
 



Inhoud 

1. Over onze organisatie .......................................................................................................................... 3 

1.1 Structuur van onze organisatie ........................................................................................... 4 

2. Onze organisatie in 2018 ........................................................................................................................ 4 

2.1 Waar we ons afgelopen jaar mee bezig hebben gehouden ................................................ 4 

2.2 Doelstellingen en resultaten rondom het thema ‘management, governance en leiderschap
 ............................................................................................................................................................. 8 

3 Hoe wij denken over kwaliteit .................................................................................................................. 9 

3.1 Kwaliteit volgens ZGR ............................................................................................................... 9 

3.2 Meten van kwaliteit .................................................................................................................. 10 

3.3. Doelstellingen en resultaten rondom het thema veiligheid ............................................... 13 

4. Over onze cliënten ................................................................................................................................. 15 

4.1 Een goede oude dag ............................................................................................................... 15 

4.2  Aan het woord: cliënten en hun naasten over ZGR .......................................................... 17 

4.3. Doelstellingen en resultaten ZGR rondom de thema’s persoonsgerichte zorg en wonen en 
welzijn ............................................................................................................................................... 17 

5. Over onze medewerkers ....................................................................................................................... 19 

5.1 Onze speerpunten ................................................................................................................... 20 

5.2 Doelstellingen en resultaten ZGR rondom het thema personeelssamenstelling ........... 20 

6 Hoe anderen over ons denken .............................................................................................................. 22 

6.1 Hoe we onze kwaliteit meten en verbeteren ........................................................................ 22 

6.2 Behaalde certificaten en bezoeken ....................................................................................... 25 

6.3 Doelstellingen en resultaten rondom het thema ‘Gebruik van informatie’ ....................... 25 

7 Kwaliteitsverslag per locatie .................................................................................................................. 26 

7.1 Kwaliteitsverslag 2018 ZGR Angeli Custodes ..................................................................... 26 

7.2 Kwaliteitsverslag 2018 ZGR Stevenskamp en Stevenserf ................................................ 30 

7.3 Kwaliteitsverslag 2018 Schuilenburg .................................................................................... 33 

7.4 Kwaliteitsverslag 2018 ZGR Brugstede ................................................................................ 37 

7.5 Kwaliteitsverslag 2018 ZGR Swaenewoerd ......................................................................... 39 

7.6 Kwaliteitsverslag 2018 ZGR MIEN ...................................................................................... 411 

8 Een vooruitblik ......................................................................................................................................... 45 

 

 

 

 

 

 



 Kwaliteitsverslag ZGR 2018   2 
 

Voorwoord 

Voor u ligt het Kwaliteitsverslag van ZGR. Met dit verslag leggen we als organisatie 

verantwoording af over de wijze waarop we werken aan kwaliteit, samen leren en verbeteren, 

met als uiteindelijk doel optimale zorg en ondersteuning aan onze bewoners en cliënten te 

bieden.  

Ook blikken we in dit Kwaliteitsverslag terug op de dominante thema’s van het afgelopen jaar op 

het gebied van klantsupport, bedrijfsvoering en zorg en welzijn en rapporteren we aan de hand 

van de gestelde doelen in het Kwaliteitsplan 2018 over onze behaalde resultaten.  

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 locatieonderdelen.  

Tijdens mijn bezoeken aan onze woonzorglocaties en tijdens het meelopen met onze 

thuiszorgtak ZGR MIEN zie ik dat ‘zorgen voor’ zoveel meer is dan alleen het bieden van 

ondersteuning. Het gaat om liefde, verbinding, persoonlijke aandacht en het centraal stellen van 

de wensen van onze cliënten. Dit laten we samen keer op keer zien en daar ben ik als bestuurder 

ontzettend trots op.  

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.  

 

dr. Loes Kater MBA                                                              

directeur-bestuurder ZGR  
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1. Over onze organisatie   
ZGR is specialist in ouderenzorg en de begeleiding van mensen met dementie in het hart van 

Salland. Met ons uitgebreide zorg- en welzijnsconcept ondersteunen wij Sallandse senioren bij 

een mooie oude dag. Wij gunnen onze senioren aangenaam, vitaal en zelfredzaam ouder 

worden in het hart van Salland en zijn ervan overtuigd dat ons brede zorg- en welzijnsconcept 

bijdraagt aan een langer, vitaler en gezonder leven in de seniorfase en optimale kwaliteit van 

leven in de laatste levensfase.  

We geloven dat zingeving, ontmoeten, voeding, actief bij de tijd blijven en bewegen in een 

groene omgeving bijdragen aan het realiseren van deze missie. Deze speerpunten lopen dan ook 

als een rode draad door ons zorg- en welzijnsaanbod.  

Waar we ook in geloven is persoonlijke aandacht, eigen regie en noaberschap. Ieder mens heeft 

immers een ander levensverhaal en een ander beeld over zijn of haar oude dag. Wij vinden het 

daarom belangrijk om voor elkaar klaar te staan en te luisteren. Niet alleen met onze oren, maar 

vooral met ons hart. Naar elkaar, maar vooral naar onze cliënten, bewoners en hun naasten. Bij 

ZGR zijn zij aan het woord.  

Wij verbinden deze woorden vervolgens aan onze professionele medewerkers, vertrouwde 

vrijwilligers, mantelzorgers en andere lokale partijen. Samen stemmen we onze zorg af op de 

wensen en ondersteuningsvraag van de cliënt. De één noemt het maatwerk, wij noemen het 

goede zorg.   
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1.1 Structuur van onze organisatie  

Zoals aangeduid in onderstaand organigram bestaat onze organisatie uit vier verschillende 

takken met aan het hoofd een directeur-bestuurder; woonzorg, ZGR MIEN met alle vormen van 

ondersteuning thuis en de afdelingen Bedrijfsvoering en Klantsupport, die ondersteunend zijn aan 

het daadwerkelijke zorgproces. De locatie Schuilenburg heeft een aparte status binnen de 

organisatie, vanwege de samenwerking met De Parabool, de WIRA en InteraktContour. 

Binnen ZGR zijn de reguliere toezichthoudende en medezeggenschapsorganen actief, die 

respectievelijk toezien op de normen van goed bestuur en die het belang van onze medewerkers 

en cliënten vertegenwoordigen. Binnen de raad van toezicht is een kwaliteitscommissie actief, die 

zich buigt over het thema kwaliteit en toeziet op de naleving hiervan binnen de organisatie.  

2. Onze organisatie in 2018  

In dit hoofdstuk blikken we terug op de dominante thema’s van 2018 op bestuurlijk niveau en 

vanuit de onderdelen bedrijfsvoering, klantsupport en zorg en welzijn. In de laatste paragraaf van 

dit hoofdstuk lichten we daarnaast de doelstellingen en resultaten vanuit het Kwaliteitsplan 2018 

rondom het thema ‘management, governance en leiderschap’ toe.  

2.1 Waar we ons afgelopen jaar mee bezig hebben gehouden  

Bestuur en leiderschap 

De missie, visie en kernwaarden zijn in 2018 herijkt en vormen de basis van ons Strategisch Plan 

2016-2020. Onze doelgroep is de Sallandse senior vanaf 60 jaar tot en met de laatste 

levensfase, bij wie we zowel extramurale als intramurale zorg- en dienstverlening bieden.  
 

In 2018 is het beleid aangepast aan de zorgbrede governancecode. Dit is verwerkt in de statuten. 

De directeur-bestuurder werkt samen met de raad van toezicht, de centrale cliëntenraad en de 

ondernemingsraad. De samenwerking is constructief en de communicatie met de diverse 

organen loopt naar tevredenheid. De directeur-bestuurder heeft in 2018 elke week een ochtend 

of middag op één van de locaties gewerkt en daarnaast heeft zij, zowel intramuraal (op de locatie 

Schuilenburg) als extramuraal (met MIEN Zorg), twee dagdelen met de zorg meegelopen.  
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Als ZGR hebben we een maatschappelijke opgave die leidend is voor onze toegevoegde waarde, 

namelijk het bevorderen van het leefplezier van onze bewoners en cliënten. Bij de invulling 

daarvan vormen de medewerkers en vrijwilligers de kern. Zij geven dagelijks invulling aan het 

leefplezier van de bewoners en cliënten én aan hun eigen werkplezier. Dat vormt dan ook het 

vertrekpunt voor onze visie op governance en leiderschap.  
 

Ontwikkeltraject ‘Zo doen wij het’                                                                                                 

Eén van de speerpunten in het strategisch personeelsplan 2016-2020 is het vergroten van 

eigenaarschap van medewerkers. Om professionele autonomie en eigenaarschap van 

medewerkers te vergroten is afgelopen najaar daarom het ontwikkeltraject ‘Zo doen wij het’ 

gestart. Het project vormt een vervolg op de pilot die ZGR samen met de Parabool in 2014 heeft 

uitgevoerd, om de mogelijkheden voor zelforganiserende teams binnen beide organisaties te 

onderzoeken. Deze pilot kreeg de naam ZOEV, wat staat voor ‘Zelf Organiseren En Verbinden’.  

Twee locaties, Schuilenburg en ZGR Brugstede, hebben aan deze pilot deelgenomen. De pilot is 

in juli 2015 afgerond. De eerste ervaringen waren zeker positief. Wel werd voor het vervolg nog 

een aantal aanbevelingen en adviezen gegeven. Door de bezuinigingen in de ouderenzorg en 

daaruit voortvloeide reorganisatie bij ZGR was dit vervolg echter niet tot stand gekomen.  

 

We zijn begonnen met een nulmeting, die een aantal aandachtspunten blootlegde op de plekken 

waar we al werken met zelfsturing. Vervolgens zijn we in drie inspiratiesessies van managers en 

adviseurs gekomen tot een verdeling van wat centraal geregeld wordt en wat de 

verantwoordelijkheid van een team en/of medewerkers kan zijn. Belangrijk is dat de eigen wens 

en ambitie van medewerkers ten aanzien van deze regelruimte leidend is. Verder staat hierbij ‘de 

bedoeling’ centraal, oftewel het werken in dienst van de cliënt in plaats van werken in dienst van 

onze systemen. In klankbordgroepen met medewerkers uit de hele organisatie wordt de invulling 

van zelforganisatie nu verder uitgewerkt. Daarbij worden de kaders en afspraken over 

eigenaarschap vertaald naar praktische en concrete spelregels. Deze worden in 2019 vertaald 

naar de context van ZGR MIEN en de verschillende locaties. 

Bedrijfsvoering                                                                                                                               

In 2018 is er de vervolgstap gemaakt naar een kwalitatief betere en efficiëntere bedrijfsvoering 

binnen zowel de ondersteunende diensten als richting het primaire proces. 

Automatisering en digitalisering 

Binnen de verschillende subafdelingen van bedrijfsvoering zijn er diverse digitaliseringsslagen 

gemaakt. Zo is het proces in-, uit- en doorstroom van medewerkers volledig gedigitaliseerd via 

een workflow. Hierdoor hebben medewerkers die betrokken zijn bij dit proces een verminderde 

administratieve last en is de volledigheid van de aanlevering van gegevens gewaarborgd. Ook de 

ontvangende facturenstroom is geheel gedigitaliseerd, waardoor binnen de hele organisatie het 

accorderingsproces een stuk vlotter gaat. 
 

Domotica /zorgtechnologie 

In 2018 is er een visie op zorgtechnologie tot stand gekomen die de basis vormt voor 

toekomstige besluiten op dit vlak. ZGR ziet zorgtechnologie als een middel dat als ondersteuning 

en/of vervanging kan worden ingezet om zorg dichtbij te leveren, de cliënt zelfredzamer te laten 

zijn en het gevoel van veiligheid te vergroten. Het uiteindelijke doel hiervan is het verbeteren van 

de kwaliteit van leven van onze bewoners en cliënten en het faciliteren en ondersteunen van 

onze medewerkers. Als organisatie zien we de kansen van allerlei innovaties en willen we hier 

ook zeker gebruik van maken. We zijn ons echter ook bewust van het feit dat het implementeren 
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van dergelijke technologieën nauwkeurig moet gebeuren en kiezen onze innovaties dan ook 

zorgvuldig.  
 

Om de functionele kant van zorgtechnologie te kunnen toepassen is een stabiele infrastructuur 

nodig. Hier zijn in afstemming met strategisch partner Avics, stappen in genomen. Zo krijgen alle 

locaties een wifi-dekkend netwerk. Medewerkers kunnen hierdoor straks met een smartphone, 

tablet of laptop makkelijk op iedere gewenste plaats binnen de locatie werken. Registeren of 

opvolgen op een vaste computer is hierdoor niet langer noodzakelijk.  
 

Projecten 

Om in de toekomst projecten en resultaten goed te borgen binnen de organisatie is er een 

training Projectmatig Werken gegeven aan medewerkers binnen de zorg en ondersteunende 

diensten, waarmee we de implementatiekracht van onze projecten willen vergroten en 

medewerkers handvatten willen geven.  
 

Project uitbreiding ZGR Stevenserf 

In 2018 is besloten om niet verder te gaan met de uitbreiding van woonzorglocatie ZGR 

Stevenserf met acht appartementen, maar te verkennen of het project gecombineerd kan worden 

met de herontwikkeling van de naastgelegen woonzorglocatie ZGR Stevenskamp. Het 

combineren van beide opties heeft verschillende voordelen. Het totale plan maakt dat ZGR een 

toekomstbestendige visie rondom wonen, zorg en welzijn kan creëren, passend bij de zorgvraag 

van de Sallandse senior. We kunnen onze specialistische kennis en kunde combineren en zo 

een woonzorglocatie creëren waar senioren optimale zorg en ondersteuning krijgen. Ook bieden 

we echtparen met verschillende zorgvragen gelegenheid om samen op één locatie te wonen. 

Daarnaast spelen efficiëntie, flexibiliteit in de zorgverlening en een mogelijke kostenbesparing 

een rol. Gezien de groeiende wachtlijst van woonzorglocatie ZGR Stevenserf en om te kunnen 

voorzien in het toenemend aantal dementiegevallen in de regio, starten we in 2019 met een extra 

woongroep voor mensen met dementie op de locatie ZGR Stevenskamp.  
 

Project renovatie bouwdeel C ZGR Angeli Custodes 

In 2017 is de renovatie van bouwdeel A en B van woonzorglocatie ZGR Angeli Custodes 

afgerond. In datzelfde jaar is gestart met de visievorming rondom de renovatie van het 

resterende bouwdeel C. In 2018 zijn hierover gesprekken gevoerd met de eigenaar van het pand, 

woningcorporatie De Veste.Ook is in samenwerking met een architect een concreet ontwerp 

gemaakt, waarin het creëren van een fijne woon- en werkomgeving centraal staat. De 

toekomstige appartementen worden aanzienlijk groter en worden ingericht volgens de BOM-

methodiek1, om zo ook in de toekomst een fijn thuis voor onze cliënten te creëren.  

Inkoop  

Het inkoopbeleid is herschreven en over alle locaties heen met workshops geïmplementeerd. De 

bestel- en inkoopprocedure is hierdoor efficiënter en overzichtelijker geworden, waardoor tijd en 

geld wordt bespaard.  
 

Klantsupport                                                                                                                              

Vanaf 1 januari 2018 is ZGR de nieuwe naam voor onze organisatie. Sindsdien hanteren we ook 

de pay off ‘thuis in het hart van Salland met welzijn, wonen en zorg’. Door beiden consequent te 

gebruiken in alle vormen van communicatie is de herkenbaarheid van onze organisatie, zowel 

binnen als buiten ons werkgebied, vergroot. Om de naamswijziging te borgen is het afgelopen 

jaar een stijldocument opgesteld waarin voor de gehele organisatie is vastgelegd hoe, wanneer, 

met wie en op welke wijze wordt gecommuniceerd.  

                                                           
1
 Zie pagina 8 voor een uitleg over de BOM-methodiek.  
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We hebben onderzoek gedaan naar de bruikbaarheid van onze website voor onze doelgroep. 

Hierbij is gekeken naar wie onze online doelgroep is, wat men qua look & feel belangrijk vindt, of 

men de gewenste informatie kan vinden en hoe eenvoudig dat te doen is. De structuur van de 

website is daarop aangepast.  
 

In 2018 zijn we gestart met het leveren van het Volledig Pakket Thuis (VPT). Hiermee sluiten we 

aan op de wens van overheid om wonen en zorg te scheiden en om ouderen te stimuleren en te 

ondersteunen om langer thuis te blijven wonen. Rond de zomer zijn we begonnen met het 

leveren van VPT rondom onze woonzorglocaties. Dit betekent dat we sindsdien intramurale zorg 

(deels) extramuraal leveren. Hiervoor is een aantal straten rondom de woonzorglocaties 

gedefinieerd als VPT gebied. Vanaf oktober zijn we ook op een aantal woonzorglocaties gestart 

met het leveren van VPT. In het kort komt het er op neer dat men nu een appartement van ons 

huurt en daarnaast zorg van ons ontvangt.  
 

Het scheiden van wonen en zorg is soms voor een cliënt financieel interessant, echter wordt er – 

zeker ten opzichte van het reguliere intramuraal wonen – wel een extra inspanning van het 

mantelzorgnetwerk verwacht. Men wordt hier van tevoren tijdens een adviesgesprek uitvoerig 

door de medewerker van Klantkompas over geïnformeerd. Deze medewerker beschikt hiervoor 

onder andere over een online tool, waarmee de financiële verschillen tussen intramuraal wonen 

en VPT inzichtelijk worden gemaakt. Passend binnen onze visie ligt de keuze voor de 

uiteindelijke woonvorm bij de cliënt zelf.   
 

In het kader van welzijn is in juli de ZGR on Tour fietstocht 

georganiseerd. Deze tocht was toegankelijk voor iedereen die 

mee wilde doen en ging dwars door het hart van Salland en 

deed daarbij diverse ZGR locaties aan. Tijdens de Sallandse 

Wandelvierdaagse zijn we in overleg met de organisatie de 

initiatiefnemer geweest van een nieuwe afstand, die de naam 

‘de ZGR 12 km route’ heeft gekregen., Doel hiervan is om onze 

cliënten, bewoners, vrijwilligers en mantelzorgers samen in 

beweging te krijgen en hen de mogelijkheid te geven om deel 

te nemen aan een groot lokaal evenement . In totaal hebben 

ongeveer 100 cliënten en bewoners meegelopen. Daarbij 

werden zij ondersteund door evenveel medewerkers en 

vrijwilligers van ZGR.  
 

Om meer binding met onze vrijwilligers en mantelzorgers te 

krijgen en te houden, zijn we dit jaar voor beide doelgroepen gestart met een digitale nieuwsbrief. 

