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Inleiding- QuaRijn volop in ontwikkeling 
 

‘Samen leren en verbeteren’, de rode draad van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg, sluit mooi 

aan op de fase waarin QuaRijn zich bevindt. In 2017 hebben wij vooral geïnvesteerd in onze teams 

met vele scholingstrajecten en het creëren van ‘teamspirit’. Daarnaast is een start gemaakt met het 

Elektronisch Cliëntendossier (ECD) en zijn er samen met de opleidingsorganisaties vier locaties 

omgevormd tot leerlocatie.  

 

We zijn volop in ontwikkeling en hebben 2018 gebruikt om voort te bouwen en te verbeteren met de 

levenskwaliteit en menselijke waardigheid van onze cliënten en bewoners voor ogen. Hierbij 

stimuleren en faciliteren we het eigenaarschap en de professionaliteit van onze medewerkers.  

De teams die koploper willen zijn in de Rijnlandse beweging, hebben we de ruimte en begeleiding 

gegeven om zich te ontwikkelen tot zelfstandige teams. Inmiddels zijn de kwaliteitsverpleegkundigen 

met de teams op stoom aan het komen en weten steeds meer collega’s elkaar te vinden bij het 

verbeteren van de kwaliteit. Op deze positieve ontwikkeling willen we verder bouwen! 

 

De kwaliteitsplannen verpleeghuiszorg zijn goedgekeurd waardoor er gestart is met het aantrekken 

van extra medewerkers. Het beleid rondom de inzet en positie van de zorgprofessionals is gereed- 

gekomen. En met de start van een nieuwe kwaliteitsadviseur maakten we stappen in het ontwikkelen 

van een intern kwaliteitssysteem (zie illustratie Kwaliteit bij QuaRijn). 

 

Naast de eigen beoordeling van de kwaliteit van zorg, zijn ‘inspectiebezoeken’ door een extern 

bedrijf uitgevoerd. Met de uitkomsten daarvan krijgen we nog scherper zicht op onze verbeterpunten. 

De grote lijn die inmiddels zichtbaar wordt is, dat er door onze medewerkers op vele locaties 

persoonsgerichte zorg wordt geboden vanuit een positieve betrokkenheid bij de cliënt.  

Een mooi resultaat! 

 

Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg en het Kwaliteitskader Wijkverpleging krijgen steeds meer 

vorm binnen QuaRijn. Deze beide kaders geven richting aan onze werkwijze en kwaliteitsplannen 

die samen met onze cliënten en medewerkers ontstaan. Het kwaliteitsplan is daarmee een ‘route-

boek’ voor onze teams, dat geëvalueerd wordt in de reguliere jaarplansystematiek en terug te zien is 

in de teammonitor.  

 

Onze kwaliteit is aan het verbeteren, maar er zijn ook uitdagingen. Zo is de uitstroom van onze 

medewerkers in de zorg hoog. Om deze uitdaging het hoofd te bieden is het team recruitment 

gestart met een grondige analyse van de in-, door- en uitstroom en een plan van aanpak gericht op 

het werven, boeien en binden van medewerkers. Dit betekent dat wij nog meer aandacht gaan 

besteden aan waardering, inspraak en zeggenschap van onze medewerkers. Onze QuaRijnlandse 

beweging naar meer eigenaarschap, invloed en eigen regie sluit daar goed op aan. Wij willen er 

alles aan doen om onze werknemers een fijne werkplek te bieden waar zij zich gewaardeerd voelen 

en van waarde zijn voor onze cliënten en bewoners. Dat willen wij natuurlijk ook voor de studenten 

die een werkplek zoeken in de zorg. QuaRijn is dan de werkgever waar je waardevol werk vindt. Een 

uitdaging in de huidige arbeidsmarkt, maar een uitdaging die we willen – en moeten – aangaan.   
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Kwaliteitsverslag – meer dan verantwoording 

QuaRijn ziet het kwaliteitsverslag als een ontwikkeldocument dat ons uitdaagt om ieder jaar ver-

beteringen te behalen. Natuurlijk leggen wij ook verantwoording af voor onze activiteiten waarbij het 

kwaliteitskader verpleeghuiszorg ons toetst op ons presteren. Maar veel liever zien wij het als een 

instrument dat ons helpt om de zorg steeds verder te verbeteren voor en samen met onze cliënten 

en hun naasten. En om zowel binnen QuaRijn steeds meer ‘koploper teams’ te krijgen als een 

inspirerende organisatie te zijn in de ouderenzorg. Het kwaliteitsverslag nodigt ons jaarlijks uit om 

eens goed in de spiegel te kijken en te zien waar wij staan. Zelfreflectie als hulpmiddel om te zien 

waar nieuwe verbeteringen mogelijk zijn.   

 

 

Leeswijzer 

In het kwaliteitsverslag wordt de indeling van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg gevolgd.  

 

De hoofdstukken 1 tot en met 8 gaan over de 

acht thema’s van het kwaliteitskader. Per thema  

is beschreven hoe wij invulling hebben gegeven  

aan het thema in 2018. Wij beperken ons daar-

bij tot de QuaRijn brede ontwikkelingen, waarbij 

wij ter illustratie zullen verwijzen naar de invul-

ling op afdelingsniveau of binnen de teams.  

In bijlage 1 worden de visie, missie en kern-

waarden van QuaRijn beschreven. 

In hoofdstuk 3 over het thema ‘veiligheid’ gaan 

wij in op de indicatoren basisveiligheid. In 

bijlage 3 wordt een analyse van de indicatoren 

voor basisveiligheid in detail beschreven.  

In hoofdstuk 6 over personeels-samenstelling 

wordt aangegeven hoe QuaRijn heeft voldaan 

aan de kwaliteitseisen. In bijlage 2, personele 

samenstelling, wordt een gedetailleerde ana-

lyse van de personele samenstelling weerge-

geven.  

In hoofdstuk 9 wordt een beschrijving van de 

beoordeling door onze cliënten gegeven. 

Hoofdstuk 10 beschrijft hoe het kwaliteits-

verslag gebruikt wordt binnen de PDCA-cyclus om verbeteringen te realiseren.  

Hoofdstuk 11 beschrijft de betrokkenheid van de verschillende stakeholders bij het tot stand komen 

van het kwaliteitsverslag. 

 

 

Kwaliteitsverslag – een jaarverslag in detail 

Ons kwaliteitsverslag beschrijft gedetailleerd wat wij hebben gedaan en kan ook gezien worden als 

een inhoudelijk verdieping van het jaarverslag. Maar het is aardig om de 'high lights’ van ons 

jaarverslag 2018 even te benoemen: 

 Extra middelen € 2.000.000,00 zodat extra aandacht voor cliënt en kwaliteit mogelijk is. 

 Kwaliteitsverbeteringen door teamplannen. 

 3 koploper teams die zelfstandig werken. 
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 Medewerkers als ambassadeurs (blogs, vlogs) van QuaRijn 

 10 professionals in de PAR. 

 € 1.000.000,00 voor opleiding.  

 Organisatie van QuaRijn dementie congres voor en door 300 medewerkers. 

 Ontwikkeling van wondprotocol – ‘zakkaartje’ dat landelijk aandacht kreeg. 

 Verbinding met gemeenten (werkbezoeken) en opleidingen/scholen. 

 Bezoek van minister Hugo de Jonge aan locatie De Koekoek in Veenendaal. 

 

Het sociaal jaarverslag 2018 QuaRijn van Mirjam Hagen (bestuurder QuaRijn) is te beluisteren via 

https://quarijn.nl/terugblik 

 

We wensen u veel leesplezier en inzicht in onze inspanningen en resultaten van het afgelopen jaar. 

Enthousiast gaan we hiermee verder in 2019! 

 

 

 

De centrale cliëntenraad, ondernemingsraad, professionele adviesraad, medewerkers, management 

en bestuur van QuaRijn 

 

 

 

 

https://quarijn.nl/terugblik
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1.Persoonsgerichte zorg en ondersteuning 

 

 

Persoonsgerichte zorg- en ondersteuning gaat over de wijze 

waarop de cliënt in alle levensdomeinen uitgangspunt is bij de 

zorg- en dienstverlening. Iemand met een ondersteunings-

behoefte is voor al een uniek persoon met een eigen 

geschiedenis, een eigen toekomst en eigen doelen. Deze 

uitgangspunten zijn terug te vinden in de besturingsfilosofie 

van QuaRijn ‘Naar dienstverlening met een WOW-effect’ 

(2015) waarin beschreven staat hoe we in willen spelen op de 

ontwikkelingen in de ouderenzorg. Zowel op de transitie, 

zorgzwaarte als kwaliteit van leven. De meeste locaties 

scoorden positief op de verschillende aspecten van persoons-

gerichte zorg. Er lopen verschillende verbetertrajecten op dit 

gebied.  

 

Visie op doelgroepen 

QuaRijn heeft in 2018 per doelgroep een visie ontwikkeld. Deze visie wordt door de teams gebruikt 

bij het vormgeven van de zorg aan de cliënt. Het gaat daarbij om de volgende doelgroepen: 

o ‘iedere dag van waarde’ PG visie psychogeriatrie, 

o visie op chronische psychiatrische bewoners, 

o visie op Korsakov,  

o visie op somatiek,  

o visie op geriatrische revalidatie (somatiek en PG) ontwikkeld.  

 
In een visie wordt onder andere beschreven wat QuaRijn verstaat onder goede zorg voor de betref-

fende doelgroep, wat de grondhouding is die we van elke collega verwachten en de essentiële werk-

wijzen. Elk jaar worden de visies geëvalueerd en zo nodig aangepast aan nieuwe gemeenschappe-

lijke inzichten. Zo blijft QuaRijn zich verbeteren.   

 

Interne (controle) audit dossier 

In 2018 zijn interne controles op de dossiers uitgevoerd. De eisen vanuit het kwaliteitskader zijn 

hierin leidend geweest, bijvoorbeeld de beschikking over een voorlopig zorgleefplan binnen 24 uur 

en de definitieve versie binnen uiterlijk zes weken na opname. De verantwoordelijkheid voor het 

opstellen van het zorgleefplan is belegd bij de eerstverantwoordelijk verzorgende (tenminste niveau 

3) of verpleegkundige (EVV-er).  

In 2018 is het Elektronisch Cliëntendossier (ECD) beschikbaar gekomen voor alle teams.  

 

Eind 2018 is een analyse audit intramurale zorg QuaRijn uitgevoerd door de auditoren ‘Het Zorg-

domein’. In deze audit is gekeken naar het thema persoonsgerichte zorg. Deze audit is ingezet om 

de locaties en de teams inzicht te geven in de stand van zaken en verbeterpunten aan te reiken. 
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Uit de auditrapportage zijn een aantal aandachtspunten benoemd die in meerdere of mindere mate 

voorkomen, al zijn er belangrijke verschillen tussen de locaties. 

 

De aandachtspunten voor persoonsgerichte zorg zijn: 

- er wordt nog regelmatig aanbodgericht gewerkt in plaats van vraaggericht; 

- taakgerichte zorg prevaleert soms boven persoonsgerichte zorg. 

De uitkomsten van de audit worden zijn om binnen de teams verbeteracties te benoemen. Deze 

acties zijn uitgewerkt in het kwaliteitsplan 2019. 

 

 

Mooie voorbeelden 

In 2018 zijn er meerdere mooie initiatieven gestart waarin de aandacht voor onze cliënten zichtbaar 

wordt. Het project ‘Houd de Naaste Vast’ van het QuaZin team (Waardigheid en Trots gelden) maakt 

duidelijk hoe wij de persoonsgerichte zorg willen versterken. 

 

 

 

 

Houd de naaste vast 
 

Sinds 2018 is het mogelijk mee te doen met het project Houd de Naaste Vast. Dat is erop  

gericht een bondgenootschap te creëren tussen bewoners, naasten en het betreffende team  

van QuaRijn. In bijeenkomsten, met een open en veilig gespreksklimaat, bespreken we ieders 

ervaringen en verwachtingen. Er worden praktische afspraken gemaakt over waardige zorg,  

leven en welbevinden. Het traject wordt begeleid door de Leefpleziercoaches van QuaZin. 

Brochure Houd de naaste vast 

 

  

 

 

 

 

 

          

Team QuaZin, leefpleziercoaches. 

 

file://///hosting/klantenroot/Q01/groupdata/grouproot/Staf%20en%20Ondersteuning/Marketing%20en%20Communicatie/Folders/QuaZin/Folder%20Houd%20de%20Naaste%20Vast..doc
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Stimuleren van bewegen 

 
Binnen QuaRijn bestaat een grote behoefte aan meer bewegen, zowel binnen als buiten. Omdat 

veel bewoners een klein persoonlijk netwerk hebben, is er vanuit de teams extra behoefte 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 afname van onrust en onbegrepen gedrag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In 2018 hebben veel teams plannen gemaakt om meer bewegen mogelijk te maken. Van perso-

nele oplossingen om meer uren voor activiteiten vrij te spelen (inzet van gastvrouwen of huis-

houdelijke hulp om zorgmedewerkers te ontlasten, aantrekken van activiteitenbegeleiders of 

opzetten van een welzijnsdienst), tot praktische zaken als: budget en een bus voor uitstapjes, 

aanschaffen van een belevenistafel, braintrainer, motomed en de tuin aantrekkelijker maken.  

De teams hebben intensief samengewerkt met de beweegagogen en de leefpleziercoaches. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JkZeoMmJTbE
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2.Wonen en Welzijn 

 

 

Bij ‘wonen en welzijn’ gaat het over de 

wijze waarop de zorgverleners en zorg-

organisaties in hun zorg – en dienstver-

lening oog hebben voor optimale levens-

kwaliteit en welzijn van cliënten en hun 

naasten en de wijze waarop zij gericht zijn 

op het bevorderen en ondersteunen ervan. 

In het kwaliteitskader worden vijf thema’s 

onderscheiden:  

1. zingeving,   

2.  zinvolle tijdsbesteding,  

3.  schoon en verzorgd lichaam plus 

verzorgde kleding, 

4.  familieparticipatie en inzet vrijwilligers,  

5.  wooncomfort.  

 

In onze reguliere zorgverlening neemt ‘wonen en welzijn’ al een prominente plaats in en wordt dit 

nog steeds verder doorontwikkeld. Er zijn verschillende initiatieven gerealiseerd in 2018.  

 

Aandacht voor welzijn 

Elk team (vast en vertrouwd) werkt samen met naasten en vrijwilligers aan meer leefplezier van de 

cliënt: 

o meerdere teams hebben het traject ‘Houd de naaste vast’ uitgevoerd, waarin naasten en alle 

betrokkenen rond een bewoner een bondgenootschap vormen;  

o teams hebben ondersteuning gekregen en zijn geïnspireerd door de samenwerkende beweeg-

agogen, geestelijk verzorgers en QuaZin coaches leefplezier van de woning (samen het wel-

zijnsteam);  

o door de inzet van het QuaZin team is de aandacht voor gekoesterde wensen van cliënten ver-

sterkt en zijn wensen in vervulling gegaan.  

 

Ervarings-, tevredenheidsonderzoek 

In 2018 is een pilot voor de koploper teams uitgevoerd om de cliëntervaring te meten, vanuit cliënt 

perspectief en medewerkersperspectief. Half mei is gestart met de uitvraag van de ervaring bij de 

cliënten en medewerkers van de koploper teams (Sterkenburg, Stamerbos, Kaapsebos en Molen-

bos). Een maand later is de uitvraag ook gestart bij de overige intramurale koploperteams (E&E 

woning 2a PG en De Ridderhof kleinschalig wonen 7/8) en bij de wijkteams (Entrada, De  

Schermerij en Bunninchem).  
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Voor de digitale uitvraag is gebruik gemaakt van het systeem QDNA. De vragenlijsten zijn zo opge-

steld dat de vragen aan cliënten en  medewerkers op een aantal vlakken te vergelijken zijn. De 

behandelaars zijn in overleg met de kwartiermaker koploper teams buiten het onderzoek gehouden.  

 

 

De resultaten voor de vraag: ‘zou u de 

zorgverlening van QuaRijn bij uw 

vrienden of familie aanbevelen?’ zijn 

in de een staafdiagram te zien. 

 

De respondenten hebben ook ver-

betermogelijkheden aangegeven aan 

de teams, welke zijn teruggekoppeld. 

