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Voorwoord 

 

2019, een jaar om trots op te zijn 

 

Het jaar 2019 was een mooi jaar voor QuaRijn. Met aanstekelijk enthousiasme hebben medewerkers echt hun 

beste beentje voorgezet om voor cliënten iedere dag een dag van waarde te maken. Ontelbare voorbeelden zijn 

te noemen: prachtige boswandelingen maken, taarten bakken (Heel QuaRijn bakt), voorstellingen, 

bloemstukken maken, familiebijeenkomsten, en nog veel meer. Het zijn vaak de kleine dingen die een dag mooi 

maken.  

Samen met de centrale cliëntenraad en lokale cliëntenraden hebben we gesprekken gevoerd over hoe we de 

inbreng van cliënten nog beter kunnen benutten. In gesprek met elkaar levert dat de synergie op die we graag 

willen. Een nieuwe regeling voor de medezeggenschap is daarvan het resultaat. Het is een regeling voor en door 

medezeggenschapsraden geworden. Ook bij de totstandkoming van de kwaliteitsplannen voor de locaties en 

ook bij QuaRijn brede ontwikkelingen, is de inbreng van de cliëntenraad vaak intensief en constructief geweest.  

Vol trots en zelfbewust hebben we verder gewerkt aan het QuaRijnlands werken, onze besturingsfilosofie. Een 

mix van zelforganisatie en QuaRijnse kaders. We merken dat we hierin op de goede weg zijn en met regelmaat 

beoordelen we samen of we nog de juiste bestemming bereiken. Tussentijds vraagt dat om aanpassingen. Maar 

ook dat is QuaRijnlands.  

Het werven en opleiden van nieuwe medewerkers, van binnen en buiten de sector, heeft een enorme impuls 

gekregen door een prachtige wervende campagne, die vele tientallen nieuwe collega’s heeft opgebracht. En we 

weten: meer vaste collega’s geven meer continuïteit en dus een hogere kwaliteit van zorg en begeleiding. 

Ook plezierig wonen draagt bij aan de kwaliteit van leven. Daarom is het een mooie prestatie dat de drie 

nieuwbouwprojecten in 2019 conform planning zijn voortgezet. De oplevering van het eerste landhuis van het 

nieuwe Zonnehuis was een feit en het resultaat mocht er wezen! 

Een grote beweging hebben we gemaakt op het gebied van resultaatgericht werken. We wilden echt beter grip 

krijgen of we resultaten behalen en daarbij ook doelen stellen die haalbaar zijn. Het kwaliteitskader is daarbij als 

kapstok gebruikt. De acht taartpunten hebben we vertaald naar concrete kwaliteitsdoelen. Dat hebben we 

samen met cliënten en medewerkers gedaan! Nog niet op alle doelen zijn concrete resultaten benoemd. Dat 

willen we in 2020 doen, gebaseerd op de eerste resultaten, en bedoeld om reële en haalbare normen te stellen 

om gezamenlijk een goed draagvlak te hebben. Een andere grote beweging bestond uit het geven van een 

aanzet om onze strategisch portfoliobeleid te bepalen. Samen met de afvaardiging van cliënten, onze 

medewerkers, ondernemingsraad en professionele adviesraad en onze externe stakeholders zijn bijeenkomsten 

gehouden om koers te zetten voor QuaRijn. En dat is gelukt. Hoe deze koers wordt vertaald in activiteiten wordt 

in 2020 verder uitgewerkt. 

Met alle medewerkers hebben we de schouders gezet onder alle belangrijke thema’s, met een aanstekelijk 

enthousiasme. En hoewel we er nog niet zijn, er valt namelijk altijd te leren, doen we met trots verslag van de 

resultaten! 

 

 

Mirjam Hagen, 

Bestuurder QuaRijn 
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Een woord van waardering door de scheidend voorzitter CCR 
 

Als scheidend voorzitter van de CCR van QuaRijn wil ik mijn waardering en zeker ook mijn bewondering 

uitspreken naar de bestuurder. Onder haar leiding en sturing heeft de medezeggenschap binnen QuaRijn de 

juiste vorm gekregen.   

Op centraal niveau in de CCR is er een laagdrempelig, goed en open overleg, waarbij de raad goed geïnformeerd 

wordt en kan meedenken en –praten over op handen zijnde (beleids)zaken. De lokale raden hebben een 

afvaardiging in de CCR en via die lijn zijn ook die steeds vroeg op de hoogte van beleidsontwikkelingen van 

QuaRijn. De cliëntenraden bestonden altijd al bij QuaRijn, maar werden in de locatie vaak gezien als een (lastig 

element) bedreiging.   

 

De situatie is nu anders; ook in de locaties is steeds duidelijker dat de raden geen bedreiging vormen: er wordt 

erkend dat ook zij gaan voor het welzijn van de cliënt en dat ze graag meedenken over hoe dit het beste vorm 

kan krijgen.  De lokale raden worden (daarom) steeds meer (in een vroeg stadium) betrokken bij het beleid van 

de locaties. Er wordt geluisterd naar de LCR’s en hun inzichten worden meegenomen in de uitvoering van het 

beleid binnen de locaties.  

 

Het interessante van het werk in de CCR is dat je meedenkt op beleidsniveau en dat je meepraat over de 

problemen waar men tegen aanloopt bij de invoering van beleid binnen QuaRijn.  

In de loop der jaren is de medezeggenschap uitgegroeid tot een echte medezeggenschap. Het is zeker geen loze 

kreet en met de nieuwe regels van de WMCZ kan dit verder uitgroeien tot een nog beter overleg.  

 

Ik heb er vertrouwen in dat dit in de toekomst ook zeker zal gebeuren. 

 
Truus de Kreuk 
Voorzitter CCR 2019 
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Inleiding 
 

Een warm hart 
In het contact met de cliënt wordt de kwaliteit geleverd. Daar zijn we van overtuigd. Een plezierige dag die zinvol 

bijdraagt aan het bestaan van onze cliënten is ons streven. Elke dag van waarde noemen we dat. En daar is al 

ons werk op gericht. Een goede woonplek, lieve en deskundige zorgverleners, lekker eten, goede zorg is de 

essentie van QuaRijn. Het jaar 2019 is erop gericht geweest om juist de professionele, meetbare kant van die 

warme zorg verder te ontwikkelen. Het beschikbaar komen van de kwaliteitsgelden heeft ons daar zeker bij 

geholpen. Daarvan hebben we extra mensen kunnen aanstellen die het welzijn (spelletjes doen, meer bewegen, 

koffie drinken en ga zo maar door) extra hebben bevorderd.  

Naast een warm hart is ook planmatig werken aan kwaliteit belangrijk, omdat het leren en systematisch 

verbeteren een onderdeel van het dagelijks werk is. Leren en verbeteren vergt een bepaalde mate van 

structuur.  

Een structuur helpt  
Het systematisch werken aan kwaliteit heeft in 2019 een grote vlucht genomen. Het landelijke 

kwaliteitskader heeft daaraan bijgedragen, maar we hebben het systeem naar een eigen, werkend 

kwaliteitsmodel omgezet.  

Figuur 1: Kwaliteitsmodel QuaRijn 
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Resultaatgericht werken, de PDCA en eigenaarschap 
 

Op locatieniveau en voor de wijkverpleging zijn kwaliteitsplannen ontwikkeld die zijn uitgevoerd. Het 

kwaliteitskader en ons model boden een mooi handvat om te specificeren waar QuaRijn voor staat. Maar 

we merkten ook dat we nog onvoldoende resultaatgericht werkten aan kwaliteitsverbetering. Dat maakte 

dat we de behoefte hadden om ook na te denken over welke specifieke kaders nodig zijn om de geleverde 

zorg te meten en te volgen. Daarom hebben we een eerste set aan indicatoren ontworpen die gebaseerd 

zijn op het kwaliteitskader en ontwikkelde de verantwoordingscyclus. In 2019 zijn de indicatoren voor de 

eerste keer in beeld gebracht per locatie en in de thuiszorg. De PDCA cyclus is het fundament voor 

kwaliteitsverbetering. Concrete doelen stellen (gebaseerd op onder andere de uitkomsten 

‘inspectierapporten’ en de cliënttevredenheidsmeting), deze uitvoeren en monitoren en verbeteren aan de 

hand van de resultaten is aangescherpt. Performance management noemen we dat.  

Figuur 2: Indicatoren overzicht 

 

 

 

 

Aan de hand van bovenstaand overzicht hebben we de locaties gevraagd de stand van zaken voor hun 

locatie in te vullen. Daarvoor hebben zij een format ontvangen waarin de resultaten genoteerd werden.  In 

dit verslag laten we de resultaten zien.  
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1. Profiel van QuaRijn  

1.1 Werkgebied 
QuaRijn ligt prachtig gelegen in het midden van het land. In het kaartje staat het werkgebied van QuaRijn. Het 

werkgebeid heeft voornamelijk een landelijk karakter.  

  

 

We bieden veel verschillende vormen van zorg en ondersteuning. In het onderstaande plaatje staat een 

overzicht. Zie bijlage 1 voor verdere gegevens over de voorzieningen. 