Hiermee houden wij hen op de hoogte van relevante ontwikkelingen en informeren wij hen over 

interessante activiteiten binnen ZGR. Daarnaast informeren wij hen met deze nieuwsbrief over 

speciale acties bij lokale organisaties en ondernemers. Zo konden vrijwilligers en mantelzorgers 

dit jaar met korting een voorstelling bijwonen in het HOFtheater.  
 

Zorg en welzijn                     

Zorg  

In 2018 is gestart met de herijking van het medisch & behandelbeleid. Dit is gedaan met 

betrokkenheid van huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde. Samen organiseren we zorg 

die aansluit bij de steeds groter en complexer wordende zorgvragen van onze cliënten. Deze 

zorg wordt in steeds meer vormen geleverd, zo ook tijdelijke verblijfsvormen en door het 

scheiden van wonen en zorg. Dementiezorg, samenwerking tussen formele- en informele 
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zorgverleners en de cliëntwens om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen, zijn daarbij 

belangrijke thema’s.  

Welzijn  

In 2018 is ons welzijnsbeleid tot stand gekomen. Welzijn is van groot belang gezien onze missie 

om ouderen te helpen bij het aangenaam, vitaal en zelfredzaam ouder worden. Werken aan 

welzijn vraagt iets van de hele organisatie. Welzijn is niet iets van de zorg- en 

welzijnsmedewerkers alleen. Iedereen bij ZGR werkt immers met of voor cliënten.  

Om deze visie in te bedden is een ontwikkeltraject gestart rondom welzijn: ‘Welzijn voorop!’. 

Welzijn voorop! is begonnen met drie inspirerende theatervoorstellingen. Deze voorstellingen zijn 

door ongeveer 250 (leerling)medewerkers, vrijwilligers en andere medewerkers van de hele 

organisatie bezocht. De drie voorstellingen gingen over samenwerken en dromen najagen, 

aandacht hebben voor elkaar en de mens zien, en over 

levensverhalen van de ander. Dit zette ons aan het denken en 

heeft mooie voorbeelden gebracht van hoe wij allemaal bijdragen 

aan het welzijn van onze cliënten.  

In 2019 gaat Welzijn voorop! verder met interactieve 

theaterbijeenkomsten, waarbij we door gespeelde 

praktijksituaties ontdekken hoe we het leefplezier voor onze 

cliënten nog verder kunnen vergroten.  

Brein Omgevings Methodiek (BOM)  

De Brein Omgevings Methodiek (BOM) is ontwikkeld door dr. Anneke van der Plaats en richt zich 

op het creëren van een optimale woonomgeving voor mensen met dementie. Als de omgeving 

gunstig is (herkenbaar, overzichtelijk, duidelijk) kan iemand beter functioneren. Daarmee neemt 

onrust af, wordt doelgericht gedrag weer mogelijk en neemt het welbevinden toe. In 2018 zijn in 

meerdere groepen totaal 51 verpleegkundigen, verzorgenden, gespecialiseerd verzorgenden 

psychogeriatrie, helpenden, woonzorgcoördinatoren en casemanagers opgeleid in deze 

methodiek. Doordat we de BOM nu toepassen vergroten we het leefplezier van onze cliënten en 

bewoners en kunnen we onze zorg en dienstverlening nog beter op hun wensen afstemmen. 

2.2 Doelstellingen en resultaten rondom het thema ‘management, governance en 

leiderschap 
  

In het Kwaliteitskader wordt ‘management, governance en leiderschap’ als volgt omschreven:  
 

“Dit gaat over de aansturen en governance van de zorgorganisatie die faciliterend zijn voor 
kwaliteit, zoals het beleggen van verantwoordelijkheid, besluitvorming en risicomanagement, en 
over de strategische, statutaire en financiële verplichtingen.” 
 

Onderwerp Doel     Toelichting  

Visie op zorg en sturen 
op kernwaarden 

Door een verbreding 
van de doelgroep van 
kwetsbare oudere naar 
Sallandse senior vanaf 
60 jaar tot en met de 
laatste levensfase wil 
ZGR de (extramurale) 
zorg verbreden.  

   Kernwaarden zijn geactualiseerd in 
samenspraak met CCR en vastgesteld 
door de RvT. 

Leiderschap en goed 
bestuur 

 

De RvB werkt volgens 
de geldende versie van 
de Zorgbrede 

   In samenwerking met de RvT is het 
beleid op basis van de 
governancecode geactualiseerd en 
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Governance Code. 
 

vastgelegd in een 
toepassingsdocument. 

Rol en positie interne 
organen en 
toezichthouders 

 

CCR en OR faciliteren; 
WOR en WKKGZ 
toepassen 
 

   De communicatie met de diverse 
organen verloopt naar tevredenheid. 
Voortzetten huidige constructieve 
samenwerking. 

Inzicht hebben en 
geven 
 

De RvB is actief m.b.t. 
het lerend netwerk; 
 
De RvB loopt op 
gezette tijden mee 
binnen het primaire 
proces 

   In het eerste kwartaal is een formele 
start georganiseerd voor de 
deelnemende organisaties van het 
lerend netwerk. Medewerkers uit 
diverse geledingen hebben hieraan 
deelgenomen. RvB heeft meegelopen 
in de intramurale zorg en in de 
extramurale zorg.  

Raad van toezicht  De raad van toezicht 
heeft verbinding met 
de locatie.  

   Afgelopen jaar heeft de raad van 
toezicht een tweetal werkbezoeken 
aan de ZGR Angeli Custodes en ZGR 
Brugstede gebracht, waarbij is 
gesproken met medewerkers, 
vrijwilligers en bewoners. Daarnaast 
heeft er een ontmoeting tussen het 
middenkader en de raad van toezicht 
plaatsgevonden.  

Een specialist 
ouderengeneeskunde 
(SOG), 
verpleegkundige of 
psychosociaal 
zorgverlener is lid van 
de RvB 

Inhoudelijke verbinding 
en input 
 

   Er vindt periodiek overleg met de 
Periodiek overleg met de SOG-er 
plaats.    

3 Hoe wij denken over kwaliteit 

Kwaliteit is een breed begrip. Wat kwaliteit is, is voor iedereen anders. Net als goede zorg en 

dienstverlening voor iedereen anders is. Binnen ZGR onderscheiden we de begrippen ‘beleefde 

kwaliteit’ en ‘formele kwaliteit’ die in dit hoofdstuk verder toegelicht worden.  

3.1 Kwaliteit volgens ZGR  

Het kwaliteitsbeleid van ZGR is verbonden aan het strategisch programma ‘Aangenaam, vitaal en 

zelfredzaam ouder worden in het hart van Salland 2016-2020’ en strekt zich uit over ‘thuis 

wonen’, ‘beschut wonen’ en ‘beschermd wonen’ (wonen met 24/7 zorg in de nabijheid). 

ZGR vindt dat alle senioren in het hart van Salland het verdienen om eigen regie te hebben over 

een gezond, actief en zelfstandig leven en recht hebben op een optimale kwaliteit van leven in de 

laatste levensfase. Bij dit streven gaan we zoveel mogelijk uit van hoe cliënten deze punten zelf 

ervaren en beleven. Elk mens en elke zorg- of ondersteuningsvraag is tenslotte anders. 

Kwaliteit leveren betekent voor ZGR in eerste instantie dan ook 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. 

Het kwaliteitsbeleid van ZGR kent twee belangrijke invalshoeken. 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 
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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. 

Cliënten moeten erop kunnen vertrouwen dat de geboden zorg voldoet aan de voorwaarden en 

laatste inzichten op het gebied van kwaliteitszorg. Om hieraan te voldoen wordt de 

dienstverlening van ZGR geleverd overeenkomstig professionele vakinhoudelijke standaarden. 

ZGR monitort deze formele kwaliteit met verschillende instrumenten, waaronder interne- en 

externe audits en risicoindicatorenmetingen. 

Goede zorg betekent niet alleen dat de dienstverlening voldoet aan professionele standaarden, 

maar bovenal dat deze voldoet aan de wensen en eisen van onze cliënt en zijn naasten. Deze 

beleefde kwaliteit wordt bepaald door de interactie tussen de cliënt en de professional. ZGR 

streeft naar gastvrije zorg, ervaren klantgerichtheid, prettige bejegening, heldere en open 

communicatie en naar ervaren regie over de eigen leefsituatie. Om dit waar te maken 

organiseren we het samenspel tussen cliënten, nabije familie, vrijwilligers en medewerkers en 

reiken we met cursussen en scholingen handvatten aan om dit samenspel voor de cliënt zo 

soepel mogelijk te laten verlopen. 

 
       reflecteren 
 
 
 

 

 
 

 

 verbeteren 
 

In bovenstaande afbeelding  is onze visie op kwaliteit uitgebeeld. De drie pijlers vormen samen 

de kern van ons kwaliteitsbeleid en proces, waarin continue reflectie en verbetering centraal 

staan.  

In de linkerkant van de afbeelding is de formele kwaliteit uitgebeeld, die in paragraaf 3.2. verder 

besproken wordt. Het hart bestaat uit onze medewerkers en vrijwilligers die zich dagelijks met 

veel passie voor onze cliënten en bewoners inzetten. In hoofdstuk 5 leggen we uit hoe we ervoor 

zorgen dat zij deze passie voor hun werk blijven behouden. In hoofdstuk 6 gaan we vervolgens 

verder in op de beleefde kwaliteit en lichten we onder andere toe hoe we onze kwaliteit meten.  

3.2 Meten van kwaliteit  

Om de kwaliteit van onze zorg te verbeteren meten we deze regelmatig. Dat doen we op 

verschillende manieren. ZGR wil een lerende organisatie zijn. Daarom staat het leren en 

verbeteren bij deze metingen centraal. In deze paragraaf bespreken we hoe we onze formele 

kwaliteit meten.2 

                 

  wordt gemeten door   

                                                           
2
 In hoofdstuk 6 leggen we uit hoe we de beleefde kwaliteit meten.  

Formele                        

kwaliteit 

Beleefde 

kwaliteit 

Passie voor 

het vak 

 MIC-meldingen 

 MIM-meldingen 

 Klachten 

 Interne audits 

 Externe audits 

 Meten kwaliteitsindicatoren 
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MIC-meldingen                                                                                                                                                

Op iedere locatie is een MIC-aandachtsvelder (Meldingen Incidenten Cliënten) actief die de MIC-

meldingen in het ECD in de gaten houdt. Deze aandachtsvelder analyseert een melding, 

eventueel samen met collega’s, archiveert de melding en maakt kwartaaloverzichten. Daarnaast 

is er een centrale MIC-commissie actief. De MIC-commissie bewaakt en bevordert de kwaliteit 

van de geleverde zorg, voor zover die betrekking heeft op incidenten die tot een schadelijk 

gevolg voor de cliënt hebben geleid of hadden kunnen leiden.  

In 2018 is het aantal valincidenten afgenomen wat mede toe te schrijven is aan de implementatie 

van het elektronisch aftekensysteem Medimo op de locaties ZGR Stevenserf, ZGR Angeli 

Custodes, ZGR Swaenewoerd en Schuilenburg.3 De overige locaties starten in 2019 met 

Medimo. In 2018 hebben studenten onderzocht wat de oorzaak was van het toenemende aantal 

valincidenten in de voorgaande jaren. Ook is gestart met het opstellen van een valpreventie 

beleid. In 2019 zal het valpreventiebeleid verder uitgewerkt en geïmplementeerd worden. 
 

Het aantal val- en medicatiemeldingen in 2017 en 2018.  

 2017 2018 

 Medicatie Vallen Medicatie Vallen 

ZGR Stevenskamp  81 152 125 104 

ZGR Stevenserf 50 61 32 68 

ZGR Brugstede 34 56 44 32 

Schuilenburg 19 25 22 41 

ZGR Swaenewoerd 14 62 6 45 

ZGR Angeli Custodes 90 137 70 89 

ZGR MIEN 8 2 24 13 

Totaal 296 495 323 392 
 

In 2018 zijn er geen calamiteiten geweest die bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) 

gemeld moesten worden. Een aantal MIC-meldingen is verder onderzocht met een Prisma-

analyse. De inzet en werkwijze van de Prisma-analyse levert veel inzichten op over de MIC-

melding. De werkwijze en inzet van de analyse wordt in 2019 opgenomen in de MIC-procedure. 

Tijdens de interviews (onderdeel van de Prisma-analyse) bleek dat er andere afspraken zijn voor 

baxtermedicatie, die niet binnen ZGR bekend waren. De medicatie in de baxter hoeft niet 

gecontroleerd te worden door de zorgmedewerkers. Alleen het aantal tabletten moet 

overeenkomen met de RMF lijst van de cliënt. Dit staat niet in het medicatiebeleid van ZGR. Het 

medicatiebeleid wordt daarom in 2019 aangepast in samenwerking met de apotheek. Ook wordt 

gestart met een geneesmiddelendistributie commissie (GDC). Doel hiervan is het optimaliseren 

van de distributie van de geneesmiddelen en het handhaven en verbeteren van de algemene 

richtlijnen rondom medicatieveiligheid.  
 

MIM-meldingen                                                                                                                                 

In totaal waren er in 2018 21 MIM-meldingen (Meldingen Incidenten Medewerker) (in 2017 waren 

dat er 9), die te verdelen zijn in de volgende categorieën:  

• Agressie:  14 meldingen 

• Intimidatie:  1 melding 

• (Bedrijfs)ongeval: 6 meldingen 
 

Indien een medewerker melding maakt van een incident, bespreekt de locatiemanager deze met 

de betreffende medewerker. Waar mogelijk zet de manager vervolgacties uit. Bovenstaande 

meldingen en eventuele acties van de manager worden besproken in de Arbo-commissie, die 

                                                           
3
 De locatiespecifieke cijfers worden in hoofdstuk 7 waar nodig toegelicht.  
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vervolgens met verbetervoorstellen komt. In 2018 zien we een toename van het aantal 

agressiemeldingen, die met name toegeschreven kan worden aan de complexer wordende 

zorgvraag van onze cliënten. Het betreft hier agressie van cliënten naar medewerkers. Binnen 

ZGR wordt de BOM-methodiek geïmplementeerd. Bij deze methodiek wordt vooral gekeken naar 

de omgevingsfactoren bij cliënten. Hiermee kan in sommige gevallen agressie voorkomen 

worden. In 2019 wordt de BOM-training voortgezet. Verder zal in 2019 geïnventariseerd worden 

of medewerkers behoefte hebben aan een training over het omgaan met agressie. 
 

Klachten                                                                                                                                       

ZGR streeft naar tevreden klanten. Als er onverhoopt toch klachten zijn, zorgen we dat deze zo 

snel mogelijk en naar tevredenheid worden opgelost. We bevorderen een cultuur waarbinnen 

onvrede en klachten worden geuit. Op iedere locatie is daarom een cliëntenvertrouwenspersoon 

beschikbaar. Cliëntvertrouwenspersonen bemiddelen bij ongenoegen en bieden een luisterend 

oor. 

Nieuwe cliënten worden bezocht door de cliëntenvertrouwenspersonen. Cliëntenvertrouwens-

personen zijn daarnaast regelmatig bij diverse activiteiten aanwezig. Op die manier willen we de 

daadwerkelijke drempel zoveel mogelijk verlagen. De cliëntenvertrouwenspersonen hebben 

regelmatig overleg met de manager om opgevangen signalen te bespreken.  
 

In 2018 hebben we het meldingsformulier voor suggesties, klachten en adviezen opgenomen in 

het Elektronisch Cliënten Dossier (ECD). Reden hiervoor is dat op die manier makkelijk een 

rapportage uitgedraaid kan worden van de klachten. In 2018 zijn er geen meldingsformulieren 

ingevuld.  

In 2019 zal gekeken worden naar de huidige werkwijze van klachtenregistratie en opvolging.    

Ook de implementatie van het huidige formulier in het ECD wordt hierin meegenomen. 
 

ZGR maakt gebruik van een externe onafhankelijke klachtencommissie, Quasir. In 2018 zijn bij 

deze externe klachtencommissie twee klachten binnengekomen. Bij één klacht heeft Quasir de 

bemiddeling gedaan tussen de familie en ZGR. Bij de andere klacht heeft Quasir de familie 

verwezen naar ZGR. 
 

Interne audits                                                                                                                                    

In 2018 zijn op de volgende onderwerpen interne audits en/of controles uitgevoerd:        

- Medicatieveiligheid;                           

- ECD;                              

- Voedselveiligheid;                           

- Legionella.                                   

De verbeterpunten uit de controles op voedselveiligheid en Legionella zijn direct naar de 

betreffende locatie teruggekoppeld. 

Het verbeterpunt uit de interne audit op medicatieveiligheid is de Opiatenregistratie. De 

verantwoordingslijsten die bij de opiaten horen worden niet consequent ingevuld. Deze 

verantwoordingslijsten worden ook niet getekend door de apotheek voor retour. Dit komt niet 

overeen met het medicatiebeleid. Dit verbeterpunt is besproken met de apotheek en de 

werkwijze is aangepast. Bij de externe audit is specifiek op dit punt gelet. In 2019 wordt het 

gehele medicatiebeleid geëvalueerd met de apotheek. 
 

Naar aanleiding van de uitkomsten van de audits op het ECD zijn in 2018 de volgende acties 

uitgezet:  

- Er is een koppeling gemaakt tussen YSIS (het rapportagesysteem voor de SOG) en het 

ECD, waardoor de SOG-arts nu vanuit YSIS kan rapporteren in het ECD (dit is nu alleen 
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nog op locaties ZGR Schuilenburg en ZGR Angeli Custodes, mogelijk wordt dit 

doorgevoerd naar alle locaties waar de SOG-arts werkzaam is). 

- Medimo is geïmplementeerd en gekoppeld aan het ECD op de locaties ZGR Stevenserf, 

ZGR Swaenewoerd, Schuilenburg en ZGR Angeli Custodes. Dit wordt ook doorgevoerd 

naar de locaties ZGR Stevenskamp en ZGR Brugstede.  

- Het ECD (centraal niveau) is van start gegaan in 2018. De key-users kunnen nu met 

gerichte voorstellen komen om het ECD te verbeteren. Deze kunnen ze neerleggen bij het 

Platform ECD die beslissingsbevoegd is om eventuele veranderingen door te voeren. 

Hierdoor is het draagvlak voor de verbetering van het ECD toegenomen.  

- De scholing voor nieuwe medewerkers wordt vanwege een tekort aan draagvlak met 

ingang van 2019 niet meer organisatiebreed uitgevoerd. De scholing zal op de locaties 

zelf worden opgepakt. De key-user wordt in het inwerkproces meegenomen waardoor het 

ECD aan bod komt en gerichte voorlichting en uitleg gegeven kan worden passend bij de 

individuele behoefte van de medewerker.  

