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1. Inleiding 
Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg is de wettelijke basis voor de kwaliteit van verpleeghuiszorg1. Het kader 
beschrijft wat cliënten/naasten mogen verwachten van deze zorg. De cliënt is hierbij het vertrekpunt. 
Zorgorganisaties kunnen zelf invulling aan het kader geven.  
 
De bestuurder, managers, hoofden, HRM-functionaris en beleidsmedewerker hebben gezamenlijk geanalyseerd aan 
welke normen van het kader we voldoen. In de vorige kwaliteitsplannen en -verslagen waren alle normen van het 
kwaliteitskader terug te vinden. Bij elke norm werd met een groen, oranje of rood vinkje aangegeven of we aan de 
norm voldoen. Om het kwaliteitsplan te vereenvoudigen is er dit keer voor gekozen, naast de punten waar we trots 
op zijn, alleen de normen die in ontwikkeling zijn en actiepunten op te nemen. Voor de normen waar we reeds aan 
voldoen en geen ontwikkelpunt meer is, verwijzen we naar het kwaliteitsplan 2019 en kwaliteitsverslag 2018. 
 
Ook is geïnventariseerd waar we trots op zijn en waar we extra aandacht aan willen besteden. In hoofdstuk 2 zijn de 
punten opgenomen waar we trots op zijn. Hoofdstuk 3 geeft verbeter- en/of ontwikkelpunten aan. 
Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen de locaties en de ondersteunende diensten. 
Ook de Centrale Cliënten- en Familieraad (CCFR), de Ondernemingsraad (OR) en bestuurder hebben input gegeven. 
 
In bijlage 1 vindt u nadere informatie over ons organisatieprofiel en in bijlage 2 over ons personeelsprofiel. 

  

                                                           
1  Voor de wijkzorg wordt het kwaliteitskader wijkverpleging aangehouden.   
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2. Wat gaat goed, waar zijn we trots op? 
 

2.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de zaken waar men trots op is en/of wat verbeterd is. Er wordt hierbij een 
onderscheid gemaakt tussen normen vanuit het kwaliteitskader en uitkomsten vanuit meetinstrumenten. Bij de 
ondersteunende diensten is hier geen onderscheid in gemaakt, aangezien deze instrumenten niet van toepassing zijn. 
 

2.2 De Meerwende  
Kwaliteitskader 
1. De onderlinge samenwerking tussen zorg, welzijn en facilitaire dienst; de hoofden/coördinator geven hierbij het 

goede voorbeeld door samen te werken en af te stemmen. Dit straalt uit naar de rest van de organisatie en men 
helpt en begrijpt elkaar nu beter. 

2. Het werken met aandachtsvelders, die in het locatieMT hun bevindingen bespreken. 
3. De samenwerking tussen intra- en extramuraal en met lokale partijen; er is een goede verbinding tussen “binnen 

en buiten” via het Wijkontmoetingscentrum. Er is meer vraag naar wijkzorg, dagbesteding en themamaaltijden.  
 
Meetinstrumenten  
1. Verbeteringen in de schoonmaak; uit de interne audit en Staalkaartmeting kwam dit als verbeterpunt naar voren. 

Door onder meer het uitbreiden van het aantal minuten is de schoonmaak van de appartementen verbeterd. 
2. Uitkomsten hygiëneonderzoek GGD; de hygiënepreventiemedewerkers hebben de hygiëne goed in de hand, 

vooral op de PG (psychogeriatrische)-afdeling. 
3. Verbeteringen in communicatie; uit het (tussentijds) medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) bleek dat 

“communicatie” nog een aandachtspunt is. De manager en het hoofd Zorg & Welzijn gaan daarom regelmatig de 
afdelingen langs om alle ontwikkelingen te bespreken. Hiermee is de communicatie verbeterd, alhoewel dit een 
aandachtspunt blijft.  

 
2.3 De Meerstede 
Kwaliteitskader 
1. De dagbesteding; door deelname aan de dagbesteding kunnen cliënten “gevolgd” worden en kan tijdig 

ingegrepen worden, indien nodig (zorgpad). Er wordt intensief samengewerkt met het wijkteam. 
2. Positieve uitkomsten van gebruikte (kwaliteits-)methodieken/metingen.  
3. Hogere deelname aan trainingen sinds hoofden de medewerkers indelen en zij onderling mogen ruilen.  
4. Uitbreiding medewerkers; er zijn meer gastvrouwen/zorgassistenten overdag, die toezicht houden op de 

huiskamer, waardoor de werkzaamheden van verzorgenden worden verlicht en er minder gealarmeerd wordt. 
Verder is een casemanager op hbo-niveau aangesteld en is een medewerker in opleiding voor toegepast 
psycholoog. Hierdoor hoeft in de nabije toekomst de externe psycholoog minder ingeschakeld te worden. 