Er is een uitgebreid cliënttevreden-

heidsonderzoek uitgevoerd in de 

wijkverpleging. Cliënten gaven de 

zorg in de wijk het rapportcijfer 8,3! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dementiezorg in de wijk  

Het project ‘dementiezorg in de wijk’ is in Bunnik gestart in samenwerking met huisartsen. Een 

casemanager is aanwezig die mensen met dementie en hun naasten begeleidt. In aanvulling hierop 

bieden een specialist ouderengeneeskunde (SO) en een (GZ) psycholoog de benodigde begelei-

ding, zodat de kwaliteit van leven van de dementerende en de naasten in de thuissituatie optimaal 

blijft. 
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Nieuwbouw 

Een fijne woon-en leefomgeving heeft invloed op het gevoel van welbevinden. In alle locaties zijn we 

hier alert op en willen we de woonomgeving verbeteren. Op drie locaties in verschillende gemeenten 

zijn we in 2018 bezig geweest met de voorbereiding van nieuwbouw:  

o Doorn, gericht op de vernieuwing en vervanging van Het Zonnehuis en de tijdelijke PG huis-

vesting in Beatrix. Tegelijkertijd vormt de nieuwe locatie de thuisbasis voor een gezondheids-

zorgcentrum, in de vorm van de polikliniek Diakonessenhuis, drie huisartsenpraktijken en een 

apotheek (prognose gereed 2021).  

o Rhenen (locatie De Linde): een kleinschalige PG voorziening in Achterberg (oplevering april 

2020). 

o Bunnik: bouw van een kleinschalige zorgvoorziening op het Scholeneiland (oplevering april 

2020). 

 

 

 

 

 

 

 Impressie nieuwbouw Het Zonnehuis in Doorn 
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3.Veiligheid  
 

 

Werken aan zorginhoudelijke kwaliteit gaat uit van de 

professionele standaarden en richtlijnen. Voor veiligheid 

betekent dit, dat zorgorganisaties en zorgverleners ver-

mijdbare schade zoveel mogelijk voorkomen en leren van 

(bijna) incidenten en gevaarlijke situaties. De thema’s rond 

veiligheid zijn in het kwaliteitskader nog niet helemaal 

uitgewerkt. Ze zullen in de komende jaren nog verder vorm 

krijgen. De thema’s medicatieveiligheid, decubituspreventie, 

gemotiveerd gebruik van vrijheid beperkende maatregelen 

en Advance Care Planning zijn in 2018 onderdeel van het 

kwaliteitskader. Andere veiligheidsthema’s die door QuaRijn 

benoemd zijn: informatiebeveiliging en de scholing en 

projectopzet rond ‘oudermishandeling’.  

 

Het ‘leren’ en het in kaart brengen van verbetermogelijk-

heden basisveiligheid hebben prioriteit binnen QuaRijn.  

Zo hebben wij binnen de teams aandachtsfunctionarissen 

benoemd voor de indicatoren medicatieveiligheid, decubitus- 

preventie, gemotiveerd gebruik van vrijheid beperkende 

maatregelen, uitvoering HACCP en infectiepreventie. 

 

Binnen ons kwaliteitssysteem (Kwaliteit bij QuaRijn) zijn acht kwaliteitscommissies geformeerd die 

gericht zijn op de veiligheid van onze cliënten en bewoners, maar ook met het oog op veilig werken 

van onze medewerkers. Het gaat daarbij om de volgende kwaliteitscommissies: 

 Ondervoeding, overgewicht en mondzorg 

 Stemming, gedrag en ouderen mishandeling 

 Medicijngebruik 

 Huidletsel decubitus en incontinentie 

 Bopz M&M (Vrijheid beperkende maatregelen) 

 Til, transfer en ARBO 

 HIP (hygiëne en infectie preventie) 

 MIC/MIM en valpreventie     

Interne audits, het actief gebruik van het ECD, maar zeker ook de bespreking van de MIC meldingen 

zijn hierin cruciale instrumenten die ook in 2019 de benodigde aandacht zullen krijgen.  

 

Medicatieveiligheid  

Medicatieveiligheid is in QuaRijn een onderwerp waar veel aandacht voor is. In het eerste half jaar 

van 2018 is gestreefd om op de intramurale verpleeglocaties een verbeterslag te maken met betrek-

king tot de medicatieveiligheid. De medicatie-audit van het vierde kwartaal 2017 diende als uitgangs-

punt voor de teams om haalbare doelstellingen te formulieren. Deze doelen zijn vastgelegd en 
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gemonitord in de jaarplanmonitor. De teams kunnen worden ondersteund door de kwaliteitsverpleeg-

kundige of de verpleegkundige op locatie. Organisatie breed wordt gekeken waar aanpassingen 

gedaan moeten worden in bestaand beleid om te voldoen aan de landelijke indicatoren betreffende 

medicatieveiligheid.  

 

Decubituspreventie 

Belangrijk is het resultaat van de werkgroep Wondzorg die de Richtlijn Wondzorg (in zakformaat) 

gemaakt heeft en medewerkers heeft geschoold in het gebruik van het stappenplan om zo preventief 

te kunnen handelen. In 2018 hebben 22 van de 507 bewoners helaas te maken gehad met 

decubitus. Voor 2019 is de doelstelling om dit aantal te verlagen door te leren van elkaar.  

De commissie Huidletsel decubitus en incontinentie zullen de afdelingen hierin ondersteunen.  

 

Gemotiveerd gebruik van vrijheid beperkende maatregelen 

De zorg aan psychogeriatrische patiënten binnen QuaRijn wordt meer divers. Dit hangt vooral 

samen met de vergrijzing en het substitutiebeleid van de overheid. In vergelijking met vroeger is in 

verzorgingshuizen en de thuiszorg de zorgzwaarte toegenomen. Als gevolg hiervan blijken op plaat-

sen waar de Wet BOPZ niet geldt, vrijheidsbeperkingen bij cliënten met psychogeriatrische proble-

matiek in toenemende mate aan de orde te zijn. Om verkeerd of onnodig gebruik te voorkomen is al 

in 2017 een start gemaakt met de implementatie van het beleid ‘Vrijheid beperkende middelen in 

WGBO-situatie QuaRijn’. Het beleid is in 2018 in heel QuaRijn zijn uitgerold. Resultaten per locatie 

zijn te vinden in bijlage 3. 

 

Advance Care Planning 

Advance care planning is een proces waarbij zorgverleners patiënten en hun naasten ondersteunen 

om in terugkerende dialoog – op basis van hun waarden en opvattingen – zinvolle en haalbare 

doelen voor huidige en toekomstige zorg en behandeling te formuleren. Ook kan de cliënt/bewoner 

met de behandelend arts zijn of haar voorkeuren voor specifieke behandeling rond het levenseinde 

bespreken en eventueel vastleggen, vooruitlopend op het moment dat hij/zij zelf niet meer in staat is 

om beslissingen te nemen. 

Een misverstand over advance care planning is, dat het uitsluitend draait om de vraag of iemand wel 

of niet gereanimeerd wil worden. Deze vraag is slechts een onderdeel van de gesprekken over be-

handelvoorkeuren die plaats vinden in het kader van advance care planning. Een belangrijk deel van 

dit proces zit in de informele gesprekken waarin de zorgverleners achterhalen wat belangrijk is voor 

iemand, welke zorgen er bestaan en voor welke opgaven de cliënt kan komen te staan. 

 

Voor QuaRijn is dit echter niet nieuw. Deze afspraken worden in het zorgdossier vastgelegd en met 

regelmaat besproken met de cliënt of de familie. De toetsing van deze indicator maakt standaard 

deel uit van de interne controle dossiers (resultaat: 100% aanwezigheid). Het gaat er om dat de  

cliënt/familie tevreden is over de inhoud van de gesprekken. Vandaar dat dit ook een belangrijk 

onderwerp is bij het cliënttevredenheidsonderzoek.  

 

Interne (controle) audits veiligheid in de zorg 

Bij de interne (controle) audits heeft dit jaar de focus gelegen op medicatieveiligheid, omgang met 

decubitus, vrijheid beperkende maatregelen en hygiëne/legionella. De kwaliteitsverpleegkundigen en 

de verpleegkundigen van het verpleegkundig team hebben een belangrijke rol gehad in de uitvoering 

van deze audits. De kwaliteitscommissies hebben een rol gehad in het reflecteren op de resultaten 

van de audits zowel naar de teams als naar de organisatie.  
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Eind 2018 is een analyse audit intramurale zorg QuaRijn uitgevoerd door de auditoren van ‘Het 

Zorgdomein’. In deze audit is ook gekeken naar de indicator medicatie veiligheid. Deze audit is 

ingezet om de locaties en teams inzicht te even in hun stand van zaken en hen verbeterpunten aan 

te reiken. 

 

Uit de auditrapportage zijn een aantal aandachtspunten benoemd die in meerdere of mindere mate 

voorkomen, al zijn er grote verschillen tussen de locaties. 

 

De belangrijkste aandachtspunten voor medicatieveiligheid zijn: 

- de rapportage is niet altijd volledig en niet zichtbaar gericht op verbetering, 

- de borging is niet zichtbaar. 
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4. Leren en verbeteren van kwaliteit 
 

 
 

Leren is een centraal begrip in het kwaliteitskader wat door vele thema’s heen loopt. Zorgverleners 

en zorgorganisaties krijgen de verantwoordelijkheid én het vertrouwen om in de lokale context van 

de dagelijkse praktijk samen continu te werken aan verbetering van de kwaliteit van zorg en onder-

steuning. QuaRijn is in 2017 gestart met het inzetten van kwaliteitsverpleegkundigen. Zij adviseren, 

coachen en ondersteunen de teams om te komen tot de gewenste zorg en zorgverlening zoals 

bedoeld in het kwaliteitskader. Het werken met kwaliteitsverpleegkundigen is in 2018 verder vorm 

gegeven met de start van de opleiding Grow-Work (Waardigheid & Trots gelden) die doorloopt in 

2019.  

 

Van teammonitor naar droomplan  

In 2018 hebben de locaties/teams een ‘droomplan’ gemaakt waarin zij hun doelen en verbeteracties 

benoemen die zijn gebaseerd op het kwaliteitskader. Deze plannen zijn ontwikkeld door de teams 

tijdens interactieve onderlinge bijeenkomsten. De teams hebben de plannen aan elkaar gepresen-

teerd op een grote bijeenkomst op 27 september 2018 waardoor ideeën en kennis werden gedeeld. 

Door deze bottom-up aanpak is er interne motivatie binnen de teams ontstaan om de doelen te be-

halen en de verbeteracties uit te voeren. Een voorbeeld van een locatieplan is het droomplan 

‘Verbinden – Vertrouwen – Verbinden’ van het Ewoud & Elisabeth Gasthuis waarbij alle zorgprofes-

sionals mee hebben gedacht over een aanpak die nog meer waarde toevoegt voor cliënten en het 

werkplezier verhoogt van henzelf. Het droomplan is daarmee een mooi instrument om de goede 

gesprekken te voeren over de door hen geleverde zorg aan de hand van verschillende thema’s en 

zo nodig doelen te formuleren op het gebied van kwaliteit en te bekijken via onderstaande link. 
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Woonzorgcentrum Ewoud & Elisabeth Gasthuis  

Gansfortstraat 4, Wijk bij Duurstede  

  

Somatiek, PG, VZH    

  

Locatieplan  

 

 

 

 

 

Kwaliteitsplan wijkverpleging 

Op basis van het kwaliteitskader wijkverpleging hebben de wijkverpleegkundigen uit onze teams een 

gezamenlijk activiteitenplan opgesteld. Een belangrijke eerste actiepunt is geweest het ontwikkelen 

van de palliatieve zorg in de wijkverpleging. Er zijn trainingen gevolgd, werkwijzen ontwikkeld en 

hulpmiddelen georganiseerd om de palliatieve zorg in te bedden in onze wijkverpleegkundige zorg. 

In 2019 wordt dit plan verder uitgevoerd en opgevolgd. 

 

Jaarplanmonitor 

QuaRijn heeft ervoor gekozen om de thema’s uit het kwaliteitskader terug te laten komen en te ver-

talen in doelen in de jaarplanmonitor van het managementteam en de jaarplanmonitor van de  team 

(manager)s. De kwaliteitsdoelen zijn voorgelegd aan de cliënten(raden) en de PAR, zodat de aan-

dachtspunten vanuit cliënt- en professioneel perspectief voldoende in beeld kwamen. De raden 

konden aangeven waar we rekening mee kunnen houden. Het rapporteren op de doelen in de jaar-

planmonitor en het bespreken van de resultaten maakt onderdeel uit van de besturingscyclus 

QuaRijn.  

Eind 2018 is de besturingscyclus aangepast. De kwartaalcyclus gaf ons het gevoel dat wij continu 

aan het rapporteren waren. Daarom is ervoor gekozen om per 2019 per 4 maanden te rapporteren. 

Vooralsnog vinden wij dat de PDCA-cyclus nog onvoldoende op orde is: de verantwoording kan 

meer resultaatgericht. Voor 2019 wordt de cyclus geïntegreerd, waardoor kwaliteit en bedrijfsvoering 

zowel op locatie- als op organisatieniveau een samenhangend geheel gaan vormen.   

 

MIC-meldingen  

In 2018 zijn alle MIC-meldingen digitaal ingevoerd wat helpt bij het efficiënt afhandelen, rapporteren 

en beoordelen van trends. De afhandeling van de melding en het bepalen van verbeteracties vond 

plaats in de teams zelf. De trends van bijvoorbeeld medicatie of vallen werden geanalyseerd in de 

betreffende commissies (medicatiecommissie, MIC-commissie) en teruggekoppeld aan de teams en 

het MT. In 2018 hebben de teams verbeteracties voor de MIC-meldingen opgenomen in hun locatie-

plan.   

 

  

https://www.quarijn.nl/images/downloads-folders-pdf/kwaliteitsplan/Kwaliteitsplan-Ewoud-Elisabeth-Gasthuis.pdf
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Leernetwerk  

QuaRijn heeft een GRZ-samenwerking met Stichting Zorggroep Rivierenland, Stichting Zorgcentra 

de Betuwe en Zorggroep Maas en Waal. In 2018 is gezamenlijk een specialistische GRZ-opleiding 

opgezet en een congres georganiseerd. Tijdens een evaluatie in maart 2018 werd vastgesteld, dat 

de op zorginhoud gerichte samenwerking positief wordt ervaren. De bestuurders ontwikkelen de 

samenwerking daarom verder met een focus op de inhoud. 

 

QuaRijn vormt samen met Stichting Zorgcentra Rivierenland (SZR), Woon en Zorgcentrum  

Avondlicht en Warande een leernetwerk op bestuurs- en kwaliteitsniveau. In 2018 hebben de organi-

saties bij elkaar in de keuken gekeken om zicht te krijgen op de medicatieprocessen. Over de jaar-

verslagen en de kwaliteitsplannen hebben we elkaar feedback gegeven. De onderwerpen cliëntte-

vredenheidsmeting en strategisch personeelsbeleid zijn uitgebreid uitgewisseld en besproken. 

Het netwerk zal in 2019 verder vorm krijgen. De deelnemers zijn enthousiast en voor 2019 zijn er 

verschillende afspraken gemaakt:   

o Een kwaliteitsagenda opstellen en hanteren voor het lopende jaar aan de hand van een 

evaluatie 2018-heden. 

o Uitwisseling cliëntenraden QuaRijn en SZR. 

o Bestuurders lopen 1 dag per jaar per deelnemer van het lerende netwerk met elkaar mee. 

o Bij calamiteitenonderzoek wordt zo nodig gebruik gemaakt van uitwisseling voorzitters om 

onafhankelijkheid te garanderen. 

o Kwaliteitsplannen en -verslagen worden met elkaar besproken. 

o Hoewel er nog geen actief uitwisselingsbeleid rond zorgmedewerkers is afgesproken is dit al 

wel door QuaRijn in de plannen opgenomen. Naast de ‘externe’ uitwisseling zullen we ons in 

2019 ook richten op de ‘interne’ uitwisseling tussen teams en locaties.  

Het is wel de bedoeling om bij elkaar ‘in de keuken’ te laten kijken door medewerkers van de ver-

schillende organisaties (veiligheids-)rondes bij elkaar te laten lopen en ervaringen uit te wisselen.  

 

Mooi voorbeeld leer- en ontwikkelnetwerk  

QuaRijn is samen met Careyn programmaleider binnen het 

leerprogramma Kwaliteitskader Verpleegzorg (ontwikkelgelden 

voor implementatie Kwaliteitskader). Het leerprogramma heeft 

de doelstellingen om: 

-  bewustzijn rond de nieuwe kwaliteitskaders te vergroten bij 

medewerkers, 

-  kennis en vaardigheden te vergroten en een juiste houding 

en gedrag te stimuleren. 

 

REIN is voor de ondersteuning van alle medewerkers van 25 

Utrechtse ouderzorgorganisaties, met de focus op de directe 

zorg. Door het beschikbaar stellen van ontwikkelgelden Ver-

pleeghuiszorg door Zorgkantoor Zilveren Kruis zijn QuaRijn, 

Careyn en regionale V&V aanbieders betrokken bij de ont-

wikkelingen van REIN. In 2018 is onder andere het vrienden-

boekje REIN ontwikkeld, door het projectteam in samenwerking 

met bureau TinQwise, dat op een creatieve manier aangeeft 

hoe persoonsgerichte zorg mogelijk is als medewerkers ook 

goed zorgen voor zichzelf door aandacht te hebben voor de 

eigen ontwikkeling. In 2019 volgt de implementatie. 
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Leren en ontwikkelen vinden wij erg belangrijk! Zorgmedewerkers aantrekken én talenten ontwik-

kelen om kwalitatief goede én persoonlijke zorg te leveren, daar staan wij voor. Daarom is QuaRijn 

in 2018 één van de initiatiefnemers geweest van het regionale project REIN. Reflecteren, leren én 

ontwikkelen komen samen in dit project waarbij alles draait om kwalitatief goede en persoonlijke zorg 

voor onze bewoner ‘Rein’. Iedere zorgverlener krijgt tijd en ruimte om te leren en te ontwikkelen. 