 

1.2 Missie 
QuaRijn biedt senioren een breed pakket van wonen, welzijn en zorg in de gemeenten Bunnik, 

Renswoude, Rhenen, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal en Wijk bij Duurstede. Hierdoor zijn we altijd bij u in de 

buurt.  
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QuaRijn heeft als missie om de levenskwaliteit en menselijke waardigheid van de cliënten te ondersteunen. 

Hierbij richten we ons niet alleen op ouderen, maar ook op hun naasten en hun hulpverleners in de regio.  

Levenskwaliteit bij ouderen kan door afnemende gezondheid erg worden bedreigd. Deze ouderen zijn dan in 

toenemende mate aangewezen op langdurige zorg. Onze rol is om professionele kwaliteit te bieden, maar vóór 

alles de unieke mens werkelijk te zien, te erkennen en hiernaar te handelen. Zorg en hulp bieden die 

daadwerkelijk waarde toevoegt aan het leven van elke persoon. Dát is de kunst.  

De afgelopen jaren is de langdurige zorg ingrijpend gewijzigd: ouderen wonen langer thuis en waar mogelijk 

verlenen familie, vrienden en vrijwilligers een groot deel van de zorg. Professionele zorg voegt in wanneer de 

zorg te complex wordt en ondersteunt of adviseert de naasten over de basiszorg. Dat vraagt van medewerkers 

om samen te werken met de mensen en hulpverleners om de cliënt heen, te beschikken over de juiste expertise 

en een flexibele opstelling.  

1.3  Visie 
De visie van QuaRijn sluit hierbij aan: QuaRijn biedt kwalitatief hoogwaardige professionele zorg en diensten op 

de Utrechtse Heuvelrug en in de Kromme Rijnstreek. Op zo’n manier dat elke dag van waarde is.   

 

1.4  Kernwaarden  
Dit doen we vanuit de kernwaarden:  

Dichtbij, gedreven, nieuwsgierig … en met vertrouwen.  

Onze zorg en dienstverlening komen elke dag opnieuw tot stand in dialoog en in samenwerking met de cliënt en 

directe naasten. Zij houden zo veel mogelijk de regie. Onze inzet is persoonlijk, warm naar de klant en invoegend 

in de samenwerking. Wij zijn pas tevreden als onze cliënten dat zijn. 

 

Bekijk onze website voor meer informatie en lees ook de inspirerende blogs en vlogs van QuaRijn medewerkers. 

 

 

Video dienstenpakket QuaRijn 

 
 

https://www.quarijn.nl/
https://www.quarijn.nl/blogs
https://www.quarijn.nl/vlogs
https://www.youtube.com/watch?v=l7nJ6E-hz1o
https://www.youtube.com/watch?v=l7nJ6E-hz1o
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1. Persoonsgerichte zorg en ondersteuning 
Voor 2019 wilden we zoveel mogelijk een situatie creëren waarin cliënten zich thuisvoelen en het leven op hun 

eigen manier kunnen leven. Dat betekent onder meer een respectvolle houding, om geborgenheid en veiligheid 

te bieden en diensten die zijn toegesneden op de individuele cliënt. Iedereen handelt daarnaar: de zorg, 

facilitaire dienstverlening en de medische, paramedische en psychosociale diensten.  

In 2019 hebben we samen met Careyn het project ‘REIN’ ontwikkeld. Het project kent drie pijlers: 

persoonsgerichte zorg, teamwork en persoonlijke ontwikkeling.  

 

Rein is een fictief personage maar zou er echt kunnen zijn. Vroeger werkte Rein ook in de ouderenzorg. Nu 

is hij cliënt. Rein is grappig, (eigen)wijs en net even anders. Rein deelt zijn kennis en ervaringen met jou en 

wil jouw ervaringen weten. Rein geeft inzichten en zet je aan het denken met vragen en dilemma’s. Rein laat 

je leren wanneer en hoe jij het wil. Maar waar je vooral ook heel veel kunt leren van en met Rein. Want Rein 

leert, viert, beweegt, geniet en maakt het verschil! Met een aanbod op het online platform (www.ikbenrein.nl) 

en offline spellen en activiteiten kun je je verder verdiepen in je werk of aan de slag gaan met persoonlijke 

ontwikkeling. Niet alleen binnen onze organisatie, maar ook met collega’s van andere ouderenorganisaties 

in de regio Utrecht.  

 

 

 

We hebben onszelf ten doel gesteld om middels dit project nog meer persoonsgericht te werken. In het 

programma zitten daarvoor diverse tools. We stellen ons ook doelen en meten in de praktijk om te zien of we 

daadwerkelijk de resultaten halen. Voor persoonsgerichte zorg staat hieronder benoemd welke doelen we 

hebben gesteld en welke resultaten we hebben behaald. 

 

Tabel 1: Resultaten 2019 per kwaliteitsdoel: ‘persoonsgerichte zorg’ 

Resultaat Persoonsgerichte zorg  
% deel 

nemers REIN 
Informatie over beroep en 

hobby's  
Multidisciplinair 

zorgplan voor akkoord 
Levensloop 
aanwezig 

Totaal QuaRijn 47% 41,42% 44,93% 31,16% 

Doelen: 
• Voor iedere cliënt is samen met cliënt/familie een multidisciplinair 

zorgplan opgesteld 
• Voor iedere cliënt is de levensloop beschreven 
• Dienstenportfolio is vastgesteld 

Meten 

25 % deelnemers aan REIN 

Steekproef dossiers:.  
- informatie over beroep/hobby’s aanwezig 
- Multidisciplinair zorgplan voor akkoord 
- Levensloop aanwezig 

http://www.ikbenrein.nl/
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Toelichting op de resultaten 

De resultaten lijken op het eerste oog niet heel positief. Verdere analyse laat zien dat het dossier niet altijd 

gebruikt wordt om informatie voor cliënten vast te leggen, maar dat er andere (mogelijk beter passende) 

vormen zijn gevonden, zoals levensboeken. Deze worden ook gebruikt door mantelzorgers om een gesprek te 

voeren met de cliënten. Dit levert prachtige momenten op. 

Het akkoord op het multidisciplinair zorgplan lijkt eveneens laag. Ook hiervoor geldt dat in het ECD niet het 

juiste vinkje is aangevinkt.  

Maar gaat het hier nu om persoonsgerichte zorg? Het gaat vooral om naast de cliënt te staan. Te luisteren naar 

de wensen en behoeften en daarop een passend (multidisciplinair) antwoord te vinden, zeggenschap vorm 

geven. Daarom is het in gesprek zijn met de cliënt, de  naasten en met elkaar belangrijk. Het multidisciplinair 

overleg en het zorgplan helpen daarbij. In 2019 is hier goed op ingezet. De cliëntenapp is ontwikkeld en de pilot 

is in uitvoering gebracht, huiskamergesprekken en familieavonden zijn gehouden, familienet is werkbaar, etc.  

Daarnaast wordt op steeds meer plekken een gestructureerd MDO gehouden, waarin de inbreng van 

behandelaren goed is geborgd. De samenwerking tussen de disciplines, en het effect daarvan op het 

welbevinden van de cliënt, worden hiermee vergroot. 

Wat leren we: 

Het helpt ons en de teams als we in heldere kwaliteitskaders aangeven hoe we willen werken. De manier van 

meten kan hier dan beter op worden aangesloten en teams kunnen dan zelf beter beoordelen in hoeverre ze 

voldoen aan de kwaliteitsdoelen.  

2. Wonen en welzijn 
Collectief is er behoefte aan meer bewegen, activiteiten en naar buiten gaan. Van dagelijkse wandelingen tot 

een jaarlijks uitstapje. Omdat veel bewoners een klein persoonlijk netwerk hebben, is er vanuit de teams 

geïnvesteerd om zich in te zetten voor ‘plezier en bewegen’. Dat heeft meerdere functies; behalve dat dit het 

gevoel van welzijn vergroot, levert bewegen ook een bijdrage aan voorkomen of verminderen van klachten, zo 

lang mogelijk in stand houden van de autonomie en verminderen van onrust en onbegrepen gedrag.  

Teams hebben veel plannen ontwikkeld om dit mogelijk te maken. Van personele oplossingen om meer uren 

voor activiteiten vrij te spelen (inzet van welzijnsmedewerkers, gastvrouwen of huishoudelijke hulp om 

zorgmedewerkers te ontlasten), tot praktische zaken als: budget en een bus voor uitstapjes, aanschaffen van 

een belevenistafel, braintrainer, motomed en de tuin aantrekkelijker maken.  We blijven intensief samenwerken 

met leefpleziercoaches en beweegagogen. Op meerdere locaties toetsten we of cliënten en familieleden 

tevreden zijn over de aangeboden activiteiten.  

Op de locatie in het Zonnenhuis is het eerste landhuis van de nieuwbouw opgeleverd en zijn cliënten naar deze 

locatie verhuisd. Het nieuwe pand is prachtig en voldoet aan de huidige eisen van een comfortabele, duurzame 

leef- en werkomgeving.  

