Kwaliteitsplan QuaRijn – 2021
OP REIS MET DE KLANT
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1.

Inleiding

Voor u ligt het Kwaliteitsplan van QuaRijn voor 2021. Dit kwaliteitsplan is een samenvatting van de
kwaliteitsplannen van alle locaties. De kwaliteitsplannen van de locaties hebben we toegevoegd in de
bijlage. De kwaliteitsplannen hebben tot doel de zorg aan onze cliënten te verbeteren. Iedere dag van
waarde, dat is waar we voor gaan. En als er iets is dat onze medewerkers dag in, dag uit doen, dan is dat
het wel. Ondanks beperkte mogelijkheden kijken wat wél kan en niet de nadruk leggen om wat niet meer
mogelijk is! De aandacht voor welzijn en wonen is ook in 2021 weer belangrijk. Maar ook de aandacht voor
de medewerkers die het in het jaar 2020 flink voor de kiezen hebben gehad.
In een jaar waarin corona de boventoon voerde, zijn de teams aan de slag gegaan met hoe de kwaliteit van
zorg- en dienstverlening altijd beter kan. Natuurlijk beginnen de teams niet blanco. Op basis van eerder
behaalde resultaten, MIC-meldingen, resultaten van cliënt waarderingsonderzoeken en suggesties van
cliënten zijn acties ingezet om toch steeds een dag van waarde voor onze cliënten te realiseren. Ook toen
het even zo moeilijk was en het bezoek niet meer binnen mocht komen. Er zijn nog nooit zoveel prachtige
activiteiten uitgevoerd. De creativiteit van onze medewerkers is grenzeloos gebleken. Echt
hartverwarmend!
Natuurlijk zijn de kwaliteitsplannen van de locaties weer tot stand gekomen met inbreng van de lokale
cliëntenraden. En verder bouwt dit kwaliteitsplan voor 2021 voort op het strategisch meerjarenplan dat
QuaRijn in 2020 heeft ingezet. En ook dat traject is afgestemd met de diverse medezeggenschapsorganen:
de ondernemingsraad, de centrale cliëntenraad en de professionele adviesraad.
De strategische koers loopt als rode draad door dit plan heen. De strategische koers zet in op drie
belangrijke pijlers:
1. De reis van de klant centraal. QuaRijn is een onmisbare partner in de wijk.
2. De reis van de medewerker centraal. QuaRijn is expert.
3. Samen met partners zinvolle maatschappelijke vernieuwingen doorvoeren. QuaRijn is innovatief.
We vinden dat de strategische koers richting moet geven aan hoe we ontwikkelen in de kwaliteit van zorgen dienstverlening. Hierbij zien we de landelijke kwaliteitskaders als een basisnorm waaraan QuaRijn wil
voldoen. De drie pijlers zijn vertaald naar dromen voor 2021, met daarbij concrete acties.
Een locatie verwoordt het als volgt:
‘Wij zijn trots op wat we hebben bereikt, maar hebben nog duizend dromen’.

En daar sluit ik me graag bij aan.
Mirjam Hagen, Raad van Bestuur
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2.

Wie is QuaRijn?

QuaRijn biedt senioren een breed pakket van wonen, welzijn en zorg in de gemeenten Bunnik, Rhenen,
Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal en Wijk bij Duurstede. Hierdoor zijn we altijd bij u in de buurt. QuaRijn
ondersteunt levenskwaliteit en menselijke waardigheid. We richten ons op ouderen, hun naasten en hun
hulpverleners in de regio.
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.
Bekijk onze website voor meer informatie en lees ook de inspirerende blogs en vlogs van QuaRijn
medewerkers.
Figuur 1. Werkgebied van QuaRijn

3.

Wat wil QuaRijn?

Het jaar 2020 heeft, naast corona, in het teken gestaan van het definiëren van onze strategische koers,
vastgelegd in een meerjarenplanning 2021 - 2025. Kort samengevat komt de strategische koers neer op het
volgende figuur.
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Figuur 2. De strategische koers van QuaRijn

Hieronder zijn de doelen van QuaRijn beschreven voor 2021. De koers van QuaRijn bevat 3 inhoudelijke
pijlers en 1 voorwaardelijke pijler. De pijlers bestaan uit:
1. De klantreis
a. De reis van de klant staat centraal en
b. QuaRijn is een onmisbare partner in de wijk.
2. De reis van de medewerker
a. De ontwikkeling van de medewerker staat centraal en
b. QuaRijn is expert.
3. Maatschappelijk zinvolle vernieuwingen
QuaRijn is innovatief en samen met partners bedenken en adopteren we maatschappelijk zinvolle
vernieuwingen en voeren deze door.
4. Randvoorwaarden
Organisatie, kwaliteit en financiën. De organisatie groeit verder in haar professionaliteit met
effectieve, QuaRijnlandse (be)sturing: de organisatieprocessen worden steeds meer ‘lean’
ingericht, de kwaliteit en financiën zijn vanzelfsprekend.
In het volgende hoofdstuk lichten we de ontwikkeling van QuaRijn toe en geven aan hoe de locaties
bijdragen aan de kwaliteitsverbeteringen. De locatie gebonden plannen zijn toegevoegd in de bijlages.
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4.

Doelen QuaRijn bij de Klantreis

Bij de uitwerking van de strategische koers hebben we vooral gezien dat onze koers niet los staat van de
ontwikkelingen in de ouderenzorg. Onze richting en daarmee de inhoud van het kwaliteitsplan staat niet los
van deze ontwikkelingen. We zien dat onze aandacht vooral op de samenwerking gericht moet zijn, zowel
horizontale samenwerking in de regio als ook de verticale samenwerking in de keten, met huisartsen,
gemeenten, ziekenhuizen, woningcorporaties, etc. We zijn er samen verantwoordelijk voor dat we voor
onze ouderen in de regio toekomstbestendige zorg neerzetten en dat we een zodanig
ondersteuningsnetwerk ontwikkelen dat het aanbod past bij de vraag van de cliënt (zowel intramurale zorg,
tijdelijke zorg en extramurale zorg). We zijn van mening dat mensen die zorg nodig hebben, deze zorg op
een zo comfortabele manier moeten ontvangen, zonder hindernissen als de zorg intensiever moet worden
of juist afgeschaald kan worden. Daarom hebben we daar ook onze keuzes op gebaseerd. We hebben dat
de klantreis genoemd. Het geven van comfort in deze reis vereist van QuaRijn ontwikkelingen op
bijvoorbeeld de overdrachtsmomenten.
In de tabel hieronder staan onze doelen benoemd, met de activiteiten die we uitvoeren, inclusief de wijze
waarop we willen monitoren of we op de goede weg zijn.
1. De zorg is persoonsgericht, diensten gaan vloeiend in elkaar over, klanttevredenheid is minimaal een 8
Doel
De diensten sluiten
mooi aan en de cliënt
ervaart een
natuurlijke overgang
als minder of meer
zorg nodig is.

Traject
Diensten goed met
elkaar in verbinding
brengen

Meetinstrument
CWO, resultaat min
8, processen zijn
beschreven

Voordeur QuaRijn
goed positioneren
Clientwaardering
minimaal een 8

Identificeren van
factoren die
klantwaardering
bepalen

Resultaat CWO/
klantreis

Zorgvisies en aanbod
ontwikkelen op basis
van de zorgvisie

Ontwikkelen
zorgvisies

Vastgestelde visies

Zorg- en
behandelconcept
ontwikkelen.

Zorgbehandelconcept
uitwerken gebouw 2
in het Zonnehuis
TopCare predicaten TopCare predicaten
halen

Kwalitatief goede
zorg leveren
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Activiteiten
Een programma voor het optimaliseren van de
klantenreis uitwerken. Contact tussen diensten
organiseren (kennis delen). Netwerk is op orde.
Warme overdracht (met hulpmiddelen en
medicatie). Doorstroming huishouding 10%
realiseren. Klantbehoud nastreven in de reis
Een concept voor de voordeur is uitgewerkt, met de
samenhang tussen diverse voordeuren en de
bemensing ervan
Factoren die de klantwaardering bepalen zijn in
beeld en geanalyseerd. Vragenlijst aanpassen aan
deze factoren. Clientwaarderingsonderzoek
uitvoeren en resultaten bespreken in het team en
LCR en waar nodig verbeteren.
Zorgvisies voor PG, GRZ, ELV, VZH, ELB doelgroepen
samen met stakeholders opstellen/herzien.
(Topcare wordt hierbij betrokken, USP benoemen).
Visie verzorgingshuis 2.0 opgesteld en
geïmplementeerd
Toekomstplannen voor 4 gemeenten zijn verder
uitgewerkt op basis van het strategisch
vastgoedplan
Voorbereiden GRZ

2. Groei en zichtbaarheid wijkverpleging en -verzorging en begeleiding en behandeling
Doel
Ontwikkeling
wijkverpleging op
aangeven van de
vraag

Passende ELB bij de
vraag
In de regio staat
QuaRijn bekend als
het expertcentrum
voor ouderenzorg
In samenwerking met
de huisarts en het
ziekenhuis is de
ziekenhuisverplaatste
zorg vormgegeven.

Traject
Focus op specifieke
wijken,
concentratie/
verdelen van de wijk
Productiviteit wijk
verhogen

Meetinstrument
Activiteiten
Vraag past bij aanbod Definiëren welke wijken voor QuaRijn het meest
aantrekkelijk zijn. Passende wijkverpleging bij de
vraag. Afstemmen met diverse aanbieders van
wijkverpleging over efficiënte verdeling van wijken
Landelijke proImplementatie van ONS. Bepalen
ductiviteitsnorm
productiviteitsnorm
Implementeren zorgdomein
Score minimaal een 8 Onderzoeken wat nodig is voor specialistisch
op het onderwerp
wijkverpleging.
deskundigheid
100% BIG scholing gevolgd door betreffende
medewerkers.
Passend bij de vraag de ELB definiëren en ELB
koppelen aan de Wijk. Effectieve rijroutes maken

Zichtbaarheid en
deskundigheid van
de wijkverpleging
vergroten
Zichtbaarheid en
productiviteit ELB
vergroten
Onderzoek naar on- Behoeften zijn in
dersteuningsbehoef- kaart gebracht en
ten van naasten
een adequaat
antwoord hierop is
geformuleerd

Uitwerken van een plan voor het doen van
onderzoek. Onderzoeksbureau vragen of zelf
onderzoeken

Samenwerking poli
diak, huisartsen en
apotheek om de
ziekenhuis
verplaatste zorg uit
te breiden.

Declaraties op
Meerjarenplan opstellen samen met Diak en Wijk.
ziekenhuisverplaatste SO relatie opbouwen met de wijk.
zorg.
Projectgroep opstellen om de samenwerking in de
wijk uit te werken.
Ontwikkelprogramma verpleegkundigen en SO

Investeren in ELV,
revalidatie en
zorghotel

Kostendekkend
De cliënt is tevreden
over de geleverde
zorg

Inventariseren wat de wil is om expert te zijn en de
medewerkers die dat moet leveren;
Scholing organiseren voor de medewerkers

3. Elke medewerker van QuaRijn kent en onderhoudt positief haar relaties, intern en extern
Doel
De 20 belangrijke
relaties zijn tevreden
over (de contacten
met) QuaRijn

Traject
Meetinstrument
Relatiemanagement Belangrijke relaties
implementeren
hebben een
accountmanager

Activiteiten
In 2021 duidelijk wie waar aan tafel zit. Dit in kaart
brengen.

De ambitie van QuaRijn komt terug in de kwaliteitsplannen van de locaties (zie bijlage). Kort samengevat:
we willen samen met de cliënt de kwaliteit van zorg invullen. De cliënt houdt de eigen regie, de cliënt
bepaalt zelf hoe zijn of haar leven eruitziet en wij bieden hulp daarbij. Warmte en nabijheid zijn hierin
belangrijk, maar ook het geven van mogelijkheden, het zoeken naar kansen en het uitdagen van cliënten én
elkaar hoort daarbij. Corona maakte dat we zeer flexibel inspeelde op steeds weer wisselende
omstandigheden, maar het heeft ons ook geleerd dat we dit met elkaar hebben gefikst, al was het soms
best lastig. Een hechte samenwerking, in vertrouwen met elkaar, maar soms ook schurend en scherp. Zo
hoort het ook te zijn. Een ervaring die ons vertrouwen geeft in de toekomst!
De focus van de kwaliteitsplannen zit verder grotendeels op het nog beter werkend krijgen van het primair
proces. Deze focus is noodzakelijk omdat eind 2020 en 2021 gebruikt wordt om een nieuw ECD te
implementeren. Dit ECD onderschrijft de klantreis, omdat hetzelfde ECD zowel voor intramurale zorg als
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extramurale zorg gebruikt wordt. De overgangen tussen de verschillende soorten zorg wordt daarmee
aanzienlijk vereenvoudigd. Bij de implementatie is het van belang weer uniformiteit aan te brengen hoe we
met het dossier werken. Hiervoor worden dan ook diverse richtlijnen ontwikkeld. De activiteiten van de
locaties die met de implementatie die daaruit voortkomen, zijn dan bijvoorbeeld:
- Zorgleefplannen goed overzetten en op orde maken;
- MDO’s en goed inrichten in het ECD;
- De Wet Zorg en Dwang goed werkend krijgen in het ECD;
- Dossiers op orde maken, denk hierbij aan bijvoorbeeld de levensloop;
- De vaste wijze van rapporteren (Soep) verder ontwikkelen.
Naast deze activiteiten zal, evenals in 2021 aandacht blijven voor het welzijn op locatie en het contact met
cliënten en familieleden. Zeker gezien de beperktere mogelijkheden in 2020 als gevolg van corona, vinden
we het belangrijk weer de inbreng zo goed mogelijk te organiseren. Ook de cliëntenraden geven aan dat
welzijn belangrijk is. Hiervoor zal aandacht moeten blijven. Afspraken over lokale zorg en welzijnsbeleid
houden prioriteit. Voorbeelden die we oppakken zijn:
-

Familieavonden organiseren
Trainingen voor woonondersteuners om optimaal zorg te leveren
Aanwezigheid bij en toezicht op cliënten garanderen
Warme aandacht tijdens de laatste fase van het leven
Welzijnsactiviteiten organiseren (zoals bewegen en koken).

Medezeggenschap blijft ook in 2021 belangrijk. De professionalisering van de cliëntenvertegenwoordiging
krijgt verder vorm. Betrekken bij het strategisch meerjarenplan en de uitwerking ervan en het betrekken bij
het opstellen van beleid zijn daar voorbeelden van. Daarnaast blijft invulling geven aan kwaliteitsbeleid in
afstemming met de lokale cliëntenraden essentieel en blijft gedurende het hele jaar onderwerp van
gesprek.
De extramurale zorg investeert in het leggen van verbindingen tussen diensten van QuaRijn. Dit is natuurlijk
bedoeld om de overgangen tussen de diensten soepel te laten verlopen en het voor de cliënt zou plezierig
mogelijk te organiseren. Praktisch gaat het om elkaar te ontmoeten (dat maakt het contact leggen
makkelijker) en een warme overdracht realiseren als een cliënt andere zorg nodig heeft.

