Kwaliteitsplan 2021 WLZ

Eigenaar kwaliteitsplan

Jose de Groot, Linda van den Broek,
Irmgard Pols

Datum laatste evaluatie

Locatie:

Riethorst

Aantal plaatsen:

75

Doelgroep

PG en 2-zorg

Aantal cliënten*:

75

Aantal FTE*:

*Peildatum 01-09-2020

Cliënt, daar waar thuis ook is

Met plezier naar het werk

Klanttevredenheid
(peildatum 01-09-2020 ZKN)

Medewerkerstevredenheid
(Resultaten van de laatste 3 metingen)
2020

2018

89%

97%

83%

Bevlogenheid

7,8

7,9

7,3

Betrokkenheid

8,3

Tevredenheid

7,9

Werkgeverschap

7,8

2020

Aanbevelingsvraag
Rapportcijfer

2018

2019

2017

2016

2018
8,2

Samen het verschil maken en met lef ontdekken

Couleur locale

Indicatoren basisveiligheid (Resultaten van de laatste 3 metingen)

Midden in het centrum van de sfeervolle oude stad Geertruidenberg ligt de nieuwe locatie De
Riethorst. Binnen deze locatie zijn er 75 appartementen gereserveerd voor de cliënten van De
Riethorst en 15 appartementen voor de cliënten van Prisma, een zorgorganisatie voor mensen met
een verstandelijke of maatschappelijke beperking. De appartementen zijn ingericht met een slaap
en woonkamer. Een eigen badkamer en keukentje. De Riethorst staat geborgenheid en
gezelligheid. Deze locatie staat midden in de samenleving.

PG

2019
2019

2018

2017

SOM

PG

SOM

Advanced Care planning

100%

100%

88,6%

96,3%

Bespreken van medicatie incidenten

100%

100%

100%

100%

Aandacht voor eten en drinken

100%

65,4%

Decubitus

9,3%

7,7%

4,5%

0%

Vrijheidsbeperkende middelen

2,3%

0%

45,5%

37%

Continentie

90,7%

84,6%%

Aantal MIK-meldingen
(Q1 t/m Q3 2020)

Medicatie

51

Vallen

106

Agressie

184

PG

SOM

Leven in vrijheid is het uitgangspunt binnen De Riethorst. We bieden maximale vrijheid en creëren
veiligheid waar nodig. We zetten hier onder andere innovatieve zorgtechnologie voor in. Binnen De
Riethorst wordt er gewerkt met leef cirkels, open deuren alarmering, slimme sensoren en elektrische
toegang bij ieder appartement. Verder zetten we active ageing in, in combinatie met foutloos leren
wat cliënten in staat stelt de eigen grenzen van vrijheid te vergroten.
Cliënten bepalen zelf waar zij de dag wensen door te brengen. Op het eigen appartement of in
een van de vele buurtkamers of binnentuinen. De diverse buurtkamers hebben ieder een eigen
karakter en thema. Er worden diverse activiteiten georganiseerd die passen bij de thema’s.
Daarnaast is er veel aandacht voor individuele wensen van de cliënten zelf.

Overig

Binnen deze locatie is er veel aandacht voor dementie waarbij de mens centraal staat en niet de
ziekte. Dit betekent dat het bij de zorg en behandeling ook gaat om de manier waarop iemand in
het kleven gaat en hoe iemand met zijn geszondheidsuitdaging omgaat. De basis van onze zorg is
persoonsgericht met als uitgangspunt het ondersteunen van de autonomie en de eigen regie.
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1. Met plezier naar het werk
•
•
•
•
•

Fusiedocument / meerjarenplan: Een aantrekkelijke werkgever zijn, Verdere professionalisering van de staf,
Kaderbrief: Aandacht en waardering voor elkaar, samen verantwoordelijkheid nemen, leren, opleiden en verder ontwikkelen, instroom/uitstroom/goede mix aan opleidingsniveaus, duurzame inzetbaarheid, preventie,
vitaliteit, inspirerend leiderschap
Relevante thema’s kwaliteitskader WLZ: Leiderschap, governance en management, personele samenstelling.
Ontwikkelplan WLZ:
Resultaten uit kwaliteitsmetingen: MTO

Voornemens en plannen

Te behalen resultaat

Uit te voeren acties
Wie voert uit?

Wat gaan we doen?

Wat merkt de cliënt ervan?

