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1. Inleiding + introductie 

Voor u ligt het kwaliteitsjaarverslag over het jaar 2018. De in 2017 ingezette koers van het 

kwaliteitsplan 2018 (plan Groen) heeft in alle geledingen haar uitwerking gekregen. De organisatie 

heeft vele veranderingen doorgemaakt. Er is daarmee een basis gelegd voor een duurzaam en 

toekomstbestendig woonzorgcentrum.  

 

De basis van dit kwaliteitsjaarverslag komt uit de eindevaluatie van het kwaliteitsverbetertraject (mei 

2019) zoals Het Hooge Heem dit het afgelopen anderhalf jaar heeft doorlopen met ondersteuning 

vanuit Waardigheid en Trots (W&T). Daarmee reikt dit verslag iets verder dan alleen 2018. De 

eindevaluatie van de begeleiding is tevens de afronding geweest van het ondersteuningstraject. Het 

Hooge Heem wil vanuit deze basis het kwaliteitskader Thuis in het Verpleeghuis verder 

implementeren. Het kwaliteitsplan 2019 en verder is daarvan het resultaat.  

 

Kwaliteit gaat om continu leren en verbeteren: “waar staan we nu en wat kan beter”. In dit verslag is 

dit de belangrijke leidraad. 

 

Introductie 
 

Het Hooge Heem 

Het Hooge Heem (HHH) is een woonzorgvoorziening voor 84 ouderen met ZZP 4 t/m 8, waarvan 30 

PG bewoners met de functie behandeling. Het betreft een stand-alone organisatie, die als enige in 

het groene en landelijke Grootegast vanuit een prachtige nieuwbouwlocatie deze zorg levert.  

 

Missie 

Het doel van het Hooge Heem is het faciliteren van een omgeving, die zoveel mogelijk aansluit op het 

leefmodel van de individuele bewoner, zodat deze zijn leven zoveel als mogelijk op de door hem 

gewenste wijze kan voortzetten. Zij streeft naar een klantgerichte benadering en behandeling. 

Mogelijkheden, wensen en behoeften van de bewoner vormen te allen tijde het uitgangspunt. 

 

Visie 

Wij werken vanuit een belevingsgerichte benaderingswijze. De vraag van de bewoner is het 

uitgangspunt voor ons werk. De bewoner is de opdrachtgever, die zolang mogelijk de regie over  

zijn eigen leven voert en de verantwoordelijkheid heeft en neemt voor zijn of haar eigen leven.  

Vanuit deze visie wordt het belang onderkend van de bewoner en zijn sociale netwerk. Desgewenst 

ondersteunt HHH, in samenspraak met familie en relaties, de bewoner hierbij. Daar zijn professionele 

medewerkers en betrokken vrijwilligers/mantelzorgers bij nodig. HHH wil hen als werkgever graag 

blijven binden, boeien en stimuleren. 

 

Doel van het kwaliteitsverbetertraject  

De opdracht van de Raad van Toezicht aan de nieuwe directeur-bestuurder in maart 2017:  

‘De organisatie vraagt enige aandacht en sturing om de ingezette koers verder te verfijnen en  

te verduurzamen, echter de basis is op orde’ was aanleiding om ook kritisch naar de kwaliteit en 

functioneren van Het Hooge Heem te kijken. De nieuwe bestuurder constateerde indertijd:  

”Ik tref een organisatie aan die moe is. Moe van het wachten, moe van te weinig aandacht en  

een organisatie die al tijden aan het overleven is. De nieuwbouw heeft een mooie jas opgeleverd, 
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maar het werken zelf: de transformatie naar een modern woonzorgcentrum is uitgebleven.  

De samenhang, de verbinding, het stuur en een andere manier van werken, waarin duurzaamheid en 

toekomst de leidraad vormen, ontbreken. Dit alles in een kwetsbare en wankele financiële context. De  

nieuwbouw geeft wel een zware kapitaallast en het hoge ziekteverzuim en diffuse functiegebouw 

dragen eveneens niet bij aan een duurzame toekomstbestendige organisatie. 

Ondanks de positieve elementen en de ingeslagen weg van Het Hooge Heem zie ik daadwerkelijke 

grote risico’s en daarmee kwaliteitsproblemen. Dat wat goed lijkt kan zich tegen je keren, de grote 

betrokkenheid van medewerkers is niet onuitputtelijk en duurzaamheid gaat niet vanzelf.” 

 

In mei 2017 is de scan uitgevoerd aan de hand van de pijlers van W&T die overeenkomen met het  

Kwaliteitskader. De kern van het plan van aanpak is hierop gebaseerd: kwaliteit als een continu 

cyclisch proces in plaats van een onderwerp dat als corvee wordt gezien. Het plan van aanpak, Plan 

GROEN genoemd, is een ambitieus plan gericht op duurzaamheid, gedragenheid, verbinding & leren 

en dat in het groene en landelijke Grootegast: ”Het Hooge Heem wil in een tijd waar zorg voor 

ouderen onder druk staat en negatieve publiciteit oproept, met trots werken aan een duurzame 

toekomst, waar zorg gegarandeerd blijft voor ouderen woonachtig in de omgeving van Grootegast.” 
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2. Aanleiding van de ondersteuning 

Het traject is gestart, toen bij de scan in mei 2017 i.v.m. de aanvraag voor extra middelen 

verpleeghuiszorg (€ 100 miljoen) bleek dat Het Hooge Heem op meerdere fronten kwaliteitsissues 

had. Zoals de toen net aangetreden bestuurder zei: “Het gebouw is mooi, nu de organisatie nog”.  

 

In 2014 is HHH van twee kleine locaties overgegaan naar de nieuwbouw met een lagere capaciteit. 

De teams zijn toen opnieuw ingedeeld op competenties (sommige teamleden werkten in de oude 

setting al jaren samen) en de inzet van medewerkers en contracturen is vervolgens passend gemaakt 

met kleine/te kleine contracten. Dit heeft veel aanpassingsvermogen gevraagd van de medewerkers. 

Met deze verhuizing is ook de transitie van een traditioneel verzorgingshuis naar een modern 

woonzorgcentrum ingezet met focus op persoonsgerichte zorg.  

 

In 2016 is gestart met een scholingstraject Belevingsgerichte zorg met trainingen voor MT leden en 

teamleiders, een basiscursus voor 24 zorgmedewerkers en 10 VIG-ers hebben de opleiding 

Gespecialiseerde Verzorgende Psychogeriatrie (GVP) gevolgd. Aan de borging van het 

Belevingsgerichte werken was men nog niet toegekomen. In 2014 is de vorige bestuurder door ziekte 

langdurig uitgevallen. De locatiemanager en hoofd zorg hebben HHH draaiende weten te houden, 

maar de bestendiging van kwaliteit bleek lastig en ruimte om de transitie verder te implementeren 

was er niet.  

Daarnaast is de zorgzwaarte in de afgelopen jaren fors toegenomen door afbouw lagere ZZP's en 

toename complexiteit van de huidige bewoners, met name PG. Bijna alle bewoners (93%) hadden 

in 2017 een ZZP 4 t/m 8 indicatie, terwijl in 2011 slechts 42% van de bewoners een hogere ZZP had. 

Sinds maart 2017 is er een nieuwe directeur-bestuurder die met zijn ervaringen van persoonsgerichte 

zorg vanuit ZINN, deze transitie verder zal oppakken en begeleiden aansluitend bij het 

Kwaliteitskader. 

 

Alle ontwikkelingen in de afgelopen drie jaar (verhuizing, wisseling teams, toename aantal PG-

bewoners, inzetten op Belevingsgericht werken, ziekte van de vorige bestuurder) hebben een wissel 

getrokken op de veerkracht van de zeer betrokken medewerkers.  

• Ondanks dat de kwantitatieve personele bezetting in de teams op orde is (met veel 

uitzendkrachten en een grote flexpool om het hoge ziekteverzuim op te vangen), ervaren de 

medewerkers een hoge werkdruk en onrust.  

• Het Hooge Heem heeft door de hoge kapitaallasten van de nieuwbouw weinig ruimte om te 

investeren in meer personele inzet. De transitie richting Belevingsgerichte zorg met 

individuele aandacht voor de bewoner en een werkorganisatie waar medewerkers in 

coproductie met familie en vrijwilligers op een efficiënte en doelmatige manier werken, stokt 

nu daardoor.  

• Er is sprake van een kwaliteitsprobleem in relatie tot de personele bezetting.  

 

Om te voldoen aan het nieuwe Kwaliteitskader is nu een daadkrachtige aanpak nodig, waarin de 

ingeslagen weg van Belevingsgericht werken in de teams en de ondersteunende processen wordt 

begeleid en geborgd. Eerste prioriteit is het inrichten van kleine identificeerbare zorgteams met een 

duidelijke verantwoordelijkheidsstructuur, waarin de medewerkers weten wat er van hen verwacht 
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wordt en de continuïteit van zorg geborgd is.  

 

Gezien het kwetsbare evenwicht (hoge werkdruk en onrust) is naast aandacht voor goede individuele 

zorg voor de bewoners, ook goede zorg voor de eigen medewerkers en aandacht voor de cultuur 

nodig om deze transitie te laten slagen. Professionele teamsamenwerking, duurzame inzetbaarheid 

en ouderenbeleid zijn daarin van essentieel belang. Door uitval van de vorige bestuurder is er weinig 

aandacht geweest voor strategische en besturingsvraagstukken. Ook dit staat hoog op de agenda van 

de nieuwe bestuurder.  

 

Gezien de onrust was het afbreukrisico van dit Waardigheid en Trots traject groot. Er is al te lang een 

beroep gedaan op de loyaliteit van medewerkers, voortkomend uit hun familie- en dorps-cultuur: 'dit 

doe je gewoon voor elkaar'. Wanneer de onzekerheid en druk verder toeneemt, kan dit omslaan met 

grote continuïteitsproblemen als gevolg. Om GROEN te laten slagen zijn alle medewerkers vanaf het 

begin hierin meegenomen en bij betrokken: GROEN gaan we SAMEN doen! 

 

Leeswijzer 

Voor elke pijler van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg (hoofdstukken 3–10) wordt beschreven: 

1. Probleemanalyse 

De knelpunten, die bij de scan in mei 2017 (start van W&T traject) geconstateerd werden met  

daaraan toegevoegd de knelpunten, waar we gedurende het traject tegenaan liepen die een 

risico vormden voor de kwaliteit en veiligheid van zorg. 

2. Activiteiten en resultaten van dit W&T traject 

3. Waar staan we nu?  

De status op de verschillende onderwerpen en scores op indicatoren van deze pijler.  

De scores zijn afkomstig uit de 360o meting van de Kwaliteit Verbetercyclus (najaar 2018),  

Rapport inspectiebezoek (7 januari 2019) en eigen audits op deze onderwerpen (jan-febr. 2019).   

4. Vervolgstappen 

De activiteiten voor de borging van de ingezette verbeteringen/veranderingen, die nu opgepakt 

worden of voor het komende jaar gepland zijn.  

 

In hoofdstuk 11 is samengevat wat dit W&T traject heeft opgeleverd (waar staan we nu?) en wordt 

de uitdaging voor de komend tijd beschreven. Tenslotte worden de borgingsactiviteiten en 

vervolgstappen samengevat. 