5.

Doelen QuaRijn op de reis van de medewerker

Om onze mooie ambitie voor de cliënt waar te kunnen maken moeten we investeren in ons belangrijkste
kapitaal, onze medewerkers. We geloven dat iedere medewerker met een doel bij QuaRijn werkt. Voor de
een is dat een ontwikkeling naar verdieping in het werk, voor de ander is dat gewoon beter worden in het
vak, voor weer iemand anders is dat leiding leren geven en voor iemand anders is dat gewoon geld
verdienen. Ook medewerkers maken een reis bij QuaRijn en wij vinden dat we die optimaal moeten
faciliteren. De activiteiten die we daarvoor uitvoeren staan ten dienste aan deze reis.
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4. Elke medewerker zijn eigen ontwikkelreis (leren en ontwikkelen)
Doel
Medewerker voelt
zich geïnspireerd
en eigenaar van
eigen loopbaan

Traject
Meetinstrument
Medewerker in regie Functiebeleid gericht op
voor persoonlijkeontwikkelmogelijkheden
en professionele
ontwikkeling
Strategisch
opleidingsprogramma
Leerlingen beleid

Mobiliteitsprogramma
en loopbaan
begeleiding

Activiteiten
Uitdagend functiebeleid en -huis gericht op
ontwikkelmogelijkheden: verbreden/verdiepen- en doorgroeimogelijkheden. Plan van
aanpak
Strategisch opleidings- en ontwikkel
programma met ontwikkelpaden voor
medewerkers ontwerpen
Optimaal opleidingsproces ingericht in de zorg
teams (incl strategie op leerlingen en zijinstroom) ism HR; opleidingscoördinatoren en
TMs. Incl nieuwe financierings systematiek
Ontwikkelen mobiliteitsproces mbv flexbureau; Ontwerpen en faciliteren
terugkerende loopbaan en ontwikkelgesprekken

5. QuaRijn is een aantrekkelijke werkgever, medewerkerstevredenheid > 8
Doel
QuaRijn is een
aantrekkelijke
werkgever in de
regio.

Traject

Meetinstrument
MTO > 8

Activiteiten
Bespreken uitkomsten MTO in teams en
ondersteuning verbeterproces teams op
verbeterpunten. (Brede pijnpunten signaleren
en QuaRijn breed verbeterplan)
Goed Arbeidsmarktcommunicatie beleid zorgt
ervoor dat QuaRijn een imago heeft van
goede werkgever met veel ontwikkelmogelijkheden.

6. Voldoende gekwalificeerd personeel: Verzuim en verloop onder het landelijk gemiddelde
Doel
Werving en
selectie
medewerkers

Traject
Goed inwerken van
medewerkers

Werving en
selectie
medewerkers
Zorg wordt
zwaarder

Aanname proces
medewerkers is snel
en efficiënt.
Toekomstige
formatie in beeld en
verandering tov
huidig personeelsbestand

Meetinstrument

Activiteiten
Opstellen introprogramma voor nieuwe
medewerkers, met aandacht voor de
ontwikkelreis van medewerkers, trots en veilig
voelen, incl. introductieboekje en workshop
nieuwe medewerkers.
Recruitment proces verder optimaliseren en
standaardiseren.
Ontwerpen aanpak strategisch personeelsplanning. Benodigde formatie in aantallen in
kaart brengen voor verantwoorde bezetting
incl. competenties,zwaardere zorgprofielen en
demografische opbouw QuaRijn
Ontwerpen en implementeren helder beleid
en basisproces efficiënt begeleiden en
herkennen verzuim medewerkers +
basistraining omgaan verzuim voor managers
Selecteren bij QuaRijn verzuimbeleid
passende externe partij voor 1e en 2e spoor
begeleiding en herijken arboarts.
(inkooptraject)

Verzuim verlagen

Kosten verzuim- in
lijn met opbrengsten verzuim
begeleiding
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7. Teams ontwikkelen zich verder in QuaRijnlands werken, onze besturingsfilosofie
Doel
De QuaRijnlandse
besturingsfilosofie
is richtinggevend
voor het werken

Traject
Operationaliseren
van QuaRijnlands
werken 2.0

Meetinstrument
Op de thema’s
leiderschap en
management (MTO
scoren we minimaal 7,5

Activiteiten
De kaders en gedragsstijl zijn helder
beschreven. Een implementatieplan is
opgesteld in samenwerking met de TM en de
verschillende doelgroepen medewerkers.
De leiderschapsstijl van QuaRijn 2.0
besturingsfilosofie is uitgewerkt.
Team ontwikkelbeleid is gemaakt in de teams.
Samenwerken, eigenaarschap, leren van
elkaar (Teamontwikkelprogramma QR2.0)
Externe coaching van teams in lijn met Team
ontwikkelbeleid.

De locatieplannen verstevigen het centrale beleid. De drie belangrijkste speerpunten tav de reis van de
medewerker in de plannen zijn de ontwikkeling van medewerkers, het verhogen van de deskundigheid en
het werven en behouden van medewerkers. Voor het ontwikkelen van medewerkers is het houden van
ontwikkelgesprekken, de zogenaamde POP’s (persoonlijke ontwikkelplannen) het instrument. Hiervoor
gebruiken we REIN, alle benodigde materialen zijn daarin al ontwikkeld! Voor deskundigheidsbevordering
gaat het om bijvoorbeeld het goed positioneren van aandachtsvelders (met voldoende tijd), BIG-scholingen
(voor het behoud van kennis en vaardigheden) en het ontwikkelen van TopCare voor de GRZ.
Verder is het leren een belangrijk speerpunt. Het uitvoeren van audits (laagdrempelig), onderzoeken van
incidenten, het monitoren van veiligheidsindicatoren en acteren op de resultaten is een belangrijke
beweging die het leren faciliteert. Je kunt immers alleen maar verbeteren als je weet waar het niet goed
(genoeg) gaat. Maar bij het leren gaat het ook om een goede begeleiding van onze leerlingen, stagiaires en
zij-instromers.
Natuurlijk gaat veel aandacht uit naar het verkrijgen en het houden van medewerkers. Medewerkers goed
inwerken en begeleiden bij het inwerken, en het begeleiden van de leerlingen en stagiaires horen hierbij.
Corona heeft gemaakt dat het aantal vrijwilligers is gedaald. Jammer, want zij voegen echt iets toe aan de
zorg. Daarom investeren we weer in het aantrekken van nieuwe vrijwilligers en het vasthouden van hen.
In de locatieplannen in de bijlagen staan mooie voorbeelden van hoe de locaties hieraan werken.

6.

Doelen QuaRijn op de zinvolle vernieuwingen

Toenemende vergrijzing, toename van de zorgvraag en de personele krapte in de toekomst geven al aan
dat, als we niet vernieuwen, we de zorgvraag niet het hoofd kunnen bieden. Vernieuwen is dus
noodzakelijk en techniek kan ons daarbij helpen. We geloven echt dat innovaties ons helpen om de
zelfredzaamheid te verhogen en om gewoon slimmere zorg te leveren. Daarom richten we ons op
voorzieningen die ons werk vergemakkelijken of die van meerwaarde zijn voor onze cliënten. We denken
dat de vernieuwing vooral in de wijk zal plaatsvinden en we willen dat ook graag met onze partners in de
wijk doen.
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8. Er is in de wijk één vernieuwing ingevoerd met als doel een antwoord te geven op de groeiende
zorgvraag met een lagere arbeidscapaciteit
Doel
QuaRijn voert minimaal 1x
per jaar een relevante
(technische) vernieuwing in,
die het werk in de zorg
verbeteren/vergemakkelijken

Traject
Opzetten
(technisch)
innovatielab

Meetinstrument
Aantal
(technische)
vernieuwingen

Activiteiten
(Technisch) innovatielab QuaRijn
functioneert, beleidskaders werkwijzen en
randvoorwaarden zijn helder. 1 relevante
pilot draait, met focus op de wijk en in
samenwerking Universiteiten/Hoge scholen

Ook in de locatieplannen wordt uitdrukkelijk de samenwerking met externe partijen gezocht, met het doel
om uiteindelijk de zorg voor cliënten te verbeteren. Voor de verschillende locaties verschilt de focus van de
samenwerking. Het Zonnehuis richt zich met name op de samenwerking met het ziekenhuis en andere
locaties zoeken de samenwerking in de regio (met welzijnsorganisaties en casemanagers bijvoorbeeld).
Nieuwe initiatieven (zoals een dementie café en een bruisend ontmoetingscentrum) worden verder
uitgewerkt.

7.

Randvoorwaarden

Natuurlijk kan onze ambitie niet vorm krijgen als daarvoor de randvoorden niet geregeld zijn. Daarom
hebben we ook daar doelen geformuleerd. Zoals al eerder gemeld vraagt de implementatie van het ECD
veel aandacht. Daarbij hoort ook de implementatie van Caren Zorgt. Sowieso is de digitale infrastructuur
toe aan vernieuwing, zoals bijvoorbeeld ook een nieuw elektronisch voorschrijfsysteem voor medicatie. We
verwachten dat deze aanpassing een positief effect heeft op het aantal foutmeldingen in de
medicatieverstrekking. Nu de implementatie van de Wet Zorg en Dwang in 2020 al volop plaatsvond, zal
ook 2021 de implementatie verder vorm krijgen. Domotica helpt ons daarbij!
Naast de digitale infrastructuur krijgt ook de kwaliteitsinfrastructuur een verdieping. De
kwaliteitsverpleegkundigen van de locaties hebben daar een belangrijke taak in. Zij helpen de
aandachtsvelders om hun thema verder te implementeren. We organiseren themamaanden (georganiseerd
vanuit de kwaliteitscommissies), we houden audits om te weten waar het nog beter kan en we continueren
de verantwoordingscyclus op basis van indicatoren. Zo houden we grip en ontstaat kwaliteit van zorg en is
kwaliteit van zorg vanzelfsprekend.
9. ECD en domotica functioneren naar wens en voldoen als hulpmiddel bij zorg en ondersteuning
Doel
De technologie (ECD en
domotica) zijn
ondersteunend aan het
zorgproces en de
ondersteunende
processen

Traject
Implementatie van ONS
en AFAS.
Caren Zorgt is in gebruik
bij de cliënt en naasten
en de gebruikers ervaren
het als plezierig (CWO)

Implementatie van
domotica ter ontlasting
van de zorg; relatie

Meetinstrument
Uit het MTO
presteert QuaRijn
op 'faciliteiten op
het werk' een 8. In
de opmerkingen
worden geen
klachten
aangegeven over
ONS/AFAS
Op alle locaties is
domotica
operationeel,
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Activiteiten
ONS/AFAS implementeren volgens
plan. Het resultaat is dat ONS/AFAS
functioneert in alle locaties en
wijken. Instructies zijn voor
medewerkers voorhanden.
Implementatie van Caren Zorgt vindt
plaats volgens plan. Instructie is
aanwezig
Plan over het gebruik van domotica
is gereed, inclusief een
optimalisatieplan voor het

leggen met de
passend bij de
nieuwbouw en innovatie doelgroep
Vermindering van
medicatiefouten met 30%

toepassen van domotica, zowel
intern als extern.
Een nieuw elektronisch
voorschrijfsysteem voor medicatie is
geïmplementeerd

10. Kwaliteit is vanzelfsprekend. Wetenschappelijk onderzoek is onderdeel van het werk
Doel
De cliënt ontvangt zorg
en dienstverlening die
voldoet aan de eisen in
de kwaliteitskaders

Traject
Verstevigen van de
kwaliteitsinfrastructuur

Behalen van een Prezo
Care certificaat voor de
wijkverpleging en
ontmoetingscentra
UNO en TOPCARE als
voorbeeld gebruiken om
wetenschappelijk
onderzoek verder te
brengen

Meetinstrument
De PDCA wordt
rondgemaakt

Activiteiten
Implementatie kwaliteitskader
gereed en getoetst. Verbeterpunten
worden waar nodig opgepakt.

Dashboards zijn gedeeltelijk gereed
Kwaliteitscommissies werken
professioneel. Kaders benoemd,
jaarplannen, aandachtsvelders
Er is een auditteam en auditplanning
opgesteld en gerealiseerd. Het
kwaliteitskader maakt daar
standaard onderdeel van uit.
Prezo care certificaat gehaald
wijkverpleging. Voor het
ontmoetingscentrum is een
nulmeting uitgevoerd.
Er lopen twee
Zie topcare traject
wetenschappelijke Deelnemen aan een door de UNO
trajecten waarbij geïnitieerd traject
QuaRijn een
Samenstelling en werking van de
trekkersrol heeft UNO, kwaliteitscommissies, PAR
goed op elkaar afstemmen

11. Financiën, zorg- en dienstverlening binnen financiële kaders uitgevoerd
Doel
De financiële kaders niet
overschrijden

Traject
Lokale sturing op
begroting met hulp

Meetinstrument
Realisatie tov
begroting

Activiteiten
(Team) dashboards zijn gereed en
functioneren. Businesscontrollers
ondersteunen bij het geven van
inzicht in de behaalde resultaten en
grijpen tijdig in als de financiële
situatie daar om vraagt

Strategie: ontwikkeling
financieel management
naar rolling forecast

Voor de locaties zijn de randvoorwaarden eveneens speerpunt. Genoemde onderwerpen zijn natuurlijk het
ECD, domotica en het elektronisch voorschrijfsysteem. De kwaliteit in de teams ontwikkelt zich verder. Er
wordt nog meer geïnvesteerd in aandachtsvelders en er wordt nog meer getoetst of we verder kunnen
ontwikkelen. Niet vanuit ‘het niet goed doen’, maar vanuit de ambitie om steeds beter te worden! De
ontwikkeling naar Topcare is al eerdergenoemd en de wijk noemt nog expliciet het behalen van het Prezo
certificaat.
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Bijlage 1 Doelen per locatie op de Klantreis
Doelen Ridderhof
1 Persoonsgerichte zorg en
ondersteuning (zorgdoelen) zijn
tijdig vastgelegd in het ECD.
Het ECD functioneert naar
wens en voldoet.