- Er is gewerkt aan een nieuw auditinstrument dat zich richt op de pijlers van PREZO en 

het Kwaliteitskader. Vanuit dit nieuwe auditinstrument wordt het gesprek aangegaan met 

de desbetreffende coördinerende verzorgende/verpleegkundige  of persoonlijk begeleider. 

Tijdens dit gesprek wordt samen een dossier bekeken en waar nodig aangepast. Dit past 

goed bij de lerende organisatie die we willen zijn.  
 

Verbeterpunten uit de ECD-audits, die meegenomen worden naar het kwaliteitsplan 2019, zijn: 

- Het uitbreiden van het verhaal van de cliënt in het ECD. Deze mogelijkheid is nu beperkt 

en wordt niet uitgevraagd en beschreven volgens de richtlijnen. Daarbij wordt ook 

gekeken of het levensverhaal ergens anders opgeslagen kan worden, zodat het beter 

zichtbaar wordt.  

- Het levensverhaal van bewoners op de PG-afdeling is vaak uitgebreider beschreven dan 

die van de bewoners op de afdelingen somatiek. Ook hier zal in 2019 verder aan worden 

gewerkt.   
 

Meten van de kwaliteitsindicatoren                                                                                                         

Er zijn drie categorieën van indicatoren: 

 Indicatoren basisveiligheid; 

 Indicatoren toezicht IGJ; 

 Indicatoren direct vanuit het Kwaliteitskader. 

Deze indicatoren zijn in 2018 op alle locaties gemeten. De aanlevering van deze indicatoren voor 

externe verantwoording vindt plaats in 2019. Uit de indicatoren blijkt dat tussen de locaties een 

verschil is met betrekking tot de inzet van psychofarmaca. Het percentage psychofarmaca binnen 

ZGR ligt rond de 45%. Er zijn vooral verschillen zichtbaar tussen somatiek- en PG-afdelingen. 

Om meer inzicht te krijgen in hoe we omgaan met de inzet van psychofarmaca zijn we in 2019 

gestart met een onderzoek op het gebruik en de inzet van psychofarmaca. Daarbij wordt ook 

gekeken naar de eisen vanuit de Wet zorg en dwang. 

3.3. Doelstellingen en resultaten rondom het thema veiligheid 
 

In het Kwaliteitskader wordt ‘veiligheid als volgt omschreven:  
 

“Garanderen van basisveiligheid betekent dat een zorgorganisatie met gebruikmaking van 

relevante professionele standaarden en richtlijnen, vermijdbare schade bij cliënten zoveel 

mogelijk voorkomt en leert van veiligheidsincidenten. Het gaat om risicobewustzijn en 

risicoreductie.” 
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Doelstellingen en resultaten in 2018  

Onderwerp Doel     Toelichting  

Medicatie-
veiligheid 

Implementeren van 
Medimo, verminderen 
van medicatiefouten 

   In 2018 is Medimo geïmplementeerd op de 
locaties ZGR Schuilenburg, ZGR Stevenserf, 
ZGR Angeli Custodes en ZGR Swaenewoerd. 
De locaties ZGR Stevenskamp en ZGR 
Brugstede gaan in 2019 starten met Medimo 
Door het invoeren van Medimo is het aantal 
medicatiefouten afgenomen bij de locatie ZGR 
Angeli Custodes (zie verder de tabel met MIC-
meldingen in hoofdstuk 3.2). 

BOPZ/Wet 
zorg en 
dwang 

Implementeren van de 
Wet zorg en dwang 

   De Wet zorg en dwang treedt 1 januari 2020 in 
werking. In 2019 bereiden we ons voor op 
deze wet en wordt deze geïmplementeerd. 

MIC- 
meldingen 

Valpreventiebeleid 
opstellen en 
implementeren 
Analyseren van de 
meldingen 

   In 2018 is het aantal valincidenten afgenomen 

ten opzichte van 2017. In 2018 is er een 
onderzoek uitgevoerd door studenten over de 
toename van het aantal valincidenten in de 
voorgaande jaren. Ook is gestart met het 
opstellen van een valpreventiebeleid. In 2019 
zal het valpreventiebeleid verder uitgewerkt en 
geïmplementeerd worden. In 2018 is er twee 
keer een Prisma-analyse uitgevoerd. Het 
uitvoeren van deze analyse geeft meer inzicht 
in de oorzaak van de meldingen en de 
verbetermogelijkheden. De Prisma-analyse 
wordt als zeer waardevol ervaren, in 2019 
wordt deze opgenomen in het MIC-beleid. De 
kwaliteitsadviseur zal de Prisma training gaan 
volgen. 

Infectie-
preventie 

Opstarten 
infectiepreventiecommis-
sie met een 
ziekenhuishygiënist 

   In 2018 is er een infectiepreventiecommissie 
samengesteld. Er is een contract aangegaan 
met de Isala Klinieken. De ziekenhuishygiënist 
neemt deel aan de commissie. Zij is de 
inhoudelijk deskundige, neemt deel aan de 
interne audits en gaat scholingen geven. 
Het projectplan voor de infectiepreventie is 
geschreven en de projectleider is aangesteld. 

Risico- 
indicatoren 
meting 

Jaarlijks 
Kwaliteitsindicatoren-
meting uitvoeren 
Minimaal 2x per jaar 
risico-inventarisatie per 
cliënt uitvoeren  

   De kwaliteitsindicatorenmeting is in 2018 
uitgevoerd voor de verpleeghuiszorg en voor 
de thuiszorg. De indicatoren zijn aangeleverd 
aan het Zorginstituut Nederland. De 
verplichting van het twee keer per jaar verplicht 
invullen van risicosignaleringslijsten is komen 
te vervallen. Dit heeft ertoe geleid dat we de 
afspraken over het invullen van de checklist 
‘veilige zorg’ hebben gewijzigd. Onderdeel van 
het werk van de verzorgenden is het 
signaleren van risico’s. Op elk moment wordt 
er gekeken of er risico’s zijn en of hier acties 
op ingezet moeten worden. Indien er een risico 
is, wordt dit gerapporteerd en worden de acties 
beschreven. Dit komt tevens terug in het multi 
disciplinair overleg (MDO). 
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4. Over onze cliënten  

In dit hoofdstuk schetsen we een algemeen beeld van onze cliënten, geven we onze visie op een 

goede oude dag en alle elementen die daar volgens ons bij komen kijken. Ook laten we onze 

cliënten aan het woord en blikken we terug op de acties en ontwikkelingen rondom de thema’s 

persoonsgerichte zorg en wonen en welzijn. 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 Een goede oude dag 

Bij ZGR kijken wij in de breedste zin van het woord naar ‘een goede oude dag’. Samen met de 

cliënt en zijn of haar naasten kijken we welke ondersteuning nodig is om hem of haar 

                                                           
4
 in bovenstaande berekeningen per locatie zijn de tijdelijke bewoners niet meegenomen. 
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aangenaam, vitaal en zelfredzaam, ouder te laten worden. Eigen regie is daarbij het 

sleutelwoord. We stimuleren onze cliënten om zelf de dingen te doen die ze nog kunnen doen en 

passen onze zorg en dienstverlening hier op aan. De afspraken die we hier samen over maken 

leggen we vast in het persoonlijke zorgleefplan. Dit plan wordt ieder half jaar (en waar nodig 

eerder) geëvalueerd om te kijken of de afspraken en invulling nog voldoen aan de wensen en 

behoeften van de cliënt.  

In het zorgleefplan kijken we verder dan de specifieke zorgvraag van de cliënt en hebben we 

aandacht voor welzijn in de breedste zin van het woord (zowel op individueel als op 

groepsniveau). Zo kijken we hoe we met zorgtechnologie en de BOM-methodiek de 

woonomgeving van onze cliënten zoveel mogelijk kunnen aanpassen aan hun wensen en 

behoeften. Daarnaast bieden we cliënten en hun naasten ondersteuning op het gebied van 

levens- en zingevingsvragen door onze geestelijke verzorger en kijken we in het kader van 

welzijn samen naar de daginvulling van de cliënt. Daarbij denken we in mogelijkheden in plaats 

van beperkingen. Door financiële kaders en bepaalde structuren, zoals openingstijden van onze 

dagbesteding, los te laten, hebben we een welzijnsaanbod 

gecreëerd, waarin we cliëntvraag echt centraal zetten.  

Dat is terug te zien in bijvoorbeeld de verruiming van ons 

dagbestedingsaanbod op de locatie ZGR Stevenserf, waar cliënten 

met psychogeriatrische ondersteuningsvragen nu ook in het 

weekend terecht kunnen. Door hen ook in de weekenden structuur, 

gezelligheid en aandacht te bieden, worden mantelzorgers ontlast 

en kunnen cliënten langer veilig thuis in hun vertrouwde omgeving 

blijven wonen.  

Het denken in mogelijkheden in plaats van beperkingen is ook terug 

te zien in ons activiteitenaanbod.  Zo organiseerden we in 2018 voor 

bewoners en cliënten van ZGR MIEN een reis naar Lourdes, liepen 

we mee met de Sallandse Wandelvierdaagse, organiseerden we 

een Rummikubmarathon en brachten we bezoekjes aan onder 

andere Amsterdam, Go Ahead Eagles, verscheidene musea, 

tuincentra en Ikea. Welzijn betekende in 2018 niet alleen dat we 

erop uit gingen. We brachten het ook naar onze locaties, in de vorm 

van de liefde en persoonlijke aandacht van onze muziektherapeute, 

contactclowns en ‘locatiehond’ Indy, die waar mogelijk wekelijks 

even met de bewoners van ZGR Stevenserf komt knuffelen en 

wandelen. Met het project ’t Groene hart van Salland’ brachten we 

meer groen in en rondom onze locaties met als doel onze bewoners 

in hun dagelijkse bezigheden meer met de natuur in aanraking te 

laten komen. Bijvoorbeeld door groenten en fruit uit eigen tuin 

samen te verwerken tot een heerlijke maaltijd en bloemen en 

planten uit eigen tuin te verwerken tot een boeket of bloemstuk.  
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 4.2  Aan het woord: cliënten en hun naasten over ZGR  

 

4.3. Doelstellingen en resultaten ZGR rondom de thema’s persoonsgerichte zorg en wonen 

en welzijn  
 

In het Kwaliteitskader wordt ‘persoonsgerichte zorg’ als volgt omschreven:  
 

“Dit gaat over de wijze waarop de cliënt in alle levensdomeinen uitgangspunt is bij zorg- en 

dienstverlening. Iemand met een zorg- en ondersteuningsbehoefte is vooral een uniek persoon 

met een eigen geschiedenis, een eigen toekomst en eigen doelen. Persoonsgerichte zorg en 

ondersteuning vindt plaats binnen een relatie tussen cliënten en zijn naaste(n), zorgverlener en 

zorgorganisatie. De kwaliteit van deze relatie bepaalt mede de kwaliteit van zorg.” 
 

Doelstellingen en resultaten in 2018  

Onderwerp Doel     Toelichting  

ECD Uitvoeren van een interne 
audit op ECD om kwaliteit 
te verhogen 
Openstaande signaleringen 
in kwaliteitsmonitor 
wekelijks checken en 
uitvoeren.  
Afspraken over zorg- en 
dienstverlening worden 
vastgelegd.  

   Op alle locaties heeft 2x een interne audit op 
het ECD plaatsgevonden. De resultaten van 
deze interne audit zijn teruggekoppeld naar de 
woonzorgcoördinatoren (wozoco’s) van de 
locatie. De wozoco’s hebben de uitkomsten 
verwerkt in de ECD’s.5  
De kwaliteitsmonitor wordt gecheckt door de 
key-users. De openstaande meldingen worden 
rechtstreeks met betreffende medewerker 
besproken. 
De afspraken die worden gemaakt met de 
cliënt worden vastgelegd in het ECD. Deze 
afspraken worden geëvalueerd tijdens de 

                                                           
5
 De resultaten van de interne audits op het ECD staan beschreven in paragraaf 3.2. 
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cliëntbespreking of het MDO. Via Caren 
hebben familieleden inzicht in het ECD.  

MDO Evalueren van huidige 
werkwijze MDO 

   In 2018 heeft er een evaluatie plaatsgevonden 
op de huidige werkwijze van het MDO, waarbij 
verschillen in de werkwijze rondom het MDO 
tussen de locaties zijn geconstateerd. Om die 
reden is een nieuw formulier ontwikkeld voor 
de voorbereiding en verslaglegging van het 
MDO. Deze is geïmplementeerd en staat in 
het ECD. 
In 2019 wordt verder gekeken naar de 
werkwijze van het MDO, dit wordt samen met 
Carinova gedaan in verband met de rol van de 
specialist ouderengeneeskunde (SOG) in dit 
proces.  

 

In het Kwaliteitskader wordt  ‘wonen en welzijn’ als volgt omschreven:  
 

“Dit gaat over de wijze waarop de organisatie en zorgverleners in hun zorg- en dienstverlening 

enerzijds oog hebben voor optimale levenskwaliteit en welbevinden van cliënten en betrokken 

naaste(n) en anderzijds gericht zijn op het bevorderen en ondersteunen hiervan.” 
 

Doelstellingen en resultaten in 2018  

Onderwerp Doel     Toelichting  

Familie-
participatie 

Organiseren familie-
avonden 
ZGR MIEN aansluiten bij 
het project 
familieparticipatie 

   In 2018 hebben er op alle locaties familie-
avonden plaatsgevonden. Daarbij zijn de 
samenwerking en verwachtingen tussen 
personeel en familieleden besproken. Ook het 
onderwerp welzijn is regelmatig besproken. 
Familieleden worden uitgenodigd om hierin te 
ondersteunen. ZGR MIEN medewerkers zijn 
nu ook aangesloten met twee 
aandachtsvelders om de verbinding te maken 
met de thuiszorgtak met als doel 
familieparticipatie ook bij ZGR MIEN verder te 
implementeren. 

BOM BOM-methodiek 
implementeren in de 
organisatie 

   In 2018 zijn de locaties met PG-afdelingen 
veranderd naar de inzichten van de BOM-
methodiek. Dat betekent onder andere dat er 
warme kleuren op de muren zijn gekomen en 
belevingsgerichte hoeken zijn ingericht. 
Daarnaast is in het najaar een start gemaakt 
om zowel medewerkers als vrijwilligers te 
scholen met deze methodiek. Dit zal in 2019 
een vervolg krijgen. 

Welzijn 
Voorop! 

Implementeren van het 
welzijnsbeleid 

   In 2018 is het nieuwe welzijnsbeleid 
geschreven en is er gestart met de 
implementatie hiervan. Het 
trainingsprogramma ‘Welzijn Voorop!’ is 
gestart. In 2018 hebben er drie inspirerende 
theatervoorstellingen plaatsgevonden voor 
medewerkers. 

Zingeving / 
geestelijke 
verzorging 

Implementeren van het 
beleid geestelijke 
verzorging 

   De geestelijke verzorger heeft met de  
contactpersonen van alle locaties het beleid 
geestelijke verzorging geïmplementeerd. Ze is 
zichtbaar op de locaties en wordt benaderd 
voor cliënten met levensvragen. Dit wordt als 
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een meerwaarde gezien in de 
belevingsgerichte zorg. Daarnaast heeft ze 
een bijeenkomst gehad met mantelzorgers 
waarvan de partners op de locatie ZGR Angeli 
Custodes wonen. 

5. Over onze medewerkers 

In dit hoofdstuk werpen we een blik op onze medewerkers en leggen we uit hoe we ervoor 

zorgen dat zij hun werkzaamheden met passie en plezier kunnen uitvoeren. Daarnaast blikken 

we terug op de doelen die we in 2018 rondom het thema personeelssamenstelling hebben 

gesteld.  

 

* In bovenstaande aantallen zijn leerlingen en stagiaires ook meegenomen.  
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5.1 Onze speerpunten 
 

De cliënt centraal                          

In 2018 zijn we gestart met twee organisatie ontwikkeltrajecten ‘Welzijn Voorop!’ en ‘Zo doen wij 

het’. In beide trajecten gaat het over het leefplezier van de cliënt en het werkplezier van de 

medewerker. Daarin zetten wij niet alleen de cliënt, maar ook de medewerker centraal. Omdat we 

overtuigd zijn dat er een onlosmakelijk verband is tussen een medewerker die met plezier werkt 

en een cliënt die een goed leven leidt. Het traject ‘Zo doen wij het’ gaat over houding en gedrag, 

maar ook over taken en verantwoordelijkheden. Met een klankbordgroep van medewerkers van 

de verschillende organisatieonderdelen en disciplines wordt een plan van aanpak ontwikkeld. 

Een aantal conclusies tot nu toe: 

 Gedeeld enthousiasme over het traject; 

 Vertrouwen is een zeer belangrijke randvoorwaarde om eigenaarschap te tonen; 

 We zijn op weg  dus niet opnieuw starten, maar versterken en (door)ontwikkelen; 

 Samen  ieder vanuit zijn/haar rol; 

 Diversiteit team/medewerkers vraagt om maatwerk; 

 Aanspreken vanuit passie/drive/motivatie naar lonkend perspectief (what’s in it for me); 

 Taalgebruik essentieel. Dezelfde taal spreken geeft houvast en zorgt voor verbinding.  
 

Binden en behouden                      

Het binden en behouden van medewerkers is een ingewikkelde opgave. Medewerkers hebben 

een enorme keuzevrijheid op de arbeidsmarkt. Het verloop is hierdoor in de afgelopen jaren 

toegenomen. Ook zien we een toenemende doorstroom van thuiszorg naar verpleeghuiszorg. 

Om medewerkers te behouden zetten we in op persoonlijk contact, korte lijnen, het bieden van 

voldoende ontwikkelmogelijkheden en leggen we verantwoordelijkheden zo laag mogelijk neer 

binnen de organisatie.  

We vinden het belangrijk dat medewerkers plezier in hun werk hebben en houden. Door 

medewerkers met ‘Zo doen wij het’ hun eigen teamkaders te laten creëren, hopen we hieraan 

een belangrijke bijdrage te kunnen leveren. Om te kunnen voorzien in voldoende kwalitatief 

personeel zijn we daarnaast gestart met een BBL-traject voor de opleiding VIG/MMZ. Leerlingen 

krijgen een baangarantie, waarmee we hen willen binden aan onze organisatie. Om de 

begeleiding van leerlingen en werkbegeleiders beter te faciliteren gaan we een praktijkopleider 

werven. Deze persoon is een belangrijke schakel tussen school, leerling en werkgever.  

ZGR is in het kader van het regionaal ontwikkelbudget samen met Het Dijkhuis in Bathmen 

kartrekker van de Sallandse praktijkroute. Deze nieuwe vorm van opleiden brengt theorie en 

praktijk dichter bij elkaar en zal in september 2019 van start gaan.  