 

Legenda voor de grafieken 
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3. Thema Persoonsgerichte zorg & welzijn 

3.1       Probleemanalyse 

• De transitie van de organisatie naar een modern woonzorgcentrum met focus op 

persoonsgerichte zorg was nog onvoldoende geborgd. Het scholingstraject is afgerond, maar het 

in de praktijk inbedden van Belevingsgerichte zorg vraagt meer tijd en aandacht van de teams en 

komt in het gedrang in de dagelijkse hectiek. Bewoners/familie willen graag meer inspraak in het 

bepalen van de zorg, behandeldoelen en activiteiten. Er wordt te weinig rekening gehouden met 

individuele wensen. De levensloopinformatie wordt wel naar gevraagd, maar niet opgenomen in 

het bewonersdossier en de doelen in het zorgleefplan zijn bij diverse bewoners erg algemeen en 

weinig concreet geformuleerd (Inspectierapport 2015).  

• Sinds april 2018 heeft HHH de toekenning voor 30 PG-plaatsen met behandeling. Momenteel zijn 

twee huisartsen als hoofdbehandelaar betrokken en twee SO's en psycholoog op consultbasis.  

De samenwerking met hen is professioneel en collegiaal, maar gefocust op 'het medische'. HHH 

wil hen graag meer betrekken bij het traject Belevingsgericht werken voor de verdere inbedding 

in de zorg én behandeling en zo ook de psycholoog vaker inzetten voor omgangsadviezen PG-

bewoners (advies Inspectierapport 2015).  

 

3.2 Activiteiten en resultaten 

• Vertaling van de visie op Belevingsgerichte zorg naar "kaders" voor de implementatie binnen de 

teams & werkprocessen: 

▪ opname van de bewoner goed voorbereiden: huisbezoek en gesprekken met familie door 

EVV-er (levensgeschiedenis en gewoontes bewoner) en overdracht hiervan aan het team en 

familie alvast betrekken ('warm maken') voor ondersteuning bij de zorg en activiteiten, 

▪ levensgeschiedenis ‘Over mij’ opnemen in zorgleefplan, 

▪ gestructureerde aanpak Belevingsgerichte zorg d.m.v. observatiemomenten en aandacht 

voor het groepsproces op de huiskamer, dat meegenomen wordt in het bewonersoverleg,  

▪ bewustwording en borging binnen de zorgteams tijdens teamoverleggen en 

bewonersbesprekingen. 

▪ ieder zorgteam heeft een Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie (GVP-er), die het 

team hierin kan coachen. 

• Multidisciplinaire samenwerking huisartsen, SO's en psycholoog met de zorgteams borgen vanuit 

de visie en methodiek van Belevingsgericht werken: 

▪ werkafspraken maken en naleven rond belevingsgerichte zorg, 

▪ meer inzet psycholoog voor omgangsadviezen voor PG-bewoners en goede overdracht 

hiervan naar het zorgteam, 

▪ het halfjaarlijkse proces van bewonersbespreking en familiegesprek tijdens het MDO is 

geëvalueerd samen met de behandelaren en kwaliteitsverpleegkundigen. Besloten is eerst 

het MDO met alleen de behandelaren, betrokken EVV-er en kwaliteitsverpleegkundige te 

houden en vervolgens het familiegesprek gericht op welzijn en welbevinden, zodat er 

voldoende aandacht is voor de familie en hun vragen en zorgen.  

• Belevingsgericht inrichten van het ECD, methodisch werken en verminderen registratielast: 

n.a.v. de constatering van de inspectie dat de bewonersdossiers weinig informatie over de 

bewoner bevatten (wensen, behoeften, waarden, levensgeschiedenis), is de intake/anamnese 
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binnen het ECD aangevuld met een persoonlijk profiel (ik-in-1-oogopslag) en een 

belevingsgerichte anamneselijst. Daarbij is gebruik gemaakt van de vragenlijsten van Inovum, die 

betrokken was bij de thematranche ‘De client centraal bij het werken met zorgleefplannen’. 

Samen met de kwaliteitsverpleegkundigen en kwaliteitscoördinator van HHH zijn deze 

vragenlijsten toegesneden op de belevingsgerichte visie van HHH. Zij hebben vervolgens de EVV-

ers getraind en begeleid om met bewoners en hun familie het goede gesprek hierover te voeren 

en deze informatie op te nemen in de zorgleefplannen met belevingsgerichte doelen, waarop 

gerapporteerd wordt (focus op methodisch werken!). Bewust is gekozen om eerst de EVV-ers 

hierin op te leiden, zodat zij goed hun nieuwe rol binnen de nieuwe teams kunnen oppakken en 

het geleerde samen met het team in de praktijk kunnen brengen. Alle zorgleefplannen zijn 

inmiddels omgezet en merkbaar is dat er nu meer dan tevoren rekening gehouden wordt met 

wensen en behoeften van bewoners. Daarnaast zijn nieuwe compacte lijsten voor MIC-

meldingen, wondbehandelplan en de risicoscan van Zorg voor Beter opgenomen in het ECD.  

• Aanvragen toekenning BOPZ 

Het gebouw is gebouwd met als doel om BOPZ zorg te kunnen verlenen en voldeed daarmee aan 

die eisen. De procedure Uitvoering Wet BOPZ en toepassing vrijheid beperkende maatregelen is 

beschreven. In november 2017 heeft de IGJ na een bezoek de aanvraag goedgekeurd voor 

bewoners van de drie verpleegafdelingen.   

3.3 Waar staan we nu? 

Indicator/ onderwerp Status Norm 

 
Bewonerstevredenheid over 
persoonsgerichte zorg* 

 

           
 
NPS Bewoners/familie = 29,  Score Zorgkaart NL 2018 = 8,2 

 

 
Oordeel IGJ over 

persoonsgerichte zorg** 

 

HHH voldoet aan de normen: 

Norm 1.2  Zorgverleners kennen de bewoner zijn wensen en 

behoeften. 

Norm 1.4  Bewoners ervaren nabijheid, geborgenheid, vertrouwen en 

begrip. Zij worden met respect behandeld. 

 

 

Oordeel IGJ over eigen regie** 

HHH voldoet grotendeels aan de norm: 

Norm 1.3  Bewoners voeren, binnen hun mogelijkheden, zelf regie 

over leven en welbevinden. 

 

Aandacht voor levensvragen*  

Bewoners, familie en medewerkers geven 

aan, dat hier weinig aandacht voor is.  

Wel in de laatste levensfase.  
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Score hiernaast is van bewoners en familie. 

 

Actuele zorgplannen*** 100% - zijn begin 2019 omgezet 100% 

Zorgplannen vanuit de 

Belevingsgerichte visie*** 

100% - zijn begin 2019 omgezet m.b.v. de nieuwe Belevingsgerichte 

anamneselijsten 

100% 

 

Over mij: 
levensgeschiedenis*** 

80-90% - alle bewoners/familie zijn gevraagd naar de 

levensgeschiedenis, maar niet iedereen geeft daar gehoor aan 

liefst 

100% 

 
Afstemming met  
de behandelaren* 
 
 
 
 
 
 
Uitvoering MDO*** 

 

100% - halfjaarlijks evaluatie en bespreking samen met behandelaren 

Ca. 90% v.d. familie is aanwezig bij MDO of familiegesprek met de 

EVV-er 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
liefst  

100% 

Oordeel IGJ over  

methodisch werken** 

 

HHH voldoet grotendeels aan de norm: 

Norm 2.2  Zorgverleners werken methodisch.  

Zij leggen dit hele proces inzichtelijk vast in het bewonerdossier. 

 

Relevante doelen formuleren 

en rapporteren op doelen*** 

Relevante belevingsgerichte doelen (en beperkt aantal doelen) 

formuleren blijkt lastig en nog niet iedereen rapporteert op doelen 

(maar in het dossier). Hier is extra aandacht voor nodig. 

 

*)    Uitkomst 360o meting Kwaliteit Verbetercyclus – najaar 2018  
**)   Conclusie inspectiebezoek d.d. 7 januari 2019  
***)  Eigen audit op dit onderwerp - jan-febr. 2019 
 

3.4 Vervolgstappen 

• Borging van de visie op Belevingsgerichte zorg binnen de teams & werkprocessen. 

▪ blijvende aandacht voor belevingsgerichte zorg d.m.v. observatiemomenten en aandacht 

voor het groepsproces op de huiskamer, dat meegenomen wordt in het bewonersoverleg,  

▪ binnen de zorgteams d.m.v. teamintervisie (2x/jaar). 

• Finetuning zorgleefplannen: 

▪ Audit zorgleefplannen door de kwaliteitsverpleegkundigen: met de EVV-ers bekijken ze alle 

zorgplannen en bespreken met hen waar ze tegen aan lopen. Tijdens het gezamenlijk overleg 

met de EVV-ers zal dit worden teruggekoppeld en besproken. Waar nodig zullen de 

vragenlijsten worden aangepast of aangevuld. 

▪ De vragenlijst over de risico’s rond gedrag zal samen met de psycholoog en SO geëvalueerd 

en aangepast worden. Deze is nu te uitgebreid en nog niet gekoppeld met het zorgleefplan. 

• ECD aanpassen op nieuwe systematiek MDO en familiegesprek: 
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▪ gebruik makend van de doelen en rapportages op doelen om de zorg en het zorgleefplan te 

evalueren (methodisch werken!) – dit stimuleert ook het rapporteren op doelen omdat 

zichtbaar is dat dit ook gebruikt wordt, 

▪ extra lijsten en verslagen verwijderen om dubbelingen in dossier te voorkomen en 

registratielast te verminderen. 

• Methodisch werken blijft speerpunt in de verdere professionalisering van medewerkers: 

▪ EVV-ers hierin coachen door de kwaliteitsverpleegkundigen, 

▪ trainen van woonassistenten in het gebruik van het ECD en rapporteren op doelen, 

▪ trainen van overige zorgmedewerkers in methodisch werken en rapporteren op doelen. 

• Project Aandacht voor levensvragen. 
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4. Thema Wonen & Welzijn 

4.1 Probleemanalyse 

• Wonen en welzijn staan nog niet centraal, de zorg staat voorop. 

• De ondersteunende diensten zijn nog onvoldoende betrokken bij het Belevingsgericht werken. 

Ingaan op individuele bewoner-vragen (bijv. 's avonds warm eten i.p.v. 's-middags) blijkt in de 

praktijk een uitdaging voor de keuken: mag en kan het ook anders? 

• Intensieve betrokkenheid van familie ontbreekt en wordt op dit moment nauwelijks door de 

zorgmedewerkers gestimuleerd of gevraagd. Men vindt het lastig op dit te vragen. Dit vraagt een 

attitudeverandering en actieve benadering door de medewerkers. 

• Er zijn zo’n 120 vrijwilligers, die met name worden ingezet voor groepsactiviteiten in de grote 

zaal/restaurant, buitenactiviteiten of de maaltijdbezorging. Er is geen visie op activiteiten-

begeleiding en vrijwilligersbeleid. Samenwerking tussen de zorg en vrijwilligers is beperkt en 

vrijwilligers zijn nauwelijks betrokken bij activiteiten op de huiskamers. 