5. Onderlinge samenwerking tussen afdelingen PG, somatiek en wijkzorg; hoofden geven het goede voorbeeld. 
 
Meetinstrumenten 
1. De uitkomsten van de GGD, waarbij een score behaald is van meer dan 80%. Dit is hoger dan voorgaande jaren.  
2. De digitalisering van de meldingen incidenten medewerkers (MIM); de procedure is eenvoudiger en beter. 
3. Geen inzet van uitzendkrachten nodig door onderlinge samenwerking tussen de teams.  
 

2.4 ‘t Kloosterhof 
Kwaliteitskader 
1. Het geven van warme zorg door een betrokken en deskundig team, met aandacht voor de “unieke” bewoner.   
2. Het wooncomfort en de hoge cliënttevredenheid; de derde huiskamer wordt goed bezocht en bewoners zijn er 

enthousiast over.  
3. Het individuele welzijnsaanbod; dit aanbod staat nu “stevig” en mensen spreken hun waardering hierover uit. 
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4. Goede mix van verzorgenden en verpleegkundigen van verschillende niveaus en geen grote personeelstekorten, 

door een grote mate van flexibiliteit van oproepkrachten. 
5. Hoge score op de medewerkerstevredenheid.  
 
Meetinstrumenten 
1. Uitslagen van hygiënerapport GGD (zorg en keuken); bij de laatste controle gaf de GGD zelfs een uitmuntende 

uitslag zonder benodigde acties, tips of adviezen.  
2. De waardering van cliënten/mantelzorgers voor betrokkenheid en warmte van medewerkers (‘familiegevoel”), 

zoals uit de Staalkaartmeting naar voren kwam. 
3. Muziektherapie; tijdens de familieavond PG gaf de familie aan hierover zeer positief te zijn. 
 

2.5 Ondersteunende diensten 
2.5.1 HRM  
1. Ondersteuning aan management en leidinggevenden op het gebied van beheer administratie, beantwoorden van 

dagelijkse vragen en advies bij lastige kwesties. 
2. Inzet om extra personeel te werven om te komen tot de gewenste kwantitatieve en kwalitatieve bezetting; er is 

een actiegroep gestart en op de carrièrebeurs waren onze eigen zij-instromers aanwezig om hun ervaringen te 
vertellen. 

3. Ontwikkeling van het digitaliseren, zoals Employee Self Service (ESS), Manager Self Service (MSS) en personeels-
dossiers. Het doel hiervan is betere/efficiëntere administratieve ondersteuning voor medewerkers/ 
leidinggevenden. 

  
2.5.2 Opleidingen 
1. Het opleiden van veel leerlingen van verschillende niveaus. 
2. Onze naamsbekendheid; deze groeit bij scholen (ROC’S en HBO-V). 
3. Binnenhalen van veel subsidie voor opleiden. 
4. Ontwikkelingen rondom het nieuwe leermanagementsysteem, een belangrijke randvoorwaarde voor verdere 

professionalisering. We kunnen hiermee veel makkelijker monitoren wie bevoegd en bekwaam is. Ook voor 
medewerkers zelf wordt een veel beter overzicht gecreëerd en men kan zich digitaal inschrijven voor trainingen.  

 
2.5.3 Communicatie 
1. Invoeren huisstijl waarin betrokkenen zich herkennen; de 1e stap in een succesvolle introductie van een huisstijl.  
2. Nieuwe website; doelgroepsgericht, toegankelijk in toon en inhoud, helder en pakkend in beeldgebruik.  
3. Succesvolle communicatie rondom cliëntportaal: de campagne rondom de verschillende introducties verliep 

goed, mede door goede samenwerking tussen ICT en communicatie.  

 
2.5.4 Beleid/Kwaliteit 
1. De uitkomsten van de externe audit ISO Zorg en Welzijn; er zijn slechts twee aandachtspunten naar voren 

gekomen, met dank aan betrokken medewerkers.  
2. De kleine stafafdeling die samen veel werk verricht.  
3. Kritische blik op kwaliteit: we vragen ons steeds meer af of iets toegevoegde waarde heeft of niet. 

 
2.5.5 Financiën 
1. Doorgevoerde verbeterprocessen in het kader van fraudepreventie. 
2. Implementatie van de zorgmonitor.  
 
2.5.6 ICT 
1. Succesvolle invoering cliëntportaal. 
2. Voorbereidingen op invoering van het digitaal toedieningssysteem intramuraal, waarmee de veiligheid van de 

medicatie verbeterd wordt.  



Kwaliteitsplan 2020          Pag. 6 v 17 

 

3. Wat kan beter/Wat is in ontwikkeling?  
 

3.1 Leren & Verbeteren 
Minimaal tweemaal per jaar bespreken we in de verschillende overlegvormen (MT, CCFR, OR en commissie Kwaliteit, 
Personeel en Organisatie van de Raad van Toezicht) de stand van zaken van het kwaliteitsplan: welke verbeteringen 
zijn doorgevoerd en waar willen we nog aan werken. Via het kwaliteitsverslag en het kwaliteitsjaarplan, die op alle 
relevante overlegvormen geagendeerd worden, vindt de terugkoppeling binnen en buiten de organisatie plaats, zoals 
met het Zorgkantoor en zorgorganisaties van het lerend netwerk. 
 
