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Voorwoord  
 

Voor u ligt het Kwaliteitsplan 2020 van ZGR. Dit plan bouwt voort op ons Kwaliteitsplan 2019 

en is door middel van input vanuit diverse perspectieven en betrokkenen tot stand gekomen. 

Daarbij is het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg dat in 2017 door het Zorginstituut Nederland 

is gepresenteerd als uitgangspunt genomen. Belangrijk uitgangspunt in het Kwaliteitskader 

Verpleeghuiszorg is de nadruk op (samen) leren en verbeteren.  
 

Daarnaast is in 2018 het Kwaliteitskader Wijkverpleging gepubliceerd. Het schrijven van een 

kwaliteitsplan en kwaliteitsverslag is binnen het Kader Wijkverpleging echter geen vereiste. 

Omdat ZGR wel beide takken van sport beoefent en wij vanuit onze visie op kwaliteit beide 

vormen van zorg graag integraal benaderen, zijn zowel de intramurale als de extramurale 

zorg opgenomen in dit Kwaliteitsplan voor 2020. Het aanvragen van het kwaliteitsbudget op 

grond van een meerjarenbegroting geldt echter expliciet alleen voor de intramurale zorg en 

niet voor de extramurale zorg.  
 

Het centrale Kwaliteitsplan is opgesteld door de kwaliteitsadviseur. De locatieplannen zijn 

opgesteld door de managers met input van cliënten en naasten (locatieraden), (para) medici, 

verpleegkundigen en verzorgenden. Op die manier is binnen ZGR inhoud gegeven aan de 

thema’s van het Kwaliteitskader en de doelstellingen van het landelijke programma “Thuis in 

het verpleeghuis’’. ZGR neemt actief deel aan de verschillende gezamenlijke projecten voor 

het oplossen van knelpunten in de regio in het kader van het regionaal ontwikkelbudget van 

beide zorgkantoren (Midden IJssel en Zilveren Kruis). Op die manier krijgt regionale 

samenwerking verder vorm en dat wordt binnen ZGR als een belangrijke voorwaarde 

beschouwd om de toekomstige zorg en kwaliteit te kunnen verlenen die in de regio nodig is, 

gezien de volumegroei en schaarste aan personeel en middelen. In het volgende hoofdstuk 

wordt nader ingegaan op de speerpunten binnen ZGR.  

De conceptversie van dit Kwaliteitsplan is voorgelegd aan de volgende partijen: 

- De centrale cliëntenraad 

- De samenwerkingspartners binnen het Lerend Netwerk 

- Deelnemers van het middenkaderoverleg  

- Leden van de Ondernemingsraad 

- Raad van toezicht ZGR 

 

“Kwaliteit is dat wat we samen goede zorg vinden”- Jan Kremer1 

 

 

Loes Kater, directeur-bestuurder 

September 2019 

 

 

 

                                                           
1 Lezing “De kwaliteit van straks’’ door Jan Kremer, 1 november 2018 – Spaarne Gasthuis. Jan Kremer is 
hoogleraar patiëntgerichte innovatie Radboud UMC Nijmegen, voorzitter van de Kwaliteitsraad en lid van de 
Raad voor de Volksgezondheid. 
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1. Profiel van de organisatie 
In onderstaand hoofdstuk stellen wij ZGR kort aan u voor. Want wie zijn we en wat maakt 

ons werk waardevol?  

 

1.1. Over ZGR 

ZGR is al decennialang de Sallandse specialist in ouderenzorg en ondersteuning bij 

dementie. Op onze zes woonzorglocaties in Raalte, Heeten en Lemelerveld bieden we 24/7 

professionele zorg, dagbesteding en ondersteuning. Met ZGR MIEN bieden we daarnaast 

zorg en ondersteuning bij senioren thuis. In verschillende ontmoetingscentra in het hart van 

Salland bieden we daarnaast ontmoeten in eigen dorp en dagbesteding. Samen staan we 

voor goed leven in het hart van Salland. Wat dat is bepalen onze cliënten. Ieder mens is 

immers anders.  

Om die reden laten we cliënten vertellen over hun beeld van goed leven en een mooie oude 

dag. Wij luisteren. Niet alleen met onze oren, maar vooral met ons hart. Vervolgens 

verbinden we deze woorden met die van anderen: familieleden, mantelzorgers en 

dorpsgenoten. Op die manier stemmen we onze dienstverlening zo goed mogelijk af op de 

wensen en behoeften van onze cliënten. Maatwerk noemen we dat.  

 

We kijken met een brede en open blik naar al onze cliënten en geloven dat zingeving, 

ontmoeten, voeding, eigen regie, persoonlijke aandacht, bewegen en actief bij de tijd blijven, 

bijdragen aan een langer, vitaler en gezonder leven in de seniorfase en een optimale 

kwaliteit van leven in de laatste levensfase.  

 

Waar we bij ZGR niet in geloven is achter de geraniums zitten. Tenzij deze te vinden zijn in 

onze eigen prachtige tuinen en terrassen. Samen met onze bewoners trekken we er 

regelmatig op uit en spenderen we, waar mogelijk, zoveel mogelijk tijd buiten. Zo brengen 

we graag de dag door op het strand van Scheveningen of al varend door de wateren van 

Giethoorn. Een uitstapje naar de lokale voetbalclub voor onze mannen of een bezoekje aan 

Holle Bolle Gijs in Kaatsheuvel hoort er zo nu en dan ook bij. Zo heel af en toe passeren we 

de landsgrenzen, op weg naar een buitenlandse bestemming.  

 

Onze vijfhonderd medewerkers zijn bevlogen zorgavonturiers die graag hun handen uit de 

mouwen steken, het welzijn van onze cliënten altijd vooropstellen en niet bang zijn om soms 

de grenzen op te zoeken, zolang dit in het belang is van onze cliënten. Samen met onze 

ruim zeshonderd trouwe en enthousiaste vrijwilligers zorgen zij ervoor dat onze cliënten de 

liefde, aandacht en ondersteuning krijgen die zij zo verdienen.  
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1.2. Over onze cliënten 
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1.3. Strategisch programma 

 

ZGR heeft in haar strategisch plan de speerpunten beschreven voor de periode 2016-2020. 

Deze strategie is niet zozeer gericht op het realiseren van groei, maar meer op het leveren 

van kwaliteit voor onze cliënten. In een sterk veranderende omgeving zetten we ons hier 

iedere dag voor in. Meerdere thema’s zijn ZGR-breed van belang als het gaat om het 

organiseren van kwalitatief goede zorg- en dienstverlening:  

 

In een sterk veranderende omgeving zetten we ons hier iedere dag voor in. Meerdere 

thema’s zijn ZGR-breed van belang als het gaat om het organiseren van kwalitatief goede 

zorg- en dienstverlening:  

- Veranderingen van de doelgroep:  

o Mensen worden ouder en blijven langer thuis wonen. Binnen de groep van 

cliënten komen ook steeds meer verschillen. Bijvoorbeeld in hoe ouderen om 

gaan met technologie, het gebruiken van mantelzorg en de wens om eigen 

regie te behouden. 

- Veranderingen in de markt: 

o Aanbieders vermeerderen, er ontstaan meer initiatieven voor bijv. particuliere 

zorg, technologie en welzijn. De markt wordt complexer door de verschillende 

financieringsvormen. Zorg regelen/aanvragen en keuzes maken is 

ingewikkeld.  

- Ontschotting: 

o De grenzen tussen intramurale- en extramurale werelden vervagen.  

- Het profiel van thuiszorg verandert: 

o Mensen blijven langer thuis wonen.  

- Het profiel van woonzorglocaties verandert: 

o Bewoners komen ouder en zieker binnen, mensen zullen er korter verblijven 

dan we gewend zijn.  

o Zorgparadox: de zorgzwaarte en complexiteit van zorg bij onze bewoners 

neemt toe. Tegelijkertijd hebben we bij ZGR meer aandacht voor welzijn en 

investeren we in deskundigheid van het personeel om de toename van de 

zorgzwaarte adequaat te kunnen bedienen.  

- Dubbele kloof vraag versus aanbod:  

o Er is sprake van verzwaring en uitbreiding zorgvragen, maar ook van een 

groeiend tekort aan personeel.  

 

Met dit Kwaliteitsplan spelen we hierop in door:  

  

- Op basis van inzichten van cliënt- en marktontwikkeling steeds meer cliëntgericht 

organiseren: 

o Doelgroep differentiëren, onderlinge verschillen (h)erkennen en daarop 

inspelen. 

o Wat cliënten zelf wensen is bepalend voor een zinvolle dag-invulling voor 

bewoners.  

- Te innoveren rondom preventie en technologische oplossingen.  

- Ons welzijnsdenken uit te blijven bouwen. 
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o Met o.a. de integratie van welzijn in het zorgleefplan (van ‘zorgleefplan’ naar 

‘leefplezierplan’).  

- De oorspronkelijke verdeling intramuraal en extramuraal steeds meer los te laten en 

te werken met nieuwe vormen (WLZ-vormen thuis, scheiden wonen & zorg, tijdelijk 

verblijf en transmuraal werken).  

- Doorontwikkeling van ons zorg- en medisch beleid:  

o Ontwikkelen van wijkverpleging om steeds zwaardere zorg thuis te leveren.   

o Ontwikkelen van locaties somatiek om de steeds zwaardere zorgvragen aan 

te kunnen.  

o Functies m.b.t. verpleging en behandeling nog steviger te positioneren.  

- Ons specialisme in dementiezorg volop te benutten.  

- Ruimte te geven voor ontwikkeling, te binden en te boeien, aantrekkelijk zijn en 

blijven voor ons belangrijkste kapitaal: onze medewerkers en vrijwilligers. 

- Werk- en leefplezier gaan hand in hand. We blijven op zoek naar hoe en waar deze 

twee elkaar kunnen (blijven) versterken.  

2. Onze visie op Kwaliteit 
 

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 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 kwaliteitsindicatoren metingen. 

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.  
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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. Het hart bestaat uit onze 

medewerkers en vrijwilligers die zich dagelijks met veel passie voor onze cliënten en 

bewoners inzetten De drie pijlers vormen samen de kern van ons kwaliteitsbeleid en proces, 

waarin continue reflectie en verbetering centraal staan.  

3. Situatie en ambities 

In dit hoofdstuk leggen we aan de hand van de verschillende thema's van het kwaliteitskader 

uit waar we momenteel staan en waar we aankomend jaar organisatie breed naartoe willen. 

In hoofdstuk 4 zullen we vervolgens inzoomen op de specifieke plannen per locatie.  

3.1 Persoonsgerichte zorg en ondersteuning 
 

Wat we hebben  

ZGR levert individueel maatwerk, waarbij ons uitgangspunt is dat iedere cliënt uniek is. Dit 

houdt voor ons in dat we van iedere cliënt zijn of haar levensverhaal kennen en daar onze 

zorg in samenspraak met de cliënt en/of familie op inrichten. Daarbij kijken we verder dan 

alleen de fysieke ondersteuning en richten we ons ook op welbevinden, zingeving en 

levensgeluk, met als doel onze cliënt iedere dag weer een mooie dag te bezorgen.  

ZGR maakt gebruik van het Elektronisch Cliënten Dossier (ECD) om de persoonsgerichte 

zorg, ondersteuning en welzijn vast te leggen. Samen met de cliënt en zijn/haar naasten 

stellen we een zorgplan op, waarin we doelen stellen en afspraken maken over de inrichting 

van de algemene dagelijkse levensbehoefte (ADL). Uitgangspunt is dat de cliënt zijn leven 

binnen de huidige situatie kan voorzetten zoals hij/zij dat belangrijk en zinvol vindt. Dit maakt 

dat ieder zorgplan uniek is.  

Doordat we binnen ZGR werken met Carenzorgt en OZO verbindzorg kunnen familieleden, 

de cliënt zelf en eventuele externe behandelaren actief deelnemen aan de zorg. Zo kunnen 

zij zelf afspraken maken, reageren op rapportages en de gegevens in het ECD inzien.  

Formele                        

kwaliteit 
Beleefde 

kwaliteit 

Passie voor 

het vak 
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Buiten het Lerend Netwerk om werkt ZGR samen met verschillende organisaties, zoals De 

Parabool en InteraktContour. Ook op cliëntniveau werken we samen met andere 

organisaties en disciplines om ervoor te zorgen dat we onze cliënten de juiste zorg en 

deskundigheid kunnen bieden. Zo werken we samen met de RIBW-groep Overijssel en de 

thuistandarts. Ook bij kennisoverdracht speelt samenwerking een belangrijke rol, 

bijvoorbeeld bij de gezamenlijke organisatie van klinische lessen en trainingen.  

Wat we willen – ambitie  

Moreel beraad 

We zien een toename in het aantal ethische vragen. ZGR wil dergelijke vraagstukken graag 

systematisch aanpakken middels het moreel beraad. Dit is het systematisch bespreken van 

ethische kwesties, met als doel deelnemers op een andere wijze naar een probleem te laten 

kijken, om zo tot nieuwe inzichten en mogelijke oplossingen te komen. In 2019 is de 

geestelijk verzorger opgeleid tot gespreksleider en zijn we gestart met het moreel beraad. 

Aankomend jaar gaan we hiermee verder. Eind 2020 gaan we het moreel beraad evalueren.  

Palliatieve zorg/geestelijke verzorging 

In het project geestelijke verzorging is er aandacht voor zingeving en levensvragen op alle 

locaties. Het kwaliteitskader palliatieve zorg is geïmplementeerd in 2019. Onderdeel hierin is 

de ondersteuning van cliënten en naasten bij levensvragen. Daartoe wordt de scholing ‘als 

niet alles is wat het lijkt’ opgezet voor medewerkers.  

In 2020 wordt er een vervolg gegeven aan het kwaliteitskader palliatieve zorg. Het project 

geestelijke verzorging wordt in 2020 geëvalueerd, waarbij zal worden gekeken naar de inzet 

van de geestelijk verzorger, de vraagstukken en het effect van de uitbreiding van de 

geestelijk verzorging. 

Het beleid palliatieve zorg is in 2019 binnen MIEN geïmplementeerd. MIEN is daarnaast 

vertegenwoordigd binnen Palliatieve thuiszorg (PaTz). PaTz is een groep waarin huisartsen 

en zorgorganisaties samen overleggen over cliënten in de palliatieve fase. 

 

ECD – methodisch werken 

Tijdens een inspectiebezoek op de locatie ZGR Angeli Custodes is er een aantal 

verbeterpunten gesignaleerd m.b.t. het werken met het ECD. Deze verbeterpunten hebben 

met name betrekking op de vaardigheden van de medewerkers. In 2020 brengen we deze 

vaardigheden verder in kaart en onderzoeken we de scholingsbehoefte van de 

medewerkers.  

 

Samengevat 

Aandachtspunten en ontwikkelingen 2020: 

✓ Moreel beraad uitvoeren en evalueren. 

✓ Ontwikkeling ECD – onderzoeken vaardigheid en scholingsbehoefte van 

medewerkers m.b.t. het ECD. 

✓ Evaluatie en verdere ontwikkeling van het beleid geestelijke verzorging.  
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3.2 Wonen en welzijn 
 

Wat we hebben  

ZGR geeft al decennialang zorg en ondersteuning aan mensen met dementie. De afgelopen 

jaren heeft er een ontwikkeling plaatsgevonden van een afdelingsgericht concept op één 

locatie, naar verschillende vormen van wonen, waaronder kleinschalig wonen, individueel 

wonen en begeleid partner wonen, op verschillende locaties. Ook is er ingezet op 

begeleiding in de thuissituatie door een casemanager dementie. Binnen de nieuwe vormen 

van wonen beschikken cliënten over een eigen woon-/slaapkamer. De verschillende 

woonvormen op verschillende locaties biedt cliënten en hun naasten een keuzemogelijkheid. 

Zo spelen we in op verschillende wensen en behoeften en bieden we een passend aanbod.  

Binnen ZGR zijn welzijn en welbevinden een belangrijke component in het dagelijks leven 

van onze cliënten. Uitgangspunt voor de zorg is dat dit moet passen bij het leven van de 

cliënt in plaats van dat zijn of haar leven wordt aangepast aan de zorg. 

ZGR heeft de breinomgevingsmethodiek (BOM) geïmplementeerd op al haar 

woonzorglocaties. Deze methodiek is gericht op het creëren van een optimale leefomgeving 

voor mensen met dementie en werkt aan de hand van drie pijlers:  

• De fysieke omgeving 

• De werkprocessen 

• Communicatie en bejegening 

Wat we willen – ambitie  

Dementie 

Om de cliënten met dementie te voorzien van de beste zorg heeft ZGR drie casemanagers 

dementie, achttien gespecialiseerd verzorgenden psychogeriatrie (GVP) en twee 

breinomgevingscoaches in dienst. In 2019 is er gestart met het trainen van medewerkers in 

de BOM methode, deze training wordt ook in 2020 aangeboden. Om onze kennis en kunde 

op dit gebied verder te vergroten starten we in 2020 met het opleiden van vijf GVP-experts. 