Feedback en reflectie is een continu proces waarbij teams ook hulp in kunnen schakelen van een 

teamcoach. Verplichte scholing wordt volledig vergoed zoals dit vastgelegd is in de CAO. REIN 

faciliteert een lerend netwerk waarbij collega’s vanuit andere organisaties met elkaar mee kunnen 

lopen. Dit zal het komende jaar meer zichtbaar worden. Vanaf 2018 nemen de EVV’ers/coördina-

toren deel aan het MDO omdat dit de basis vormt van verpleeghuiszorg. In onze deskundigheids-

bevordering besteden wij, naast het versteken van de vakbekwaamheid, dan ook aandacht aan de 

aspecten van methodisch- en multidisciplinair werken. In 2018 zijn wij een pilot palliatieve zorg 

gestart waar specifieke aandacht is voor omgaan met zorgdilemma’s en adequate zorg bij het 

levenseinde. Regelmatig worden gesprekken gevoerd in de teams of met de teammanager waarin 

ontwikkeling aan de orde komt. In 2019 zal Rein dit ook faciliteren in de vorm van talentenscans en 

360 graden feedback om vervolgens met elkaar in gesprek te blijven en continu te ontwikkelen! 

 

Tevens participeert QuaRijn actief in andere regionale innovatieprojecten, waaronder projecten 

gericht op ‘digitale vaardigheden’ en ‘effectief implementeren’. Implementatie zal in 2019/2020 

plaatsvinden. 

 

Vijfjaarlijkse visitatie  

De vijfjaarlijkse kwaliteitsvisitatie door een relevante beroepsorganisatie is nog niet ingericht. In 2019 

zal deze visitatie georganiseerd worden. In 2020 staat medische zorg gepland.  
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5. Leiderschap, governance en management 
 

 

 

 
 

 

In de organisatie is de Raad van Bestuur samen met het managementteam richtinggevend en 

faciliterend voor de kwaliteit. Thema’s die in het kwaliteitskader aan bod komen zijn: visie op zorg, 

sturen op kernwaarden, leiderschap en goed bestuur, rol en positie interne organen en toezicht-

houders, inzicht hebben en geven, verankeren van medische, verpleegkundige en psychosociale 

expertise.  

QuaRijn hanteert vanaf 2018 de Governance code Zorg, de code voor goed bestuur en toezicht. 

Zowel de Raad van Bestuur als de Raad van Toezicht zijn ieder vanuit hun eigen rol verantwoorde-

lijk voor de governance van QuaRijn en naleving van de code.  

 

Besturingsfilosofie (Qua)Rijnlands 2018 

De drie essentiële vragen waar de zorg voor ouderen bij QuaRijn elke dag opnieuw om draait zijn: 

- Wat hebben onze cliënten nodig om de dag van waarde te laten zijn? 

- Hoe kunnen wij daar met warme en professionele zorg en diensten aan bijdragen? 

- Hoe benutten we elkaars talent en expertise zodat wee leren ontwikkelen en het best uit onszelf 

halen? 

 

Onze missie, visie en kernwaarden zijn ons antwoord op deze vragen (zie bijlage 1). Onze medewer-

kers brengen deze dagelijks in de praktijk. 

 

In 2018 hebben wij onze besturingsfilosofie aangescherpt. We hadden meer behoefte aan focus en 

samenhang. Het Rijnlandse gedachtengoed biedt QuaRijn een stevige gezamenlijke basis om hier 

invulling aan te geven. Als wij willen dat onze cliënten hun eigen verantwoordelijkheid en regie zo-

veel mogelijk behouden, betekent dit, dat we meer handelingsruimte aan onze medewerkers en 

teams geven. In 2018 zijn wij gestart met koploper teams (10) die zelfstandig werken volgens het 
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QuaRijnlands model. Dit betekent een geheel andere manier van organiseren, besturen en onder-

steunen van deze teams. De ontwikkeling van de teams is dynamisch en zal gedurende het traject 

zijn vorm krijgen. Dit vergt een flexibele en lerende houding van de teams, maar ook voor alle ande-

ren (ondersteunende diensten) die met deze teams te maken hebben. De verwachting is, dat door 

het eigenaarschap bij de teams zelf te leggen de kwaliteit en de aandacht voor de cliënt verbetert. 

Dit betekent dat wij meer ruimte bieden aan een ‘bottom-up’ benadering waarin de organisatie 

ondersteunend is. De uitwerking van de locatieplannen is een mooi voorbeeld van hoe deze bottom-

up benadering gestalte heeft gekregen in 2018. We merken in de praktijk dat de zelfstandig werken-

de teams volop eigenaarschap laten zien en gericht zijn op zelfstandig leren en verbeteren. Dit heeft 

de bestuurder aan den lijve ondervonden toen zij meewerkte met diverse teams in het primaire 

proces. 

 

Specialist ouderengeneeskunde 

De eerst geneeskundige is tevens Bopz arts en heeft elk kwartaal overleg met de Raad van Bestuur. 

Daarmee borgen we mede de professionele inbreng binnen QuaRijn. In het overleg worden knelpun-

ten in de zorgverlening en voortgang op medische vraagstukken besproken en afspraken gemaakt 

over oplossingsrichtingen en nieuw beleid. 

 

Professionele Adviesraad (PAR)  

In 2018 is de Professionele Adviesraad (PAR) van start gegaan. De PAR wordt gevormd door een 

groep professionals die (on)gevraagd advies geeft aan de bestuurder, t weten: een fysiotherapeut, 

wijkverpleegkundige, ergotherapeut, verpleegkundige, kwaliteitsverpleegkundige, beweegagoog en 

een activiteitenbegeleider. De leden volgden een trainingstraject, waarbij zij in de eerste trainings-

dagen hun drie kernwaarden hebben geformuleerd: ‘bewustwording, verbinding en vooruitgang’. 

Daarnaast hebben ze een jaarplan gemaakt met een beschrijving van de activiteiten. De PAR heeft 

zich in 2018 voorgesteld aan de teams. Kijk hier voor de introductie van de PAR. 

Zie bijlage 4 voor het verslag 2018 van de PAR. 

 

 

 
  

https://youtu.be/hxpw_RRVBV0
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Rol en positie interne toezichthouders 

 

Medezeggenschap Cliënten/cliëntenraden:  

Onze cliënten kunnen via cliëntenraden invloed uitoefenen op het beleid van QuaRijn. Dit volgt uit de 

'Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen' (Wmcz). Ieder woonzorgcentrum heeft een 

eigen, lokale cliëntenraad, die de belangen van de cliënt(groep)en van die locatie behartigt. De Cen-

trale Cliëntenraad wordt gevormd door vertegenwoordigers van de lokale cliëntenraden: 2 leden van 

iedere lokale raad. Deze raad overlegt met de Raad van Bestuur op QuaRijn niveau over in het 

'Convenant Centrale Cliëntenraad' vastgestelde, door de lokale cliëntenraden overgedragen, 

centrale onderwerpen.  

De CCR werd in 2018 gevormd door: Ineke Allis (Het Zonnehuis), Truus de Kreuk (De Schermerij), 

Marga van Leeuwen (De Schermerij), Willeke Wentholt (Beatrix), Wil Hijink (E&E Gasthuis), Henk 

van de Hoef (Bunninchem), Wim van der Wal (E&E Gasthuis), Adriaan Hofland (De Ridderhof) en 

Niels Bouwman (De Koekoek).   

   

Medezeggenschap Medewerkers/OR: 

Medewerkers kunnen invloed uitoefenen op het beleid van QuaRijn conform de Wet op de Onder-

nemingsraden (WOR). De OR-leden worden gekozen vanuit 10 kiesgroepen: Kennis- en Behandel-

centrum, Staf & Ondersteuning, De Schermerij, Veenendaal en De Tabakshof, Bunninchem, De 

Ridderhof, Beatrix (incl. kleinschalig wonen), Ewoud & Elisabeth Gasthuis, Het Zonnehuis Doorn en 

de Flexpool. 

De OR bestond in 2018 uit: Remmelt Oosterveen, Wilma de Bruijn, Joke Aalbers, Jolanda Bobeldijk, 

Martin Falkenberg, Joke Kippersluys, Sabrina Terschegget, Sonja Hendriksesn, Ben Hofstee, 

Susanne Scholten-Tolk, Anneke Veenendaal-Nijhuis, Jetty van der Vlist en Marieke van Wijk. 

 

Raad van Toezicht:  

De Raad van Toezicht heeft een visie op toezicht opgesteld en hanteert een toezichtkader. Beide 

zijn geëvalueerd in 2018. De Raad heeft elk kwartaal extra aandacht geschonken aan kwaliteit en 

veiligheid middels het functioneren van de toezichtcommissie kwaliteit en veiligheid, bestaande uit 

twee leden van de Raad van Toezicht. Deze bespreekt de kwalitatieve kwartaalrapportages met de 

bestuurder. Ook hebben leden van de Raad van Toezicht contact met teams (werkbezoeken). De 

Raad ziet nauw toe op de QuaRijnlandse beweging naar zelfstandig werkende teams. 

 

In bijlage 4 vindt u de jaarverslagen 2018 van Raad van Toezicht, Raad van Bestuur, Centrale 
Cliëntenraad, Ondernemingsraad en Professionele Adviesraad.  
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6. Personeelssamenstelling en vrijwilligers 
 

 

Zonder voldoende, bevoegd en bekwaam personeel kan 

er geen kwalitatief verantwoorde zorg worden geleverd. 

De afgelopen jaren was dit lastig te realiseren binnen de 

krappe financiële kaders. De hoop en de verwachting zijn, 

dat door de verandering in financiering dit in de komende 

jaren makkelijker zal worden. De normen binnen het kwa-

liteitskader zijn deels nog in ontwikkeling, maar een aan-

tal vereisten, rondom personeelssamenstelling, het mee-

lopen in het lerend netwerk en tijd voor het leren ontwik-

kelen via feedback, reflectie en scholing, staan vast.  

 

Kwaliteitseisen personele bezetting 

In 2018 heeft QuaRijn de uitvoering van het personeelsbeleid verder vormgegeven. Het project 

‘Samen Sturen doen we zo’, in samenwerking met adviesbureau P5Com, is ingericht op het zo 

efficiënt en effectief mogelijk roosteren volgens de juiste ureninzet op teamniveau in relatie tot de 

klantvraag (ZZP-mix). Voor de teams is een ‘inzet berekenaar’ beschikbaar en een ‘team dash-

board’ gemaakt.  

Deze aanpak heeft hoge prioriteit gekregen in 2018. Beide instrumenten ondersteunen de teams en 

de teammanagers bij het voldoen aan de normen voor voldoende en bekwaam personeel. Het gaat 

daarbij om: 

- toezicht op ontmoetingsruimten van de afdeling; 

- dagelijkse aanwezigheid van een medewerker die vanuit aandacht, kennis en vaardigheden 

handelt; 

- minimaal 2 zorgprofessionals beschikbaar op de intensieve zorgmomenten. 

 

Deze beschikbaarheid is verruimd voor 2019 en zal verder ingevuld kunnen worden met de 

kwaliteitsgelden 2020 en 2021. 

 

Uiteraard zijn de 24/7 beschikbaarheid van een verpleegkundige en arts – binnen 30 minuten – voor 

alle verpleeghuislocaties geregeld.  

 

Het is ons goed gelukt om de personeelssamenstelling te evalueren en te publiceren. Door de krapte 

op de arbeidsmarkt is het een grote uitdaging gebleken om op ieder moment in het jaar de bepaalde 

personeelsnorm te behalen. De belangrijkste knelpunten die wij hebben ervaren zijn: het aantrekken 

én behouden van medewerkers van niveau 3 en hoger. 

 

In bijlage 2, analyse personele samenstelling, worden de kwantitatieve gegevens getoond van: aard 

van de aanstelling, kwalificatieniveaus zorgverleners, ziekteverzuim, interne en extern mobiliteit en 

de ratio personeelskosten/opbrengsten. 

 

Het verzuimpercentage lag in 2018 op 6,45%. 
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Reflectie, leren en ontwikkelen 

Het opleidingsjaarplan 2018 is uitgevoerd. Het plan is mede gebaseerd op de wensen en behoeften 

van teams en sluit aan op de plannen in de Kaderbrief 2018. Het is ons goed gelukt om ruimte en tijd 

voor feedback, intervisie, reflectie en scholing van onze zorgprofessionals te creëren. 

Binnen het project ‘Samen sturen doen en we zo!’ in combinatie  met ‘Samen sturen op Kwaliteit’ is 

met de teams gewerkt volgens de PDCA – cyclus met de focus op bezetting en productiviteit. Daarbij 

is naast de kwantitatieve evaluatie (aantal medewerkers, kwaliteit van medewerkers) ook een kwal-

itatieve evaluatie (ervaringen cliënt, familie, medewerker en vrijwilliger) opgenomen in de syste-

matiek. In onderstaande illustratie wordt de gehanteerde systematiek getoond. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QuaRijn heeft vier leerlocaties, waar jaarlijks honderden stagiaires worden begeleid. Daarnaast 

voegen stagiaires kwaliteit toe aan de teams waar ze werkzaam zijn. In 2018 heeft QuaRijn de 

leerlocaties verder uitgebreid en versterkt. 

In de audit intramurale zorg QuaRijn (eind 2018) is gekeken naar de ‘deskundigheid’ van de zorgver-

lener. De conclusie: “Er is veel aandacht voor het vergroten van kennis en vaardigheden van mede-

werkers, maar deze is erg gericht op praktische professionele onderwerpen. En weinig gericht op het 

domein mentaal welbevinden en persoonsgerichte zorg. Op dat onderdeel is er nog handelingsver-

legenheid en soms zelfs ondeskundigheid.” Dit is een algemeen beeld, maar er zijn verschillen 

tussen de locaties. 

Het is ons nog niet goed gelukt om in 2018 voldoende tijd en ruimte vrij te maken voor onze mede-

werkers om mee te lopen bij collega-organisaties. De focus heeft daarvoor teveel op de eigen 

organisatie gelegen. Wel is het gelukt om meer medewerkers op andere locaties te laten meelopen, 

waardoor meer medewerkers hebben gekozen voor loopbaanontwikkeling binnen QuaRijn. 

  

Teammonitor 

Ervaring (cliënt/
medewerker/ familie/

vrijwilliger)

* Team = verpleging en behandelaren* Team = verpleging en behandelaren

(interne) audit PREZO (kwalvpk 
én uitwisseling team) 

Verbeterdialoog 
team/ cliënt

Kwaliteit in de 
teams* : leren en 

ontwikkelen

Kort cyclisch 
verbeteren

Verantwoording 
kwaliteit 

teamniveau

Uitkomsten 
ervaringsmetingen/ 
kwaliteitsmetingen  

team

Uitkomsten 
dialoog

Verbeterthema’s & 
acties > doelen

Verantwoording team in kwaliteitsplan/ kwaliteitsverslag 

Kwaliteit indicatoren veiligheid 
(intern, extern) 

RAND-
VOORWAARDEN 

(tbv teams)
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Samen leren 

Een mooi voorbeeld van ontwikkelen binnen 

QuaRijn is het QuaRijn dementie congres dat 

op 9 november 2018 werd georganiseerd. Er 

waren 200 enthousiaste medewerkers aan-

wezig, waaronder veel verzorgenden en 

verpleegkundigen. Tijdens het congres 

konden medewerkers kennis opdoen, ervarin-

gen met elkaar uitwisselen en geïnspireerd 

raken om nieuwe dingen te leren. Het congres 

is daarmee een prachtig manier om samen te 

leren. 

Het congres wordt opgevolgd door feedback 

en leren-in-de-praktijk-trajecten in teams. 

 

 

Onze vrijwilligers - v r i j w i l l i g e r s w ♥ r k 

Vrijwilligers zijn van een onschatbare waarde voor 

QuaRijn. Zonder vrijwilligers kunnen en wíllen we niet 

werken. Wij vinden het belangrijk dat vrijwilligers mee 

kunnen denken over - en mee vorm kunnen geven  

aan - zaken die hen rechtstreeks aangaan. Om dit te 

kunnen realiseren is een werkgroep opgericht die de 

gemeenschappelijke belangen van onze vrijwilligers 

behartigt en de Raad van Bestuur adviseert over 

vrijwilligersbeleid.  

In 2018 heeft de  werkgroep van vrijwilligers een impuls 

gegeven met speeddates en is samen met QuaZin de 

interne campagne, gericht op teams voor betere samen-

werking met vrijwilligers, voortgezet. Hiernaast is de 

campagne poster te zien waarmee wij onze aandacht 

voor vrijwilligers zichtbaar maken en teams helpen de 

samenwerking met vrijwilligers te versterken. 

  

De belangrijkste knelpunten die wij in 2018 hebben 

ervaren zijn: het aantrekken én behouden van  - en zo 

mogelijk verhogen - het aantal vrijwilligers. 