In dit hoofdstuk wordt per locatie en per organisatieonderdeel aangegeven wat men geleerd heeft van de 
inzet/resultaten van verschillende instrumenten/methodieken en waaraan men nog aandacht wil besteden. Op deze 
wijze wordt gewerkt aan leren en verbeteren. Tevens worden de kadernormen die vanuit vorig kwaliteitsplan en -
verslag nog open staan (oranje) benoemd.  
Bijlage 3 geeft een overzicht van te nemen acties naar aanleiding van de verbeter- en ontwikkelpunten. 
 

3.2 De Meerwende 
Kwaliteitskader 
1. Invoeren gewenste rooster; het basisrooster is op orde, maar is kwetsbaar. Ook is het lastig om medewerkers 

voor extra taken, zoals EVV (eerstverantwoordelijke verzorgende)-taken en werkbegeleiding, vrij te plannen. Het 
heeft de voorkeur om een werkbegeleider per unit te hebben en dit wordt nu tijdelijk ingevuld vanuit 
opleidingen. Er zijn reeds voldoende werkbegeleiders, maar voor extra ondersteuning op de afdeling wordt nu 
een leercoach ingezet. In 2020 is hiervoor extra geld beschikbaar.  
Leerlingen zijn onderdeel van het rooster, maar niet volledig inzetbaar. De wens is daarom om werkbegeleiding 
apart te begroten. 

2. Invoeren gastvrijheidsconcept; er zijn al veel voorbereidingen getroffen voor de invoer hiervan en veel disciplines 
en de CFR worden erbij betrokken. De daadwerkelijke invoering vindt in 2020 plaats. 

3. Bevorderen deskundigheid en professionaliteit om medewerkers in professie te zetten. 
 
Leren & Verbeteren 
1. Relatief hoge percentage decubitus afdeling somatiek; er is een pilot gedaan met inzet van specifiek materiaal en 

een verpleegkundige volgt de opleiding wondzorg.  
2. Aanpassen Staalkaart op PG-cliënten/familie; de huidige vragen van de Staalkaart zijn vooral gericht op 

somatische cliënten.  
3. Communicatie; hoewel er stappen gezet zijn op dit gebied, is blijvende aandacht voor communicatie nodig.  
 

3.3 De Meerstede 
Kwaliteitskader 
1. Meer inhoud geven aan functie verpleegkundige om verpleegkundigen te kunnen behouden. Mogelijkheden 

hiervoor zijn door het laten geven van klinische lessen, deelname aan de Verpleegkundige Advies Raad (VAR), 
EVV’schap en uitvoer van complexe handelingen. Ook komt aandacht voor (bij-)scholing van Spaarne ziekenhuis. 

2. Uitbreiding medewerkers; de wens is meer mensen ’s avonds op de huiskamers aan te stellen (toezicht) en meer 
inzet van de facilitaire dienst voor het dagelijks reinigen van alle toiletten. 

3. Uitbreiding nachtdienst; door een extra nachtdienst kan men bij calamiteiten de wijk in gaan. 
 
Leren & verbeteren 
1. Communicatie; dit was een aandachtspunt vanuit het (tussentijdse) medewerkerstevredenheidsonderzoek. Er is 

scholing voor uitgezet.  
2. Planning inzet kwaliteitsinstrumenten/methodieken; het is soms lastig voor medewerkers om de uitvraag van de 

diverse (kwaliteits-)instrumenten te kunnen inplannen (zie bijlage 4 voor het overzicht van instrumenten/ 
methodieken 2020). 

3. Aanpassen Staalkaart op PG-cliënten/familie (zie kopje De Meerwende).  
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3.4 ‘t Kloosterhof 
Kwaliteitskader 
1. Aandacht voor feedback geven/ontvangen, intervisie, scholing, klinische lessen; ’t Kloosterhof was met intervisie 

gestart, maar dit krijgt onvoldoende opvolging. Ook lukt deelname aan klinische lessen niet altijd door de 
dagelijkse hectiek. 

2. Gebrek aan (algemene) ruimtes; niet alle ruimtes worden goed benut, de Huiskamer PG begane grond is te klein 
en de receptie is gedateerd. 

3. Leren omgaan met de nieuwe domotica en eventuele uitbreiding hiervan.  
4. Scholing huishoudelijke medewerkers en keukenmedewerkers (sociale hygiëne). 
5. Aantrekken van meer keukenmedewerkers en medewerkers brasserie (deels al gedaan). 
 
