, konijnen en veel muzikanten over de
vloer en zijn er speciale mannenuitjes georganiseerd.
Vrijwilligers en medewerkers hebben hun talenten /
hobby's gedeeld en ingezet met de bewoners. 

 PG-afdeling: door aanwezigheid van extra personeel op
de huiskamer en inzet en ondersteuning van de
psycholoog is er meer rust op de afdeling gekomen. 
Succesvolle implementatie nieuwe maaltijdconcept
Invoering gedragsspreekuur.
Geestelijk verzorger: wordt structureel ingezet en wordt
door bewoners als een enorme steun ervaren. 
Aandachtsvelder kwaliteit: wordt ingezet waardoor er
structureel aandacht is voor het thema kwaliteit. Audits
worden hierdoor opgevolgd en ook wordt er toegezien
op de kwaliteitsmonitor in het ECD. 
Zorgtechnologie: implementatie nieuwe
zorgtechnologie van Connect & Care. 

Inzet muziektherapeut: door
omstandigheden kon de therapeut minder
worden ingezet. Eind 2021 is de inzet
hersteld. 
Levensverhaal: het levensverhaal en de
individuele wensen van de bewoner/cliënt
wordt steeds meer zichtbaar in het ECD,
maar blijft aandacht nodig hebben.
Transmuraal werken: het team valt sinds mei
2021 onder Brugstede. Er is een mooie start
gemaakt en we gaan het verder uitbouwen. 
Uitbreiding Brugstede: voorbereidingen zijn
in volle gang. Bouw start waarschijnlijk eind
2022. 

Terugblik doelstellingen Locatieplan

EXTRA MIDDELEN IN BEELD

V.l.n.r. een grote wens ging in vervulling voor deze bewoonster die
altijd motor had gereden! Een bezoekje van therapiepaardjes, de inzet
van de talenten van medewerkers resulteerde in deze mooie fotoshoot
en op pad met de rolstoelbus!

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 en vinden er in het grand café activiteiten plaats. Buurtgenoten kunnen en
mogen ook gebruikmaken van het grand café  bijv. tijdens de maaltijd. 
 
In deze sheet zijn op basis van het jaarplan 2021 voor de locatie de successen, leerpunten
en punten waar we nog aan werken weergegeven. Ook zijn de activiteiten die vanwege
corona tijdelijk zijn stopgezet of niet gerealiseerd weergegeven. Deze punten zijn
meegenomen in het Kwaliteitsplan van 2022 en zullen dit jaar alsnog gerealiseerd
worden. 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.

  

Audit dementie: is nog niet uitgevoerd. 
Gezamenlijke familieactiviteiten: konden geen
doorgang vinden en worden dit jaar opgepakt. 

Niet gerealiseerd en opgenomen
in Kwaliteitsplan 2022

Deskundigheidsbevordering: klinische lessen
etc. zijn minder gegeven. 
Contactclown:  is minder ingezet omdat hier
minder behoefte aan was. 



SCHUILENBURG

Successen

Waar we nog aan werken   Aandachtspunten

Gedragsspreekuur: wordt maandelijks gehouden.
Vergroening: de gang en het atrium is groener geworden.
Wekelijks wordt voor verse bloemen gezorgd die
structureel ingezet worden bij activiteiten. Ook zijn er twee
aandachtsvelders groen benoemd.
Soepcafé is weer voorzichtig opgestart. 
De Noaber: is tot 16.00 uur geopend en er zijn contacten
met diverse initiatieven uit de buurt gelegd. 
BOM: er worden twee BOM-coaches opgeleid die de teams
gaan coachen, zodat er meer specialistische kennis
aanwezig is. 
Geestelijk verzorger: wordt meer betrokken en er is een
tweede geestelijk verzorger aangenomen en
geïntroduceerd op de locatie. 
Deskundigheidsbevordering: er zijn diverse
facettrainingen geweest rondom het thema gedrag en de
Wet Zorg en Dwang. Daarnaast heeft één medewerker de
opleiding tot gespecialiseerd verzorgende somatiek
afgerond om zo meer verdieping op dit gebied te krijgen. 

 

Doorontwikkeling De Noaber als wijkcentrum. 
Soep en taartcafé: structureel op de agenda
plaatsen. 
Initiatieven vanuit de wijk doorontwikkelen. 
Plan locatiemanager: is gereed en wordt in
2022 geïntroduceerd. 

Training en inzet persoonlijk
begeleiders: er heeft scholing
plaatsgevonden, maar niet specifiek
voor deze doelgroep. 

EXTRA MIDDELEN IN BEELD

V.l.n.r. een roofvogelshow tijdens burendag, De Nachtwacht voor
even op Schuilenburg en het raamtekenproject met basisschool  
De Linderte. 

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 2021 hebben we daar opnieuw dankbaar 
 gebruik van gemaakt.