Wat is hiervoor nodig?

Duurzame inzetbaarheid

Er is tijd en ruimte voor zorg en welzijn voor
cliënten.

Goede flexibele schil
Voldoende personeel
Inzet ergocoach
Inzet teamcoch
Goede teamsamenstelling

Team
managers

Goed leerklimaat

Hogere kwaliteit van geboden zorg aan
cliënten.

Ondersteuning praktijkbegeleidsters
Passende scholingsaanbod (ontwikkelen)
Ruimte creëren voor individuele
scholingsbehoefte

Opleidingen
HR
Teammanagers

Goede balans tussen werk en privé

Betere kwaliteit van zorg door tevreden
medewerkers

Goede planning
Aandacht voor medewerkers vanuit
management
Jaargesprekken
Inzet teamcoach

Teammanagers
Medewerkers
HR
Teamcoach

Evaluatie voortgang
(kleur rood, oranje, groen)
Q1
Q2
Q3
Q4

Toelichting + vervolgacties op voortgang

2. Cliënt, daar waar thuis ook is
•
•

•
•
•

Fusiedocument / meerjarenplan: Cliënten kunnen alle vormen van zorg blijven ontvangen in het gebied tussen Breda, Tilburg, Den Bosch en Gorinchem, Het bieden van nog meer kennis en expertise en een breder
aanbod aan zorgproducten en ondersteuning, Ontwikkelen van verpleeghuiszorg thuis met inzet van het multidisciplinaire team en specialistische kennis en kunde,
Kaderbrief: De cliënt is altijd betrokken en maakt eigen keuzes, naasten zijn actief betrokken. Positieve gezondheid, de focus ligt niet op ziekte, maar op datgene wat de kwaliteit van leven bepaalt. Dialoog, luisteren,
oprechte aandacht en maatwerk. Doorontwikkeling bijzondere producten: verpleeghuiszorg thuis, Eigentijds wonen met passende ondersteuning, expertisecentrum Huntington en Parkinson, Wondzorg. Het leveren van
een goede kwaliteit met het kwaliteitskader als hulpmiddel.
Relevante thema’s kwaliteitskader WLZ : Persoonsgerichte zorg en ondersteuning, Wonen en Welzijn, Veiligheid, Leren en verbeteren van kwaliteit
Ontwikkelplan WLZ: Verpleeghuiszorg Thuis
Resultaten uit kwaliteitsmetingen: cliënttevredenheidsonderzoeken WLZ, in- en externe audits, meting basisindicatoren veiligheid.

Voornemens en plannen
Wat gaan we doen?

Te behalen resultaat

Uit te voeren acties

Wat merkt de cliënt ervan?

Wat is hiervoor nodig?

Optimale fysieke en mentale vrijheid

Scholing zorgmedewerkers, dienst
behandeling en artsen.
Multidisciplinaire afstemming
Opleiden 3 HBO verpleegkundige
Aanpassen werkprocessen
Actieplan opstellen uitkomsten nulmeting
expertisecentrum
Inzet verpleegkundige coaches binnen
teams
Deelnemen (universitaire ) onderzoeken
Optimale inzet cliëntdossier Puur
Mantelzorgparticipatie

Active ageing en foutloos leren

Expertisecentrum Dementie door ontwikkelen

Betere kwaliteit van zorg
Meer kennis en kunde betreffende de
doelgroep dementie

Werken volgens wet zorg en dwang

Meer vrijheid en eigen regie

Deelnemen werkgroep
Inzet team ambassadeurs
Scholing medewerkers

Wie voert uit?

Teammanager
Zorgteams
Verpleegkundige
Behandelaars
SOG
SOG
Behandelaars
Zorg
Teammanager
Behandeling en
ZW
Afdeling Beleid
Mantelzorgers
SOG
Verpleegkundigne
opleidingen