Specialist in ondersteuning bij dementie                  

ZGR is al decennia lang specialist in de ondersteuning van mensen met dementie. Om hen te 

kunnen voorzien van de beste zorg hebben we drie casemanagers dementie, achttien 

gespecialiseerd verzorgenden psychogeriatrie (GVP) en twee breinomgevingscoaches in dienst. 

Daarnaast organiseerden we in 2018 BOM-trainingen voor medewerkers van alle locaties, om 

onze kennis en kunde op dit gebied te vergroten.  
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5.2 Doelstellingen en resultaten ZGR rondom het thema personeelssamenstelling  

In het Kwaliteitskader wordt ‘personeelssamenstelling’ als volgt omschreven:  
 

“Dit gaat over de adequate samenstelling van het personeelsbestand. Hoeveel zorgverleners met 

welke vaardigheden en competenties zijn nodig om te voorzien in de (fluctuaties in) wensen en 

behoeften van de cliënten waaraan de zorgorganisatie zorg en ondersteuning biedt?” 
 

Doelstellingen en resultaten in 2018 

Onderwerp Doel     Toelichting  

Voor de 
personeelssamen-
stelling 
gebruikmaken van 
de normen die er 
zijn. De kaders 
voor voldoende en 
bekwaam 
personeel gaan 
over: aandacht, 
aanwezigheid, 
toezicht 
specifieke kennis 
en vaardigheden 
als reflectie, leren 
en ontwikkelen 

Toetsen of de 
aanwezigheid/ 
toezicht op de 
groepen 
overeenkomt met de 
beschreven situatie 
De beschreven 
situatie wordt elk 
half jaar 
geëvalueerd 

   Tijdens intensieve zorgmomenten zijn er 
twee medewerkers beschikbaar per afdeling. 
Toezicht in de algemene ruimtes (huiskamer, 
terras, gangen, beleefhoekjes) is 
georganiseerd door inzet van stagiaires, 
vrijwilligers en mantelzorgers. Daarnaast 
maakt ZGR gebruik van domotica als 
ondersteunend hulpmiddel. 
Op alle locaties met behandeling is 24/7 een 
verpleegkundige aanwezig.  
In 2018 is gestart met de implementatie van 
de BOM-methodiek (zie hoofdstuk 2) en met 
het ontwikkelprogramma Welzijn Voorop! (zie 
hoofdstuk 2). Hiermee vergroten we de 
kennis en vaardigheden van medewerkers.  

 Implementatie van 
de HR-strategie en 
het strategisch 
leerplan 
Doorontwikkeling 
van e-learning, het 
kwaliteitsregister en 
de eigen regie van 
medewerkers 

   De implementatie van het kwaliteitsregister 
zorgde aanvankelijk voor onrust en soms 
zelfs weerstand. De personeelsadviseur is 
daarom aangesloten bij alle teamoverleggen 
om uitleg te geven en vragen te 
beantwoorden. Dit heeft een positief effect 
gehad. De e-learning is geëvalueerd. Uit de 
evaluatie kwamen de volgende knelpunten 
naar voren: cesuur 80% te hoog, modules te 
ziekenhuisgericht, inhoud te complex voor 
niveau 1 en niveau 2. Oorzaak lag 
hoofdzakelijk in het feit dat ZGR 
medewerkers volledig de vrije keuze liet 
maken in alle 140 modules. Om die reden 
zijn er meer kaders aangebracht. 
Medewerkers kunnen alleen kiezen uit 
modules die passen bij hun opleidingsniveau. 
Daarnaast worden verplichte modules 
duidelijk aangegeven. Om de kwaliteit van 
zorg te kunnen leveren die een cliënt 
verdient, is het belangrijk dat een 
medewerker weet wat hij doet. Daarbij is een 
cesuur van 80% realistisch als een 
medewerker een (verplichte) module doet die 
qua kennis en niveau aansluit bij de functie. 
We zijn gestart met een 
organisatieontwikkelingstraject ‘Zo doen wij 
het’ (zie verdere toelichting in paragrafen 2, 5 
en 6).  

De personeels-
samenstelling 
jaarlijks evalueren 

De personeels-
samenstelling wordt 
opgenomen in het 

   Personeelssamenstelling is gepubliceerd op 
de website. 
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in het 
kwaliteitsverslag en 
publiceren op de 
website 

jaardocument en 
wordt voor 1 juli 
2018 gepubliceerd 
op de website 

Iedere zorgverlener 
heeft tijd en ruimte 
om op gezette 
tijden mee te lopen 
bij een collega 
organisatie uit het 
Lerend Netwerk. 
Dit wordt 
vastgelegd in het 
kwaliteitsplan en 
geëvalueerd in het 
kwaliteitsverslag 

De kaders voor het 
meelopen met een 
collega worden 
beschreven in 2018 

   In 2018 is het Lerend Netwerk van start 
gegaan. Hiervoor is een overeenkomst 
getekend door vier zorgorganisaties. Er heeft 
een startbijeenkomst plaatsgevonden waarbij 
ruim 100 medewerkers aanwezig waren en 
waar presentaties zijn gegeven om elkaar te 
inspireren. Na de startbijeenkomst zien we 
dat op alle niveaus uitwisseling plaatsvindt. 
Voorbeelden hiervan zijn: 

- Bestuurders bespreken met elkaar de 
kwaliteitsplannen en 
kwaliteitsverslagen. 

- Er zijn bijeenkomsten gepland op 
thema’s bijvoorbeeld AVG en OR. 

- Er is een samenwerking vanuit het 
ontwikkelbudget rondom toezicht met 
technologie. 

- Medewerkers worden gestimuleerd 
om contact te zoeken binnen het 
Lerend Netwerk bij vragen. 

Iedere zorgverlener 
heeft voldoende tijd 
en ruimte om te 
leren en te 
ontwikkelen via 
feedback, 
intervisie, reflectie 
en scholing. De 
omvang en aard 
hiervan worden 
vastgelegd in het 
kwaliteitsplan en 
geëvalueerd in het 
kwaliteitsverslag 

HR strategie verder 
implementeren.  
Kwaliteitsregister 
gebruiken bij POP-
gesprekken 

   Er wordt veel scholing aangeboden binnen 
ZGR. Enkele voorbeelden: e-learning, 
ethiektraining voor verpleegkundigen, BOM-
methodiektraining, inspiratiemiddag ‘zorg met 
groen’, themabijeenkomst valpreventie. 
Daarnaast loopt er een groots opgezet 
scholingstraject ‘Welzijn Voorop!’ voor alle 
medewerkers. In 2018 hebben 50 procent 
van de medewerkers een POP-gesprek 
gehad (m.u.v. de locatie ZGR Swaenewoerd 
i.v.m. het vertrek van de manager). In 2019 
zal de procedure worden geëvalueerd en 
nemen we ook het kwaliteitsregister op als 
bespreekpunt. Het organiseren van een  
intervisiebijeenkomst moet nog nader 
uitgewerkt worden.  

6 Hoe anderen over ons denken 

In dit hoofdstuk leggen we uit hoe we de kwaliteit van onze zorg- en dienstverlening in beeld 

brengen. Daarbij maken we onderscheid tussen de verschillende doelgroepen die bij onze 

organisatie betrokken zijn. Daarnaast geven we inzage in hoe anderen over ons denken. Bij ZGR 

geven we immers het woord graag aan anderen. In dit hoofdstuk vertellen we ook meer over 

onze doelstellingen en resultaten rondom het thema ‘gebruik van informatie’.   

6.1 Hoe we onze kwaliteit meten en verbeteren 

Binnen ZGR meten we onze kwaliteit op diverse manieren. Op die manier ontstaat een breed 

beeld van onze geleverde zorg- en dienstverlening en wordt inzichtelijk waar onze 

verbeterpunten liggen. Door op verschillende wijze onze kwaliteit te meten, spreken we de 

verschillende betrokken doelgroepen aan en geven we hen de mogelijkheid om onze zorg- en 

dienstverlening te beoordelen. Goede zorg lever je immers samen.   
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Cliënten                                                                                                                                  

Bij ZGR staat de cliënt centraal. Wanneer senioren bij ons komen wonen vinden we het 

belangrijk dat zij zoveel mogelijk hun eigen leven kunnen blijven leiden, zoals zij dat willen. Om 

daarin te kunnen blijven voorzien, is de mening van onze cliënten dus doorslaggevend. Daarom 

vinden we het belangrijk om hun oordeel op diverse wijzen vast te leggen en te meten. Dat doen 

we onder andere door middel van: 

- Familieavonden: twee keer per jaar organiseren we een familieavond, waarbij we de 

naasten van onze bewoners informeren over relevante ontwikkelingen en waar tips en 

ervaringen worden uitgewisseld. Op die manier kijken we ook vanuit het perspectief van 

de naasten van onze bewoners naar onze zorg- en dienstverlening. Dat leidt tot veel 

concrete en waardevolle input waar we mee aan de slag kunnen. Zo is naar aanleiding 

van de familieavond op de locatie ZGR Angeli Custodes een ideeënbus voor activiteiten 

in het leven geroepen en wordt gekeken of er meer activiteiten in de avond 

georganiseerd kunnen worden.   

- Spiegelgesprekken: in 2017 zijn we gestart met spiegelgesprekken, waarbij een 

onafhankelijke gespreksleider met de cliënt en zijn of haar naasten in gesprek gaat over 

de verleende zorg. Medewerkers zijn bij dit gesprek als toehoorders aanwezig. In 2018 

heeft er een spiegelgesprek plaatsgevonden op ZGR Angeli Custodes. De uitkomsten 

van dit gesprek zijn gedeeld binnen het betreffende team. Bewoners noemden in dit 

gesprek het geluid van dichtvallende deuren ’s nachts. Door dit te benoemen werden 

medewerkers zich bewust van hun eigen handelen ’s nachts en is afgesproken om 

deuren ‘dicht te doen’ in plaats van dicht te laten vallen. 

Op de locaties Schuilenburg, ZGR Brugstede en ZGR Angeli Custodes zijn de geplande 

spiegelgesprekken afgelast, omdat de betrokken cliënten en familieleden aangaven 

voldoende input geleverd te hebben tijdens de familieavonden. De wens van cliënten en 

familieleden zal ook dit jaar leidend zijn in de organisatie van de spiegelgesprekken.  

- Zorgkaart Nederland: Zorgkaart Nederland is de grootste onafhankelijke 

zorgbeoordelingssite van Nederland. Cliënten en hun naasten kunnen hier een 

(anonieme) beoordeling achterlaten. De beoordelingen van Zorgkaart Nederland worden 

gemonitord door de kwaliteitscoördinator. Aan de hand van de beoordelingen worden 

waar nodig verbeteracties opgesteld.  

- Einde zorg gesprekken: zes weken nadat cliënten uit zorg zijn, vindt het einde 

zorggesprek plaats, waarin we de bevindingen over de ontvangen zorg en ondersteuning 

evalueren. Cliënten en hun naasten zijn positief over de ontvangen zorg en 

ondersteuning en zien hun naasten opbloeien. Wel worden hier en daar signalen 

afgegeven over de informatievoorziening, met name bij de start van de zorg of bij 

afwijkende zorgtijden. Deze informatie is gedeeld binnen de desbetreffende teams.  

- Multidisciplinair overleg (MDO): tijdens dit halfjaarlijkse overleg wordt gekeken of het 

zorgplan nog past bij de huidige wensen en behoeften van de betreffende bewoner en 

worden waar nodig wijzigingen aangebracht om de zorg- en ondersteuning te 

optimaliseren. In 2018 is de huidige werkwijze van het MDO geëvalueerd (zie paragraaf 

4.4.).   

- Cliënttevredenheidsonderzoek: eind 2018 heeft het onafhankelijke bureau Zorfocuz een 

cliënttevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder bewoners en cliënten van ZGR. Het 

onderzoek was voornamelijk gericht op de realisatie van ZGR-brede strategische 

speerpunten als persoonlijke zorg en aandacht, welzijn en beweging.  De locaties blijken 

op deze onderdelen goed te scoren. Verbeterpunten zijn er op het gebied van 

cliëntcommunicatie en passende activiteiten. In samenspraak met de verschillende 
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locatieraden worden waar nodig in het tweede kwartaal van 2019 aan de hand van de 

uitkomsten concrete verbeteracties opgesteld.    

Medewerkers                                                                                                                                 

Eén van de speerpunten binnen onze organisatie is welzijn, in de breedste zin van het woord. 

Daarbij kijken we niet alleen naar het welzijn van onze bewoners, maar ook naar het welzijn van 

onze medewerkers en vrijwilligers. Wanneer zij goed in hun vel zitten en hun plekje binnen de 

organisatie hebben gevonden, stralen ze dat immers ook uit naar onze cliënten.  

Om hiervoor te zorgen gaan we actief met onze medewerkers in gesprek, zowel over hun eigen 

ontwikkeling, als over de ontwikkeling van de organisatie. In de jaarlijkse persoonlijk 

ontwikkelgesprekken (POP-gesprekken) gaan we de dialoog met onze medewerkers aan en 

verbinden we hun persoonlijke ambities met de doelen van de organisatie. Iedere drie jaar 

voeren we daarnaast een medewerkerstevredenheidsonderzoek uit, waarin medewerkers de 

gelegenheid krijgen om anoniem hun oordeel te geven over de kwaliteit van de werkomgeving. 

De uitkomsten van dit onderzoek vormen een belangrijke graadmeter voor de beleefde kwaliteit 

van onze medewerkers en worden als uitgangspunt gebruikt  in de ontwikkeling van ons HR-

beleid.  

Omdat welzijn bij ZGR verder gaat dan onze werkomgeving, nodigen we onze medewerkers in 

2019 daarnaast vrijblijvend uit voor een Periodiek Medisch Onderzoek (PMO). In dit onderzoek 

worden naast algemene medische vragen, ook zaken als de ervaren werkdruk en inspraak in het 

werkproces aan de orde gebracht, waarmee we relevante input over de beleefde kwaliteit van 

onze medewerkers ophalen.  

In 2018 zijn we gestart met het project ‘Zo doen wij het’ waarin we de regelruimte rondom 

zelforganisatie vastleggen. Medewerkers kunnen door deelname aan de klankbordgroep actief 

bijdragen aan het vaststellen van de kaders rondom zelforganisatie en zo actief bijdragen aan het 

creëren van een prettige werkomgeving.  

Vrijwilligers                              

ZGR heeft ruim zeshonderd vrijwilligers aan zich verbonden die helpen bij de dagelijkse 

ondersteuning van onze cliënten. Mede dankzij hen kunnen wij onze cliënten de ondersteuning 

en aandacht geven die ze verdienen. Wij vinden het belangrijk dat onze vrijwilligers hun werk met 

plezier uit kunnen oefenen en zich gesteund voelen in hun werkzaamheden. Om die reden 

beschikt elke woonzorglocatie over een eigen vrijwilligerscoördinator die toeziet dat iedere 

vrijwilliger in zijn/haar kracht wordt gezet en waar nodig een luisterend oor biedt.  

Om ervoor te zorgen dat onze vrijwilligers hun werkzaamheden met vertrouwen uit kunnen 

voeren, bieden wij hen jaarlijks verschillende scholingen aan. In 2018 hebben op alle 

woonzorglocaties bhv-trainingen plaatsgevonden om vrijwilligers handvatten mee te geven in hoe 

te handelen en te assisteren bij een mogelijke noodsituatie. Uiteraard zal de verantwoordelijkheid 

en coördinatie in dergelijke situaties bij de bhv’ers van desbetreffende locatie blijven liggen.  

We vinden het daarnaast ook belangrijk om vrijwilligers te betrekken in ons beleid. Zo hebben zij 

afgelopen jaar de gelegenheid gekregen om de theatervoorstellingen rondom het project ‘Welzijn 

Voorop!’ bij te wonen en zijn vrijwilligers van de locatie ZGR Brugstede meegenomen in de BOM-

trainingen. Vrijwilligers van de overige woonzorglocaties worden in 2019 geschoold in deze 

methodiek. Daarnaast informeren we vrijwilligers tijdens vrijwilligersbijeenkomsten en met onze 

digitale vrijwilligersnieuwsbrief over de actuele ontwikkelingen binnen onze organisatie. Ze 

worden verder actief betrokken bij de teams op de locaties.  
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6.2 Behaalde certificaten en bezoeken   
 

PREZO                                                          

In 2018 hebben we de externe PREZO-audit succesvol afgerond op ZGR Stevenskamp, ZGR 

Stevenserf, ZGR Angeli Custodes, ZGR Swaenewoerd, ZGR MIEN en het Centraal Bureau. Alle 

bovengenoemde onderdelen hebben daarbij het Gouden PREZO-keurmerk behaald. ZGR 

Brugstede heeft in 2018 de tweede tussentijdse audit succesvol afgerond en blijft haar Gouden 

keurmerk behouden.  

GGD IJsselland 

In het najaar heeft GGD IJsselland in opdracht van de gemeente Raalte een bezoek gebracht 

aan de dagbestedingslocaties ZGR Stevenserf, Buurtcentrum Debuut en de Ontmoeten in eigen 

Dorp groepen in Heeten en Luttenberg. Tijdens dit preventieve onderzoek zijn in het kader van 

preventief toezicht de domeinen cliënten, personeel en veiligheid onder de loep genomen. De 

GGD was na afloop positief gestemd over de organisatie en concludeert in haar rapport dat ZGR 

voldoet aan vrijwel alle getoetste voorwaarden. De randvoorwaarden voor veilige en goede zorg 

zijn beschreven en geïmplementeerd. Naar aanleiding van het bezoek heeft ZGR in december de 

volgende drie aanbevelingen ontvangen: 

- Cliënten schriftelijk informeren over de klachtenregeling en medezeggenschap; 

- Proces beschrijven van signaleren en opschalen van OED naar dagbesteding; 

- MIC-procedure aanpassen  met betrekking tot de naamswijziging van IGZ en 

meldingsplicht bij GGD opnemen. 

De verbeterpunten worden in de eerste helft van 2019 geïmplementeerd.  

Zorgkantoor MIJ                                                                                                                                     

In april 2018 heeft een delegatie van het Zorgkantoor MIJ een werkbezoek gebracht aan de 

locaties ZGR Stevenskamp en ZGR Stevenserf. Het zorgkantoor wilde een beeld krijgen van het 

ontwikkelniveau van de organisatie. Tijdens dit bezoek is onder andere gesproken over het 

kwaliteitsplan. De delegatie was met name te spreken over de opgestelde verbeterplannen en de 

concrete vertaalslag van de plannen naar de verschillende locaties.  