Daarnaast is het plan om nieuwe basis GVP-ers op te gaan leiden in 2020. We zien een 

toename in het aantal cliënten, die naast psychogeriatrische of somatische aandoeningen, 

ook te kampen hebben met bijvoorbeeld psychiatrische aandoeningen. Voor deze cliënten 

wordt een beroep gedaan op de kennis en kunde van behandelaren en andere organisaties. 

Om ook onze eigen medewerkers meer en beter toe te rusten op deze cliënten, gaan er 2 

groepen van in totaal 30 medewerkers een training gerontopsychiatrie volgen. Op deze 

manier wil ZGR zich blijven profileren als specialist in dementiezorg. Daarnaast zijn we 

gestart met het opleiden van twee verpleegkundig specialisten, waarbij de een het 

aandachtsgebied PG krijgt en de ander somatiek. In 2018 is het dementiebeleid herschreven 

en vastgesteld. In 2020 wordt vervolg gegeven aan de implementatie van het 

dementiebeleid. Onderwerpen zijn o.a.: 

• Verbinding tussen extramuraal en intramuraal – overdracht van cliënten 

      van extramuraal naar intramuraal. 

• Verbinding tussen zorg thuis en dagbestedingsgroepen.  

• Vergroten kennis en kunde van medewerkers.  

• Onderzoeken mogelijkheid opzetten dementheek in Heino.  
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LevensGLP 

Het welzijn, welbevinden en leefplezier van de cliënt wordt steeds belangrijker. Momenteel is 

de invulling hiervan nog te afhankelijk van de eigen werkwijzen van teams, medewerkers 

en/of een locatie. Mede hierom zijn we in 2018 met het Project Welzijn Voorop gestart met 

als doel om alle medewerkers te inspireren om anders naar de cliënt te kijken en te laten 

inzien, dat wanneer je je aandacht vestigt op de cliënt en diens leefplezier, dit leidt tot veel 

voordelen.  

In het huidige ECD is er ruimte om het levensverhaal van de cliënt in te vullen. Echter hangt 

dit sterk af van de eigen interpretatie van de desbetreffende medewerker en de input van de 

cliënt en zijn/haar familie. Bij zowel cliënten als medewerkers bestaat de behoefte om het 

levensverhaal goed in kaart te brengen en vast te leggen. Om die reden zijn we in 2019 

gestart met de LevensGLP (leefgewoonte, levensloop, leefplezier). Deze werkwijze maakt 

de leefgewoonten, levensloop en het leefplezier van de cliënt inzichtelijk, zodat de zorg en 

ondersteuning nog beter afgestemd wordt op de individuele behoefte van de cliënt. In 2020 

zal de implementatie hiervan plaatsvinden.  

Invulling van welzijn 

In 2020 gaan we verder met het ingezette inspiratie programma Welzijn Voorop! 

Doelstellingen voor 2020 zijn om individuele- en groepsgerichte trainingen aan te bieden ter 

bevordering van de welzijnsgerichte benadering door medewerkers. Deze trainingen krijgen 

(deels) een vervolg binnen het project Ruimte. We willen dat medewerkers het zien als een 

samenhangend geheel in plaats van losse activiteiten die naast elkaar lopen (zie verder 

hoofdstuk 3.6 personeelssamenstelling). 

In 2020 gaan we starten met welzijnsdenktanks. Met deze denktanks wordt multidisciplinair 

gekeken naar een proces of thema op locatie- of afdelingsniveau. Doel is het leefplezier van 

cliënten en het werkplezier van medewerkers te vergroten. Dit doen we door op een ‘out of 

the box’ manier te kijken naar wat de plezier bevorderende elementen zijn. 

Dagbesteding 

Op dit moment hebben we op alle locaties een gedifferentieerd activiteitenaanbod. De 

welzijnsmedewerker coördineert deze activiteiten. Bij de activiteiten worden vrijwilligers 

ingezet.  

Er zijn verschillende technologische materialen binnen ZGR aanwezig (Tovertafel, 

fietslabyrinth, Silverfit, honden/poezen). In 2020 komt er een beheersysteem van alle 

materialen, met daarin een beschrijving van alle materialen en het gebruik ervan, met als 

doel het gebruik en de roulatie van de materialen eenvoudiger te maken.  

De inzet van een contactclown en muziektherapeut is het afgelopen jaar goed bevallen. Doel 

is dan ook om deze vormen van welzijn in 2020 structureel in te zetten, om zodoende meer 

persoonlijke aandacht aan cliënten te kunnen geven.  

In 2020 vindt er een doorontwikkeling plaats van het welzijnsaanbod. In de 

activiteitenkalender wordt standaard aandacht besteed aan o.a. bewegen, groen en buiten. 

Het bewegen en buiten zijn, wordt zoveel mogelijk gestimuleerd door een uitnodigende 

groene omgeving. De directe omgeving van de locaties is/wordt ingericht met beleefbaar 
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groen, zoals planten met kleur en geur, een prieel, een jeu-de-boulesbaan, vogelhuisjes etc. 

Ook binnen is steeds meer ruimte voor groene beleving, o.a. door planten en natuurfoto's.  

Om medewerkers en vrijwilligers handvatten te geven om natuurbeleving in te bouwen in het 

activiteitenprogramma en in de omgang met cliënten, worden in samenwerking met IVN 

Natuureducatie trainingen ontwikkeld die in het najaar 2019 en voorjaar 2020 plaats zullen 

vinden.  

Resultaat voor de cliënt: 

• Kan iedere dag deelnemen aan verschillende activiteiten, individueel of in 

groepsverband. 

• Wordt gestimuleerd om te bewegen. 

• Kan naar buiten gaan wanneer hij/zij dat wil. 

• Kan een leven leiden dat zoveel mogelijk past bij hem/haar.  

• Kan begeleiding krijgen van een vrijwilliger of een professional bij de uitvoering van 

de dagactiviteiten. 

Samengevat 

Aandachtspunten en ontwikkelingen 2020: 

➢ Implementatie van een werkwijze om de leefgewoontes, de levensloop en leefplezier 

van de cliënt vast te leggen ZGR Breed. 

➢ Uitbreiden van kennis en kunde omtrent dementie. 

➢ Structureel inzetten contactclown en muziektherapeut. 

➢ Doorontwikkeling van welzijnsaanbod. 

➢ Beheersysteem technologische materialen opzetten. 

➢ Natuureducatie training ontwikkelen. 

➢ Welzijnsdenktanks organiseren 

3.3 Veiligheid 
 

Wat we hebben  

In 2018 is gestart met de commissie infectiepreventie (CIP). In voorgaande jaren was de CIP 

geïntegreerd in de commissie kwaliteit en veiligheid. Omdat we merkten dat er meer 

aandacht besteed moest worden aan hygiëne en infectiepreventie is deze commissie 

opnieuw in het leven geroepen. Voor de CIP is er een overeenkomst aangegaan met de 

Isala klinieken t.b.v. inhoudelijk deskundige.  

In 2018/2019 is Medimo op alle locaties van ZGR geïmplementeerd. Doel van Medimo is om 

het aantal medicatiefouten te verminderen.  

Medicatieveiligheid                                                                                                      

Studenten hebben een onderzoek uitgevoerd naar de medicatieveiligheid binnen ZGR 

MIEN. De uitkomsten zijn gepresenteerd aan medewerkers van ZGR MIEN. Een belangrijk 

verbeterpunt is het uitvoeren van een dubbele controle bij het toedienen van risicovolle 

medicatie. De verbeterpunten worden meegenomen naar 2020. 
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Ook is er door studenten een onderzoek uitgevoerd naar het gebruik van psychofarmaca 

binnen de locaties. Hierbij is vooral gekeken naar de huidige werkwijze en de werkwijze die 

gehanteerd moet worden bij de Wet zorg en dwang. De verbeterpunten vanuit dit onderzoek 

worden meegenomen in de implementatie van de Wet zorg en dwang. 

In 2019 is het geneesmiddelendistributieprotocol (gdp) in samenwerking met de apotheek 

herschreven en geëvalueerd, waarbij de rollen van de verschillende functionarissen binnen 

de geneesmiddelendistributie helder uiteen zijn gezet. De implementatie van het gdp vindt 

plaats in 2020. 

Prisma analyse                                                                                                                         

In 2018 is gestart met het uitvoeren van Prisma analyses. Een Prisma analyse is een 

methode die gebruikt kan worden om een incident te analyseren. De uitkomsten worden 

gebruikt om onze zorg in de toekomst verder te kunnen verbeteren.  

De Prisma analyse wordt ingezet indien:   
1. Er twijfel bestaat of het een incident of calamiteit betreft 
2. Er sprake is van een incident waarbij de cliënt complicaties heeft opgelopen 
3. De oorzaak van het incident onduidelijk is 

 
In 2019 zijn er een aantal Prisma analyses uitgevoerd op verzoek van de locatiemanager. 

De uitkomsten van de analyse zijn besproken binnen de teams en waar nodig zijn er 

verbeterpunten doorgevoerd.  

RI&E (risico-inventarisatie & -evaluatie) 
Ten behoeve van een veiliger en gezonder werkklimaat is in 2019 de RI&E uitgevoerd. De 
resultaten van de RI&E worden in het najaar van 2019 besproken met de managers. 
Wat we willen – ambitie  

Medicatieveiligheid 

De onderzoeken naar het gebruik van psychofarmaca en de medicatieveiligheid binnen ZGR 

MIEN hebben geleid tot de formulering van een aantal verbeteracties. Binnen MIEN dient de 

dubbele controle van risicovolle medicatie beter uitgevoerd te worden. In 2020 zal een 

methodiek geïmplementeerd worden die dergelijke controle moet verbeteren. Daarnaast 

gaan we onderzoeken of het implementeren van Medimo binnen MIEN tot de mogelijkheden 

behoort.  

 

Er is een nieuw geneesmiddelen distributieprotocol opgesteld. In dit nieuwe protocol zijn de 

verantwoordelijkheden van de verschillende disciplines helder uiteengezet, zodat de 

rolverdeling voor iedereen duidelijk is. Deze zal in 2020 worden geïmplementeerd met als 

doel de medicatieveiligheid verder te verbeteren. In 2020 willen we starten met een 

geneesmiddelendistributiecommissie (gdc) met als doel de distributie te optimaliseren en de 

algemene richtlijnen rondom medicatieveiligheid helder te stellen.   

 

In 2020 zullen de medicatiefouten en de oorzaak hiervan in kaart worden gebracht. 

Zodoende kunnen we vaststellen of de implementatie van Medimo inderdaad heeft 

geresulteerd in de gewenste daling van het aantal medicatiefouten.   
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Psychofarmaca                                                                                                                                

De verbeterpunten vanuit het uitgevoerde onderzoek (2019) worden meegenomen in de 

implementatie van de Wet zorg en dwang. Er wordt een richtlijn en een werkwijze omtrent 

het gebruik van psychofarmaca opgesteld. 

Prisma analyse                                                                                                                               

In 2020 willen we de Prisma-analyse vaker inzetten. Doel is om de methode ook te 

gebruiken bij MIC-meldingen waarvan de oorzaak reeds duidelijk is.  

Op die manier willen we onderzoeken of er mogelijk een andere oorzaak ten grondslag ligt 

aan de melding, zodat we hier in de toekomst beter op in kunnen spelen. De analyses zullen 

op teamniveau worden ingezet.  

Het analyseren op teamniveau is één van de verbeterpunten die we in 2019 terug hebben 

gekregen uit het inspectiebezoek. Door de melding te analyseren en de situatie samen aan 

de hand van een prisma-analyse te bespreken willen we het lerend vermogen van 

medewerkers vergroten.  

Wet zorg en dwang (Wzd)                                                                                                         

In 2020 treedt de Wet zorg en dwang in werking. In 2019 is gestart met de voorbereiding op 

deze nieuwe wetgeving. In 2020 worden de medewerkers geschoold in de Wzd, waarbij de 

focus zal liggen op de werkwijze en de wijzigingen ten opzichte van de BOPZ. In 2020 vindt 

daarnaast de implementatie plaats van de Wzd. 

Samengevat 

Aandachtspunten en ontwikkelingen 2020: 

✓ Wzd implementeren in werkwijze, medewerkers scholen in Wzd 

✓ Onderzoeken mogelijkheden Medimo binnen ZGR MIEN 

✓ Werkwijze dubbele controle risicovolle medicatie bij ZGRMIEN implementeren 

✓ Uitvoeren Prisma op teamniveau 

✓ Opstarten geneesmiddelendistributiecommissie 

✓ Implementeren geneesmiddelendistributieprotocol 

✓ Richtlijn en werkwijze implementeren rondom het gebruik van psychofarmaca 

3.4 Leren en verbeteren van kwaliteit 
 

Wat we hebben 

ZGR heeft een cultuur waarin continu leren en verbeteren centraal staan. Deelname aan 

scholing, ontplooiingsmogelijkheden en uitwisseling van kennis tussen de verschillende 

afdelingen en locaties worden gestimuleerd. ZGR biedt medewerkers de mogelijkheid om 

middels e-learning hun deskundigheid te vergroten en bevoegd en bekwaam te blijven voor 

de handelingen die nodig zijn voor de cliëntenzorg. In het kwaliteitsregister registreren 

medewerkers hun deskundigheids bevorderende activiteiten.  

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 staan het leren en 

verbeteren bij deze metingen centraal. We meten de formele kwaliteit op verschillende 

manieren (zie hieronder). 
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Wat we willen – ambitie  

Kwaliteitskeurmerk 

In 2019 is de keuze gemaakt om op de locaties ZGR Brugstede en Schuilenburg te gaan 

starten met Certificatie in de Zorg.  

Certificatie in de Zorg is een onafhankelijk onderzoeks- en certificatiebureau voor 

organisaties die begrijpen hoe belangrijk het is om hun eigen kwaliteit zichtbaar te maken. 

Volgens Certificatie in de Zorg gaat kwaliteit niet om het voldoen aan normen, kaders en 

richtlijnen, maar om wat je bijdraagt aan het leven van de klant, een doelstelling die past bij 

onze eigen visie op zorg en ondersteuning. In 2020 willen we op de locaties ZGR Brugstede 

en Schuilenburg het keurmerk Certificatie in de Zorg behalen.  

Voor de andere locaties geldt dat we in 2020 d.m.v. een tweede tussentijdse audit het 

gouden Prezo-keurmerk willen behouden.  

Methode van interne audits  

In de huidige systematiek van het intern auditen wordt gekeken of de werkwijze 

overeenkomt met de gemaakte afspraken/procedures. De interne audit wordt vooral 

controlerend ingezet en laat zien wat wel of niet voldoet in de praktijk. We willen de interne 

audits aangrijpen om in gesprek te komen met medewerkers over de gemaakte keuzes om 

zo te kunnen achterhalen waarom wordt afgeweken van gemaakte afspraken, wat het 

resultaat hiervan op cliëntniveau is en hoe we hiervan kunnen leren.  

In 2020 wordt de methode waarderend auditen geïmplementeerd. Deze methode sluit aan 

bij onze wens om de geleverde kwaliteit niet alleen te controleren, maar juist ook te 

waarderen en stimuleren.  

Lerend Netwerk 

Binnen het Lerend Netwerk is er de mogelijkheid om mee te lopen/te kijken bij een andere 

organisatie. Op dit moment wordt hier gebruik van gemaakt op thema niveau.  

Het Lerend Netwerk heeft voor 2020 de volgende doelstellingen: 

- Organiseren bijeenkomst voor de medewerkers van het Lerend Netwerk, waarin 

informatie-uitwisseling (best practice) voorop staat. Doelstelling is, om dit jaarlijks te 

organiseren. 

- Het realiseren van mogelijkheden om mee te lopen bij één van de deelnemende 

organisaties van het Lerend Netwerk. 
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Samengevat 

Aandachtspunten en ontwikkelingen 2020: 

➢ Implementeren waarderende audit methode. 

➢ Organiseren van meeloop momenten binnen het Lerend Netwerk. 

➢ Behalen van het keurmerk ‘certificatie in de zorg’ op de locaties Schuilenburg en 

ZGR Brugstede. 

➢ Behouden van gouden PREZO-keurmerk voor de overige locaties. 

➢ Leren en verbeteren naar aanleiding van metingen en interne audits. 

➢ Documentenbeheer is actueel en op orde. 