Evaluatie voortgang
(kleur rood, oranje, groen)
Q1
Q2
Q3
Q4

Toelichting + vervolgacties

3. Met lef ontdekken
•
•
•
•
•

Fusiedocument / meerjarenplan: Innovaties en vernieuwing
Kaderbrief: Innovaties en vernieuwingen om ‘anders werken’ te faciliteren en echt onderscheidend te zijn, Innovaties die bijdragen aan de maatschappelijke verandering, impact hebben en baanbrekend zijn. We dagen
iedereen uit om dingen anders te durven doen. Koploper zijn. Continu werken aan verbetering en vernieuwing, van mensen, processen, systemen, concepten en samenwerkers. ICT is ondersteunend aan de eigen regie
van de cliënt en ondersteunt medewerkers. Transitietafels in de regio’s, Samenwerking in wetenschappelijk onderzoek.
Relevante thema’s kwaliteitskader WLZ: Hulpbronnen
Ontwikkelplan WLZ: Zinnige zorg en Innovatie. Belangrijke thema’s hierin zijn behoud van eigen regie, zorg op afstand, vrijheid voor mensen met dementie, vermindering van administratieve lasten en arbeidsbesparing.
Kwaliteitsmetingen: n.v.t.: innovatie

Voornemens en plannen

Te behalen resultaat

Uit te voeren acties

Wat gaan we doen?

Wat merkt de cliënt ervan?

Wat is hiervoor nodig?

Inzetten en ontwikkelen van nieuwe innovatieve
zorgtechnologie

Optimale ondersteuning, maximale vrijheid
binnen optimale veiligheid, eigen regie.

Inzet innovatieve technologie

Goede desinfectie van ruimtes, minder
lichamelijke belasting voor HHD medewerkers,
meer tijd voor cliëntgebonden schoonmaak.

Samenwerking Consyst, locatie als proeftuin
inzetten.
Inzet diverse hoogtechnologische
ontwikkelingen. (Dagklok, slimme inco, GPS)
Inzet Moon beaming technologie

Wie voert uit?

Teammanagers
consyst
Ambassadeurs
living lab
Teammanager
FZ
Huishoudelijke
dienst

Evaluatie voortgang
(kleur rood, oranje, groen)
Q1
Q2
Q3
Q4

Toelichting + vervolgacties

Gebruik maken van 15% ruimte extra gelden voor materiele
zaken
Gebruik maken van 15% ruimte extra gelden voor materiele
zaken

4. Samen het verschil maken
•
•
•
•
•

Fusiedocument / meerjarenplan: Een aantrekkelijke samenwerkingspartner zijn en blijven
Kaderbrief: Iedereen kent de nieuwe organisatie, Integratie van zorg, behandeling en facilitair daar waar de cliënt woont, Loslaten van oude gewoonten en open staan voor verandering om zo positief en effectief de
nieuwe organisatie in te richten. In verbinding blijven met de externe omgeving en samenwerking in de keten.
Relevante thema’s kwaliteitskader WLZ: Hulpbronnen
Ontwikkelplan WLZ: nvt
Kwaliteitsmetingen: nvt: innovatie

Voornemens en plannen

Te behalen resultaat/ doelstelling

Uit te voeren acties

Wat gaan we doen?

Wat merkt de cliënt ervan?

Wat is hiervoor nodig?

Opstarten buurtalert

Bij dwalen of vermissing client is buurt snel
geïnformeerd en kan men helpen zoeken, snel
contact maken en signaleren

Zorgtechnologie en warme contacten
opbouwen met buurt.

Gebruik maken van lokale ondernemers en
partijen

Betrokkenheid bij organisatie en doelgroep
vergroten.

Ruimte om op lokaal niveau
inkoopcontracten af te sluiten en
samenwerkingsverbanden aan te gaan.

Samenwerking zorg, facilitair en
behandeling versterken

Ongeacht wie de client treft, wordt hij of zij
geholpen of krijgt wat hij/zij nodig heeft

Jaarlijkse Locatie themabijeenkomst,
3x per jaar casusbesprekingen met alle
diensten van de locatie.
Maandelijks overleg teammanager zorg,
behandeling en facilitair

Dementievriendelijke gemeente, deelname
diverse werkgroepen

Wie voert uit?

Evaluatie voortgang
(kleur rood, oranje, groen)
Q1
Q2
Q3
Q4

Toelichting + vervolgacties

Inkoop
Stafdiensten
Communicatie
Zorg
Teammanager
locatie RH
Inkoop
Communicatie
Teammanager
FZ eb ZW
Teammanagers
locatie RH
medewerkers

5. Gezonde bedrijfsvoering
•
•

Voornemens en plannen

Te behalen resultaat/ doelstelling

Uit te voeren acties

Wat gaan we doen?

Wat merkt de cliënt ervan?

Wat is hiervoor nodig?