 

6.3 Doelstellingen en resultaten rondom het thema ‘Gebruik van informatie’ 

In het Kwaliteitskader wordt het ‘gebruik van informatie’ als volgt omschreven:  
 
“Actief gebruikmaken van informatie rondom de inzet van middelen, voor het leveren, monitoren, 

managen en verbeteren van zorg, alsook over het op transparante wijze verstrekken van 

kwaliteitsinformatie aan cliënten, hun naasten en aan de samenleving.” 
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Doelstellingen en resultaten ZGR in 2018  

onderwerp Doel     Toelichting  

Cliënt- 
waardering 

ZGR haalt jaarlijks de 
cliëntwaardering incl. 
NPS-score 
(aanbevelingspercentage) 
op door middel van een 
instrument uit de waaier 

   In 2018 heeft een spiegelgesprek 
plaatsgevonden op ZGR Angeli Custodes. 
Zorgkaart Nederland wordt gebruikt door 
cliënten/familie voor het achterlaten van 
waarderingen. In 2018 hebben we geen 
interview-/belteams ingezet om 
cliëntwaarderingen op te halen. Reden 
hiervoor is dat Zorgkaart Nederland geen NPS-
score uitvraagt en om het 
aanbevelingspercentage te krijgen moeten er 
minimaal 30 waarderingen per locatie zijn. 
Aangezien er op een aantal locaties geen 30 
cliënten wonen, kunnen we hier niet aan 
komen en is het aanbevelingspercentage niet 
zichtbaar. 
Daarom hebben we gekozen om in 2018 
cliëntwaarderingen door een extern bureau op 
te halen. Daarbij is ook de NPS-score 
uitgevraagd. 

Klachten-
registratie 

Inrichten van 
klachtenformulier in het 
ECD 

   Het klachtenformulier is in het ECD 
opgenomen. Dit formulier kan ingevuld worden 
wanneer een cliënt een klacht of suggestie 
heeft. In 2018 is dit formulier niet gebuikt in het 
ECD.  

Einde zorg 
evaluatie 

Inrichten van een 
evaluatieformulier in het 
ECD 

   Het formulier einde zorg is ontwikkeld en zit in 
het ECD. Het formulier wordt ingevuld bij elke 
cliënt die ‘uit zorg’ gaat. Per kwartaal worden 
de ervaringen per organisatieonderdeel 
gedeeld met de locatie. 

7 Kwaliteitsverslag per locatie 

In deze paragraaf wordt de status van de gestelde doelen zoals deze zijn beschreven in het 

Kwaliteitsplan 2018 per locatie weergeven en waar nodig toegelicht. 

7.1 Kwaliteitsverslag 2018 ZGR Angeli Custodes 
 

Persoonsgerichte zorg 

Bijdrage aan de kwaliteit van leven zo optimaal mogelijk te laten zijn vanuit de thema’s 

‘compassie, uniek zijn en autonomie’ en zorgdoelen. 
 

Actiepunten in 2018 

Acties/Doelen     Toelichting  

Borgen van het 
dementiebeleid  

   Het dementiebeleid is een vast agendapunt bij 
teamoverleggen. De GVP’ers bespreken situaties en 
casuïstiek. Van hieruit wordt gekeken wat beter of anders 
kan. Nieuwe medewerkers en stagiaires worden 
geïnformeerd over het beleid.   

De bewoner ervaart 
nabijheid, vertrouwen, 
aandacht en begrip daarbij 
rekening houdend met de 
eigen identiteit 

   In de ontmoetingsruimte (de RIK) is elke dag een 
medewerker aanwezig naast de gastvrouw. Dit wordt als 
prettig ervaren door de bewoners. Een vast team van 
medewerkers is betrokken bij de zorg en welzijn van de 
bewoners. Op de PG-groepen is de nabijheid geborgd door 
de zorgmedewerkers stagiaires en vrijwilligers/familieleden.  
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Wonen en welzijn  

Er is oog voor een optimale levenskwaliteit en welzijn van cliënten en hun naasten. 
 

Actiepunten in 2018 

Acties/Doelen     Toelichting  

Er is ondersteuning bij 
levensvragen 

   De rol van geestelijk verzorger is duidelijk zichtbaar op de 
locatie. Ze geeft ondersteuning bij bewoners die 
levensvragen hebben. De medewerkers hebben aandacht 
voor levensvragen en verwijzen door naar de geestelijk 
verzorger. De kapel heeft een belangrijke rol op de locatie.          
De zondagsdienst wordt goed bezocht. 

Huiselijke en 
welzijnsactiviteiten 
organiseren vanuit de 
wensen en behoeften van 
de bewoner voor een 
zinvolle dagbesteding 

   De wensen van bewoners (of familieleden) worden elke keer 
besproken. Een voorbeeld is dat bewoners in de avond en 
weekenden graag meer activiteiten willen. Het 
activiteitenprogramma wordt hierop bijgesteld. 
Er worden zowel groeps- als individuele activiteiten 
aangeboden met ondersteuning van medewerkers, 
familieleden en vrijwilligers. Een voorbeeld is een bewoner 
die met een vrijwilliger elke week samen Indisch gaat koken. 
De kaartclub van een bewoner komt op de locatie om samen 
te kaarten. Vanuit het project ‘Het groene hart van Salland’ is 
zowel het groen binnen als de tuin aangepast. Daarnaast 
worden er meer groene activiteiten georganiseerd. 
Vanuit de Waardigheid en Trotsgelden worden er activiteiten 
georganiseerd en materialen aangeschaft, afgestemd op de 
behoefte van de bewoner, zoals een tovertafel, robothond en 
spelen voor bewoners met een visuele beperking. De 
locatieraad is nauw betrokken bij de besteding van de gelden. 
Er wordt meer samengewerkt tussen de medewerkers welzijn 
van de Boerderij en de locatie. Er gaan bewoners op visite bij 
de dagbesteding vanuit de locatie en andersom. Daarnaast 
wordt er samengewerkt tijdens de activiteiten. 

Familieparticipatie is 
zichtbaar, vanuit de 
gedachte dat we ‘samen 
zorgen’. 
Daarnaast is er een goede 
samenwerking met 
vrijwilligers 

   Er wordt veel samengewerkt met familieleden en het sociaal 
netwerk van bewoners. Een voorbeeld is dat de kaartclub van 
een bewoner nu op de locatie komt kaarten omdat deze 
bewoner minder mobiel is. Afspraken worden vastgelegd in 
het ECD. Er zijn twee familieavonden georganiseerd die goed 
bezocht zijn. Gesprekspunten zijn welzijn en het uitspreken 
van verwachtingen naar elkaar. 
Elke vrijwilliger heeft een aanspreekpunt zodat de 
begeleiding optimaal is en verwachtingen helder zijn. De 
vrijwilligerscoördinator organiseert evaluatiegesprekken en 
scholing voor vrijwilligers. 

Het wooncomfort is goed    Alle medewerkers van zijn gastvrij. De maaltijden smaken 
goed en men kan zelf bepalen waar de maaltijd genuttigd 
wordt. De schoonmaak wordt afgestemd op de wensen van 
de bewoner. De inrichting van de appartementen is naar 
wens van de bewoner. De algemene ruimten op de PG 
worden afgestemd op de beleefwereld van de bewoner. Op 
de afdeling somatiek zijn er beleefhoeken met thema’s zoals 
de jaargetijden, feestdagen, en dergelijke. Gezien de 
renovatieplannen is in het bouwdeel dat nog gerenoveerd 
gaat worden, aandacht voor de leefbaarheid en veiligheid. 
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Veiligheid 

Vanuit veiligheid schade bij cliënten zoveel mogelijk voorkomen en leren van 

veiligheidsincidenten. 
 

Actiepunten in 2018 

Acties/Doelen     Toelichting  

Medicatieveiligheid is 
geborgd 

   Medicatie incidenten zijn afgenomen door de invoering van 
Medimo. Daarnaast heeft er een verandering in het beleid 
plaatsgevonden (foutmaker vult zelf de MIC in en niet de 
degene die de fout ontdekt), waardoor meer bewustzijn wordt 
gecreëerd. Doel is om de incidenten nog verder te laten 
afnemen. De aandachtsvelders in elk team hebben een 
proactieve signalerende rol waardoor de MIC steeds onder 
de aandacht blijft. Naar aanleiding van de PREZO-audit is de 
registratie rondom opiaten aangepakt. Er wordt regelmatig 
een medicatiereview gedaan door de zorgaanbieder, 
apotheker en SO. Valincidenten zijn ook afgenomen. In 2017 
zagen we een toename door tijdelijke huisvesting van PG 
bewoners en de veranderende woonomgeving. In 2018 
hebben hbo-V studenten een onderzoek gedaan naar de 
valincidenten. De resultaten worden in 2019 gepresenteerd. 

Gebruik middelen en 
maatregelen (m en m) 

   Deze worden geregistreerd en geëvalueerd volgens protocol. 
Er wordt terughoudend omgegaan met inzet van m en m. De 
BOM-methodiekfunctionaris en psycholoog worden 
ingeschakeld, om inzet van m en m maatregelen te 
voorkomen. 

bhv-organisatie is op orde    In november 2018 heeft er een grootschalige brandoefening 
plaatsgevonden. Daarbij waren verschillende organisaties 
betrokken, zoals de brandweer en het crisisteam. Twintig 
bewoners zijn geëvacueerd. We kijken terug op een goede 
leerzame oefening. Naast de brandoefening wordt elke 
maand een kleine oefening gehouden door de hoofd bhv’er in 
overleg met de technisch beheerder. Vanuit de scholingen 
worden verbeterpunten opgepakt. 

Er wordt gewerkt vanuit de 
HACCP richtlijnen 

   Er heeft een externe audit plaatsgevonden met een positief 
resultaat. Gemiddeld één keer per drie maanden vindt er een 
interne audit plaats door de eerste kok in het hele huis. 
Bevindingen worden gedeeld met de kartrekkers binnen de 
teams die het weer bespreken in het teamoverleg. Het gaat 
over het algemeen goed, het vermelden van de datum blijft 
wel een aandachtpunt. 

 

Leren en werken kwaliteit  

De wijze van leren om zorg te dragen voor een optimale zorg en verzorging voor cliënten, daarbij 

gebruikmakend van beschikbare kennisbronnen. 
 

Actiepunten in 2018 

Acties/Doelen     Toelichting  

Jaarplan en kwaliteitsplan 
wordt besproken in de 
teams 

   Medewerkers zijn op de hoogte van het jaar- en kwaliteitsplan 
en hebben hiervoor input aangeleverd vanuit 
teamoverleggen. De inzet van extra middelen wordt samen 
besproken en besloten met medewerkers van verschillende 
functies (gastvrouw, zorg en welzijn en de locatieraad. De 
plannen sluiten daarom goed aan bij de wensen van de 
bewoners. 

Er wordt gewerkt vanuit de    Resultaten, zoals audits ECD, HACCP, MIC-verslagen 



 Kwaliteitsverslag ZGR 2018   29 
 

PDCA-cyclus, met als 
basis de protocollen vanuit 
infoplein, Vilans, en 
dergelijke 
 

worden besproken in het teamoverleg, waarna verbeteracties 
worden uitgezet. Voor alle onderdelen is een 
aandachtsvelder binnen het team de kartrekker. De kok doet 
regelmatig een interne audit met betrekking tot de HACCP. 
De verbeteracties kunnen nog wat zichtbaarder worden in de 
dagelijkse structuur en in de notulen. 

Er is implementatiekracht 
door projectmatig werken 

   Vijf medewerkers hebben de training projectmatig werken 
gevolgd. Veranderingen/bijstellingen op de locatie die wat 
grootschaliger zijn, worden projectmatig aanpakt met één van 
de medewerkers als regievoerder. 

 

Personeelssamenstelling 

Er is voldoende, bevoegd en bekwaam personeel aanwezig vanuit het proactief organiseren van 

een adequaat personeelsbestand. 
 

Actiepunten in 2018 

Acties/Doelen     Toelichting  

Aandacht, aanwezigheid 
en toezicht. 

   Er zijn twee zorgverleners beschikbaar tijdens intensieve 
zorgmomenten. Er is toezicht in de huiskamers mede door de 
inzet van vrijwilligers, stagiaires en inzet van domotica. Er is 
een vast team van medewerkers die de zorg verleent. 
Knelpunt is de krapte in de arbeidsmarkt. Vacatures zijn 
moeilijk op te vullen. ZZP’ers worden ingezet waarbij 
aandacht is voor het goed inwerken. 

Methodisch werken    Vanuit de PREZO-audit werd geconcludeerd dat de dossiers 
er goed uitzien. De PDCA-cyclus is duidelijk zichtbaar.  

 

Gebruik van hulpbronnen 

Hulpbronnen worden effectief en efficiënt gebruikt om de best mogelijke zorgresultaten en 

ervaringen te behalen. 
 

Actiepunten in 2018 

Acties/Doelen     Toelichting  

Digitale personeelsdossier    Het personeelsdossier is digitaal geworden. Ook mutaties 
worden digitaal ingevoerd.  

ICT en domotica    Wifi-problemen vormen een obstakel met betrekking tot de 
alarmering en het werken met ECD en Medimo. Dit verloopt 
nu goed, maar het blijft een aandachtpunt mede gezien de 
aankomende renovatie in 2019. Medewerkers vinden het niet 
altijd makkelijk om met ICT-hulpmiddelen te werken. Ze 
worden hierop goed ingewerkt door scholing en training on 
the job. 

 

Gebruik van informatie  

Actief gebruikmaken van informatie rondom de inzet van middelen voor het verbeteren van de 

zorg en op transparante wijze hierover informeren. 
 

Actiepunten in 2018 

Acties/Doelen     Toelichting  

Cliëntervaringen vanuit 
Zorgkaart Nederland, uit 
zorggesprekken, 
Cliënttevredenheids-
onderzoek, uitkomsten 
van gesprekken met 
bewoners, familieavond, 

   Er heeft een spiegelgesprek plaatsgevonden in 2018. Vele 
tops zijn gedeeld: “we doen het met elkaar en de sfeer is 
goed”. Daarnaast ook tips: “wordt het personeel op het juiste 
tijdstip ingezet” en signalen over geluidsoverlast. De routes 
zijn opnieuw bijgesteld en daarnaast is onderzocht wat we 
kunnen doen aan de geluidsoverlast nu, maar ook in de 
toekomst vanuit de renovatie. Vanuit de bewoners en familie 
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spiegelgesprekken worden 
gedeeld met de 
medewerkers, locatieraad 
en vrijwilligers. 

kwam de wens om ’s avonds en in het weekend meer te 
organiseren. Dit is gerealiseerd. 

Communicatie    Er wordt gemiddeld één keer per zes weken een Nieuwsflits 
aan bewoners, familieleden en kloosterleiding gestuurd. 
Daarbij is er overleg met de vrijwilligerscoördinator. Als de 
Nieuwsflits ook relevant is voor de vrijwilligers wordt deze ook 
verstuurd naar deze doelgroep. Voor de medewerkers is er 
met dezelfde frequentie een nieuwsbrief met informatie. Op 
het medewerkersportaal en via de mail worden berichten 
geplaatst om medewerkers te informeren. Er vindt regelmatig 
overleg plaats met de locatieraad, de vertrouwenspersoon en 
de kloosterleiding. 

 

7.2 Kwaliteitsverslag 2018 ZGR Stevenskamp en Stevenserf 

Het kwaliteitsverslag voor ZGR Stevenskamp en ZGR Stevenserf is gezamenlijk opgesteld.         

In 2017 is ervoor gekozen om de woonzorglocaties te splitsen. Voor beide locaties is voor 2018 

een apart jaarplan geschreven. Echter zijn de speerpunten van deze locaties in 2018 

gezamenlijkheid opgepakt. Aandachtsvelders voor bepaalde gebieden hebben samen de  

verbeterpunten geïmplementeerd op beide locaties. Dit heeft ertoe geleid dat voor 2019 één 

jaarplan is geschreven voor deze locaties. In onderstaande rapportage zijn beide locaties 

opgenomen. Eventuele aandachtspunten die afzonderlijk voor één van beide locaties gelden, 

worden apart benoemd.  

 

Persoonsgerichte zorg 

Kwaliteit van leven, zorg en welzijn is het uitgangspunt van de werkwijze op onze locaties. 

Samen met de bewoner en diens familie wordt gekeken wat wenselijk en nodig is. Aandacht voor 

elkaar en oog voor elkaar is hierbij het motto. De afspraken worden vastgelegd in het ECD. De 

familie participeert mee via Caren.  
 

Actiepunten in 2018 

Acties/ Doelen     Toelichting  

Interne audit op het ECD    Er zijn 2 interne audits gehouden op het ECD. De key-user 
heeft de uitkomsten van de interne audit  in de 
teamoverleggen teruggekoppeld aan de wozoco/ vpk. Uit de 
audit komt naar voren dat er goed wordt gerapporteerd op de 
zorgplannen, de schrijfwijze van de rapportage is verbeterd, 
en er wordt meer vanuit U gerapporteerd. De verbeterpunten 
zijn door de wozoco’s opgepakt. Voorbeeld is de 
wondbehandeling. Deze stond op een verkeerde plek in het 
ECD. Na de audit is dit veranderd.  

Optimaliseren MDO    Er is een nieuw formulier MDO ontwikkeld voor de 
voorbereiding en verslaglegging. Deze is geïmplementeerd 
en staat in het ECD. In het eerste half jaar van 2019 vindt 
voor ZGR Stevenskamp verdere optimalisatie plaats. 

 

Wonen en welzijn  

Er is oog voor een optimale levenskwaliteit en welzijn van cliënten en hun naasten. 
 

Actiepunten in 2018 

Acties/ Doelen     Toelichting  

Bijeenkomst voor 
familieparticipatie 

   In 2018 hebben er twee familiebijeenkomsten 
plaatsgevonden. Eén bijeenkomst was in het voorjaar 
middels een high tea, deze bijeenkomst was voor SE en SK.  
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De andere bijeenkomst was in november ter gelegenheid van 
het 50-jarig bestaan van ZGR Stevenskamp.  
SE: er heeft één bijeenkomst in september plaatsgevonden 
onder de noemer “grote schoonmaak dag”.  
Doel van de bijeenkomsten was verbindingen leggen, 
informatie, kennis en waardering delen. De familie heeft de 
bijeenkomsten als laagdrempelig ervaren. Het contact tussen 
familie, bewoners en het team is verbeterd. Caren wordt als 
zeer positief en laagdrempelig ervaren. De familie voelt zich 
echt een onderdeel van het netwerk rondom de familie. 