4.2 Activiteiten en resultaten 

• Visieontwikkeling met als kern: Thuis voelen in Ons Hooge Heem met als kernwaarden:  

Gastvrij, Vertrouwd en Professioneel (GVP). De nieuwe visie is gedeeld en besproken met  

alle medewerkers: de betekenis van deze visie voor de bejegening, contact met bewoners en 

dagelijkse uitvoering (tijdens dialoogsessies met de EVV-ers, alle teams en ondersteuning). 
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• Vertaling van de visie op Belevingsgerichte zorg naar de ondersteunende processen: 

▪ koken op de huiskamers van Groepswonen en mogelijkheid voor bewoners van Individueel 

wonen om de maaltijd in het restaurant te nuttigen i.p.v. op het eigen appartement  

▪ schoonmaak en eten en drinken vanuit het appartement uitgevoerd door de medewerker 

van dat team. 

• Vorm en inhoud geven aan familieparticipatie d.m.v.: 

▪ aandacht voor bewustwording en attitude van medewerkers ('durf te vragen') tijdens 

scholingen (EVV-ers en woonassistenten) en teamoverleggen, 

▪ familie-avonden en de KVC-dialoog met familie om meer te betrekken bij de activiteiten, 

▪ in de nieuwe anamneselijst zijn vragen hierover opgenomen om de afspraken over de 

betrokkenheid van familie/mantelzorgers vast te leggen, Caren Zorgt (het verwantenportaal) 

is ingevoerd en naasten kunnen nu meelezen met de rapportages en hierop reageren en 

afspraken kunnen over en weer worden doorgegeven 

 

4.3 Waar staan we nu? 

 Status 

 

Bewonerstevredenheid 

over  

dagelijkse dagbesteding* 

    

                                                        

Er zijn voldoende groepsactiviteiten. 

Aandacht is nodig voor meer 

individuele activiteiten: op maat en  

in de huiskamers begeleid door 

woonassistenten en vrijwilligers 

 

Familieparticipatie*  

Krijgt nu al meer aandacht. 

Familie is bij het omzetten van het zorgleefplan 

hiernaar gevraagd en  

de afspraken hierover zijn vastgelegd in ZLP. 

Actief betrekken blijkt lastig. 

Actieve vrijwilligers*  

 

Inzet vrijwilligers is nu vnl. gericht op  

groeps- en buitenactiviteiten.  

Samenwerking tussen de zorgmedewerkers en 

vrijwilligers is beperkt en incidenteel.  

 

 

 

 

*)  Uitkomst 360o meting Kwaliteit Verbetercyclus – najaar 2018 
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Indicator/ onderwerp Status 

 

stevredenheid over het 

gebouw en  

de maaltijden* 

                
    Mooi en schoon gebouw 

 

*)  Uitkomst 360o meting Kwaliteit Verbetercyclus – najaar 2018 

 

4.4 Vervolgstappen 

• Familieparticipatie blijft een speerpunt (voortzetting familie-avonden en -dialogen). 

 

• Ontwikkeling visie activiteitenbegeleiding en vrijwilligersbeleid o.b.v. de ingehuurde 

vrijwilligerscoördinator van Humanitas Groningen. Inmiddels is er een concreet projectplan, 

waarin de route staat beschreven hoe de activiteitenbegeleiders transformeren naar 

welzijnscoaches en een aantal afdelingen adopteren waar zij de begeleiding geven aan de 

medewerkers op het gebied van dagbesteding en welzijnsactiviteiten. Daarnaast wordt er 

gewerkt aan de rol en positionering van de vrijwilligers: meer gericht op welzijn individuele 

bewoners (‘maatjes’) en betrokken bij de activiteiten op de huiskamer. 

 
• Onderzoek naar gerichtere inzet en gebruik van spelmateriaal en tools zoals Fietslabyrint, 

Tovertafel, Qwiek-up, BrainTrainer en CRDL door bewoners, familie, vrijwilligers en 

medewerkers: 

▪ hoe kan het individuele welzijn van bewoners hiermee worden gestimuleerd en 

ondersteund? 

▪ wat is nodig om het gebruik van deze spelmaterialen en tools te stimuleren?  

Uitgevoerd door student Toegepaste gerontologie Windesheim (afstudeerstage) o.b.v.  

de activiteitenbegeleiders.  

 

• MDO’s zijn halfjaarlijks en zullen anders georganiseerd gaan worden, doordat HHH het accent 

aan het verleggen is van medisch naar meer welzijn/agogische elementen. De EVV-er is leading in 

de afstemming met de familie/bewoner als het gaat om voortgang/bijstelling zorg. Het MDO 

moet meer platform worden, waar de kwaliteit van het wonen en het welzijn vertrekpunt is: hoe 

die doelstelling te realiseren van de individuele bewoner is dan het onderwerp. In dit gesprek 

wordt ook ingegaan op de rol en mogelijke ondersteuning door de familie (participatie).  
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5. Thema Veiligheid 

5.1 Probleemanalyse 

• ‘Kwaliteit’ is bij diverse functionarissen en commissies belegd. Daardoor ontbreekt overzicht hoe 

het met de kwaliteit gesteld is. 

• De zorgzwaarte en complexiteit van de huidige bewoners (met name PG) is in de afgelopen jaren 

fors toegenomen. De behandelaren ervaren dat zij nu regelmatig vragen krijgen van 

zorgmedewerkers over gedrag en nachtelijke onrust van PG-bewoners en hoe te handelen. 

Kennelijk schiet de basiskennis tekort en is er geen systematiek of afspraken binnen het team om 

dit te observeren, volgen, rapporteren en gezamenlijk te bespreken hoe hiermee om te gaan of 

zo nodig een behandelaar in te schakelen. 

• De inhoudelijke kwaliteitsindicatoren: medicatieveiligheid, MIC, bewegen etc. is in gang gezet, 

maar medicatieveiligheid blijft kwetsbaar: men leert van de MIC, maar het aantal incidenten 

neemt niet af (vaak net een iets andere situatie). In de praktijk blijkt het lastig om deze processen 

goed te kunnen borgen en systematisch de kwaliteit te monitoren en te verbeteren volgens de 

PDCA-cyclus.  

• Voor wondverzorging, decubitus en ACT zijn aandachtsvelders opgeleid en zij verzorgen klinische 

lessen voor de medewerkers. De behandelaren en teams geven aan, dat er meer deskundigheid 

nodig is op het gebied van diabetes mellitus, incontinentie en palliatieve zorg gezien de 

toenemende zorgzwaarte. Zij zien risico's wanneer er onvoldoende kennis van diabetes en 

incontinentie in de teams is en vinden dat de begeleiding van de bewoner en de familie in de 

laatste levensfase professioneler kan.  

• Naleving op hygiëne en infectiepreventie blijft kritisch en een continu punt van aandacht. 

5.2 Activiteiten en resultaten 

• Aanstellen van twee kwaliteitsverpleegkundigen, voor ieder Toren één. Zij hebben een 

coachende rol naar de zorgteams/medewerkers en adviserende rol naar het management v.w.b. 

kwaliteitsissues. De kwaliteitsverpleegkundigen hebben de W&T training van Elly van Haaren 

gevolgd en waren daar enthousiast over. Coaching van de kwaliteitsverpleegkundigen in hun 

nieuwe rol en taak door W&T coach. 

• Formeren van het Kwaliteitscommissie bestaande uit de bestuurder, leidinggevenden, 

kwaliteitsverpleegkundigen, preventiemedewerker hygiëne, kwaliteitscoördinator en W&T 

coach, die samen als ‘leidende coalitie’ uitvoering hebben gegeven aan het W&T PvA.  

Inmiddels is dit Kwaliteitsteam omgevormd tot Kwaliteitscommissie met een vaste agenda en 

vergaderstructuur.  

• Medicatieveiligheid blijven monitoren en lerend vermogen VP en IG-ers aanspreken en op een 

hoger niveau brengen (PDCA-cyclus). De MIC-procedure is bijgesteld en in werking: MIC worden 

geanalyseerd en besproken in de teams en acties worden geëvalueerd (leren van MIC) en is ook 

vast agendapunt van de Kwaliteitscommissie. De kwaliteitsverpleegkundigen hebben een rol van 

change agent: zij auditen, begeleiden, monitoren en coachen de medewerkers. Deze 

arbeidsintensieve manier van verbeteren en opvolgen draagt er uiteindelijk aan bij dat de 

processen zullen verbeteren. Betreffende kwaliteitsonderwerp kan worden geobjectiveerd 
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vanuit de MIC-meldingen. Zo kunnen kort cyclisch de effecten worden gemeten van acties en 

bijstellingen.  

• VBM en risicosignalering worden geanalyseerd door de kwaliteitsverpleegkundigen (handmatig 

vanuit ONS). Infogrip, een BI-tool (dashboard) om deze indicatoren sneller en beter te kunnen 

monitoren is onlangs aangeschaft.  

• Deskundigheidsbevordering, begeleiding en toetsing: 

• bewonersbesprekingen o.b.v. een SO en psycholoog en scholing Bopz en VBM voor EVV-ers, 

• aanstellen en opleiden van aandachtsvelders voor incontinentie en palliatieve zorg en 

ergocoaches, zodat zij kunnen zorgdragen voor de kennisoverdracht naar hun collega's in de 

zorgteams en begeleiding, 

• eigen Skillslab is opgezet en de keuze is gemaakt voor een Leermanagementsysteem met 

bekwaamheidspaspoort en e-learningmodules om ‘bevoegd & bekwaam’ goed te 

organiseren en monitoren (invoering: juni 2019). 

• Focus op naleving hygiëne en infectiepreventie: 

▪ de hygiëne en infectiepreventiecommissie (IPC) is geformeerd met een externe IP-

deskundige van de GGD, de preventiemedewerker en kwaliteitsverpleegkundigen en hoofd 

huishouding. De IPC geeft uitvoering aan het actieplan n.a.v. de audit in 2016, 

▪ scholing van de EVV-ers in hygiëne en infectiepreventie door de externe IP-deskundige van 

de GGD, zodat zij dit kunnen overdragen binnen hun teams, 

▪ coaching van de teams door de preventiemedewerker en kwaliteitsverpleegkundigen.  

5.3 Waar staan we nu? 

Indicator/ onderwerp Status 

Aantal MIC 
meldingen*** 

In 2018: totaal 413, waarvan 167 medicatie- en 230 valincidenten. 

Er is nog geen sprake van een dalende trend. Veel medicijnincidenten worden 

veroorzaakt doordat de zorgmedewerker de medicatie vergeet te geven (53 keer).  

 
Leren van MIC en MIM* 
 
Aantal teams waarin 
MIC-meldingen 
consequent worden 
besproken en opgevolgd  

In alle teams worden de MIC-meldingen besproken en 

oorzaken geanalyseerd. Opvolging hiervan: inzetten en 

evalueren van verbeteracties blijft een aandachtspunt. 

PDCA-cyclus bij de MIC-meldingen is nog niet rond.  

De aanbevelingen van de MIC-commissie leiden niet 

altijd tot preventieve verbeteracties. Er zijn geen 

resultaten zichtbaar van verbeteracties op 

organisatieniveau.**  

 

Wondzorg/decubitus***  
 

Aandachtsvelders wondzorg zijn geschoold en volgen regelmatige nascholing. 

In het ECD is het wondbehandelplan opgenomen conform de TIME-model.  

Risico op decubitus wordt geëvalueerd a.h.v. risicosignalering en opgevolgd in het 

wondbehandelplan. 

Gezamenlijke afspraken 
over behandeling rond 
het levenseinde*** 

Drie aandachtsvelders palliatieve zorg zijn geschoold, een vierde wordt aangesteld. 