 
In deze sheet zijn op basis van het jaarplan 2021 voor de locatie de successen, leerpunten en punten
waar we nog aan werken weergegeven. Ook zijn de projecten die vanwege corona tijdelijk zijn
stopgezet of niet gerealiseerd weergegeven. Deze punten zijn meegenomen in het Kwaliteitsplan
van 2022 en zullen dit jaar alsnog gerealiseerd worden. 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.

Wensenblikje: hier is vanwege corona geen prioriteit aan gegeven. Door
het breder inzetten van Zin in Mijn Dag wordt dit in 2022 opgepakt. 

Niet gerealiseerd en opgenomen
in Kwaliteitsplan 2022



STEVENSKAMP EN STEVENSERF

Successen

Waar we nog aan
werken

Aandachtspunten

Welzijn: het welzijnsaanbod heeft ondanks de beperkingen
doorgang gehad in coronatijd. Bewoners hebben o.a. genoten van
een bezoek van therapiepaardjes, een bbq in de tuin en zaten
tijdens het bezoek van het koninklijk paar op de eerste rij. Ook zijn
er individuele wensen van bewoners vervuld. 
Kerkdiensten: zijn in de coronatijd voortgezet. Daarnaast brengt de
geestelijk verzorger regelmatig een bezoek aan de locaties. 
Muziektherapeut: wordt ingezet vanuit de individuele aandacht en
heeft zichtbaar meerwaarde voor het welbevinden. Het inbedden in
de wekelijkse activiteiten is opgepakt in de vorm van
het muziekcafé en activiteiten met muziek.
Uitbreiding uren medewerker welzijn: waardoor er op de 3 PG-
groepen meer aandacht is voor welzijn. 
Extra inzet: tijdens onrust en drukte wordt extra personeel ingezet.
Gedragsspreekuur: is gestart. Hierdoor is er meer aandacht voor
bejegening en de omgeving en worden werkprocessen aangepast op
het leefritme van de bewoner. 
BOM: er is een bomcoach gestart op de locatie, waardoor dementie
in kennis en kunde aanwezig is en werkprocessen zijn verbeterd. 
MIC-melding: maken ervan is eenvoudiger geworden en meer
gericht op de analyse van de melding. 
Het nieuwe voedingsconcept is geïmplementeerd. Bewoners en
LCR zijn betrokken d.m.v. een menucommissie. 

  

 
Door corona zijn een aantal onderdelen
niet opgepakt zoals scholingen en
deskundigheidsbevordering.

Positionering aandachtsvelders: is door
afwezigheid en wisseling van personeel niet
volledig opgepakt. Dit is meegenomen in het
Kwaliteitsplan 2022. 

EXTRA MIDDELEN IN BEELD

V.l.n.r.  knuffelkonijnen op bezoek tijdens dierendag. De wens
van deze bewoner ging in vervulling: zij voelde de wind in haar
haren tijdens een rit in een cabrio. En de bewoners en locatie in
vakantiestemming

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 2021 voor beide locaties de successen, leerpunten en punten waar
we nog aan werken weergegeven. Ook zijn de activiteiten die vanwege corona tijdelijk zijn stopgezet of niet
gerealiseerd weergegeven. Deze punten zijn meegenomen in het Kwaliteitsplan van 2022 en zullen dit jaar
alsnog gerealiseerd worden. 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.

·

 
Training eigen regie: project belevingsgericht werken start
in 2022.
Inzet contactclown vanuit belevingsgerichte zorg. Dit wordt
meegenomen in het project welzijn.

 Deskundigheidsbevordering.
Implementatie van zelfredzaam naar samenredzaamheid.

Niet gerealiseerd en opgenomen
in Kwaliteitsplan 2022

Ook op Stevenskamp werd
het nieuwe
voedingsconcept
geïmplementeerd. Lees
hier de ervaringen!





SWAENEWOERD

Successen Waar we nog aan werken Aandachtspunten

Deskundigheidsbevordering: klinische lessen
vinden regelmatig plaats en dit wordt als zeer
positief ervaren. 
Palliatieve zorg: de scholing is afgerond.
Implementatie moet nog starten. 
Zorg met behandeling is in maart jl. gestart. Het
behandelteam is in ontwikkeling. 
Transmuraal team: is goed neergezet. 
Samenwerking binnen het team is versterkt. 
Welzijn: er zijn diverse activiteiten voor bewoners
georganiseerd. 
Nieuwe maaltijdconcept is succesvol
geïmplementeerd. 
Geestelijk verzorger: er is een tweede geestelijk
verzorger aangenomen en geïntroduceerd op de
locatie. 

 

 
Aandacht voor eigen regie en zelf- en
samenredzaamheid: het starten met
zelfredzaamheid is te snel gegaan. Plan
wordt daarom opnieuw aangepakt. 
Welzijn: meer aandacht voor de
individuele wensen van de bewoner en
eigenaarschap van medewerkers
rondom dit thema. 
Maaltijdconcept: de faciliteiten rondom
de maaltijdbereiding behoeven meer
aandacht. 
Creëren van een bespreekcultuur i.p.v.
een aanspreekcultuur. 
Implementatie valpreventiebeleid. 