Implementeren van het 
welzijnsbeleid 

   Er is gestart met de implementatie van het nieuwe 
welzijnsbeleid. Het trainingsprogramma “Welzijn Voorop” is 
door veel medewerkers bezocht.  
SE: De dagstructuur vanuit de BOM-methode is 
geïmplementeerd. De belevingshoeken zijn ingericht en 
worden gebruikt. Dit heeft een positieve uitwerking op het 
welbevinden van de bewoner. 
Vanuit de gelden van waardigheid en trots zijn verschillende 
activiteiten georganiseerd, zoals een wekelijks bezoek van 
een hond, inzet van contactclown en bezoek van kinderen. 
Daarnaast is de muziekbol aangeschaft. 
 

SK: Het nieuwe welzijnsbeleid is geïmplementeerd. Vanaf het 
tweede kwartaal nuttigen de cliënten gezamenlijk de 
broodmaaltijd in de avond. De welzijnsactiviteiten, zowel de 
collectieve als individuele activiteiten sluiten aan bij de 
cliënten.   

Implementeren zingeving/ 
geestelijke verzorging 

   Cliënten kunnen een beroep doen op de geestelijk verzorger 
voor vragen met betrekking tot zingeving, rolverandering en 
welzijn. De geestelijk verzorger is geïntroduceerd bij cliënten, 
medewerkers en familie. Ook is de verbinding gelegd tussen 
de cliëntvertrouwenspersoon en de geestelijk verzorger. In 
2018 hebben een aantal bewoners van SK/SE 
gebruikgemaakt van de geestelijk verzorger. De vraagstelling 
ging over de laatste levensfase, afscheid nemen van het 
leven, en de rolverandering bij een bewoner. 

 

Veiligheid 

Veiligheid, leefbaarheid en werkbaarheid is een centraal thema binnen ZGR Stevenskamp en 

Stevenserf. In 2018 is hier extra aandacht aan besteed. Reden hiervoor is dat de locatie ZGR 

Stevenskamp vijftig jaar bestaat en dus verouderd is. In 2018 is gekeken hoe beide locaties op 

het gebied van veiligheid (bhv, HACCP etc.) samen kunnen werken.  
 

Actiepunten in 2018 

Acties/ Doelen     Toelichting  

Implementatie Medimo    SE: Medimo is in 2018 geïmplementeerd. Dit heeft 
geresulteerd in een verlaging van het aantal MIC-meldingen 
ten aanzien van de medicatie. In het derde kwartaal waren er 
negen MIC-meldingen. In het vierde kwartaal waren er zes 
MIC-meldingen.  
SK: Medimo is in 2018 niet geïmplementeerd vanwege 
onvoldoende wifidekking. In het eerste kwartaal 2019 wordt 
de wifi 100% dekkend gerealiseerd , waarna de locatie in het 
tweede kwartaal zal starten met Medimo.  

Optimaliseren 
opiatenprocedure 

   De PREZO audit in april 2018 heeft een onvoldoende 
gescoord op het opiatenbeleid. Na het opstellen en 
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implementeren van een verbeterplan, gesprekken met de 
apotheek en huisartsen, is het opiatenbeleid geoptimaliseerd. 
Tijdens de heraudit in juli is het opiatenbeleid en de werkwijze 
goedgekeurd. Het beleid is geborgd. Jaarlijks vindt een check 
plaats of de werkwijze wordt gehandhaafd. Tops en tips 
worden geoptimaliseerd en hernieuwd geïmplementeerd. 

MIC    SK: Gedurende de eerste zes maanden waren er 48 MIC 
meldingen met betrekking tot de medicatie. Er is een 
verbeterplan opgesteld waarbij een geeltjesmeting heeft 
plaatsgevonden, de MIC-procedure hernieuwde aandacht 
heeft gehad, een MIC-aandachtsvelder is gepositioneerd en 
er een open aanspreekcultuur is ontwikkeld. De 
bedrijfsprocessen rondom de medicatieverstrekking zijn 
geoptimaliseerd. Dit heeft geresulteerd in een afname van het 
aantal medicatiefouten in het derde (16 meldingen) en vierde 
kwartaal (4 meldingen).   
In 2018 hebben Hbo-V studenten een onderzoek gedaan 
naar de valincidenten. De resultaten worden in 2019 
gepresenteerd 

Optimaliseren HACCP    Tijdens de PREZO audit werden er producten met een 
verlopen houdbaarheidsdatum aangetroffen. De opslagruimte 
was rommelig, doordat er dozen op de grond stonden. 
Daarnaast  was er een te grote voorraad verpleegmiddelen 
aanwezig. Steriele en niet steriele producten lagen naast en 
door elkaar. Na het opstellen en implementeren van het 
verbeterplan op pijler 3 cliëntveiligheid zijn de verbeterpunten 
geborgd en is het gouden PREZO-keurmerk behaald. 

bhv-organisatie geborgd    In samenspraak met de brandweer hebben er oefeningen 
plaatsgevonden. De ploegleider test maandelijks de 
brandmeldinstallatie. Er wordt geoefend  met het 
portofoongebruik en het ontruimingsmatras. Daarnaast is er 
aandacht voor de veiligheid in de gangen, de recreatiezaal en 
de kapel. De ploegleiders van ZGR Stevenskamp en 
Stevenserf werken samen. De noodverlichting in ZGR 
Stevenskamp is vervangen. Medewerkers volgen de bhv 
training en e-learning. Ook wordt de belboom structureel 
getest. 

 

Leren en werken kwaliteit  

Binnen ZGR Stevenskamp en Stevenserf is in 2018 gewerkt aan een cultuuromslag.                         

De afgelopen jaren hebben de locaties meerdere managers gehad. Dit heeft ertoe geleid dat 

medewerkers zoekende waren naar hun eigen rol. In 2018 hebben er coachingssessies 

plaatsgevonden. Kernthema’s waren, samenwerking, communicatie en werkdruk. De sessies 

zullen in 2019 een vervolg krijgen.  
 

Actiepunten in 2018 

Acties/ Doelen     Toelichting  

Jaarplan systematiek    De input voor het jaarplan en kwaliteitsplan is mede door 
input van de teams en de cliëntenraad ontwikkeld en 
besproken. De rapportage en voortgang wordt in de teams 
geagendeerd.  

Coaching    In het derde kwartaal hebben twee coachingssessies 
plaatsgevonden. In de eerste bijeenkomst is input opgehaald 
m.b.t. waar ieder teamlid staat, wat successen en 
verbeteringen zijn. In de tweede sessie is via casuïstiek 
ingegaan op de thema’s werkdruk, communicatie en 
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samenwerking. De coachingssessies zijn bedoeld om een 
cultuuromslag te bewerkstelligen.  

 

 

Gebruik van hulpbronnen 

Door goede ondersteuning van systemen wordt het werken efficiënt en effectief. Door de slecht 

werkende wifi in ZGR Stevenskamp is dit niet altijd optimaal.  

 

Actiepunten in 2018 

Acties/ Doelen     Toelichting  

HRM SDB    Het personeelsdossier is gedigitaliseerd. De mutaties en 
ziekmeldingen worden digitaal ingevoerd, waardoor het proces 
is geoptimaliseerd. Voordat de medewerker in dienst treedt, 
zijn inloggegevens en systemen bekend. De medewerker heeft 
inzage in zijn personeelsdossier en kan zelf zaken, zoals 
diploma’s uploaden.  

 

Gebruik van informatie  

Communicatie en informatie is essentieel voor de ontwikkeling van beide locaties. Regelmatig 

verschijnt er een Nieuwsflits en een medewerkersbulletin om bewoners en medewerkers te 

informeren. Daarnaast maken we posters en memo’s om iedereen op de hoogte te houden van 

de ontwikkelingen. 
 

Actiepunten in 2018 

Acties/ Doelen     Toelichting  

Ontwikkelen 
medewerkers 
nieuwsbrief 

   Er is een medewerkersnieuwsbrief ontwikkeld waar 
locatienieuws in wordt vermeld. De Nieuwsbrief wordt minimaal 
1x per 2 maanden uitgebracht.  

Informatievoorziening 
cliënten 

   Cliënten, eerste contactpersonen en de cliëntenraad wordt 
geïnformeerd middels de Nieuwsflits. Clientevaluaties van 
Zorgkaart Nederland, evaluatiegesprekken en dergelijke 
worden besproken in de teams of in het medewerkersportaal 
gerapporteerd. Successen worden gedeeld, verbeteringen 
worden opgepakt. Successen hebben meestal betrekking op 
de goede zorg voor de bewoner, het welzijnsaanbod, de 
maaltijden, bejegening en warme sfeer in ZGR Stevenskamp. 
Verbeteringen gaan bijvoorbeeld over communicatie, 
onduidelijkheid over de procedure en de snelheid van het 
leeghalen van het appartement na overlijden en de bejegening.  

7.3 Kwaliteitsverslag 2018 Schuilenburg 

 

Persoonsgerichte zorg 

Persoons(mens)gerichte zorg en aandacht is onderdeel van de visie van Schuilenburg. Samen 

met bewoner en familie wordt goed afgestemd wat nodig en gewenst is en wie daarin wat doet. 

Het ECD is daarin een belangrijk instrument en doordat er via Caren gecommuniceerd kan 

worden kan er veel worden afgestemd. Medezeggenschap en waardering zijn belangrijke 

manieren om van bewoners en familie te horen hoe wij dit doen en wat er voor nodig is om elkaar 

hierin goed te vinden. 
 

Actiepunten in 2018 

Acties/Doelen     Toelichting  

Verdere verdieping van de 
verschillende 
woonconcepten (partners, 

   Er is een notitie geschreven waarin duidelijk verwoord is wat 
de concepten per verdieping inhouden. Voor het wonen met 
dementie is een mooie folder gemaakt voor familieleden van 
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zware zorg en dementie) potentiële bewoners. Ook de informatiebrochure is 
aangepast. 

Bewonerswaardering en 
familieparticipatie 

   Met bewoners en familie zijn waarderingsgesprekken 
gevoerd met de persoonlijk begeleiders over hoe zij het 
wonen, welzijn en de zorg ervaren. Dat zijn mooie 
verdiepende gesprekken. Overall geven bewoners/familie het 
wonen, zorg en welzijn een 8,5. Zij geven aan zich thuis en 
welkom te voelen. Aandachtspunt is dat bewoners nog wel 
eens verschil ervaren tussen de ene of de andere begeleider. 
Zij bevelen Schuilenburg van harte aan. 
Ook zijn er twee familiebijeenkomsten georganiseerd. De 
eerste bijeenkomst is ‘Kijken met andere ogen’ 
gepresenteerd door de breinomgevingscoaches. Daarna is er 
in kleine groepen nog nagepraat over de impact daarvan voor 
de woonomgevingen. De tweede avond in het najaar is benut 
als dank voor de fijne samenwerking. Dit was een informeel 
samenzijn. Ook is aan het eind van het jaar een 
waarderingsonderzoek uitgevoerd onder familieleden door 
Zorgfocuz. Helaas was dit onderzoek door de kleine respons 
niet representatief. 

Medezeggenschap    Sinds anderhalf jaar is er een Schuilenburgraad actief. De 
raad komt zes keer per jaar bijeen. Het is nog niet gelukt om 
een goede vertegenwoordiging te vinden van alle 
organisatieonderdelen.  

  

Wonen en welzijn                                                                                                                    

Welzijn stond voorop in 2018! Met mooie inspirerende bijeenkomsten die voor alle medewerkers 

toegankelijk waren, is ingezet op nog meer nadruk op welzijn. Ook door scholing van 

medewerkers en verbinding tussen welzijnsmedewerkers over de locaties heen wordt verdieping 

aangebracht op dit wezenlijke onderdeel van onze ondersteuning. 

Actiepunten in 2018 

Acties/Doelen     Toelichting  

Implementatie BOM-
Methodiek 

   De eerste medewerkers hebben de BOM-training gevolgd en 
passen dit toe in het werk. Op de begane grond is een 
inrichtingsplan gemaakt met advies van de BOM-coaches. Dit 
kan in 2019 worden gerealiseerd. Daarmee wordt welzijn van 
bewoners nog meer geïntegreerd in de functies van 
verzorgenden en verpleegkundigen. 

Inzet middelen 
Waardigheid en Trots voor 
een zinvolle dag in lijn met 
het welzijnsbeleid 

   Door bewegen (door fietslabyrint, wandelen, beleef-tv, 
duofiets), muziek (gitarist en muziektherapie), de inzet van de 
contactclown en (individuele) activiteiten, zijn wensen meer 
gerealiseerd. Twee concrete wensen zijn vervuld: een high 
tea tijdens de Kerstmarkt van het tuincentrum met vijf 
bewoners met dementie en medewerkers. En een middag 
met twee bewoners biljarten. Daarnaast is er op iedere 
vrijdagmiddag/-avond een gezellige ‘weekafsluiting’ door een 
medewerker facilitaire services vaak onder begeleiding van 
twee bewoners van de eerste etage die prachtig pianospelen. 

 

Veiligheid 

Veiligheid is een basisvoorwaarde waaraan veel aandacht wordt besteed. Er is daarom sprake 

van een bhv-organisatie met twee keer per jaar een brandoefening en legionellabeheer. Met 

name de toekomstbestendigheid van ICT, domotica en telefonie heeft in 2018 aandacht 

gevraagd. Er ligt nu een advies dat verder wordt opgepakt.  
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Actiepunten in 2018 

Acties/Doelen     Toelichting  

Implementatie Medimo    Het digitale voorschrijfsysteem is geïmplementeerd binnen 
Schuilenburg met goede resultaten! Medewerkers zijn 
enthousiast over de gebruiksvriendelijkheid van het systeem, 
het werkt efficiënter en er is minder kans op fouten.  
Dit laatste zien we helaas nog niet direct terug in de cijfers 
van 2018 (de medicatiefouten zijn nog niet significant 
verlaagd). Redenen hiervoor zijn, de toegenomen 
zorgzwaarte. Daarnaast zijn in de tweede helft van 2018 er 
een aantal mutaties geweest (nieuwe bewoners en 
medewerkers). Ook constateren we nog steeds meldingen bij 
bewoners die de medicatie in eigen beheer hebben. Daar is 
nogmaals aandacht voor gevraagd. 

Voedselveiligheid    Er is een externe audit uitgevoerd op voedselveiligheid in het 
restaurant en de keukens van de woonvormen. Alle 
uitkomsten zijn groen (96 van de 100 punten). 
Aandachtspunten zijn een afsluitbare afvalbak in het 
keukenkastje, een thermometer in de koelkast en een 
structureel moment dat deze gecontroleerd wordt. 

ICT-Domotica    Er is advies gegeven voor toekomstbestendige ICT-domotica 
en telefonie. Begin 2019 wordt een eerste stap gezet door 
opnieuw te bekabelen en wifi-zenders te plaatsen. Daarmee 
kan de bereikbaarheid ook in de toekomst worden geborgd. 
Helaas is de realisatie vertraagd. 

 

Leren en werken kwaliteit                     

Inzet binnen Schuilenburg is dat naast de opleidingsplannen die er zijn ook gebruik wordt 

gemaakt van ieders kwaliteit en expertise. Daarom zijn er de POP-gesprekken, individuele 

coachingsgesprekken en worden de roloverleggen benut om ervaringen uit te wisselen en de 

rollen te verdiepen. Deze overleggen vinden per rol twee tot vier keer per jaar plaats. Ook worden 

teamoverleggen en teamontwikkelingsbijeenkomsten benut om te leren en te ontwikkelen. 

Medewerkers van Schuilenburg zijn actief in diverse ZGR-brede commissies en werkgroepen. 

Van daaruit dragen zij ontwikkelingen weer uit naar hun teams. 

Actiepunten in 2018 

Acties/Doelen     Toelichting  

Interne audits en MIC    Er zijn interne audits uitgevoerd rondom ECD en 
medicatieveiligheid. De uitkomsten worden besproken in de 
teams. Aandachtspunten zijn dat de teams graag jaarlijks met 
de apotheek willen evalueren, de bekwaamheidsverklaringen 
zijn niet gemakkelijk terug te vinden en soms wordt er 
afgetekend voordat medicatie is gegeven. Deze 
verbeterpunten zijn in de teams besproken. Overall is het 
aantal MIC-meldingen in ieder geval niet echt toegenomen, 
terwijl de zorgzwaarte wel toeneemt. 

Teamscan 
Kwaliteitskaders 

   In ieder team is een scan uitgevoerd op basis van de 
‘placemat’ (in deze placemat worden de kaders van de locatie 
uiteengezet). Hierin is de bedoeling/visie besproken en zijn 
de Kwaliteitskaders (VG en VVT) verwerkt. Dit waren mooie 
gesprekken (hebben we nog hetzelfde voor ogen?) en de 
uitkomsten vormen weer input voor de jaarplannen van 2019. 
Voorbeelden van verbeterpunten zijn: teams ervaren dat de 
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indicatie van thuiszorg bij echtparen waarvan een partner is 
ingehuisd met een ZZP0 te lang duurt, dat het schoonhouden 
van de locatie meer aandacht vraagt, dat het team graag 
stuurinformatie ontvangt op voor hen belangrijke KPI’s, en dat 
het vervelend is dat leveranciers zich niet van te voren 
melden. 

Opleidingsplan    De basis trainingen zijn uitgevoerd (bhv en BIG), 
medewerkers hebben e-learnings gedaan, de Welzijn voorop! 
bijeenkomsten zijn goed bezocht en ook individueel volgen 
medewerkers trainingen en bezoeken symposia.  
De nachtverpleegkundigen hebben een ‘Geef me de Vijf’ 
opleiding gevolgd voor omgaan met autisme, met mooie 
basisuitgangspunten die voor alle doelgroepen goed 
toepasbaar zijn. 

 

Governance, management en leiderschap                        

Binnen Schuilenburg wordt gewerkt met zelforganiserende teams en een coachend manager. Er 

is sprake van situationeel leiderschap. De coachend manager is in dienst van ZGR en van de 

Parabool. Maandelijks vindt er een driegesprek plaats met beide bestuurders en coachend 

manager. Inmiddels wordt ook het trimesteroverleg met beide bestuurders gevoerd. Eén keer per 

jaar is er een POP-gesprek. 

Personeelssamenstelling                         

In 2018 zijn er verschillende personele wisselingen geweest. Dit geldt met name voor één team.     

De vacatures hebben we niet altijd gelijk weer kunnen opvullen, wat maakte dat er op 

verschillende momenten extra werkdruk was. Gelukkig hebben we wel weer stevige collega’s aan 

het team kunnen verbinden. Ook het ziekteverzuim was in 2018 hoger dan we gewend waren 

(5,2%). Ook dit heeft invloed gehad op de werkdruk in de teams. 