Acties
Iedere bewoner heeft binnen 24 uur een voorlopig zorgleefplan (met daarin medicatie, dieet, primaire hulpvraag, eerste
contactpersoon en afspraken over handelen bij calamiteiten) en binnen zes weken een definitief zorgleefplan.
Iedere bewoner heeft na inhuizen binnen zes weken een MDO en jaarlijks minimaal één MDO. Alle betrokken behandelaren zijn
aanwezig bij het MDO of leveren input voor het MDO. Iedere bewoner heeft een ingevuld “reis door de tijd” of levensloop en
mondzorgplan in het ECD staan. Onvrijwillige zorg is geregistreerd, er is aandacht voor welke stimulatie iedere bewoner heeft tav
positieve gezondheid. Overdracht van dag- naar nachtdienst heeft structuur.
Voorwaarde: voldoende ondersteuning en tijd bij de implementatie van ONS. Vooraf is vastgelegd hoe bewonergegevens verwerkt
moeten worden en doelen opgesteld.
2 Er wordt gewerkt aan
Elke afdeling heeft jaarlijks een familieavond waarbij familieparticipatie besproken wordt
bevordering en ondersteuning Adviseur welzijn geeft training aan teams ism kwaliteitsverpleegkundigen en/of psycholoog.
van optimale levenskwaliteit en Taken, verantwoordelijkheden en inzet vrijwilligers zijn afgestemd
het welbevinden van bewoners Veiligheidsrichtlijnen zijn ontwikkeld en toegevoegd aan de informatiebrochures van de zorgconsulent (bij inhuizen) en worden
en betrokken naasten.
gecommuniceerd voor inhuizen van de nieuwe bewoner met bewoner en mantelzorger.
Integraal team werkt samen op locatieniveau (denk aan facilitair en behandelaren).
Doelen Zonnehuis
1 Het MDO-overleg vindt
minimaal 2x per jaar plaats,
samen met cliënt/naasten/
familie evalueren.
2 De cliëntendossiers zijn op
orde.

Acties
De MDO-overleggen worden structureel ingepland door de arts, EVV’er en cliënten met zijn/haar naasten. De behandelaren nemen
deel aan de hand van de actuele problematiek, maar brengen ook hun preventieve focus in. Wanneer er een MDO-overleg is
geweest, wordt dit gerapporteerd in het ECD onder het ‘toestemming’.
Kwaliteitsverpleegkundige toets minimaal drie keer per jaar tijdens de T-verantwoording of dit aanwezig is in het ECD
De hobby’s, beroep, levensverhalen van de cliënt staan beschreven in de cliëntagenda Evenals is een levensverhaal aanwezig. Dit
wordt getoetst door middel van de T-verantwoording.
De ACP staat bij iedere cliënt beschreven in het cliëntplan, beschreven onder het probleem: “De cliënt heeft ondersteuning nodig
rondom zijn/haar wensen met betrekking tot levenseinde”. Bij nieuwe cliënten is dit binnen zes weken opgenomen in het zorgplan.
Binnen 24 uur na opname is er een voorlopig zorgleefplan/cliëntagenda en binnen zes weken na opname een definitief zorgplan.
M.b.t. de GRZ:
Binnen twee weken na opname is er een actueel behandelplan voor de revalidant. Dit wordt getoetst door middel van de Tverantwoording.
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3 Er wordt gerapporteerd op
zorgdoelen middels de SOEPmethode.

Iedere zorgmedewerker weet wat de SOEP-methode inhoudt, weet hoe hij/zij kan toepassen en past deze zoveel als mogelijk toe.
Eventueel wordt een herhalingsscholing/klinische lesgegeven, wanneer blijkt uit bijv. de T-verantwoording dat de rapportages
onjuist wordt geschreven.
Iedere zorgmedewerker ziet het nut van rapporteren op zorgdoelen in, weet hoe hij/zij dat moet doen, kiest het juiste zorgdoel. Dit
wordt bereikt door een scholing door de kwaliteitsverpleegkundige in een werkoverleg.
4 Een welzijnsplan wordt
De leefpleziercoaches, activiteitenbegeleiders en eventueel vrijwilligers maken samen een welzijnsplan voor het gehele Zonnehuis
opgesteld om persoonlijk- en
welk minimaal de diverse dimensies bevat. Hierbij nemen de leefpleziercoaches het voortouw en zijn zij verantwoordelijk dat deze
groepswelzijn te bereiken.
volgens planning af is. In oktober 2021 organiseren de leefpleziercoaches een bijeenkomst met de activiteitenbegeleiders en
eventueel vrijwilligers om het welzijnsplan te evalueren en zo nodig aan te passen, zodat het welzijnsplan in december 2021
definitief is.
5 De cliënten en familie/ naasten Er wordt een communicatieplan opgesteld voor de cliënten en familie/naasten. In dit plan wordt meegenomen dat deze
worden betrokken bij de
communicatie op een corona-proof wijze gebeurt. Volgens dit plan worden zij betrokken bij de transitie en wordt hierover
transitie naar het ‘Nieuwe
helderheid geschept. Eventueel wordt er een (telefonisch) spreekuurmoment ingeroosterd per week met bijvoorbeeld de
Zonnehuis’.
secretaresse van de teammanager, zodat cliënten en/of familie/naasten hun vragen kunnen stellen omtrent deze transitie.
Doelen E&E
Acties
1 Diverse zaken om leef
Aanschaf/investeringen in diverse materialen, zoals pospoelers, tovertafel, muziek kussen mp4, meubilair huiskamer,
/woonklimaat te verbeteren
zonneschermen, sta-op stoelen, kookmobiel, grote tv, weeglift, goede installatie/radio voor huiskamer, praktische douchestoel,
zijn aangeschaft
pospoeler, meubilair)
e
2 Kleinschalige woongroep op 6 Team begeleiden in persoonsgericht werken samen met de cliënt en naasten.
etage VZH is gerealiseerd.
Projectplan uitvoeren.
3 Alle verdiepingen in VZH
Plan opstellen om huiskamers te creëren. Instemming plan vragen aan LCR.
hebben een huiskamer.
Realiseren huiskamers.
4 Persoonsgerichte zorg wordt
gegeven in het ECD
5 Reis van de klant

Trainingen geven over: werken met de iPad, opname doen m.b.v. iPad en checklist opname, persoonsgericht zorgleefplan
opstellen, SOEP methode voor rapporteren, Levensloop (ook hobby’s, beroep) opnemen in het ECD, eisen van een volledig
ingevuld dossier.
Verder aandacht en verdieping op de klantreis bij Zorg Toelevering Lokaal Overleg (ZTLO), interdisciplinair met huisartsen,
wijkverpleging, casemanager dementie, zorgconsulent, teammanager. Voorjaar 2021 contact met OC en Wijk team : klantreis nu en
over half jaar / jaar. Waar liggen behoeftes en kansen. Gespecialiseerd Verzorgenden Psychogeriatrie (GVP) ook inzetten in de wijk
bij b.v. begeleidingsvraagstukken.Overleg huisartsen: hoe samenwerking met huidige doelgroep in verzorgingshuis te verbeteren.
Verzorgingshuis omzetten naar meer bedden inclusief behandelen.
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Doelen Beatrix
Acties
Zorgleefplannen en goede
Teams krijgen opzet van de indeling van de zorgleefplannen en worden gecoacht op het maken van een zorgleefplan (binnen 24 uur
rapportage in het nieuwe ECD een voorlopig zorgplan, na zes weken een volledig ingevuld zorgleefplan), risico-inventarisatie, BEM formulier, cliëntenagenda,
levensloop, ACP. De soep rapportage is geïntroduceerd en toepasbaar voor de medewerker Medewerkers krijgen een klinische les
2 MDO
De verpleegkundige ondersteunt het team bij de planning van een MDO bij een nieuwe cliënt. De verpleegkundige zorgt samen met
de evv ervoor dat de stappen die rondom het proces van een MDO genomen worden
3 Activiteitenprogramma en
Werken met de jaarkalender en thema’s. Er is een passend weekprogramma op de PG woningen. Per cliënt is er een doel op
welzijn
welzijnsgebied, waarop gerapporteerd wordt. AB'ers gaan actief op zoek naar waar behoefte van cliënten.
Scholing huiskamermedewerkers mbt activiteitenaanbod, begeleiding van mensen met dementie, klinische lessen over individuele
bezoekers indien nodig, teamontwikkeling (via Rein). Er is een dagschema met activiteiten die een medewerker volgt.
4 Bewegen
Kwartaal planning met activiteiten van de beweegagoog en deze data laten terugkomen in de nieuwsbrief. Concreet maken van
onze vraag over de frequentie en duur van de inzet van de beweegagoog, gericht op de vraag van de cliënt.
Het aanschaffen van twee Thera Soft fiets voor locatie Beatrix. Het vinden van een geschikte plek en het installeren van de
bijbehorende apparatuur en bekend maken onder cliënten, families en collega’s. Iedereen zou de cliënt kunnen helpen om de fiets
te starten na dat ze instructie hebben ontvangen van iemand die dit eerder gehad hebben, dit is het idee van “coaching on the job
5 Contact 1e contactpersoon
Onderzoeken op welke tijdstippen de cliënten van de PG behoefte hebben aan meer toezicht en ondersteuning. Familienet inzetten
om de contacten met familie leden te intensiveren. Hiervoor bv het weekschema plaatsen op familie net .
6 Samenwerking LCR
De cliëntenraad heeft een adviesrol bij het nemen van beslissingen die ingrijpend voor de cliënt kunnen zijn. De cliëntenraad weet
wie ze kunnen benaderen om hun vraagstukken te bespreken.
7 Persoonsgerichte zorg
Samenwerking tussen facilitair en de zorg verbeteren door maandelijks overleg waarbij de zorg en facilitair vertegenwoordigd zijn,
zodat hier gezamenlijk besproken kan worden wat er verbeterd kan worden aan de dienstverlening van de cliënt
8 Visieontwikkeling
De visie van de doelgroep en organisatie staat beschreven en wordt gedeeld met het team en in het laatste kwartaal zal er in een
teamoverleg terug gekeken worden naar hoe gaat het met onze uitvoering van de visie
9 Toezicht
In iedere dagdienst (ook in het weekend) is er per groep iemand aanwezig die de juiste kennis en competenties heeft om separaat
van de zorgtaken aandacht te besteden aan zingeving/zinvolle dag-invulling van cliënten. De zorgverleners die in direct contact zijn
met de cliënten, kennen hun naam, zijn op de hoogte van hun achtergrond en persoonlijke wensen
10 Familie avond
Begin van het jaar deze familieavond/ middag inplannen, de inhoud bepalen en de disciplines betrekken. De data en vorm van de
familieavond /middag delen met cliënten en hun eerste contactpersoon
1
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11. WZD

Doelen Tabakshof
1 Alle zorgdossiers van de
bewoners zijn up to date en
worden minimaal om de 6
maanden besproken in een
MDO en zo nodig bijgewerkt.
2 De kennis van de bewoner
wordt actief met elkaar
besproken in teamverband
3 Er is iedere dag aandacht voor
de hygiëne en persoonlijke
verzorging van de individuele
bewoner
4 Er is volledige aandacht tijdens
de terminale fase
5 Zo lang mogelijk eigen regie tgv
persoonsgerichte zorg en
welzijn
6 Er wordt iedere dag passende,
doelgerichte, groepsgerichte en
individuele welzijnszorg
geboden volgens het
zorgleefplan die 2 keer per jaar
geëvalueerd wordt. Deze zorg
sluit aan op de visie en de
missie van de Tabakshof.

1x per zes weken een omgangsoverleg met psychologen. De teams kunnen aangeven welke cliënt zij willen bespreken. Binnen het
verzorgingshuis zal het omgangsoverleg ingepland worden op het moment dat er signalen zijn dat de zorg handvaten nodig heeft
om om te gaan met een cliënt
Acties
Binnen 24 uur na opname is er een voorlopig zorgleefplan en binnen 6 weken na verhuizing is er actueel multidisciplinair
zorgleefplan, inhoudelijk besproken met bewoner en familie/naasten. In de zorgleefplan gesprekken is er aandacht voor de wensen
rondom levenseinde en geloofsovertuiging. Hierover worden afspraken gemaakt die worden verwerkt in het zorgleefplan.
Per bewoner vindt er twee keer per jaar een multidisciplinaire overleg plaats, deze wordt geformaliseerd.
De bewoners rapportage sluit aan bij de doelen uit het volgens de SOEP-methode, waar jaarlijks een scholing over gegeven wordt.
Maandelijks maatjesoverleg, maandelijks een inhoudelijke terugkoppeling in de vergadering
Er worden halfjaarlijks intervisies georganiseerd. Er wordt een planning gemaakt met themamaanden en daarbij horende
scholingen en klinische lessen (bijvoorbeeld: dementie)
Er worden door het team kaders gesteld waar de hygiëne regels en persoonlijke verzorging aan moet voldoen
Binnen het team wordt gekeken welke professional deze verantwoordelijkheid op zich wilt nemen en dit wordt maandelijks
geëvalueerd. Daarnaast spreken professionals elkaar aan waar nodig
De aandachtsgebieden worden besproken, zo nodig opnieuw verdeeld en bekeken waar dit aansluit bij de persoonlijke verzorging
Het team kan oordelen of er extra personele inzet nodig is om de terminale bewoner waardevol en gericht om comfort zorg te
kunnen verlenen
Minimaal twee keer per jaar tijdens het MDO worden de mogelijkheden van eigen regie als onderwerp meegenomen.
Op maandelijkse basis bespreekt het team tijdens het maatjes overleg de eigen regie van de bewoners. Waar mogelijk wordt de
bewoner hierbij betrokken.
De welzijnsmedewerkers worden betrokken in het opstellen van het zorgleefplan en het bijhouden hiervan. De
welzijnsmedewerkers houden de focus dat er ook wordt gerapporteerd op welzijn door het gehele team
Binnen het team wordt eenzelfde doelstelling gehanteerd op het gebied van welzijn voor de bewoners en maandelijks besproken.
De visie en de missie van de Tabakshof staat centraal. Richtlijnen en afspraken over deze visie en missie worden vastgelegd en
geëvalueerd tijdens teamoverleggen. We starten in december met ‘Koken’ centraal als themamaand. Er wordt gekeken naar
wensen en behoeftes. Aan de hand van het verbeterbord wordt hier met elkaar op gereflecteerd.
Er is aandacht voor ‘Reis door de Tijd’ / levensloop. Bij iedere bewoner is dit ingevuld in samenwerking met bewoner,
mantelzorg/familie. De medewerkers maken hier gebruik van op de werkvloer door bijvoorbeeld passende activiteiten aan te
bieden.
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7 Bij bewoner is de (on)vrijwillige De coördinator gaat samen met de SOG en de psycholoog in gesprek over het (on)vrijwillig inzetten van vrijheid beperkende
zorg geregistreerd
maatregelen. Iedere medewerker van het team heeft de e-learning WZD gevolgd
Er wordt geëvalueerd op de (on)vrijwillige zorg volgens de procedure WZD
Doelen Bunninchem
Acties
1 Alle zorgdossiers zijn up to date Binnen 24 uur is er een zorgleefplan en na 6 weken een actueel multidisciplinair zorgleefplan, waarbij bewoner en eerste
en worden om de 6 maanden contactpersoon betrokken zijn. Het levensverhaal wordt opgeslagen in het bewoner dossier en vertaald naar het zorgleefplan en de
besproken in een MDO en zo
cliëntagenda. Uit de rapportage blijkt dat in de dagelijkse gang van zaken gehandeld wordt conform het zorgleefplan en de
nodig bijgewerkt.
cliëntagenda. In de zorgleefplan gesprekken maken we afspraken over de wensen rondom levenseinde en geloofsovertuiging die
worden vastgelegd in het bewoner dossier. MDO vindt 2x per jaar plaats. Het nieuwe ECD van ONS geïmplementeerd is.
2 Familie betrekken
Familie en naasten uitnodigen om deel te nemen aan activiteiten. Interactief contact met familie en naasten dmv familieavond
3 Koken
Zelf koken op de VPU De Meent, bewoners betrekken bij het bereiden van de maaltijden. Voor het verzorgingshuis realiseren we
een actieve menucommissie, waar bewoners onderdeel van zijn en een huiskamer op de tweede etage. Een plan voor aanpassing
van inrichting van de processen, teamsamenstelling en het gebouw afgestemd op de meer dementerende bewoners
Doelen De Linde
Acties
1 Alle zorgdossiers van de
Binnen 24 uur is er een zorgleefplan en na 6 weken een actueel multidisciplinair zorgleefplan, waarbij bewoner en eerste
bewoners zijn up to date en
contactpersoon betrokken zijn. Het levensverhaal wordt opgeslagen in het bewoner dossier en vertaald naar het zorgleefplan en de
worden minimaal om de 6
cliëntagenda. Uit de rapportage blijkt dat in de dagelijkse gang van zaken gehandeld wordt conform het zorgleefplan en de
maanden besproken in een
cliëntagenda. In de zorgleefplan gesprekken maken we afspraken over de wensen rondom levenseinde en geloofsovertuiging die
MDO en zo nodig bijgewerkt.
worden vastgelegd in het bewoner dossier. MDO vindt 2x per jaar plaats. Het nieuwe ECD van ONS geïmplementeerd is.
2x per jaar een MDO, geformaliseerd in het zorgdossier dmv rapportage onder het kenmerk ‘Toestemming’.
De bewoners rapportage sluit aan bij de doelen uit het zorgleefplan en er wordt gerapporteerd volgens de SOEP-methode, waar
jaarlijks een scholing over gegeven wordt.
2 De kennis van de bewoner
Maandelijks is er tijdens de vergadering ruimte om casuïstiek of moreel beraad te bespreken. Daarnaast wordt er gekeken naar de
wordt actief met elkaar
structuur van de overlegvormen en wat nodig is om deze inhoudelijk beter te kunnen vormgeven in samenwerking met het KBC.
besproken in teamverband in Er worden halfjaarlijks intervisies georganiseerd. Er wordt een planning gemaakt met themamaanden en daarbij horende interne of
samenwerking met het KBC
externe scholingen en klinische lessen (bijvoorbeeld: klinische les dementie)
3 Er is iedere dag aandacht voor Er worden door het team kaders gesteld waar de hygiëne regels en persoonlijke verzorging aan moet voldoen
de hygiëne en persoonlijke
Binnen het team wordt gekeken welke professional deze verantwoordelijkheid op zich wilt nemen en dit wordt maandelijks
verzorging van de individuele
geëvalueerd. Daarnaast spreken professionals elkaar aan waar nodig
bewoner
De aandachtsgebieden worden besproken, zo nodig opnieuw verdeeld en bekeken waar dit aansluit bij de persoonlijke verzorging
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4 Er is tijd voor aandacht tijdens
de terminale fase
5 Er wordt iedere dag passende,
doelgerichte, groepsgerichte en
individuele welzijnszorg
geboden aan de bewoner(s)
volgens het zorgleefplan die 2x
per jaar geëvalueerd wordt,
aangeboden door alle
disciplines werkzaam binnen de
Linde.
6