  

  

3.5 Leiderschap, governance en management 

 
Wat we hebben  
 

 

✓ 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 èn aan hun eigen werkplezier. Dat vormt dan ook het vertrekpunt voor 

onze visie op governance en leiderschap. In 2019 hebben we voortgebouwd op het 

project “Zo doen wij het” in het kader van leiderschap, waarin aan de hand van een 

stoplichtenmodel invulling is gegeven aan eigenaarschap en verantwoordelijkheid 

nemen voor het eigen handelen. Dit betreft de manier van werken met de cliënt en 

de manier van samenwerken tussen teams en locaties, de ondersteuning en staf. De 

kaders en afspraken over eigenaarschap zijn vertaald naar praktische- en concrete 

spelregels. Deze zijn in 2019 geïmplementeerd en vertaald naar de context van 

MIEN en de verschillende locaties.  

✓ Onze doelgroep is de Sallandse senior vanaf 60 jaar tot en met de laatste 

levensfase. We bieden zowel extramurale- als intramurale zorg- en dienstverlening.  

✓ Het beleid van ZGR is in overeenstemming met de zorgbrede governancecode en 

als zodanig vastgelegd in de statuten.  

✓ De missie, visie en kernwaarden vormen de koers voor het Strategisch Plan 2016-

2020. 

✓ De directeur-bestuurder stelt zich ondersteunend en faciliterend op naar alle 

medewerkers, bewoners en naasten en zorgt voor verbinding tussen het interne- en 

externe krachtenveld van ZGR. 
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✓ 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 2019 elke week een ochtend of middag op één van 

de locaties gewerkt en is daarnaast drie keer een dagdeel met de zorg meegelopen, 

zowel intramuraal als extramuraal. De directeur-bestuurder heeft een achtergrond als 

gepromoveerd gezondheidswetenschapper en medisch-ethicus.  

✓ We zetten ons in om met elkaar binnen ZGR een organisatiecultuur te borgen waarin 

continu leren en verbeteren vanzelfsprekend zijn.  

✓ Lerend Netwerk met de Baalderborg Groep, Rosengaerde en Het Zand, binnen het 

netwerk worden jaarlijks de inhoud en de realisatie van het kwaliteitsplan en 

kwaliteitsverslag onderling getoetst.  

✓ De inzet van de SO op de locaties gaat via inhuur bij Carinova.  

 

Wat we willen – ambitie  
 

➢ VAR  
In 2019 is door een interne werkgroep informatie verzameld over het opzetten van 

een VAR. In 2019 wordt er door deze werkgroep advies gegeven over de 

Verpleegkundige Advies Raad (VAR). In 2020 wordt er vervolg gegeven aan dit 

advies.  

➢ Medisch/verpleegkundig beleid  
Binnen ZGR werken we op twee locaties met de huisarts in de rol van behandelaar 

(SOG). In 2019 is dit geëvalueerd en is de SLA herschreven en ondertekend door de 

betrokkenen. We zijn gestart met het opleiden van een verpleegkundig specialist. In 

2019 is gestart met het opleiden van een tweede verpleegkundig specialist. In 2020 

wordt de positionering van alle functies binnen het behandelbeleid beschreven, 

hieronder valt ook de verpleegkundig specialist.  
De processen zorg en behandeling zijn gemaakt in samenwerking met Carinova. De 

implementatie van deze processen vindt in 2020 plaats. Vanuit de Huisartsen 

Coöperatie Deventer en Omstreken (HCDO) is aangekondigd dat vanaf januari 2020 

voor bewoners van kleinschalige woonvoorzieningen met een ZZP 7 tot en met 9 en 

ELV hoogcomplex de algemeen medische zorg niet meer wordt waargenomen door 

de Spoedpost. Dat geldt ook voor bewoners met een ZZP 5 of 6 waarbij het 

onderscheid tussen algemeen medische zorg en complexe specialistische 

ouderenzorg niet helder is. Dit nieuwe beleid van de HCDO is niet in lijn met de visie 

op behandeling bij ZGR en vraagt daarom nadere afstemming en afspraken.  
➢ Bevoegd- en bekwaamheidsbeleid  

In 2019 is gestart met het herschrijven van het bevoegd- en bekwaamheidsbeleid. In 

2020 wordt dit beleid geïmplementeerd. Verbeterpunten in het huidige beleid zijn:  
- Registratie van bevoegd- en bekwaamheid. 

- Beschrijving van handelingen per niveau. 

- Toetsen van risicovolle handelingen.  

➢ Ruimte en eigenaarschap 

Werkplezier van medewerkers en leefplezier van cliënten en bewoners staan bij ZGR 

voorop en gaan hand in hand samen. In 2016 is er op twee locaties (Schuilenburg en 

ZGR Brugstede) een pilot uitgevoerd met zelforganiserende teams. In 2018 is een 
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nulmeting gedaan om de stand van zaken in beeld te brengen, met als conclusie dat 

meer regelruimte - met duidelijke kaders voor medewerkers - zowel door teams als 

managers als positief wordt ervaren. Dit is voor ZGR het startpunt geweest om 

zoveel mogelijk bewust te werken vanuit de bedoeling, namelijk “een goed leven voor 

onze cliënten’’, waarbij medewerkers regelruimte hebben die past bij hun taken en 

verantwoordelijkheden. Dat vraagt ruimte en eigenaarschap. Dit is het analysetraject 

‘’Zo doen wij het”’ dat in 2019 is afgerond. In 2020 wordt het projectplan RUIMTE 

(om te werken vanuit de bedoeling) met betrekking tot eigenaarschap en oplossend 

vermogen verder geïmplementeerd. Ruimte en eigenaarschap geven aan teams 

vraagt om een andere aansturing van het management en om een andere 

samenwerking met de afdeling bedrijfsvoering. De afdeling sluit daarbij aan bij de 

genomen ruimte en eigen verantwoordelijkheid van de teams, bijvoorbeeld op het 

gebied van de werving van nieuwe collega’s. De sturing van de manager gebeurt 

meer vanuit resultaat en minder op processen, waarbij het faciliteren van de teams 

vooropstaat en locatiemanagers steeds meer optreden als coachend manager.  

 

➢ Strategisch Plan 2021-2025 

In 2020 wordt het plan voor de strategische koers van ZGR in de volgende periode 

2021-2025 afgerond d.m.v. het verwerken van de SWOT en het marktonderzoek.  
 

 
Samengevat  
 
Aandachtspunten en ontwikkelingen 2020:  

➢ Opvolging van advies VAR.  
➢ Ontwikkeling medisch/verpleegkundig beleid. 
➢ Implementatie bevoegd- en bekwaamheidsbeleid. 
➢ Aandacht voor Ruimte en Eigenaarschap: implementatie projectplan RUIMTE. 
➢ Opleveren Strategisch Plan 2021-2025. 

3.6 Personeelssamenstelling 
 

Wat we hebben  

Ruimte voor medewerkers 

In 2019 is samen met de klankbordgroep een plan van aanpak inclusief een 

communicatieplan uitgewerkt. Er is een uitgebreide verkenning gedaan naar “het werken 

volgens de bedoeling” en “wat verstaan we onder eigenaarschap”. Ook hebben we met 

elkaar afgesproken om zoveel mogelijk projecten en/of ontwikkelingen aan elkaar te 

verbinden. Zo krijgt het traject “Welzijn Voorop” (deels) een vervolg binnen het project 

Ruimte. We willen dat medewerkers het zien als een samenhangend geheel in plaats van 

losse activiteiten die naast elkaar lopen. ZGR wil letterlijk en figuurlijk ruimte geven aan 

medewerkers om te kunnen werken volgens de bedoeling. Het introduceren van een 

verandering vraagt om houvast, tijd en voorbeelden. Met dit (communicatie)traject geven we 

die. We inspireren medewerkers om te werken volgens de bedoeling én bieden ruimte voor 

medewerkers om elkaar te inspireren. Medewerkers krijgen gaandeweg steeds meer 

duidelijkheid over welke verantwoordelijkheden en ruimte zij hebben. Allemaal met als doel 

het werkplezier van medewerkers en het leefplezier van cliënten, bewoners en deelnemers 

te vergroten. 
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Introductie nieuwe medewerkers                                                                                            

Het introductiebeleid is geïmplementeerd. Borging blijft een aandachtspunt. De centrale 

introductiebijeenkomsten worden gewaardeerd en leveren waardevolle input. Medewerkers 

voelen zich welkom en ervaren ZGR als een organisatie met weinig hiërarchie en korte 

lijnen. Het is mooi om te horen dat het beeld dat wij van onszelf hebben klopt met de 

beleving van nieuwe medewerkers. Uiteraard horen we ook verbeterpunten, waar we mee 

aan de slag gaan. Vrijwel in elke introductiebijeenkomst krijgen we opmerkingen over het 

proces rond het verstrekken van gebruiksmiddelen (bijvoorbeeld smartphone, tablet) en 

inloggegevens voor systemen. Vanaf oktober sluit de manager Bedrijfsvoering aan bij de 

introductiebijeenkomst om gelijk in te kunnen gaan op vragen en signalen te kunnen 

bespreken met de medewerkers van de ICT-afdeling. De arbeidsvoorwaardengesprekken 

worden vanaf januari 2020 gevoerd door P&O. Dit om ervoor te zorgen dat iedere 

medewerker eenduidige informatie (zoals bijvoorbeeld de introductiegids) ontvangt. We 

verwachten dat het administratieve proces daarmee ook efficiënter verloopt. Er wordt 

nagedacht over een welkomstpakket voor nieuwe medewerkers. 

Preventief verzuimbeleid                                                                                                 

Medewerkers maken niet op eigen initiatief gebruik van het preventief 

arbeidsomstandigheden spreekuur en/of spreekuur met de verzuimadviseur. Managers 

plannen af en toe wel medewerkers in voor een preventief spreekuur bij de verzuimadviseur. 

Medewerkers die twee weken ziek zijn worden uitgenodigd voor een overleg met de 

verzuimadviseur. Ook deze ontwikkeling heeft een moeizame start gekend. P&O heeft de 

gemaakte afspraken nogmaals onder de aandacht gebracht van de managers. Alleen in 

geval van uitzondering kan van de gemaakte afspraken afgeweken worden. P&O zal zo nu 

en dan in de nieuwsbrief aandacht besteden aan preventie. Op verzoek van een aantal 

medewerkers zal de verzuimthermometer op de intranetomgeving worden geplaatst. ZGR 

heeft momenteel een hoog verzuim door een aantal medewerkers met langdurig verzuim. 

Deze hebben een niet werk-gerelateerde oorzaak. 

Opleiden voor nieuwe instroom                                                                                                     

ZGR is vanuit het regionale ontwikkeltraject kartrekker van de Sallandse Praktijkleerroute. 

Het animo is vooralsnog niet groot. Dit heeft mogelijk deels te maken met het startmoment, 

waarbij veel jongeren zich reeds hadden ingeschreven voor het regulier onderwijs. 

Onbekendheid met deze nieuwe vorm van onderwijs speelt daarnaast ook een rol. Voor zij-

instromers is deze route vanwege de vergoeding niet interessant. Het goede nieuws is dat 

we desondanks in september gaan starten met een groep. Ook bieden we opnieuw een 

aantal medewerkers de mogelijkheid om via een BBL-traject door te stromen naar een hoger 

niveau. 

Aanstellen praktijkopleider                                                                                                  

Sinds juni jl. hebben we een praktijkopleider in huis. Tijdens de kennismaking op de locaties 

is gebleken dat zij met open armen wordt ontvangen. Werkbegeleiders hebben duidelijk 

behoefte aan ondersteuning. De praktijkopleider heeft een belangrijke rol in het 

(door)ontwikkelen van de beroepspraktijkvorming en het ondersteunen van de 

werkbegeleiders.  
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Inzetbaarheid en vitaliteit van medewerkers                                                                             

In februari/maart heeft ZGR een preventief medisch onderzoek met een health check 

aangeboden aan haar medewerkers. 60% van de medewerkers heeft hieraan deelgenomen; 

een mooi resultaat. De rapportage biedt handvatten om verder mee aan de slag te gaan.  

Arbeidsmarktproblematiek 
Ook ZGR ondervindt de gevolgen van de krapte op de arbeidsmarkt. Er staan regelmatig 

vacatures voor verzorgenden en verpleegkundigen langdurig open. Het aantal reacties is 

veelal minimaal waardoor soms noodgedwongen medewerkers worden aangenomen 

waarover twijfel, bijvoorbeeld of ze in het team passen, bestaat. Soms met als gevolg dat 

deze medewerker binnen een jaar de organisatie ook weer verlaat. Binnen sommige 

organisatieonderdelen is het extra lastig om de formatie stabiel te krijgen en houden. Met 

name voor ZGR MIEN is het lastig werven. Dit heeft te maken met het feit dat er zelfstandig 

en met gebroken diensten gewerkt wordt. Het komt voor dat in een team de basisformatie 

niet op orde is en er vervolgens ook nog een medewerker uitvalt door ziekte. Dat legt een 

enorme druk op de personele planning. Uitzendkrachten of ZZP’ers zijn niet altijd 

beschikbaar. Om de diensten te kunnen opvullen wordt dan extra inzet van medewerkers 

gevraagd, met het risico op uitval en/of vertrek van medewerkers. 

Wat we willen – ambitie  

Strategisch personeelsbeleid 2016-2020                                                                              

Het personeelsbeleid is grotendeels geïmplementeerd. Borging van dit beleid blijft ook in 

2020 een aandachtspunt. In 2019 is gestart met het ontwikkelen van het strategisch 

programma 2021-2025. Het ontwikkelen van een passend personeelsbeleid wordt in deze 

planning meegenomen. Daarbij is aandacht voor strategische personeelsplanning. 

Ruimte voor medewerkers                                                                                                       

In 2020 gaan we gefaseerd met een aantal thema's aan de slag (o.a. Cliënt, Medewerker, 

Financiën, Woon-, werk- en leefomgeving). Met de teams worden afspraken gemaakt over 

de ruimte die zij hebben binnen hun functie. Teams krijgen de ruimte om er op hun eigen 

manier en in hun eigen tempo mee aan de slag te gaan. De mate van zelfstandigheid, maar 

ook voldoende bezetting van de teams zijn belangrijke randvoorwaarden om ruimte te 

voelen om ook andere taken, zoals het selecteren van een nieuw teamlid, op te pakken. 

Zodoende willen we met name het werkplezier van onze medewerkers en het leefplezier van 

onze bewoners/cliënten vergroten. Per thema wordt een werkgroep samengesteld die met 

voorstellen komt voor instrumenten die teams kunnen ondersteunen bij het voeren van de 

dialoog. Dit kan een gesprekskaart zijn, maar ook een workshop. Daarbij wordt ook rekening 

gehouden met de wensen en behoeften van medewerkers. Zo worden bij het thema ‘cliënt’ 

workshops aangeboden die destijds in de evaluatie van Welzijn Voorop door hen zijn 

geopperd.  

Arbeidsmarktcommunicatie                                                                                                     

Wij willen onze arbeidsmarktcommunicatie vernieuwen, waarbij we onze ambassadeurs 

laten vertellen wat het werken bij ZGR zo leuk maakt. En ook in bredere zin het werken in de 

ouderenzorg. Iedereen weet wel wat primair de taak is van een verzorgende of 

verpleegkundige, maar er komt zoveel meer bij kijken dan alleen het verzorgen en 

verplegen. Uitdaging is om met jongeren in contact te komen. Het is belangrijk om 

vroegtijdig - voordat ze een beroepskeuze maken – interesse te wekken voor een baan in de 

(ouderen) zorg. 
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Leren en ontwikkelen                                                                                                                  

Leren en ontwikkelen is een heel belangrijke pijler binnen ons personeelsbeleid. Een “leven 

lang leren” wordt binnen ZGR gestimuleerd door een continu aanbod van opleidingen, 

trainingen, workshops en e-learning. De focus lag in de afgelopen jaren op 

deskundigheidsbevordering, terwijl er nu meer aandacht is voor de toepassing van kennis en 

kunde, bijvoorbeeld door het aanbieden van coaching of rollenspellen met acteurs. In 2020 

willen we opnieuw starten met een BBL-groep voor mensen die nu nog geen achtergrond 

hebben in de zorg en zetten we verder in op het doorontwikkelen van de Sallandse 

Praktijkleerroute. 

Beloningsbeleid                                                                                                                      

Als we eigenaarschap willen stimuleren, zullen we ook moeten kijken naar een passend 

beloningsbeleid. ZGR wil medewerkers die een bijzondere prestatie leveren laten zien dat dit 

gewaardeerd wordt.  

Centrale planning                                                                                                                   

Een ingewikkeld vraagstuk.  

Enerzijds wil je als organisatie een efficiënte en effectieve inzet van personeel. Anderzijds 

wil je medewerkers invloed geven op hun werktijden en persoonlijk rooster. ZGR kent zowel 

de roosteraar nog als functie maar ook als teamrol.  