 

Aantal vrijwilligers QuaRijn: 

628 per 31 december 2017 

629 per 31 december 2018 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eMkHsFSO0WA


 
 
  

Kwaliteitsverslag QuaRijn 2018 – def 1.8 – 27 06 2019  Pagina 25 van 68 
 
 
 

 

Uitdagingen 

 

QuaRijn speelt in op een veranderende omgeving en wil zich laten zien als een deskundige, innova-

tieve, flexibele en gastvrije organisatie. Daarbij maken we gebruik van onze hechte verankering in de 

kernen en wijken, waar we nauw samenwerken met buurtbewoners, mantelzorgers en vrijwilligers 

Dichtbij in Zorg. 

 

De krapte op de arbeidsmarkt betekent dat ons strategisch personeelsplan gericht is op het werven 

en behouden van medewerkers en vrijwilligers. Dit betekent dat onze personele samenstelling con-

tinu aandacht vraagt waarbij personele bezetting en deskundigheid van onze medewerkers prioriteit 

hebben. In 2018 hebben wij een goede basis gelegd door het oprichten van het team recruitment, 

dat op basis van een analyse een plan van aanpak heeft opgesteld én hanteert, gericht op werven, 

binden en boeien. In het najaar is gestart met het structureel voeren van exitgesprekken. Dit leidt tot 

meer informatie over hoe we effectiever kunnen binden en boeien.  

Het strategisch personeelsplan is in 2018 geëvalueerd. Het zal in 2019 worden geactualiseerd.   

De OR heeft onderzoek gedaan naar vitaliteit onder medewerkers. Het heeft geleid tot speciale 

bijeenkomsten voor medewerkers, gericht op het verhogen van de vitaliteit. Dit krijgt opvolging in 

2019. 
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7. Gebruik van hulpbronnen  
 

 

Tot de randvoorwaarden om te komen tot de best mogelijke zorgresultaten 

behoort ook het efficiënt en effectief omgaan met hulpbronnen. In QuaRijn wordt 

bijvoorbeeld veel gebruik gemaakt van domotica om veiligheid van cliënten te 

waarborgen. Maar hier horen ook zaken bij als samenwerkingsovereenkomsten, 

financiën en administratieve organisatie, materialen en hulpmiddelen, gebouwen 

enz.  

 

Gebouwde omgeving 

QuaRijn heeft 7 intramurale locaties en biedt VPT in de regio Kromme Rijn-

streek, Veenendaal en Rhenen en de regio Utrechtse Heuvelrug. Om een fijne 

woon- en leefomgeving te creëren zijn wij alert op verbeteringen die mogelijk 

zijn. Zoals eerder aangegeven in het kwaliteitsverslag, zijn wij bezig met de 

voorbereiding van nieuwbouw in Doorn, Achterberg en Bunnik.  

 

Technologische hulpbronnen  

Het vernieuwen van het ECD staat binnen QuaRijn met stip op 1. Het ECD is 

niet optimaal ingericht en daardoor wordt het niet optimaal gebruikt. De PAR heeft een advies opge-

steld waarin de problemen zijn beschreven. Wij zijn een keuzetraject gestart voor een nieuw ECD, 

dat gebruikersvriendelijker is voor medewerkers, toegankelijker voor naasten en meer geschikt om te 

screenen op het gebied van gedrag met name voor de pg-doelgroep. 

Het waarborgen van de digitale privacy van bewoners en medewerkers is een belangrijk 

aandachtspunt in het nieuw te ontwikkelen systeem.  

 

In onderstaande illustratie wordt het overzicht gegeven van de ICT-opgaven binnen QuaRijn waar in 

2019 een prioritering aan is gegeven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 
  

Kwaliteitsverslag QuaRijn 2018 – def 1.8 – 27 06 2019  Pagina 27 van 68 
 
 
 

 

Materialen en hulpmiddelen 

De aanwezigheid van het juiste materiaal dat voldoet aan moderne standaarden, zoals douche-

stoelen en tilliften heeft onze continue aandacht gehad. De teams zijn actief betrokken bij het 

signaleren van problemen en het vinden van oplossingen. 

De inzet van domotica heeft de aandacht bij nieuwbouwplannen. Bijvoorbeeld per bewoner de vrij-

heid van bewegen kunnen instellen en monitoren, met het doel om hem/haar meer vrijheid te kunnen 

geven.   

Financiën en administratie 

P5Com heeft de teams ondersteund bij het beter laten aansluiten van hun personeelsbestand op de 

klantbehoefte. Met het dashboard ‘inzet’ kunnen zorgteams zeer frequent (op weekbasis) feedback 

krijgen over de inzet van de afgelopen periode ten opzichte van de zorgbehoefte zoals die uit de 

ZZP-mix van het team komt.  

 

Professionele relaties en samenwerkingsovereenkomsten 

QuaRijn heeft meerdere samenwerkingsverbanden met andere zorginstellingen. Hier volgt een korte 

opsomming van onze samenwerkingspartners:   

-  Utrecht Zorg! 

-  IVVU. 

-  Zorgcentra de Betuwe, Stichting Zorgcentra Rivierenland en Zorggroep Maas en Waal op het 

terrein van de Geriatrische Revalidatie. 

-   het Diakonessenhuis die een nieuwe impuls heeft gekregen door de nieuwbouw in Doorn. De 

samenwerking richt zich naast de nieuwbouw ook op vakinhoudelijke samenwerking 

-  lokale apothekers via Uplus.   

-  Vereniging van instellingen voor Verpleging en Verzorging Utrecht onder voorzitterschap van 

Raad van Bestuur QuaRijn. 

-  QuaRijn is lid van het UNO-VUmc – het Universitair Netwerk Ouderenzorg. Binnen het UNO 

werken wij aan de verbetering van de zorg voor ouderen. 
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8. Gebruik van Informatie   

 

 
 

Het gebruik van informatie voor de zorg en dienstverlenging is op alle niveaus in de organisatie 

belangrijk. Hierbij is het verzamelen van informatie niet alleen van belang, maar meer nog de 

interpretatie van deze informatie om te komen tot gestelde verbeteringen.  

 

Verzamelen en delen van informatie 

In 2018 zijn verschillende onderzoeken uitgevoerd om cliënttevredenheid en/of medewerker- 

tevredenheid in kaart te brengen:   

 Half mei 2018 is gestart met de uitvraag van de ervaring bij de cliënten en medewerkers van de 

koploper teams (Sterkenburg, Stamerbos, Kaapsebos en Molenbos). Een maand later is de 

uitvraag ook gestart bij de overige intramurale koploper teams (E&E woning 2a PG en De Rid-

derhof kleinschalig wonen 7/8) en bij de wijkteams (Entrada, De Schermerij en Bunninchem). 

Voor deze digitale uitvraag is gebruik gemaakt van het systeem QDNA. De vragenlijsten werden 

zo opgesteld dat de vragen aan cliënten en medewerkers op een aantal vlakken te vergelijken 

zijn. 

 Binnen dit onderzoek is de Net Promotor Score (NPS) uitgevraagd. 

 Het pilot PREM-wijkverpleging onderzoek is in het najaar 2018 binnen QuaRijn uitgevoerd door 

Van Loveren & Partners. 

 In het najaar 2018 is de audit intramurale zorg QuaRijn uitgevoerd waarbij specifiek gekeken is 

naar de thema’s: 1. persoonsgerichte zorg, 2. deskundigheid zorgverlener en 3. Kwaliteit en 

Veiligheid. 

 In 2018 is het cliënt- en medewerkeronderzoek voorbereid waarbij gekozen is voor de vragen-

lijst IProva/Infoland. Samen met een dwarsdoorsnede van vertegenwoordigers van cliënten en 

medewerkers zijn vragen geformuleerd op de thema’s: ‘persoonsgerichte zorg en onder-

steuning’ en ‘wonen en welzijn’. Bij het onderzoek (in 2019) zal gebruik worden gemaakt van 
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twee externe interviewers. Zij zullen zoveel mogelijk met bewoners spreken. Indien nodig zal de 

eerste contactpersoon gevraagd worden om deel te nemen aan het gesprek. Deze werkwijze 

past bij het ophalen van belangrijke informatie over de beleving van kwaliteit van zorg door 

persoonlijke aandacht te geven aan de bewoner.  

 Vanaf eind 2018 kunnen klachten en tips digitaal gemeld en verwerkt worden ter afhandeling en 

reflectie (intern en extern). 

 In 2018 heeft de stuurgroep ICT de samenhang tussen de verschillende systemen (zoals Cura 

en Infoland) onderzocht met het doel teams en management beter te ondersteunen. Helaas 

bleek het systeem niet goed te werken wat ervoor gezorgd heeft dat informatie onvoldoende 

beschikbaar is geweest in 2018.  

 In 2018 heeft QuaRijn de landelijke ontwikkelingen rond de indicatoren basisveiligheid gevolgd. 

Als gevolg van problemen met het ECD in 2017, kunnen deze indicatoren pas in het nieuw te 

ontwikkelen ECD worden opgenomen.  

 De website QuaRijn is in 2018 aangevuld met de vereiste informatie (kwaliteitsverslagen, plan-

nen, kwantitatieve informatie). 

 In 2018 is voor de koploper teams een apart ‘servicepunt voor teams’ gerealiseerd om deze 

zelforganiserende teams vanuit de staf- en ondersteunende diensten zo goed mogelijk te 

kunnen bedienen.  

Van informatie naar kennis 

In 2018 is een start gemaakt met het beschikbaar maken van informatie. Door met name ICT- pro-

blemen is het verzamelen van cliënt- en medewerker ervaringen onvoldoende gelukt. De ICT syste-

men (Cura en Infoland) zijn voorwaarden om dergelijk onderzoek te kunnen uitvoeren. In 2019 zal 

het op orde krijgen van de ICT-systemen dan ook hoogste prioriteit krijgen. 

 

Openbaarheid en transparantie 

Ons kwaliteitsverslag is openbaar toegankelijk via onze eigen website en de openbare database van 

Zorginstituut Nederland. Naast het kwaliteitsverslag publiceert QuaRijn het sociaal jaarverslag en de 

jaarrekening op de eigen website. Wij stellen informatie publiekelijk beschikbaar via de jaarverant-

woording zorg en door het aanleveren van informatie met betrekking tot de indicatoren basisveilig-

heid bij het Zorginstituut Nederland. 

 

Communicatie  

QuaRijn is zeer actief en creatief met communicatie bezig. Daarbij maken wij gebruik van social 

media, blogs, vlogs en you tube. Het delen van informatie via korte filmpjes werkt goed. Binnen 

QuaRijn zijn er enkele vloggers zeer actief.  Een van deze vloggers heeft minister Hugo de Jonge 

persoonlijk uitgenodigd wat geleid heeft tot een werkbezoek aan QuaRijn (zie foto).    
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9. Cliëntoordelen 
 

 

De wijkverpleging heeft van onze cliënten het rapportcijfer 8,3 ontvangen. 

De Net Promotor Score (NPS) is 40 

 

Net Promotor Score (NPS): Zou u QuaRijn aanbevelen bij anderen? (score 1-10 mogelijk) 

Deze vraag is op 3 niveaus gesteld: 

1. Ik beveel de zorgorganisatie QuaRijn aan bij anderen. 

2. Ik beveel de locatie aan bij anderen. 

3. Ik beveel het zorgteam aan bij anderen. 

Hieronder staat per locatie (organisatie-eenheid) hoeveel cliënten deze vragen hebben beantwoord 

(de antwoordcategorie “weet niet” is daarbij niet meegeteld) en hoeveel cliënten op deze vragen een 

8, 9 of 10 hebben gegeven. 

 

 

Ik beveel de zorgorganisatie aan bij anderen. 

 

Locatie Aantal 
antwoorden 

Aantal 8, 9 of 
10 

Als 
percentage 

Beatrix 51 10 20% 

Bunninchem 54 23 43% 

E&E Gasthuis 49 20 41% 

Het Zonnehuis 20 6 30% 

De Ridderhof 36 5 14% 

De Tabakshof 2 0 0% 

De Koekoek 18 4 22% 

 

 

Ik beveel de locatie aan bij anderen. 

 

Locatie Aantal 
antwoorden 

Aantal 8, 9 of 
10 

Als 
percentage 

Beatrix 59 17 29% 

Bunninchem 57 29 51% 

E&E Gasthuis 66 36 55% 

Het Zonnehuis 31 12 39% 

De Ridderhof 62 25 40% 

De Tabakshof 8 7 88% 

De Koekoek 24 9 38% 
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Ik beveel het zorgteam aan bij anderen. 

 

Locatie Aantal 
antwoorden 

Aantal 8, 9 of 
10 

Als 
percentage 

Beatrix 60 17 28% 

Bunninchem 57 20 35% 

E&E Gasthuis 68 32 47% 

Het Zonnehuis 31 16 52% 

De Ridderhof 63 27 43% 

De Tabakshof 8 6 75% 

De Koekoek 25 12 48% 
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10. De PDCA van kwaliteit 

 
Ons kwaliteitsverslag is een belangrijk hulpmiddel om de 

kwaliteit binnen QuaRijn te evalueren en te verbeteren. Het 

kwaliteitskader helpt ons om de thema’s te ordenen en 

verdere samenhang te creëren. 

Het kwaliteitsverslag is ook een verantwoordingsverslag en 

biedt een moment om, binnen onze organisatie en met 

stakeholders, na te denken over verbeterstappen.  

Hieronder zijn enkele adviezen met betrekking tot het 

kwaliteitsplan 2020 benoemd. 

 

Kwaliteitsplan opbouwen vanuit de locaties  
In 2018 hebben de locaties/teams ‘droomplannen’ gemaakt 

waarin zij hun doelen en verbeteracties voor 2019 hebben 

benoemd. Deze doelstellingen en verbeteracties zijn 

gebaseerd op het kwaliteitskader. In T2 2019 start de 

planning voor de doelstellingen 2020. 

 

In 2019 zal deze systematiek die past binnen de PDCA-cyclus verder worden uitgebouwd. Aan alle 

locaties/ teams wordt gevraagd om ‘droomplannen’ te maken waarbij zij per locatie/team verbeter-

doelen per thema aangeven. Het is belangrijk om hierbij het aantal verbeterdoelen te beperken tot 

maximaal 2 of 3, zodat focus ontstaat en resultaten daadwerkelijk behaald zullen worden. 

 

Voor het kwaliteitsplan 2020 zullen we de QuaRijnlandse aanpak gebruiken waarbij we met alle 

stakeholders (teams, kwaliteitsverpleegkundigen, CCR, OR, PAR) gezamenlijk betekenis en richting 

geven aan het plan. Deze multidisciplinaire aanpak zullen we ook op organisatieniveau toepassen. 

  

Kwaliteit opbouwen met medewerkers 

Droomplannen op teamniveau en een kwaliteitsplan voor de QuaRijn organisatie zijn belangrijk, 

maar op medewerker niveau komt de kwaliteit vooral tot uitdrukking. Het project REIN met het doel 

om bewustzijn, kennis en vaardigheden van medewerkers te vergroten, maakt gebruik van de PDCA 

cyclus. De PDCA cyclus komt terug in de woorden van REIN. 
 
 

Regisseer 
Experimenteer  
Inventariseer  
Normaliseer  
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11. Stakeholders 
 

 

Wij hebben verschillende betrokken (stakeholders) gesproken die het kwaliteitsverslag hebben 

gelezen en  beoordeeld. 

 

Hieronder kunt u de reacties lezen die wij hebben ontvangen. 

 

 

De Centrale Cliëntenraad: 

 Wil graag de interne communicatie naar de medewerkers verbeteren, zodat zij beter op de 

hoogte zijn van de plannen van QuaRijn. 

 Merkt op dat QuaRijn het welzijn van haar cliënten tijdens het weekend niet uit het oog moet 

verliezen. 

 Inzake de voedingsreorganisatie (een evaluatie vanuit de CCR volgt in 2019) wil de CCR 

aanraden om ernaar te streven dat elke maaltijd voor alle cliënten een feest zou moeten zijn. 

 Merkt dat QuaRijn betrokken is bij haar cliënten en dat ze er alles aan doet om het welzijn 

van haar cliënten te bevorderen. 

 Is positief over de aanpak van het kwaliteitsplan 2018. 

 Heeft in het verslag de ervaringen van cliënten en concrete verbetermogelijkheden gemist. 

 

De Raad van Toezicht: 

 Is positief over de leesbaarheid en de wijze van overzicht in het kwaliteitsverslag. 

 Vindt het verslag ondanks dat, te zeer procesmatig van aard. 

 Heeft in het verslag eveneens de concrete verbetermogelijkheden gemist. 

 Zag graag de jaarverslagen van RvT, RvB, CCR, OR en PAR toegevoegd aan het 

kwaliteitsverslag.   

 

 

De Professionele Adviesraad: 

 Is positief over de exitgesprekken die inmiddels plaatsvinden met vertrekkende 

medewerkers. 

 Is verheugd met de instelling van de kwaliteitscommissies. 