7

8
1

2

Er wordt samengewerkt met de disciplines van het KBC en de geestelijk verzorger wordt ingezet op het moment van signaleren.

De activiteitenbegeleiders worden betrokken in het opstellen van het zorgleefplan en het bijhouden hiervan. Zij bieden zowel
groepsactiviteiten als individuele zorg in afstemming met de bewoner en het zorgteam. De activiteitenbegeleiders dragen zorg voor
het rapporteren op welzijn volgens de SOEP-methode en geven feedback. Er wordt gekeken naar zorg binnenshuis en zo nodig een
samenwerking gezocht met bijvoorbeeld de geestelijk verzorger of beweegagoog.
Er wordt gestart met huisbezoeken voor opname. De EVV-er bezoekt samen met een collega de toekomstige bewoner. Tijdens dit
eerste gesprek wordt duidelijk wat de wensen en behoeften zijn van de bewoner zodat het zorgteam voorbereid is. De EVV-er zorgt
voor een volledige overdracht/terugkoppeling naar het team voordat de opname plaatsvindt.
Er is aandacht voor ‘Reis door de Tijd’ / levensloop. Bij iedere bewoner is dit ingevuld in samenwerking met activiteitenbegeleiders
en mantelzorg/familie. De activiteitenbegeleiders en medewerkers maken hier gebruik van op de werkvloer door bijvoorbeeld
passende activiteiten aan te bieden.
De (on)vrijwillige zorg is
De coördinator gaat samen met de SOG en de psycholoog in gesprek over het (on)vrijwillig inzetten van vrijheidsbeperkende
geregistreerd volgens de WZD- maatregelen. Iedere medewerker van het team heeft de e-learning WZD gevolgd
procedure
Er wordt geëvalueerd op de (on)vrijwillige zorg volgens de procedure WZD
Iedere week krijgt de bewoner Dit doel bereiken we door lijsten bij te houden wie welke activiteit krijgt, er wordt gerapporteerd in het ECD door desbetreffende
specifieke /gerichte activiteiten welzijn medewerker.
aangeboden
Clientwaardering min een 8
De klantwaardering wordt in het team besproken en waar nodig verbetert.
Doelen Koekoek
Acties
Alle zorgdossiers van de
Binnen 24 uur na opname is er een voorlopig zorgleefplan en binnen 6 weken is er actueel multidisciplinair zorgleefplan, inhoudelijk
bewoners zijn up to date en
besproken met bewoner en familie/naasten. In de zorgleefplan gesprekken is er aandacht voor de wensen rondom levenseinde en
worden minimaal om de 6
geloofsovertuiging. Hierover worden afspraken gemaakt die worden verwerkt in het zorgleefplan.
maanden besproken in een
Per bewoner vindt er 2x per jaar een MDO plaats, deze wordt geformaliseerd in het zorgdossier middels een rapportage onder het
MDO en zo nodig bijgewerkt.
kenmerk ‘Toestemming’. De bewoners rapportage sluit aan bij de doelen uit het zorgleefplan en er wordt gerapporteerd volgens de
SOEP-methode, waar jaarlijks een scholing over gegeven wordt.
De kennis van de bewoner
Maandelijks is er tijdens de vergadering ruimte voor casuïstiek of moreel beraad. Daarnaast wordt er gekeken naar de structuur van
wordt besproken in
de overlegvormen en wat ervoor nodig is om deze inhoudelijk beter te kunnen vormgeven in samenwerking met het KBC.
teamverband in samenwerking Er worden halfjaarlijks intervisies georganiseerd. Er wordt een planning gemaakt met themamaanden en daarbij horende interne of
met het KBC
externe scholingen en klinische lessen (bijvoorbeeld: klinische les dementie)
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3 Er is iedere dag aandacht voor
de hygiëne en persoonlijke
verzorging van de individuele
bewoner
4

5

6

7

8

Er worden door het team kaders gesteld waar de hygiëne regels en persoonlijke verzorging aan moet voldoen
Binnen het team wordt gekeken welke professional deze verantwoordelijkheid op zich wilt nemen en dit wordt maandelijks
geëvalueerd. Daarnaast spreken professionals elkaar aan waar nodig
De aandachtsgebieden worden besproken, zo nodig opnieuw verdeeld en bekeken waar dit aansluit bij de persoonlijke verzorging
Er is tijd voor aandacht tijdens Er wordt nauw samengewerkt met de disciplines van het KBC en de geestelijk verzorger wordt ingezet op het moment van
de terminale fase
signaleren.
Er wordt een soort ‘uittake’ checklist opgesteld. Hierin staan zaken als een eindgesprek met de EVV-er, allerlei administratieve
zaken, wat doet QuaRijn met het zorgdossier en is dat nog ter inzage, tot wanneer heeft men nog toegang tot Familienet, wanneer
moet de kamer worden ontruimd, vragen waar de familie misschien behoefte aan heeft, gebruik van de waakmand en wat daarin
zou moeten/kunnen zitten (boekje, muziekje, plaid).
Er wordt iedere dag passende, De activiteitenbegeleiders worden betrokken in het opstellen van het zorgleefplan en het bijhouden hiervan. Zij bieden zorg op
doelgerichte, groepsgerichte en maat door het organiseren van zowel groepsactiviteiten als individuele zorg in afstemming met de bewoner en het zorgteam. De
individuele welzijnszorg
activiteitenbegeleiders dragen zorg voor het rapporteren op welzijn volgens de SOEP-methode en geven feedback. Er wordt
geboden aan de bewoner(s)
gekeken naar zorg binnenshuis en zo nodig een samenwerking gezocht met bijvoorbeeld de geestelijk verzorger of beweegagoog.
volgens het zorgleefplan die 2 Er wordt gestart met huisbezoeken voor opname. De EVV-er bezoekt samen met een collega de toekomstige bewoner. Tijdens dit
keer per jaar geëvalueerd
eerste gesprek wordt duidelijk wat de wensen en behoeften zijn van de bewoner zodat het zorgteam voorbereid is. De EVV-er zorgt
wordt. Deze passende zorg
voor een volledige overdracht/terugkoppeling naar het team voordat de opname plaatsvindt.
wordt aangeboden door alle
Er is aandacht voor ‘Reis door de Tijd’ / levensloop. Bij iedere bewoner is dit ingevuld in samenwerking met activiteitenbegeleiders
disciplines.
en mantelzorg/familie. De activiteitenbegeleiders en medewerkers maken hier gebruik van op de werkvloer door bijvoorbeeld
passende activiteiten aan te bieden.
De (on)vrijwillige zorg
De coördinator gaat samen met de SOG en de psycholoog in gesprek over het (on)vrijwillig inzetten van vrijheidsbeperkende
geregistreerd volgens de
maatregelen. Iedere medewerker van het team heeft de e-learning WZD gevolgd.
nieuwe WZD-procedure
Er wordt geëvalueerd op de (on)vrijwillige zorg volgens de procedure WZD
Iedere week krijgt de bewoner Dit doel bereiken we door lijsten bij te houden wie welke activiteit krijgt , er wordt gerapporteerd in het ECD door desbetreffende
specifieke /gerichte activiteiten welzijn medewerker.
aangeboden
Clientwaardering min. een 8
De klantwaardering wordt in het team besproken en waar nodig verbetert.
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Doelen Extramurale zorg
1 Cliënten zorg bieden op zijn
gewenste moment en zoveel
mogelijk vaste gezichten
2 Klanttevredenheid (score 8
behouden)
3 Beperken verzuim en verloop
medewerkers voor meer
continuïteit en herkenbaarheid
4 Verbeteren communicatie en
warme overdracht tussen
gezamenlijke of doorstromende
cliënten, diensten gaan
vloeiend in elkaar over

Acties
Werving en selectie, Binden en boeien, Ontwikkelmogelijkheden teamleden, Regie op het rooster, Basisrooster aanmaken, Elk
teamoverleg kort evalueren, of basisrooster nog kloppend is, Roosterdocument invullen en bewaken/evalueren, Vaste flexibele
schil per gemeente organiseren
Evaluatie en afstemming, Alert zijn op signalen en goede informatieverstrekking, Structurele afstemming cliëntenraad Zorg thuis
Gesprekken worden gevoerd en voortgang bewaakt en geëvalueerd, Veilige mogelijkheden tot oriëntatie op andere plekken en
werkzaamheden vooral kijken naar wat wel kan en ruimte creëren ook bespreekbaar maken vitaliteit of bij fysieke beperkingen,
Mogelijkheid tot Scholing, congresbezoek, kennisdelen, participeren in kennisnetwerken
Goede implementatie en instructie en scholing en coaching teams, gebruiken Caren Zorgt, communicatie via het ECD
Intensievere samenwerking met eerstelijnsbehandeling, casemanager (ouderenzorg?), revalidatie
Smoelenboek/ wie is wie? Stimuleren doorverwijzen binnen QuaRijn
Extramurale diensten verbinden op gezamenlijke locaties werkplekken
Casemanagers meer in plaatselijke expertise laten teams integreren
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Bijlage 2

Doelen per locatie op de reis van de medewerker

Doelen Ridderhof
Acties
1 Aandachtsvelders en GVP’ers Voor alle aandachtsvelders is er een taak- / functieomschrijving
zijn in positie gebracht
Voor alle GVP’ers is er een taak- / functieomschrijving
Er zijn uren beschikbaar voor aandachtsvelders en GVP’ers
Elke afdeling heeft een opgeleide GVP’er die om advies gevraagd kan worden bij onbegrepen gedrag
2 Professionaliteit en
Elke medewerker heeft een ontwikkelgesprek waarin wensen en behoeften worden besproken, waardoor elke medewerker zijn eigen
deskundigheidsbevordering ontwikkelreis kent (leren en ontwikkelen)
Rein is door 75% van de medewerkers gebruikt
Binnen de Ridderhof hebben continu 75% van de zorgmedewerkers hun leerportaal op orde
Voldoende gekwalificeerd personeel: verzuim en verloop ligt onder het landelijk gemiddelde
Teams ontwikkelen zich verder in QuaRijnlands werken (besturingsfilosofie). Voorwaarde: duidelijke concrete kaders en verwachtingen. .
teams worden geïnformeerd en gecoacht.
Doelen Zonnehuis
Acties
1 De MIC-procedure verloopt De MIC-meldingen worden geanalyseerd adhv Wat valt op? Zijn er overeenkomsten tussen de MIC-meldingen? Wat zijn interventies ter
eenduidig.
verbetering? De kwaliteitsverpleegkundige sluit minimaal één keer per half jaar aan bij het werkoverleg en observeert/ondersteunt bij
het uitvoerend proces van de MIC-procedure. Hierop geeft de kwaliteitsverpleegkundige feedback.
2 Er wordt minimaal 1x per jaar De medicatie-audit wordt door het interne auditteam verricht. Zij geven binnen twee weken na de gedane audit een bevindingsrapport
een medicatie-audit
terug aan betreffend team.
uitgevoerd
De uitkomsten (bevindingsrapport) van de medicatie-audit wordt besproken in het werkoverleg binnen de teams. De teams maken
daarop hun actieplan voor verbetering en schakelen eventueel hulp in van de kwaliteitsverpleegkundige voor advies.
3 Het begrip advanced care
Alle zorgmedewerkers weten wat ACP inhoudt en waar deze informatie te vinden is. Dit wordt getoetst door de
planning wordt eenduidig
kwaliteitsverpleegkundige tweemaal per jaar in het werkoverleg.
ingezet binnen de teams.
Tijdens iedere MDO-overleg binnen de intramurale teams, maar ook na een ziekenhuisopname, wordt de wensen rondom ACP
besproken met de cliënt en zijn/haar naasten.
M.b.t. de GRZ: Alle medewerkers weten wat ACP inhoud en kennen hierin de omzet naar praktijkgericht werken in de GRZ. Bijvoorbeeld;
medicatie review en persoonlijke wensen en doelen vaststellen met de revalidant.
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4 De veiligheidsindicator: “eten
en drinken”, wordt
eenduidige vormgegeven.
Nav de voedingsenquête zijn
speerpunten geformuleerd,
waaraan voldaan wordt (zie
actiepunten)

5 Binnen elk team is het
decubituspercentage van
graad 2 tot en met 4 kleiner
dan <2,6%

6 Er wordt alleen onvrijwillige
zorg ingezet wanneer er
‘ernstig nadeel’ is voor de
cliënt, conform de WZD.
7 Minimaal 80% van de
zorgmedewerkers is bevoegd
en bekwaam voor de diverse
BIG-handelingen
8 Binnen ieder team zijn de
diverse aandachtsvelderstaken verdeeld onder de
zorgmedewerkers.