Wat kan beter? 
1. Aanpassing Staalkaart op PG-cliënten/familie (zie De Meerwende). 
2. Uitbreiding uren en deskundigheid werkbegeleiders; opdrachten van leerlingen worden steeds “complexer” en er 

zijn steeds meer stagiaires van hogere niveaus. Het is belangrijk dat de werkbegeleiders hiertoe uitgerust blijven. 
3. Uitwerking aandachtspunten uit interne audit medicatieveiligheid. 
 

3.5 Ondersteunende diensten 
3.5.1 HRM  
1. Inzet om extra personeel te werven via actiegroep; dit is een blijvend actiepunt. 
2. Het is een blijvend actiepunt om te komen tot de gewenste kwantitatieve en kwalitatieve bezetting. 
3. Aanpassen procedures en beleid op recente ontwikkelingen, zoals werving en selectie en arbeidsvoorwaarden. 
 
3.5.2 Opleidingen 
1. Eenduidig beleid rondom opleiden. 
2. Evaluatie leerlingenbeleid. 
3. Opzetten van een eigen opleiding voor jonge beroepsbeoefenaars samen met andere zorgorganisaties in 

Haarlemmermeer en het ROC. 

 
3.5.3 Communicatie 
1. Duidelijkheid rondom taken en verantwoordelijkheden rondom communicatie: wat doet de 

communicatieadviseur wel en wat niet?  
2. Te hoge verwachtingen van de bijdragen die medewerkers kunnen leveren aan de communicatie, zoals aan de 

website en zorg-tv, in verband met te weinig tijd hiervoor en voor leren/toepassen van nieuwe vaardigheden.  

 
3.5.4 Beleid/Kwaliteit 
1. Evalueren procedures/documenten handboek op noodzaak en gebruiksvriendelijkheid; de (kwaliteits-)procedures 

worden doorgenomen met de vraag of het document wat toevoegt en/of dit eenvoudiger kan.  
2. Uitwerking geven aan aandachtspunten vanuit de externe audit en risico-inventarisatie en –evaluatie RIE (Arbo). 
3. Verder verfijnen ‘nieuwe’ privacywetgeving (AVG).  

 
3.5.5 Financiën 
1. Verbeteren managementinformatiesysteem. 
2. Verbeteren van de administratieve organisatie en interne controle. 
 
3.5.6 ICT 
1. In kaart brengen en nemen van maatregen ten aanzien van veiligheidsrisico’s.  
2. Herijken van het applicatielandschap. 
3. Afronden invoering digitaal toedieningssysteem intramuraal en implementeren van dit systeem voor de wijk. 
4. Volgen (en vervolgens kiezen voor) domotica en innovatieve toepassingen (zie ook jaarplan 2020) via regionaal 

project vanuit de transitiegelden, met als uitgangspunt: wat heeft de cliënt eraan? 
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3.6 Openstaande normen uit kwaliteitskader  
In het kwaliteitsplan en -verslag 2018 stonden nog een aantal acties open. De meeste acties zijn inmiddels uitgevoerd 
en/of niet meer van toepassing. Onderstaande acties voeren we in 2020 uit:  
- Evalueren Levensverhalen: willen we ermee doorgaan? Wat voegt het toe? Kan het efficiënter?  
- Evalueren leerplein: kunnen we dit meer leven inblazen, is de informatie nog actueel? 
- Deelnemen en uitvoering geven aan het regionale actieplan ‘Samenwerken met naasten’.  
- Uitvoering geven aan de implementatie Wet zorg en dwang. 
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4. Waardering 
 
4.1 Waardering Bestuur 
Als bestuurder ervaar ik een hoge kwaliteit van zorg. Dit blijkt onder meer uit de hoge medewerker- en cliënt-
tevredenheid, relatief weinig inzet van ‘personeel niet in loondienst’, betrokken medewerkers en korte lijnen.  
Verder gebeurt er veel aan professionalisering en optimalisering, onder meer op gebied van ICT en communicatie in 
de vorm van een nieuwe huisstijl en website. 
 
Punten waar nog extra aandacht aan besteed wordt zijn onder meer: 

 Een betere informatievoorziening, waaronder de managementrapportages en –indicatoren 

 Verantwoordelijkheid laag in de organisatie leggen en het ontwikkelen van persoonlijk leiderschap 

 Inzet van voldoende medewerkers voor alle afdelingen; met name ’s avonds in de huiskamers  
Al met al ben ik trots op wat we met onze organisatie bereikt hebben. 

 
4.2 Waardering CCFR  
De CCFR heeft met bijzondere interesse het kwaliteitsplan 2020 van Zorgcentra Meerlanden gelezen en spreekt haar 
waardering uit over de wijze waarop dit kwaliteitsplan is samengesteld. De CCFR is van mening dat Zorgcentra 
Meerlanden de meeste thema’s uit het kwaliteitskader goed invult. Dit blijkt onder meer uit de hoge 
cliënttevredenheid naar aanleiding van de Staalkaartanalyse en het PREM-tevredenheidsonderzoek. 
 