Streven is om in de teams samen met de SO en aandachtsvelder n.a.v. een 

palliatieve fase van een bewoner een casuïstiekbespreking en afstemming te 

organiseren. 
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Oordeel IGJ over 
medicatieveiligheid** 

HHH voldoet aan de normen: 

Norm 4.3  Zorgverleners beschikken over een actueel medicatieoverzicht en actuele 

toedienlijst van de apotheek 

Norm 4.8  De zorgverlener parafeert de toegediende of aangereikte medicatie per 

medicijn en toedientijd op de toedienlijst. 

Medicatiereview*** Voor alle bewoners met behandeling wordt dit door SO uitgevoerd. 

Voor bewoners excl. behandeling gebeurt op indicatie door de huisarts i.s.m. 

apotheek 

 

Indicator/ onderwerp Status 

 
Risicosignalering*** 

Bij alle bewoners 2x per jaar op de risicogebieden: vallen, ondervoeding, 

huidletsel/decubitus, incontinentie, mondzorg, depressie, pijn, medicatie (en bij 

bewoners met behandeling: gedrag). De resultaten van deze risicoscan worden in 

het MDO besproken en adequate maatregelen genomen. Uitkomsten risicoscan en 

maatregelen worden vastgelegd in ECD.  

 

Oordeel IGJ over 

professionele afwegingen 

over de benodigde zorg 

en ondersteuning op 

basis van risico’s etc.** 

HHH voldoet grotendeels niet aan norm 2.1: 

 

”Inzet psycholoog en benaderingswijzen bij bewoners zonder behandeling:  

Huisarts is hier betrokken bij het MDO. Uit de MDO verslagen blijkt niet dat het 

team eventuele psychosociale problematiek bespreekt en betrekken van een 

psycholoog gebeurt bijna nooit. De inspectie ziet geen benaderingswijzen of 

signaleringsplannen terug in de dossiers.” 

 
Terugdringen 

vrijheidsbeperking 

en werken aan 

vrijheidsbevordering 

Dit wordt nagestreefd door de behandelaren passend bij de visie van HHH. 

VBM worden gemonitord en conform afspraak geëvalueerd.  

 

 
 

 
Aantal VBM op 24-01-2019, bron: Infogrip overzicht uit ONS 

 

 
Voorkomen incidenten en 
ziekenhuisopnames* 
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Hygiënisch werken* 

 
                                                                      

 

In het najaar 2018 is de IPC gestart en  

zijn verbeteracties opgepakt en  

de EVV-ers geschoold. 

*)   Uitkomst 360o meting Kwaliteit Verbetercyclus – najaar 2018 

**)  Bron: Rapport van het inspectiebezoek d.d. 7 januari 2019 

***) Eigen audit/oordeel op dit onderwerp - jan-febr. 2019 

5.4 Vervolgstappen 

• De MIC meldingen worden door de kwaliteitsverpleegkundige besproken in de teams zodat 

medewerkers inzicht krijgen in het aantal meldingen en de soorten incidenten die plaats hebben 

gevonden op de afdeling. Daarbij wordt een analyse gemaakt van de oorzaken, gevolgen, 

getroffen maatregelen en welke verbeteracties er moeten komen om het incident te voorkomen. 

Daarnaast is preventief beleid afgesproken om ‘vergeten medicatie’ terug te dringen: twee keer 

per dag (om 10.00 uur en ’s avonds bij afronding dienst) wordt er controle gedaan op de 

medicijnkastjes of alle medicatie is gedeeld.  

Door dit preventieve beleid, de systematische analyse van de MIC in de teams en meer aandacht 

voor de verbeteracties is de hoop dat het aantal MIC meldingen zal dalen.  

• De PDCA-cyclus van MIC meldingen rondmaken: MIC/MIP meldingen worden geregistreerd in het 

ECD, geanalyseerd en besproken tijdens het teamoverleg, maar leiden tot nu toe nog niet 

systematisch tot corrigerende en/of preventieve maatregelen in de praktijk. Dit blijft een 

aandachtspunt en is vast agendapunt van de Kwaliteitscommissie.  

• Uitvoering geven aan het scholingsplan met o.a. klinische lessen voor de zorgteams op het 

gebied van DM, Hartfalen, Parkinson, PG-gedrag en nachtelijke onrust bij PG-bewoners door de 

psycholoog. 

• Gebruik leermanagementsysteem met bekwaamheidspaspoort en e-learningmodules om 

‘bevoegd & bekwaam’ goed te organiseren en monitoren (invoering: juni 2019). 

• Rol en positie van aandachtsvelders en ergocoaches helder formuleren in verbinding met de 

kwaliteitsverpleegkundigen en kwaliteitscoördinator. Waar nodig extra scholing. 

• Project Palliatieve zorg in de praktijk: aandachtsvelders Palliatieve zorg in positie brengen voor 

goede afstemming en gezamenlijke afspraken rond de zorg en behandeling in de laatste 

levensfase (casuïstiekbespreking met SO en het team). 

• Aanstellen en opleiden van aandachtsvelders voor diabetes mellitus, zodat zij kunnen zorgdragen 

voor de kennisoverdracht naar hun collega's in de zorgteams en begeleiding. 

• Gestructureerde aanpak mondzorg: 

▪ door vast team van mondhygiënistes, tandarts en tandtechnieker voor het hele HHH, 

▪ aanstellen en opleiden aandachtsvelders mondzorg, 

▪ klinische lessen voor alle medewerkers.  
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• Uitgebreide hygiëne-audit zal worden uitgevoerd door de kwaliteitsverpleegkundigen en EVV-ers  

o.b.v. de hygiëne adviseur van de GGD (mei 2019). De laatste uitgebreide audit is van 2016. Op 

basis van de uitkomsten zal een nieuw actieplan opgesteld. 

• Verdere professionalisering kwaliteitsverpleegkundigen door coaching vanuit Vilans en 

gezamenlijke intervisie met kwaliteitsverpleegkundigen in de regio (trainingsgroep W&T Q-VP). 
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6. Thema Leren & verbeteren van kwaliteit 

6.1 Probleemanalyse 

• Er is de afgelopen jaren geïnvesteerd in scholing van de medewerkers (belevingsgerichte zorg, 

aandachtsvelders en klinische lessen) om de kwaliteit van zorg te verbeteren. Om het geleerde 

samen met het team in de praktijk te brengen en in de werkprocessen te borgen (methodisch 

werken) blijkt lastig. Dit vraagt eigenaarschap van de medewerkers en een veilig leerklimaat dat 

niet in alle teams aanwezig is. Voor de professionalisering conform het Kwaliteitskader heeft dit 

hoge prioriteit.  

• Het gezamenlijk en systematisch werken aan kwaliteitsverbetering volgens de PDCA-cyclus is nog 

geen gemeengoed (zie Hfdst. 5 Veilige zorg) 

• In alle hectiek van de afgelopen jaren was HHH intern gericht en was er los van de contacten met 

de behandelaren en Vredewold nauwelijks uitwisseling van kennis en ervaring met andere 

organisaties. 

• De complexere zorgvraag en onbegrepen gedrag van de PG-bewoners confronteert de 

medewerkers met ethische dilemma's - reden voor het Moreel Beraad. 

6.2 Activiteiten en resultaten 

• Leidinggevenden scheppen randvoorwaarden voor een goed werk- en leerklimaat, zodat 

professionalisering van competenties van medewerkers kan plaatsvinden.  

• Inzetten Kwaliteit Verbetercyclus in de gehele organisatie en waarbij ook familie, mantelzorgers 

en vrijwilligers betrokken zijn om zo systematische kwaliteitsverbetering en het werken volgens 

de PDCA-cyclus in de teams te verankeren: 

▪ KVC-team gevormd bestaande uit 1 leidinggevende, de kwaliteitsverpleegkundigen, 

kwaliteitscoördinator, W&T coach en implementatiecoach, 

▪ Kwaliteit Verbetercyclus is gestart met de 360O-nulmeting in september 2018. In het najaar 

zijn de uitkomsten besproken tijdens dialogen met bewoners en familie, vrijwilligers, 

behandelaren, MT en alle teams. De kwaliteitsverpleegkundigen zijn gecoacht om de 

dialogen in de teams te begeleiden. De teamdialogen hebben bijgedragen aan het samen 

leren en verbeteren in de teams. 

▪ Vanaf december 2018 werken de zorgteams met de VerbeterApp en zelf-ontwikkelde 

verbeterborden en de eerste resultaten worden nu besproken tijdens de teamoverleggen. 

Dit wordt door de kwaliteitsverpleegkundigen begeleid. Verbeterborden voor gebruik in de 

teams zijn net ontwikkeld.  

▪ De uitkomsten van de nulmeting zijn ook gebruikt voor de evaluatie van dit W&T-traject en 

voor de ontwikkeling van het Kwaliteitsplan 2019.  

• Opzetten en faciliteren van lerende netwerken met Vredewold Leek en Westerholm Haren: 

▪ het bestuurdersnetwerk heeft regelmatig overleg, waarbij ervaringen rond 

kwaliteitsverbetertrajecten en kwaliteitsissues worden uitgewisseld (overleg 1x/6 weken), 

▪ de kwaliteitsverpleegkundigen en kwaliteitscoördinatoren wisselen ook kennis en ervaring 

uit en hebben een gezamenlijk auditplan, waarbij audits bij de collega-organisatie wordt 

uitgevoerd (uitvoering vanaf juni 2019). 
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• Uitwisseling met een manager eten en drinken van een collega instelling, themamaaltijden en 

gastvrijheid. 

6.3 Waar staan we nu? 

Indicator/ onderwerp Status 

 

Oordeel IGJ over  

systematisch leren en verbeteren** 

HHH voldoet grotendeelsX aan de normen: 

Norm 3.2  De zorgaanbieder bewaakt, beheerst en verbetert 

systematisch de kwaliteit en veiligheid van de zorg. 

Norm 3.3  De zorgaanbieder schept voorwaarden voor een cultuur 

gericht op leren en verbeteren.  
X) ”De inspectie ziet echter dat zorgverleners nog niet structureel de tijd 

en de ruimte krijgen om te reflecteren op de zorg die zij bieden.” 

Medewerkerstevredenheid over mate 

waarin eigen team continu werkt aan 

verbetering kwaliteit*** 

Medewerkers hebben enthousiast geparticipeerd in de KVC-

verbeterdialogen en zijn nu aan de slag gaan met de verbeteracties. Het 

enthousiasme voor het gebruik van de VerbeterApp verschilt per team. 

Dit wordt nu geëvalueerd. 

Kwaliteits Management Systeem*** 

 

Kwaliteit Verbetercyclus 

Dashboard Infogrip (basisindicatoren) 

 

De Kwaliteit Verbetercyclus is geïmplementeerd in alle teams met 

betrokkenheid van bewoners, familie, vrijwilligers en behandelaren. 

Uitkomsten 360o-meting zijn besproken tijdens Verbeterdialogen en de 

hieruit voortkomende verbeterpunten zijn input voor het Kwaliteitsplan 

2019 en worden nu opgepakt.  

Dashboard Infogrip (BI-tool ONS Nedap) is aangeschaft en ingericht. 