Actiepunten in 2018 

Acties/Doelen     Toelichting  

Verpleegkundige 
aanwezigheid 7 x 24 uur 

   We zijn inmiddels bijna op sterkte, doordat we twee jonge 
verpleegkundigen hebben kunnen aantrekken. Eén 
verzorgende is voor de zomer van 2019 klaar met haar 
opleiding voor verpleegkundige.  

Werving en selectie    We merken dat het moeizamer is om vacatures te vullen. Dit 
maakt dat wanneer er verloop is, dit niet altijd ‘direct’ 
opgevuld kan worden. Dit geeft soms extra werkdruk.  

 

Gebruik van hulpbronnen                         

Er zijn diverse hulpbronnen waar gebruik van wordt gemaakt. Voor Schuilenburg kan er een 

beroep gedaan worden op twee ondersteunende diensten (van de Parabool en ZGR). Beide 

organisaties kunnen gebruik maken van een lerend netwerk. Daarin kunnen dilemma’s, thema’s 

en ervaringen worden uitgewisseld.  

Gebruik van informatie                          

Inmiddels zijn we gewend aan maandelijkse exploitatiecijfers en inzicht in de KPI’s. Deze 

informatie wordt één keer per maand besproken in het middenkaderoverleg en één keer in de 

twee maanden met de beheerders en planners van de teams met de assistent controller. Met 

deze informatie hebben wij input om waar nodig bij te sturen. Informatie vanuit 

medezeggenschap, (interne) audits en (waarderings)onderzoeken en diverse vormen van 

overleg benutten we om onze begeleiding te verbeteren.  
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Tenslotte houden we ons op de hoogte door het volgen van landelijke ontwikkelingen (met 

behulp van nieuwsbrieven en websites) en literatuur. Belangrijke ontwikkelingen en uitkomsten 

worden besproken in teamoverleggen en als input voor planvorming. 

7.4 Kwaliteitsverslag 2018 ZGR Brugstede 
 

Persoonsgerichte zorg 

Bijdrage aan de kwaliteit van leven zo optimaal mogelijk te laten zijn vanuit de thema’s 

‘compassie, uniek zijn en autonomie’, en zorgdoelen. 
 

Actiepunten in 2018 

Acties/Doelen     Toelichting  

Nieuwe werkwijze 
dagstructuur voor 
bewoners van somatiek is 
geëvalueerd en bijgesteld 

   Door het hele jaar heen is hier aandacht voor geweest. 
Gezien de grote wisseling van bewoners is dit ook regelmatig 
bijgesteld op invulling van individuele wensen van bewoners. 
Aan het eind van het jaar zijn bijvoorbeeld enkele bewoners 
van somatiek overleden die behoefte hadden aan 
gezamenlijk eten en de dag doorbrengen. Hiervoor in de 
plaats zijn echtparen gekomen en een bewoner die graag 
alleen eten. Daarom is het gezamenlijk eten en de dag 
doorbrengen voor de bewoners van somatiek teruggedraaid 
naar een aantal momenten in de week. 

Spiegelbijeenkomst 
somatiek 

    Er heeft in 2018 geen spiegelbijeenkomst plaatsgevonden. In 
het najaar waren er diverse contactmomenten met 
familieleden en gaven zij aan voldoende input te kunnen 
geven voor eventuele verbeteringen in de zorg. 

 

Wonen en welzijn  

Er is oog voor een optimale levenskwaliteit en welzijn van cliënten en hun naasten. 
 

Actiepunten in 2018 

Acties/Doelen     Toelichting  

Schoonmaak evalueren en 
bijstellen 

   In overleg met alle medewerkers facilitaire services zijn hierin 
de puntjes op de ‘i’ gezet. De medewerkers facilitaire services 
die vooral in de weekenden en vakanties werken hebben 
uitleg gehad, over wat er allemaal bij de schoonmaak komt 
kijken. Ook zijn de werkplanningen bijgesteld en staat 
duidelijk op papier wat er wanneer moet gebeuren. Tijdens 
werkoverleggen heeft dit nu structurele aandacht.  

Welzijnsbeleid 
geïmplementeerd 

   Inspiratietheaters zijn in het najaar geweest, POP-
gesprekken met medewerkers welzijn hebben 
plaatsgevonden, inzet extra middelen hebben bijgedragen 
aan een zinvolle dag door middel van bijvoorbeeld een uitje 
naar Amsterdam, inzet van de contactclown, 
muziektherapeut, enz. Bewoners en familie geven aan dat er 
veel aandacht is voor welzijn en activiteiten. Zo schrijft een 
familielid op Zorgkaar Nederland: “Mijn moeder mag zelfs een 
wens doen, de activiteiten sluiten goed op haar 
belevingswereld aan.”  Ook schrijft een familielid: “Er wordt 
niet meteen naar medicatie gegrepen bij onrust of 
slapeloosheid, maar met aandacht, aanwezigheid en een 
rustgevende massage was ook heel veel te bereiken”. 

Gangen op de PG zijn 
aangepast aan de 
breinomgevingsmethodiek 
(BOM) en medewerkers 

   Gangen zijn volledig aangepast aan de adviezen vanuit de 
BOM-methodiek. Verder zijn de eerste groepen voor deze 
methodiek geschoold. Directe resultaten hieruit zijn lastig te 
benoemen. Al is de inzet van psychotrope medicatie op ZGR 
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zijn hierin geschoold Brugstede niet hoog en wordt er op cliëntniveau een zo goed 
mogelijke benaderingswijze toegepast. 

Beleid geestelijke 
verzorging is 
geïmplementeerd 

   Geestelijke verzorger wordt voor diverse cliënten structureel 
ingezet op ZGR Brugstede. Het contact is laagdrempelig. 

Acties vanuit project 
familieparticipatie zijn 
geborgd en hebben een 
vaste plek in de jaarcyclus 

   Dit jaar zijn er verschillende momenten geweest waarbij 
familie uitgenodigd is om deel te nemen: 
voorjaarsschoonmaak, mantelzorgdag, familieavond, waarbij 
theater Ut Raakt werd opgevoerd, zomerbarbecue. Verder 
heeft de bijdrage vanuit de familie een vaste plek in het ECD 
en wordt er gecommuniceerd via Caren in het ECD. 
Familie geeft aan erg betrokken te zijn bij de zorg. Op 
Zorgkaart Nederland wordt aangegeven dat er ook tijd en 
aandacht is voor hun als mantelzorger en dat er prima naar 
hen geluisterd wordt. 

VPT nieuwe stijl is 
geïmplementeerd 

   Er wordt gewerkt met de nieuwe werkprocessen rondom 
inhuizingen. Ook buiten de muren van ZGR Brugstede wordt 
VPT in de wijk geboden. 

Structurele aandacht in 
het EDC voor welzijn 

   Vanuit tussentijdse audit PREZO de bevindingen dat dit 
prima in het ECD terug te vinden. Ook tijdens interne audits 
komt dit niet als aandachtspunt terug. 

 

Veiligheid 

Vanuit veiligheid schade bij cliënten zoveel mogelijk voorkomen en leren van 

veiligheidsincidenten. 
 

Actiepunten in 2018 

Acties/Doelen     Toelichting  

Vrijwilligers en bewoners 
krijgen uitleg bhv 

   Vrijwilligers hebben uitleg gehad over bhv. Bewoners zijn 
meegenomen in de oefeningen 

bhv-oefeningen hebben 
plaats gevonden en een 
extra ploegleider is 
opgeleid 

   Grote en kleine oefeningen hebben plaatsgevonden. Uit de 
grote oefening kwam een aantal verbeterpunten. Bijvoorbeeld 
dat het te lang duurde voordat er een team naar de 
woonkamer ging waar de brandmelding was en dat de 
bhv’ers vergaten een hesje aan te doen. Ook lagen de 
portofoons niet op een handige plek. Daarnaast is er een 
extra ploegleider opgeleid. 

MIC-meldingen zijn 
besproken en acties 
hieruit zijn opgepakt 

   Het aantal medicatiefouten is in 2018 gestegen (44 
meldingen tegenover 34 meldingen in 2017). De meeste 
medicatiemeldingen betreffende ‘vergeten medicatie door 
verzorging’. De MIC aandachtsvelder heeft dit onderzocht en 
geconstateerd dat het blijkt te gaan om medicatiefouten 
waarbij de medicatie op het appartement van de cliënten ligt 
en er geen signaal komt als de medicatie vergeten wordt. 
Een andere oorzaak is de verhoogde werkdruk die ervaren 
wordt door verzorgenden. Ook zijn er meerdere MIC-
meldingen betreffende baxtermedicatie.  
Er zijn in 2018 acties uitgezet op deze fouten bijvoorbeeld, de 
afwijkende tijden worden gearceerd, waardoor dit meer 
opvalt. Er is een verzorgende verantwoordelijk gemaakt voor 
de maandbestelling en er zijn contacten met de apotheek 
i.v.m. medicatiefouten in de baxter. 
Het aantal valincidenten is in 2018 afgenomen t.o.v. 2017. 
In  2018 heeft er een rollatorcheck plaatsgevonden en de 
fysio heeft tips gegeven over het goed gebruik. Er is meer 
licht ingezet om vallen te voorkomen.  
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Verbeterpunten welke nog worden doorgezet in 2019 zijn: 
medicatiefouten verminderen door onder andere start 
Medimo en valincidenten verminderen door inzet op 
valpreventie. 

Richtlijnen rondom 
HACCP worden nageleefd 
en goed vastgelegd 

   Bij de externe audit scoorde ZGR Brugstede groen. Dit 
betekent dat we voldoen aan de richtlijnen van HACCP. 

 

Personeelssamenstelling 

Er is voldoende, bevoegd en bekwaam personeel aanwezig vanuit het proactief organiseren van 

een adequaat personeelsbestand. 
 

Actiepunten in 2018 

Acties/Doelen     Toelichting  

BBL’ers worden opgeleid    Eén medewerker heeft diploma mbo-v gehaald, twee 
medewerkers hebben het diploma verzorgende IG gehaald, 
één medewerker het diploma helpende. Twee medewerkers 
zijn nog in opleiding voor verzorgende IG. 

 

7.5 Kwaliteitsverslag 2018 ZGR Swaenewoerd 
 

Persoonsgerichte zorg 

Bijdrage aan de kwaliteit van leven zo optimaal mogelijk te laten zijn vanuit de thema’s 

‘compassie, uniek zijn, autonomie’ en zorgdoelen. 
 

Actiepunten in 2018 

Acties/Doelen     Toelichting  

Er wordt methodisch 
gewerkt in het ECD. 

   In 2018 zijn de zorgleefplannen van alle cliënten twee keer 
besproken. Bij cliënten met een ZZP 6 wordt dit minimaal één 
keer per jaar gedaan met een MDO in aanwezigheid van een 
SOG en huisarts. Met de overige cliënten is er twee keer een 
cliëntenbespreking gehouden en is de PDCA-cyclus gevolgd. 

Verbeterpunten uit 
Zorgkaart Nederland zijn 
geïmplementeerd 

   In 2017 zijn er cliëntervaringen voor Zorgkaart Nederland 
opgehaald door interviewteams. Uit de waarderingen bleek 
dat de zorg door cliënten als gehaast werd ervaren. 
Uitkomsten zijn besproken in het team. Werkdruk werd door 
medewerkers als hoog ervaren. Er is een aantal acties 
genomen om de werkdruk te verlagen. Zo zijn indicaties 
verhoogd en zijn cliënten verhuisd naar andere locaties in 
verband met de hogere zorgzwaarte en is een extra dienst 
ingezet. 

 

Wonen en welzijn  

Er is oog voor een optimale levenskwaliteit en welzijn van cliënten en hun naasten. 
 

Actiepunten in 2018 

Acties/Doelen     Toelichting  

Pilot draaien met het 
project zingeving  

   Alle zorgmedewerkers hebben een scholing gehad van de 
geestelijk verzorger over zingeving. Medewerkers hebben 
handvaten gekregen hoe om te gaan met cliënten en familie 
in de laatste levensfase. De medewerkers hebben aandacht 
voor levensvragen en verwijzen door naar de geestelijk 
verzorger. In 2018 zijn er extra uren beschikbaar gesteld voor 
geestelijke verzorging. Die kunnen individueel worden ingezet 
en hier wordt regelmatig gebruik van gemaakt 

Het wooncomfort is goed    In 2018 is er een nieuwe laag op het dak gekomen. Hierdoor 
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zijn er in 2018 geen lekkages meer waargenomen. Ook is er 
een afvoer geplaatst op het dak in verband met geuroverlast. 
De geuroverlast is daarna niet meer ervaren. De schoonmaak 
wordt afgestemd op de wensen van de cliënt. De inrichting 
van de appartementen is naar wens van de cliënt. 

Visie op domotica is 
geïmplementeerd. 

   In 2018 is er een nieuwe app geïnstalleerd  op de telefoons 
voor de voordeurbel. Hierdoor kan de deur op afstand open 
gedaan worden. In 2018 is een analyse uitgevoerd op de 
knelpunten met het alarmeringssysteem. Hieruit blijkt dat de 
wifi onvoldoende dekkend is. Er is een zendmast geplaatst 
voor betere wifi. Ook zijn er extra halszenders aangeschaft 
en is helpcom (alarmeringstoestel) ingezet bij een aantal 
cliënten. Daarnaast is er een aandachtsvelder domotica 
benoemd.  

VPT geïmplementeerd    In 2018 is VPT op de locatie geïmplementeerd. In 2018 
woonden er twee cliënten met VPT binnen ZGR 
Swaenewoerd. De ervaringen worden gedeeld met de andere 
locaties. 

Implementeren van het 
welzijnsbeleid 

   In 2018 werd er maandelijks een activiteitenkalender 
verstrekt aan cliënten en hun contactpersonen. Dagelijks is er 
een welzijnsprogramma in het Stokmansplein en verder 
worden er ook activiteiten aangeboden buitenshuis, zoals uit 
eten in het eigen dorp. 

Het project 
familieparticipatie is 
geborgd 

   Familie is in 2018 twee keer uitgenodigd tijdens de 
mantelzorgdag en voor een familieavond. De mantelzorgdag 
werd goed bezocht, ook het gezamenlijk versieren bij 
feestelijkheden trok veel belangstelling. Voor de familieavond 
was weinig animo. Er wordt voor de volgende keer gekeken 
naar een andere invulling. 

 

Veiligheid 

Vanuit veiligheid schade bij cliënten zoveel mogelijk voorkomen en leren van 

veiligheidsincidenten. 
 

Actiepunten in 2018 

Acties/Doelen     Toelichting  

Medicatieveiligheid is 
geïmplementeerd en 
geborgd 

   In 2018 is Medimo geïmplementeerd, waardoor het aantal 
medicatiefouten is gedaald. In 2017 zijn er 14 
medicatiefouten gemeld, in 2018 waren dit er 6.  

MIC-meldingen    In 2018 was het aantal valincidenten lager dan in 2017. Het 
MIC-beleid is geïmplementeerd waardoor duidelijk is wanneer 
het een valincident betreft. In een aantal gevallen betreft het 
een geaccepteerd valincident. Deze incidenten worden niet 
bij de MIC gemeld, maar wel in het ECD gerapporteerd. 

Start dienstkleding 
implementeren 

   Op ZGR Swaenewoerd wilde men graag weer in 
dienstkleding werken. In 2018 heeft de werkgroep 
‘dienstkleding’ geïnventariseerd wat cliënten, familie en 
medewerkers als prettig ervaren. Er is op één locatie 
proefgedraaid met dienstkleding en er is een enquête 
gehouden. N.a.v. de uitkomsten is besloten om binnen ZGR 
in 2019 weer dienstkleding te dragen. Men ervaart dit als 
herkenbaar, hygiënisch en prettig. 
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Leren en werken kwaliteit                                                                                                             

De wijze van leren om zorg te dragen voor een optimale zorg en verzorging voor cliënten, daarbij 

gebruikmakend van beschikbare kennisbronnen. 
 

Actiepunten in 2018 

Acties/Doelen     Toelichting  

Het jaarplan is het kompas 
van ZGR Swaenewoerd 

   Medewerkers zijn op de hoogte van het jaar- en kwaliteitsplan 
en hebben input aangeleverd vanuit de teamoverleggen. In 
2018 is het jaarplan twee keer besproken in de locatieraad. 
Ook is dit verslag tijdens ieder teamoverleg besproken. 

Er wordt gewerkt vanuit de 
PDCA-cyclus, met als 
basis  de protocollen 
vanuit Infoplein, Vilans 

   Resultaten, zoals uit audits ECD, HACCP, MIC-verslagen en 
dergelijke worden besproken in het wozoco-overleg en het 
teamoverleg, waarna verbeteracties worden uitgezet. Voor 
alle onderdelen is er een aandachtsvelder die binnen het 
team de kartrekker is.  

 

Personeelssamenstelling 

Er is voldoende, bevoegd en bekwaam personeel aanwezig vanuit het proactief organiseren van 

een adequaat personeelsbestand. 
 

Actiepunten in 2018 

Acties/Doelen     Toelichting  

Verzuimbeleid wordt 
geborgd 

   In 2018 lag het ziekteverzuim hoger dan 4,5%. Dit heeft te 
maken met drie langdurig zieken. Het langdurig verzuim was 
niet werkgerelateerd.  

 

Gebruik van informatie  

Actief gebruikmaken van informatie rondom de inzet van middelen voor het verbeteren van de 

zorg en op transparante wijze hierover informeren. 
 

Actiepunten in 2018 

Acties/Doelen     Toelichting  

De cliëntenraad behartigt 
en belangen van de 
cliënten van ZGR 
Swaenewoerd 

   In 2018 heeft de cliëntenraad zes keer overleg gehad met de 
manager/medewerker. De cliëntenraad sluit aan bij 
activiteiten voor een goede verbinding en gaat regelmatig 
koffie drinken bij de cliënten. Afgevaardigden van de 
cliëntenraad nemen deel aan werkgroepen, bijvoorbeeld over 
de maaltijdvoorziening. 

Cliënten kunnen een 
beroep doen op de 
cliëntvertrouwenspersoon 

   In 2018 kwam de cliëntenvertrouwenspersoon maandelijks 
voor een gesprek met de cliënten en manager/medewerker. 

 

7.6 Kwaliteitsverslag 2018 ZGR MIEN 

In deze paragraaf wordt de status van de gestelde doelen voor locatieonderdeel ZGR MIEN 

weergeven en waar nodig toegelicht. Daarnaast lichten we de vier kernwaarden van 

wijkverpleging:  generalistische zorg, persoonsgerichte zorg, continue zorg en zorg in de directe 

nabijheid kort toe.  

Generalistische zorg                                                                                                                       

In het Kwaliteitskader wijkverpleging wordt daarbij het volgende uitgangspunt omschreven: 

“generalistisch waar het kan, specialistisch waar het moet.”  
 