De CCFR heeft wel een aantal verbeterpunten, zoals blijvende aandacht voor:  

 Warme maaltijd (vlees). 

 Schoonmaak. 

 Mantelzorgers en vrijwilligers.  

 Wet zorg en dwang. 
 
De CCFR is van mening dat het kwaliteitsplan een mooi uitgangspunt is van waaruit goede sturing mogelijk is. De Raad 
heeft alle vertrouwen in de realisatie van het kwaliteitsplan 2020 en wenst de organisatie hierbij alle succes toe. 

 
4.3 Waardering OR  
De ondernemingsraad hecht er veel waarde aan dat de cliënt centraal staat en dat de medewerkers, vrijwilligers en 
mantelzorgers goed voorbereid zijn om gezamenlijk de zorg en aandacht aan onze cliënten te kunnen waarborgen.  
 
De OR is trots op het feit dat het afgelopen jaar meer aandacht gegeven is aan: 

 Mondzorg; goede mondzorg vraagt kwaliteit en tijd en dit is de afgelopen jaren verbeterd.  

 Advance care planning; er wordt nu veel beter en eerder gesproken over de wensen van cliënt/mantelzorg.  

 Dubbel aftekenen van opiaten.  

 Activiteitenbegeleiding en dagbesteding. 
Ook is de OR van mening dat Zorgcentra Meerlanden haar cliënten goede (basis)zorg verleent en dat de 
woonomgeving goed ingericht is op de doelgroepen. 
 
De OR ziet ook verbeterpunten, waaraan in 2020 gewerkt kan worden: 

 Aandacht voor medicatieveiligheid intramuraal/extramuraal in brede zin (van malen medicatie tot polyfarmacie).  

 Opstellen van beweegplannen voor cliënten (zoals in De Meerstede gedaan wordt) voor de andere locaties.  

 Stagiaires/leerlingenbegeleiding: door opleidingen en werkbegeleiding. 

 Waarborgen ondersteuning psychiatrisch verpleegkundige (dit is kwetsbaar als er maar een is) en/of psycholoog, 
eventueel ook voor de wijkzorg. 

 Meer inzet op het gebied van domotica. 
De grootste uitdaging is volgens de OR echter gelegen in het vinden én behouden van goede medewerkers!  
Wij zien goede en positieve ontwikkelingen die in het belang zijn van de cliënt, de medewerker en de organisatie.  
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Bijlage 1 Bedrijfsprofiel  
 
Missie, Visie & Kernwaarden 
 
Missie 
’t Kloosterhof, De Meerwende en De Meerstede ondersteunen ouderen in de regio in hun behoefte op het gebied van 
Wonen, Zorg & Welzijn. 
 
Visie 
 Kwaliteit en professionaliteit staan voorop bij het beantwoorden van de vragen van onze cliënten in onze 

woonzorgcentra en de wijk 

 Wij werken regionaal en lokaal samen en dragen hiermee bij aan het verbeteren van de leefomgeving van onze 
cliënten 

 We leren dagelijks bij om de kwaliteit van zorg- en dienstverlening te optimaliseren 

 
Kernwaarden:  Persoonlijk & Professioneel 
 
Wij staan voor: 

MET ELKAAR 
Persoonlijk & Professioneel 

 

Doelgroepen 
Onderstaande grafiek geeft een overzicht van het aantal cliënten per Zorgzwaartepakket (ZZP) (31 oktober 2019):  
 

 
 
De leeftijdsverdeling van onze cliënten is als volgt (31 oktober 2019):  
 

 
 
 

  

1 0 1 61

99

54 5 1 1

ZZP1 ZZP2 ZZP3 ZZP4 ZZP5 ZZP6 ZZP7 ZZP 9 OVERIGE

Aantal cliënten per ZZP

4 10 26
42

63
49

28 1

ONDER 70 
JAAR

70-75 JAAR 76-80 JAAR 81-85 JAAR 86-90 JAAR 90-95 JAAR 95-100 
JAAR

100+

leeftijdsverdeling cliënten
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Zorgverlening 
’t Kloosterhof, De Meerwende en De Meerstede bieden: 

 Intramurale zorg (mensen met dementie of somatische problematiek) 

 Kortdurend verblijf (respijtzorg, eerstelijns verblijf en geriatrische revalidatie) 

 Wijkzorg (voorheen thuiszorg genoemd) 

 Maaltijden, zowel in onze locaties als thuis 

 Wijkontmoetingscentra (“inloop” en ontmoeting) waaronder laagdrempelige inloop voor bijvoorbeeld een kopje 
koffie en activiteiten onder begeleiding 

 Geïndiceerde dagbesteding  

 Individuele begeleiding 

 Huishoudelijke hulp 

 Diensten via de WijkServicePas zoals boodschappendienst, klussendienst, kapper, pedicure, manicure of 
gezichtsbehandeling aan huis, maaltijden, activiteiten op locatie of uitstapjes. 