Minimaal 2x per jaar wordt bij iedere cliënt het SNAQ-meetinstrument ingevuld door de EVV’er en cliënt en/of naasten. Wanneer blijkt
dat de cliënt is ondervoed, zet de EVV’er in samenspraak met de cliënt/naasten eventueel interventies in (diëtist in consult vragen bijv.)
De woonondersteuners en medewerkers zijn op de hoogte wat de bewoners mogen eten en drinken. Dit staat o.a. vermeld in de
cliëntagenda. Dit wordt tijdens de T-verantwoording gecontroleerd door de kwaliteitsverpleegkundige. De woonondersteuners krijgen
een cursus vanuit de logopedie mbt slikstoornissen en problemen, zodat zij bewoners die deze klachten hebben op een veilige en
verantwoorde manier kunnen ondersteunen bij het eten en drinken. Woonondersteuners volgen een training op het gebied van koken
en over het optimaal inzetten van hun functie.
Voordat het ‘Nieuwe Zonnehuis’ is geopend, wordt het concept voeding voor het hoofdgebouw waar onder andere het zorghotel zich
bevindt, beschreven in een plan en uitgezet.
Het ‘zelf koken’ wordt vooraf geïnventariseerd. Daarbij worden de benodigdheden voor het koken aangeschaft.
Op alle afdelingen is een aandachtsfunctionaris wondzorg aangesteld. Hij/zij schrijft een passend wondplan eventueel in samenspraak
met de SOG/arts en de wondverpleegkundige. Dit wondplan is opgeslagen in het cliëntendossier bij formulieren zorg →
wondbehandeling. Kwaliteitsverpleegkundige screent tijdens de T-verantwoording of dit aanwezig is.
Wanneer een bewoner decubitus heeft van graad twee of hoger, wordt de wondverpleegkundige van QuaRijn ingeschakeld om te
ondersteunen bij het wondbeleid. Tevens houdt de wondverpleegkundige bij hoeveel procent van de bewoners op de afdeling decubitus
van graad twee of hoger heeft, zodat dit kan worden gescreend bij de periodieke verantwoording en zo nodig interventies worden
toegepast.
Bij cliënten waar onvrijwillige zorg is ingezet, wordt dit elk kwartaal geëvalueerd in samenspraak met de cliënt, arts/SOG, EVV’er en
eventueel eerste contactpersoon. Wanneer onvrijwillige zorg wordt geleverd, wordt dit onderbouwd waarom dit zo is toegepast (Ernstig
nadeel beschreven). Dit wordt ingevuld in het ECD. Bij lastige vraagstukken wordt de WZD-commissie ingeschakeld ter ondersteuning.
Medewerkers volgen minimaal twee scholingen per jaar. Dit kan zijn op het aandachtsveld, maar kan ook een persoonlijke
ontwikkelingsvraag zijn. Het is van belang dat er wordt gekeken wat de doelgroep nodig heeft. Hierop kan geschoold worden, wat op
grotere schaal intern of extern is georganiseerd. De teammanager ziet toe op het slagingspercentage en gaat bij een te laag percentage
in gesprek met de betreffende medewerker.
De aandachtsgebieden zijn verdeeld en worden door middel van de kwaliteitskalender (organisatie-breed) gedurende het jaar onder de
aandacht gebracht van het team. De aandachtvelder neemt hierin het voortouw en kan met de kwaliteitsverpleegkundige samenwerken
om dit te bereiken. Minimaal 1x per jaar worden alle aandachtsvelders samen gebracht om van elkaar te leren en ervaringen uit te
wisselen.
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9 2x per jaar een ontwikkel
gesprek met teammanager en
medewerker.
10 Werkprocessen rondom
verzuim zijn helder.
Samenwerking/afstemming
tussen de (niet)koplopers,
teammanager en HRM.
11 In 2021 wordt een start
gemaakt met het TopCare
GRZ-predicaat. Het
projectplan wordt
geformuleerd en de 1e
stappen worden gezet.

Middels de talentscan, 360 graden feedback en de POP worden deze ontwikkelgesprekken gevoerd. Vooraf bereidt de medewerker dit
voor. De secretaresse van de teammanager plant deze gesprekken in met de medewerker.

2 Medewerkers ontwikkelen
zich in specialistische zorg of
in hun rol.

Regelen incompany scholingen voor: EVV, GVS, GVP en bijeenkomsten organiseren voor diverse functionarissen

Binnen een van de werkoverleggen voor juni 2021 sluit de teammanager aan om het werkproces rondom verzuim te bespreken met
betreffend team. De afspraken hierover zet de teammanager op de mail naar het team/ wordt in de notulen geformuleerd, zodat iedere
medewerker op de hoogte hiervan is en hierna kan handelen.
De teammanager spreekt een medewerker aan wanneer hij/zij zich niet houdt aan dit werkproces.

Beide GRZ-verpleegkundige zorgen voor duidelijke randvoorwaarden op gebied van kwaliteit binnen de GRZ. Daarnaast worden er acties
gezet om deze kwaliteit te vergroten.
In februari/maart 2021 bezoekt het TopCare-team de GRZ-afdeling en bespreekt samen met de teammanager en verpleegkundigen hoe
het projectplan vormgegeven kan worden en waar de aandachtspunten/uitdagingen liggen
Na het bezoek van het TopCare-team schrijven de twee verpleegkundigen van de GRZ het projectplan en bespreken dit met de
teammanager. Hierna passen zij dit zo nodig aan en bespreken dit met de teams, waarna het projectplan op definitief gesteld kan
worden Na het definitief stellen van het projectplanplan wordt stap 1 en 2 gezet volgens dit projectplan. De verpleegkundigen nemen
hierin het voortouw en zien toe dat het projectplan volgens planning verloopt.
12 Op dit moment zijn er drie
Vooraf en tijdens dit proces wordt een onafhankelijke coach ingeschakeld dit kan meedenken en coachen hierin. Tijdens deze
teams somatiek binnen het bijeenkomsten wordt achterhaald wat de wensen zijn per medewerker om in welk team te werken. Dit wordt zoveel mogelijk
Zonnehuis. Wanneer het
nagestreefd.
‘nieuwe Zonnehuis’ wordt
De teammanager stelt samen met HRM de nieuwe teams op. Hierbij worden de wensen/behoeften, functieprofielen, contracturen en
geopend, zullen twee teams competenties van alle medewerkers meegenomen.
somatiek naar het ‘nieuwe
Wanneer de nieuwe teams in werking zijn, zullen de medewerker door HRM op de juiste kostenplaats worden gezet
Zonnehuis’ gaan en twee naar Wanneer achteraf blijkt dat de medewerker zijn nieuwe werkplek niet bevalt, bespreekt hij/zij dit met de teammanager. De
Beatrix.
teammanager denkt mee in oplossingen.
Doelen E&E
Acties
1 Er zijn extra uren
Aannemen personeel voor woonondersteuner, activiteitenbegeleider en huishoudelijke dienst, meer uren welzijn. Rollen van
verantwoord ingezet.
functionarissen verduidelijken.
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3. Nieuwe medewerkers zijn
goed ingewerkt.
4. Professionalisering somatiek
en visie op somatische
verpleeghuiszorg
5. Visie op PG is herschreven en
GVP-er staat in zijn kracht.
6. Themamaanden kwaliteitsonderwerpen + audits
7. Goede spreiding stagiaires/
leerlingen en ruimte voor
leerlingen en zijinstromers
8. Voetzorg op orde
9. Leren van incidenten door
prisma onderzoek

Huidige introductieprogramma evalueren. Feedback op inwerken vragen aan nieuwe medewerkers. Inwerkprogramma aanpassen,
toepassen op nieuwe medewerkers en zo nodig weer bijstellen.
Samen met KVPK van andere huizen, teammanagers en behandelaren een visie op somatiek opstellen en implementeren op afdelingen
somatiek.
Positie GVP bespreken binnen E&E.
Samen met KVPK van andere huizen, teammanagers en behandelaren een visie op PG opstellen en implementeren op afdelingen PG.
Jaar planning met themamaanden en audits opstellen en uitvoeren.
Duidelijk opleidingsplan en jaarplanning stagiaires/leerlingen/zijinstromers maken en uitvoeren.
Werkbegeleiders krijgen geoormerkte uren voor werkbegeleiding. Afspraken op afdelingen maken.

Voetzorg beleid opstellen en bekendmaken. Inventariseren of afspraken duidelijk zijn.
Teamleden melden elk incident met ernstig letsel z.s.m. bij teammanager. Binnen drie dagen wordt bepaald of er een prisma analyse
moet worden gemaakt of dat het incident bij de IGJ moet worden gemeld. Prisma analyses worden gemaakt en de uitkomsten worden
besproken. Eind 2021 alle prisma’s vergelijken en trends eruit halen als aandachtspunten voor 2022.
10 Integraal team 3 keer per
Functioneel aansturen van behandelaars op de locatie.
jaar.
Werken aan goede samenwerking door integraal overleg in te plannen, te overleggen en af te stemmen.
11 Reis van de medewerker
Aandacht voor medewerkers gericht op ieder inzetten op zijn eigen kracht, zo verzuim voorkomen en plezier in werk verhogen.
Daarnaast verzuim van medewerkers goed begeleiden. Dit alles zorgt ervoor dat het verzuimpercentage onder 6% blijft.
Bij de aandacht voor medewerkers letten we ook op hun behoefte aan ontwikkeling; wijzen op de mogelijkheden van de trainingen
binnen REIN en bieden passende opleidingen aan waar daar vraag naar is. Dit draagt ook bij aan behoud van medewerkers, zodat
verloop percentage onder 17% blijft.
Doelen Beatrix
Acties
1 Werving vrijwilligers
Wervingsacties voor het werven van vrijwilligers. Inventariseren van de huidige groep vrijwilligers
De contacten onderhouden met scholen en vrijwilligers ondanks de covid-19
2 Adequaat personeelsbestand Inventariseren hoe de formatie verdeeld is tussen, Verpleegkundige, vig en helpende. Bij onvoldoende formatie deze uitbreidden door
dat voldoende zorgverleners middel van vacatures. De personeel samenstelling laten aansluiten bij de zorgvraag van de cliënt tijdens de dagdienst en avond is er
omvat met het noodzakelijk permanent iemand aanwezig op de huiskamer of gemeenschappelijke ruimte om de aanwezige cliënten met een zzp 5 of 7 de
benodigde aandacht en nabijheid te bieden en toezicht te houden. Op iedere woning een helpende/verzorgende, woonondersteuner tot
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3.
4
5.

6

aantal, vaardigheden en
competenties
Scholing
Verantwoordelijken zijn
helder
Goede spreiding stagiaires/
leerlingen en ruimte voor
leerlingen en zijinstromers
Er vinden
ontwikkelgesprekken plaats
Doelen Tabakshof
Er is een protocol aanwezig
voor het inwerken en
begeleiden van leerlingen en
stagiaires en de (werk-)
begeleiders volgen deze

5 uur, activiteitenbegeleider en iedere dag verpleegkundige aanwezig. Vacatures zijn uitgezet. Binnen QuaRijn is er 24 uur per dag een
verpleegkundig team dat binnen 30 min ter plaatste kan zijn om de teams te ondersteunen in specifieke vragen
E learing aanbod is afgestemd op de zorg. Tijd en ruimte om te leren en te ontwikkelen via feedback, intervisie , reflectie en scholing
De functieomschrijving van een Teammanager delen met het team
Functieomschrijving werknemers bespreken met het team Functieomschrijving vertalen naar een praktische uitwerking voor het team
Het ‘samen sturen doen we zo’ zal gebruikt worden om de ureninzet af te wegen tegenover de formatie