 

Doelen: 
• Activiteiten sluiten aan bij cliënt wensen  
• Zorg en welzijn werken samen in een team 
• Nieuwbouw op schema 

Meten: 
• % vrijwilligers per team 
• Medewerkers welzijn bij teamoverleg 
• Nieuwbouw op schema 

https://www.youtube.com/watch?v=JkZeoMmJTbE
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Tabel 2: Resultaten 2019 per kwaliteitsdoel: ‘wonen en welzijn’ 

Resultaat 2019 Wonen en welzijn  
% vrijwilliger per team Medewerker welzijn bij teamoverleg Nieuwbouw op schema 

Totaal QuaRijn 
23,56% 

Ja=40,63%  
Soms=37,5% 
Nee=21,9% ☺ 

Toelichting op de resultaten 

We zien dat de medewerkers welzijn nog niet standaard deelnemen aan het teamoverleg. Voor een 

bredere kijk op hoe het met de cliënt gaat en het teamklimaat op de afdeling is het interessant te 

verkennen of dat beter kan. 

Wat leren we: 

We kunnen verder onderzoeken hoe een integralere benadering nog verder vorm kan krijgen. 

3. Veiligheid 
QuaRijnbreed is er veel aandacht voor MIC- en MIM-meldingen. Die zijn geëvalueerd in teamvergaderingen, 

methodisch besproken in het werkoverleg en omgezet in verbeteracties. Eigenaarschap is belegd bij 

aandachtsfunctionarissen. De kwaliteitsverpleegkundigen hebben hierbij een actieve rol, bijvoorbeeld om op 

basis van meldingen preventieve acties in te zetten. De analyse van de MIC meldingen moet nog wel beter. 

Aandacht voor betere trendanalyse en effecitiviteit van interventies is noodzakelijk. 

Ook voor andere relevante onderwerpen wordt gewerkt met aandachtsfunctionarissen (medicatieveiligheid, 

decubitus preventie, gemotiveerd gebruik van vrijheidsbeperkende maatregelen, HACCP, infectiepreventie). 

Hygiëne en bewustwording krijgen extra aandacht in het dagelijkse primaire proces. Denk aan het werken 

volgens de kledingrichtlijnen, weten wanneer handschoenen of een schort gedragen moet worden, bewustzijn 

rondom handhygiëne, incomateriaal meteen opruimen en kennis van de HACCP-richtlijnen.   

Door welzijnmedewerkers in te zetten is er extra begeleiding en aandacht voor veiligheid in huiskamers. Dit 

draagt bij aan een gevoel van rust en veiligheid en minder vallen door bewoners.  

Ook behandelaren hebben een bijdrage gehad in het vergroten van de veiligheid van onze cliënten. Zij denken 

mee in commissies, maar helpen ook praktisch om het leven van cliënten veiliger en vriendelijker te maken. 

Denk hierbij bijvoorbeeld aan het aanreiken van praktische hulpmiddelen en beter bewegen. Daarnaast maken 

zij ook landelijke richtlijnen QuaRijn specifiek, die voor hun vakgebied van belang zijn.  

Nog enkele voorbeelden van commissies: de commissie Wet Zorg en Dwang heeft grote stappen gezet in het 

implementeren van de nieuwe wet Zorg en Dwang. Een beleidsplan is ontwikkeld, scholingen zijn in gang gezet, 

functionarissen zijn benoemd, het ECD is aangepast, familie is geïnformeerd, etc.. Deze commissie monitort 

tevens de (en juistheid van) toegepaste vrijheidsbeperkende maatregelen. De commissie infectiepreventie heeft 

een audit laten uitvoeren, waar verbeterpunten uitkwamen waaraan gewerkt wordt. Op de geriatrische 

revalidatie afdeling (GRZ) ontwikkelen we ons naar TopCare. In 2019 zijn hierin de eerste stappen gezet. 

Tenslotte zijn in 2019 de eerste stappen gezet in het oprichten van een ethische commissie. Deze zal in 2020 

ingesteld worden. 

Gezamenlijk afspraken maken over behandeling rond het levenseinde (advance care planning, ACP) is voor 

QuaRijn niet nieuw. Afspraken hierover zijn steeds beter vastgelegd in het zorgdossier en zijn met regelmaat 

besproken met cliënt of familie. De toetsing van deze indicator is standaard onderdeel gemaakt van de interne 

controle dossiers.  
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Tabel 3: Resultaten 2019 per kwaliteitsdoel: ‘veiligheid’ 

Resultaten 2019 Veiligheid 

 

% decubitus % ACP  
vastgelegd 

Medicatiefouten  
bespreken 

% afspraken 
eten / drinken 

Gemiddeld aantal 
oefeningen BHV 

% VBM  

Totaal QuaRijn 3,57% 78,96% Ja=38%  
Soms=28%  
Nee=34%  

64,17% 1,05 34,83% 

 

Toelichting op de resultaten 

De concrete resultaten geven inzicht in waar we staan en het helpt ons om een streefdoel te formuleren 

voor 2020. Dan geeft het tevens inzicht in waar de ontwikkelpunten liggen. Deze ontwikkelpunten zijn 

opgenomen in het kwaliteitsplan van 2020. 

Wat leren we: 

Het meten van de resultaten verscherpt de focus op het behalen van het gewenste doel.  

4. Leren en verbeteren van kwaliteit 
Zoals al eerder gesteld is in 2019 geinvesteerd in het meer resultaatgericht werken. Bij het benoemen van de 

onderwerpen waarop we resultaten willen boeken zijn teammanagers en medezeggenschapsorganen betrokken 

geweest. We hebben toen met name de onderwerpen vastgesteld, de normering van het resultaat vindt in 2020 

plaats, gebaseerd op een eerste meting die eind 2019 plaatsvond. De resultaten van deze meting zijn in dit 

verslag al gepresenteerd. De gedachte achter het meten is dat we de PDCA cyclus goed kunnen toepassen als we 

werken met concrete, maar vooral ook gedeelde doelen. Voor het leren en verbeteren van kwaliteit vormden de 

kwaliteitsplannen het uitgangspunt.  

Het lerend netwerk levert een belangrijke meerwaarde. Het helpt  ons om ons beleid in een breder perspectief 

te plaatsen en te leren hoe het ook anders kan. Zo is het kwaliteitsplan besproken en hebben we tips en tops 

uitgewisseld. Daarnaast geeft het ons een bevesstiging op de wijze waarop we te werk gaan.  

Doelen 
• Aandachtsvelders in positie/team 
• Kwaliteitsindicatoren monitoren 
• Afspraken behandeling rondom levenseinde vastleggen 

(ACP) 
• Standaard medicatiefouten bespreken in team  
• Afspraken maken over eten en drinken 
• Hygiene richtlijnen op orde 

Meten: 
• % decubitus (2,6%) 
• % ACP vastgelegd 
• Medicatiefouten altijd bespreken  
• % afspraken over eten en drinken 
• Richtlijnen hygiëne beschikbaar 
• Aantal oefeningen BHV (minimaal 1x) 
• % vrijheidsbeperkende maatregelen 
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Tabel 4: Resultaten 2019 per kwaliteitsdoel: ‘leren en verbeteren’’ 

 Leren en verbeteren 

 Voortgang kwaliteitsplan ingevuld % BIG bevoegd en bekwaam  

Totaal QuaRijn  Ja=78% 
Nee = 21% 

55,93% 

 

Toelichting op de resultaten 

Het percentage bevoegd en bekwaam vertekent hier. In de meting zijn alle BIG handelingen meegenomen. 

Kijken we naar de vitale BIG handelingen, dan ligt het percentage tegen de 90%. We zijn echter wel van mening 

dat het bijhouden van de vaardigheden, ook op de niet-vitale BIG handelingen wel belangrijk is. Daarom hebben 

we in deze meting alle handelingen meegenomen.   

Wat leren we: 

Het meten van de resultaten verscherpt de focus op het normeren en behalen van het gewenste doel.  

5. Leiderschap, governance en management 
De besturingsfilosofie, het QuaRijnlands werken, vormde ook in 2019 het uitgangspunt. Kort gezegd komt het 

erop neer dat we meer regie in de teams leggen, binnen de kaders die QuaRijn stelt (de Qua van QuaRijnlands). 

In deze filosofie gaat de invulling van de zorg voor cliënten meer vorm krijgen dichtbij de cliënt. Teams en 

ondersteuning krijgen daarbij hulp van hulplijnen (staf). Daarom is in 2019 al geanticipeerd op de 

medezeggenschap van cliënten dichterbij het team te organiseren. Nog niet alle lokale cliëntenraden waren 

volledig bemand. Een nieuwe regeling voor medezeggenschap is opgesteld. Desalniettemin zijn teams wel 

intensief in contact met de cliënten/familie. De totstandkoming van de kwaliteitsplannen voor 2020 getuigt 

daarvan!  

De projectenkalender en de kaderbrief zijn met elkaar in verband gebracht. Dat heeft geleid tot een eenduidige 

prioritering van projecten, ten behoeve van organisatieontwikkeling. Daarnaast is de werkwijze voor het 

totstandkomen van een begroting voor 2020 van centraal naar decentraal ontwikkeld.  