Financieel gezond
Zicht houden op belangrijkste processen
middels adequate stuurinformatie
Optimale stuurinformatie (dashboard)

Geen tekorten op gebied van personeel
en middelen.

Structureel overleg met stafafdelingen

Team
managers
ism staf

Werken
volgens het
opgestelde
kwaliteitspla
n

•
•
•

Fusiedocument / meerjarenplan: Een organisatie in control blijven
Kaderbrief: Zicht houden op de belangrijkste processen middels adequate bedrijfsinformatie, terugdringen van administratieve lasten en een optimale technologische ondersteuning voor cliënt en medewerker. Op zoek
naar een waarden-gedreven systeem om kort-cyclisch wijzigingen op kwalitatief, financieel en ander gebied te signaleren/rapporteren en bij te sturen.
Relevante thema’s uit kwaliteitskader: Gebruik van informatie
Ontwikkelplan WLZ: nvt
Kwaliteitsmetingen: Opvallende resultaten uit dashboard bedrijfsvoering hierin opnemen.

Betere kwaliteit voor zorg

Inzet expertteam
Stuctureel overleg teammanager locatie
Inzet verpleegkundige (coaches)
Inzet verbeteracties voortkomend kwaliteitsmetingen

Team
managers
ism met
stafdiensten

Wie voert uit?

Evaluatie voortgang
(kleur rood, oranje, groen)
Q1
Q2
Q3
Q4

Toelichting + vervolgacties op voortgang

6. Kwaliteitsmiddelen WLZ
Criteria waaraan moet worden voldaan om in aanmerking te komen voor het kwaliteitsbudget WLZ (85%) zijn:
• Het is bedoeld voor de inzet van extra zorgpersoneel voor cliënten ZZP en VVT 4 t/m 10 (verzorgenden, verpleegkundigen, helpende, behandelaren, geestelijk verzorgenden, gastvrouwen, medewerkers welzijn en
vrijwilligers coördinatoren).
• Het is alleen bedoeld voor extra zorgpersoneel dat ingezet wordt voor klanten waarop het kwaliteitskader van toepassing is: ZZP en VPT 4 t/m 10.
Het plan dient zo SMART mogelijk te worden opgesteld.
Activiteit
Resultaat
Middelen
Monitoren
Wat gaan we doen?
Wat willen we bereiken?
Wat is hiervoor nodig?
Intern monitoren resultaat?
Niveau
€ (kosten)
Kostenplaats
FTE
(kleur rood, oranje, groen)+
toelichting

1.

Extra handen aan het bed, uitbreiding van
zorgpersoneel

Meer aandacht voor welzijn client. Dit wordt
bereikt door voldoende personeel op
gebied van zorg alsmede door meer
personeel op gebied ondersteuning
huiskamer.

Behoud extra inzet personeel vanuit extra
gelden 2020

Vanaf
niveau 3

4

FWG 40-45

1 fte per
team
Nonnetje
Rietgans
Brilduiker
Smient

2.

Extra handen in de huishouding

Meer ondersteuning tijdens uitvoering
werkzaamheden hhd voor cliënten
waardoor zorgteam ook wordt ontlast.

Extra inzet personeel hhd vanuit extra
gelden

nvt

1,5

Fwg 15-20

31021
FZ de
Riethorst

3.

Muziektherapie aanbieden aan cliënten

Meer welzijn en individuele aandacht.
Muziektherapie werkt helend, verbetering
van kwaliteit van leven.

Inzet muziektherapeut, extra inzet
personeel behandeling

5/6 (hbo)

0,5

Fwg 55

Dienst
behandeling
Riethorst

4.

Ondersteuning innovatie projecten

Dat er vanuit de diverse disciplines
medewerkers deel kunnen nemen aan deze
innovatie projecten

36 uur per week ter verdeling onder de
diverse disiplines

MBO denk
niveau

1

Vanaf minimaal
FWG 35

De Riethorst

Trainen locatiemedewerkers Ative ageing
programma en foutloos leren

Optimale fysieke en mentale vrijheid
cliënten

Trainingsuren medewerkers locatie De
Riethorst

Vanaf
niveau 3

0,5

FWG 35-45

De Riethorst

.