**)  Conclusie inspectiebezoek d.d. 7 januari 2019 

***) Eigen oordeel op dit onderwerp - febr. 2019 

 

6.4 Vervolgstappen 

• Tijd en ruimte voor reflectie op de zorg door tweejaarlijkse intervisiebijeenkomsten en casuïstiek-
besprekingen in de teams.   

• Opzetten Moreel beraad voor de zorgteams begeleid door SO en psycholoog: rond ethische 

vraagstukken, bijv. morfine bij palliatieve zorg, beleid rond 'niet eten', rookbeleid (hoe 

onderhandel ik met bewoners/belangen), vrijheid vs. veiligheid (dwalen, verslikken, vallen). 

• Blijvend inzetten op continu leren en verbeteren in de organisatie en teams m.b.v. de KVC 

methodiek: 

▪ stimuleren gebruik VerbeterApp en begeleiden KVC kartrekkers in de teams door 

kwaliteitsverpleegkundigen en kwaliteitscoördinator, 

▪ gebruik zelf-ontwikkelde verbeterborden in de teams, 

▪ monitoren van de verbeteracties op teamniveau en organisatieniveau. 

• Uitvoeren en opvolgen van de geplande audits in 2019 i.s.m. collega’s van het lerend netwerk:  

Melding Incident Cliënt (MIC), medicatieveiligheid, Vrijheidsbeperkende maatregelen (VBM), 

borging van het individuele welzijn van onze bewoners in de dossiers, Multidisciplinair overleg 
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(MDO), risicosignalering, borging van psychosociale problematiek, intakeprocedure, actualisatie 

van bevoegd- en bekwaamheid, hygiëne en –infectiepreventie, keuken en AVG. 
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7. Thema Leiderschap, governance & management 

7.1 Probleemanalyse 

De afgelopen 2-3 jaar heeft HHH bestuurlijk leiderschap ontbeerd, doordat de vorige bestuurder 

door ziekte uitviel. HHH is goed draaiende gehouden door de locatiemanager en het hoofd zorg met 

veel aandacht voor opleidingen, maar door de hectiek van de verhuizing en inkrimping van het aantal 

bewoners is er geen ruimte geweest voor de verdere transitie naar een modern woonzorg-centrum 

met belevingsgerichte zorg. Duidelijke kaders en aandacht voor een professionele 

samenwerkingscultuur gericht op eigenaarschap ontbraken. 

Het gevolg is ook dat strategische en besturingsvraagstukken vooruit zijn geschoven, zoals: 

• sturing op de financiën: zorgelijke exploitatie met name door het hoge ziekteverzuim en hoge 

kapitaalslasten in verband met de nieuwe woonhuisvesting. Begroting 2017: - €210.000. 

• de kwetsbaarheid van een kleine zelfstandige organisatie: bij verdere tegenslagen kan HHH 

nergens op terugvallen, 

• aandacht voor zorginkoop en de relatie met het zorgkantoor om de kwetsbaarheid te 

verminderen en te komen tot structurele afspraken, 

• anticiperen op veranderingen in wet- en regelgeving: beleidsregel H335, 

• gevolgen van de gemeentelijke herindeling per 2019 (van vier naar één gemeente 

Westerkwartier). Nu is HHH de enige zorgaanbieder in de gemeente Grootegast en heeft een 

goede relatie met de gemeente (gemeente staat garant voor de vastgoedleningen), 

• professionalisering van governance en medezeggenschap:  

▪ de voorzitter RvT is een goede sparringpartner van de bestuurder, maar verdere 

professionalisering van de RvT is nodig, 

▪ CR bestaat nu uit drie bewoners, die weinig kritisch zijn en de PG-bewoners en afdeling Zuid 

zijn niet vertegenwoordigd, 

▪ OR is professioneel en betrokken bij besluitvorming. 

• rol en positie van HHH als onderdeel van de dorpsgemeenschap: vanuit de WMO en huisartsen  

is er vraag naar gemaksdiensten voor in de omgeving zoals Tafeltje dekje, wasservice, 

maaltijdenvoorziening in HHH, bewegen voor ouderen etc. In HHH zijn deze faciliteiten aanwezig. 

Deze zou kunnen worden uitgebreid en meer in samenhang kunnen worden aangeboden. 

De veranderende werkorganisatie en uitvoering geven aan dit W&T traject vraagt veel stuur en 

ervaring van de leidinggevenden. De teamleiders zijn daar niet voldoende op toegerust. 

7.2 Activiteiten en resultaten 

• Ontwikkelen en uitdragen visie en duidelijke kaders voor de organisatie: 

▪ visieontwikkeling met als kern: Thuis voelen in Ons Hooge Heem (zie 4.2), 

▪ eigenaarschap en stijl van leidinggeven (vaandeldragers), 

▪ belevingsgerichte zorg en gastvrijheid, 

▪ leidinggevenden betrekken bij beleidsontwikkeling en -uitwerking, 

▪ bestuurder: toegankelijk en voorbeeldfunctie leiderschap. 

• Leidinggevende structuur is geprofessionaliseerd om stuur te geven aan alle veranderingen, 

aangepast aan de nieuwe werkorganisatie: twee HBO leidinggevenden en twee 
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kwaliteitsverpleegkundigen (in iedere Toren: 1). Van drie naar twee managementlagen om de 

lijnen kort te houden. 

• Grip op de exploitatie: aandacht voor omzetverhoging, verlaging ziekteverzuim, zorginkoop en 

aanstellen controller (per juli 2018). Doel: ombuigen naar positief resultaat en goede monitoring 

d.m.v. kwartaalrapportages. Positief resultaat 2017: € 225.000 en € 430.000 over 2018 

• Vormgeven van partnership met zorgkantoor om te komen tot structurele afspraken en 

meerjarige contracten (nu tot 2022) 

• Oriëntatie: verdere samenwerking met Vredewold in Leek om kwetsbaarheid te verminderen. 

Vredewold maakt deel uit van het lerend netwerk: actieve kennisuitwisseling en delen van 

gezamenlijke stafdiensten/ functionarissen. 

• Zorgdragen voor goede verankering van de behandelfunctie in HHH (tekort aan SO’s en 

psychologen) en mogelijkheden tot versterking integrale ouderenzorg in Grootegast (bijv. in 

eerstelijnscentra) met de betrokken partijen/professionals verkennen. Hiertoe is voor verdere 

samenwerking met collega-aanbieders in Westerkwartier het project Behandelnetwerk 

Westerkwartier gestart. 

• Gevolgen gemeentelijke herindeling (gemeente Westerkwartier): samen met Vredewold een 

proactieve rol vervullen in ontwikkeling ouderenbeleid in de nieuwe gemeente Westerkwartier, 

bijv. ontwikkeling seniorencomplexen. 

• Verdere professionalisering RvT conform Zorgbrede governance-code: aanpassen samenstelling 

a.d.h.v. profielen en uitwisseling met RvT Vredewold in Leek. Medio 2019 is er een geheel 

nieuwe RvT inclusief scholings/ontwikkelingsprogramma en externe ondersteuning van de RvT. 

• Professionalisering Bewonersraad:  

• CR is uitgebreid met familie en wettelijke vertegenwoordigers van PG-bewoners, 

• externe coaching van de CR,  

• CR is gestart met meer communicatie met de familie om rol en positie te vergroten en leden 

te werven, 

• CR denkt mee in de ontwikkeling en vormgeving familieparticipatie. 

• Professionalisering OR door externe coaching/training en ondersteuning door een ambtelijk 

secretaris. OR communiceert d.m.v. nieuwsbrieven over activiteiten en ontwikkelingen. 

• Visie op en positionering van Open Huis in de gemeente - HHH als onderdeel van de 

dorpsgemeenschap: themamaaltijden voor inwoners, bewegen en activiteiten voor ouderen, link 

met welzijn en de ondernemersvereniging. 

• Open communicatie en transparantie naar de organisatie: de nieuwe bestuurder en 

leidinggevenden hebben de communicatie op gang gebracht met zeepkistbijeenkomsten, 

regelmatige aanwezigheid op de werkvloer, open deur, tweewekelijkse nieuwsbrieven en thema-

nieuwsbrieven ter toelichting van een project of verandering. Medewerkers reageren daar 

positief op.  
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7.3 Waar staan we nu? 

Indicator/ onderwerp Status 

Grip op exploitatie*** Positief exploitatieresultaat in 2017 en 2018 

Rol en positie  

interne organen en RvT*** 

Professionalisering van CR, OR en RvT is gerealiseerd. 

De Raad van Toezicht heeft regelmatig contact met de 

bewonersraad en de ondernemingsraad om te horen wat er speelt 

Openheid en transparantie naar  

de medewerkers** 

”Zorgverleners geven aan dat de bestuurder benaderbaar is.  

Zij lopen makkelijk bij hem binnen als ze problemen ervaren.” 

 

Medewerkerstevredenheid over 

mate waarin duidelijk is wat er van 

hen verwacht wordt* 

 

*)   Uitkomst 360o meting Kwaliteit Verbetercyclus – najaar 2018 

**)  Bron: Rapport van het inspectiebezoek d.d. 7 januari 2019 

***) Eigen oordeel op dit onderwerp - febr. 2019 

 

7.4 Vervolgstappen 

• Vanaf april 2019 wordt gestart met de carrousel ‘Samen leren bijeenkomsten’ voor alle 

medewerkers, waar medewerkers met hun collega’s delen waar zij mee bezig zijn en nieuwe 

ontwikkelingen worden besproken (1x per 2 maanden).  

• Project Behandelnetwerk Westerkwartier: samen met collega-aanbieders in Westerkwartier 

experimenten opzetten, die bijdragen aan een goede verankering van de behandelfunctie en 

mogelijkheden tot versterking van de integrale ouderenzorg in Westerkwartier.  

• Samen met Vredewold een proactieve rol vervullen in ontwikkeling ouderenbeleid in  

Westerkwartier. 
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8. Thema Personeelssamenstelling en werkorganisatie 

8.1 Probleemanalyse 

• Met de verhuizing naar de nieuwbouw in 2014 zijn de teams opnieuw ingedeeld op 

competenties. De inzet van medewerkers en contracturen zijn vervolgens passend gemaakt met 

kleine (te kleine) contracten, ook voor de EVV-ers. Daardoor ontbreekt de continuïteit van zorg. 

Dit geeft onduidelijkheid naar het team en de behandelaren, die nu te maken hebben met te veel 

medewerkers met verschillende bevoegdheden (geen vaste aanspreekpunten). Ook voor 

bewoners en familie is dit verwarrend, omdat er geen sprake is consequente benadering van 

bewoners en er aan bewoner en familie verschillende informatie wordt gegeven. 

• Door alle veranderingen en onduidelijke verantwoordelijkheidsstructuur in de zorgteams is de 

samenwerking binnen de teams niet optimaal qua onderling begrip & vertrouwen, beter 

afstemmen en elkaar durven aanspreken. Bij sommige medewerkers ontbreekt het gevoel van 

eigenaarschap voor datgene wat er van hem/haar verwacht wordt. Het bevorderen van 

eigenaarschap van de medewerkers, intercollegiaal functioneren en de teamcohesie zal echt 

aandacht behoeven. 