Elke jaar heeft elke medewerkers een ontwikkelgesprek. De ontwikkelgesprekken worden in het eerste kwartaal van net jaar ingepland
Bij de ontwikkel gesprekken is het 360 graden feedback en de POP uit Rein een belangrijk bespreekpunt
Acties
1
Er wordt 3x per jaar geëvalueerd of begeleiding a.d.h.v. het protocol voor inwerken/begeleiden van leerlingen/stagiaires voldoet
Er wordt 3x per jaar de instroom van de nieuwe leerlingen en stagiaires doorgenomen
Er wordt 1 keer per maand met leerling/stagiaire en werkbegeleider een voortgangsgesprek gevoerd en uitgewerkt door
leerling/stagiaire. Er wordt 1 keer per 2 maanden met opleidingscoördinator, werkbegeleider en leerling/stagiaire een
voortgangsgesprek gevoerd en uitgewerkt door leerling/stagiaire
2 Nieuwe medewerkers worden Vooraf de komst van de nieuwe medewerker is bekend wie de buddy wordt van de nieuwe medewerker en bespreekt het document. Dit
ingewerkt adhv een buddy en document is aangepast aan de Tabakshof
volgens het QuaRijn
Binnen het team wordt besproken wat er van een buddy verwacht wordt, wat deze rol inhoud.
document ‘nieuwe
Iedere nieuwe medewerker ontvangt na 3 of 6 weken afhankelijk van de proeftijd, een terugkom gesprek. Hierin zit een stuk reflectie en
medewerker’
beslissing of contract wordt doorgezet of niet.
3 Alle medewerkers zijn
Iedere medewerker maakt tijdig zijn of haar e-learningen en scholingen zoals het leerportaal dat aangeeft
bevoegd en bekwaam voor de Iedere medewerker schrijft zich tijdig in om de praktijktoetsen te maken
handelingen die bij hun
Opleidingen houdt nauwkeurig de cijfers m.b.t. bevoegdheid en bekwaamheid bij en bespreekt dit tijdens de maandelijkse
functie past.
vergaderingen
4 Er komt een
Er worden tijdens de themamaanden en vergaderingen inhoudelijk gesproken over de MIC en MIM-meldingen.
kwaliteitsverdieping op de
Door middel van casusbesprekingen van de MIC of MIM-melding(en) wordt er nauwkeurig gekeken hoe dit in een volgende situatie
inhoud van de MIC en de
anders kan of dat er bijvoorbeeld een patroon ontdekt wordt
MIM door ons te richten op De medewerkers ervaren een zodanige veiligheid binnen het team dat zij elkaar durven te bevragen over de MIC of de MIM-melding of
de preventieve maatregelen aansturen wanneer er nog geen geschreven is
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De MIC/MIM meldingen worden tijdens de 3 jaarlijkse verantwoordingsmomenten met de familieraad gedeeld.
De woonondersteuners krijgen een ADL-cursus aangeboden
Iedere medewerker neemt zijn of haar verantwoordelijkheid over de doelen in dit kwaliteitsplan
Iedere medewerker neemt zijn of haar verantwoordelijkheid om zich verder te ontwikkelen of door te groeien en plant hiervoor 2x per
jaar een afspraak met de aandachtfunctionarissen in combinatie met de TM.
6 Verwachtingen,
Er worden klinische lessen, scholingen en intervisies zowel intern als extern geregeld. Tijdens de ontwikkelgesprekken peilt de
verantwoordelijkheden en rol teammanager waar de wensen en behoeften van de medewerker liggen
verdelingen zijn besproken
De teammanager plant jaarlijks ontwikkelgesprekken in met haar medewerkers
binnen het team en eerlijk
Er wordt een teamsessie gepland waarin wederzijdse verwachtingen van het team naar kwaliteit, opleidingen, coördinator,
verdeeld
teammanager en andersom worden uitgesproken
7 De Tabakshof is in staat
De aandachtsgebieden en de EVV-taken binnen de Tabakshof zijn evenredig verdeeld over het gehele team.
goede stagiaires te behouden Actief in gesprek blijven met stagiaires en hen wijzen op de mogelijkheden die QuaRijn te bieden heeft.
Regelmatig volgens het BPV-plan de voortgang met stagiaire te bespreken
5 Er is voldoende mogelijkheid
om door te stromen/verder te
ontwikkelen door het volgen
van een cursus/opleiding

Bij 1-jarige stages een kwartaal voor het einde stageperiode bekend zijn of wij een stagiaire een werkplek kunnen bieden binnen QuaRijn
Doelen Bunninchem
Acties
1 Veiligheid
Aandachtvelders medicatie staan in positie. Op team en locatieniveau evalueren en leren van MIC meldingen.
Invoering EVS en toedienlijsten.
Training voor STV Geheugenvenster
Aandachtvelders decubitus staan in positie, scholing wondzorg voor alle zorgmedewerkers, vanaf niveau 2, wondverpleegkundige werkt
samen met zorgmedewerkers én huisartsen/SOG.
Aandachtvelders WZD staan in positie, CB’ers van verzorgingshuis hebben scholing WZD gevolgd, Casuïstiek bespreking tussen CB’ers
van verzorgingshuis, huisarts, SOG, psycholoog en kwaliteitsverpleegkundige. Klinische lessen worden georganiseerd op onder ander het
gebied van mondzorg. Er 24 uur per dag, 7 dagen in de week minimaal 1 BHV’er aanwezig is. Halfjaarlijks aangekondigde BHV oefeningen
worden gehouden. Bewoners worden voorgelicht over brandveiligheid.
De tilthermometer en risicoradar ingevuld zijn, aandachtspunten zijn zichtbaar en benodigde acties zijn ingezet
2 Leren en werken aan kwaliteit Medewerkers hebben de e-learning mondzorg, handhygiëne, HACCP, til en transfer gevolgd. BIG scholing 100%. We werken methodisch,
waar gewenst met het verbeterbord als hulpmiddel. Themamaanden worden gehouden. Per team minimaal 2 geschoolde
werkbegeleiders zijn. Per team minimaal 1 geschoolde assessor is. Werkbegeleiders intervisie krijgen, begeleidt door de
opleidingscoördinator. Gebruik van dashboards. Zorgmonitor wordt structureel benut. Per team aan de hand van de verantwoording
rapportage Q1, T2 en T3 verbeterplannen worden gemaakt.
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3 Personeelssamenstelling

1

2

3

4

5

Alle medewerkers hebben een persoonlijk ontwikkelplan en hier wordt uitvoering aangeven. Leidinggevenden ondersteunen hierbij. Nav
de individuele ontwikkelplannen en de verschillende ontwikkelingen wordt een gezamenlijk opleidingsplan gemaakt. Het borgen van de
samenwerking, waarbij de teams van het verzorgingshuis in 2020 ondersteunt zijn door een coach middels teamcoaching, in 2021 d.m.v.
terugkomsessies. Formatie kwalitatief en kwantitatief op orde is, afgestemd op de bewoner doelgroep. Nieuwe medewerkers ervaren
een vriendelijk welkom, waarbij zij wegwijs worden gemaakt. Taken en verantwoordelijkheden binnen alle teams zijn verdeeld,
medewerkers staan in hun kracht. Een administratief medewerker is aangesteld voor administratieve ondersteuning voor de locatie.
Planvorming en uitvoering taakdifferentiatie. Sturing op gebruik van inzetberekenaar.
Doelen De Linde
Acties
Er is een protocol voor inwer- Er wordt 3x per jaar geëvalueerd over de begeleiding van de leerlingen en stagiaires. Er wordt 3x per jaar geëvalueerd of de begeleiding
ken/ begeleiden van leervoldoet a.d.h.v. het protocol voor inwerken en begeleiden van leerlingen en stagiaires, 3x per jaar de instroom van de nieuwe leerlingen
lingen/stagiaires
en stagiaires doorgenomen. In het BPV-plan en leerling/stageboek is de invulling van de begeleiding en de frequentie hiervan te vinden
Nieuwe medewerkers worden Vooraf de komst van de nieuwe medewerker is bekend wie de nieuwe medewerker gaat inwerken en werkt volgens de procedure van
ingewerkt adhv een buddy en het inwerkdocument
volgens het Quarijn document Iedere nieuwe medewerker ontvangt na 3 of 6 weken afhankelijk van de proeftijd, een terugkom gesprek. Hierin zit een stuk reflectie en
‘nieuwe medewerker’
beslissing of contract wordt doorgezet of niet.
Medewerkers zijn bevoegd en Iedere medewerker maakt tijdig zijn of haar e-learningen en scholingen zoals het leerportaal dat aangeeft. Iedere medewerker schrijft
bekwaam voor handelingen zich tijdig in om de praktijktoetsen te maken. Opleidingen houdt nauwkeurig de cijfers m.b.t. bevoegdheid en bekwaamheid bij en
die bij hun functie past.
bespreekt dit tijdens de maandelijkse vergaderingen
Er komt een
Er worden tijdens de themamaanden en vergaderingen inhoudelijk gesproken over de MIC en MIM-meldingen. Er wordt gekeken of er
kwaliteitsverdieping op de
inhoudelijk vraag is naar verdieping en zo nodig een discipline van het KBC uitgenodigd, denk bijvoorbeeld aan het uitnodigen van een
inhoud van de MIC en de
fysio –of ergotherapeut wanneer wordt geconstateerd dat er veel MIC-meldingen gerelateerd zijn aan valpartijen.
MIM door ons te richten op Door middel van casusbesprekingen van de MIC of MIM-melding(en) wordt er nauwkeurig gekeken hoe dit in een volgende situatie
de preventieve maatregelen anders kan of dat er bijvoorbeeld een patroon ontdekt wordt
De medewerkers ervaren een zodanige veiligheid binnen het team dat zij elkaar durven te bevragen over de MIC of de MIM-melding of
aansturen wanneer er nog geen geschreven is. Het proces van de MIC is helder en er komt een maandelijkse terugkoppeling over de
ingevulde MIC-meldingen door de kwaliteitsverpleegkundige.
Er is voldoende mogelijkheid De woonondersteuners krijgen een ADL-cursus aangeboden
om door te stromen of je
Iedere medewerker neemt zijn of haar verantwoordelijkheid om zich verder te ontwikkelen of door te groeien.
verder te ontwikkelen
Er worden klinische lessen, scholingen en intervisies zowel intern als extern geregeld. Tijdens de ontwikkelgesprekken peilt de
teammanager waar de wensen en behoeften van de medewerker liggen
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6 Verwachtingen,
verantwoordelijkheden en rol
verdelingen zijn besproken
binnen het team en eerlijk
verdeeld

De medewerker neemt 2 x paar jaar het initiatief voor het inplannen van een persoonlijk ontwikkelgesprek met zijn/haar teammanager.
Er wordt een teamsessie gepland waarin wederzijdse verwachtingen van het team naar kwaliteit, opleidingen, coördinator,
teammanager en andersom worden uitgesproken
De aandachtsgebieden, coördinatorrol, GVP-rol en de EVV-taken binnen De Linde zijn helder en medewerkers weten aan de hand van
het smoelenboek waar ze welke kennis of ervaring kunnen vragen. Doordat er gebruik gemaakt wordt van ieders kwaliteit, vak of
aandachtsgebied wordt het verticaal werken als team gestimuleerd.
Doelen Koekoek
Acties
1 Er is een protocol voor het
Er wordt 3x per jaar geëvalueerd over de begeleiding van de leerlingen en stagiaires. Er wordt 3x per jaar geëvalueerd of de begeleiding
inwerken/begeleiden van
voldoet a.d.h.v. het protocol voor inwerken en begeleiden van leerlingen en stagiaires
leerlingen/ stagiaires
Drie keer per jaar de instroom van de nieuwe leerlingen en stagiaires doorgenomen
In het BPV-plan en leerling/stageboek is de invulling van de juiste begeleiding en de frequentie hiervan te vinden
2 Nieuwe medewerkers worden Vooraf de komst van de nieuwe medewerker is bekend wie de nieuwe medewerker gaat inwerken en werkt volgens de procedure van
ingewerkt adhv een buddy en het inwerkdocument
het QuaRijn document
Iedere nieuwe medewerker ontvangt na 3 of 6 weken afhankelijk van de proeftijd, een terugkom gesprek. Hierin zit een stuk reflectie en
‘nieuwe medewerker’
beslissing of contract wordt doorgezet of niet.
3 Alle medewerkers zijn
bevoegd en bekwaam voor de
handelingen die bij hun
functie past.

Iedere medewerker maakt tijdig zijn of haar e-learningen en scholingen zoals het leerportaal dat aangeeft
Iedere medewerker schrijft zich tijdig in om de praktijktoetsen te maken
Opleidingen houdt nauwkeurig de cijfers m.b.t. bevoegdheid en bekwaamheid bij en bespreekt dit tijdens de maandelijkse
vergaderingen
4 Er komt een
Er worden tijdens de themamaanden en vergaderingen inhoudelijk gesproken over de MIC en MIM-meldingen. Er wordt gekeken of er
kwaliteitsverdieping op de
inhoudelijk vraag is naar verdieping en zo nodig een discipline van het KBC uitgenodigd, denk bijvoorbeeld aan het uitnodigen van een
inhoud van de MIC en de
fysio –of ergotherapeut wanneer wordt geconstateerd dat er veel MIC-meldingen gerelateerd zijn aan valpartijen.
MIM door ons te richten op Door middel van casusbesprekingen van de MIC of MIM-melding(en) wordt er nauwkeurig gekeken hoe dit in een volgende situatie
de preventieve maatregelen anders kan of dat er bijvoorbeeld een patroon ontdekt wordt
De medewerkers ervaren een zodanige veiligheid binnen het team dat zij elkaar durven te bevragen over de MIC of de MIM-melding of
aansturen wanneer er nog geen geschreven is. Het proces van de MIC is helder en er komt een maandelijkse terugkoppeling over de
ingevulde MIC-meldingen door de kwaliteitsverpleegkundige.
5 Er is mogelijkheid om door te De woonondersteuners krijgen een ADL-cursus aangeboden
stromen/te ontwikkelen door Iedere medewerker voelt zich geïnspireerd en eigenaar van zijn eigen loopbaan, hij of zij neemt verantwoordelijkheid om zich verder te
ontwikkelen of door te groeien.
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bijvoorbeeld het volgen van
een cursus of een opleiding
6 Verwachtingen,
verantwoordelijkheden en rol
verdelingen zijn besproken
binnen het team en eerlijk
verdeeld
7 De verpleegkundigen pakken
coördinerende taken op.
Tijdens overleggen expertise
delen
8 Er is een praktijkopleider
werkzaam

9 De Koekoek in staat stagiaires
te behouden
Doelen Extramurale zorg
1 Positie verstevigen in de
interne en externe keten

2 Goed introductieprogramma
van nieuwe medewerkers

Er worden klinische lessen, scholingen en intervisies zowel intern als extern geregeld. Tijdens de ontwikkelgesprekken peilt de
teammanager waar de wensen en behoeften van de medewerker liggen
De medewerker neemt 2 x paar jaar het initiatief voor het inplannen van een persoonlijk ontwikkelgesprek met zijn/haar teammanager.
Er wordt een teamsessie gepland waarin wederzijdse verwachtingen van het team naar kwaliteit, opleidingen, coördinator,
teammanager en andersom worden uitgesproken
De aandachtsgebieden, coördinatorrol, GVP-rol en de EVV-taken binnen de Koekoek zijn helder en medewerkers weten aan de hand van
het smoelenboek waar ze welke kennis of ervaring kunnen vragen. Doordat er gebruik gemaakt wordt van ieders kwaliteit, vak of
aandachtsgebied wordt het verticaal werken als team gestimuleerd.
De verpleegkundigen vinden de uitdaging van hun rol in de helikopter-view van de locatie. De lopende processen zijn in kaart gebracht
en zij leveren een bijdrage aan de doelen die behaald moeten worden volgens dit kwaliteitsplan. Er zal driemaandelijks een overleg
gepland worden waarbij alle verpleegkundigen uitgenodigd worden en we de doelen uit dit kwaliteitsplan evalueren en eventueel
bijstellen.
De locatie werkt met een praktijkopleider die minimaal 3 x per week aanwezig is op de afdeling. De praktijkopleider werkt samen met de
opleidingscoördinator om de centrale visie van leren en ontwikkelen tot uiting te brengen op de afdeling. De praktijkopleider
ondersteunt de werkbegeleiders om het leerproces te ondersteunen, zodat de leerling/stagiaire gedurende zijn/haar opleiding op het
niveau van de per leerjaar omschreven eindtermen en/of competenties kan functioneren
Actief in gesprek blijven met stagiaires en hen wijzen op de mogelijkheden die QuaRijn te bieden heeft. Regelmatig volgens het BPV-plan
de voortgang met stagiaire te bespreken. Bij 1 jarige stages een kwartaal voor het einde stageperiode bekend zijn of wij een stagiaire
een werkplek kunnen bieden binnen QuaRijn
Acties
Wijkverpleegkundigen participeren aan plaatselijk/regionale netwerktafels.
PR/marketing: promotiematerialen ( klantreisuitstraling) en verwijzing naar andere producten van QuaRijn: Signaalkaartjes en
dementiekoffers, Alzheimer cafés
Onze diensten en producten zijn zichtbaar (Zorgdomein is gevuld) en benaderbaar middels Zorgdomein, verpleegkundigen kunnen daar
zelf proactief op acteren
Uitwerken op teamniveau
Gebruikmaken van wat er is: Inwerkbuddy voor elk functie niveau in ieder team, checklist en filmpjes , bestaande inwerkprogramma
upgraden of bij afwezigheid beschrijven per team, automatiseren digitale proces, device en Digicoach op eerste werkdag altijd
beschikbaar, evt scholing en inrichting altijd in de eerste week
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3 Ontwikkelen digitale
mogelijkheden en
vaardigheden voor zorg op
afstand en eHealth