We hebben door een pilot ondervonden dat transmuraal werken helpt om medewerkers over 

de “grenzen” van hun eigen team of locatie te laten kijken. Zo werkt een aantal medewerkers 

van woonzorglocatie ZGR Brugstede zowel op de locatie, als in de wijk. Dit biedt voordelen 

voor de bewoners/cliënten, maar ook voor de medewerkers aangezien dit voor meer 

afwisseling, uitdaging en mogelijk ook grotere contracten zorgt.  

Vitaliteit                                                                                                                                  

We hebben ESF-subsidie toegekend gekregen, zodat we met hulp van een externe 

projectleider invulling kunnen geven aan de ondersteuningsbehoefte van onze 

medewerkers. Doel is om de bewustwording over de relatie tussen gezondheid, leefstijl en 

inzetbaarheid te vergroten en handvatten te bieden om werkvermogen te behouden of te 

vergroten. In 2020 wordt een aantal medewerkerssessies georganiseerd waarbij 

medewerkers in de gelegenheid worden gesteld om hun voorkeur aan te geven voor 

vervolgactiviteiten (denk aan workshops over voeding, bewegen, omgaan met werkdruk, 

mantelzorg). Op basis van deze uitkomsten wordt een activiteitenprogramma samengesteld.  

Samengevat 

Aandachtspunten en ontwikkelingen 2020: 

- Ruimte voor medewerkers. We starten met een uitgebreid communicatietraject om 

uit te leggen wat de bedoeling en het belang is van ruimte. We zien dit niet als een 

project maar als een cultuurverandering. In januari 2020 wordt een magazine 

uitgebracht waarin het doel wordt toegelicht. Dit wordt onderbouwd met mooie 

voorbeelden uit de praktijk.  

- Strategisch personeelsbeleid en borging personeelsbeleid 2016-2020. Onderdeel 

van het strategisch programma van ZGR is het ontwikkelen van een daarbij passend 

personeelsbeleid.  
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- Arbeidsmarktcommunicatie. In samenwerking met de communicatieadviseur worden 

nieuwe vacatureteksten ontwikkeld waarbij veel gebruik gemaakt zal worden van 

beeld. De arbeidsmarktcommunicatie is afgestemd op de bedrijfscommunicatie. Er 

wordt een werken-bij-zgr webpagina ontwikkeld.  

- Leren en ontwikkelen. Er wordt een centrale opleidingskalender ontwikkeld. Via BBL 

wordt zij-instroom gerealiseerd. Doorontwikkeling van de Sallandse Praktijkroute.  

- Beloningsbeleid. Onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om een passende 

waardering te bieden voor extra inzet.  

- Centrale planning. Onderzoeken of we door de planning en roostering te 

centraliseren, oplossingen kunnen vinden voor de planningsvraagstukken, daarbij 

rekening houdend met de wensen en mogelijkheden van medewerkers.  

- Vitaliteit medewerkers. Behoud van medewerkers is essentieel. Aandacht voor het 

werkplezier van de medewerker staat centraal.  

3.7 Hulpbronnen 
 

Wat we hebben  

In 2019 is er een vervolg gegeven aan de in 2018 ingezette inhaalslag op het gebied van 

digitalisering. De efficiency voordelen door de inrichting van een HR-workflow zijn verder 

verfijnd door procesafspraken te maken in de keten. 
 

Jaarlijks moeten alle gebouwen voldoen aan de veiligheidseisen die gesteld worden door de 

wet- en regelgeving. Te denken valt aan BHV, brandveiligheid, legionellabeheer, NEN 3140 

en HACCP. Dit wordt verspreid vastgelegd zodat kan worden getoetst of ZGR aan de 

wettelijke eisen voldoet. In 2019 is mede door het kwaliteitsbudget een 

gebouwbeheersysteem ingevoerd om zo efficiency in documentatie aan te brengen. 

Hiermee wordt ook een dashboard gecreëerd op het gebied van veiligheid, legionella en 

andere entiteiten die bijdragen aan het welzijn van cliënten en medewerkers. Dit dashboard 

is zowel ZGR breed, als locatie gericht te monitoren. 
  

De ICT-omgeving werd ondersteund door een verouderde citrix-omgeving. Dit jaar is de 

oude citrix-omgeving vervangen door een cloud oplossing van Microsoft. ZGR werkt nu 

volledig in de cloud. Daarnaast zijn alle applicaties SAAS, waardoor een continuïteit van de 

performance (minder uitval, wachttijden) ZGR breed is gerealiseerd. Daarnaast is door de 

inrichting van een documentbeheersysteem een functionele verbeterslag gemaakt.  
 

De woonzorglocaties hebben de beschikking over een modern scala aan zorgtechnologie 

die hen ondersteunt in hun dagelijkse werkzaamheden. We zijn echter continu op zoek naar 

innovaties die kunnen bijdragen aan een verbetering van onze zorg- en dienstverlening. De 

infrastructuur die dergelijke ondersteuning moet borgen is verouderd en aan verandering 

onderhevig, waardoor de continuïteit van de zorgalarmering niet altijd gewaarborgd kon 

worden. Om die reden is in 2019 begonnen met de aanleg van een panddekkend 

wifinetwerk.  

 
Wat we willen – ambitie  
 

Toekomstbestendige zorg kan niet zonder grootschalige inzet van technologie (Actiz Visie 

Digitaal denken en doen 2019 – 2020). Welke technologie, waar en hoe je deze het beste 

kunt inzetten is een groot vraagstuk. Binnen ZGR wordt gezocht naar een concrete 

uitwerking van dit vraagstuk, onder andere in de vorm van: 
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- De inzet van technologische innovatie in het kader van preventie. 

- De inzet van technologische innovatie gekoppeld aan een gemeenschappelijke 

zorgcentrale (vanuit lerend netwerk). 

- Een regionaal samenwerkingsplatform. 

- Technologische interventies die bijdragen aan het oplossen van verschillende 

vormen van problematiek zoals de stijgende zorgvraag, de arbeidsproblematiek en 

de toenemende eenzaamheid onder ouderen. 

 

De digitale transformatie gaat niet (alleen) over technologie, maar ook om het centraal 

stellen van de cliënt en de acceptatie en bewustwording rondom de inzet van deze 

middelen. Overkoepelden thema’s hierbij zijn: 

- Acceptatie technologie bij zorgprofessionals 
- Digitale vaardigheden zorgprofessionals 
- Samenwerking in de keten 
- AVG / privacy  
- Wet- en regelgeving 

 
Bovenstaande thema’s zijn onlosmakelijk verbonden met een succesvolle implementatie van 

technologische innovatie en zullen in het proces geborgd moeten worden. 

De afgelopen twee jaar zijn diverse processen geautomatiseerd, zoals de inkomende 

facturenstroom; een (digitale) workflow in het in-, uit- en doorstroom proces van de HR-

afdeling, een gebouwbeheersysteem en een nieuw meldingssysteem m.b.t. ICT en 

technisch gerelateerde problemen (Topdesk). Aankomend jaar willen we de processen 

graag verder optimaliseren, door bijvoorbeeld de Lean-methodiek te gebruiken. De Lean-

methodiek willen we ook toepassen in de zorgprocessen door bijvoorbeeld het intake proces 

van nieuwe cliënten te vereenvoudigen en looplijnen te analyseren met als doel ze te 

verkorten.  

 

Medewerkers van ZGR krijgen steeds meer te maken met digitale toepassingen. Ze werken 

met het elektronisch cliëntendossier en roostersoftware. Ook hebben zorgprofessionals te 

maken met domotica en allerlei andere e-healthtoepassingen. Deze digitale toepassingen 

zijn belangrijk voor de zorg en kunnen de werkdruk verlagen. Daarnaast geven ze de cliënt 

meer regie, waardoor zorg op afstand mogelijk is en minder cliënten naar een zorginstelling 

hoeven. Een deel van de zorgprofessionals kan echter onvoldoende overweg met deze 

technologieën. Komende jaren besteden we nadrukkelijk aandacht aan deze vaardigheden 

en sluiten we aan bij reeds ontwikkelde landelijke en regionale initiatieven op dit gebied.  

 

Privacy staat, mede door de invoering van de AVG, nog meer op de voorgrond dan 

voorheen. Bescherming van persoonsgegevens, zowel van cliënt als medewerker, staat bij 

ZGR hoog in het vaandel. Aan de systeemkant zijn sinds de invoering al veel maatregelen 

getroffen, zoals o.a. het beveiligd mailen en de invoering van 2 factor authenticatie.  

De bewustwording van zowel cliënt als medewerker moet nog verder ontwikkeld worden. Dit 

doen we door de doelgroepen, die hiermee te maken hebben (alle medewerkers, CCR etc.), 

uitleg en instructie te geven over privacy gerelateerde activiteiten. 
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Samengevat  

Aandachtspunten en ontwikkelingen 2020: 

➢ Lean Six Sigma, 20k eenmalig, externe analyse ter verbetering van het primair en 

ondersteunend proces. Doel is om bijvoorbeeld looplijnen te verkorten waardoor 

productiviteit kan toenemen.  

➢ Ontwikkelen van digitale vaardigheden bij zorgprofessionals . Doel is efficiënt om te 

gaan met ICT-middelen en digitale awareness vergroten. Draagt bij aan een 

efficiënter zorgproces (vastlegging, flexibiliteit). 

➢ Zorgtechnologie-innovaties (e-health, beeldzorg). Dit is een combinatie van de 

resultaten van onderzoek naar nieuwe technologische ontwikkelingen op het 

domoticavlak samen met een stabiele netwerkomgeving. We sluiten hiervoor aan bij 

het regionaal ontwikkelplan.  

➢ Bewustwording van privacy van cliënten onder de medewerkers vergroten.  

 

  Eenmalig Jaarlijks  Totaal 

Lean Six Sigma advies €   20.000   €   20.000 

Digitale vaardigheden    €   75.000   €   75.000 

Innovatieve technieken 
zorgtechnologie €  105.000  

 
€   105.000 

Privacy bewustwording 
medewerkers en cliënten    €  14.000  

 
 €  14.000 

  € 214.000 €    0  € 214.000 

 
Totale investering in 2020 € 214.000, waarvan 95% betrekking heeft op de Wlz  

(€ 203.300). 

Het totale beslag op het 15% gedeelte van het kwaliteitsbudget komt daarmee uit op 

een bedrag van € 203.300 waarvan € 168.739 (83%) voor Zorgkantoor Midden IJssel 

en € 34.561 (17%) voor Zorgkantoor Zilveren Kruis.  

3.8 Gebruik van informatie 
 

Wat we hebben  

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

Beleefde 

kwaliteit 

• Zorgkaart Nederland 

• Familiebijeenkomsten  

• Spiegelgesprekken 

• Cliëntwaarderingsonderzoeken 

• Eind zorg gesprekken 
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In 2019 heeft ZGR clientwaarderingen opgehaald middels het uitvoeren van een 

cliëntwaarderingsonderzoek. Daarnaast zijn er waarderingen opgehaald via Zorgkaart 

Nederland. ZGR wijst cliënten actief op de mogelijkheid om hun ervaring op Zorgkaart 

Nederland achter te laten. Het aantal waarderingen voor ZGR bedraagt 148 (2017, 2018, 

2019) en het gemiddelde cijfer is een 8.1. 

Verder maakt ZGR gebruik van de einde zorg gesprekken. Zes weken na beëindiging van 

de zorg wordt met elke cliënt/ familie een afsluitend gesprek gehouden. Deze gesprekken 

gaan over de beleefde kwaliteit van zorg. Verbeterpunten uit deze gesprekken worden 

gebruikt om de dienstverlening te verbeteren. 

Daarnaast is er een mogelijkheid tot het houden van spiegelgesprekken. Het houden van 

deze spiegelgesprekken wordt door ZGR als waardevol ervaren. In 2019 zijn er nog geen 

spiegelgesprekken gehouden, reden hiervoor is dat cliënten/familie aangeven al voldoende 

mogelijkheden te hebben om hun ervaringen door te geven. 

ZGR houdt tevens familiebijeenkomsten. Deze familiebijeenkomsten zijn ontstaan vanuit het 

project familieparticipatie. De invulling van deze familiebijeenkomsten is informatief en wordt 

gebruikt om met elkaar in gesprek te gaan over onderwerpen/thema's. In 2019 is er een 

familiebijeenkomst geweest over dementie. Voor familieleden is er een theatervoorstelling 

georganiseerd over dementie ‘ut raakt’. 

In 2019 is het project familieparticipatie verder uitgerold binnen ZGR MIEN. Medewerkers 

van ZGR MIEN hebben een COUP (contact maken, ondersteunen, uitnodigen, participeren) 

training gevolgd met als doel interactie met familieleden verder te verbeteren.  

Wat we willen – ambitie 

Familiebijeenkomsten                                                                                                                 

De familiebijeenkomsten worden gewaardeerd door familieleden. De opkomst blijkt hoger te 

zijn indien we de cliënt betrekken bij de familiebijeenkomst. In 2020 gaan we hier daarom 

een vervolg aan geven en worden minimaal twee familiebijeenkomsten georganiseerd, 

waarbij cliënten waar mogelijk betrokken worden.  

Patient Reported Experience Measures (Prem) 

De Prem is een verplicht clientwaarderingsonderzoek voortkomend uit het Kwaliteitskader 

Wijkverpleging voor cliënten in de thuiszorg. Het gaat bij de Prem om de ervaring en de 

beleving van de cliënt. In 2019 hebben we de Prem niet uitgevoerd aangezien we in 2019 al 

een clientwaarderingsonderzoek hadden uitgevoerd. In 2020 gaan we de Prem uitvoeren 

binnen ZGR MIEN. 

 

Cliëntwaarderingen 

In 2019 heeft ZGR een cliëntwaarderingsonderzoek laten uitvoeren, waarbij de NPS-score is 

uitgevraagd. In 2020 willen we dit instrument opnieuw gaan gebruiken. 

 

Naast de uitvraag van clientwaardering middels een extern onderzoek willen we in 2020 

gaan kijken of er een mogelijkheid is om zelf een korte vragenlijst op cliëntniveau te 

ontwikkelen binnen het ECD, zodat we binnen onze organisatie de cliëntwaardering kort en 

cyclisch kunnen meten. De uitkomsten zullen gebruikt worden om op individueel en cliënt 

overstijgend niveau verbeteracties uit te zetten.  
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Vrijwilligers 

In 2019 gaan we een vrijwilligerstevredenheidsonderzoek uitvoeren. De resultaten worden in 

2020 gedeeld met de vrijwilligers. Eventuele verbeterpunten voortkomend uit dit onderzoek 

worden in 2020 opgepakt.  

 

Samengevat 

Aandachtspunten en ontwikkelingen 2020: 

➢ Cliëntwaarderingen ophalen. 

➢ PREM uitvoeren. 

➢ Ontwikkelen vragenlijst cliëntwaardering binnen ONS. 

➢ Familiebijeenkomsten organiseren. 

➢ Uitkomsten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek bespreken en verbeterpunten 

oppakken. 

 

 

 

 

 



4 Locatie plannen  
 

4.1 ZGR Angeli Custodes  

 

Inleiding  

ZGR Angeli Custodes is een woonzorglocatie die zorg biedt aan bewoners met een somatisch- en psychogeriatrisch ziektebeeld. 

Er zijn tien appartementen voor kortdurend verblijf zowel vanuit een ELV indicatie als op particuliere basis. Daarnaast wonen er vijf 

kloosterzusters van liefde met een extramurale indicatie. In de grote tuin bevindt zich een appartementencomplex met 28 

appartementen voor zelfstandige senioren, waarbij ZGR MIEN de zorg en hulp in de huishouding biedt. Op de naastgelegen 

boerderij wordt dagbesteding aan PG-cliënten geboden. Vijf dagen in de week nemen senioren hieraan deel. 

ZGR Angeli Custodes heeft zich in 2019 met name gericht op de volgende speerpunten:  

De persoonsgerichte zorg en ondersteuning.  

• Vanuit het kwaliteitsbudget uitbreiding van uren van de medewerker welzijn en meer tijd/aandacht voor de bewoners op de 

PG-groepen en in de RIK (ontmoetingsruimte). Er worden huiselijke activiteiten georganiseerd die worden afgestemd met de 

bewoners/mantelzorger. Speerpunten hierbij zijn groen, bewegen, ontmoeten en buiten. 

• Vanuit de middelen van Waardigheid en Trots zijn de activiteiten uitgebreid, zijn spelmaterialen en een rolstoelfiets 

aangeschaft, hebben we een muziektherapeut en contactclowns ingezet en gebruikgemaakt van verschillende 

technologieën, zoals een robothond en de Tovertafel. De inzet van de extra middelen gebeurt in afstemming met de 

bewoners/mantelzorger, medewerkers en lokale cliëntenraad.  