• De medewerkers ervaren door alle veranderingen een hoge werkdruk en mogelijk is daardoor 

het ziekteverzuim zeer hoog, structureel rond de 9% (dit kost op jaarbasis €150.000). De 

kwantitatieve personeelsbezetting in de teams is goed op orde, maar door dit hoge verzuim 

hebben de kernteams een grote flexibele schil en worden medewerkers vaak gevraagd voor 

vervanging. Daardoor krijgen bewoners te maken met meerdere zorgmedewerkers, die hen niet 

altijd goed kennen. Dit komt niet ten goede aan de individuele aandacht en benadering van de 

bewoner. Uit analyse blijkt dat een deel van het ziekteverzuim niet beïnvloedbaar is (ernstige 

levensbedreigende ziektes), maar een deel komt duidelijk voort uit hoge werkdruk en onrust etc. 

Dit hoge ziekteverzuim is een aanslag op de continuïteit van zorg maar ook op het werkplezier 

van medewerkers. Voorkomen moet worden dat deze vicieuze cirkel zo doorgaat.  

• Diffuse functie-opbouw, veel kleine contracten en veel inhuur: meer dan 40% van de diensten 

werden flexibel ingezet, niet op een vaste afdeling maar door het gehele gebouw. 

• Het % oudere zorgmedewerkers is hoog: meer dan 50% van de medewerkers is ouder dan 50 

jaar. Fysieke klachten komen veelvuldig voor. Door de toenemende zorgzwaarte neemt de druk 

op de zorg ook toe. Aandacht is nodig voor fysieke belasting en ergonomisch verantwoord 

werken voor duurzame inzetbaarheid.  

De conclusies en uitkomsten Personele Positiebepaling van Bureau Dageraad komen overeen met 

het hierboven beschreven beeld. 

8.2 Activiteiten en resultaten 

• Nieuwe werkorganisatie en basisteams op orde door: 

• een werkstructuur, waarin teams/disciplines en werkzaamheden integraal gekoppeld zijn: 

voor PG-groepswonen (voor PG bewoners die gedurende de dag m.n. de structuur van een 

gezamenlijke huiskamer krijgen): kleine basisteams rondom een groep van 10 bewoners met 

2 EVV-ers met grotere contracten voor de continuïteit van zorg en een nieuwe functie van 

woonassistent (niveau 1 of 2) als regisseur van de huiskamer (aandacht voor welbevinden).  

De woonassistenten zijn hiervoor apart opgeleid met een gezamenlijke scholing van vier 
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dagdelen (externe trainer) over de volgende onderwerpen: eten en drinken, schoonmaak, 

zorg in de huiskamer, groepsactiviteiten en welzijn in samenwerking. 

voor Individueel wonen (voor planbare zorg voor bewoners die m.n. in het appartement 

verblijven): geldt dat zij zo zelfstandig mogelijk wonen en ondersteuning krijgen in de zorg op 

basis van hun Wlz-indicatie. De momenten waarop de zorg wordt verleend gaat in nauw 

overleg met de bewoner. De voorkeuren en wensen worden georganiseerd op basis van wat 

mogelijk is. De medische zorg wordt afhankelijk van de indicatie door de huisarts of door de 

specialist ouderengeneeskunde gedaan. Op een groep van 8 bewoners is er 1 EVV-er. De 

EVV-er werkt minimaal 24 uur.  

▪ aanstellen verantwoordelijke 'vaandeldragers' (EVV-ers en VP) met grotere contracten voor 

de continuïteit van zorg én door goede inrichting van de werkorganisatie van de zorgteams 

met de juiste functiemix (van 40 EVV-ers naar 16). Hierbij zal indien nodig vrijwillig of 

gedwongen afscheid genomen worden van medewerkers. De vaandeldragers zijn de vaste 

aanspreekpunten binnen het zorgteam voor de behandelaren voor de overdracht en 

afstemming omgangsadviezen en behandeling. Zij zijn verantwoordelijk voor de overdracht 

en naleving binnen het zorgteam en de communicatie naar de familie, 

▪ nieuwe leidinggevende structuur: 2 leidinggevenden als gids en coach van deze basisteams, 

▪ de nieuwe teams hebben een gezamenlijke trainingssessie gehad over 'het nieuwe werken' 

aansluitend op de nieuwe visie. 

• Om deze reorganisatie zorgvuldig en gedragen uit te voeren zijn met alle medewerkers 

belangstellingsgesprekken gevoerd om te inventariseren, welke wensen ze hebben m.b.t.: 

▪ werken voor specifieke doelgroep 

▪ 1e en 2e voorkeur voor een team, 

▪ interesse voor EVV-er, aandachtsvelder en/of ergocoach, 

▪ interesse in scholingen, die geboden worden binnen GROEN,  

▪ deelname aan werkgroepen,  

▪ wensen t.a.v. contracturen en het rooster. 

Alle medewerkers konden worden aangesteld in hun 1e of 2e voorkeurteam. 

Voor de aanstelling van de EVV-ers zijn sollicitatiegesprekken gehouden, waarbij de voorzitter 

van de CR deel uit maakte van de sollicitatiecommissie.  

• Teamontwikkeltrajecten voor de acht nieuw samengestelde zorgteams: gericht op 

eigenaarschap, beter afstemmen en elkaar aanspreken en samenwerken. Dit is opgepakt m.b.v. 

de Verbeterdialogen van de Kwaliteit Verbetercyclus a.h.v. de eigen teamscores en in de 

begeleiding door leidinggevenden en kwaliteitsverpleegkundigen. De teamdialogen zijn 

enthousiast ontvangen en hebben bijgedragen aan de cohesie binnen de teams. 

• Focus en boost op duurzame inzetbaarheid en ouderenbeleid: 

▪ basisteams op orde door goede vervanging zieke medewerkers, 

▪ voorbeeldfunctie voor leidinggevenden: verzuimgesprekken voeren na 3e ziekmelding/per 

jaar (verslag in het dossier) en  communicatie en begeleiding op de werkvloer van zieke re-

integrerende medewerkers,  

▪ scholing voor leidinggevenden 'omgaan met ziekteverzuim' en beleidsoverleg 

verzuimcoördinator en leidinggevenden, zodat zij hun voorbeeldfunctie goed kunnen 

vervullen, 
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▪ preventie: opleiden en inzetten eigen ergo-coaches, die de medewerkers instrueren en 

begeleiden bij het gebruik van hulpmiddelen (actieve en passieve tillift, glijzeil en hoog/laag 

douchestoel) en de medewerkers hier ook op toetsen. 6 ergocoaches (niveau 3) zijn als 1 

groep in-huis opgeleid,  

▪ inventarisatie van alle hulpmiddelen (tilliften e.d.) om te kijken of die aansluiten bij de 

verwachting die nodig is t.o.v. de ZZP. Op basis van deze inventarisatie zijn de liften op peil 

gebracht en zijn een aantal nieuwe liften, glijzeilen en nieuwe tilbanden aangeschaft,  

▪ aandacht/begeleiding voor duurzame inzetbaarheid ouderen: informatiebijeenkomst voor 

medewerkers over het pensioen.       

 

8.3 Waar staan we nu? 

Indicator/ onderwerp Status 

Oordeel IGJ over 

beschikbaarheid voldoende 

deskundige zorgverleners** 

HHH voldoet grotendeels aan de norm: 

Norm 2.5 De zorgaanbieder zorgt dat er voldoende deskundige zorgverleners 

beschikbaar zijn, afgestemd op aanwezige bewoners en actuele zorgvragen. 

 

Huidige functieopbouw en 

FTE’s*** 

Formatie op de zorgafdelingen is passend gemaakt op basis van de 

zorgzwaarte en met focus op welbevinden en welzijn.  

61.2 fte op contract handen aan het bed,  

waarvan:  7.3 fte – niveau 1  

                9.8 fte – niveau 2 

              34.3 fte – niveau 3  

                7.0 fte – niveau 4 

                2.8 fte – niveau 5 

 

9.3 fte - schoonmaak algemeen en  

              eten en drinken 

4.5 fte - administratie en leiding  

Percentage teams waar min. 

2 zorgverleners beschikbaar 

zijn*** 

In elke team zijn er het grootste gedeelte van de dag min. 2 medewerkers 

aanwezig. Aan het einde van de dag neemt dat bij de afdelingen Individueel 

wonen af naar 1 medewerker. 

 

PNIL (trend)*** 

Inhuur is afgebouwd. Flexibiliteit is ingebouwd d.m.v. min-maxcontracten. 

Alle zorgmedewerkers zijn in loondienst. 

Bereikbaarheid 

medewerkers met specifieke 

kennis en vaardigheden*** 

Gedurende de dag en avond zijn er voldoende verpleegkundigen en 

aandachtsvelders aanwezig en bereikbaar voor consultatie. 

Verpleegkundige achterwacht via bereikbaarheidsdienst is goed geregeld. 

 

Scholingsbeleid*** 

Er is een scholingsplan 2018-2019, waar uitvoering aan gegeven wordt.  

Wel constateert de inspectie dat de zorgverleners in 2018 geen 

doelgroep specifieke scholing hebben gevolgd**. Dit wordt opgepakt in 2019. 

 

Ziekteverzuim*** 

Van 9% (juni 2017) naar 2% (maart 2019). Cumulatief ziekteverzuim 2018: 

3,6% (waarvan 0,42% kort, 0,54% middel en 2,5% lang). 

**)  Bron: Rapport van het inspectiebezoek d.d. 7 januari 2019 

***) Eigen audit/oordeel op dit onderwerp - jan-febr. 2019 
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8.4 Vervolgstappen 

• Veel zaken/veranderingen worden voortvarend opgepakt door MT en de Kwaliteitscommissie 

met het risico voor een goede inbedding en borging hiervan in de organisatie (teveel tegelijk voor 

de medewerkers). In de nieuwe organisatie met de vaste basisteams vervullen de EVV-ers een 

belangrijke rol om deze veranderingen in de werkwijze te implementeren. Aandacht blijft nodig 

voor de goede toerusting van de EVV-ers (begeleiding en coaching door 

kwaliteitsverpleegkundigen en leidinggevenden; dialoogsessies) om dit te realiseren.  

• Aanstellen parttime HRM-manager (april 2019) met als opdracht: strategisch personeelsbeleid en 

beleid voor duurzame inzetbaarheid oudere medewerkers (deze manager wordt gedeeld met de 

collega-organisatie uit het lerend netwerk). 

• Opnemen tilprotocol voor alle bewoners in het ECD (actie EVV-ers en ergocoaches). 

• Scholingsplan uitvoeren. 
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9. Thema Gebruik van hulpbronnen 

9.1 Probleemanalyse 

• De werkwijzen en procedures zijn vastgelegd in MAVIM en beschikbaar voor medewerkers. Via 

MAVIM is een link naar Vilans KICK-protocollen. In de praktijk blijkt dat de medewerkers daar 

nauwelijks gebruik van maken.  

• De procedures worden volgens een vast schema geaudit om te voldoen aan de HKZ certificering, 

waarbij 1 of 2 medewerkers gevraagd wordt of ze de procedure kennen en deze klopt. Op basis 

hiervan wordt de procedure evt. aangepast. Binnen de teams wordt niet op regelmatige basis 

besproken of zaken beter kunnen, kritisch de werkwijzen en procedures geëvalueerd en 

aangepast als dat nodig is. 

• Het gebouw heeft beperkte opslagruimte op de afdelingen. Daarom moeten materialen en 

hulpmiddelen soms van een andere afdeling/etage worden gehaald.  

• De status van de hulpmiddelen, zoals tilliften e.d., is niet recent geïnventariseerd.  