Kwaliteitsplan 2021 WLZ

Eigenaar kwaliteitsplan

Lizeth Klijsen, Heidi Smits, Mark
Beerens, Floor van Velzen

Datum laatste evaluatie

Locatie:

Eikendonk

Aantal plaatsen:

Doelgroep

Aantal cliënten*:

Aantal FTE*:

*Peildatum 01-09-2020

Cliënt, daar waar thuis ook is

Met plezier naar het werk

Klanttevredenheid
(peildatum 01-09-2020 ZKN)

Medewerkerstevredenheid
(Resultaten van de laatste 3 metingen)
2020

2018

100%

96%

90%

Bevlogenheid

9,3

8,6

8,1

2020

Aanbevelingsvraag
Rapportcijfer

Samen het verschil maken en met lef ontdekken

2019
2019
99,2%

2018

2017

100%

X

JA

JA

X

Aandacht voor eten en drinken

97,5%

X

X

Decubitus

3,3%

8,3%

X

Vrijheidsbeperkende middelen

46,4%

44,6%

37,5%

X

X

X

Bespreken van medicatie incidenten

Continentie
Aantal MIK-meldingen
(Q1 t/m Q3 2020)

Medicatie

134

Vallen

193

Agressie

142

2018

2017

7,8

x

Betrokkenheid

7,4

x

Tevredenheid

7,4

x

Werkgeverschap

7,1

x

2016

7,5

Couleur locale

Indicatoren basisveiligheid
(Resultaten van de laatste 3 metingen)

Advanced Care planning

2018

2019

Open sfeer, lichte ruimtes, vriendelijke gastvrije medewerkers.
In de locatie zijn diverse faciliteiten aanwezig.
Mooie ligging aan de rand van Waalwijk tegenover een natuurgebied met open
water met wandelpad, overdekt zwembad en aan de andere zijde het
Drongelens kanaal.
Tevreden klanten. Medewerkers kennen de klant goed en werken vraaggericht.
Weinig verloop onder medewerkers. Medewerkers zijn betrokken en er zijn weinig
vacatures.
Positief imago in Waalwijk, veel vrijwilligers, betrokkenheid vanuit de omgeving is
groot.

Overig
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1. Met plezier naar het werk
•
•
•
•
•

Fusiedocument / meerjarenplan: Een aantrekkelijke werkgever zijn, Verdere professionalisering van de staf,
Kaderbrief: Aandacht en waardering voor elkaar, samen verantwoordelijkheid nemen, leren, opleiden en verder ontwikkelen, instroom/uitstroom/goede mix aan opleidingsniveaus, duurzame inzetbaarheid, preventie,
vitaliteit, inspirerend leiderschap
Relevante thema’s kwaliteitskader WLZ: Leiderschap, governance en management, personele samenstelling.
Ontwikkelplan WLZ:
Resultaten uit kwaliteitsmetingen: MTO

Voornemens en plannen

Te behalen resultaat

Uit te voeren acties
Wie voert uit?

Wat gaan we doen?

Wat merkt de cliënt ervan?

Wat is hiervoor nodig?

Duurzame inzetbaarheid verbeteren

Minder uitval vaste medewerkers; Minder inzet
invalkrachten; Meer continuïteit van zorg.
Ontspannen medewerkers die met elkaar
meedenken op werkgebied

Inzetten ergo-coaches

Teammanager

Van elkaar willen leren en hiervoor tijd maken,
openheid en transparantie naar elkaar toe

Minder uitval voor met name hhd en logistiek

Inzetten ergo-coaches

Teammanagers,
loopbaancoach
es
Teammanager

Voldoen aan Mijzo-richtlijnen

Jaargesprekken voeren

Teammanager

MTO uitvoeren

Cluster
Innovatie/HR

Balans werk en privé optimaliseren met uitdaging
om te groeien
Duurzame inzetbaarheid verbeteren facilitair
medewerkers

Tijdige inzet bedrijfsarts
Nauwe samenwerking HR-medewerker
verzuim
Behoud medewerkers

Verloop voldoet aan organisatienorm;
professionalisering

Voldoende opleidingsmogelijkheden bieden
MTO uitvoeren

Teamontwikkeling naar samen verantwoordelijke
team

Prettige woon- en werksfeer

Jaargesprekken voeren

Cluster
Innovatie/HR
Teammanager

Teamsessies houden

Teammanager

Teamcoach inzetten
Inwerkprogramma nieuwe medewerkers ook
door ondersteunende diensten.

Alles in één dag geregeld.