• Naar aanleiding van de uitkomsten van de audits en het cliënttevredenheidsonderzoek is er een plan van aanpak opgesteld, 

waarmee we onze persoonsgerichts zorg en ondersteuning verder willen optimaliseren. De medewerkers welzijn zijn hierin 

kartrekker samen met de aandachtvelders welzijn die vertegenwoordigd zijn in alle zorg- en facilitaire teams. 

• Alle medewerkers worden uitgenodigd om aanwezig te zijn bij een activiteit, waardoor naast de zorgbril ook steeds meer de 

welzijnsbril wordt opgezet. 
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• Er wordt verbinding gezocht tussen de dagbesteding extramuraal en intramuraal. Bewoners gaan op bezoek bij de boerderij 

en deelnemers van de boerderij bezoeken de locatie voor ontmoeting en activiteiten.  

 

Renovatie 

In diverse werkgroepen, bestaande uit medewerkers en een afvaardiging van de lokale cliëntenraad, zijn de voorbereidingen 

gestart om de tijdelijke huisvesting goed te laten verlopen. In het vierde kwartaal 2019 zullen 32 bewoners gedurende een jaar 

tijdelijk verhuizen. Een deel van de bewoners verhuist intern. De overige 22 bewoners verhuizen tijdelijk naar woonzorglocatie ZGR 

Stevenskamp. Dit heeft een grote impact op zowel bewoners als medewerkers van ZGR Angeli Custodes en ZGR Stevenskamp. 

Er wordt gecommuniceerd middels nieuwsflitsen en informatiebijeenkomsten. Daarnaast krijgen bewoners/mantelzorgers de 

mogelijkheid om hun tijdelijke huisvesting te bezichtigen, zodat men goed op de hoogte is. 

Leren en verbeteren van kwaliteit 

De PDCA-cyclus is voldoende zichtbaar op de locatie. De rollen en verantwoordelijkheden zijn duidelijk. De rol van kartrekker kan 

nog verder ontwikkeld worden. Om te leren en te verbeteren worden de resultaten van audits zoals HACCP, IGJ, 

cliënttevredenheidsonderzoek, BHV, hygiëne, preventie etc. in de teams door de kartrekkers geagendeerd. De scholing van 

medewerkers wordt afgestemd op de resultaten en verbeterpunten voortkomend uit de audits.  

Personeelssamenstelling 

Om het welbevinden van onze bewoners te verbeteren hebben we het kwaliteitsbudget benut om extra personeel in te zetten, 

zowel op facilitair gebied als in de zorg. Er is aandacht voor zelforganisatie en goede positionering van aandachtvelders. 

Transmuraal werken is zichtbaar in de samenwerking met de dagbesteding van de boerderij en de locatie. De krapte op de 

arbeidsmarkt is voelbaar en heeft invloed op de werkdruk die medewerkers voelen. Vacatures zijn moeilijk op te vullen waardoor er 

gebruik wordt gemaakt van de inzet van ZZP’ers. Er wordt scholing (en begeleiding geboden) in het omgaan met lastige casussen 

rondom bewoners en/of mantelzorgers, het omgaan met dementie( BOM) en de verzwaring van zorg. 
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Onze plannen in 2020    

Wat gaan we doen  Waarom doen we dat  Hoe gaan we dat doen  Wat hebben we 
hiervoor nodig 

Optimale tijdelijke 
huisvesting tijdens de 
renovatie. Verwachte duur 
tot oktober 2020. 

Bewoners en medewerkers 
ervaren geen hinder van de 
tijdelijke huisvesting met 
betrekking tot wonen en 
welzijn. Uitgangspunt is dat 
de bewoners zoveel mogelijk 
de huidige dagstructuur 
behouden. 

• Er is heldere communicatie over de dagstructuur.  

• Er is een goede samenwerking tussen alle teams 
op de locaties om elkaar te ondersteunen en 
optimale zorg- en dienstverlening te bieden.  

• Er wordt daar waar mogelijk transmuraal gewerkt. 

• De projectorganisatie renovatie blijft 
aanspreekpunt voor knelpunten met betrekking 
tot huisvesting, voorzieningen, processen, 
veiligheid e.d. gedurende de renovatie en 
tijdelijke huisvesting. 

Extra inzet van 
nachtdienst en 
uitbreiding van inzet 
voor de zorgteams. 

Bieden van 
persoonsgerichte zorg. 

Zinvolle daginvulling wordt 
zelf bepaald door de 
bewoner. De mantelzorger is 
hierbij nadrukkelijk 
betrokken. Tijdens de 
tijdelijke huisvesting worden 
er voldoende activiteiten 
aangeboden. 

• Implementatie verbeterplan Welzijn op AC: 
aanbod op maat, integratie van welzijn in het 
zorgleefplan, welzijnsbril naast de zorgbril door 
medewerkers, mantelzorgers en vrijwilligers door 
scholing, casusbespreking e.d. 

• Inzet middelen kwaliteitskader in afstemming met 
bewoner en/of mantelzorger, medewerkers, LCR:  

- Uitbreiding van personeel voor aandacht 
en activiteiten op de PG-groepen en in de 
RIK.  

- Extra begeleiding tijdens ontbijtmomenten 
op de PG-groepen.  

- Organiseren van activiteiten voor de 
bewoners die verblijven op de twee 
locaties.     

- Kapeldiensten op beide locaties in het 
weekend tijdens de tijdelijke huisvesting.  

- Uitbreiding van individuele- en 
groepsactiviteiten op de locaties en ZGR 
breed. 

- Extra inzet in de zomerperiode. 

Extra personele 
inzet voor middelen  
W en T en 
kwaliteitskader(zie 
onderstaande 
tabel). 
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• Implementeren wensenboom waarbij individuele 
wensen van bewoners worden vervuld. 

• Dementie als speerpunt blijven ontwikkelen 
vanuit de BOM-methodiek.  

• Implementeren levens GLP. 

Voorbereiding transmuraal 
werken in De Scheper 
nadat de renovatie is 
afgerond. ZGR MIEN en 
ZGR Angeli Custodes 
werken nauw samen en 
zijn één ZGR. 

Bekende gezichten zowel op 
de locatie als bij ZGR MIEN 
maakt de overstap naar een 
intramurale setting voor 
bewoners minder groot 
(ontschotting door het 
vervagen van de grens 
tussen intramurale- en 
extramurale zorg). 

• Verbinding zoeken met MIEN zorg om 
verwachtingen uit te spreken en afspraken te 
maken over de invulling van transmuraal werken 
in De Scheper. Input daarvoor zijn de ervaringen 
binnen de organisatie met transmuraal werken op 
andere locaties/ organisatieonderdeel. 

 

Aanpassing van de 
maaltijdvoorziening naar 
de wensen en behoeften 
van de potentiële 
bewoners/cliënten en de 
uitgangspunten van ZGR.  
Daarnaast handhaven of 
vergroten van de 
tevredenheid van 
bewoners/cliënten.  
 

Eigentijdse 
maaltijdvoorziening per 
locatie en 
dagbestedingsgroepen die 
past bij de mogelijkheden en 
behoeftes van de 
(bewoners/cliënten binnen 
de) locatie. 
 

• De aanbevelingen van de werkgroep 
implementeren. Uitgangspunt van dit project is 
meer nadruk op presentatie, ambiance, sfeer, 
beleving en eigen regie wat betreft  keuze van 
maaltijd en tijdstip van eten afgestemd op de 
doelgroep. 

Dit wordt 
aangeleverd vanuit 
de ZGR brede 
projectgroep 
Voeding.  

Leren en verbeteren  van 
kwaliteit 

Bewoners ontvangen de 
juiste zorg- en 
dienstverlening door kwaliteit 
te verbeteren vanuit 
verschillende metingen.  

• Het leren en verbeteren staat centraal door 
elkaar aan te spreken en feedback te geven op 
de tops en tips vanuit metingen zoals MIC, MIM, 
klachten, interne en externe audits en andere 
kwaliteitsindicatoren, zoals zorgkaart Nederland 
e.d.  

• Van reactief beleid naar proactief beleid zowel 
intern als extern gericht, door strategie te vertalen 
naar tactisch en operationeel beleid en daarover 
helder te communiceren.  
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Benodigde inzet 2020: 

Functieomschrijving Niveau Uitbreiding in fte per week 

Verzorgende 3 0,19 Hofstee 
0,48 Somatiek 
0,3 RIK 
Totaal 0,97 

Helpende 2 0,58 gezamenlijk op de DEL 

Geestelijke verzorger 6 0,03 

Facilitair medewerker/gastvrouw 1 of 2 0,3 

 

Inzet 2019: 

Functieomschrijving Niveau Uitbreiding in fte per 

week 

Helpende 2 0,80 

Medewerker welzijn 4 0,46 

Medewerker service 1 0,63 

Invulling functie (gastvrouw/medewerker service/verzorgende of welzijn) nader te bepalen: 

begeleiden groeps- en individuele activiteiten 8 uur per week en begeleiding in de RIK 

17,5 uur per week is 0,7 fte wordt ingezet door BBL-leerlingen. 

Afhankelijk van 
opleidingsniveau 

0,70 

Helpende en verzorgende middels Inzet BBL-leerlingen 2 en 3 2,90 

 

Medewerkers nadrukkelijk betrekken in het 
vormen van beleid, projecten etc.  

• Aandachtvelders binnen de teams hebben een 
belangrijke kartrekkersrol om signalen te 
bespreken en verbeterpunten per team/ locatie 
op te pakken. Het project ”RUIMTE” kan hierin 
ondersteunend zijn om de kartrekkers beter te 
positioneren. 
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4.2 ZGR Brugstede  

 

Inleiding  

ZGR Brugstede is een woonzorglocatie voor senioren met dertig appartementen. Twaalf appartementen vormen samen met twee huiskamers 

de PG-afdeling. Daarnaast beschikt de locatie over zes appartementen voor eenpersoonshuishoudens en twaalf grotere appartementen die 

geschikt zijn voor echtparen. Over het geheel gezien wonen in ZGR Brugstede cliënten met geen tot zware zorg. Naast de appartementen 

biedt de woonzorglocatie plek aan extramurale cliënten op de dagbesteding, vinden er in het grand café activiteiten plaats en wordt er dagelijks 

door een kok gekookt, waarbij buurtgenoten ook altijd mogen aansluiten. 

Op ZGR Brugstede denken we in mogelijkheden en houden we altijd rekening met de individuele wensen van onze bewoners.  

In 2019 hebben we het kwaliteitsbudget op meerdere plekken ingezet. Hieronder in het kort een willekeurige opsomming: 

• Het ECD wordt meer bij de cliënt gebruikt. De wifi werkt nu goed door de hele locatie en Medimo is geïmplementeerd. Daarnaast is een 

andere werkwijze geïmplementeerd, waardoor er meer bij de cliënt wordt gerapporteerd. Ook is er een nieuw formulier in het ECD 

geïmplementeerd die gebruikt wordt als voorbereiding op een MDO of een cliëntbespreking. 

• BOM door de hele locatie. Bijna alle medewerkers en vrijwilligers zijn of worden in 2019 geschoold d.m.v. de BOM-methodiek. Door 

deze methodiek ervaren bewoners en cliënten met dementie minder onrust. Het dagelijkse ritme en de omgeving is op hen aangepast 

en ze worden op de juiste manier benaderd. Voor 2020 geven de medewerkers aan dat ze graag nog meer kennis willen over het stuk 

gerontopsychiatrie. Een eerste groep zal hierover al een scholing volgen in 2019. Gezien de grote belangstelling zal dit in 2020 vervolg 

krijgen. 

• Kookproject voor bewoners is gestart. Iedere maand wordt er met een redelijk vast clubje bewoners van somatiek zelf gekookt en 

natuurlijk smakelijk gegeten. Dit gebeurt onder begeleiding van een kok en een medewerker facilitair. Daarnaast heeft de kok extra uren 

gekregen om met de bewoners in gesprek te gaan over hun wensen t.a.v. het eten en kan zij ter voorbereiding van de gezamenlijke 

broodmaaltijd één keer per week voorbereidingen treffen. Dit alles wordt door de bewoners als heel prettig ervaren en wordt daarom 

graag gecontinueerd. 

• De muziektherapeut wordt structureel ingezet en is inmiddels ZGR breed in dienst gekomen. De contactclown wordt ook structureel 

ingezet. In 2020 gaan we hier zeker mee door om voor de verschillende doelgroepen bij te dragen aan een zinvolle dag. 

• Technologische middelen worden meer ingezet. Door extra spellen op de Tovertafel en een extra braintrainer welke nu altijd 

toegankelijk is op de PG, worden beide middelen zowel op individueel als op groepsniveau meer ingezet. De duofiets wordt vooral met 

behulp van vrijwilligers meer gebruikt. De inzet van technologische middelen zal in 2020 ook een vervolg krijgen. 
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• Medimo: is geïmplementeerd. Medewerkers geven aan dat de manier van werken erg prettig en overzichtelijk is. Het effect van de 

implementatie op de medicatiefouten zal in een latere fase in kaart gebracht worden.  

• Extra inzet van medewerker facilitaire service 's avonds op de PG om een stuk toezicht en rust te bewaken. Daarnaast ondersteunt 

deze medewerker bij de warme maaltijd en draagt e.e.a. bij aan het creëren van een huiskamergevoel. In 2020 zullen we dit dan ook 

zeker vervolgen. 

• Het transmuraal werken heeft de aandacht. De manier waarop we dit organiseren stellen we regelmatig bij. Mooie voorbeelden zijn, de 

gedeelde zorg en begeleiding van een cliënt met een VPT-indicatie in buurt van ZGR Brugstede en het samenwerken rondom cliënten 

die zowel extramuraal in zorg zijn als op ZGR Brugstede deelnemen aan de dagbesteding. Ook zijn er een vijftal medewerkers van 

ZGR Brugstede die regelmatig een dienst meewerken bij MIEN. De wijkverpleegkundige bespreekt daarnaast iedere week de 

bijzonderheden met de coördinerende medewerker welzijn, die de rondleidingen verzorgt en tevens tot haar aandachtsgebied heeft. 

• Deskundigheidsbevordering en inzetten op kwaliteit. Er zijn regelmatig klinische lessen georganiseerd omtrent ziektebeelden die spelen 

bij de bewoners o.a. uitleg van een dialyseverpleegkundige van de Isala, een klinische les van een Parkinson verpleegkundige en heeft 

een psychiater een ziektebeeld toegelicht. Daarnaast heeft nu ook één van de verpleegkundigen kwaliteit als aandachtsgebied. Zij 

houdt het jaarplan en kwaliteitsplan bij en doet steekproeven in het ECD en de medicijnkast. Zij heeft samen met een collega, een ‘wie 

is de mol’ actie uitgezet voor het aandachtsgebied infectiepreventie. Op die manier is er continu aandacht voor kwaliteit, wat de 

bewoners ten goede komt. 
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Onze plannen in 2020    

Wat gaan we doen  Waarom doen we dat  Hoe gaan we dat doen Wat hebben we 
hiervoor nodig  

Huiskamer begeleiding 's 
avonds op de PG door 
medewerker facilitaire 
services. 

Altijd iemand aanwezig in de huiskamers 
voor de bewoners met dementie, 
waardoor meer rust en toezicht geboden 
kan worden en bewoners tevens beter 
betrokken kunnen worden bij de 
dagelijkse activiteiten, zoals eten koken, 
afwassen, enz. 

Continueren van inzet medewerker 
facilitaire services, 15.30-20.30 uur, 
ieder avond. 

1 fte medewerker 
facilitaire services fwg 
15 

Kookproject en extra inzet 
kok voor bewoners 
somatiek. 

Door het kookproject ervaren 
voornamelijk de vrouwelijke bewoners 
zich weer van waarde. Het lukt hen om 
onder begeleiding een lekkere maaltijd op 
tafel te zetten. Door de extra inzet van de 
kok, kan zij nog beter inspelen op de 
wensen en behoeften van de bewoners. 

Continueren van de huidige inzet om 
het eten en zelf eten bereiden voor de 
bewoners van somatiek een belangrijke 
plek te geven.  
Dit zijn:  
1 keer per week inzet van medewerker 
facilitaire services, 13.00-18.30 uur; 
1 keer per week extra uren kok, 3 uur 
per week; 
1 keer in de maand kok, 3,5 uur; 
1 keer in de maand facilitair, 3, uur . 

0,11 fte Kok, fwg 40 
0,17 fte med. Fac. 
Services, fwg 15 

Inzet muziektherapeut. Door inzet van muziektherapeut kan op 
individueel niveau een bijdrage worden 
geleverd aan het geestelijk welbevinden 
van de cliënt. 

Continueren van de inzet van een 
muziektherapeut. 

0,11 fte 
muziektherapeut, fwg 
50 

Individuele- en 
groepsactiviteiten die 
bijdragen aan een zinvolle 
dag. 