• Er is geen duidelijke visie ten aanzien van de inzet en het gebruik van (vernieuwende) 

technologie (GPS trackers, zorgrobot, CRDL) en zorgmedewerkers krijgen nog onvoldoende 

mogelijkheden om (vernieuwende) technologie in te zetten bij de zorgverlening.  

• De facilitaire diensten (keuken, technische dienst en huishouding) zijn centraal georganiseerd en 

facilitaire medewerkers (huishouding, voedingsassistenten) hebben weinig binding met de 

zorgteams.  

• HHH heeft een kleine staf, die samen verantwoordelijk is voor P&O, kwaliteit, administratie en 

financiën. De administratie lijken op orde, maar sturingsinformatie ter ondersteuning van het 

primair proces ontbreekt (zie 10.1).  

9.2 Activiteiten en resultaten 

• Door de nieuwe inrichting van de werkorganisatie zijn de beschreven werkprocessen en 

procedures achterhaald. De kwaliteitscoördinator heeft een start gemaakt met het evalueren van 

de meest kritische werkprocessen in afstemming met de betrokken medewerkers en past deze 

vervolgens in MAVIM aan. De nieuwe web-based versie van MAVIM, waarin de procedures beter 

vindbaar zijn, is aangeschaft. 

• De directe link voor de Vilans KICK-protocollen is op het bureaublad gezet, zodat deze  

up-to-date en direct beschikbaar is voor alle medewerkers.  

• Opslagruimtes zijn opgeruimd en beter ingericht en zo nodig is extra materiaal aangeschaft, 

zodat de benodigde hulpmiddelen en materialen direct voor handen zijn. Er zijn vaste plekken 

voor de noodboxen voor NORO en MRSA (in elke toren 1), bekend bij alle medewerkers.  

• De tilliften en hulpmiddelen bij de ADL zijn geïnventariseerd en op peil gebracht (zie 8.2). 

• Onderzoek over de inzet van tools ter ondersteuning van de activiteiten/welzijn (CRDL, 

Braintrainer etc.) is net gestart (zie 4.4). 

• Vanuit de visie op Belevingsgerichte zorg is gekozen voor een werkstructuur, waarin de 

teams/medewerkers van de zorg, schoonmaak en eten & drinken integraal gekoppeld zijn, zodat 

facilitaire ondersteuning deel uit maakt van het primaire proces (zie 4.2 en 8.2). 
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9.3 Waar staan we nu? 

Indicator/ onderwerp Status 

Procedures en werkwijzen zijn 

ondersteunend voor de 

medewerkers*** 

Procedures worden nu opnieuw beschreven en beschikbaar 

gemaakt in MAVIM 

Regelmatig evalueren van processen en 

werkwijzen en waar nodig 

aanpassen*** 

Medewerkers zijn nu betrokken bij het evalueren van 

processen en werkwijzen tijdens de KVC-dialogen, bij de 

bespreking van de verbeteracties in het teamoverleg en  

bij de update van de procedures in MAVIM 

Status en beschikbaarheid 

hulpmiddelen en materialen*** 

Is georganiseerd en belegd bij de verantwoordelijke 

medewerkers 

Visie ten aanzien van inzet en gebruik 

van (vernieuwde technologie)*** 

Is in ontwikkeling 

 

Facilitair ondersteunend aan de 

zorgteams*** 

Samenwerking tussen facilitair en zorg is verbeterd,  doordat 

huishouding en voedingsassistenten deel uit maken van de 

zorgteams 

***)  Eigen oordeel op dit onderwerp - febr. 2019 

9.4 Vervolgstappen 

• Verdere evaluatie van de werkprocessen in afstemming met de betrokken medewerkers. 

Procedures aanpassen en beschikbaar maken in MAVIM. Opzetten onderhoudssysteem voor 

MAVIM. 

• In het LMS komen de protocollen en werkinstructies van de voorkomende handelingen 

beschikbaar (per juni 2019). 

• Inzet en gebruik (vernieuwende technologie): 

• Visie ontwikkelen rond de inzet van domotica/robotica, startend met een nulmeting, 

afronden onderzoek inzet tools voor activiteiten & welzijn (zie 4.4) en ontwikkelen 

implementatieplan. 
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10. Thema Gebruik van Informatie 

10.1 Probleemanalyse 

HHH heeft een platte organisatiestructuur met een eenhoofdige directeur-bestuurder, die 

eindverantwoordelijk is voor alle processen: operationeel met (zorg)inkoop, contractering, arbo, 

kwaliteit, certificering, PR & communicatie, marketing, relaties samenwerkingsverbanden en 

verzuimbeleid en een kleine staf: coördinator kwaliteit & ontwikkeling en twee administratieve 

medewerkers (samen 1 fte) verantwoordelijk voor debiteuren, crediteuren, bewoners-administratie, 

receptie, telefonie en personeels- en salarisadministratie.  

De jaarrekening wordt opgemaakt door een administratiekantoor.  

• De administraties lijken op orde, maar uit de verschillende systemen is niet snel 

sturingsinformatie te genereren. Ook Dageraad heeft dit ervaren bij de uitvraag voor 

personeelsinformatie. Voor 2017 was geen jaarbegroting beschikbaar, deze heeft de bestuurder 

laten destilleren uit de meerjarenbegroting. Kwartaalrapportages zijn niet beschikbaar.  

Dit maakt tijdig bijsturen voor de bestuurder en leidinggevenden lastig. 

• Roosterplanning- en urenverantwoording wordt door de planner in Excel gezet. Dit is lastig voor 

bijsturing en genereren van rapportages over de inzet van medewerkers. 

• De BIG- en scholingsregistraties worden op papier bijgehouden en op de afdelingen is een map 

met de B&B-lijsten van de betrokken medewerkers. Deze zijn op orde, maar bieden niet snel 

overzicht voor de leidinggevenden in de B&B van medewerkers, wanneer een bewoner wordt 

opgenomen, die een specifieke behandeling nodig heeft (PEG-sonde e.d.).  

• Van de basisindicatoren wordt nu alleen de MIC/MIM uit ONS via Excel-overzichten geanalyseerd 

(erg omslachtig). De indicatoren zoals VBM, risicosignalering, wondzorg/decubitus en status 

zorgleefplannen worden niet opgehaald, want daarvoor moet elk dossier worden geanalyseerd. 

Daardoor ontbreekt informatie over deze KPI’s veilige zorg. 

• De audits van de werkprocedures en de rapportages hierover zijn op orde (zie 9.1), maar geven 

geen inzicht in de ervaren kwaliteit.  

• Er vinden jaarlijks bewoner- en medewerkerstevredenheidsonderzoeken plaats. De uitkomsten 

worden nauwelijks merkbaar ingezet voor verbetering van zorg en dienstverlening. 

10.2 Activiteiten en resultaten 

• Inrichten planning- en controlcyclus met professionalisering van de administraties en systemen 

(beter op elkaar laten aansluiten) door nieuw aangestelde controller (sinds juli 2018). 

• Aanschaf en inrichting van Aysist roosterapplicatie die gekoppeld is aan het personeels- en 

salarisadministratiesysteem SDB, zodat contracturen, ureninzet en de verwerking hiervan 

sluitend is. Hieruit kunnen maand- en kwartaalrapportages rond formatie en inzet per team 

worden gegenereerd. De planner is getraind in het gebruik van Aysist. Alle medewerkers kunnen 

via de Aysist-App hun rooster en openstaande diensten inzien en daarop intekenen (meer 

zelforganiserend). 

• Aanschaf Leermanagementsysteem (LMS) met bekwaamheidspaspoort en e-learningmodules om 

‘bevoegd & bekwaam’ goed te organiseren en monitoren (invoering: juni 2019). Op deze wijze 

zijn de medewerkers verantwoordelijk voor het op peil houden van hun bekwaamheid 

(eigenaarschap!). 
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• Keuze voor een dashboard voor de KPI’s veilige zorg: MIC/MIM, VBM, wondzorg/decubitus,  

risicosignalering en status zorgleefplannen. Hiervoor is een geschikte BI-tool (Infogrip) die deze 

data uit ONS ontsluit, aangeschaft en ingericht om de maandelijkse rapportages van de 

basisindicatoren en financiële stuurinformatie te genereren uit het ECD en op maat te maken 

voor de verschillende kwaliteitsrapportages. 

• Ervaren kwaliteit is gemeten m.b.v. de 360O-nulmeting van de Kwaliteit Verbetercyclus (zie 6.2). 

De uitkomsten van deze KVC-nulmeting zijn gebruikt voor de ontwikkeling van het Kwaliteitsplan 

2019 en de evaluatie van dit W&T-traject.  

10.3 Waar staan we nu? 

Indicator/ onderwerp Status 

Medewerkerstevredenheid over 

inzicht dat systemen/rapportages 

bieden in kwaliteit van zorg 

Kwaliteitsdashboard is nog niet beschikbaar 

Rapportages over de MIC meldingen worden gedeeld en 

besproken met de medewerkers 

Beschikbaarheid en gebruik 

stuurinformatie  

Is in ontwikkeling en voor de zomer 2019 gerealiseerd 

In kaart brengen van 

bewonerervaringen en gebruiken 

voor verbetering van de zorg en 

dienstverlening 

M.b.v. de 360O-nulmeting van de Kwaliteit Verbetercyclus zijn 

bewonerervaringen uitgevraagd en met bewoners en 

medewerkers besproken. Met de VerbeterApp voor het 

kortcyclisch meten van bewonerervaringen is net gestart.  

10.4 Vervolgstappen 

• Kwartaalrapportages op teamniveau over kwalitatieve en kwantitatieve bezetting beschikbaar 

voor de leidinggevenden, zodat zij zo nodig kunnen bijsturen. 

• Inrichting en implementatie LMS, gekoppeld met Skills lab, klinische lessen en scholingen: 

▪ Instructiebijeenkomsten voor medewerkers voor het gebruik van het 

bekwaamheidspaspoort, de e-learningmodules en het inschrijven op scholingen en 

toetsmomenten,  

▪ B&B overzichten beschikbaar voor leidinggevenden en kwaliteitsverpleegkundigen. 

• Implementatie BI-tool Infogrip (dashboard en overzichten): 

▪ leren werken met de BI-tool: zelf ophalen en genereren van overzichten voor de 

maandelijkse rapportages van de basisindicatoren en financiële stuurinformatie te genereren 

uit het ECD (kwaliteitscoördinator en controller), 

▪ bespreken overzichten/rapportages vast agendapunt binnen Kwaliteitscommissie, de teams 

en MT. 

• Delen sturingsinformatie met leidinggevenden/kwaliteitsverpleegkundigen: MIC-meldingen 

(wordt al gedaan), uitkomsten audits, kwartaalcijfers. Leidinggevenden delen en bespreken deze 

informatie met de teams. 

• Opzetten monitoringssysteem voor alle (verbeter)acties vanuit het Kwaliteitsplan 2019,  

de audits, kwaliteitsevaluaties, 360O-meting van de KVC en de VerbeterApp/verbeterborden in de 

teams inzichtelijk op organisatie-, toren- en teamniveau. 
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11. concluderend & vervolgstappen 

11.1 Waar staan we nu? 

Focus van Plan Groen om de transformatie naar een modern woonzorgcentrum in te zetten, was: 

➢ Heldere visie en aanpak van belevingsgerichte zorg, 

➢ Eigenaarschap van medewerkers én familie: samen voor het welbevinden van onze bewoners, 

➢ Samen leren en verbeteren in de geest van het Kwaliteitskader m.b.v. Kwaliteit Verbetercyclus. 