 
Vanuit welzijn is de aandacht met name
groepsgericht. 

V.l.n.r. bij zomers weer hoort ijs en een bijpassende outfit! Een bezoek
van de oliebollenexpress van RTV-Oost in december en een prachtig
optreden van Annets Jukebox. 

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 2021 voor de locatie de successen, leerpunten en
punten waar we nog aan werken weergegeven. Ook zijn de projecten die vanwege corona
tijdelijk zijn stopgezet of niet gerealiseerd weergegeven. Deze punten zijn meegenomen in
het Kwaliteitsplan van 2022 en zullen dit jaar alsnog gerealiseerd worden. 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.

Realiseren hartewensen van bewoners. 
Inzichtelijk en zichtbaar maken van de
diverse processen. 

Niet gerealiseerd en
opgenomen in Kwaliteitsplan

2022

Bewoners en medewerkers van
Swaenewoerd genieten volop van de
prachtige binnentuin. Lees hier hoe deze
tuin tot stand is gekomen!





MIEN
Terugblik doelstellingen jaarplan 2021

Successen

Staande houden tijdens corona.
Flexibiliteit qua inzet en ondersteuning in de
zorg.

ELV

Bedbezetting: i.v.m. corona was er weinig
bedbezetting dit vanwege de hoge werkdruk
en verminderde personele bezetting. 
Inzet ELV:  meer ELV kamers beschikbaar
stellen wanneer dit mogelijk is. 

Ontkoppeling van ELV en MIEN. 

HUISHOUDING

 
Teamgevoel weer terugkrijgen. 

 
Veel uitval door corona en langdurige ziekte. 

Transmuraal werken: verder uitrollen en
doorontwikkelen van de bestaande teams op BS,
SW en AC. 
Verpleegkundig specialist: één medewerker heeft
de opleiding afgerond. Een ander is gestart. 
Zorgtechnologie: gestart met bewustwording
rondom dit thema bij cliënten. 
PREM-score: is 84 en ligt boven de gemiddelde
NPS-score. 
Wijkverpleegkundigen werken meer als een team. 
Tijdens de coronaperiode hebben we de zorg en
ondersteuning met elkaar staande gehouden. 

 
Beeldzorg: Compaan verder
doorontwikkelen en als ZGR omarmen. 
Teambuilding:  er is een goede aanzet
gedaan, maar vergt nog een vervolg. 

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 2021 per organisatieonderdeel de successen, leerpunten en punten
waar we nog aan werken weergegeven.  Ook zijn de projecten die vanwege corona tijdelijk zijn stopgezet of
niet gerealiseerd weergegeven. Deze punten zijn meegenomen in het Kwaliteitsplan van 2022 en zullen dit
jaar alsnog gerealiseerd worden. 

Verbinding: elkaar bijna niet live zien.
Beeldzorg: effect van de inzet van
Compaan beeldzorg is qua besparing
reistijd en het efficiënter inzetten van
medewerkers niet heel hoog. Dit
deden we bij MIEN al heel goed.

 
Deskundigheidsbevordering.

Waar we nog
aan werken

Aandachtspunten

Niet gerealiseerd en
opgenomen in

Kwaliteitsplan 2022

Transmuraal werken: ELV AC valt onder het
transmurale team van AC. 

Transmuraal werken: is niet
gerealiseerd op SK door wisselingen
in het management. Dit wordt
geïntegreerd in het nieuwe werken
op  NSK. 
Implementatie Medimo.
Scholing/ontwikkeling medewerkers. 

ELV SK valt nog niet onder het transmurale
team van SK. 

Meer weten over transmuraal werken? Lees dan
hier meer over de ervaringen van Romek en
Amber
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Afkortingenlijst

Samen leren, ervaren en verbeteren

ADL:            Algemene dagelijkse levensverrichtingen

AVG:            Algemene verordening gegevensbescherming

BOM:           Brein Omgevings Methodiek

CIDZ:           Certificatie in de Zorg

CIP:              Commissie infectie preventie

CRT:             Centraal roosterteam

CTO:            Cliënttevredenheidsonderzoek

CVV-er:       Coördinerend verzorgende/verpleegkundige

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

LMS:             Leermanagementsysteem

MDO:           Multidisciplinair overleg

MIC:              Meldingen Incidenten Cliënten

MIM:             Meldingen incidenten medewerkers

MTO:             Medewerkerstevredenheidsonderzoek

PBM:   Persoonlijke beschermingsmiddelen

PCDA-cyclus: Plan Do Check Act

PG:       Psychogeriatrie

Prem:  Patient Reported Experience Measure

RI&E:    Risico inventarisatie en evaluatie

SO:       Specialist Ouderengeneeskunde

VAR:     Verpleegkundige Adviesraad

VPS:      Verpleegkundig Specialist

VPT:      Volledig pakket thuis

Wlz:      Wet langdurige zorg

Wzd:     Wet zorg en dwang

Wmo:   Wet Maatschappelijke ondersteuning

Zvw:      Zorgverzekeringswet
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