Verder is het bepalen van de strategische koers voor 2020-2025 ingezet, met vele relevante partijen. Interne 

stakeholders (cliënten, teammanagers, zorgverleners, behandelaren en medezeggenschapsorganen) zijn hierbij 

nadrukkelijk utgenodigd, evenals de externe stakeholders. Voor 2020 biedt dat mooie uitgangspunten.  

Kwaliteitsdoelen 
• Vorderingen op het kwaliteitsplan 
• Deskundigheid: BIG scholingen, maandthema’s organiseren 

Meten: 
• Per verantwoordingsperiode is de voortgang kwaliteitsplan 

ingevuld 
• % BIG bevoegd en bekwaam 
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Tabel 5: Resultaten 2019 per kwaliteitsdoel: ‘leiderschap en management’ 

 
Leiderschap en management  

Voltallig LCR 3x/ jaar overleg met doelgroep 

Totaal QuaRijn 5 LCR wel 
2 LCR niet  

4,35 

 

Toelichting op de resultaten 

Op diverse manieren investeren teams in de relatie met de cliënt en de familie. Zij organiseren bijvoorbeeld 

familieavonden en huiskamergesprekken, gemiddeld 4,35 keer per jaar. De reacties van de deelnemers zijn 

ronduit positief! 

Wat leren we: 

De georganiseerde medezeggenschap vergt voor 2020 verdere verdieping. 

6. Personeelssamenstelling en vrijwilligers 
 

Teams hebben goede inhoudelijke ideeën over aanvullende expertise, op maat van de locatie. En vooral ook 

creatieve ideeën om de teamsamenstelling zo aan te passen dat taken werden herverdeeld en zorg- en 

welzijnscapaciteit werd uitgebreid. QuaRijnlands werken vergrootte het werkplezier en bood uitdagingen.  

In juli 2019 heeft QuaRijn het online leerplatform REIN voor haar medewerkers gelanceerd. REIN bevat online 

trainingen voor het vak, voor samenwerking met de cliënt, voor het team en voor de persoonlijke ontwikkeling 

van medewerkers. Als een training in zijn geheel wordt doorlopen, is er aan het einde een certificaat. Wil een 

medewerker slechts van een onderdeel meer weten, dan is ook dat mogelijk. REIN heeft vele aantrekkelijke 

opties zoals een plek waar je collega’s ontmoet en een zelfscan. Eind 2019, een half jaar na de introductie van 

REIN is voor het eerst gemeten. De zorgmedewerkers maken hier goed gebruik van (zie ook eerder in dit 

jaarverslag). 

Doelen 
• Samenwerking met LCR  
• In gesprek met de cliënt/familie 

Meten: 
• Voltallig LCR 
• 3x per jaar overlegmomenten met de doelgroep 

(famlieavond, huiskamer-gesprekken, spiegelbijeenkomst, 
etc)       
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Tabel 6: Resultaten 2019 per kwaliteitsdoel: ‘personeelssamenstelling’ 

Resultaten 2019 Personeelssamenstelling 
 

Proces planning/ 
rooster op orde 

< 6% verzuim  Gemiddelde 
instroom FTE 

Gemiddelde 
uitstroom FTE 

Personeel-inzet vs 
norm  

Totaal QuaRijn Ja: 84% 
Deels: 16% 

5,86% 0,70 0,54 97,0 

 

Toelichting op de resultaten 

Het verzuim ligt lager dan de norm. Mooi is verder nog te noemen dat er meer instroom is geweest dan 

uitstroom. Dit is mede het resultaat van een ‘mega campagne’ om het werk bij QuaRijn aan te prijzen. Dat heeft 

vele nieuwe medewerkers (en vooral ook zij instromers) opgeleverd! 

Wat leren we: 

Een goed dashbord geeft feitelijke feedback over de resultaten van onze investeringen en helpt ons om 

beter te sturen op resultaten.  

7. Gebruik van hulpbronnen 
In 2019 is een start gemaakt voor het kiezen van een nieuw ECD. Voor de WMO heeft dat geleid tot de 

implementatie van ONS. In 2020 wordt verder gewerkt aan dit proces. Daarnaast is in 2019 flink geinvesteerd in 

het optimaliseren van domotica. In de nieuwbouwprojecten heeft dit punt de volle aandacht gehad en ook voor 

de al bestaande locaties zijn verbeteringen doorgevoerd, maar het implementeren verloopt niet altijd naar 

tevredenheid. Daarom loopt dit nog door in 2020. Verder zijn in 2019 stappen gezet in het optimaliseren van het 

documentbeheer. Hiervoor is een nieuw digitaal systeem aangeschaft en is in 2019 al deels geimplementeerd. 

Dit punt loopt door in 2020. 

 

Doelen: 
• Voldoende gekwalificeerd personeel op de afdeling. 

Meten:  
• Proces planning/rooster op orde 
• < 6% verzuim  
• Instroom  
• Uitstroom  
• Inzet flexbureau ≤ norm (begroting). 
• Personeelsinzet vs norm (intram.) 
• Productiviteit vs norm (Wijkverpleging/KBC)       

Doelen 
• Financieel gezond 
• Domotica 

Meten: 
• + financieel resultaat vs  begroting 
• Inventarisatie mogelijkheden voor domotica 
• Optimaliseren documentbeheer 
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Tabel 7: Resultaten per kwaliteitsdoel: ‘hulpbronnen’  

Resultaat 2019 Hulpbronnen Domotica Documentbeheer 
 

Financieel resultaat tov begroting ☺  ☺  

Totaal QuaRijn -2,17%   

 

Toelichting op de resultaten 

Het resultaat op zorgteamniveau is nog niet positief. Daar staat tegenover dat andere bedrijfsonderdelen over 

het algemeen goede resultaten laten zien. Een betere en meer realtime monitoring is gewenst. 

Wat leren we: 

Een goed dashbord helpt ons om beter te sturen op resultaten. 

8. Gebruik van informatie 
In 2019 hebben we een cliëntwaarderingsonderzoek gehouden. Helaas was de uitvoering van het onderzoek van 

dermate kwaliteit dat de betrouwbaarheid van de resultaten ernstig in twijfel getrokken moest worden. 

Desalniettemin hebben we de rode draad en belangrijkste leerpunten uit het onderzoek ter harte genomen. 

Hieronder een overzicht van deze rode draad uit de resultaten: 

Wat gaat goed: 

• Ik heb vertrouwen in de deskundigheid van de medewerker (bezit de juiste kennis en vaardigheden) 

• Ik krijg voldoende aandacht, passend bij mijn persoonlijke behoefte en wens 

• Ik voel me met respect behandeld 

• Ik kan met eigen spullen mijn kamer inrichten. 
Wat kan beter: 

• De medewerkers zijn op de hoogte van de door mij gemaakte afspraken in het zorgleefplan en ik zie dit 
terug in de praktijk 

• Ik kan kiezen voor een maaltijd 

• Er is voldoende aandacht voor de invulling van de laatst levensfase. 
Rondom de maaltijdvoorziening heeft eind 2019 een verdiepend onderzoek plaatsgevonden over de ervaren 

kwaliteit van de voeding. De resultaten van dat onderzoek waren eind 2019 nog niet bekend.  

 

Tabel 8: Resultaten per kwaliteitsdoel: ‘informatie’  

De resultaten op Zorgkaart Nederland waren eind 2019 als volgt: 

 

 

 

 

Gemiddeld cijfer 

7,9 

Aanbevolen door: 

90% 

Aantal waarderingen: 

287 

Doelen 
• Cliënttevredenheid: NPS score ZKN > 8 

Meten: 
• NPS score ZorgkaartNederland 
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Toelichting op de resultaten 

Hoewel we dicht bij het doel zijn (namelijk > 8 op cliëntwaardering) hebben we het nét niet gehaald. De 

aanbevelingsscore is echter wel op een mooie hoogte! 

Wat leren we: 

We blijven de cliëntwaardering monitoren en gaan in 2020 een nieuw cliëntwaarderingsonderzoek 

uitvoeren om te weten waar we kunnen blijven verbeteren. 
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9. Resultaten per locatie 
 

In het voorgaande hebben we de beweging en de resultaten QuaRijnbreed benoemd. In dit hoofdstuk worden 

puntsgewijs de resultaten van de locaties benoemd. 

9.1 Ewoud & Elisabeth 
• Meer continuïteit, toezicht en activiteiten: een woonondersteuner in de huiskamer, welzijnsmedewerker 

in de middag voor activiteiten en gezelligheid, een leefpleziercoach voor meerdere individuele wensen 
van bewoners, een jaarprogramma met activiteiten gemaakt, vers koken op de afdeling.  

• Teams hebben de rollen in de teams verdeeld en zijn gegroeid in het uitvoeren van deze rollen. De rollen 
zijn: cliëntverantwoordelijke, kwaliteit/veiligheid, roosteraar, facilitair, financieel, samenwerking, 
scholing/werkbegeleiding en wonen/welzijn. Verpleegkundige ondersteuning. De verzorgenden met 
teamrol ‘wonen en welzijn’ zijn driemaal geschoold en zo is er in de teams hier ook meer aandacht voor. 
Teams hebben de inrichting van de woonkamers aangepast aan de doelgroep, en leefruimtes zijn schoon 
en veilig. 