 

➢ Vanuit de nieuwe visie Thuis voelen in Ons Hooge Heem is samen gewerkt aan het inbedden van 

belevingsgerichte zorg en ondersteuning in de dagelijkse praktijk door: 

• de nieuwe visie te delen en bespreken met alle medewerkers: de betekenis voor de bejegening, 

contact met bewoners en dagelijkse uitvoering en al het handelen hieraan te spiegelen, 

• een duidelijke verantwoordelijkheidsstructuur en goede werkorganisatie binnen de zorgteams 

met vaste aanspreekpunten voor bewoners, familie en behandelaren, 

• een gestructureerde aanpak binnen het zorgproces:  

▪ bij de opname: huisbezoek en gesprekken met bewoner/familie over de levensgeschiedenis, 

gewoontes, wensen, behoeften en waarden,  

▪ overdracht hiervan aan het team en de behandelaren, 

▪ uitwerking hiervan in het ECD met belevingsgerichte doelen, waarop gerapporteerd wordt, 

▪ gespecialiseerd verzorgende psychogeriatrie (GVP-er) als coach in ieder zorgteam,  

▪ observatiemomenten en aandacht voor het groepsproces op de huiskamer, dat 

meegenomen wordt in het bewonersoverleg en meer inzet van de psycholoog voor 

omgangsadviezen voor PG-bewoners en goede overdracht naar het zorgteam, 

▪ het verleggen van het accent in de MDO’s van medisch naar meer welzijn/agogisch.  

▪ de integrale koppeling van de teams/medewerkers van de zorg, schoonmaak en eten & drinken, 

zodat facilitaire ondersteuning deel uit maakt van het primaire belevingsgerichte proces. 

 

➢ Eigenaarschap van de medewerkers is merkbaar in het enthousiasme, waarop zij deelnamen aan 

de KVC-teamdialogen en nu de verbeteracties in gang zetten en uitvoeren en hun nieuwe rol 

pakken binnen de teams. In de afgelopen twee jaar is er veel veranderd en hebben medewerkers 

regelmatig twijfels geuit en aangegeven dat het teveel was. Nu lijkt het allemaal op zijn plek te 

vallen en ervaren de medewerkers dat de veranderingen hen helpen in hun dagelijks handelen. 

 

➢ Kwaliteit en veiligheid heeft structuur gekregen en is verankerd in de Kwaliteitscommissie en 

verbonden met het primaire proces door kwaliteitsverpleegkundigen, die de teams hierin 

coachen. 

 

➢ Samen leren en verbeteren heeft een boost gekregen door de inzet van de Kwaliteit 

Verbetercyclus met de verbeterdialogen met de bewoners/familie, vrijwilligers, behandelaren, de 

teams en het MT. De inspectie concludeert n.a.v. haar bezoek op 7 januari 2019:  

”De inspectie ziet bij Het Hooge Heem een creatieve en energieke aanpak om zorg en veiligheid 

voor bewoners naar een hoger niveau te brengen. De inspectie heeft vertrouwen in de 

verbeterkracht van de organisatie.” 
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”Daarbij constateert de inspectie dat de geboden zorg op Het Hooge Heem (grotendeels) voldoet 

aan de getoetste normen. Negen van de tien getoetste normen voldoen (grotendeels). De 

inspectie heeft op dit moment voldoende vertrouwen in de wijze waarop Het Hooge Heem stuurt 

op de kwaliteit en veiligheid van zorg. De organisatie heeft in beeld welke punten nog aandacht 

behoeven en zet hierop in. De inspectie concludeert daarom dat er op dit moment geen 

vervolgtoezicht nodig is.” 

11.2 Wat is de uitdaging?  

Zoals de bestuurder in het Kwaliteitsplan 2019 mooi verwoordt: 

”De ambitie van Woonzorgcentrum Het Hooge Heem in Grootegast is dat we samen werken aan  

een duurzame, toekomstbestendige ouderenzorgvoorziening waarbij belevingsgerichte zorg een grote 

rol speelt en waar we streven naar een optimaal thuisgevoel voor de bewoners en hun naasten. Het 

plan Groen (het Kwaliteitsplan 2017-2018) heeft de organisatie in positie gezet.  

Het Hooge Heem is nu klaar voor de volgende stap. Wonen & welzijn, zorg & behandeling komen 

samen en bieden zekerheid aan een groep steeds kwetsbaar wordende ouderen. De rol van familie en 

medewerkers verandert mee.” 

 

➢ Welke aansturing is het meest passend bij een duurzaam toekomstbestendig HHH:  

”Ons Hooge Heem, waarin iedereen zich eigenaar voelt van zijn werkplek en –omgeving en 

iedereen van harte betrokken is bij de organisatie en haar bewoners.” 

11.3 Hoe geven we vorm aan borging en vervolgstappen? 

Consequent de ingezette werkwijze blijven hanteren, bijstellen etc., aangestuurd vanuit de 

Kwaliteitscommissie, waarin alles samenkomt. Deze werkwijze, koers is tevens een grote cultuurslag 

die parallel aan de implementatie van het Kwaliteitskader tijd vraagt. 

 

➢ Persoonsgerichte zorg & welzijn 

• Borgen van de visie op belevingsgerichte zorg binnen de teams & werkprocessen, 

• Zorgleefplannen finetunen en vragenlijst risico’s gedrag evalueren en aanpassen, 

• ECD aanpassen op nieuwe systematiek MDO en familiegesprek, 

• Inzetten op methodisch werken: speerpunt in de verdere professionalisering van medewerkers! 

• Project Aandacht voor levensvragen. 

 

➢ Wonen en Welzijn 

• Familieparticipatie blijft een speerpunt: voortzetting familie-avonden en -dialogen, 

• Ontwikkelen visie op activiteitenbegeleiding en vrijwilligersbeleid:  

activiteitenbegeleiders transformeren naar welzijnscoaches en vrijwilligers meer inzetten op 

welzijn individuele bewoners (‘maatjes’) en betrekken bij de activiteiten op de huiskamer, 

• Gerichtere inzet en gebruik van spelmateriaal en tools zoals Fietslabyrint, Tovertafel, Quiek-up, 

BrainTrainer en CRDL door bewoners, familie, vrijwilligers en medewerkers, 

• MDO’s en familiegesprekken anders organiseren en accent verleggen van medisch naar meer 

welzijn/agogisch.  
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➢ Veiligheid  

• Uitvoeren preventief beleid om ‘vergeten medicatie’ terug te dringen, 

• PDCA-cyclus van MIC meldingen rondmaken door de MIC in de teams en Kwaliteitscommissie te 

analyseren en corrigerende en/of preventieve maatregelen uit te voeren en evalueren, 

• Uitvoering geven aan het scholingsplan met o.a. klinische lessen DM, Hartfalen, PG-gedrag en 

nachtelijke onrust bij PG-bewoners door de psycholoog, 

• Gebruik leermanagementsysteem met bekwaamheidspaspoort en e-learningmodules om 

‘bevoegd & bekwaam’ goed te organiseren en monitoren, 

• Rol en positie van aandachtsvelders en ergocoaches helder formuleren in verbinding met de 

kwaliteitsverpleegkundigen en kwaliteitscoördinator, 

• Project Palliatieve zorg in de praktijk, 

• Aanstellen en opleiden van aandachtsvelders voor diabetes mellitus,  

• Gestructureerde aanpak mondzorg, 

• Hygiëne-audit en uitvoeren nieuw actieplan,  

• Verdere professionalisering kwaliteitsverpleegkundigen door coaching en gezamenlijke intervisie 

met kwaliteitsverpleegkundigen in de regio. 

 

➢ Leren en verbeteren 

• Tijd en ruimte voor reflectie op de zorg door tweejaarlijkse intervisiebijeenkomsten en casuïstiek-

besprekingen in de teams, 

• Opzetten Moreel beraad voor de zorgteams begeleid door SO en psycholoog, 

• Blijvend inzetten op continu leren en verbeteren in de organisatie en teams m.b.v. de KVC 

methodiek, 

• Monitoren van de verbeteracties op team- en organisatieniveau, 

• Uitvoeren en opvolgen van de geplande audits i.s.m. collega’s van het lerend netwerk.  

 

➢ Leiderschap, governance & management 

• Carrousel ‘Samen leren bijeenkomsten’ voor alle medewerkers, waar medewerkers met hun 

collega’s delen waar zij mee bezig zijn en nieuwe ontwikkelingen worden besproken,  

• Project Behandelnetwerk Westerkwartier voor de goede verankering van de behandelfunctie en 

versterking van de integrale ouderenzorg in Westerkwartier, 

• Samen met Vredewold een proactieve rol vervullen in ontwikkeling ouderenbeleid in  

Westerkwartier. 

 

➢ Personeelssamenstelling en werkorganisatie 

• Blijvende aandacht voor de goede toerusting van de EVV-ers: begeleiding en coaching door 

kwaliteitsverpleegkundigen en leidinggevenden; dialoogsessies, 

• Uitwerken strategische personeelsbeleid en beleid voor duurzame inzetbaarheid oudere 

medewerkers door de nieuwe HRM-manager, 

• Opnemen tilprotocol voor alle bewoners in het ECD. 
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➢ Gebruik van hulpbronnen 

• Werkprocessen en procedures evalueren, aanpassen en beschikbaar maken in MAVIM, 

• Visie ontwikkelen rond de inzet van domotica/robotica. 

 

➢ Gebruik van informatie 

• Kwartaalrapportages op teamniveau over kwalitatieve en kwantitatieve bezetting beschikbaar 

voor de leidinggevenden, 

• Implementatie Leermanagementsysteem, gekoppeld met Skills lab, klinische lessen/scholingen, 

• B&B overzichten uit LMS beschikbaar voor leidinggevenden en kwaliteitsverpleegkundigen, 

• Implementatie BI-tool Infogrip voor de maandelijkse rapportages van de basisindicatoren en 

financiële stuurinformatie uit het ECD. Vast agendapunt binnen Kwaliteitscommissie en het MT, 

• Delen sturingsinformatie met leidinggevenden/kwaliteitsverpleegkundigen: MIC-meldingen 

(wordt al gedaan), uitkomsten audits, kwartaaloverzichten. Leidinggevenden en 

kwaliteitsverpleegkundigen delen en bespreken deze informatie met de teams, 

• Opzetten monitoringssysteem voor alle (verbeter)acties vanuit het Kwaliteitsplan 2019,  

de audits, kwaliteitsevaluaties, 360O-meting van de KVC en de VerbeterApp/verbeterborden in 

de teams inzichtelijk op organisatie-, toren- en teamniveau. 

 
➢ Tot slot 

Het Hooge Heem heeft het afgelopen jaar een grote stap gezet in het verder in positie brengen van 

een traditioneel verzorgingshuis naar een duurzaam toekomstbestendig woonzorgcentrum. De 

systematiek van continu leren en verbeteren is in gang gezet. Het borgen, het bestendigen en het 

werken op deze meer professionele manier vraagt de komende tijd nog de nodige aandacht. 

Kwaliteit als een continu cyclisch proces dat onderdeel wordt van een cultuur. 