 Denkt dat de persoonsgerichte zorg nog niet voldoende in orde is in 2018 en zou daar in 

2019 meer aandacht aan willen besteden. 

 Zou graag meer investeringen willen zien in de vitaliteit van medewerkers. 

 Vraagt ook extra aandacht voor de Advance Care Planning. 

 Oordeelt dat implementeren van beleid nog niet voldoende effectief is gebleken. De raad 

vraagt zich af hoe het beleid echt van de teams zelf kan worden. 

 

 

Lerend Netwerk: 
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Bijlage 1: Missie, Visie en Kernwaarden 
 

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 te herkennen, erkennen en hiernaar te 

handelen. Zorg leveren die daadwerkelijk waarde toevoegt aan de 

persoonlijke levenskwaliteit. Dát is de kunst.  

 

De afgelopen jaren is de langdurige zorg ingrijpend gewijzigd, ouderen 

wonen langer thuis en waar mogelijk verlenen familie, vrienden en vrij-

willigers 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 in wisse-

lende coalities om de cliënt heen, te beschikken over de juiste expertise 

en een flexibele opstelling.   

 

De visie van QuaRijn sluit hier bij aan: QuaRijn biedt kwalitatief hoog-

waardige professionele zorg en diensten op de Utrechtse Heuvelrug en in 

de Kromme Rijnstreek. Wij zijn gericht op de kwaliteit in het dagelijkse 

leven.  

 

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 keten. Wij zijn pas tevreden als onze cliënten dat 

zijn.  
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Bijlage 2: Analyse personeelssamenstelling 
 

 
Beatrix           
1-1-2018   31-12-2018     

Functie FTE   Functie FTE 
Begroting 
2018 

begroting 
2019 

Activiteitenbeg. 2,00  Activiteitenbeg. 2,50 
                   
2,10  

                   
3,08  

Coördinator 4,83  Coördinator 4,83 
                   
5,72  

                   
4,83  

Huish. med. 0,00  Huish. med. 0,00     

LL verz IG niv 3 2,78  LL verz IG niv 3 4,29 
                   
3,23  

                   
2,44  

Med. Z&W 0,83  Med. Z&W 0,85 
                   
0,83  

                   
0,83  

Med. Z&W - 1 0,94  Med. Z&W - 1 1,50 
                   
0,94  

                   
2,00  

Med. Z&W - 2 6,42  Med. Z&W - 2 6,64 
                   
8,82  

                   
8,89  

Med. Z&W - 2 
(med) 1,28  

Med. Z&W - 2 
(med) 1,94 

                   
1,28  

                      
-    

Med. Z&W - 3 13,18  Med. Z&W - 3 11,97 
                 
13,90  

                 
12,45  

Verpl. 4 locatie 0,44     
                   
1,00    

Verpleegkundige 0,89  Verpleegkundige 0,89   
                   
0,89  

    Woonondersteuner     
                   
6,36  

Eindtotaal 33,60   Eindtotaal 35,42 
                 
37,82  

                 
41,77  
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Bunninchem           
1-1-2018   31-12-2018     

Functie FTE   Functie FTE 
begroting 
2018 

begroting 
2019 

      Activiteitenbeg. 1,28 
                   
1,00  

                   
1,71  

Coördinator 6,56  Coördinator 5,00 
                   
6,56  

                   
6,50  

    Huish. med. 0,00   
                   
1,40  

Gastvrouw/heer 0,50  Gastvrouw/heer 0,50 
                   
0,50  

                   
1,67  

    LL helpende niv 2 0,67     

    LL maatsch zorg 0,67     

    LL verpleegkundige 0,78     

LL verz IG niv 3 1,67  LL verz IG niv 3 2,33 
                   
2,33  

                   
2,34  

    Med. Z&W 0,00   
                   
2,00  

    Med. Z&W - 1 0,00     

Med. Z&W - 2 2,00  Med. Z&W - 2 2,78 
                   
2,26  

                   
6,47  

Med. Z&W - 2 
(med) 4,56  

Med. Z&W - 2 
(med) 4,56 

                   
4,56  

                   
9,80  

Med. Z&W - 3 8,94  Med. Z&W - 3 5,83 
                 
14,00  

                   
4,78  

Verpl. 4 locatie 0,50  Verpl. 4 locatie 0,89 
                   
0,50  

                   
0,89  

    Woonondersteuner 0,00   
                   
2,10  

Eindtotaal 24,72   Eindtotaal 25,28 
                 
31,71  

                 
39,66  
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E&E           
1-1-2018   31-12-2018     

Functie FTE   Functie FTE 
begroting 
2018 

begroting 
2019 

      Activiteitenbeg. 0,67 
                   
1,50    

Coördinator 6,22  Coördinator 6,22 
                   
5,73  

                 
11,49  

    Huish. med.   
                   
0,96    

    LL helpende niv 2 1,33     

    LL verpleegkundige 0,78     
LL verz IG niv 
3 4,53  LL verz IG niv 3 3,51 

                   
5,00  

                   
6,60  

    Med. Z&W 0,00     

Med. Z&W - 1 2,33  Med. Z&W - 1 2,33 
                   
2,33  

                   
2,96  

Med. Z&W - 2 3,67  Med. Z&W - 2 1,44 
                   
6,60  

                   
6,88  

Med. Z&W - 2 
(med) 1,67  

Med. Z&W - 2 
(med) 5,33   

                   
2,54  

Med. Z&W - 3 32,15  Med. Z&W - 3 33,04 
                 
34,81  

                 
34,03  

Verpl. 4 
locatie 0,22  Verpl. 4 locatie 0,00 

                   
1,67  

                   
5,37  

Verpl. 4 Wijk 0,67  Verpl. 4 Wijk 0,67     

    Verpleegkundige 0,67     

    Woonondersteuner     
                   
2,30  

Eindtotaal 51,46   Eindtotaal 56,00 
                 
58,60  

                 
72,17  
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KBC           
1-1-2018   31-12-2018     

Functie FTE   Functie FTE 
begroting 
2018 

begroting 
2019 

Arts 1,78       
                   

1,78    

Bewegingsagoog 1,33  Bewegingsagoog 1,61 
                   

1,33  
                   

1,61  

Ergotherapeut 3,11  Ergotherapeut 3,11 
                   

3,11  
                   

3,90  

Fysiotherapeut 5,89  Fysiotherapeut 5,78 
                   

5,89  
                   

6,65  

Geestelijk verz. 0,86  Geestelijk verz. 1,45 
                   

1,00  
                   

1,60  

GZ psycholoog 0,78  GZ psycholoog 2,33 
                   

0,67  
                   

2,28  

Logopedist 1,36  Logopedist 1,14 
                   

1,47  
                   

1,53  

Psycholoog 2,22  Psycholoog 3,22 
                   

3,22  
                   

2,94  

Specialist OG 3,79  Specialist OG 4,45 
                   

3,78  
                   

6,13  

VPK Specialist 0,56  VPK Specialist 0,67   
                   

0,67  

Dietist 0,67  Dietist 0,89 
                   

0,67  
                   

0,93  

Eindtotaal 22,35   Eindtotaal 24,65 
                 

22,92  
                 

28,24  

 

  



 
 
  

Kwaliteitsverslag QuaRijn 2018 – def 1.8 – 27 06 2019  Pagina 41 van 68 
 
 
 

 

Koekoek           
1-1-2018   31-12-2018     

Functie FTE   Functie FTE 
begroting 
2018 

begroting 
2019 

      Activiteitenbeg. 1,22 
                   

1,00    

Coördinator 0,67  Coördinator 2,22   
                   

4,60  

    Huish. med.     
                   

1,10  
LL 
verpleegkundige 0,78  LL verpleegkundige 1,44 

                   
2,83    

LL verz IG niv 3 0,67  LL verz IG niv 3 0,78     

    Med. Z&W 0,00     

Med. Z&W - 1 0,00  Med. Z&W - 1 0,22   
                   

0,92  

Med. Z&W - 2 1,22  Med. Z&W - 2 1,11   
                   

1,39  
Med. Z&W - 2 
(med) 1,56  

Med. Z&W - 2 
(med) 3,11 

                   
0,67  

                   
4,70  

Med. Z&W - 3 7,57  Med. Z&W - 3 7,61 
                   

9,42  
                 

11,97  

Verpl. 4 locatie 7,89  Verpl. 4 locatie 6,78 
                 

11,11  
                   

4,60  

    Woonondersteuner     
                   

2,94  

Eindtotaal 20,35   Eindtotaal 24,50 
                 

25,03  
                 

32,22  

 

 
OHS           
1-1-2018   31-12-2018     

Functie FTE   Functie FTE 
begroting  
2018 

begroting  
2019 

Activiteitenbeg. 0,56           

Huish. med. 0,47  Huish. med. 0,47 
                   

0,84  
                   

0,77  

Med. Z&W - 2 0,00         
Med. Z&W - 2 
(med) 1,33  

Med. Z&W - 2 
(med) 1,33 

                   
1,58  

                   
1,91  

Med. Z&W - 3 3,28  Med. Z&W - 3 2,56 
                   

5,43  
                   

4,41  

    Woonondersteuner     
                   

0,73  

Eindtotaal 5,64   Eindtotaal 4,36 
                   

7,85  
                   

7,82  
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Regio alg           
1-1-2018   31-12-2018     

Functie FTE   Functie FTE 
begroting 
2018 

Begroting 
2019 

Kwalit.VPK 0,67   Kwalit.VPK 2,33 
                   

4,00  
                   

6,09  

Verpleegkundige 5,29  Verpleegkundige 3,74 
                   

6,55  
                   

6,48  

Eindtotaal 5,96   Eindtotaal 6,07 
                 

10,55  
                 

12,57  

 

 
De Ridderhof           
1-1-2018   31-12-2018     

Functie FTE   Functie FTE 
begroting  
2018 

begroting  
2019 

Activiteitenbeg
. 1,22   Activiteitenbeg. 2,33 

                   
0,67  

                   
2,23  

    Huish. med.     
                   

0,49  

Ass. zorg 0,00         

Coördinator 5,33  Coördinator 8,33 
                   

5,89  
                   

7,44  

    LL maatsch zorg 0,44     

    Aspirant Leerling 0,78     
LL helpende niv 
2 0,67         
LL 
verpleegkundig
e 0,78         

LL verz IG niv 3 4,11  LL verz IG niv 3 7,00 
                   

3,15  
                   

6,28  

Med. Z&W - 1 1,83  Med. Z&W - 1 1,33 
                   

2,50  
                   

4,12  

Med. Z&W - 2 1,78  Med. Z&W - 2 3,89 
                   

5,04  
                   

3,95  
Med. Z&W - 2 
(med) 

10,1
1  

Med. Z&W - 2 
(med) 9,83 

                 
12,25  

                 
10,18  

Med. Z&W - 3 
19,4

4  Med. Z&W - 3 
17,6

6 
                 

24,90  
                 

20,29  

Verpl. 4 locatie 0,78  Verpl. 4 locatie 0,56 
                   

1,56  
                   

0,56  

Verpl. 4 Wijk 0,89         

    

Woonondersteun
er 0,00   

                   
6,36  

Eindtotaal 
46,9

4   Eindtotaal 
52,1

6 
                 

55,96  
                 

61,90  
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De Tabakshof           
1-1-2018   31-12-2018     

Functie FTE   Functie FTE 
begroting  
2018 

begroting 
2019 

Activiteitenbeg. 0,67   Activiteitenbeg. 0,56 
                   

2,01  
                   

2,01  

    Huish. med.     
                   

0,37  

Coördinator 0,67     
                   

0,67  
                   

0,67  

Gastvrouw/heer 0,78  Gastvrouw/heer 0,78 
                   

0,78  
                   

1,28  

    LL helpende niv 2 0,67   
                   

0,67  

    LL verz IG niv 3 0,67   
                   

0,67  

    Med. Z&W 0,00     

Med. Z&W - 1 0,33  Med. Z&W - 1 0,00 
                   

0,33    

Med. Z&W - 2 0,44  Med. Z&W - 2 0,56 
                   

0,44  
                   

0,56  

Med. Z&W - 3 6,00  Med. Z&W - 3 7,44 
                   

7,96  
                   

7,11  

    Med. ZW-4 on. gdr. 0,67     

Verpl. 4 locatie 1,11  Verpl. 4 locatie 1,11 
                   

1,61  
                   

1,39  

    Woonondersteuner     
                   

0,98  

Eindtotaal 10,00   Eindtotaal 12,45 
                 

13,80  
                 

15,71  
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Het Zonnehuis            
1-1-2018   31-12-2018     

Functie FTE   Functie FTE 
begroting  
2018 

begroting  
2019 

Activiteitenbeg. 3,33   Activiteitenbeg. 2,78 
                   

4,03  
                   

4,16  

Ass. zorg 0,00  Ass. zorg 0,00     

    Huish. med.     
                   

0,64  

Coördinator 7,56  Coördinator 8,22 
                   

9,00  
                 

11,17  
LL helpende niv 
2 1,22         
LL 
verpleegkundige 0,89  LL verpleegkundige 2,33 

                   
6,98  

                   
5,08  

LL verz IG niv 3 6,22  LL verz IG niv 3 3,33     

Med. Z&W 0,33  Med. Z&W 1,31 
                   

1,11  
                   

2,40  

Med. Z&W - 1 0,94  Med. Z&W - 1 0,94 
                   

1,73  
                   

0,89  

Med. Z&W - 2 5,18  Med. Z&W - 2 5,69 
                   

5,96  
                   

6,22  
Med. Z&W - 2 
(med) 1,28  

Med. Z&W - 2 
(med) 3,93 

                   
1,42  

                   
5,20  

Med. Z&W - 3 25,26  Med. Z&W - 3 25,65 
                 

33,00  
                 

30,99  

Verpl. 4 locatie 4,11  Verpl. 4 locatie 6,88 
                   

3,82  
                   

5,02  

Verpleegkundige 5,96  Verpleegkundige 4,74 
                   

2,89  
                   

1,00  

    Woonondersteuner 1,39   
                   

6,82  

Eindtotaal 62,29   Eindtotaal 67,21 
                 

69,94  
                 

79,59  
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Bijlage 3: Overzichten behorende bij hoofdstuk 3 Veiligheid 

 
Vrijheid Beperkende Maatregelen / Middelen & Maatregelen Q4-2018 

 

Middelen en Maatregelen (MM)   Monitor QuaRijn Q4 – 2018 

 

Bespreking: 

 

1. Locatie Bunnik 

 Toename MM profiel ten opzichte van Q3 2018.Tegenover een laag MM stoel en bed ten 

opzichte van het landelijk gemiddelde (2015) staat een hoog gebruik van domotica (100%). 

Ondanks de inzet van 6 laag-laag bedden is het gebruik van bedhekken niet afgenomen. Er zal 

op korte termijn een scholing plaatsvinden over inzet domotica en het doel van de laag-laag 

bedden. 

 

2. Locatie E&E 

   Een stabiel MM profiel ten opzichte van Q3, behoudens iets toegenomen domotica gebruik. 

Relatief laag gebruik van MM. 

 

3.  Locatie Ridderhof 

 Een stabiel gunstig MM profiel ten opzichte van Q3; afname gebruik MM bed, tegenover 

toename gebruik domotica. 

 

4.  Locatie de Koekoek 

 Een gunstig MM profiel ten opzichte van Q3. Domotica gebruik afgenomen 

 

5.  Locatie de Tabakshof 

 Over het algemeen een gunstig MM-profiel ten opzichte van Q3. Opvallend is de toename van 

domotica gebruik van 69% naar 100% het afgelopen jaar. 

 

6.  Locatie Beatrix 

 Een stabiel zeer gunstig MM-profiel. Afname van domotica gebruik tov Q3. 

 

7.  Locatie Zonnehuis PG 

 Een afname van MM gebruik ten opzichte van Q3. 

 

8.  Locatie Het Zonnehuis GP 

 Het betreft een GP-populatie. Over het algemeen goed mobiel. Laag gebruik van MM. 

 

9.  QuaRijn als totaal 

 Een stabiel MM profiel ten opzichte van Q3. 

 

10.  Praktische aandachtspunten: 

 Het gebruik van domotica is op een aantal lokaties hoog (Tabakshof, Bunninchem). Goede 

scholing over het gebruik van domotica (veiligheid vs vrijheid) is van belang. 
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Bijlage 4: Verslagen 2018  

 Raad van Toezicht, Raad van Bestuur, Centrale Cliëntenraad, 

Ondernemingsraad en Professionele Advies Raad   

 
1. Toezicht 

 

 

1.1 Governance code  Zorg 

 

1. Goede Zorg 

De maatschappelijke doelstelling en legitimatie van de zorgorganisatie is het bieden van goede zorg 

aan cliënten. 

 

Stichting QuaRijn hanteert in 2018 de Governance code Zorg, de code voor goed bestuur en 

toezicht en een instrument om de governance zo in te richten dat die bijdraagt aan het waarborgen 

van goede zorg, aan het realiseren van de maatschappelijke doelstelling van QuaRijn en het maat-

schappelijk vertrouwen.  