• Leren en verbeteren: MIC meldingen worden per kwartaal in teamoverleggen besproken, audit medicatie 
uitgevoerd, aandachtsvelders medicatie hebben de aandachtspunten hieruit verbeterd. Alle teams 
werken met een verbeterbord, op alle aanwezige Ipads werkt het ECD (CURA) en de teammail. 

• Professionaliseren: rondom probleemgedrag wordt samengewerkt met gespecialiseerd verzorgend 
psychogeriatrie (GVP) / psycholoog en arts, wondzorg wordt methodisch begeleid onder supervisie van de 
locatieverpleegkundige, mondzorg is opgenomen in zorgleefplannen, bij transferproblematiek wordt 
fysiotherapie / ergotherapie ingezet, twee (goedbezochte) klinische lessen over palliatieve zorg, 
rapporteren volgens de SOEP methode, tilliften/tilmatten zijn in kaart gebracht en worden jaarlijks 
onderhouden, tilthermometer en risicoradar zijn per team ingevuld en aan de hiaten die hierin naar voren 
zijn gekomen, wordt samen met de fysiotherapeut gewerkt. 

• Drie verzorgenden hebben in een andere locatie meegelopen. 

• Teammanagers ondersteunen en coachen de zorgteams en facilitaire teams van nabij en hebben de 
training “de nieuwe jas” hiervoor gevolgd. 

• Lokale cliëntenraad is betrokken en aanwezig bij de opgestarte locatie overleggen. 

• Maandelijks zijn er budgetoverleggen, hierbij zijn de medewerkers met teamrol ‘financieel’ aanwezig. 

• Formatie van alle teams is eind 2019 op orde, afgestemd op de doelgroep en behoefte (op basis van de 
zorgzwaartepakketten (ZZP). 

• Mede door ondersteuning van de cliëntenraad zijn er vaste airco’s in de woonkamers, mobiele airco’s 
voor de cliëntkamers en centrale televisie in het restaurant gerealiseerd. 

• Elk team heeft twee maal een familieavond gehouden en hier informatie verzameld. 

• Vijf klachten zijn naar tevredenheid afgehandeld, waarvan één met hulp van de klachtenfunctionaris. 
Acties naar aanleiding van de klachten zijn uitgevoerd. 

9.2 Bunninchem 
• Formatie woonondersteuners is op orde: op de dag een continue aanwezigheid van woonondersteuners 

op beide huiskamers VPU (=verpleeghuisunit) 

• Goede samenwerking en afstemming tussen zorg en welzijn VPU. 

• Formatie AB’ers in het VZH is op orde: activiteiten worden op maat aangeboden. 

• Jaarkalender Welzijn is ontwikkeld en actief in gebruik. 

• Feestcommissie Bunninchem opgezet en komt actief bijeen. 

• MDO op de VPU verloopt goed. MDO VZH is opgestart, nog in de beginfase. 

• Taken en rollen in beide teams verdeeld. Aandachtsvelders op de VPU goed in positie, het VZH zit in de 
beginfase; loopt door in 2020. 

• Kwaliteit wondzorg VZH is verbeterd middels een wondzorgscholing. 

• Levensloop omschreven: VPU is gestart met het maken van levensboeken. VZH maakt gebruik van 
welzijnskaarten. 

• Teammanagers ondersteunen en coachen de zorgteams en facilitaire teams in nabijheid. 
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• Teams sluiten aan bij budgetoverleggen. 

• Team VPU heeft een coachingstraject gevolgd > resultaat samenwerking en communicatie is verbeterd. 

• Roosterproces op orde gebracht middels ‘Samen sturen doen we zo’ en het roosterdocument. 

• Centrale planner voor de locatie aangesteld. 

• Vrijwilligersbeleid geïmplementeerd.  

• Verbeterbord is in beide teams geïmplementeerd. 

• Verbouwing VPU: afdeling ingericht op de bewonersdoelgroep.  

• Samenwerking cliëntenraad: VPU en VZH zijn beide goed vertegenwoordigd in de lokale cliëntenraad. De 
samenwerking is het afgelopen jaar verbeterd. 

• In gesprek met de bewoner/familie: het organiseren van familieavonden en het “houdt de naaste vast” 
traject heeft ten positieve bijgedragen aan de samenwerking binnen de driehoek: bewoner, mantelzorger 
en professional.  

• Familienet is in gebruik genomen.  
 

9.3 Zonnehuis 
• Er is een start gemaakt met het opschrijven van de levensverhalen van de cliënten. 

• Op de pg afdeling is een welzijnskaart ontwikkeld en in gebruik genomen. 

• Verschillende afdelingen maken gebruik van de wensboom om aan te kunnen sluiten op de wensen en 
behoeften van de cliënt. 

• Een aantal afdelingen is gestart met een MDO. 

• Op de afdelingen zijn woonondersteuners ingezet om meer tijd en ruimte te creëren voor de persoonlijke 
verzorging van de cliënten en welzijnsactiviteiten met de cliënten. 

• Leefpleziercoaches worden ingezet op de afdelingen. 

• Er wordt gebruik gemaakt van familienet. 

• Een aantal teams is begonnen aan de voorbereiding om zelforganiserend te gaan werken. 

• Maandelijks is er een locatieberaad waarbij de teams en de ondersteunende diensten samen komen. 

• Alle teams zijn betrokken geweest bij het opstellen van de begroting. 

• De teams hebben een kwaliteitsplan voor het komende jaar opgesteld. 

• Een aantal afdelingen is bezig geweest met de voorbereiding op de verhuizing naar de nieuwbouw. 

 

9.4 Ridderhof 
• Start locatieberaad 

• Start welzijnsoverleg 

• Start scholing SOEP 

• Uitbreiding woonondersteuners en gastvrouwen 

• Nieuwe cliëntenraad 

• Uitbreiding Meerzorg 

• Verhoging naar ZZP7 

• Training “Houd de Naaste Vast” met leefpleziercoach 

• Start opleiden verpleegkundigen / uitbreiding leerlingen en zij-/doorstromers 

• Vergroten medicatieveiligheid 

• Verminderen middelen en maatregelen 

• Start REIN 

• QuaRijnlands werken eerste etage 

• Uitbreiding welzijnsmaterialen 

• Start op orde krijgen BHV 

• Van 2 naar 1 manager binnen de locatie 

• Ondersteuning en coaching binnen het VZH waardoor personele begroting weer op orde is 

• Aandachtsvelders benoemd binnen de locatie 

• GVP’ers opgeleid 
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• Zorgmedewerker heeft een palliatieve zorg cursus gedaan 

• Start toekomst VZH 

• Start verandering Ridderzaal 

• Start ontwikkelen levensboek 

 

9.5 Tabakshof 
• In 2019 is de start geweest van de nieuwe teammanager.  

• Het Geheugenvenster is aangesloten. 

• Een Open Dag georganiseerd waar veel (buurt-)bezoekers kwamen. 

• Start met het verbeterbord en actief aan de slag met het kwaliteitsplan. 

• Rapporteren op de zorgdoelen. 

• Training “Houd de Naaste Vast” samen met de leefpleziercoach. 

• Uitbreiding van het aantal woonondersteuners waardoor er (nog) meer aandacht is voor individuele zorg 
en welzijn. 

• Bezig met verdere ontwikkeling van verbetering welzijn. 

• Door start cursus werkbegeleiding actieplan gemaakt voor aannemen, ontvangst en inwerken leerlingen. 

• Maandelijks locatie –en budgetoverleggen. 

• Maandelijks zijn er budgetoverleggen, hierbij zijn de medewerkers met teamrol ‘financieel’ aanwezig. 

• Aandacht gegeven aan MIC invullen en evalueren tijdens de teamoverleggen. 

• Teams hebben de rollen in de teams verdeeld en zijn gegroeid in het uitvoeren van deze rollen. De rollen 
zijn: cliëntverantwoordelijke, kwaliteit/veiligheid, roosteraar, facilitair, financieel, samenwerking, 
scholing/werkbegeleiding en wonen/welzijn. 

• Formatie teams op orde. 

• Start met zelfsturend team middels verschillende coachingsbijeenkomsten. 

• Er worden 4 familie avonden in een jaar gehouden. 

 

9.6 Beatrix (PG en verzorgingshuis) 
• Meer continuïteit, toezicht en activiteiten: een woonondersteuner in de PG-huiskamers, een extra 

huiskamer gestart in het VZH, een leefpleziercoach en AB-er voor meerdere individuele wensen van 
bewoners, een jaarprogramma met activiteiten gemaakt. 

• Gestart met een ondersteunende dienst in het VZH.  

• Teams gesplitst, zowel VZH en PG gesplitst in 2 teams, dit voor continuïteit en kwaliteit van zorg. 

• Leren en verbeteren: MIC meldingen worden in teamoverleggen besproken. 

• Nieuwe teammanager voor het VZH en PG.  

• Lokale cliëntenraad is betrokken en aanwezig bij de opgestarte locatie overleggen. 

• In samenwerking met de zorgconsulente zijn er veel ZZP’s opgehoogd. 

• Binnen het VZH zijn er twee familieavonden geweest,  voor de PG is er één geweest. 

• MDO opgezet in zowel het VZH en PG. 