Het uitgangspunt binnen ZGR MIEN is dat we de gevraagde zorg zelf kunnen leveren. Is de zorg 

te specifiek of specialistisch dan maken we dit vooraf bij de cliënt bekend. We kijken dan naar 

mogelijkheden bij onze collega-organisaties. Voorbeeld hiervan is de samenwerking met het 
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hospice, waarbij wij de zorg overdag en in de avond leveren en een collega-organisatie de 

nachtzorg. Specialistische handelingen, die niet vaak voorkomen nemen we in onderaanneming 

af, omdat het bekwaam houden van medewerkers op dit gebied teveel tijd en geld kost. ZGR 

neemt daarnaast deel aan het regionale samenwerkingsproject op het gebied van wondzorg met 

als doel kennis en kunde samen uit te wisselen en de geleverde zorg zodoende te verbeteren.  
 

Persoonsgerichte zorg  

In het Kwaliteitskader Wijkverpleging verstaat men onder persoonsgerichte zorg: “zien en 

benaderen van de cliënt in de eigen, brede context van naasten, buren, relaties en de eigen 

thuissituatie en buurt en werkt van daaruit met de cliënt aan passende en duurzame 

oplossingen.” 
 

We zijn ervan overtuigd dat wanneer het welzijn van de cliënt goed is, de vraag om zorg 

uitgesteld kan worden, of helemaal niet nodig is. Daarbij is het belangrijk om de vraag achter de 

vraag helder te krijgen, zodat de zorg afgestemd kan worden op de individuele behoeften van de 

cliënt. Om die reden wordt het intakegesprek altijd door een deskundige wijkverpleegkundige 

uitgevoerd en halfjaarlijks geëvalueerd. In 2018 hebben medewerkers van ZGR MIEN 

deelgenomen aan de theatervoorstellingen die in het kader van het project “Welzijn voorop” zijn 

georganiseerd met als doel hun bewustzijn t.a.v. het welzijn van de cliënt te vergroten.   
 

Continue zorg 

In het Kwaliteitskader wijkverpleging wordt continue zorg beschreven als het: “volgen, monitoren 

en anticiperen op veranderingen, zodat de ondersteuning tijdig kan worden aanpast. 7x24 uur 

bereikbaar is en zowel met collega’s binnen de wijkverpleging als met andere disciplines 

afgestemd is”. 
 

Binnen ZGR MIEN wordt 24/7 gewerkt. De reguliere wijkteams zijn inzetbaar van 7.00 - 23.00 

uur. Van 23.00 - 07.00 uur is de zwerfwacht actief. Zij beantwoorden de alarmeringen 

(ongepland) en leveren geplande zorg bij cliënten die dit nodig hebben.  
 

Zorg in de directe nabijheid  

Deze kernwaarde wordt in het Kwaliteitskader wijkverpleging als volgt omschreven: “vertrouwen, 

aandacht en respect voor autonomie, privacy en veiligheid zijn van groot belang”. 
 

ZGR MIEN werkt met kleine teams, zodat onze cliënten kunnen rekenen op vaste vertrouwde 

gezichten. Medewerkers zijn herkenbaar aan hun blauwe uniform en aan de dienstauto’s- en 

fietsen. Onze focus ligt in het hart van Salland, een gebied met een straal van 15 kilometer 

rondom Raalte. We leveren tijdelijk verblijf (laag, hoog en palliatief) op twee woonzorglocaties en 

VPT (volledig pakket thuis) rondom de locaties, zodat cliënten die (tijdelijk) extra of zwaardere 

zorg nodig hebben dit thuis of in de nabijheid van hun eigen woning kunnen ontvangen. Op onze 

woonzorglocatie kunnen we gebruikmaken van extra faciliteiten, zoals maaltijden, welzijn en 

paramedische diensten, zoals fysiotherapie die het herstel en/of de gezondheid van onze cliënten 

extra kunnen bevorderen.   
 

Thema’s uit kwaliteitskader wijkverpleging 

Wat de cliënt kan verwachten van wijkverpleging  

Als de cliënt  binnen ZGR MIEN zorg ontvangt, kan hij /zij verwachten dat er iemand komt, die 

haar vak kent. De medewerker voelt zich betrokken bij de cliënt  en zijn omgeving en kijkt hoe 

hij/zij de cliënt het beste kan ondersteunen.  
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Actiepunten in 2018 

Acties/ Doelen     Toelichting  

De cliënt krijgt zorg die aansluit bij 
wat hij/zij en haar naasten zelf 
kunnen. 
 

   Door in gesprek te gaan met de cliënt en zijn of haar 
naasten kijken we welke ondersteuning nodig is. In 
afstemming met de mantelzorger kijken we wie welke 
zorg en ondersteuning levert. De gemaakte afspraken 
worden vastgelegd in het ECD.  
Afgelopen jaar is er vanuit het project 
familieparticipatie een familiemiddag georganiseerd, 
waarbij cliënten en mantelzorgers samen in gesprek 
zijn geweest met de zorg. 
Daarnaast is gestart met een klankbordgroep 
bestaande uit cliënten van ZGR MIEN, waarin 
verbeterpunten t.a.v. de zorg- en dienstverlening 
worden besproken.   

De cliënt krijgt zorg die bijdraagt 
aan de kwaliteit van leven. 
 

   De kwaliteit van leven van de cliënt staat centraal bij 
de intake. De wijkverpleegkundige bespreekt met de 
cliënt wat voor hem/haar belangrijk is. Deze afspraken 
worden elk half jaar geëvalueerd. 

De cliënt krijgt zorg van 
zorgverleners die ze begrijpt en 
vertrouwt. 
 

   Vertrouwen en goed persoonlijk contact is een 
belangrijk thema. Binnen ZGR MIEN werken we in 
kleine teams met als doel zo min mogelijk 
verschillende gezichten bij de cliënten te laten komen. 
Dit doen we door te werken met zogenaamde 
maatjes, waarbij vaste medewerkers aan onze 
cliënten worden gekoppeld.  We monitoren dit via het 
ECD.  

De cliënt krijgt zorg van 
zorgverleners die gekwalificeerd 
zijn. 

   Binnen ZGR faciliteren we onze medewerkers middels 
e-learning en een inschrijving in het Kwaliteitsregister, 
waarmee zij hun deskundigheid op peil kunnen 
houden en kunnen uitbreiden. Elk wijkteam werkt met 
een vaste wijkverpleegkundige en verpleegkundige.  

De cliënt krijgt zorg van een vast 
en overzichtelijk team. 

   Binnen ZGR MIEN wordt gewerkt met wijkteams. 
Deze verdeling is op basis van postcodes gemaakt. 
Ieder team bestaat uit 10-15 medewerkers. Wordt het 
gebied te groot of het aantal cliënten te hoog, dan 
vindt er een splitsing plaats. Om die reden is er 
afgelopen jaar een wijkteam bijgekomen. 

De cliënt krijgt zorg die veilig is. 
 
 
 

   Vanaf 2018 zijn er binnen ZGR MIEN twee 
aandachtsvelders MIC actief. De aandachtvelders 
bespreken ieder kwartaal de meldingen in het team, 
om zo te kijken hoe fouten in de toekomst kunnen 
worden voorkomen. In 2018 is het aantal val- en 
medicatiemeldingen toegenomen. Afgelopen jaar is 
hard gewerkt om bewustzijn bij medewerkers te 
creëren m.b.t. het melden van dergelijke incidenten. 
Dit in combinatie met het feit dat cliënten steeds 
zwaardere zorg thuis ontvangen, heeft geleid tot een 
toename van het aantal meldingen in 2018.  
N.a.v. de meldingen zijn er verschillende 
verbeterpunten uitgevoerd: 
- N.a.v. gesprekken met de woningbouwvereniging 
zijn extra valpreventiemaatregelen genomen, zoals 
extra verlichting bij de woningen en een antislipvloer 
in de portieken van een aanleuncomplex.  
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- We gaan actief met cliënten in gesprek indien er 
sprake is van onveilige situaties thuis.   

Met de cliënt worden duidelijk, 
passende afspraken gemaakt en 
nagekomen 

   We vinden het belangrijk dat we onze gemaakte 
afspraken nakomen. We hanteren een afwijkmarge 
van een half uur. Cliënten kunnen een voorkeurstijd 
opgeven, waarmee we zoveel mogelijk rekening 
proberen te houden. Mogelijke veranderingen worden 
duidelijk en tijdig gecommuniceerd.   

De cliënt krijgt inzage in het 
zorgplan en zorgdossier 

   Binnen ZGR MIEN wordt gewerkt met een 
elektronisch cliënten dossier (ECD). Het dossier is 
eigendom van de cliënt. De cliënt kan 
familieleden/mantelzorgers toestemming geven om 
mee te kijken in het dossier. Ook kan de cliënt 
toestemming geven om professionals te laten 
afstemmen.  

 

Professionele kwaliteitseisen wijkverpleging  

ZGR neemt deel aan het Lerend Netwerk en neemt als lokaal en regionaal netwerkpartner deel 

aan diverse werkgroepen, zoals de kracht van Raalte, Raalte armoedevrij, het Alzheimercafé en 

het palliatief- en dementienetwerk.  
 

Actiepunten in 2018 

Acties/ Doelen     Toelichting  

Wijkverpleging maakt deel uit van 
het lokale (zorg)netwerk. 
 
 

   ZGR MIEN werkt waar mogelijk samen met collega 
organisaties. Zo nemen we deel aan het overleg voor 
casemanagers dementie, hebben we afstemming met 
de verschillende gemeentes rondom dagbesteding en 
respijtzorg. Daarnaast werken we samen met 
regionale ziekenhuizen om de doorstroom van ELV-
cliënten middels een digitaal systeem (POINT) zo 
soepel mogelijk te laten verlopen.  

De zorgverleners maken deel uit 
van een team. 
 

   Alle medewerkers zijn onderdeel van een wijkteam. 
Ieder wijkteam heeft structureel overleg, waarbij 
casussen worden besproken en belangrijke thema’s 
zoals domotica, familieparticipatie en infectiepreventie 
aan de orde komen. Daarnaast vindt overleg met 
andere teams (huishouding en welzijn) plaats, zodat 
het totale plaatje van de cliënt inzichtelijk wordt en er 
goede afstemming kan plaatsvinden. 

Wijkverpleging werkt volgens een 
cyclisch verpleegkundig proces 
 

   De zorgplannen worden gemaakt middels de 
methodiek van Omaha. Wijkverpleegkundigen zijn 
hierop geschoold. 

 

Organisatorische randvoorwaarden voor wijkverpleging 

Binnen ZGR werken we met een trapmodel, waarbij we eerst kijken of er ondersteuning geboden 

kan worden zonder de inzet van professionals. Door in een vroeg stadium ondersteuning te 

bieden willen we Sallandse senioren faciliteren in een goed leven in eigen regie.  
 

Actiepunten in 2018 

Acties/ Doelen     Toelichting  

Er moet ruimte zijn voor leren en 
verbeteren 
 

   Binnen ZGR MIEN is er ruimte om actief BOL 
stagiaires in te zetten. De ervaring is, dat stagiaires na 
kennis te hebben gemaakt met de wijkverpleging, 
enthousiast zijn over de doelgroep. We zien, dat we 
deze doelgroep aan ons kunnen binden, door naast 
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hun studie, een oproepcontract te bieden.  

Er is goede informatievoorziening 
nodig 
 

   Afgelopen jaar is geïnvesteerd in het wifinetwerk, 
waardoor het bereik op de woonzorglocaties waar 
ZGR MIEN zorg levert, is verbeterd.   

Wijkverpleging heeft verbinding 
met kennisontwikkeling en 
opleiding 
 
 

   ZGR MIEN neemt actief deel aan initiatieven om 
kennisontwikkeling en opleiding te vergroten. 
Afgelopen jaar hebben studenten van het Saxion 
onderzoek gedaan naar medicatieveiligheid in de 
thuiszorg en het optimaliseren van ELV. Naar 
aanleiding van deze onderzoeken verkennen we in 
2019 de mogelijkheden rondom het werken met een 
medicatiecontrole-app.  

Wijkverpleging heeft 
ondersteuning van en participatie 
in het beleid 

   Bij het opstellen van het jaarplan wordt actief input 
gevraagd van wijkverpleegkundigen. De kennis die zij 
bij de cliënten opdoen wordt zo meegenomen in het 
beleid. De wijkverpleegkundigen hebben een actieve 
rol in de afstemming met de verschillende gemeentes 
rondom casuïstiek voor verbeteringen in de 
samenwerking en in de processen. 
Bij de implementatie van ELV en VPT hebben de 
wijkverpleegkundigen afgelopen jaar een actieve rol 
gespeeld door o.a. het voeren van de 
intakegesprekken. 

8 Een vooruitblik  

De ouderenzorg staat politiek volop in de belangstelling. Er zijn extra financiële middelen 

beschikbaar gemaakt om de kwaliteit van de ouderenzorg te verbeteren en de personeelskrapte 

op de arbeidsmarkt in de zorg aan te pakken. Voor de langdurige zorg (Wlz) komen deze voort 

uit het programma ‘Thuis in het Verpleeghuis’ (2018) van het ministerie van VWS. De financiële 

impulsen voor 2019 bestaan grofweg uit een kwaliteitsbudget (600 miljoen, waarvan 85% 

bedoeld voor personeel en 15% voor implementatie van overige zaken), gelden die al zijn 

geïntegreerd in de Nza-tarieven (435 miljoen) en regionale ontwikkelgelden per zorgkantoor 

(totaal 50 miljoen). In tegenstelling tot eerdere berichten blijven de NHC en de NIC in 2019 nog 

voor 100% vergoed. De focus bij de extra financiële middelen is vooral gericht op de 

verpleeghuiszorg, dus de intramurale zorg (ZZP) en geclusterd Volledig Pakket Thuis (VPT). 

Voor de wijkverpleging (Zvw) zijn er - niet in dezelfde mate - extra financiële middelen 

beschikbaar. Er is voor de periode 2019-2022 435 miljoen beschikbaar ter behoud en verbetering 

van de kwaliteit van zorg. In het programma Langer Thuis van het ministerie van VWS staat aan 

de hand van actielijnen en doelstellingen beschreven hoe de vergrijzing zo lang mogelijk met 

thuis blijven wonen wordt opgevangen.  

In 2019 zitten we in het één na laatste jaar van de uitvoering van ons strategisch plan 

‘Aangenaam, vitaal en zelfredzaam ouder worden in het hart van Salland (2016-2020)’. De koers 

is helder. Bij de implementatie daarvan geven we ons rekenschap van de externe kansen en 

ontwikkelingen voor onze sector en de interne ontwikkelingen en aanpassingen om daarop in te 

kunnen spelen. We treffen in 2019 de nodige voorbereidingen voor het ontwikkelen van een 

nieuw Strategisch plan voor de periode 2021-2025. 

De sector heeft - ondanks de brede politieke belangstelling - nog steeds te maken met een 

imago-issue. Enkele jaren terug heeft een deel van het zorgpersoneel - noodgedwongen - de 

sector moeten verlaten. Nu is de grootste uitdaging voor de zorg, zowel in de cure als de care, 

het aantrekken van voldoende en goed gekwalificeerd personeel. Door de vergrijzing en de inzet 
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van extra personeel vanuit het Kwaliteitskader verpleeghuiszorg zal de krapte op de arbeidsmarkt 

toenemen. Dat vraagt van ZGR om een strategisch HR-beleid waardoor we kwalitatief goed 

personeel aan ons kunnen binden en boeien, bijvoorbeeld door een adequaat opleidingsaanbod 

te doen. 

Verschillende externe ontwikkelingen geven het volgende beeld voor 2019: 

 Krapte op de arbeidsmarkt, waardoor we moeten investeren om het juiste personeel aan 

ons te binden om door te bouwen op de door ons ingezette koers. Opleiden en 

ontwikkelen. We participeren in verschillende projecten in het kader van het regionaal 

ontwikkelbudget vanuit zorgkantoor MiddenIJssel en zorgkantoor Zilveren Kruis. De 

projecten hebben onder andere als doelstelling de instroom op de arbeidsmarkt te 

vergroten en door middel van zorgtechnologie het werk te verlichten en de eigen regie 

van cliënten te ondersteunen.  

 Het verder doorzetten van het scheiden van wonen en  zorg. Het principe ‘geld volgt klant’ 

wordt door de zorgkantoren gehanteerd. Het toenemend uitgangspunt wordt dat de cliënt 

thuis woont ongeacht de ondersteuningsbehoefte. Ondersteuning vindt breder plaats dan 

alleen vanuit zorgperspectief. De eigen omgeving, welzijnswerk en dagelijkse 

dienstverlening in de buurt spelen hierin een sleutelrol. Opname bij gespecialiseerde 

zorgcentra gebeurt op steeds hogere leeftijd als het thuis niet langer kan.  

 In het verlengde van het scheiden van wonen en zorg is de verwachting dat de vraag naar 

tijdelijke opvang - Eerste Lijns Verblijf (ELV) en diverse vormen van respijtzorg - zal 

toenemen. We zien dat financiers (Wmo en voor extramuraal wonende VPT-ers ook Wlz) 

hier budget voor hebben.  

 Welzijn en kwaliteit van leven van de oudere krijgen steeds meer aandacht naast medisch  

(be)handelen. 

 Doorontwikkeling van onze kennis en expertise op het gebied van dementie en 

geheugenproblemen en daar meer bekendheid aan geven binnen onze regio. 

 De zorgzwaarte neemt verder toe. Dat geldt zowel voor intramuraal als extramuraal. Met 

als gevolg snellere doorlooptijden en daarmee de uitdaging om zo goed en efficiënt 

mogelijk nieuwe cliënten de juiste plek te bieden en de doorstroom in de keten tussen de 

ZvW en de Wlz te verbeteren.  

 De toekomst van de behandelcomponent, waar ZGR eerder heeft ingezet op het 

verstevigen van de huisartsenzorg, zien we nu de lijn van het terugtrekken van de 

huisartsenzorg uit de Wlz. Uitsluitsel over de behandelcomponent is een belangrijke 

externe factor voor hoe wij de medische zorg zo dicht mogelijk bij de cliënt kunnen 

organiseren.  

 De vraag om verschillende vormen van geestelijke verzorging en een bredere benadering 

van cliëntcasuïstiek. Het toenemend belang van inzicht in specifieke cliëntervaringen op 

beleefde kwaliteit en formele medezeggenschap als input voor ons beleid.  
 

Op basis van de inspanningen en resultaten in 2018 is er voldoende vertrouwen binnen ZGR om 

bovenstaande uitdagingen op te pakken.  

 
 

 