Ontwikkeling van kwaliteitsbewakers, Je wil
kwaliteit en veiligheid bewaken en verbeteren.
Mijzobeleid volgt. Nu heet het in Eikendonk
kwaliteitsbewakers (verpleegkundige niveau 4).
Nu 3 van de 6 teams.
Inzet sfeermaker continueren en optimaliseren.
Deskundigheidsbevordering medewerkers HHD

Behoud van deskundigheid medewerkers HHD

2. Cliënt, daar waar thuis ook is

Medewerkers HHD zijn onderdeel van het team
en weten hoe te handelen of de bewoner te
bejegenen, afgestemd op diens aandoening.
Deskundige medewerkers qua materiaal
gebruik, etc.

Afstemming met HR en ICT (uitleg geven over
de organisatie, wat te doen bij …, wie is wie,
facilitaire afspraken).

HR

Sleutels, pasjes, uniform, etc. op eerste
werkdag
Meer verpleegkundige deskundigheid is al
ingezet. Aandachtvelders zijn er nu. Eigenlijk
onderdeel van vaste formatie bij voorkeur.
Structureel

Manager facilitair

Bewegen met bewoners

Teammanager

Training/scholing aanbieden.

Manager facilitair

Jaarlijkse Training/scholing aanbieden.

Manager facilitair

Evaluatie voortgang
(kleur rood, oranje,
groen)
Q Q2
Q3
Q4
1

Toelichting + vervolgacties op voortgang

•
•

•
•
•

Fusiedocument / meerjarenplan: Cliënten kunnen alle vormen van zorg blijven ontvangen in het gebied tussen Breda, Tilburg, Den Bosch en Gorinchem, Het bieden van nog meer kennis en expertise en een breder
aanbod aan zorgproducten en ondersteuning, Ontwikkelen van verpleeghuiszorg thuis met inzet van het multidisciplinaire team en specialistische kennis en kunde,
Kaderbrief: De cliënt is altijd betrokken en maakt eigen keuzes, naasten zijn actief betrokken. Positieve gezondheid, de focus ligt niet op ziekte, maar op datgene wat de kwaliteit van leven bepaalt. Dialoog, luisteren,
oprechte aandacht en maatwerk. Doorontwikkeling bijzondere producten: verpleeghuiszorg thuis, Eigentijds wonen met passende ondersteuning, expertisecentrum Huntington en Parkinson, Wondzorg. Het leveren van
een goede kwaliteit met het kwaliteitskader als hulpmiddel.
Relevante thema’s kwaliteitskader WLZ : Persoonsgerichte zorg en ondersteuning, Wonen en Welzijn, Veiligheid, Leren en verbeteren van kwaliteit
Ontwikkelplan WLZ: Verpleeghuiszorg Thuis
Resultaten uit kwaliteitsmetingen: cliënttevredenheidsonderzoeken WLZ, in- en externe audits, meting basisindicatoren veiligheid

Voornemens en plannen

Te behalen resultaat

Uit te voeren acties

Wat gaan we doen?

Wat merkt de cliënt ervan?

Wat is hiervoor nodig?

Werken volgens de Wet zorg en dwang

Meer vrijheid voor meer pg-cliënten.

Scholing medewerkers op pg-afdelingen.

Wie voert uit?

Evaluatie voortgang
(kleur rood, oranje, groen)
Q1
Q2
Q3
Q4

Toelichting + vervolgacties

Technologie inzetten (leefcirkels, track & trace)
Woonomgeving (gebouw, afdeling, etc.)
aanpassen
Continueren Klant in Regie

Werken volgens positieve gezondheid
Familieparticipatie

Training voor teams, zowel voor pg als
somatiek.
Leefomgeving is thuis.

Client heeft invloed op zijn leefomgeving. Mee
laten bepalen: inrichting, activiteiten,
dagindeling, eten. Somatiek. PG. Samen.
Huiskamergesprek
Familie-avonden organiseren
(lotgenotencontact)

Welzijn

Inventariseren van de behoefte bij verwanten.
Alle medewerkers dragen bij aan welzijn
(positieve gezondheid)
Gastvrijheid uitbreiden.