Door veel activiteiten te organiseren 
helpen we de bewoners en cliënten om 
hun ongemakken even te vergeten en 
geven we hen het gevoel dat ze nog 
meedoen in de maatschappij. Met behulp 
van de wensenboom en door middel van 
het invullen van het nog te ontwikkelen 
levensGLP in het ECD vragen we deze 
wensen op. 

Continueren van het organiseren van 
kleine en grote activiteiten. Op de 
zaterdagavonden worden de wensen uit 
de wensenboom gehaald.  
Meedraaien in de werkgroep waarbij het 
LevensGLP ontwikkeld wordt: 
LevensGeluk, LevensLoop en 
LevensPlezier. 

€10.000,- voor 
onkosten activiteiten. 
(Bus, entree, 
optredens, enz.) 
0,22 fte med. welzijn 
fwg 40 
0,11 fte inzet extra 
personeel benodigd 
voor activiteiten 
(verschillende fwg’s) 
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0,11 fte inzet 
LevensGLP fwg 35 

Deskundigheidsbevordering 
welke bijdraagt aan meer 
kennis en kunde en aan 
een zinvolle dag voor de 
bewoners. 

Door deskundige en bekwame 
medewerkers ervaren de bewoners dat zij 
de meest optimale zorg krijgen. Doordat 
medewerkers niet alleen naar “zorg” 
kijken, maar ook naar het welzijn van de 
individuele bewoner en door goede kennis 
van voorkomende ziektebeelden op het 
gebied van gerontopsychiatrie kunnen zij 
ook hier beter op inspelen. 

Continueren van het organiseren van 
klinische lessen en het maken van e-
learning modules. 
Organiseren extra scholing 
gerontopsychiatrie. 
Deelname project ‘Ruimte’ met 
verschillende thema's. 

0,11 fte tijd voor 
klinische lessen en 
volgen van scholingen. 
1 groep 
gerontopsychiatrie, 
€5000,- 

Inzet medewerker welke 
d.m.v. individuele 
begeleiding met bewoners 
kan ondersteunen bij de 
groene activiteiten, de 
nieuwe buitentuin en het 
verwerken van ingrediënten 
uit de tuin bij de maaltijden. 

Door een nog te werven medewerker te 
belasten met al het groen op ZGR 
Brugstede, verwachten we dat dit meer 
ingezet kan worden als activiteit. Veel 
bewoners vonden het vroeger heerlijk om 
in de tuin bezig te zijn, maar kunnen dit 
niet meer doordat ze de handelingen niet 
meer automatisch uitvoeren. Door hen 
hierin te begeleiden vangen we twee 
vliegen in een klap. De bewoners een 
zinvolle dag en de tuin wordt netjes 
onderhouden, waar alle bewoners veel 
waarde aan hechten. 

Vacature stellen voor medewerker: 
'groen en begeleiding’ 
Inventariseren werkzaamheden. 
Inventariseren welke bewoners hiervoor 
in aanmerking komen. 
Overleg met tuinvrijwilligers. 
 

0,56 fte voor 
medewerker: 'groen en 
begeleiding’ fwg 35. 
€1000,- voor 
bijkomende kosten in 
materialen/plantjes/enz. 
 

Inzet aandachtsvelder 
kwaliteit. 

Door continue aandacht voor kwaliteit 
door een verpleegkundige met dit 
specifieke aandachtsgebied, ontvangt de 
bewoner kwalitatief goede zorg en worden 
de afspraken en regels omtrent hygiëne, 
medicatie, enz. nageleefd. 

Continueren inzet verpleegkundige met 
aandachtsgebied kwaliteit. 

0,11 fte 
verpleegkundige, fwg40 
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Benodigde inzet 2020: 

Functieomschrijving  Niveau  Uitbreiding in fte per week  

Medewerker facilitaire services 1 0,17 fte fwg 15 

Verzorgende 3 0,22 fte fwg 35 

Verpleegkundige 4 0,11 fte fwg 40 

Medewerker welzijn 3 of 4 0,56 fte fwg 35  
0,11 fte fwg 40 

Kok 3 of 4 0,03 fte fwg 35 

Muziektherapeut en geestelijke verzorger 5 0,22 fte fwg 50 
  

Inzet 2019: 

Functieomschrijving Niveau Uitbreiding in FTE per week 

Medewerker facilitaire services 1 1,0  

Helpende 2 1,0  

Kok 4 0.08 

Verzorgende 3 0,11 

Medewerker welzijn 4 0,11 

Verpleegkundige 4 0,11 

BBL-leerlingen 3 Wat overblijft 

Totaal  3,41 fte               
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4.3 Schuilenburg  
 

Inleiding – terugkijkend op 2019 

In 2019 is in Schuilenburg dankbaar gebruikgemaakt van de extra kwaliteitsgelden voor de inzet van personeel. Daarnaast is ook extra ingezet 

vanwege overproductie. De zorgzwaarte is toegenomen en een aantal appartementen die bewoond werd door (zelfstandige) alleenstaanden 

zijn inmiddels ingehuisd door echtparen waarvan in ieder geval één van de partners een ZZP 4 of hoger heeft. Hieronder is kort een verslag 

opgenomen dat in grote lijnen de uitvoering van het kwaliteitsplan 2019 beschrijft.  

Welzijn 

Schuilenburg heeft in 2019 extra medewerkers ingezet om het welzijn van bewoners te vergroten. Zo is er in team A een extra dienst op de 3e 

etage gedraaid, waardoor er tussen 16.00 en 20.00 uur meer tijd is om een wandeling te maken en individuele aandacht te geven. De 

avondmaaltijd op vrijdag wordt bijzonder ingevuld. Een medewerker facilitaire services maakt hier iedere week een feestje van. Soms wordt de 

maaltijd zelfs muzikaal begeleid door bewoners van de 1e etage. 

Team AB heeft ingezet op het gezamenlijke ontbijt in de weekenden. Ook op vrijdag, zaterdag en zondag is hier extra begeleiding voor 

aanwezig.  

In beide teams worden de dagelijkse (individuele) welzijnsactiviteiten gecoördineerd door extra uren in te zetten voor medewerkers in het team. 

Daardoor is er continu aandacht voor welzijn en is dit niet meer alleen de verantwoordelijkheid van de medewerkers welzijn, maar een 

gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle medewerkers. Het programma “Welzijn Voorop!” heeft hierin ook bijgedragen.  

Volwaardig leven 

Begin 2019 werd bekend dat er voor de VG-sector een landelijk programma komt voor innovatie op het gebied van welzijn/bijdragen, 

Volwaardig leven. Voor Schuilenburg hebben we een voorstel ingediend om op de doordeweekse dagen een medewerker zinvolle dagen te 

gaan inzetten om bewoners individueel te begeleiden bij een fijne dag. Dit in de vorm van ontmoeten, klusjes doen, meedoen aan activiteiten 

en bewegen. In het najaar zijn we daar concreet vorm en inhoud aan gaan geven. 

Deskundigheidsbevordering en expertise 

Medewerkers hebben in het voorjaar de BOM-training gevolgd en in het najaar de training gerontopsychiatrie. Ook is er een medewerker 

opgeleid tot GVP-expert. De woonomgeving is zowel binnen (Patio en ontmoetingsruimte op de 3e etage) als buiten aangepast aan de 

uitgangspunten van de BOM en groener gemaakt.  
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Daarnaast zijn er twee BBL-ers opgeleid. Zij draaiden dit jaar boventallig mee. Dit is door de teams, de BBL-ers zelf en door de bewoners 

ervaren als een succes! Vanaf oktober wordt gerouleerd en komen er twee andere BBL-leerlingen naar Schuilenburg.  

In 2019 is één van de medewerkers geslaagd voor haar opleiding verpleegkundige niveau 4. Daarmee hebben we ook grotendeels 7 x 24 uur 

de beschikking over een verpleegkundige. Wanneer dit niet lukt kunnen we gebruikmaken van de bereikbaarheidsdienst van ZGR. 

Extra middelen Waardigheid en Trots 

De extra middelen Waardigheid en Trots hebben we ingezet om extra activiteiten te organiseren, individuele wensen in vervulling te laten gaan 

en om middelen aan te schaffen om het welbevinden te vergroten (motomed, opstart van de dagritme, tv en programma's voor de beleeftafel, 

braintrainer). 

Er is door hbo-studenten onderzoek gedaan naar het gebruik van het fietslabyrinth en op basis van de uitkomsten van dit onderzoek zijn 

familieleden tijdens de familie informatieavond geïnformeerd over het gebruik van allerlei ondersteunende programma's die ook zij met 

bewoners kunnen gebruiken. 

Certificering 

Tenslotte is er een start gemaakt met het certificeren van Schuilenburg via het bureau Certificatie in de Zorg. Dit wordt in 2020 verder 

uitgevoerd. 
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Onze plannen in 2020    

Wat gaan we doen ? Waarom doen we dat?  Hoe gaan we dat doen? Wat hebben we hiervoor nodig?  

Volwaardig Leven Een zinvolle dag voor bewoners 
van Schuilenburg waarin zij ook 
individueel begeleid kunnen 
worden door een medewerker 
zinvolle dag. 

Zie plan van aanpak. Budget voor 36 uren Persoonlijk 
Begeleider (begroting 2020 ZGR 
(10 uren) en DPL (26 uren) per 
week. 
Deelname Landelijk Programma 
Volwaardig Leven. 
Uren inzet Klankbordgroep (4 
bijeenkomsten x 2 uren x 8 
medewerkers =  64 uren) 
Ondersteuning Service Bureau. 

Roulatie twee BBL-ers. Inzetten op opleiden en binden 
van medewerkers in ‘eigen’ huis. 

Vanaf 1 oktober 2019 starten er 
twee nieuwe BBL-er (vanuit het 
roulatieprogramma). Met grotere 
contracten dan de vorige BBL-ers  

Begroting 2020 (2 x 0,78 fte = 
0,44 uur meer dan 2019). 

Verdere vergroening binnen en 
buiten Schuilenburg. 

Groene beleving draagt bij aan 
ontspanning, activiteit en gesprek. 

Verder uitvoering geven aan 
‘Rondje Groen’.  
Natuureducatie van 
medewerkers. 

Extra Middelen Waardigheid en 
Trots (voor inzet hovenier), budget 
voor investeringen en inzet van 
medewerkers voor de uitvoering 
van het plan en training. 

Meedoen aan de 
Praktijkleerroute (de Parabool). 

Alle kansen benutten om mensen 
die in de zorg willen werken op te 
leiden en te enthousiasmeren. We 
nemen daarin onze 
verantwoordelijkheid. 
Schuilenburg is een mooie 
leeromgeving. 

Twee leerlingen worden opgeleid 
in Schuilenburg en begeleid door 
praktijkbegeleiders – de Parabool. 

Inzet teams in de begeleiding van 
de leerlingen. 
Uren inzet van praktijkbegeleider 
voor begeleiding en afstemming 
met leerhuis/docenten/studenten 
(12 (1 x per maand) x 2 uur x 2 
medewerkers = 48 uren). 

Nog meer inzetten op het 
woon- en leefplezier van 
bewoners. 

Door in te zetten op positieve 
gezondheid, bewoners bewust 
maken wat voor hen belangrijk is 
om een fijne dag te ervaren. Daar 
kunnen familie en wij hen in 
begeleiden. 

Zie plan Volwaardig Leven. 
Zie activiteitenkalender. 
Zie plan voor inzetten van extra 
middelen Waardigheid en Trots  
Ook leermomenten en ervaringen 
uitwisselen en afstemmen van 
activiteiten met collega locaties. 

Tijdsinvestering coördinerend 
medewerkers Welzijn. 
Inzet van extra uren voor 
medewerkers facilitaire services 
(halen en brengen naar restaurant 
en activiteiten: 260 dagen x 2 uur 
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Extra inzet medewerkers 2020 

Functieomschrijving Niveau Uitbreiding in fte per week 

Medewerker facilitaire services voor ondersteuning 

bij de warme maaltijd in de Noaber 

1 0,28 fte (2 uur per dag op doordeweekse dagen) 

Medewerker Volwaardig Leven (Persoonlijk 

Begeleider) 

4 0,28 fte  

Uren voor deelname aan projecten en trainingen 

(Volwaardig leven, natuureducatie, certificering) – 

begeleiders 

3 en 4 0,28 fte 

= 520 uur netto inzet). Meenemen 
in de begroting. 

Nog meer inzetten op het 
werkplezier van medewerkers.  

Zorgdragen dat medewerkers 
duurzaam, vitaal en met plezier 
hun werk kunnen blijven doen en 
medewerkers ervoor blijven 
kiezen om in Schuilenburg te 
blijven werken. 

Zie opleidingsplan 
Minder vergaderen 
1 x per maand een 
workshop/verwenmoment in te 
plannen (massage, mindfulness, 
gezamenlijke wandeling, gezonde 
voeding, goed bewegen etc.) 
Goed werkende en 
ondersteunende systemen 
(zorgalarmering en ECD) 
Uitvoering geven aan de 
uitkomsten van de RI&E en Modi. 
Inzetten op leren! 

Opleidingsplan meenemen in 
begroting 2020. 
Budget voor workshop en 
verwenmomenten. 
Ureninzet voor de voorbereiding 
daarvan (wie kan dit 
organiseren?). 

Certificering Schuilenburg Zichtbaar maken van de Kwaliteit 
in Schuilenburg. 

Certificering door bureau 
Certificering in de Zorg. 

Uitvoering van de audit € 5.500, - 
Uren inzet medewerkers (5 
bijeenkomsten x 2 uur x 10 
medewerkers = 100 uren). 
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2 BBL-ers – vp (roulatie) 4 0,44 fte (uitbreiding van uren) 

Totaal  1,28 fte 

 

 Inzet 2019: 

Functieomschrijving Niveau Uitbreiding in fte per week 

Helpende 2 0,88 (0,44 per team) 

Aandachtsvelder Welzijn per team (GVP-er) 3 0,05 (0,025 per team) 

Verpleegkundige team A  4 0,33 

2 BBL-ers  3 1,33 

Structurele inzet van muziektherapeut, gitarist, 
bewegingstherapeut en contactclown (á € 50,00 per uur) 

 0,05 (2 uur per week) 

Totaal  2,64 fte 
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4.4 ZGR Stevenskamp en Stevenserf  
 

Inleiding  

Het kwaliteitsverslag voor ZGR Stevenskamp en ZGR Stevenserf is in 2019 samengevoegd, vooruitlopend op de ontwikkeling van Nieuw 

Stevenskamp, waarin beide locaties nauw samenwerken. De ontwikkeling van een nieuw Stevenskamp zal in 2020 voortgezet worden. Om die 

reden zijn de plannen voor aankomend jaar opnieuw samengevoegd.  
 

Nieuw Stevenskamp wordt in 2022 gerealiseerd en biedt huisvesting aan verschillende doelgroepen onder leiding van een transmuraal team. 

Alle ontwikkelingen op beide locaties zijn aankomende periode gericht op dit project. Het afgelopen jaar hebben onder andere 

aandachtsvelders samen de verbeterpunten geïmplementeerd op beide locaties. Evt. aandachtspunten die voor ZGR Stevenskamp of voor 

ZGR Stevenserf gelden, worden apart benoemd. 
 

ZGR Stevenskamp is al sinds eind jaren 60 een geliefde plek in de regio waar verschillende vormen van verpleeghuiszorg worden geboden. 

ZGR Stevenskamp staat in een landelijke omgeving. Er is een sterke verbinding met Heeten en omgeving. Het thema van ZGR Stevenskamp 

en Stevenserf is “aandacht voor elkaar”. De principes van het noaberschap zijn hierin leidend. ZGR Stevenskamp is een woonvoorziening voor 

senioren met 28 bewoonde appartementen. Van de 28 appartementen zijn er drie geschikt voor echtparen. De 28 bewoners hebben veelal een 

somatische zorgvraag. Echter neemt het aantal cliënten met een psychogeriatrische zorgvraag toe. Daarnaast zien we een toename van 

somatische zorgvragen. ZGR Stevenskamp beschikt over 15 ELV-appartementen. Daarnaast is in de woonzorglocatie dagbesteding basis en 

“ontmoeten in eigen dorp” gevestigd. Vanuit het welzijnsbeleid wordt dagstructuur geboden, waar natuurlijke ontmoetingen en verbindingen 

ontstaan. Denk aan koffiedrinken, het nuttigen van de maaltijd en activiteiten. Vanuit ELV en de aanleunwoningen wordt hier ook aan deel 

aangenomen.    

ZGR Stevenserf is een kleinschalige woonvorm voor mensen met geheugenproblemen die 24 uur per dag zorg of begeleiding nodig hebben. 

Uniek aan deze locatie is haar prachtige landelijke en groene karakter. Rondom ZGR Stevenserf ligt een groot erf waar bewoners kunnen gaan 

en staan waar ze willen. Zo kunnen bewoners wandelen en tuinieren in de bloemen- en moestuin of zelf eieren rapen. ZGR Stevenserf is de 

ideale plek voor de Sallandse senior die houdt van het landelijke leven en behoefte heeft aan veel bewegingsruimte.  
 