• Gesprekkken met eerste contactpersonen binnen het VZH hebben plaatsgevonden. 

• Binnen het VZH en de PG is een groot gedeelte van de zorgleefplannen gepersonaliseerd.  

• Op de PG zijn omgangsoverleggen opgezet. 

• CCE traject ingezet op de PG. 

• Op de PG is het afstemmingsoverleg geperfectioneerd volgens het PDCA. 

• De hulpmiddelen op de PG zijn geinventariseerd en verbeterd ingezet. 

• 2e kwaliteitsverpleegkundige is in september begonnen. 

 

9.7 Koekoek 
• In 2019 is de start geweest van de nieuwe teammanager.  
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• Het Geheugenvenster is gestart voor alle woningen en het Ontmoetingscentrum. 

• Een fantastisch feest gehad voor personeel en bewoners voor het 5-jarig jubileum van de Koekoek. 

• Rapporteren op de zorgdoelen. 

• Training “Houd de Naaste Vast” samen met de leefpleziercoach. 

• Uitbreiding van het aantal woonondersteuners waardoor er meer aandacht is voor individuele zorg en 
welzijn. 

• Uitbreiding van de activiteitenbegeleiding. Bij iedere afdeling is nu 1 activiteitenbegeleider aangesloten. 

• Maandelijks locatie –en budgetoverleggen 

• Maandelijks zijn er budgetoverleggen, hierbij zijn de medewerkers met teamrol ‘financieel’ aanwezig. 

• Lokale cliëntenraad is betrokken en aanwezig bij de opgestarte locatie overleggen. 

• Aandacht gegeven aan MIC invullen. 

• Start intervisie momenten. 

• Teams hebben de rollen in de teams verdeeld en zijn gegroeid in het uitvoeren van deze rollen. De rollen 
zijn: cliëntverantwoordelijke, kwaliteit/veiligheid, roosteraar, facilitair, financieel, samenwerking, 
scholing/werkbegeleiding en wonen/welzijn. 

• Formatie teams op orde. 

• Pilot palliatieve zorg op een afdeling. 

• Er worden  jaarlijks 2 herdenkingsdiensten gehouden in samenwerking met de geestelijk verzorger en de 
activiteitenbegeleiders.  

 

9.8 Wijkverpleging 
• Persoonlijk begeleider toegewezen en dossiers op orde (100%). 

• Op domeinen gerapporteerd, duidelijkheid gegeven over invulling observatielijsten. 

• Wondverzorging volgens de TIME methode geïmplementeerd. 

• Aandacht gegeven aan MIC invullen. 

• Klinische lessen gehouden. 

• Aandacht voor juiste registratie voor coördinatietaken vergroot. 

• Functioneringsgesprekken nieuwe stijl ingevoerd. 

• Mantelzorgtaken in kaart gebracht, de belasting of een tekort aan mantelzorg bij intake in kaart 
gebracht m.b.v. een meetinstrument en wensen mantelzorg vastgelegd in dossier. 

• Intervisie met goed resultaat uitgevoerd, feedbackregels gehanteerd. 

• Betere begeleiding stagiaires opgestart. 

• Minder telefonisch en meer fysiek contact om ontevredenheid te uiten. 

• Meer afstemming met planners gerealiseerd bij verzoeken van cliënten. 

• Zelfmanagement bij cliënten bevorderd. 

• Afspraken gemaakt over verantwoordelijkheden en grenzen m.b.t. psychische zorg. 

• ZKN meer bekend gemaakt.  

• Controle op medicatietoediening op orde gebracht. 

• Scholing m.b.t. terminale zorg met medicatiepompen gerealiseerd.  
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Bijlage 1 Gegevens van QuaRijn 
 

Tabel 1: Locaties met doelgroepen 

Intramurale locaties + VPT Cat. Doelgroep   

Het Zonnehuis Zwaar Somatisch  Extramurale zorg WLZ 

 Zwaar Psychogeriatrisch  Doorn, Beatrix 

De Ridderhof Zwaar Psychogeriatrisch  Leersum / Amerongen 

 Licht Verzorging  Wijk bij Duurstede 

Ewoud & Elisabeth Gasthuis Zwaar Psychogeriatrisch  Bunnik 

 Licht Verzorging  Rhenen / Veenendaal / Renswoude 

 Zwaar Somatisch   

Bunninchem Licht Verzorging   

 Zwaar Verzorging  Extramurale zorg Wmo 

Beatrix Licht Verzorging  Utrechtse Heuvelrug 

De Tabakshof Zwaar Psychogeriatrisch  Wijk bij Duurstede 

De Schermerij VPT Somatisch   Bunnik 

Over het Spoor  VPT Somatisch   Rhenen / Veenendaal / Renswoude 

De Koekoek,  Zwaar Psychogeriatrisch   

Ewoud & Elisabeth Gasthuis Zwaar Somatisch en PG   

Bunninchem Zwaar Somatisch en PG   

Beatrix Zwaar Somatisch en PG   

 

Wmo - voor de uitvoering van de functie huishoudelijke hulp in het kader van de Wmo heeft QuaRijn contracten 

afgesloten met de gemeenten Wijk bij Duurstede, Veenendaal, Rhenen, Renswoude, Bunnik en Utrechtse 

Heuvelrug.   

Tabel 2: Stichting QuaRijn levert in 2019 de zorg binnen diverse wettelijke kaders: 

Huishoudelijke verzorging   WLZ/Wmo 

Beschermd wonen Wmo 

Begeleiding WLZ/Wmo 

Persoonlijke verzorging WLZ/ZvW 

Verpleging  WLZ/ZvW 

Behandeling WLZ/ZvW 

Verblijf op grond van de WLZ WLZ 

1e Lijns verblijf ZvW 
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Tabel 3: Stichting QuaRijn biedt in 2019 zorg aan de doelgroepen: 

Psychiatrische aandoening 

Psychosociale problemen 

Geriatrische revalidatie 

Somatische aandoening of beperking 

Psychogeriatrische aandoening of beperking 

CVA-cliënten 

Orthopedische cliënten   

Cliënten met Korsakov 

1e Lijns verblijf 

 

QuaRijn biedt haar zorg- en dienstverlening zoveel als mogelijk integraal - samenhangend - aan, met aandacht 

voor kwaliteit en een totaalpakket. We leveren de zorg en diensten zowel thuis bij de cliënt als op onze locaties: 

zorg- en dienstverlening met en zonder verblijf. We leveren ook private zorg- en dienstverlening, hetzij 

gefinancierd door een PGB, hetzij deels of geheel gefinancierd door de cliënt zelf. 

 

De Tabakshof (B.V.) 

In 2010 heeft QuaRijn de B.V. De Tabakshof opgericht met stichting QuaRijn als enig aandeelhouder. De 

werkzaamheden van/in de B.V. worden uitgevoerd op de begane grond van de locatie De Tabakshof aan Het 

Bosje 11 in Elst, provincie Utrecht. De Tabakshof biedt gespecialiseerde zorg aan maximaal 13 mensen met 

dementie, met veel persoonlijke aandacht en maatwerk. Bij De Tabakshof werken we met een grotere bezetting 

aan medewerkers in vergelijking tot de reguliere zorg. Voor deze bijzondere zorg betalen de bewoners naast de 

reguliere eigen bijdrage (op grond van de WLZ en hun inkomen) een eigen bijdrage aan De Tabakshof/QuaRijn.   
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 Tabel 4: Kerngegevens productie, capaciteit, personeel en opbrengsten 2019 

Cliënten 
 

Aantal cliënten met verblijf (ZZP, VPT, 1e lijns verblijf en beschermd wonen) per 

einde verslagjaar 

515 

Aantal cliënten dagactiviteiten per einde verslagjaar 104 

Aantal extramurale cliënten exclusief cliënten dagactiviteiten per einde verslagjaar 1.084 

Capaciteit 
 

Aantal beschikbare plaatsen met WLZ-verblijf per einde verslagjaar 505 

Productie 
 

Aantal intramurale verzorgingsdagen in verslagjaar  45.228 

Aantal intramurale verpleegdagen in verslagjaar 95.806 

Aantal dagen VPT 32.301 

Aantal dagdelen dagactiviteiten in verslagjaar 25.930 

Aantal uren extramurale productie in verslagjaar (exclusief dagactiviteiten) 76.524 

Aantal uren Wmo huishoudelijke verzorging 71.686 

Personeel 
 

Aantal personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar  1.417 

Aantal fte personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar 672 

Bedrijfsopbrengsten 
 

Totaal bedrijfsopbrengsten in verslagjaar 57.811.000 

Waarvan opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning  54.725.000 

Waarvan overige bedrijfsopbrengsten 3.086.000 
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Bijlage 2 Analyse personeelssamenstelling 
 

In de rapportage heeft u al meer kwalitatieve ontwikkelingen gelezen m.b.t. de personele samenstelling en 

ontwikkeling. In de tabel hieronder staan nog enkele cijfers over de personele samenstelling. 