 

4. Inrichting governance 

De Raad van Bestuur en Raad van Toezicht zijn ieder vanuit hun eigen rol verantwoordelijk voor de 

governance van de zorgorganisatie en naleving van de code. 

 

Het functioneren van de stichting is vastgelegd in de statuten. De samenstelling, benoeming, 

functioneren, bevoegdheden etc. van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur zijn vastgelegd 

in reglementen. De statuten zijn eind 2018 aangepast aan de Governance code en recente 

wetgeving. De reglementen Raad van Toezicht en Raad van Bestuur volgen in 2019.   

 

 

1.2 Raad van Toezicht   

6. Verantwoord toezicht 

De Raad van Toezicht houdt toezicht vanuit de maatschappelijke  

doelstelling van QuaRijn 

 

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). 

 

  



 
 
  

Kwaliteitsverslag QuaRijn 2018 – def 1.8 – 27 06 2019  Pagina 49 van 68 
 
 
 

 

Tabel: Samenstelling Raad van Toezicht Stichting QuaRijn 2018  

 

Naam  

 

 

Functie(s) 

 

Nevenfunctie(s) 

 

Aan- & 

Aftreden 

 

M 

V 

 

T.J.H. (Dirk) Elsen  

Mr., LL.M 

Voorzitter RvT  

Remuneratiecie, lid  

Delegatie RvT naar CCR 

 

 

Director Emerging 

Markets, Triodos 

Investment 

Management, Zeist 

 

Non-executive director, 

Avishkaar Venture 

Management Services 

Private Limited, Mumbai, 

India 

Bestuurslid NpM, 

Netherlands Platform for 

Inclusive Finance 

 

 

01-01-2015 

31-12-2022 

 

M 

 

J.H. (Jan) van Wijk  

Drs. MSM 

Vice-voorzitter RvT 

Remuneratiecie, 

voorzitter Cie Kwaliteit & 

Veiligheid, voorzitter 

Delegatie RvT naar OR 

 

 

Bestuurder Stichting 

Zorggroep 

Amsterdam-Oost 

 

 

 

 

 

01-01-2011 

31-12-2018 

 

M 

 

E. Sas (Eddy) 

Ing. MBA 

Auditcie, lid 

 

 

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 

 

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

Wegberg 

Op voordracht Centrale 

Cliëntenraad 

Delegatie RvT naar CCR 

en OR 

Cie Vastgoed, lid 

 

 

Eigenaar, coach en 

docent, Centrum 

voor 

Mensontwikkeling, 

Wijk bij Duurstede 

 

Lid Raad van 

Commissarissen 

Woningbouwvereniging 

Vallei Wonen, Woudenberg   

Voorzitter remuneratie-

commissie 

 

01-03-2013 

28-02-2020 

 

 

V 

 

A.L.C. (Annette) Tymann  

Drs.  

Auditcie, voorzitter 

Cie Vastgoed, lid 

 

 

Zelfstandig interim- 

en project-manager 

Tymann & Snel, 

Tymann 

Teamontwikkeling 

 

Lid Raad van Toezicht 

AKJ, vertrouwenspersonen 

in de jeugdhulp 

 

01-01-2012 

30-09-2018 

 

 

V 
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en Executive 

Coaching 

 

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 

 

M 

 

Informatievoorziening Raad van Toezicht   

 

Documenten - de Raad van Toezicht ontvangt structureel:   

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

 Jaarverslag Maatschappelijke Verantwoording 

 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 RvB met de Ondernemingsraad 

 Verslagen van de overlegvergaderingen van de RvB met de Centrale Cliëntenraad 

 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. In 2018 was dat in juni in het E&E Gasthuis en in maart in De Schermerij.   

 De RvT-delegaties OR en CCR wonen tweemaal per jaar de overlegvergaderingen van de 

bestuurder met respectievelijk de OR en de CCR bij. In 2018 was dat op 24 april en 23 

oktober (OR) en 3 april en 27 november (CCR)  

Deelname/aanwezigheid RvT-leden bij QuaRijn bijeenkomsten: 

 QuaRijn Nieuwjaarsbijeenkomst voor medewerkers, 8 januari 

 Interne stakeholdersbijeenkomst portfolio QuaRijn 2022, 20 september   

Werkbezoek: 

 Leden van de RvT brengen werkbezoeken aan afdelingen. In 2018 aan 

Beatrix/verzorgingshuis en Het Zonnehuis/PG (Annette Tymann).   

 

Medewerkers uitnodigen bij de RvT-vergadering: 
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De Raad van Toezicht nodigt graag medewerkers uit om ‘hun’ onderwerp toe lichten in een RvT-

vergadering en met hen daarover van gedachte te wisselen. Dat was in 2018 3x het geval: 

 Op 29 januari hebben Marieke Geerligs, adviseur kwaliteit, en Christine Kranenburg, 

kwaliteitsverpleegkundige, de RvT een toelichting gegeven op het Kwaliteitsplan 2018 en de 

Raad het een en ander verteld over de dagelijkse praktijk van kwaliteitsverbetering bij 

QuaRijn.  

 Nel Sinjou en Janita Stel, medewerkers Wmo huishoudelijke hulp, hebben op 19 maart een 

toelichting gegeven op de totstandkoming van de businesscase huishoudelijke hulp en het 

beoogde vervolgtraject.   

 Op 28 mei stond de QuaRijnlandse beweging op de agenda. Maureen Meijlis, kwartiermaker 

QuaRijnlands, gaf een toelichting op de aanscherping van de besturingsfilosofie, de 

teamkaders en omgaan met de risico’s van dit veranderproces.   

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 24 september stond het realiseren van het 

kwaliteitskader verpleeghuiszorg op het programma. Vervolgens gaf ieder MT-lid in een korte pitch 

over de ontwikkeling(en) van zijn/haar organisatieonderdeel/-delen.   

 

Continue Ontwikkeling 

7.Continue ontwikkeling 

De Raad van Bestuur en Raad van Toezicht ontwikkelen permanent hun professionaliteit en 

deskundigheid 

 

Evaluatie functioneren  

 De leden staan steeds na afloop van iedere vergadering, in een besloten bijeenkomst, even kort 

stil bij het functioneren van de raad als geheel en het functioneren van de leden afzonderlijk. 

 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. 

Iedere drie jaar gebeurt dit met een extern begeleider. Zo ook op 19 maart 2018. De uitkomsten 

zijn besproken tijdens de  bijeenkomst RvT-RvB op 24 september.   

 

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.   

 

Transparantie 

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

Als lid van de NVTZ neemt de Raad van Toezicht automatisch deel aan het programma Goed 

Toezicht, dat uitgaat van de drie waarden, belangrijk voor goed toezicht: 

1. Goed beslagen ten ijs: kennisvergaring door middel van scholing  

2. Evaluatie en reflectie voor voortdurende professionalisering 

3. Transparantie voor aanspreekbaarheid en verantwoording. 

Op de website van de NVTZ zijn de contactgegevens van de Raad van Toezicht en de jaarlijkse 

kennis- en competentieontwikkelingen binnen de raad te vinden. 

 

Toezicht en toetsingskader   
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In 2017 hebben de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur het kader voor toezicht en het 

bijbehorende toetsingskader voor de bestuurder vastgesteld, passend bij meer zelfsturing in de 

organisatie, focus op de bedoeling en eigenaarschap (voor operationele zaken) in de primaire 

zorgteams, mede gebaseerd op de Governance code Zorg 2017 en het kwaliteitskader verpleeg-

huiszorg. Voor ieder jaar wordt – na evaluatie van de strategische doelen en jaarplan van het 

voorgaande jaar - specifiek voor dat jaar een toetsingskader opgesteld, uitgaande van de strate-

gische doelen en het jaarplan voor het komende jaar. Voor toezicht en toetsing wordt onder andere 

gebruik gemaakt van de bevindingen van de drie toezichtcommissies: auditcommissie, commissie 

vastgoed en commissie kwaliteit & veiligheid. 

 

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 functio-

neringsgesprek 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 toezicht-

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

 

Toezichtcommissies - De Raad van Toezicht heeft drie toezichtcommissies ingesteld. De samen-

stelling, taken en bevoegdheden en werkwijze van de commissies zijn vastgelegd in de drie regle-

menten: auditcommissie, commissie kwaliteit & veiligheid en vastgoedcommissie. 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.  

Alles commissies zijn in 2018 viermaal bijeengekomen.   

 

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 2018 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 auditcommis-

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

bespreking – en goedkeuring – van de jaarrekening. In 2018 was dat op 17 (auditcommissie) en op 

28 (Raad van Toezicht) mei. 

 

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 2018: 

 Implementatie visie op voeding  

 Evaluatie toetsingskader 2017 en vaststellen toetsingskader 2018  

 Procedure opvolging Jan van Wijk per 1 januari 2019 

 Vestiging hypotheek nieuwbouw Het Zonnehuis  

 Bouwbudget Het Zonnehuis 

 Jaarrekeningen 2017 van Stichting QuaRijn, het QuaRijn Kennis- en Behandelcentrum BV 

en De Tabakshof BV 

 Jaarverslag 2017 QuaRijn 

 Decharge Raad van Bestuur over het gevoerde financieel beleid in 2017 

 Klassenindeling in kader WNT 2 voor 2018: III 

 Kaderbrief 2019 

 Begroting 2019 

 Per 1 januari 2019 4-maandelijkse verantwoording in plaats van 3-maandelijks 

 (Tijdelijk) terugtreden Annette Tymann per 1 oktober 2018 voor maximaal 6 maanden 

 Statutenwijziging Stichting QuaRijn 

 Statutenwijzigingen BV Quarijn KBC en BV De Tabakshof 

 Evaluatie toetsingskader 2018 en vaststellen toetsingskader 2019 

 Honorarium RvT 2019 

 Herbenoeming Dirk Elsen tot voorzitter RvT voor een tweede termijn per 1 januari 2019 

 Benoeming Jannie Riteco en Tom Bank als leden van de RvT per 1 januari 2019 

Onderwerpen besproken door/met Raad van Toezicht   

Naast de documenten die de Raad van Toezicht structureel ontvangt en met de Raad van Bestuur 

bespreekt (zie hiervoor), zijn in 2018 ook besproken:   

 Vastgoed en Nieuwbouwprojecten 

 Kwaliteitsplan 2018   

 Portfolio traject 

 Ontwikkeling Wmo huishoudelijke hulp   

 Strategische personeelsplanning 

 Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 

 Reorganisatie keukens 

 GRZ Samenwerking 

 QuaRijnlandse beweging 

 Samen Sturen Doen We Zo! (ssdwz) 

 Harmonisatie regeling medezeggenschap cliënten QuaRijn 

 Samenwerking in het Leernetwerk QuaRijn, Zorgcentra Rivierenland, Avondlicht en Warande 

 Meerjaren kwaliteitsplannen in kader extra verpleeghuisgelden 2019 – 2021 

 Overgang naar nieuwe ICT leverancier en ondersteuner 

 Kwaliteitsplan 2019   

 Voldoen aan de Governance code Zorg 2017 

 (Her)verdeling bezetting RvT commissies  

 Gezonde bedrijfsvoering in relatie tot personele inzet en financiële budgetten   
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Honorering 

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

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

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

diging van leden van de Raad van Toezicht. Het honorarium van de leden Raad van Toezicht is per 

1 januari 2016 voor een periode van 3 jaar vastgesteld. In 2018 is besloten de specifieke honorering 

voor de functie van vicevoorzitter te laten vervallen.   

 

 

2.  Raad van Bestuur 

5. Goed Bestuur 

De Raad van Bestuur bestuurt QuaRijn gericht op haar maatschappelijke doelstelling en de centrale 

positie van de cliënt daarin 

 

 

Tabel: Raad van Bestuur QuaRijn 2018 

 

 

Naam 

 

 

Bestuursfunctie 

 

Nevenfuncties 

 

Ir. M.A.E. (Mirjam) 

Hagen-Tervoort 

MSM 

  

 

Bestuurder 

Geaccrediteerd per 

september 2017 

 

 

 Lid Raad van Commissarissen 

Woningcorporatie Velison Wonen 

 Voorzitter IVVU  

 

 

 

Informatievoorziening dichtbij 

De Raad van Bestuur gaat structureel meerdere keren per maand op bezoek bij de medewerkers op 

de werkvloer en bij de teams. De vorm van het bezoek varieert van meelopen en –werken op de 

afdeling, deelname aan het werkoverleg tot aanschuiven bij de koffie.   

 

 

Continue ontwikkeling 

7.Continue ontwikkeling 

De Raad van Bestuur en Raad van Toezicht ontwikkelen permanent hun professionaliteit en 

deskundigheid 

Evaluatie 

De Raad van Toezicht evalueert elk jaar het functioneren van de Raad van Bestuur en de relatie 

tussen de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur. De statuten, de reglementen Raad van 

Toezicht en Raad van Bestuur en de Governance code Zorg dienen daarbij als leidraad. De 

uitkomsten zijn met elkaar besproken tijdens de RvT-RvB bijeenkomst op 24 september 2018. 

 

Professionalisering en ontwikkeling 

De bestuurder  

 participeert in een intervisiegroep van bestuurders; 
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 neemt deel aan een tweetal andere bestuurlijke groepen waarin wordt gereflecteerd op 

bestuurlijke thema’s.   

Honorering 

De arbeidsvoorwaarden voor de bestuurder zijn gebaseerd op de Adviesregeling van de Neder-

landse Vereniging van Zorgdirecteuren (NVZD). De salarisindeling van de bestuurder is gebaseerd 

op de Wet Normering Topinkomens (WNT2). De Raad van Toezicht heeft de bezoldiging van de 

bestuurder ingedeeld in klasse 3.   

 

 

3.  Cliëntenraad  

3. Invloed van belanghebbenden 

QuaRijn schept randvoorwaarden en waarborgen voor een adequate invloed van belanghebbenden 

 

Ieder woonzorgcentrum heeft zijn eigen, lokale cliëntenraad: Bunninchem, Ewoud & Elisabeth Gast-

huis, Het Zonnehuis, De Ridderhof, Beatrix en De Koekoek. Ook woonzorgcomplex De Schermerij in 

Leersum heeft een eigen cliëntenraad. De Tabakshof heeft een familieraad. De lokale cliëntenraden 

zijn samengesteld uit vertegenwoordigers van de verschillende gebruikers-/doelgroepen van die 

locatie, inclusief thuiszorg.  

 

De lokale cliëntenraden hebben samen een Centrale Cliëntenraad (CCR) opgericht. Vertegenwoor-

digers van de 7 lokale cliëntenraden, veelal de voorzitter en de secretaris, vormen samen de 

Centrale Cliëntenraad.  

 

De voorzitter van de CCR onderhoudt de contacten met de lokale cliëntenraden die ervoor gekozen 

hebben om – al dan niet vooralsnog - geen zitting te nemen in de CCR.    

 

De CCR overlegt minimaal zesmaal per jaar met de Raad van Bestuur, waaronder tweemaal per jaar 

in aanwezigheid van een delegatie van de Raad van Toezicht. Lokale cliëntenraden overleggen met 

‘hun’ Regiomanager en/of de daartoe benoemde teammanager-aanspreekpunt van de locatie.  

   

Voorafgaand aan een overlegvergadering van de CCR vindt het agendaoverleg plaats, waarin 

agendapunten en te bespreken onderwerpen wordt afgestemd.   

 

Tabel: Samenstelling Centrale Cliëntenraad (CCR) 2018 

 

 

Naam lid 

 

 

Functie/rol binnen CCR 

 

  

Ineke Allis-Sicherer, Het Zonnehuis Lid 

Truus de Kreuk-Barnard, De Schermerij Voorzitter  

Marga van Leeuwen-Starink, De Schermerij   Vicevoorzitter  

Willeke Wentholt, Beatrix Lid 

Henk van de Hoef, Bunninchem Lid 

Wim van der Wal, E&E Gasthuis Lid, tot 01-07-2018 

Wil Hijink, E&E Gasthuis  Lid  
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Adriaan Hofland, De Ridderhof Lid, t/m 31-12-2018 

Niels Bouwman, De Koekoek Lid, vanaf 24-04-2018 

Ambtelijke ondersteuning, Elly van der Wurff, 

secretaresse 

 

 

Commissie van vertrouwenslieden 

Stichting QuaRijn is - via het lidmaatschap van Actiz - aangesloten bij de Landelijke Commissie van 

Vertrouwenslieden, gevestigd in Utrecht. 

 

Ondersteuning  

De CCR beschikt over ambtelijke ondersteuning/secretaresse voor 9 uur per week.  

 

Budget van de CCR 

De afspraak is “De Centrale Cliëntenraad dient een begroting van enig kalenderjaar in bij de stich-

ting. Deze begroting wordt in de overlegvergadering met de bestuurder besproken en geaccor-

deerd.”  

In de praktijk wordt er geen begroting opgesteld, maar worden de reguliere uitgaven van de CCR – 

en de lokale cliëntenraden - steeds per keer vergoed. Bij grotere uitgaven vindt voorafgaand overleg 

met de bestuurder en/of de regiomanager plaats.  