 
De totale opbrengst van de Wlz, inclusief extramurale Wlz-dienstverlening bedraagt € 16.939.830 en de totale 
opbrengsten zijn € 20.003.408. 
 

Locaties 
Zorgcentra Meerlanden heeft drie locaties: 

 De Meerwende in Badhoevedorp 

 De Meerstede in Hoofddorp  

 ’t Kloosterhof in Aalsmeer 
 
De drie locaties van Zorgcentra Meerlanden zijn kleinschalig van opzet. De Meerwende en ’t Kloosterhof zijn landelijk 
gelegen terwijl De Meerstede meer stedelijk van aard is. 
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Bijlage 2 Profiel personeelsbestand/personeelssamenstelling 
 

Formatie overzicht  
Onderstaande tabel geeft inzicht in de formatie van de verschillende functionarissen, inclusief leerlingen, bij 
Zorgcentra Meerlanden:  
 

Formatieoverzicht  
september 2019 
 

De Meerstede De Meerwende ’t Kloosterhof 

Intramuraal    

Zorg assistent 5.46 4.69 1.11 

Helpende niveau 2 5.60 8.69 2.00 

Medewerker groepsbegeleiding  3.31 4.28 

Medewerker welzijn 2.33 3.44 1.67 

Verzorgende IG niveau 3 23.78 22.95 11.51 

EVV-er 3.33 10.22 5.11 

Verpleegkundige niveau 4 2.44 6.22 3.67 

Verpleegkundige niveau 5   0.56 

Leerling niveau 3 en 4 5.56 16.00 2.67 

    

Facilitair 12.58 15.24 11.47 

    

Extramuraal    

Leerling 0.78 1.11 0.89 

Helpende   0.44 

Verzorgende niveau 3/EVV 5.06 5.11 1.78 

Verpleegkundige niveau 4  0.96 2.22 

Verpleegkundige niveau 5 0.78 1.56 0.44 

 
In dit overzicht zijn geen staffuncties opgenomen. 
 
In de leerlingformatie zitten ook leerlingen die opleiding doen vanuit een functie, bijvoorbeeld een niveau 3 die de 
opleiding niveau 4 doet. 
 
Het is belangrijk dat onze personeelssamenstelling meegroeit met de toenemende zorgzwaarte. Wij leiden onze 
medewerkers op. Ons eigen opleidingscentrum speelt in op de zorgvraag middels interne trainingen. Daarnaast 
bieden we onze medewerkers de mogelijkheid, daar waar gewenst en mogelijk, naar een hoger niveau door te 
groeien via opleiding. Enkele opleidingstrajecten voor niveau 4 zijn al lopende en in 2020 gaan weer enkele 
medewerkers daarmee starten. Wanneer het lukt om onze huidige verpleegkundigen te behouden, zal dit in de 
toekomst een toename van het aantal verpleegkundigen niveau 4 laten zien. 
 
Tevens is het belangrijk dat aandacht besteed wordt aan het levensfasebeleid onder andere voor oudere 
medewerkers. Deze actie kan bijdragen aan de inzetbaarheid van medewerkers. 
  

In- en uitstroom 2019  
In de volgende tabel is te zien hoeveel medewerkers uit dienst en in dienst kwamen van januari tot en met augustus 
2019 (Dit is exclusief medewerkers met een 0-uren contract):  

september 2019 Totaal 2019 

Instroom 57 

Uitstroom 35 
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Verzuim  
Het verzuimpercentage was in 2018 gemiddeld 4,8%. Dat is beduidend lager dan het landelijk gemiddelde en het 
gevolg van een structurele aanpak verzuim. In 2019 zien we een stijging van het verzuim. Een analyse heeft nog geen 
oplossingsrichting opgeleverd. Voor begin 2020 staat gepland om samen met de bedrijfsarts te kijken wat nodig is om 
het verzuim weer omlaag te krijgen. We bekijken wat binnen onze invloedsfeer ligt, waarbij we ons realiseren dat het 
landelijke verzuimcijfer ook gestegen is.  
 

 
 
 

Vrijwilligers 
Wij maken veel gebruik van vrijwilligers. In 2019 was de verdeling als volgt (1/12/2019):  

Locatie Aantal vrijwilligers 

De Meerwende 111 

De Meerstede 120 

‘t Kloosterhof 71 

 
 

Ratio personele kosten versus opbrengsten2  
De totale opbrengst van de Wlz, inclusief extramurale Wlz-dienstverlening bedraagt € 16.939.830 en de totale 
opbrengsten zijn € 20.003.408. 
 
De vaste salariskosten zijn €10.431.524. Dit is 52,15% van de totale opbrengsten. 
Inclusief pensioen, sociale lasten, PNIL (behandelaren, uitzendkrachten en stagiaires) en andere personeelskosten is 
dit €14.555.814. Dit is 72,77% van de totale opbrengsten. 
 