1Creeren juiste randvoorwaarden op de werkplekken
2.werkgroep formeren om te komen tot juiste methodieken en werkprocessen
3 informeren en instrueren medewerkers en cliënten
Wifi op iedere werkplek, beschikbaar maken van leen device, medewerkers scholen waar nodig
Werkgroep samenstellen vanuit verschillende teams om mogelijkheden en werkwijzen te onderzoeken en kijken bij collega’s
Participeren in lokale initiatieven
Samenwerken met en domotica coach
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Bijlage 3

Doelen per locatie op innovatie

Doelen Ridderhof
1 Verzorgingshuis 2.0:
Er is een samenwerking tussen
huisartsen en medewerkers van de
Ridderhof zodat kwaliteit en
continuïteit geborgd kan worden.
2
3

1

2

Acties
De medische voorgeschiedenis en Advanced Care Planning (ACP) is bekend van iedere bewoner in het ECD
Wondzorg van bewoners is afgestemd tussen huisarts, praktijkondersteunend verpleegkundigen en locatie- /
wondverpleegkundige om continuïteit van zorg te kunnen borgen

Multidisciplinaire overleggen vinden structureel plaats
Complexere zorg kan gedragen worden door voldoende bekwame medewerkers
Visie op positieve gezondheid uitwerken en implementeren
Positieve gezondheid door innovaties Door inzet van zorginnovatiemiddelen zoals fietslabyrint, duofiets, rolstoelfiets wordt bewegen voor de bewoners
in de zorg
aantrekkelijk en ontstaat er een regelmatigere binnen/buiten beleving.
Integrale samenwerking/verbinding
Contacten met netwerk zoals vrijwilligerscentrale, Samen op de Heuvelrug, mantelzorg organisatie en maatschappelijk
binnen de locatie/organisatie en met betrokken organisaties worden aangesproken.
regionaal netwerk
Wensen en behoeften van naasten en belanghebbenden inventariseren tav ondersteuning en behoefte rondom dementie.
Jaarlijkse bijeenkomst (zichtbaarheid en verbinding zoeken) met interne en externe stakeholders waar het gezamenlijk belang
besproken wordt (Gemeenten, OC’s, WMO, casemanager).
Doelen Zonnehuis
Acties
De cliëntenreis wordt vormgegeven in In het voorjaar van 2021 wordt door (de secretaresse van) de teammanager een stakeholder bijeenkomst georganiseerd met
de keten.
het Diakonessenhuis, waarin deze cliëntenreis wordt vormgegeven. De teammanager is eindverantwoordelijk voor het
vormgegeven van deze cliëntenreis binnen het Zonnehuis.
Vanaf 2021 is er een vaste zorgconsulent aanwezig binnen het Zonnehuis. Zij wordt de schakel tussen in en uitstroom en blijft
verbinding zoeken tussen ziekenhuizen en wijkverpleging
In 2021 wil de GRZ-afdeling gaan
Er wordt een plan opgesteld door de GRZ-verpleegkundigen in samenspraak met de teammanager hoe deze groei goed
groeien, zodat er meer ruimte komt
vormgegeven kan worden. Er zijn intensieve contacten met de ziekenhuizen in om omstreken, ter vergroting van de instroom.
voor deze cliëntencategorie, waardoor Nieuwe medewerkers worden geworven. Nieuwe medewerkers en huidige medewerkers worden betrokken bij het
de wachtlijsten (in de maatschappij)
opgestelde plan, zodat iedereen weet wat van hen verwacht wordt en welke acties een iedere eventueel moet nemen. GRZzullen afnemen.
verpleegkundigen en teammanager organiseren deze bijeenkomst(en) en lichten alle partijen hierover in. Afdeling
communicatie maakt reclame voor de afdeling, zodat er bekendheid komt in de ketenzorg, maar ook in de omgeving. Nadat
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3 De afdeling dubbelproblematiek
worden gesloten.
Doelen E&E
1. Visie op inzet zorgprofessional
intramuraal en extramuraal
gerealiseerd.
2. Er is één overdekte rookplek
3. Wensen van naasten zijn in kaart
gebracht t.a.v. ondersteuning en
behoefte rondom dementie.
4 Maatschappelijke vernieuwingen

de transitie naar het ‘Nieuwe Zonnehuis’ heeft plaatsgevonden, zullen meer kamers beschikbaar zijn om deze groei te maken.
Facilitaire dienstverlening wordt geïnstrueerd/op de hoogte gebracht hoe zij dit vorm gaan geven (evt. nieuwe medewerkers
aanstellen, om de meerdere kamers te reinigen).
In 2021 worden de mogelijkheden onderzocht t.a.v. technologie en E-health met name binnen de GRZ. De juiste technologie
kan ervoor zorgen dat er een beter verbinding komt tussen opname en eerstelijnszorg bij ontslag.
Vooraf wordt een plan opgesteld hoe deze afbouw geleidelijk en optimaal kan verlopen door de teammanager en afdeling. Er
wordt voor iedere cliënt een passend nieuw onderkomen gezocht, voordat het ‘Nieuwe Zonnehuis’ in werking gaat.
Acties
Binnen E&E positie en inzet bespreken van alle zorgprofessionals, maar met name ook de rol van de gespecialiseerd
verpleegkundige (bijv. wond/diabetes/parkinson/reuma) zowel intramuraal als extramuraal.
Rookbeleid opstellen, rookplek aanwijzen. Instemming vragen aan cliëntenraad. Creëren veilige en toegankelijke rookplek.
In kaart brengen van wensen en behoeften van naasten en belanghebbenden die te maken hebben met ouderen met
dementie. Plan maken voor bijv. dementiecafé of andere infoavonden.

Integraal team in- en extramuraal samenwerken, op zoek naar nieuwe mogelijkheden.
Alzheimer café opzetten: kennis dementie in- en extramuraal.
Innovatie, naast 2 slaaprobotten, uitbreiden van kennis en zoeken naar mogelijkheden {adviseur welzijn inschakelen}.
Doelen Tabakshof
Acties
1 Er komt meer verbinding met de WMO Er worden jaarlijks bijeenkomsten georganiseerd voor interne en externe stakeholdersbijeenkomsten waar onder andere het
binnen gemeente Rhenen
gezamenlijke belang besproken wordt
Intern binnen QuaRijn wordt minimaal 2x per jaar overleg gepland tussen TM PG-locaties in de regio Veenendaal en WMO
Veenendaal
QuaRijn geeft meer zichtbaarheid tav locaties binnen de gemeente door contract te leggen met verschillende OC’s.
2 Er komt meer verbinding met de
casemanagers intern en extern

Er wordt intern meer samengewerkt met de casemanagers dementie door halfjaarlijks de casemanager(s) uit te nodigen
Bij Open Dagen, etc. worden casemanagers intern en extern uitgenodigd zodat zij op de hoogte zijn van de visie van de
Tabakshof en ons sneller zullen aanbevelen bij klanten
Doelen Bunninchem
Acties
Doelen De Linde
Acties
1 Er komt meer verbinding met de WMO Er worden jaarlijks bijeenkomsten georganiseerd voor interne en externe stakeholdersbijeenkomsten waar onder andere het
binnen gemeente Rhenen
gezamenlijke belang besproken wordt
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Minimaal 2x per jaar wordt overleg gepland tussen TM PG-locaties in de regio Veenendaal en WMO Veenendaal
QuaRijn geeft meer zichtbaarheid tav locaties binnen de gemeente door contract te leggen met verschillende OC’s.
Er komt meer verbinding met de
Er wordt intern meer samengewerkt met de casemanagers dementie door bijvoorbeeld halfjaarlijks de casemanager(s) uit te
casemanagers intern en extern
nodigen op de Linde Bij Open Dagen, etc. worden casemanagers intern en extern uitgenodigd op de Linde en zijn zij op de
hoogte van onze missie/visie en ontwikkelingen waardoor zij ons sneller zullen aanbevelen bij potentiele bewoners
Doelen Koekoek
Acties
Er komt meer verbinding met de WMO Er worden jaarlijks bijeenkomsten georganiseerd voor interne en externe stakeholdersbijeenkomsten waar gezamenlijke
binnen gemeente Rhenen
belang besproken wordt
Intern wordt minimaal 2x per jaar overleg gepland tussen TM PG-locaties in de regio Veenendaal en WMO Veenendaal
QuaRijn geeft meer zichtbaarheid tav locaties binnen de gemeente door contract te leggen met verschillende OC’s.
Er komt meer verbinding met de
Er wordt intern meer samengewerkt met de casemanagers dementie door bijvoorbeeld halfjaarlijks de casemanager(s) uit te
casemanagers intern en extern
nodigen op de Koekoek
Bij Open Dagen, etc. worden casemanagers intern en extern uitgenodigd op de Koekoek en zijn zij op de hoogte van onze
missie/visie en ontwikkelingen waardoor zij ons sneller zullen aanbevelen bij potentiele bewoners.
Het Ontmoetingscentrum heeft een
Business case wordt opgesteld voor het verplaatsen van het OC naar een nieuwe locatie binnen Veenendaal. Wanneer de
passende en bruisende nieuwe plek
business case succesvol is, vinden we een geschikte locatie buiten de Koekoek om het OC voort te zetten en mogelijk verder
binnen Veenendaal
uit te breiden in aantal dagen van dagbesteding
De Koekoek blijft als leerlocatie actief Opleidingscoördinator/praktijkopleider gaan naar netwerkbijeenkomsten in de regio. Voeren regelmatig gesprekken met
binnen de regio.
scholen in de regio. .
Doelen Extramurale zorg
Acties
Er is in de wijk één vernieuwing
Het bieden van individuele/persoonlijke begeleiding op verschillende niveaus samen met huishoudelijke ondersteuning en de
ingevoerd met als doel een antwoord casemanager, wijkverpleging en ontmoetingscentra met ruimte voor maatwerk en inzet (Niveau 1 maaltijdvoorziening en niet
te geven op de groeiende zorgvraag complex HH, niveau 2 complexere of medische problematiek WV, niveau 3 hoog complex en gedragsproblematiek
OC/WV.
Onderzoek doen naar nieuwe opvangmogelijkheden.
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Bijlage 4

Doelen per locatie op ORGANISATIE, KWALITEIT EN FINANCIEN.

Doelen Ridderhof
Acties
1 Hulpbronnen worden benut om lokaal (bij) Eenmaal per jaar NPS, uitslagen worden lokaal gedeeld en opgepakt
te kunnen sturen op de kwaliteit van zorg Eenmaal per jaar medewerkerstevredenheidonderzoek, uitslagen worden lokaal gedeeld en opgepakt
Eenmaal per jaar cliënttevredenheidsonderzoek, uitslagen worden lokaal gedeeld en opgepakt
Driemaal per jaar een locatieoverleg, uitslagen worden lokaal gedeeld en opgepakt
Dashboard ONS wordt gebruikt om te monitoren of zorg tijdig in het ECD is opgenomen
Lokale cliëntenraad wordt betrokken bij lokale besluitvoering
4x per jaar heeft Team Welzijn (AB-ers, aandachtsvelders welzijn, beweegagogen, geestelijke verzorging, adviseur
vrijwilligerswerk, adviseur welzijn) een bijeenkomst om te kunnen sturen en ontwikkelen op bewonerswelzijn.
Uitkomsten van audits, indien van toepassing prisma onderzoek, MIC/MIM, casusbesprekingen, intervisie worden
verbeteracties op uitgezet.
Acties
Er wordt door de ECD-commissie een introductie en training gegeven aan ieder team.

Doelen Zonnehuis
1 Iedere medewerker weet hoe hij/zij het
ECD ‘ONS’ moeten gebruiken.
2 Resultaten cliëntwaarderingsonderzoek
De resultaten CWO worden in het eerste kwartaal van 2021 per team in het werkoverleg besproken en hier worden zo
(CWO), geven inzichten hoe de
nodig verbeteracties en interventies op ingezet. De resultaten CWO worden besproken in één van de locatieberaden met
cliënttevredenheid verhoogd kan worden. alle betrokkenen. Hierbij worden vergelijkingen gemaakt, zodat de teams van elkaar kunnen leren. Eind 2021 wordt in het
locatieberaad verantwoord per team hoe is gewerkt om de cliënttevredenheidscijfers te verbeteren
3 Diverse audits worden op een objectieve De diverse audits worden verricht door het interne auditteam. Zij leveren binnen twee weken na de audit een concept
uitgevoerd volgens de auditplanning van bevindingsrapport.
QuaRijn.
Het bevindingsrapport wordt per team besproken in het werkoverleg. Hier worden verbeteracties en interventies op
ingezet. Eventueel in samenspraak met de kwaliteitsverpleegkundige.
4 Het MTO wordt extra onder de aandacht Afdeling communicatie brengt het MTO onder de aandacht bij de medewerkers, middels een nieuwe
gebracht bij de medewerkers, waarbij een informatietechnologie waar zij de keus voor maken. Daarnaast licht de teammanager alle medewerkers in over het belang
minimale reactie komt van 50%.
van dit onderzoek, zodat zij worden gemotiveerd om dit in te vullen.
5 De BHV-organisatie op orde, zodat er 24/7 De teammanager ziet toe dat het BHV-rooster wordt geborgd. Daarnaast ziet de teammanager erop toe dat minimaal 80%
BHV’ers aanwezig zijn.
van de medewerkers is geschoold, bevoegd en bekwaam is voor het uitvoeren van BHV.
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6 In 2021 wordt de interne poule van het
Zonnehuis optimaal ingezet.