 

Jaarlijks overleg met (delegatie van) Raad van Toezicht  

In 2018 heeft de CCR tweemaal een Overlegvergadering met de Raad van Bestuur gehad in aan-

wezigheid van een delegatie van de Raad van Toezicht. Op 3 april woonde mevrouw Van Wegberg 

(lid van de Raad van Toezicht op bindende voordracht van de CCR) de vergadering bij. Gesproken 

werd over de effecten van de adviezen van de cliëntenraden op de besluitvorming en over veiligheid. 

Op 27 november woonden de heer Elsen (voorzitter van de Raad van Toezicht)  en mevrouw Van 

Wegberg de overlegvergadering bij.    

 

Jaarlijks overleg Raad van Bestuur, Managementteam en cliëntenraadsleden  

Het is gebruikelijk dat er jaarlijks een ontmoetingsbijeenkomst plaatsvindt van Raad van Bestuur, 

Managementteam en cliëntenraadsleden waar een onderwerp dat op dat moment van belang is 

wordt besproken. De cliëntenraadsleden hebben op 20 september deelgenomen aan de bijeenkomst 

van interne stakeholders betreffende de portfolio QuaRijn. 

 

Nieuwe regeling medezeggenschap cliënten 

In 2018 is in nauwe samenwerking met de Centrale Cliëntenraad verder gewerkt aan vernieuwing 

van de regeling medezeggenschap cliënten QuaRijn, met ondersteuning van een extern deskundige. 

De regeling zal begin 2019 aan de cliëntenraden worden aangeboden voor verzwaard advies.  

 

Overleg met de Raad van Bestuur en informatievoorziening 

De CCR heeft in 2018 elfmaal onderling vergaderd. Vijf van deze bijeenkomsten werden gevolgd 

door een overlegvergadering met de bestuurder.  

 

De CCR krijgt, als medezeggenschapsorgaan, structureel de beschikking over:  

 Kwartaalrapportages, zowel de kwalitatieve als de financiële verantwoording 

 Jaarplan 

 Begroting 
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 Kaderbrief 

 Jaardocument 

 

Positieve Adviezen CCR,  

 Begroting QuaRijn 2018. 

 Begroting QuaRijn 2019. 

 Jaardocument, incl. jaarrekening QuaRijn 2017. 

 Voedingsreorganisatie QuaRijn en één externe maaltijdleverancier. 

 

Werkgroepen 

Twee leden van de CCR (de heer Hofland en mevrouw Hijink) werkten mee aan de totstandkoming 

van een nieuwe versie van de leveringsvoorwaarden. 

 

Onderwerpen besproken met en door de CCR  

 Voedingsorganisatie 

In februari heeft de CCR een adviesaanvraag gekregen inzake een toekomst bestendige maaltijd-

voorziening voor QuaRijn die tevens besparend zal gaan werken: maaltijden worden extern bereid 

en binnen de organisatie geregenereerd en opgediend. In de periode maart tot juli heeft de CCR in 

verschillende fasen meegekeken, gesproken en geadviseerd over de invulling van het plan. 

De CCR heeft vanuit het principe dat de maaltijd een hoogtepunt van de dag is voor de cliënt, gepleit 

voor kwalitatief goede en smaakvolle maaltijden, bestaande uit verse ingrediënten. De CCR heeft 

advies uitgebracht over de te kiezen leverancier, en heeft nadrukkelijk gepleit om de veranderingen 

op een goede heldere manier te communiceren. Afgesproken is dat de cliëntenraden zullen mee-

beslissen over de besteding van de bij de reorganisatie vrijkomende gelden.  

Na de invoering van de veranderingen per 1 juli, heeft de CCR in oktober een evaluatiebijeenkomst 

gehad met de budgethouder van het project binnen QuaRijn, vertegenwoordigers van het advies-

bureau en medewerkers van de leverancier, waarin aanvullende adviezen zijn gegeven. 

 

 Kwaliteitsjaarplan 

Het kwaliteitsplan is besproken; de lokale cliëntenraden zijn actief betrokken bij het ontwikkelen van 

de kwaliteitsverbeterplannen; een delegatie van de CCR heeft deelgenomen aan het gesprek met 

het zorgkantoor over de plannen van QuaRijn.  

 

 Nieuwe opzet cliëntenmedezeggenschap.  

De reglementen medezeggenschap cliënten waren aan een opfrisbeurt toe. In samenspraak met de 

cliëntenraden is een traject gestart om te komen tot een vernieuwde regeling cliëntmedezeggen-

schap QuaRijn.  

 

Verdere onderwerpen: 

 Rijnlands werken 

 Profiel nieuw lid RvT 

 Welzijn cliënt 

 Alarmering 

 Plannen Waardigheid & Trots 

 Evaluatie Ontwikkelplannen WLZ-zorginkoop 2017 

 Kwartaalrapportages financieel 

 Kwartaalrapportages kwalitatief 
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 Jaardocument en jaarcijfers QuaRijn, KBC BV en Tabakshof BV 

 Kaderbrief 2019 

 Begroting 2019 

 

Onderwerpen besproken met de RvT  

Met de RvT is in 2018 gesproken over de CCR-adviezen en de ervaren gevolgen ervan én over 

veiligheid in de locaties. 

 

Bezoeken 

De (leden van de) CCR (hebben) heeft in 2018 bezoeken gebracht aan en geparticipeerd in: 

 Bijeenkomst over het dienstenportfolio in de toekomst van QuaRijn (20 september) 

 QuaRijn Tafel (27 september) 

 Bezoek Zorgkantoor in het kader van de kwaliteitsplannen op 4 oktober in Het Zonnehuis en 

op 19 november in het Ewoud & Elisabeth Gasthuis (mevrouw Hijink) 

 Landelijk congres cliëntenraden 2018 “LEF op locatie” georganiseerd door NCZ/LOC op 10 

december 2018 in de Doelen in Rotterdam (de heer Van de Hoef en de dames Allis en 

Wentholt).  

 De voltallige CCR heeft op 31 oktober 2018 een werkbezoek gebracht aan de voedingsleve-

rancier Huuskes in Enschede om inzage te krijgen in het productieproces van de maaltijden. 

 

 

 

4.  Ondernemingsraad    

3. Invloed van belanghebbenden 

QuaRijn schept randvoorwaarden en waarborgen voor een adequate invloed van belanghebbenden 

 

De OR-leden worden gekozen vanuit 10 kiesgroepen:   

 Kennis- en Behandelcentrum 

 Staf & Ondersteuning 

 De Schermerij 

 Veenendaal en De Tabakshof 

 Bunninchem 

 De Ridderhof 

 Beatrix (incl. kleinschalig wonen) 

 Ewoud & Elisabeth Gasthuis 

 Het Zonnehuis Doorn 

 Flexpool  

De extramurale teams vallen onder de kiesgroep van de locatie van waaruit zij werken. Een OR-lid 

kan maximaal 3 zittingstermijnen aanblijven. De leden van de OR treden conform OR-reglement na 

vier jaar tegelijk af, maar zijn terstond herkiesbaar.  

  

Raad van Bestuur is de gesprekspartner van de OR. 

 

Verkiezingen OR 2019 

In de aanloop naar de OR-verkiezingen in het voorjaar van 2019 heeft de OR het OR-reglement 

geactualiseerd. Het aantal zetels blijft 13, maar de OR-voorzitter en vicevoorzitter krijgen per 1 
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januari 2020 uitbreiding van OR-uren (de voorzitter 8 en de vicevoorzitter gemiddeld 6 uur in plaats 

van respectievelijk 6 en 4 uur). De scholingsdagen waar de OR krachtens de WOR recht op heeft, 

vallen dan buiten de 4 uren die de OR-leden gemiddeld per week ter beschikking worden gesteld 

voor hun OR-werk. De OR-leden willen de extra tijd besteden aan een intensiever contact met de 

achterban. 

Verder zullen de OR-leden volgens het nieuwe reglement verkozen worden uit slechts drie kies-

groepen (Wijk bij Duurstede & Bunnik: 4 zetels, Utrechtse Heuvelrug: 6 zetels en Rhenen & 

Veenendaal: 3 zetels). De medewerker valt onder de kiesgroep waar hij/zij volgens de personeels-

administratie is ingeschreven. Het streven blijft dat minimaal 7 van de 13 leden een direct cliëntge-

bonden functie uitoefenen. Het nieuwe reglement gaat in bij de start van de nieuwe zittingstermijn. 

De leden van de OR treden conform OR-reglement om de vier jaar tegelijk af, maar zijn terstond 

herkiesbaar. In 2018 waren er geen tussentijdse vacatures in de OR.  

 

Tabel: Samenstelling Ondernemingsraad (OR) 2018 

 

 

Naam en functie OR-lid 

 

 

Kiesgroep 

 

Functie/rol binnen 

OR 

 

Remmelt Oosterveen 

(adviseur facilitaire zaken,  

Ewoud & Elisabeth Gasthuis) 

Staf & 

Ondersteuning 

Voorzitter / lid 

commissie Dagelijks 

Bestuur 

Wilma de Bruijn 

(verpleegkundig team, 

 Het Zonnehuis Doorn, KBC) 

Het Zonnehuis 

Doorn 

Vicevoorzitter en 

secretaris / lid 

commissie Dagelijks 

Bestuur 

Joke Aalbers 

(medewerker zorg & welzijn 

niveau 3, Over Het Spoor) 

Veenendaal en De 

Tabakshof 

OR-lid / lid commissie 

HRM 

 

Jolanda Bobeldijk  

(medewerker zorg & welzijn 

niveau 3, Thuiszorgteam) 

Beatrix OR-lid / lid commissie 

FEC 

 

 

Martin Falkenberg 

(beweegagoog, Kennis- en 

Behandelcentrum en 

activiteitenbegeleider, Het 

Zonnehuis Doorn) 

Het Zonnehuis 

Doorn 

OR-lid / lid commissie 

FEC 

 

 

Joke Kippersluys-Gaasbeek 

(medewerker zorg & welzijn 

niveau 3, 

activiteitenbegeleider 

ontmoetingscentrum, De 

Koekoek) 

Veenendaal en De 

Tabakshof 

OR-lid / lid commissie 

VGWM 

 

Sabrina Terschegget De Schermerij OR-lid / lid commissie 

HRM 
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(medewerker zorg & welzijn 

niveau 3, Thuiszorgteam De 

Schermerij) 

Sonja Hendriksen 

(verpleegkundige niveau 4, 

De Ridderhof) 

De Ridderhof OR-lid / lid commissie 

VGWM 

Ben Hofstee (fysiotherapeut, 

revalidatie en 1e lijn Leersum, 

Het Zonnehuis Doorn) 

KBC OR-lid / lid commissie 

VGWM 

Susanne Scholten-Tolk  

(coördinator zorg & welzijn 

niveau 3, Beatrix, afd. PG) 

Ewoud & Elisabeth 

Gasthuis 

OR-lid / lid commissie 

FEC  

Anneke Veenendaal-Nijhuis 

(medewerker zorg & welzijn 

niveau 1, WMO) 

Ewoud & Elisabeth 

Gasthuis 

OR-lid / lid commissie 

HRM 

 

Jetty van der Vlist 

(medewerker zorg & welzijn 

niveau 2, afd. PG, De 

Ridderhof) 

Flexpool OR-lid / lid commissie 

VGWM 

Marieke van Wijk 

(coördinator zorg & welzijn 

niveau 3, Bunninchem) 

Bunninchem OR-lid / lid commissie 

HRM 

Vera Heins 

(ambtelijk secretaris, Ewoud 

& Elisabeth Gasthuis) 

- Ambtelijk secretaris / 

lid commissie 

Dagelijks Bestuur 

 

Budget en Ondersteuning  

Voor 2018 was een bedrag gereserveerd van € 30.000 “kosten OR” voor trainingen, abonnementen 

en attenties voor de onderlinge verhoudingen. Advieskosten zijn p.m. opgenomen in de begroting. In 

de begroting voor 2018 zijn 2 nieuwe posten toegevoegd: één voor de OR-verkiezingen in 2019 en 

één voor de aanschaf van IPads voor de OR-leden. De OR beschikte in 2018 over administratieve 

ondersteuning van een ambtelijk secretaris voor 16 uur per week.  

 

Opleiding en training 

In 2018 heeft de voltallige OR op 26 en 27 maart en op 4 oktober maatwerktrainingen gevolgd bij 

Stavoor over de volgende thema’s: trends en ontwikkelingen in medezeggenschap, medezeggen-

schapsvorm en- structuur, communicatieplan OR, organiseren van OR-verkiezingen conform de 

WOR, instellen van een verkiezingscommissie, overdracht naar de nieuwe OR en campagneplan 

voor de verkiezingen. 

 

Werkwijze OR 

Om met een maximale omvang van 13 leden optimaal te kunnen functioneren en een goede ge-

sprekspartner te kunnen zijn voor de Raad van Bestuur werkt de OR met vaste OR-commissies:  

- DB (Dagelijks Bestuur) 

- VGWM (Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu) 

- HRM (Human Resource Management) 

- FEC (Financieel Economische Commissie).  
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In verband met de OR-verkiezingen in het voorjaar van 2019 is er eind 2018 een tijdelijke OR-

commissie Verkiezingen ingesteld. 

 

De OR-commissies DB, VGWM, HRM en FEC bespreken documenten, die de OR van de Raad van 

Bestuur ontvangt over de onderwerpen uit hun aandachtsgebied. Eventuele vragen en opmerkingen 

kunnen op deze manier vóór de overlegvergaderingen (OV) aan de Raad van Bestuur of aan de 

betreffende manager worden voorgelegd.   

De commissies volgen regelmatig scholing die aansluit op hun aandachtsgebied. De OR agendeert 

de voortgang van het OR-commissiewerk in alle OR-vergaderingen. 

 

Communicatie met de achterban 

De OR heeft in 2018 gewerkt aan zijn imago door zich meer te profileren naar de achterban:  

-  Algemene informatie over de OR, OR-nieuws, het OR-Jaarverslag en agenda’s en notulen van 

de OR- en OV-vergaderingen zijn voor alle medewerkers op intranet beschikbaar. Sinds de 

zomer van 2018 brengt de OR een keer per twee maanden een OR-Nieuwsbrief uit, die op 

intranet gepubliceerd wordt en door de OR-leden per mail wordt verspreid binnen hun eigen 

achterban; 

-  OR-leden nemen deel aan werkgroepen en commissies (o.a. RI & E Thuiszorg en WMO, Tran-

sitie Huishoudelijke Hulp, Verbetering functioneringsgesprekken) en informatiebijeenkomsten 

voor medewerkers. De OR heeft een permanente vertegenwoordiging in de Arbocommissie; 

-  In 2018 heeft de Ondernemingsraad weer een jaarbeleidsplan met de onderwerpen waar de 

OR zich in de loop van het jaar mee bezighoudt. De onderwerpen worden in het begin van het 

jaar verdeeld over de verschillende OR-commissies, afhankelijk van het aandachtsgebied. In 

het jaarbeleidsplan staan ook de missie, visie en taken van de OR beschreven. 

-  De OR heeft in februari en maart 2018 een achterbanraadpleging gehouden in het kader van de 

adviesaanvraag “Reorganisatieplan toekomstbestendige maaltijdvoorziening bij QuaRijn”.  

-  In het najaar heeft de OR n.a.v. het Transitieplan Hulp in de Huishouding een achterbanraad-

pleging georganiseerd voor de WMO-relatiebeheerders, planners en administratief medewerker, 

waarbij ook de vakbonden aanwezig waren. 

-  De OR is van plan om het contact met de achterban verder te verbeteren en wil meer zichtbaar 

zijn voor medewerkers. Er wordt nagedacht over een training “netwerken” en de OR is eind 

2018 begonnen met het opstellen van een notitie “OR en communicatie met de achterban”.  

 

Vergaderingen 

Gemiddeld vergadert de OR twee keer per maand: één OR-vergadering en één OV-vergadering. De 

OR kwam in 2018 11 keer bijeen voor een OR-vergadering en 12 keer voor een OV-vergadering met 

de Raad van Bestuur.  

In 2018 vond twee keer een Vergadering Algemene gang van zaken (AGZ) plaats conform art. 24 

WOR: een OV-vergadering met de Raad van Bestuur in aanwezigheid van een delegatie van de 

Raad van Toezicht en wel op 24 april en 13 november.  

Op 24 april waren de heer Van Wijk en mevrouw Tymann aanwezig; op 13 november bestond de 

delegatie uit de heer Van Wijk en mevrouw Van Wegberg.  

De jaarlijkse bijeenkomst ‘Raad van Bestuur, MT en OR’ vond plaats op 13 september met de onder-

werpen: Evaluatie en voortgang QuaRijnlandse beweging en Duurzame inzetbaarheid.  

Op 20 september waren OR-leden aanwezig bij de portfoliobijeenkomst van QuaRijn, waarbij er 

gezamenlijk werd nagedacht over het dienstenpakket van QuaRijn in 2022. 
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Adviezen en instemming en andere onderwerpen besproken met de Raad van Bestuur 

In de loop van 2018 zijn tijdens de OR- en OV-vergaderingen diverse documenten en onderwerpen 

besproken waarbij advies of instemming van de OR werd gevraagd.  