  

                                                           
2 De gegevens in deze paragraaf zijn gebaseerd op de prognose over 2019 die op basis van de gegevens tot en met het derde 

 kwartaal is gemaakt. 
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Bijlage 3 Plan van Aanpak Kwaliteitskader 2020 
De verbeter- en ontwikkelpunten die in dit plan zijn opgenomen, staan tevens in onderstaande tabel. Dit overzicht zal 
in het eerste kwartaal 2020 nader (smart) ingevuld worden. Om de voortgang te monitoren wordt dit plan van 
aanpak minimaal tweemaal per jaar besproken in het (locatie)MT, hoofdenoverleg en met de CCFR en de OR.  
 

Locatie  Wat  Hoe, wie wanneer 
De Meerwende Invoeren van gewenste rooster om goede kwaliteit van zorg 

te kunnen leveren, waaronder toezicht op de huiskamers, en 
zo te voldoen aan het kwaliteitskader. Hiervoor worden 
diverse medewerkers aangetrokken. 

 

Implementeren plan van aanpak gastvrijheidsconcept.  

Opnieuw meten decubitus en eventueel aanvullende acties 
uitzetten.  

Via meten basisindicatoren. 

Extra en blijvende aandacht besteden aan communicatie.  

De Meerstede Uitbreiding medewerkers: Huiskamer en facilitaire dienst.  

Uitbreiding nachtdienst, zodat 1 medewerker bij calamiteiten 
de wijk in kan gaan. 

 

Inzetten vervolgtraject scholingstraject communicatie.  

Opstellen jaarplanning kwaliteit met tijdpad uitvraag 
instrumenten. 

Zie bijlage 2; deze planning wordt in 
de loop van het jaar bijgesteld. 

‘t Kloosterhof Opstellen plan van aanpak herinrichting begane grond. Inclusief receptie. 

Aandacht besteden aan de werking van domotica  
eventuele uitbreiding van domotica. 

 

Scholing huishoudelijke en keukenmedewerkers (sociale 
hygiëne). 

 

Uitbreiding medewerkers voor keuken en brasserie (deels al 
gedaan).  

 

Uitwerking geven aan verbeterpunten interne audit 
medicatieveiligheid. 

 

Alle locaties  Nieuwe impuls geven aan intervisie/casusbesprekingen. De 
VAR heeft hiervoor advies uitgebracht.   

O.a. door betrekken van stagiaires en 
meer ondersteunen door leiding. 

Medewerkers beter in professie zetten voor bevorderen 
deskundigheid en professionaliteit, waaronder aandacht voor 
behouden van verpleegkundigen. 

O.a. door geven van klinische lessen, 
deelname aan VAR, EVV’schap, 
uitvoer complexe handelingen en bij- 
laten scholen in ziekenhuis. 

Aanpassen Staalkaart voor PG-cliënten/familie, waaronder 
aanpassen score (vanuit externe audit). 

 

Werkbegeleiders meer uren uitroosteren en scholen door 
klinische lessen/symposia etc. 
 

Opdrachten van leerlingen worden 
“complexer” en er zijn steeds meer 
stagiaires van ‘hogere’ niveaus. 

Verantwoordelijkheid laag in de organisatie leggen en het 
ontwikkelen van persoonlijk leiderschap. 

 

HRM Voortzetten actiegroep ‘werven personeel’. Vinden én behouden van goede 
medewerkers!  

Actualiseren procedures en beleid HRM.  

Opleidingen Opstellen eenduidig beleid rondom opleiden.  

Evaluatie leerlingenbeleid. Stagiaires/leerlingenbegeleiding: 
door opleidingen/werkbegeleiding. 

Opzetten eigen opleiding voor jonge beroepsbeoefenaars.   

Communicatie Opstellen/communiceren duidelijk kader van taken en 
verantwoordelijkheden communicatieadviseur. 

 

Te hoge verwachtingen van de bijdragen van medewerkers 
aan de communicatie (te weinig tijd). 
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Locatie  Wat  Hoe, wie wanneer 
Beleid/Kwaliteit (Laten) Actualiseren procedures en beleid. Op noodzaak/ 

gebruiksvriendelijkheid. 

Verfijnen uitwerking privacywetgeving (AVG).  

Uitwerking geven aan aandachtspunten externe audit/RI&E.  

Financiën Verbeteren managementinformatiesysteem.   

Verbeteren administratieve organisatie en interne controle. waaronder managementrapportages 
en -indicatoren. 

ICT In kaart brengen /nemen van maatregen t.a.v. 
veiligheidsrisico’s. 

 

Herijken van het applicatielandschap.  

Afronden invoering digitaal toedieningssysteem intramuraal  
implementeren van dit systeem voor de wijk.  

 

Volgen (en vervolgens kiezen voor) domotica en innovatieve 
toepassingen via regionaal project.  

Uitgangspunt: wat heeft de cliënt 
eraan? 

Nog openstaande 
normen Kwaliteitskader 

Evalueren Levensverhalen: willen we ermee doorgaan? Wat 
voegt het toe? Kan het efficiënter?  