In 2019 is het kwaliteitsbudget op meerdere plekken ingezet. Hieronder in het kort een willekeurige opsomming:  

 

Doorontwikkelen van kennis en kunde op het gebied van somatiek/ dementie: er zijn regelmatig klinische lessen georganiseerd, waarbij 

medewerkers voorafgaand een online E-learning volgen.  
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Daarnaast worden externe disciplines gevraagd om de deskundigheids- bevorderingen te optimaliseren. Binnen de locatie zijn twee 

medewerkers aangesteld met als aandachtsgebied kwaliteit. Zij spelen in op thema’s als infectiepreventie, aandachtsvelders, werklijsten etc. 

De BOM-training is gegeven aan alle medewerkers van ZGR Stevenserf. Door de methodiek ervaren bewoners met dementie minder onrust. 

Er is een goede dagstructuur en de omgeving is aangepast.                 

In Q3 van 2019 heeft een enquête uitgewezen dat medewerkers graag in 2020 een vervolg willen geven aan de intervisiebijeenkomsten.                              

 

Het ECD/ Medimo: de wifi is in alle ruimten in Stevenskamp gerealiseerd. Het ECD wordt steeds meer bij de cliënt gebruikt. Het 

voorbereidingsformulier MDO is geïntroduceerd. Samen met de procesoptimalisatie heeft dit voor een kwaliteitsverbetering gezorgd. Medimo is 

geïmplementeerd eind Q2. Het gebruik is makkelijk en overzichtelijk. Het aantal meldingen medicatiefouten is verminderd.  

 

Muziektherapeut/ contactclowns/ huishond: worden structureel ingezet. De inzet blijkt een enorme invloed op het welbevinden van de 

cliënten te hebben. De contactclowns brengen maandelijks een bezoek aan de locatie. De muziektherapeute werkt met vier bewoners met PG-

problematiek. Daarnaast brengt een hond wekelijks een bezoek aan beide locaties.  

 

Jobcarving: in 2019 is één medewerker facilitair aangesteld. Medewerkers zijn getraind voor de begeleiding. Dit heeft een positief effect 

teweeggebracht. Om die reden onderzoeken we in samenspraak met de afdeling P&O of dit in 2020 een vervolg kan krijgen.  

 

Teamcoaching: de coaching die in Q4 2018 is ingezet heeft in 2019 een positief effect gehad op de communicatie en samenwerking binnen 

de teams wat weer ten goede komt aan de kwaliteit van onze zorg- en dienstverlening. In het vierde kwartaal van 2019 wordt opnieuw een 

vervolg gegeven aan de teamcoaching.  

 

Zingeving/ geestelijke verzorging: in 2018 is het project geestelijke verzorging geïmplementeerd. Cliënten kunnen een beroep doen op de 

geestelijke verzorger van ZGR. In 2019 heeft ZGR Stevenskamp en ZGR Stevenserf ervoor gekozen om vanuit de behoefte van de cliënt hier 

een collectief vervolg aan te geven. De geestelijk verzorger houdt bijeenkomsten met een bepaald thema b.v. geloofsbeleving, intimiteit, 

eenzaamheid, eigen regie en organiseert vieringen. Deze bijeenkomsten willen we in 2020 graag voortzetten.  

 

Waardigheid en trots: vanuit de gelden waardigheid en trots worden technologische middelen meer benut en ingezet. Door extra aanvullingen 

op de beleef TV en het fietslabyrint spreken de activiteiten nog meer aan. Uitleg van de technologische middelen is gegeven aan de familie en 

mantelzorgers zodat men samen actief bezig kan zijn.  
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Welzijn: om een goede invulling te geven aan het welzijnsbeleid en de daaraan gekoppelde activiteiten is er dagelijks een extra dienst ingezet 

in de recreatiezaal. Vanaf 10.15 uur is er een medewerker aanwezig die activiteiten organiseert. Vaak wordt in de ochtend al een deel van de 

activiteit uitgevoerd, zoals bloemschikken of het bakken van een cake en in de middag de rest. Bewoners vinden dit prettig. Ze zijn 

nieuwsgierig en komen weer naar de recreatiezaal om te ervaren wat het resultaat is.  

 

Extra personele inzet ZGR Stevenserf: hierdoor is er extra ondersteuning en begeleiding bij de maaltijd, meer toezicht en wordt de rust 

verder geoptimaliseerd. Daarnaast zijn er twee BBL-verpleegkundigen aangenomen. 
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Onze plannen in 2020    

Wat gaan we doen  Waarom we dat doen  Hoe gaan we dat doen  Wat hebben we 
hiervoor nodig  

Training “hoe geef je eigen 
regie” 

De cliënt voert eigen regie. Maar 
doen we dat genoeg, of wordt er nog 
te veel gewerkt vanuit patronen en 
kaders. Hoe geef je eigen regie, hoe 
monitor je dat en hoe zie je dat het 
welbevinden verbetert. Het bevordert 
de (geestelijke) vitaliteit.  

Training intervisie over “hoe geef je regie, 
ruimte”. 

€ 10.000 scholing 
5 fte gemiddeld 
niveau fwg 35 
 

Training 3 uur x 60 
medewerkers 
 
SK  39 mw x 3 uur = 
117 uur = 3,25 fte 
SE  21 mw x 3 uur =  
63  uur = 1,75 fte 

Koopproject SK/SE Vergroten eigenwaarde, actief met 
voeding bezig zijn, behouden van 
eigen regie, geur en smaakbeleving, 
geen restaurantgedachte maar 
samen “iets op tafel zetten”. 

Maandelijks samen koken met de bewoners. 
Verbinding tussen het keukenteam en de 
cliënten om input op te halen over de 
maaltijden, keuze, bereiding en wensen. 

0,11 fte kok FWG 40  
SK 
0,11 fte kok FWG 40  
SE 
0,19 fte Keukenmw. 
FWG 15 
4 uur inzet kok p.w. 
voor samen koken 
SK 
4 uur inzet kok per 
week samen koken 
SE 
1 uur per dag inzet 
keukenmedewerker 
voor verbinding in het 
restaurant 

Zingeving/ geestelijke 
verzorging 

Meerwaarde voor de cliënt door 
aandacht voor zingeving en 
welbevinden. Samen vieren, belijden 
en geloven in de breedste zin. 

Wekelijkse inzet geestelijke verzorger op de 
locaties. Het organiseren van 
themabijeenkomsten en vieringen. 

0,055 fte geestelijk 
verzorger niveau 4 
1 uur SK per week 
1 uur SE per week 



46 
 

Inzet muziektherapeut Door de inzet van de 
muziektherapeut worden de 
creativiteit en herinneringen tot leven 
gebracht. Dit heeft een positief effect 
op het welbevinden van de cliënt.  

Maken van muziek op therapeutische 
ontspannen wijze. 
Muziek inbedden in de wekelijkse activiteiten 
en het (individuele) leven van de cliënt.  

0,11 fte 
muziektherapeut 
FWG 50 
 
 

3,96 uur per week SE 

Vitaliteit en bewegen Structureel aandacht voor bewegen 
en vitaliteit heeft een positief effect op 
de cliënt. De energie, vitaliteit en 
souplesse wordt zoveel mogelijk 
gestimuleerd. De sociale contacten, 
eetlust en vitaliteit wordt bevorderd. 
Dit heeft een positief effect op het 
welbevinden.   

Gebruikmaken van het beweegpad rondom 
ZGR Stevenskamp.  
Zwemmen met de (individuele) bewoners. 
Samenwerking met project “meer bewegen 
voor ouderen”, en de fysiotherapeut. 

0,27 FTE 
medewerker welzijn 
 
10 uur per week  
5 uur per week SE 
(SE/Wilg/ DB) 
5 uur per week SK 
(SOM/DB Basis) 

Begeleiding in de 
huiskamer op de PG 

Altijd iemand aanwezig in de 
huiskamer zodat er optimaal in het 
groepsproces kan worden 
ingespeeld. Dit voorkomt escalatie en 
onrust. Daarnaast is er meer ruimte 
om “de eigen regie” aan de cliënt te 
geven. Dit heeft een stimulerend, 
activerend en positief effect op het 
welbevinden van de cliënt.   

Inzet van een medewerker facilitair/ helpende 
in de middag. 
Inzet medewerker welzijn voor het organiseren 
van grotere activiteiten. 

1 fte medewerker 
facilitair 
FWG 15 
0,33 fte medewerker 
welzijn FWG 35 
 
5 uur per dag facilitair 
SE 
12 uur per week voor 
grote activiteiten 
vanuit de 
speerpunten SE 

Deskundigheidsbevordering Door het geven van ruimte aan de 
coördinerend verzorgende/ 
verpleegkundige is er meer overzicht 
en sturing voor de overige teamleden. 
Dit bevordert de doelgerichtheid en 
de kwaliteit en continuïteit van de 
zorg aan de cliënten.  

De juiste medewerkers op de juiste plek. Niet 
alle zorgmedewerkers hoeven alle 
handelingen te doen. Door hierop te coachen 
verloopt het operationele proces overzichtelijk 
en soepel. Dit geeft ruimte en tijd die direct ten 
goede komt aan de cliënt.  

0,5 fte 
verpleegkundige fwg 
45 
 
 
3,5 uur per dag 5 
dagen per week SK 

Aangenaam wonen De cliënt woont in het appartement en 
voelt zich hier veilig en prettig.  

Door extra inzet en ondersteuning van de 
facilitair medewerker kan de bewoner samen 

0,4 fte facilitair 
medewerker fwg 15 
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Benodigde inzet 2020: 

ZGR Stevenskamp 

Functieomschrijving  FWG  Uitbreiding in fte per week  

Team ZGR SK  Gemiddeld niveau fwg 35 € 6.000 scholing 
39 mw x 3 uur = 117 uur = 3,25 FTE :52 = 0.0625 FTE 

Kok  
Keukenmedewerker 

FWG 40 
FWG 15 

 0,11 FTE  
 0,19 FTE 

Medewerker welzijn FWG 35 0,13 FTE 

Verpleegkundige  FWG 45 0,5 FTE 

Facilitair medewerker FWG 15 0,4 FTE 
0,35 FTE (de Wilg) 

 Geestelijk verzorger   FWG 60  0,027 FTE 

 

een klus doen. Denk aan samen afwassen, 
een vensterbank afstoffen, de kast opruimen, 
rollator/ rolstoel schoonmaken of samen 
tussen het poetsen door een kopje koffie 
drinken.  

3 uur per dag 5 
dagen in de week SK 

Waardigheid en trots Aandacht voor elkaar, verbinden en 
plezier is het thema van waardigheid 
en trots. 

Aanschaffen van een Smart TV om samen te 
genieten van TV, internet. 
Samen tuinieren en aanschaf van tuinspullen. 
Samen uit eten. 
Waakmand in plaats van waakkoffer. 
Warm welkom doos voor nieuwe bewoners. 
Dagje uit naar Giethoorn, dierentuin en de 
botermarkt. 
Individuele uitstapjes zoals zwemmen, kleding 
kopen. 

€ 19.800, - 
 
SK € 12.300, - 
SE € 7.500, - 



48 
 

ZGR Stevenserf 

Functieomschrijving  FWG  Uitbreiding in fte per week  

Team ZGR SE Gemiddeld niveau FWG 35 € 4.000 scholing 
 21 mw x 3 uur =  63  uur = 1,75 FTE:52 = 0.033 FTE 

Kok  FWG 40   0,11 FTE  

Medewerker welzijn FWG 35 0,46 FTE 

Medewerker facilitair FWG 15 1 FTE 

 Geestelijk verzorger   FWG 60  0,027 FTE 

 

Inzet 2019 ZGR Stevenskamp: 

Functieomschrijving Niveau Uitbreiding in fte per week 

Geestelijke verzorger 4 0,028 

Medewerker facilitair/ Jobcarving/ koppeling functie 1 0.90 

BBL VPK 4 0.778 

BBL VPK 4 0.778 

Totaal  2,78 fte 

 

Inzet 2019 ZGR Stevenserf: 

Functieomschrijving Niveau Uitbreiding in fte per week 

BOM/ GVP-er aandachtsvelders 3 0,222 

Geestelijke verzorger 4 0,028 

Facilitaire medewerkers 1 0,608 

BBL IG MMZ 3 0.778 

Totaal  1,64  FTE           
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4.5 ZGR Swaenewoerd  
 

Inleiding  

Persoonsgerichte zorg en ondersteuning  

Swaenewoerd is een woonzorglocatie voor cliënten, met in eerste instantie, somatische zorgvragen. De cliënt die in ZGR Swaenewoerd komt 

wonen heeft daarnaast steeds vaker meerdere sociale en psychische hulpvragen. De complexiteit van zorg neemt daarmee toe. Dat vraagt 

voor de zorgverleners andere kennis en kunde. Daarnaast heeft de client zijn/haar persoonlijke aandacht en activiteiten afgestemd op zijn/haar 

leven. Om hier goed op in te kunnen inspelen gaan we ons komend jaar verdiepen in cliënten met meerdere zorgvragen. Hierbij zullen we ons 

voortdurend de vraag stellen of we de benodigde kennis en kunde al bezitten of dat we ons moeten gaan scholen en/of andere professionals 

moeten inschakelen.  Dit gaan we doen door intervisie, klinische lessen en gastlessen te organiseren. Daarnaast gaat een medewerker die 

momenteel een HBO-V opleiding volgt, haar onderzoek hierop richten. 

Ook gaan we samen met ZGR MIEN onderzoeken of we transmuraal kunnen werken rondom en in ZGR Swaenewoerd. Het doel hiervan is dat 

we meer gebruik gaan maken van elkaars kwaliteiten en expertise. Ook vergroot het de flexibiliteit van teams. 

ZGR Swaenewoerd heeft zich het afgelopen jaar voornamelijk gericht op de volgende speerpunten: 

• Vanuit Welzijn voorop! Extra aandacht voor de individuele client. Vanuit de extra middelen konden we een extra dienst van 10.30 tot 

16.00 uur inzetten. Hierdoor is er meer tijd om in gesprek te gaan met cliënten en individuele aandacht te bieden. Cliënten geven aan 

dat ze ervaren dat er meer tijd en aandacht voor hen is. Ook familie/mantelzorgers geven dit aan. Zo gaat men regelmatig naar de 

markt, wordt er op het eigen appartement een kopje koffie gedronken, of een fietstochtje gemaakt met een medewerker of vrijwilliger.  

• Er is meer wisselwerking tussen deelnemers van DeBuut en ZGR Swaenewoerd. Cliënten nemen deel aan verschillende 

georganiseerde activiteiten die bij hen passen. Medewerkers van beide locaties proberen hun aanbod op elkaar af te stemmen.  

• De tuin en de vergroening van de locatie. Er is een actieve werkgroep die zich bezighoudt met de herinrichting van de binnentuin en het 

vergroenen van de binnenruimte. Dit zal volgend jaar een vervolg krijgen. 

• Er wordt regelmatig gebruikgemaakt van groenten uit de eigen moestuin. Of kleine gerechten worden zelf bereid. Zo worden de cliënten 

actief betrokken bij de maaltijdbereiding. Ook dit zal in 2020 vervolgd worden. 

• ZGR Swaenewoerd heeft veel vrijwilligers en wil deze graag behouden. We hebben een proactieve vrijwilligerscoördinator die 

regelmatig met vrijwilligers in gesprek gaat en met hen evalueert en op zoek is naar nieuwe vrijwilligers. Ook is de omgang met en inzet 

van vrijwilligers op ieder teamoverleg een bespreekpunt.  
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• Het afgelopen jaar is meer aandacht en tijd besteed aan de begeleiding van cliënten bij zingevingsvragen en rolverandering. Door het 

inzetten van een geestelijk verzorger die aandacht besteedt aan deze onderwerpen heeft dit een positief effect op het leven en 

welbevinden van de cliënt. Komend jaar zal dit uitgebreid worden. Ook de vaste medewerkers zullen hierin meegenomen worden. 

Onze plannen in 2020 

 

Wat gaan we doen  Waarom doen we dat  Hoe gaan we dat doen Wat hebben we hiervoor nodig  

Minimaal 1 x per week zelf koken Cliënten willen graag zelf 

zeggenschap over het menu en 

actief betrokken worden bij de 

maaltijdbereiding. Omdat ZGR 

Swaenewoerd niet over een 

eigen keuken beschikt lukt dit nu 

minimaal. 

Door een mobiele keuken aan te 

schaffen krijgen wij meer 

mogelijkheden om zelf maaltijden 

te bereiden. In kleine groepjes 

wordt wekelijks een maaltijd 

(voor)bereid. Hiervoor moeten 

minimaal 2 medewerkers 

geschoold worden. 