 

 

De belangrijkste gespreksonderwerpen in 2018: 

 

Reorganisatieplan Toekomstbestendige maaltijdvoorziening QuaRijn  

De OR ontving in januari het “Plan van Aanpak toekomstbestendige maaltijdvoorziening QuaRijn”, 

met verzoek advies uit te brengen op de voorgestelde aanpak, vanwege het feit dat de opdracht 

mogelijk personele gevolgen met zich mee zou kunnen brengen.  

In de OV-vergadering van 20 februari jl. heeft de bestuurder gereageerd op de eerste vragen en 

opmerkingen van de OR. Op 1 maart jl. heeft de OR per mail een tweede vragenronde aan de 

bestuurder gestuurd met de vragen en opmerkingen van de betrokken medewerkers uit de achter-

banbijeenkomst van 22 februari. De bestuurder heeft hier op 5 maart schriftelijk uitgebreid op 

gereageerd.  

Na onderzoek en alle partijen gehoord te hebben heeft de OR op 19 maart jl. de Raad van Bestuur 

schriftelijk geadviseerd om het Reorganisatieplan Toekomstbestendige maaltijdvoorziening uit te 

voeren. Voor de OR was dit natuurlijk geen makkelijke beslissing: wetend dat het om de banen van 

een aantal collega’s ging, moest de OR toch naar het bredere belang voor de organisatie kijken. 

Voor de OR was doorslaggevend dat de reorganisatie een besparing van € 600.000,- opleverde, die 

kon worden ingezet in uren directe aandacht en zorg voor de bewoners.  

De bestuurder heeft haar waardering uitgesproken voor de integriteit en zorgvuldigheid waarmee de 

OR het hele proces heeft doorlopen en voor het uitgebreide en positieve advies van de OR. De OR 

heeft op 22 maart nog een bijeenkomst georganiseerd voor de betrokken medewerkers, waarbij de 

OR zijn advies aan de bestuurder heeft toegelicht. Bij deze bijeenkomst waren ook vertegenwoor-

digers van de vakbonden (FNV en CNV) aanwezig.  

 

Transitieplan Hulp in de Huishouding 

De OR ontving op 26 juni de adviesaanvraag “Transitieplan Hulp in Huishouding” met verzoek om 

advies uit te brengen aan de Raad van Bestuur in het kader van de WOR art. 25 lid 1d “een belang-

rijke inkrimping, uitbreiding of andere wijziging van de werkzaamheden van de onderneming”. De 

bestuurder heeft in de OV-vergadering van 26 juni jl. het voorgenomen besluit toegelicht. Aanleiding 

tot de transitie was het tekort van 2,5 ton op de begroting. Er werd een projectgroep ingesteld (met 

WMO-medewerkers) en al in het begin van 2018 werden er informatiebijeenkomsten georganiseerd 

voor WMO-medewerkers. Toen is al wel duidelijk gemaakt dat het QuaRijn niet lukt om met de 

huidige organisatievorm van de Huishoudelijke Hulp de kosten en inkomsten in balans te krijgen: elk 

jaar is er sprake van een aanzienlijk – te groot - verlies. De OR heeft een schriftelijke reactie van de 

bestuurder ontvangen op haar vragen naar aanleiding van de adviesaanvraag, alsmede een door de 

OR gevraagde doorrekening van de businesscase Huishoudelijk Hulp.  

Voor de medewerkers Huishoudelijke Hulp werden in het najaar opnieuw informatiebijeenkomsten 

georganiseerd. Ook hierbij waren OR-leden aanwezig.  

De OR ontving in oktober jl. een herziene versie van de “Afspraken t.b.v. Transitieproces Hulp in de 

Huishouding”. QuaRijn stelt in de herziene versie voor om - in plaats van de beoogde afspraken 

tussen QuaRijn en de vakbonden - interne sociale afspraken t.a.v. het Transitieproces Hulp in de 

Huishouding (WMO) vast te leggen tussen stichting QuaRijn en de OR van QuaRijn. De vakbonden 

blijken namelijk binnen de groep WMO-medewerkers geen achterban te hebben. De afspraken zijn 

destijds wel gemaakt met de vakbonden en zijn conform het oude sociaal plan, met één verschil: er 
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kunnen geen gedwongen ontslagen plaatsvinden. De OR is eind 2018 nog in afwachting van een 

aangepaste adviesaanvraag: omdat de ICT nog niet op orde was en er sprake bleek van weerstand 

bij de WMO-medewerkers, heeft het MT besloten om het transitieproces meer geleidelijk te laten 

verlopen en te laten samenvallen met de QuaRijnlandse beweging. De OR zal daarom pas in 2019 - 

na een door de OR georganiseerde achterbanraadpleging voor WMO-medewerkers - schriftelijk 

advies uitbrengen op de adviesaanvraag.   

 

QuaRijnlands werken 

In januari 2016 is QuaRijn gestart met de weg naar meer zelfsturing voor de (zorg)teams. Na een 

half jaar heeft de evaluatie van dit traject geleid tot het inzicht dat veel teams niet lekker draaiden. 

Daarop is het project roostering gestart en is het project Teamspirit opgezet. Dit project vormt de 

basis voor het versterken van de samenwerking en groei van het onderlinge vertrouwen. Er werden 

teamcoaches ingezet om de gesprekken per team te ondersteunen en de samenwerking binnen de 

teams te verstevigen. Daarnaast werd er een teammonitor ontwikkeld voor de PG en de somatische 

teams.  

In mei 2017 werden er vervolgstappen gezet om de teams verder te versterken en de medewerkers 

hun eigenaarschap terug te geven. Bij het Rijnlands werken staat eigenaarschap vanuit vakman-

schap centraal. “Wie het weet mag het zeggen” is één van de uitgangspunten (in tegenstelling tot 

“wie de baas is mag het zeggen”).  

 

Tijdens de informatiebijeenkomsten eind 2017 hebben zich - verspreid over heel QuaRijn - zo’n tien 

koploperteams gemeld voor het Rijnlands werken. Begin 2018 is het voorbereidingstraject voor de 

koploperteams gestart met een extern adviseur als gids om teams input te geven om zelfstandiger te 

gaan werken. 

In de AGZ-vergadering van 24 april is het QuaRijnlands werken besproken in aanwezigheid van een 

delegatie van de Raad van Toezicht. Het ging vooral om ervaringen uit de praktijk en om de vraag of 

en hoe het lukt om alle veranderingen in het dagelijks werken in te voeren. De OR had voor de AGZ-

vergadering een paar leden van koploperteams uitgenodigd om hun eerste ervaringen vanuit de 

praktijk te delen.  

Tijdens de jaarlijkse bijeenkomst ‘Raad van Bestuur, MT en OR’, die plaatsvond op 13 september 

was kwam het onderwerp QuaRijnlands werken weer op de agenda (Evaluatie en voortgang 

QuaRijnlandse beweging). Eind 2018 waren er al 4 teams die na de sleuteloverdracht zelfstandig 

gingen werken en er hebben zich nog een paar teams als koploperteam aangemeld. 

 

Adviezen en instemming OR 

-  Reorganisatie Toekomstbestendige maaltijdvoorziening QuaRijn 

-  Functieprofiel lid Raad van Toezicht  

-  HRM naar zelforganisatie 

-  Reiskostenregeling woon- werkverkeer 

-  Nieuwe functies Woonondersteuner en Verzorgende IG in de wijk 

-  Voorgenomen herbenoeming Dirk Elsen als voorzitter Raad van Toezicht 

-  Beleid Bedrijfshulpverlening 

-  MKSA 2019 

-  CAO art. 4.1 “arbeidsduur” 

 

Informatievoorziening 

De OR krijgt als medezeggenschapsorgaan structureel de beschikking over: 

-  Kwartaalrapportages + bestuurlijke reflectie (kwalitatieve en financiële verantwoording)   
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-  Jaarplan 

-  Begroting 

-  Kaderbrief 

-  Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 

-  Verzuimoverzichten 

-  Kwartaaloverzicht MKA 

 

Daarnaast heeft de OR in 2018 van de Raad van Bestuur ontvangen: 

-  Kwaliteitsplan QuaRijn 2018 

-  Vervolgopdracht project “Samen sturen doen we zo”, addendum 2 

-  Resultaten medewerkertevredenheidsonderzoek (MTO), najaar 2017 

-  Evaluatie Strategisch Personeelsplan (SPP) 

-  Definitieve terugkoppeling ontwikkelafspraken Wlz 2018 

-  AVG, Plan van aanpak informatieveiligheid 

-  Evaluatie leerlocaties QuaRijn  

-  Teamkaders QuaRijnlands Intramurale zorg en Wijkverpleging 

-  Besturingsfilosofie QuaRijnlands 2018 

-  QuaRijnlands ontwikkelen “Grip op leermomenten en risico’s” 

-  Vitaliteitstraining Guri de Blok (Prescare) 

-  Immediator Ontwikkeling naar eigenaarschap 

-  Totstandkoming meerjarenkwaliteitsplannen 2019-2022 

-  Businesscase leerlocaties 

-  Plan extra middelen Waardigheid & Trots 2019 

-  Persbericht en intern bericht nieuwbouw het Zonnehuis Doorn 

-  Kwaliteitsplan QuaRijn 2019 “Dromen vertaald in acties” 

-  Goedkeuring kwaliteitsplannen en budget 2019 door Zorgkantoor 

-  Bezoek Inspectie SZW aan het Zonnehuis d.d. 27-11-18 

 

 

5. Professionele Advies Raad (PAR)  

 

3. Invloed van belanghebbenden 

QuaRijn schept randvoorwaarden en waarborgen voor een adequate invloed van belanghebbenden 

 

Bij QuaRijn zijn zorg- en welzijnsmedewerkers en behandelaren (professionals) betrokken bij de 

zorg voor onze cliënt/bewoner. Deze professionals weten als geen ander hoe wij als organisatie zorg 

kunnen bieden aan onze cliënten en bewoners. Maar ook welke werkwijzen we hanteren en welke 

kwaliteit we bieden en waar we in zouden kunnen verbeteren. Deze informatie is voor de bestuur-

der en het managementteam van groot belang om goede beslissingen te kunnen nemen voor de 

organisatie. 

 

In 2017 zijn stappen gezet om te komen tot een Professionele Advies Raad (PAR). De PAR bestaat 

uit professionals die gevraagd en ongevraagd advies geven aan de bestuurder. Verpleegkundigen, 

verzorgenden, activiteitenbegeleiders, pedagogisch medewerkers, behandelaren en alle professio-

nals (intra- en extramuraal) die direct betrokken zijn bij de behandeling en de zorg van de cliënt 

kunnen deelnemen aan de PAR. Begin 2018 is de PAR QuaRijn van start gegaan.  
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Tabel: Samenstelling Professionele Adviesraad (PAR) 2018 

 

 

Naam lid 

 

 

Functie/rol binnen PAR 

 

Antoinette Dingemans                   activiteitenbegeleider/  

                                                      dagbestedingscoach 

Voorzitter 

Rudy Vernooij                                fysiotherapeut Lid 

Eline van Wijngaarden                 coördinerend 

wijkverpleegkundige 

Lid, vicevoorzitter, vanaf  

1 juni 2018 

Daniëlle Veldhuizen                           kwaliteitsverpleegkundige Lid 

Myriam Esselink                                verzorgende 

 IG/coördinator 

Lid 

Miriam van Kessel                            beweegagoog Lid 

Nicole Frusch                                   ergotherapeut/CPCRT Lid, vicevoorzitter, tot 

december 2018 

Christine Kranenburg                         kwaliteitsverpleegkundige Lid, tot 

Jeanine van Bokkum                          facilitair medewerkster Lid, vanaf december 2918 

Ambtelijke ondersteuning  Elly van der Wurff 

 secretaresse 

 

 

 

Ondersteuning  

De PAR wordt ambtelijk ondersteund voor 5 uur per week.  

 

Budget van de PAR 

De PAR dient een begroting van enig kalenderjaar in bij de stichting. Deze begroting wordt in de 

overlegvergadering met de bestuurder besproken en geaccordeerd. 

 

Overleg met de Raad van Bestuur en informatievoorziening 

De PAR heeft in 2018 tweemaandelijks overleg gevoerd met de Bestuurder over de stand van zaken 

in de organisatie, toekomstverwachtingen en mogelijke adviesonderwerpen. 

De PAR kwam ook tweemaandelijks onderling samen, onder meer om de aanpak en uitwerking van 

adviesonderzoeken te bespreken. 

 

Naamsbekendheid 

Omdat het de bedoeling is dat de vragen van de professionals in de organisatie worden gehoord en 

onderzocht door de PAR (met als doel een advies), is het belangrijk dat de PAR bekend en zichtbaar 

is voor de collega’s. 

Er is veel tijd en energie gestopt in de PR: introductie-filmpje bij de start, flyers in de vorm van PAR-

retjes, contact zoeken met, aansluiten bij verscheidene medewerkersgroepen. 

 

Scholing 

Na de startcursus in januari, heeft de PAR de missie en visie vastgesteld, is een opzet gemaakt voor 

het jaar-werkschema en is een reglement opgesteld. 

Verdere cursusdagen in de loop van het jaar zijn besteed aan: 

- Hoe worden onderwerpen gevonden;  
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- hoe wordt vastgesteld dat een onderwerp de PAR past; 

- Hoe worden de PAR-werkzaamheden begroot; 

- Hoe wordt een onderzoek opgezet en uitgevoerd; 

- Hoe moeten statistische gegevens worden gelezen en geïnterpreteerd. 

 

Onderwerpen 

- De kwalitatieve kwartaalrapportages 

- Kwaliteitsplannen van QuaRijn 

- QuaRijnlands werken 

- Diensten Portfolio 

- Wijkverpleging visie en plannen 

- Kaderbrief 2019 

- ICT; ESS en omzetting computersysteem 

 

Resultaten 

- GPS: er is onderzocht of GPS systemen van nut zouden kunnen zijn voor de cliënten van 

QuaRijn. Onder meer voor het vergroten van hun bewegingsvrijheid. Verschillende systemen 

zijn bekeken, ervaringen bij andere organisaties zijn opgevraagd, er is kennisgenomen van 

beschikbare wetenschappelijke publicaties, relevante wetgeving is bestudeerd. 

Conclusie was dat GPS beslist potentie heeft voor QuaRijn, maar het onderzoeksgebied was 

te groot voor de PAR. Het is vooralsnog in de wacht gezet. 

- MIC: geconstateerd werd dat de incidentmeldingen niet goed verliepen. Er is via een 

enquête bevraagd waar dit aan lag. Het bleek dat de invul-procedure erg tijdrovend was en 

er werd na melding slecht terug-gemeld. De PAR heeft geadviseerd te werken aan een 

kortere invulprocedure en structureel aandacht te geven (via werkoverleg) aan de MIC.   
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Bijlage 5:  Gebruikte afkortingen   
 

Arbo Arbeidsomstandigheden 

AVG  Algemene Verordening Gegevensbescherming 

 

BOPZ  Wet: Bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen 

 

CAO  Collectieve Arbeids Overeenkomst 

CRM  Customer Relationship Management (relatiebeheer) 

CCR  Centrale Cliëntenraad 

CTO  Cliënttevredenheidsonderzoek 

 

ECD  Elektronisch Cliëntdossier 

EVV-er  Eerstverantwoordelijk verzorgende 

 

GRZ  Geriatarische Revalidatie zorg 

GZ   Gezondheidszorg (psycholoog) 

 

HIP   Hygiëne en Infectie Preventie 

 

I&A  Informatie en Automatisering   

ICT  Informatie en communicatie technologie 

IT  Informatie technologie 

 

KBC  Kennis en Behandelcentrum 

 

MDO  Multidisciplinair overleg 

M&M  Middelen & Maatregelen 

MIC/MIM  Melding Incidenten Cliënten/Melding Incidenten Medewerkers 

 

MTO  Medewerkertevredenheidsonderzoek 

NPS  Net Promotor Score 

NVTZ  Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg 

 

OR  Ondernemingsraad 

 

PAR  Professionele Adviesraad 

PDCA  Plan, Do, Check, Act (cyclus van …) 

PG  Psychogeriatrisch 

PREM  Patient Reported Outcome Measures 

 

QDNA   Realtime meetspecialist (digitaal ervaringsonderzoek) 

 

REIN  Regisseer, Experimenteer, Inventariseer, Normaliseer 

 

SAAS  Software as a Service (software gebruik via internet) 

SO  Specialist ouderengeneeskunde  
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T  Tertiaal: verantwoording per 4 maanden  

  T1 over januari, februari, maart, april in mei/juni;  

  T2 over mei, juni, juli en augustus in september/oktober;  

  T3 over september, oktober, november en december in januari/februari)   

 

UNO-VUmc  Universitair Netwerk Ouderenzorg, Vrije Universiteit medisch centrum (Amsterdam) 

 

Wmcz  Wet medezeggenschap cliënten Zorginstellingen 

WMO  Wet Maatschappelijke Ondersteuning 

WNT   Wet normering topinkomens 

WOR  Wet op de Ondernemingsraden 

 

ZZP  Zorgzwaartepakket 