Tabel 1: Personele samenstelling 

aard van de aanstellingen    
aantal personeelsleden  

 658 

ingezette FTE   316 

% bepaalde tijd op 31-12   37,36% 

Percentage inzet PNIL   6,49% 

Percentage kosten PNIL   5,69% 

Gemiddelde contract omvang   0,48 

Kwalificatieniveaus zorgverleners en vrijwilligers    
ingezette  FTE 316  
Niveau 1 Z&W 13,49 4,27%  
Niveau 2 Z&W 53,85 17,04%  
Niveau 3 Z&W 129,25 40,90%  
Niveau 4 Z&W 16,02 5,07%  
Niveau 5 Z&W 6,67 2,11%  
Niveau 6 Z&W 0 0,00%  
Behandelaren 23,35 7,39%  
Leerlingen 34,31 10,86%  
overig 39,08 12,37%  
Aantal stagiaires   340 

Aantal vrijwilligers   741 

Ziekteverzuim    
Verzuimpercentage   5,37% 

Meldingsfrequentie   1,16 

In-, door- en uitstroom    
Percentage instroom   33,74% 

Percentage uitstroom   18,84% 

Percentage doorstroom   3,95% 
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Bijlage 3 Jaarmonitor vrijheidsbeperkende maatregelen 
 
 

VBM %   
VBM 
Stoel   Bedhekken 

BED VBM 
overig Bed Totaal Alarm/Domotica 

% VBM 1 of 
meer 

             

    
 

              

Bunnik N= 60 0 I 28,3 I 13,3 III 41,7 II 61,7 V  42,7% 

E&E N=144 5,6 I 26,3 I 16,0 IV 42,3 II 38,2 III 43,0% 

     
 

     
 

     
 

  

Ridderhof N=174 5,7 I 12,6 I 14,9 IV 27,6 I 69,0 V 24,3% 

Koekoek N=120 0 I 5,8 I 10,0 II 15,8 I 94,2 V 11,7% 

Tabakshof N= 39 0 I 30,7 I 7,7 I 38,5 I 92,3 V 44,0% 

     
 

     
 

     
 

  

Beatrix N= 72 0 I 4,2 I 6,9 I 11,1 I 43,1 IV 8,0% 

ZH PG N= 54 3,7 I 7,4 I 16,7 V 24,1 I 37,0 III 17,0% 

ZH GP N= 93 0 I 0 I 0 I 2,2 I 0 I 0,7% 

     
 

     
 

     
 

  

QuaRijn N=756 2,6 I 13,6 I 11,6 III 25,3 I 54,5 V 24,5% 

                          

 
Percentiel  Categorie Performance   Kleur 
 0 – 15%  I  Ver bovengemiddeld  donkergroen 
15 – 35%  II  Bovengemiddeld  lichtgroen 
35 – 65%  III  Gemiddeld   geel 
65 – 85%  IV  Ondergemiddeld  oranje 
85 – 100%  V  Ver ondergemiddeld  rood 
 
Voor Domotica wordt een driepuntsschaal gehanteerd. 
Domotica worden als lichtere VBM ingeschaald (‘verder van het lichaam’), en hogere cijfers worden eerder 
als positief dan negatief beoordeeld, vanuit de gedachte dat domotica dikwijls de als zwaarder beschouwde 
VBM voorkomen. Daarom krijgen de categorieën II + III + IV de kleur lichtgroen. 
En categorie I (Domotica wellicht te weinig overwogen?) en categorie V (Domotica te automatisch 
ingezet?) de kleur geel. 
 
VBM Dwang 
De zwaarste vorm van vrijheidsbeperking binnen de BOPZ is een dwangmaatregel. Dit zijn maatregelen die 
ondanks de aanwezigheid van verzet toch worden toegepast. 
Bijvoorbeeld de toepassing van een gordel in de stoel terwijl er verzet tegen bestaat. Of het toch (verhuld) 
toedienen van medicatie terwijl daar verzet tegen bestaat (let wel: tegen de medicatie als medicatie, niet 
tegen de toedieningsvorm zoals een vieze smaak of moeilijke inslikbaarheid). 
Voor dwangmaatregelen bestaat een meldingsplicht bij de Inspectie. 
Binnen QuaRijn bedroeg het percentage dwangmaatregelen in 2016, 2017 en 2018 0%. In 2019 werd bij 4 
cliënten een dwangbehandeling toegepast (0,5%) en gemeld bij de inspectie. In alle gevallen betrof het 
verdekt toedienen van medicatie bij probleemgedrag. 
Dit lage percentage past bij de belevingsgerichte visie zoals we die bij QuaRijn voorstaan. Exacte landelijke 
cijfers van dwangbehandeling zijn mij niet beschikbaar, maar de schattingen liggen tussen de 1 en 2%. 
 
VBM Stoel 
De score VBM stoel is verder afgenomen van 5,6% in 2017, naar 4,3% in 2018, naar 2,6% in 2019. 
Dit is een goede ontwikkeling: vrijheid staat hoog in het vaandel en het valrisico wordt vaker geaccepteerd.  
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Bedhekken 
Het gebruik van bedhekken is opnieuw laag in 2019: 13,6%.  Voor QuaRijn als geheel was dit in 2018 16,5%. 
Er wordt geïnvesteerd in nieuwe bedden die extra laag kunnen worden ingesteld. Dit is een van de redenen 
dat het gebruik van bedhekken verder blijft afnemen.  
 
VBM Bed Overig 
Bij de VBM Bed Overig zien we voor QuaRijn als geheel een stijgende trend: 6,5% in 2017, 10,5% in 2018 en 
11,6% in 2019. Dit ligt net onder het landelijk gemiddelde van 2015 (12%). Het gaat hierbij met name over 
de inzet van de ballendeken en de hansop. 
 
Domotica 
We zien bij de Domotica een afname in het gebruik van 60% in 2018 naar 54,5% in 2019. Dit blijft hoog ten 
opzichte van het landelijk gemiddelde in 2015 (37%). Een brede visie op het gebruik van domotica 
ontbreekt nog binnen de organisatie. Er loopt een intensief traject om te komen tot een visie en deze 
duurzaam te implementeren op de verschillende locaties. 
 
Gebruik psychofarmaca 
Het psychofarmaca gebruik op de PG en Korsakov afdelingen wordt jaarlijks geëvalueerd in het 
Farmacotherapeutisch overleg met artsen en apothekers. 
Uit het EVS (farmed) kunnen helaas geen goede overzichten gehaald worden. Deze worden daarom met de 
hand geteld door de apotheker. Niet alle cijfers zijn aangeleverd. 
 

Meting 4-12-2019 Antipsychotica 
gebruikers 

Antidepressiva 
gebruikers 

Benzo 
gebruikers 
(meting 
oktober) 

Beatrix (n=24) 5 4 4 

Bunninchem (n=20) 5 2 1 

ZH Le/lu/st (n=31) 11 11 10 

ZH Walenburg 
(n=16) 

5 3 2 

Ridderhof (n=58) ? ? 14 

EE PG (n=48) ? ? 14 

Koekoek (n=40) ? ? 13 

Totaal % ? ? 24,4% 

 
Conclusies 
QuaRijn presteert qua VBM uitstekend. Dwangmaatregelen worden zelden ingezet. De cijfers worden 
vergeleken met landelijk gemiddelden van 2015. Dit is niet up-to-date. De organisatie zou kunnen 
overwegen zich aan te sluiten bij het LPZ zodat er een goed beeld ontstaat van de inzet VBM binnen 
QuaRijn ten opzichte van het landelijk gemiddelde. 
Ten opzicht van 2018 is de gemiddelde inzet van VBM’s afgenomen. Doelstelling voor 2020 is om de 
onvrijwillige zorg volgens de nieuwe wet Zorg en Dwang goed in kaart te brengen en om de jaarlijkse 
trendanalyse, zoals deze, voort te zetten. Tevens blijft het doel staan om de visie van QuaRijn op de inzet 
van vrijheidsbeperkende maatregelen, woonzorgtechnologie en onvrijwillige zorg verder duurzaam te 
implementeren in de organisatie. 
Ten aanzien van het EVS: het is een tijdrovende klus om alle cijfers boven tafel te krijgen, omdat er uit 
farmed geen goede overzichten gehaald kunnen worden. Hier is aandacht voor vanuit de organisatie. Er 
wordt gekeken naar een ander systeem (medimo).  
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Bijlage 4 Raad van Toezicht 
 

De Raad houdt toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in 

de stichting en is tevens sparringpartner van de Raad van Bestuur. De leden van de Raad van Toezicht 

richten zich bij de vervulling van hun taak naar het belang van de stichting en de met haar verbonden 

onderneming(en). 

De Raad van Toezicht is lid van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de zorg (NVTZ). 