Scholing medewerkers  

Inzet extra 

facilitair/keukenmedewerker 4 

uur per week 0.11 FTE 

Nieuw voedingsbeleid 

implementeren 

Het huidige aanbod van 

maaltijden voldoet niet aan de 

wensen van cliënten. 

Samen met AC en DeBuut is er 

een werkgroep opgezet, die het 

voedingsbeleid gaan vernieuwen. 

Doel in 2020 is dat de client 

keuzevrijheid over het menu en 

tijdstip van eten heeft. 

Extra inzet facilitair medewerker 

0,11 FTE. 

Welzijn voorop- Hartewensen Het blijkt dat kleine wensen die 

cliënten hebben vaak niet 

gehoord of uitgesproken worden 

terwijl ze het leefplezier 

vergroten. 

Welzijnsmedewerker gaat in 

gesprek met iedere cliënt om 

zijn/haar Hartewens te 

achterhalen en schoolt het 

zorgpersoneel ook hierin. 

Wensen worden uitgevoerd met 

behulp van familie, vrijwilligers en 

medewerkers. 

0, 1 fte medewerker Welzijn 

Welzijn voorop- extra dienst in 

het weekend 

Cliënten geven aan zich in het 

weekend te vervelen, vanwege 

het ontbreken van een actief 

Elke zaterdag/zondag wordt er 

9.30 tot 15.00 uur een extra 

dienst ingezet.  

0,15 fte medewerker welzijn  
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programma. Daarnaast is er 

behoefte aan het bezoeken van 

de kerk. 

Welzijn voorop- gebruikmaken 

van eigen bus 

Cliënten geven aan beperkt te 

zijn in hun 

vervoersmogelijkheden en 

hebben behoefte aan activiteiten 

buiten de deur. Kan uit eten zijn, 

maar ook bezoek vroegere 

woonplaats. 

Mogelijkheden van busvervoer 

bespreken en uitjes plannen.  

Bespreekbaar maken bij 

medewerkers. 

0.11 fte welzijnsmedewerker  

Welzijn voorop – 

Passende activiteiten  

Doordat de doelgroep verandert, 

verandert ook de vraag naar 

activiteiten. Cliënten hebben 

behoefte aan activiteiten in kleine 

groepjes. Door samen met 

cliënten van DeBuut activiteiten 

te organiseren ontstaat er een 

groter aanbod en ontmoet men 

andere mensen. 

Meer samenwerken met Debuut, 

gezamenlijk activiteiten gaan 

organiseren. 

Scholing medewerkers op gebied 

van welzijn. 

0,11 fte welzijnsmedewerker  

 

(scholing Cerein)  

personele inzet 16 medewerkers 

x12 uur= 0.1 FTE 

Vergroening op locaties 

binnentuin afronden 

Cliënten kunnen hierdoor 

aangenaam buiten verblijven en 

recreëren, waardoor leefplezier 

vergroot wordt.  

Beplanting, en plaatsen van 

veranda. 

Centraal budget 

  

Vergroening op locaties binnen De leefwereld van cliënten wordt 

hierdoor aangenamer. 

Binnenbeplanting 

Natuurbelevingselementen 

Onderhoud planten 

 

 

Communicatie Communicatie in team en naar 

cliënten/ mantelzorgers en met 

vrijwilligers kan beter 

Team(mid)dag communicatie 

feedback 

Vrijwilligersavond organiseren 

Vrijwilliger coördinator aansluiten 

bij teamoverleg 
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Zingeving Cliënten kunnen uiting geven aan 

zingevingsvraagstukken 

1x per 2 maanden 

gespreksgroep opstarten onder 

leiding van pastoraal 

medewerker zowel voor intra- als 

extramurale cliënten. 

Pastoraal medewerker verzorgt 

2x per jaar intervisie in het team. 

Onderzoeken of er behoefte is 

aan bezoeken van diensten in de 

Kruiskerk. 

Vrijwilligers inschakelen. 

Extra dienst in het weekend om 

dit te realiseren. 

2 uur per week pastoraal 

medewerker extra (0,05 FTE) 

( inzet extra middelen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,15 FTE welzijnsmedewerker 

(inzet extra middelen) 

Vergroten expertise medewerker 

op gebied van multi-problematiek 

zorgvragers 

De hulpvraag van cliënten 

verandert. Meer multi-

problematiek. Dit vraagt een 

andere expertise van 

medewerkers. 

Teamscholingen/klinische lessen 

organiseren. 

Deelname externe scholingen 

door specifieke medewerkers. 

Scholing medewerker tot VPK 

Extra vpk inzet  

6 x per jaar (15 mdw x 2 uur x 6) 

= 180 uur 

(locatiescholingsbudget) 

 

50 uur 

 

 

Personeelsbeleid ZGR Swaenewoerd is het 

leerhuis voor de Sallandse 

praktijkleerroute. Drie leerlingen 

volgen ook hun praktijkgedeelte 

bij ons. Dit doen we om ook in de 

toekomst verzekerd te zijn van 

enthousiaste gemotiveerde 

collega's. 

Twee medewerkers gaan deze 

leerlingen begeleiden. 

Praktijkopleider wordt intensief 

betrokken. 

Regelmatig overleg over wat wij 

voor elkaar kunnen betekenen. 

40 x 3 uur = 120 uur op jaarbasis 

minimaal niveau 3 

Extra facilitair medewerker 0,1 

FTE 

Huiselijke sfeer Cliënten laten meedenken/praten 

over de inrichting van het 

Stokmansplein en gangen. Meer 

Uitvoeren project groen van 

buiten naar binnen. 

Nieuw meubilair Stokmansplein 

Begroting opgenomen 

 

Begroting opgenomen 
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groen binnen. Leefplezier wordt 

vergroot. 

 

Extra inzet medewerkers 2020 

Functieomschrijving niveau Uitbreiding in fte per week 

Welzijnsmedewerker 3 0.48 per week  

Pastoraal medewerker 6 0.05 per week 

Facilitair medewerker 2 0,22 per week 

 

Inzet 2019 ZGR Swaenewoerd 

Functieomschrijving Niveau Uitbreiding in fte  per week 

Helpende 2 0,883 

Aandachtsvelders, BOM, GVP, Welzijn  3 0,22 

Geestelijke verzorger  0,014 

BBL VPK 4 0.788 

Totaal  1,91 FTE 
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4.6 ZGR MIEN  
 

Inleiding 

ZGR MIEN heeft in 2014 zijn intrede gedaan als extramurale tak binnen ZGR. Sindsdien zijn we uitgegroeid tot een organisatieonderdeel die 

ruim 200 cliënten van dienst is binnen het werkgebied ‘hart van Salland’. ZGR MIEN levert zorg aan cliënten met een zvw, Wlz, vpt, mpt, Wmo 

en pgb indicatie. 

Er ligt een grote opgave voor de wijkverpleging. De vergrijzing, de toenemende zorgvraag, de kortere ligduur in het ziekenhuis en de tendens 

om mensen zo lang mogelijk thuis te verzorgen, doen een groot beroep op de wijkverpleging. Wij streven ernaar om wijkverpleging te bieden 

die niet alleen individuele zorg verleent, maar ook aandacht heeft voor de leef- en woonsituatie en samenwerkt om maatschappelijke 

gezondheidsproblemen gericht aan te pakken. Door deze multidisciplinaire en doelmatige aanpak, waarbij zorg en preventie worden 

gecombineerd, willen we de gezondheid, zelfregie en zelfredzaamheid van onze cliënten behouden en versterken. 

Onderstaande uitwerking heeft zowel betrekking op het kwaliteitskader wijkverpleging als het Addendum Langdurige Zorg Thuis met een Wlz- 

indicatie. De inventarisatietabel Vereisten Addendum Langdurige Zorg Thuis met een Wlz-indicatie staat op de website ZGR vermeld. 

In 2019 hebben we gewerkt aan onderstaande punten in willekeurige volgorde: 

• Interne audit ECD heeft plaatsgevonden en verbeterpunten zijn besproken.  

• De ontwikkelingen die er binnen het ECD vanuit de leverancier zijn worden gescreend. Op het moment dat we als ZGR vinden dat de 

ontwikkeling past bij onze visie, wordt deze ingevoerd. Een voorbeeld hiervan is het invoeren van planning=realisatie tenzij. 

• Op en rond de locaties zijn er verbeteringen rondom wifi uitgevoerd. Daarnaast heeft de transitie naar office 365 plaatsgevonden, 

waardoor het inloggen etc. sneller verloopt. 

• Interne bekendheid van medewerkers met de specialisatie dementie.   

• Een medewerker heeft de leergang palliatieve zorg afgerond en neemt zitting in het PaTz-overleg. Het is een methode om de 

samenwerking en deskundigheid rondom de palliatieve zorg thuis te verbeteren. In PaTz-groepen werken huisartsen, 

(wijk)verpleegkundigen en inhoudelijk deskundigen palliatieve zorg nauw samen en komen elke twee maanden bij elkaar. 

• Deelname project regioverpleegkundige met als doel om met meerdere organisaties gezamenlijk de verpleegkundige avond, nacht en 

weekendzorg te gaan aanbieden. 

• Transmuraal werken. De pilot die er in samenwerking met ZGR Brugstede is, krijgt steeds meer vorm. Vertrouwen en gezamenlijke 

verantwoordelijkheid hierin zijn thema's die steeds natuurlijker zijn. Het belang van de cliënt is hierin de gemene deler. 
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• De uitkomsten van de cliënttevredenheid zijn bekend. ZGR MIEN heeft een mooie score van gemiddeld een 9. 

• We hebben ons medewerkersbestand weer een goede boost kunnen geven en hebben een nieuwe casemanager dementie kunnen 

aantrekken en een wijkverpleegkundige die de opleiding tot casemanager gaat volgen. Twee medewerkers hebben hun hbo-v diploma 

behaald en een nieuwe collega is gestart met dezelfde opleiding. In de wijkteams wordt aan deskundigheidsbevordering gedaan, door 

klinische lessen te geven omtrent zaken die specifiek spelen binnen het betreffende team.  
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Onze plannen in 2020    

Wat gaan we doen   Waarom we dat doen Hoe gaan we dat doen  

Medewerker is gestart met de 
opleiding tot verpleegkundig 
specialist. Zij kan ingeroepen 
worden bij complexe situaties 
waar een Wlz-indicatie aan ten 
grondslag ligt. 

De cliënt staat centraal. Als er sprake is van grote 
kwetsbaarheid en de complexiteit van de 
problematiek toeneemt, kan de wijkverpleging 
samen met de huisarts andere expertise erbij 
betrekken. Op die manier kan de cliënt samen met 
de eventuele partner/mantelzorger tot goede 
keuzes komen. 

Continueren van de gesprekken met de cliënt in 
samenspraak met de huisarts. Daar waar nodig 
extra expertise erbij betrekken. 

Dubbele medicatie app 
implementeren. 

Om de foutgevoeligheid van het verstrekken van 
medicatie te verkleinen en de verantwoordelijkheid 
niet bij de cliënt, partner/mantelzorger of collega 
neer te leggen. Collega's worden hierdoor tevens 
niet continu gestoord tijdens de zorgverlening. 

Vanuit het afstudeeronderzoek ‘Veilige principes 
medicatieketen’ zijn er aanbevelingen gegeven. 
Deze zullen verder worden uitgewerkt, 
beoordeeld en geïmplementeerd. 

Onderzoeken of Medimo-
systeem haalbaar/werkbaar is 
binnen de wijkverpleging. 

Op dit moment worden de medicatielijsten vaak nog 
op papier verstrekt en zijn ze niet altijd actueel. Het 
kost de wijkverpleging veel tijd om de juiste 
gegevens te krijgen. Dit is voor de cliënt erg 
vervelend. Bij Medimo zijn de huisartsen en 
apothekers aangesloten en verloopt alles digitaal, 
waardoor de foutgevoeligheid zal afnemen en 
tijdswinst oplevert. Voor de cliënt zal dit vertrouwd 
voelen. Daarnaast is de foutgevoeligheid bij de 
uitreiking van de medicijnen nihil, wat de 
gezondheid van de cliënt ten goede komt. 

Medimo is binnen ZGR al op de woonlocaties 
geïmplementeerd. Op basis van dit project zal 
gekeken worden naar de haalbaarheid binnen 
de wijkverpleging. Ervaringen in de 
wijkverpleging elders zullen hierin worden 
meegenomen. 

Deskundigheidsbevordering 
welke bijdraagt aan meer kennis 
en kunde en een zinvolle dag 
voor de cliënten. 

Door deskundige en bekwame medewerkers 
ervaren cliënten dat zij in samenspraak met de 
wijkverpleging de meest optimale zorg krijgen. 
Medewerkers kijken naast zorg ook naar het 
welzijn. Als het welzijn van de cliënt optimaal is, zal 
in veel gevallen de zorgvraag minder snel 
toenemen.  

Vier medewerkers gaan de scholing 
gerontopsychiatrie volgen, daarnaast zal de 
BOM-scholing specifiek voor de wijkverpleging 
vervolgd worden. Ook zal de scholing “grip op 
verwardheid” aangeboden worden. 

Inzet technologie bij cliënten. De kans is aanwezig, dat de cliënt niet direct 
behoefte voelt om gebruik te maken van 
technologie. Door cliënten te betrekken bij de 

ZGR MIEN heeft een aandachtsvelder 
zorgtechnologie, die ZGR breed deelneemt aan 
de werkgroep die zich hiermee bezighoudt. 
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mogelijkheden die technologie in de zorg heeft, zal 
de beeldvorming veranderen en zal de inzet van 
dergelijke technologie steeds meer geaccepteerd 
worden. De cliënt kan hierdoor een stukje vrijheid 
terugkrijgen. 

Cliëntwaarderingsonderzoek Ieder jaar zal een cliëntwaarderingsonderzoek 
worden gedaan. De resultaten zullen gebruikt 
worden om verbeteringen aan te brengen.  

Voor ZGR MIEN zal de PREM hiervoor worden 
ingezet. 

Transmuraal Werken Vervolg geven, uitbreiden van transmuraal werken 
binnen ZGR. Waarbij de uitgangspunten zijn, dat 
we één gezicht zijn voor de cliënt, in kunnen spelen 
op de veranderende omgeving met nieuwe vormen 
van zorg, soepele overdracht/overgang naar andere 
zorgproducten binnen ZGR (één dossier gedachte, 
ketenzorg binnen ZGR).  

Uitbreiding van transmuraal werken ZGR MIEN 
en woonlocatie ZGR Swaenenwoerd. 
Bijeenkomst met werkgroep maken, opzet 
projectplan maken, wat hebben we nodig om te 
gaan starten, cliënten informeren en gaan 
starten.  
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Afkortingenlijst 

 

BOM:   Breinomgevings methodiek 

BOPZ:  Bijzondere opneming in psychiatrische ziekenhuizen 

VPT:   Volledig Pakket Thuis 

Zvw:  Zorgverzekerings wet 

MPT:  Modulair pakket thuis 

Wmo:   Wet maatschappelijke ondersteuning 

PGB:  Persoonsgebonden budget 

SO(G):  Specialist ouderengeneeskunde 

ESF:  Europees Sociaal Fonds 

HACCP: Hazard Analysis and Critical Control Points, is een risico-inventarisatie voor voedingsmiddelen 

BBL:   Beroeps Begeleidende Leerweg 

MDO:   Multidisciplinair overleg 

ZZP:   Zorgzwaarte pakket 

SWOT: Strengths (sterkten), weaknesses (zwaktes), opportunities (kansen) en threads (bedreigingen) 

P&O:  Personeel en Organisatie 

MIC:   Meldingen Incidenten Cliënten 

NPS score:  Net Promoter Score 

W&T:  Waardigheid en trots 

ELV:  Eerstelijnsverblijf 
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PDCA:  Plan, do, check, act  

VAR:   Verpleegkundige  Adviesraad 

HCO:  Huisartsen Coöperatie Deventer en Omstreken 

SLA:  service level agreement   

ECD:   Electronisch cliëntendossier 

LevensGLP: Levensgewoonten, Levensloop, Levensplezier 

MIM:  Meldingen incidenten medewerkers 

ADL:   Algemene dagelijkse levensbehoefte 

PaTz:  Palliatieve Thuiszorg 

PG:   Psychogeriatrie 

Wlz:   Wet langdurige zorg 

Prezo:   Prestatie indicatoren zorg 

GVP:   Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie 

Fte:   Fulltime-Equivalent 

IVN:  Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid 

CIP:  commissie infectie preventie 

RI&E:  Risico inventarisatie en evaluatie 

Gdc:  Geneesmiddelen distributie commissie 

Gdp:  Geneesmiddelen distributie protocol 

Wzd:  Wet  zorg en dwang 

Prem:   Patient Reported Experience Measures.  