De roosteraars van alle teams werken samen. Zo delen zij met elkaar de openstaande diensten.
Er wordt een interne poule opgericht, waar alle medewerkers die extra willen werken, samengevoegd worden, zodat
openstaande diensten gedeeld worden. De regioplanner is hiervoor het aanspreekpunt en procesbewaker.
7 In 2021 wordt structureel iedere maand
De (secretaresse van de) teammanager plant iedere maand een financieel/formatie overleg in met elk team, waarbij de
een financieel/formatie overleg gehouden. teammanager en planningsadviseur aanwezig zijn. Tijdens dit overleg worden actiepunten geëvalueerd bijgesteld.
Doelen E&E
1. Bij wonden wondfoto’s maken met iPads,
rechtstreeks in de rapportage in het ECD.
2. Namen voor afdelingen
3. Nieuw systeem domotica (inclusief beter
wifi bereik binnen het E&E)
4. Duidelijke systeem voor wat / waar ligt
aan welzijnsmaterialen of medische
hulpmiddelen.
5 Nieuwe ECD ONS is ontwikkeld en
geïmplementeerd.
6 Kwaliteitskader

Acties
Medewerkers krijgen uitleg hoe foto’s in Cura en ONS geüpload kunnen worden in het dossier.
Medewerkers worden gestimuleerd volgens deze werkwijze te werken
Prijsvraag uitschrijven voor goede ideeën, besluit nemen, prijs uitreiken. Bordjes maken en wegwijzers ophangen.
Domotica plan opstellen en laten uitvoeren.
Wifi eisen opstellen en laten realiseren.
Plek zoeken voor hulpmiddelen. Plek inrichten.
Systeem voor overzicht bijhouden hulpmiddelen creëren.
Medewerkers informeren over plek en werken met het systeem.
Twee medewerkers vanuit E&E (kwaliteitsverpleegkundige en activiteitenbegeleider) denken en doen actief mee in de
werkgroep ONS Zorgdossier. Teammanager zorg denkt ook mee.
Innovatie onderzoek naar inzet leefcirkels
Investeren in duurzaam gebruik van het pand E&E, zodat we ook op lange termijn financiële kaders niet overschrijden.
Themamaanden in de teams waarbij elke kwaliteitscommissie aan bod komt, zodat de aandacht voor de kwaliteit niet
verslapt. Ondersteuning door teammanager van de teams bij hanteren dashboard en het bewaken van hun budget.
Doelen Beatrix
Acties
1. Zorginhoudelijke kwaliteit behouden
De medewerkers zijn op de hoogte van de standaarden en richtlijnen rondom diverse thema's (medicatieveiligheid,
decubituspreventie, gebruik van vrijheidsbeperkende maatregelen en preventie acute ziekenhuisopname). De
aandachtsvelders van de thema's krijgen ondersteuning van de kwaliteitscommissies en de (kwaliteits)verpleegkundige.
.
Binnen Quarijn gaan we werken met Thema maanden, de thema maanden gaan we koppelen aan het locatieberaad en per
thema zal de aandachtsvelder en andere behandelaren die bij dit thema betrokken zijn uitgenodigd worden.
.
We betrekken de behandelaren van het KBC bij cliënten met hulpvragen
2 Leren en verbeteren
De MIC meldingen wekelijks bespreken en daarna volgt een terugkoppeling in het teamoverleg.
3 We geven klinische lessen over belangrijke De teams kunnen aangeven waar hun behoefte ligt omtrent klinische lessen. We geven standaard klinische lessen over
thema's
mondzorg, ongewenst gedrag en WZD. De klinische lessen worden in het 1e kwartaal geïnventariseerd en ingepland
4 De domotica binnen Beatrix is op orde
De ondersteuning van de domotica werkt naar tevredenheid en ondersteunt de medewerkers naar tevredenheid
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5 Het gebruik van ICT middelen is
geoptimaliseerd
6 De AVG wetgeving wordt toegepast
Doelen Tabakshof
1 ONS is geïntegreerd en alle dossiers zijn
overgezet

2 Het elektronisch voorschrijf en
aftekensysteem is geïmplementeerd

3 Er worden jaarlijks minimaal 3 interne
audits gehouden op alle indicatoren
4 Er wordt gekeken naar de investeringen
voor en het vervangen van de inventaris.
5 Er is een werkend Domotica systeem
(mobiele telefoons komen, werkende
beweegmelders en brandmelder.

Het huidige ECD van de cliënt is vervangen. Er zijn DIGI coaches aanwezig en zichtbaar om te teams te ondersteunen
De teams zijn op de hoogte wat de wetgeving inhoudt en passen de wetgeving toe
Acties
Het team krijgt (intern of extern) scholing over het nieuwe ECD ONS en de app Caren Zorgt
De Clientenraad wordt op de hoogte gebracht van de ontwikkelingen in het ECD en de Caren Zorgt app via de
teammanager en de coördinator
Processen rond de invoering en toepassing zijn duidelijk en beschikbaar.
Het team krijgt (intern of extern) scholing over het nieuwe elektronische voorschrijf en aftekendossier. Processen rond de
invoering en toepassing zijn duidelijk en beschikbaar.
De procedure voor het veilig opbergen van (nood-)medicatie wordt ieder kwartaal gecheckt door de
kwaliteitsverpleegkundige en is onder de aandacht bij de aandachtsvelders
De kwaliteitsverpleegkundige plant samen met de aandachtsfunctionaris data af, voor het uitvoeren van de interne audits
Interne audits worden geëvalueerd en verbeterpunten doorgevoerd binnen het kwaliteitsplan.
Investeringsoverzicht is beschikbaar en in begroting 2021 opgenomen.
Inventaris is besteld en vervangen.
Investeringsoverzicht is beschikbaar en in begroting 2021 opgenomen.
Plan van aanpak is opgesteld ten behoeve van de vervanging van het systeem.
Domotica is vervangen volgens opgesteld projectplan in opvolging van plan van aanpak.

6 De regeling medezeggenschap die in 2020 Regeling medezeggenschap is akkoord en definitief getekend.
wordt bekrachtigd is in 2021 volgens
Plan is opgesteld over aanpak invoering regeling medezeggenschap binnen De Tabakshof
afspraak ingericht.
Regeling medezeggenschap is ingeregeld en werkt naar behoren.
7 Begroting, rapportage en facturatie is zo Conceptbegroting, kosten en rapportage beschikbaar voor evaluatie. Als basis uitgangspunt dient document IB-almanak 16
ingericht dat inzichtelijk is welke deel van - Persoonsgebonden aftrek.
zorg uit regulier WLZ-zorg geleverd wordt Overeenstemming en akkoord op stukken.
en welke als aanvullende zorg en welzijn.
8 Haalbaarheidsonderzoek om facilitaire
Businesscase is opgesteld
diensten vanuit QuaRijn dienstverband in
te vullen
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Doelen Bunninchem
1 Implementatie ECD.
2 QuaRijnlands 2.0
Doelen De Linde
1 ONS is geïntegreerd en alle dossiers zijn
overgezet
2
3
4
5

1

2
3
4

Acties
Caren zorgt geïmplementeerd is als vervanger van de MijnQuaRijnapp
Stimuleren van de eigen regie, ook mbt kwalitatieve verantwoording naar bewoners/team/locatie/organisatie.
Acties
Het team krijgt (intern of extern) scholing over het nieuwe ECD ONS en de app Caren Zorgt. De Clientenraad wordt op de
hoogte gebracht van de ontwikkelingen in het ECD en de Caren Zorgt app via de teammanager. Processen rond de
invoering en toepassing zijn duidelijk en beschikbaar
Het elektronisch voorschrijf en
Het team krijgt (intern of extern) scholing over het nieuwe elektronische voorschrijf en aftekendossier. Processen rond de
aftekensysteem voor medicatie is
invoering en toepassing zijn duidelijk en beschikbaar
Er worden jaarlijks minimaal 3 interne
De kwaliteitsverpleegkundige plant samen met de aandachtsfunctionaris data af, voor het uitvoeren van de interne audits
audits gehouden op alle indicatoren
Interne audits worden geëvalueerd en verbeterpunten doorgevoerd binnen het kwaliteitsplan
De financiële kaders niet overschrijden
Maandelijks wordt gestuurd op de begroting middels realisatie en forecast besprekingen.
De cliënt ontvangt zorg en dienstverlening Middels PDCA cycles borgen we de eisen waaraan de Linde moet voldoen volgens het kwaliteitskader.
die voldoet aan de kwaliteitskaders
Doelen Koekoek
Acties
ONS is geïntegreerd en alle dossiers zijn
Het team krijgt (intern of extern) scholing over het nieuwe ECD ONS en de app Caren Zorgt. De Clientenraad wordt op de
overgezet
hoogte gebracht van de ontwikkelingen in het ECD en de Caren Zorgt app via de teammanager. Processen rond de
invoering en toepassing zijn duidelijk en beschikbaar.
Het elektronisch voorschrijf en
Het team krijgt (intern of extern) scholing over het nieuwe elektronische voorschrijf en aftekendossier. Processen rond de
aftekensysteem is geïmplementeerd
invoering en toepassing zijn duidelijk en beschikbaar.
Er worden jaarlijks minimaal 3 interne
De kwaliteitsverpleegkundige plant samen met de aandachtsfunctionaris data af, voor het uitvoeren van de interne audits
audits gehouden op alle indicatoren
Interne audits worden geëvalueerd en verbeterpunten doorgevoerd binnen het kwaliteitsplan.
Er wordt nauwkeurig gekeken naar de
Investeringsoverzicht is beschikbaar en in begroting 2021 opgenomen.
nodige investeringen voor en het
De tuin aan de voorzijde is gerealiseerd met een zitje zodat de bewoners ook daadwerkelijk buiten kunnen zitten.
vervangen van de inventaris
Er wordt volledig gebruik gemaakt van het balkon en de nodige inventaris wordt hiervoor aangeschaft.

5 Er is een werkend domotica systeem en er Investeringsoverzicht is beschikbaar en in begroting 2021 opgenomen.
kan rechtstreeks contact opgenomen
Plan van aanpak is opgesteld ten behoeve van de vervanging van het systeem.
worden met Avics bij storingen
Domotica is vervangen volgens opgesteld projectplan in opvolging van plan van aanpak.
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6 Het proces en de procedure rondom het
gebruik van de noodvoorraad (medicatie
en wondmateriaal) is helder uitgeschreven
en geïmplementeerd
7 Airconditioning is geplaatst op de locatie
8 De financiële kaders niet overschrijden
9 Verandertraject is ingezet mbt de goede
zorg binnen de kwaliteitskaders.
Doelen Extramurale zorg
1 De financiële kaders worden niet
overschreden

2

3

4

5

Het proces over het gebruik wordt middels een Infographic uitgeschreven en geïmplementeerd
De aandachtsvelders controleren 2-wekelijks de noodvoorraad, vullen deze aan en geven zo nodig feedback bij het niet
volgen van het proces. Er is jaarlijks een overleg met de SOG, kwaliteitsverpleegkundige en (externe-) apotheek over het
gebruik van de noodvoorraad.
In alle woning is airconditioning geplaatst.
Maandelijks wordt gestuurd op de begroting middels realisatie en forecast besprekingen.
Opstellen van een projectplan over de aanpak en uitvoering van het traject binnen De Koekoek. Uitvoeren, controleren,
evalueren en bijstellen en van projectplan
Acties
Aandacht voor het eigen huishoudboekje en teamproductiviteit
Financiële evaluaties zijn een vast onderdeel van ieder teamoverleg en ieder team heeft een financiële aandachtsvelder

Teams worden ondersteund in het zelf sturen op financieren waarop zij ook als team echt invloed kunnen uitoefenen.
Aandacht voor goede roostering en verantwoording is daarbij cruciaal. Evaluaties worden besproken per trimester
overleggen om het van elkaar leren en continue verbeteren te stimuleren. Elke maand benoemen we per team een
verbeteractie n.a.v. de scores van vorige maand
De omzet in de wijkverpleging is met 10 % Hybride rooster. Meer regie op eigen werktijden en eigen verantwoording in rooster en productie.
gegroeid
Optimalisatie van rooster en planproces. Vastleggen geografische grenzen (minder reistijd) en hoe organiseren we de zorg
en planningsafspraken (ruimte voor meer cliënt zorg). Bevorderen door en instroom vanuit andere diensten
Specialistische zorg
Opleiden en uitbreiden in medewerkers voor : wondconsulent, diabetes vpk, opleiden VPK, werven vpk met kennis van een
specialisme, casemanagers dementie (ook S1 inzetten). Workshops en Klinische lessen voor teams
Meer Inzet Rein en Leerportaal voor verbetering deskundigheidsniveau. Wijkteams zijn allemaal geschoold vanuit het
Palliatief project en ondersteunen elkaar in de continuïteit van zorg. Aansluiten op project palliatieve zorg en Kwasa
Behalen Prezo certificaat
Eerst pilot daarna alle wijkteams
0 meting en daarna verdere uitrol methodiek en systematiek
Waardendialoog, bevindingendialoog, Scholing Prezo systematiek
Herkenbaar team in de wijk
Instructie en voorlichting en participeren in wijkgerichte initiatieven of deze zelf initiëren
Dementiekoffers ontwikkelen en beschikbaar stellen, inzetten en mogelijkheden creëren voor meer instructie en
kennisdelen. Met mantelzorgers opstarten lotgenotengroep. Onderzoeken mogelijkheid en opstarten van een kopgroep
samen met psycholoog en bijv. OC. Participeren in expertise teams Q
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Bijlage 5 Personele samenstelling
De personele samenstelling van QuaRijn ziet er als volgt uit1:

aard van de aanstellingen
aantal personeelsleden
658
ingezette FTE
394
Percentage medewerkers voor bepaalde tijd 37,36%
Percentage inzet PNIL 5,20%
Percentage kosten PNIL 5,69%
Gemiddelde contract omvang
0,60
Kwalificatieniveaus zorgverleners en vrijwilligers
ingezette
Niveau 1 Z&W
Niveau 2 Z&W
Niveau 3 Z&W
Niveau 4 Z&W
Niveau 5 Z&W
Niveau 6 Z&W
Behandelaren
Leerlingen
overig
Aantal stagiaires en vrijwilligers
Aantal stagiaires
Aantal vrijwilligers

394
3,77%
16,32%
43,02%
5,16%
2,07%
0,00%
7,40%
10,61%
11,53%

340
741

Ziekteverzuim
Verzuimpercentage
Meldingsfrequentie

5,37%
1,16

in- door- en uitstroom
Instroom
Uitstroom
Percentage doorstroom

33,74%
12,17%
3,95%

FTE ingezet per cliënt
FTE per cliënt

1

FTE
14,84
64,30
169,50
20,34
8,15
0,00
29,17
41,80
45,42

0,83

Conform aanlevering indicatoren bij Openbare database van Zorginstituut Nederland, 2019
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