Naam  

 

Functie(s) Nevenfunctie(s) Aan- & 

Aftreden 

T.J.H. (Dirk) Elsen  

Mr., LL.M, Voorzitter RvT 

Remuneratiecie, lid 

Delegatie RvT naar CCR 

Adviseur Non-executive director, Avishkaar 

Venture Management Services 

Private Limited, Mumbai, India 

Bestuurslid NpM, Netherlands 

Platform for Inclusive Finance 

01-01-2015 

31-12-2022 

E. Sas (Eddy) 

Ing. MBA 

Auditcie, voorzitter 

Algemeen directeur 

Stichting Centrum 

’45 en Equator 

Foundation: 

Landelijk 

behandelcentrum 

voor Psychotrauma 

Lid Raad van Toezicht Stichting 

De Driestroom, Elst 

01-01-2014 

31-12-2021 

M.H.W.H. (Marleen) van 

Wegberg 

Op voordracht Centrale 

Cliëntenraad 

Delegatie RvT naar CCR en 

ORCie Vastgoed, lid 

Eigenaar, coach en 

docent, Centrum 

voor 

Mensontwikkeling, 

Wijk bij Duurstede 

Lid Raad van Commissarissen 

Woningbouwvereniging Vallei 

Wonen, Woudenberg   

Voorzitter remuneratiecommissie 

01-03-2013 

28-02-2021 

 

R. (Remco) Vissink  

Mr. 

Cie Kwaliteit & Veiligheid, 

lid 

Cie Vastgoed, voorzitter 

Advocaat Dudok 

bouw- en 

vastgoedrecht, 

Amsterdam 

Partner Stichting Zorgvastgoed.nl 01-01-2012 

31-12-2019 

J. (Jannie) Riteco 

Cie Kwaliteit & Veiligheid, 

voorzitter 

 

 

Voorzitter Raad van 

Bestuur, de 

Waerden 

Voorzitter Raad van Toezicht 

Liliane Fonds 

Lid Raad van Toezicht, SWZ 

Lid Raad van Toezicht Wemos  

01-01-2019 

31-12-2026 

T. (Tom) Bank 

Cie Kwaliteit & Veiligheid, 

lid 

Auditcie, lid 

 

 

Interim Bestuur en 

advies, Tom Bank 

management en 

consultancy 

Lid Raad van commissarissen, 

Stichting ouderenhuisvesting 

Rotterdam 

01-01-2019 

31-12-2026 
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Informatievoorziening Raad van Toezicht   

Documenten die de Raad van Toezicht structureel ontvangt:   

• Begrotingen en Jaarrekeningen van: QuaRijn, KBC BV, De Tabakshof BV 

• Jaarverslagen  

• Managementletter 

• Accountantsverslag 

• Kaderbrief 

• Kwartaalrapportages: kwalitatieve en financiële verantwoording, incl. risicobeheersing  

• Bestuurlijke reflectie bij de kwartaalrapportages   

• Verslagen van de bijeenkomsten van de toezichtcommissies: audit, vastgoed en kwaliteit & 
veiligheid   

• Verslagen van de bijeenkomsten van de remuneratiecommissie  

• Verslagen van de overlegvergaderingen van de Raad van Bestuur met de Ondernemingsraad 

• Verslagen van de overlegvergaderingen van de Raad van Bestuur met de CentraleCliëntenraad 

• Notitie Raad van Bestuur aan Raad van Toezicht voorafgaand aan iedere vergadering van de 
Raad van Toezicht, met een toelichting op de agendapunten en actuele informatie over 
nieuwe en lopende zaken (voortgang) en ontwikkelingen binnen QuaRijn, haar omgeving en 
de sector.  

 

Bijwonen vergaderingen medezeggenschap: 

• Het RvT-lid dat is benoemd op bindende voordracht van de Centrale CliëntenRaad (CCR), 
woont een aantal keren per jaar een overlegvergadering van een of meerdere lokale 
cliëntenraden bij.   

• De RvT-delegaties OR en CCR wonen eenmaal per jaar de overlegvergaderingen van de 
bestuurder met respectievelijk de OR en de CCR bij en eenmaal per jaar is een delegatie van 
de OR en CCR in de RvT-vergadering geweest. 

Deelname/aanwezigheid RvT-leden bij QuaRijn bijeenkomsten: 

• QuaRijn Nieuwjaarsbijeenkomst voor medewerkers 

• Interne stakeholdersbijeenkomst portfolio QuaRijn  

Werkbezoek: 

• Leden van de RvT brengen werkbezoeken aan afdelingen.   
 

Jaarlijkse bijeenkomst Raad van Toezicht – Managementteam: 

De Raad van Toezicht en Managementteam organiseren jaarlijks een bijeenkomst om met elkaar een 

thema uit te diepen. Voor de bijeenkomst op 28 oktober 2019 hebben de MT gepresenteerd welke 

ontwikkelingen QuaRIjn maakt.  

 

Evaluatie functioneren  

De Raad van Toezicht evalueert elk jaar haar functioneren, het functioneren van de Raad van Bestuur 

en de relatie tussen de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur, mede gebaseerd op de 

reglementen Raad van Toezicht en Raad van Bestuur en de Governance code Zorg 2017.  
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Professionalisering en ontwikkeling  

In 2018 heeft de Raad van Toezicht en hebben de leden van de raad afzonderlijk diverse 

scholingen/trainingen gevolgd en bijeenkomsten bijgewoond.   

 

Toezicht en toetsingskader   

In 2018 hebben de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur een toetsingskader vastgesteld voor de 

bestuurder. Dit toetsingskader is eind 2019 geëvalueerd. Geconcludeerd is dat het toetsingskader nog 

beter kan aansluiten bij de strategische doelen van QuaRijn. Afgesproken is dat de bestuurder een 

aantal thema’s voor toezicht voorstelt aan de Raad van Toezicht. in overleg met de Raad van Toezicht 

wordt het toetsingskader verder verfijnd.  

Remuneratiecommissie – ingesteld voor de beoordeling en remuneratie van de Raad van Bestuur. De 

commissie vervult de werkgeverrol namens de Raad van Toezicht. Ze voert jaarlijks een 

functioneringsgesprek met de Raad van Bestuur en brengt daarover verslag uit aan de Raad van 

Toezicht. Het gesprek vindt veelal in maart plaats. Het wordt gebaseerd op de feedback vanuit de 

toezichthouders, geledingen uit de organisatie en de resultaten over het voorgaande jaar.   

Toezichtcommissies - De Raad van Toezicht heeft drie toezichtcommissies ingesteld: de 

auditcommissie, commissie kwaliteit en veiligheid en de vastgoedcommissie. Nu vastgoed geen grote 

ontwikkelingen kent, is de vastgoedcommissie in oktober 2019  tijdelijk samengevoegd met de 

auditcommissie. De samenstelling, taken en bevoegdheden en werkwijze van de commissies zijn 

vastgelegd in de drie reglementen. De leden van de toezichtcommissies beoordelen en bespreken 

‘hun’ onderwerpen en bijbehorende documenten met de bestuurder en brengen daarvan verslag uit 

aan de Raad van Toezicht, ter voorbereiding op de besluitvorming door de Raad van Toezicht. Van de 

bijeenkomsten van de toezichtcommissies worden korte verslagen gemaakt.  

Vergaderingen Raad van Toezicht Stichting QuaRijn 

De voorzitter van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur bereiden de vergaderingen van de 

Raad van Toezicht samen voor. De Raad van Toezicht is in 2019 vijfmaal in vergadering bijeen geweest 

in aanwezigheid van de Raad van Bestuur, met na afloop steeds een korte besloten bijeenkomst, 

waarin de Raad haar functioneren besprak.  

Relatie Raad van Toezicht – accountant - De accountant – Verstegen Accountants - wordt jaarlijks 

uitgenodigd voor de bespreking van de jaarrekening van de Raad van Bestuur met de auditcommissie. 

De accountant is eveneens aanwezig in de mei-vergadering van de Raad van Toezicht bij de bespreking 

– en goedkeuring – van de jaarrekening.  

Besluiten en goedkeuring Raad van Toezicht  

De Raad van Toezicht ziet toe op verantwoord ondernemerschap, toetst of het beleid in overeen-

stemming is met wettelijke en statutaire vereisten en de richtlijnen van de Governance code Zorg en 

dat de continuïteit van de stichting gewaarborgd is. De Raad vergewist zich ervan dat de door de Raad 

van Bestuur voorgenomen en genomen besluiten op goede gronden berusten en zorgvuldig tot stand 

zijn gekomen.  
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Besluiten en goedkeuring van de Raad van Toezicht in 2019: 

• Evaluatie toetsingskader 2018 en vaststellen toetsingskader 2019  

• Jaarrekeningen 2018 van Stichting QuaRijn, het QuaRijn Kennis- en Behandelcentrum BV en 

De Tabakshof BV 

• Jaarverslag 2018 QuaRijn 

• Strategisch ICT plan 

• Portfolio QuaRijn 

• Werving en selectie lid RvT 

• Kwalitatieve verantwoordingsrapportages 

• Financiële verantwoordingsrapportages 

• Kwaliteitsplan 2020 

• Decharge Raad van Bestuur over het gevoerde financieel beleid in 2018 

• Klassenindeling in kader WNT 2 voor 2019: IV 

• Kaderbrief 2020 

• Begroting 2020 

• Honorarium RvT en RvB 2020 

Honorering 

De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een maandelijkse vergoeding, conform de 

adviesregeling van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg (NVTZ). 

De Wet Normering Topinkomens (WNT) geeft, zoals de naam zegt, de normeringen voor de 

bezoldiging van leden van de Raad van Toezicht. Het honorarium van de leden Raad van Toezicht is 

opnieuw vastgesteld.  

 