 

Evalueren leerplein: kunnen we dit meer leven in blazen, is 
de informatie nog actueel? 

 

Deelnemen en uitvoering geven aan het regionale actieplan 
‘Samenwerken met naasten’.  

 

Uitvoering geven aan de implementatie Wet zorg en dwang.  

CCFR Blijvende aandacht voor de warme maaltijd (vlees).  

Blijvende aandacht voor schoonmaak.  

Blijvende aandacht voor mantelzorgers en vrijwilligers.   

OR Aandacht voor medicatieveiligheid intramuraal/extramuraal 
in brede zin (van malen medicatie tot polyfarmacie).  

 

Opstellen van beweegplannen voor cliënten (zoals in De 
Meerstede gedaan wordt) voor de andere locaties.  

 

Waarborgen ondersteuning psychiatrisch verpleegkundige 
(dit is kwetsbaar als er maar een is) en/of psycholoog, 
eventueel ook voor de wijkzorg. 
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Bijlage 4 Meetinstrumenten/methodieken kwaliteit 2020 
 

2020 Instrument/methodiek verantwoordelijke Eventuele toelichting 

Januari  Begin meting basis en personele indicatoren  
Bespreken jaaroverzicht MIC (melding 
incidenten cliënten) in CFR  
Bespreken MIM (melding incidenten 
medewerkers) in LMT (locatieMT) 
Bepalen risico’s in MT 
Interne audit AVG 

Hoofden/EVV 
Managers 
 
Managers 
 
Bestuurder/MT  
FG’s 

 

Februari Interne audit kwaliteit Auditoren 
(hoofden) 

Beleidsmedewerker 
ondersteunt hierbij 

Maart  Einde meting basisindicatoren Hoofden/EVV  

April  (Eventueel bespreken MIC Q1 in CFR) 
Bespreken MIM in LMT 

Managers 
Managers 

 

Mei  PREM? Wijkverpleeg-
kundige/ 
beleidsmedew. 

Het is nog niet bekend of 
en wanneer de PREM in 
2020 uitgevraagd wordt 

Juni  Aanleveren kwaliteitsverslag, inclusief NPS 
(Net Promoter Score) 
Aanleveren uitkomst basisindicatoren  
Aanleveren uitkomst personeelsindicatoren 

Beleidsmedew. 
 
Beleidsmedew. 
HRM  

 
 
Beleidsmedew. voert in 

Juli  Bespreken ½ jaarlijks overzicht MIC in CFR 
Bespreken MIM in LMT 
Update risico’s bepalen in MT 

Managers 
 
Managers 
Bestuurder/MT 

 

Augustus    

September Interne audit kwaliteit Auditoren 
(hoofden) 

Beleidsmedewerker 
ondersteunt hierbij 

Oktober  (Eventueel bespreken MIC Q3 in CFR) 
Bespreken MIM in LMT 
interne audit RIE (nog nader uit te werken) 

Managers 
Managers 
MT/beleidsmedew 

 

Externe audit Walvis 
 

MT/beleidsmedew T.a.v. externe audit: 
aandacht voor ISO 
normen: waaronder 
leveranciers-
beoordelingen en 
controle eigen beleids-
afspraken  

November  Staalkaartanalyse (tevredenheid cliënten IM)   

December Aanleveren kwaliteitsplan   

Onaangekondigd GGD   

Indien optreedt/ 
sprake van is 

Calamiteiten, prisma-analyse, klachten, Inspectie, Uitvraag zorgverzekeraars/gemeentes 
(verplicht) 
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Bijlage 5 Afkortingenlijst  

 
AVG  Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) 
Arbo  Arbeidsomstandigheden  
 

CCFR  Centrale Cliënten en FamilieRaad  

CFR  Cliënten-en FamilieRaad 
 

Elv  Eerstelijns verblijf 

ESS  Employee Self Service  
EEV  Eerst Verantwoordelijke Verzorgende 

 

FG  Functionaris gegevensbescherming 

 

GGD  Gemeentelijke Gezondheidsdienst 
 

HRM  Human Resource Management (Personeelszaken) 

 

ICT   Informatie- en Communicatie Technologie 
ISO   Internationale Organisatie voor Standaardisatie 
 

LMT  Locatie Management Team  

 
MIC  Melding Incidenten Cliënten 

MIM  Melding incidenten Medewerkers 
MSS  Manager Self Service  
MT   ManagementTeam 
MTO  Medewerkerstevredenheidsonderzoek 
 

NPS  Net Promoter Score 

 
OR   OndernemingsRaad 

 

PG  PsychoGeriatrische 

PREM  Patient Reported Experience Measures (tevredenheidsonderzoek cliënten) 

 
RIE  Risico-inventarisatie – en evaluatie (arbeidsomstandigheden) 

 
VAR   Verpleegkundige Adviesraad 

 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Internationale_Organisatie_voor_Standaardisatie