Horeca wordt meer huiskamer

Gezellige ontmoetingsplek voor clienten

Aanpassing ’t gulle gemoed

3. Met lef ontdekken
•
•
•
•
•

Fusiedocument / meerjarenplan: Innovaties en vernieuwing
Kaderbrief: Innovaties en vernieuwingen om ‘anders werken’ te faciliteren en echt onderscheidend te zijn, Innovaties die bijdragen aan de maatschappelijke verandering, impact hebben en baanbrekend zijn. We dagen
iedereen uit om dingen anders te durven doen. Koploper zijn. Continu werken aan verbetering en vernieuwing, van mensen, processen, systemen, concepten en samenwerkers. ICT is ondersteunend aan de eigen regie
van de cliënt en ondersteunt medewerkers. Transitietafels in de regio’s, Samenwerking in wetenschappelijk onderzoek.
Relevante thema’s kwaliteitskader WLZ: Hulpbronnen
Ontwikkelplan WLZ: Zinnige zorg en Innovatie. Belangrijke thema’s hierin zijn behoud van eigen regie, zorg op afstand, vrijheid voor mensen met dementie, vermindering van administratieve lasten en arbeidsbesparing.
Kwaliteitsmetingen: nvt: innovatie

Voornemens en plannen
Wat gaan we doen?

Te behalen resultaat
Wat merkt de cliënt ervan?

Meer vrijheid/leven in vrijheid
Warme beleving in gulle gemoed
Omgevingsbeleving in Gulle Gemoed
aanpassen

Uit te voeren acties
Wat is hiervoor nodig?

(Bouwkundige) aanpassingen in het gebouw.
Inzet van ondersteunende technologie
(leefcirkels, GPS, etc.).
Investering in ambiance

Wie voert uit?

Evaluatie voortgang
(kleur rood, oranje, groen)
Q1
Q2
Q3
Q4

Toelichting + vervolgacties

4. Samen het verschil maken
•
•
•
•
•

Fusiedocument / meerjarenplan: Een aantrekkelijke samenwerkingspartner zijn en blijven
Kaderbrief: Iedereen kent de nieuwe organisatie, Integratie van zorg, behandeling en facilitair daar waar de cliënt woont, Loslaten van oude gewoonten en open staan voor verandering om zo positief en effectief de
nieuwe organisatie in te richten. In verbinding blijven met de externe omgeving en samenwerking in de keten.
Relevante thema’s kwaliteitskader WLZ: Hulpbronnen
Ontwikkelplan WLZ: nvt
Kwaliteitsmetingen: nvt: innovatie

Voornemens en plannen
Wat gaan we doen?

Te behalen resultaat/ doelstelling
Wat merkt de cliënt ervan?

Uit te voeren acties
Wat is hiervoor nodig?

Wie voert uit?

Evaluatie voortgang
(kleur rood, oranje, groen)
Q1
Q2
Q3
Q4

Toelichting + vervolgacties

Sollicitatiegespreken voeren met de cliënt of
een vertegenwoordiger erbij.

5. Gezonde bedrijfsvoering
•
•
•
•
•

Fusiedocument / meerjarenplan: Een organisatie in control blijven
Kaderbrief: Zicht houden op de belangrijkste processen middels adequate bedrijfsinformatie, terugdringen van administratieve lasten en een optimale technologische ondersteuning voor cliënt en medewerker. Op zoek
naar een waarden-gedreven systeem om kort-cyclisch wijzigingen op kwalitatief, financieel en ander gebied te signaleren/rapporteren en bij te sturen.
Relevante thema’s uit kwaliteitskader: Gebruik van informatie
Ontwikkelplan WLZ: nvt
Kwaliteitsmetingen: Opvallende resultaten uit dashboard bedrijfsvoering hierin opnemen.

Voornemens en plannen
Wat gaan we doen?

Te behalen resultaat/ doelstelling
Wat merkt de cliënt ervan?

Uit te voeren acties
Wat is hiervoor nodig?

Wie voert uit?

Evaluatie voortgang
(kleur rood, oranje, groen)
Q1
Q2
Q3
Q4

Toelichting + vervolgacties op voortgang

6. Kwaliteitsmiddelen WLZ (85%)
Criteria waaraan moet worden voldaan om in aanmerking te komen voor het kwaliteitsbudget WLZ (85%) zijn:
• Het is bedoeld voor de inzet van extra zorgpersoneel voor cliënten ZZP en VVT 4 t/m 10 (verzorgenden, verpleegkundigen, helpende, behandelaren, geestelijk verzorgenden, gastvrouwen, medewerkers welzijn en
vrijwilligers coördinatoren)
• Het is alleen bedoeld voor extra zorgpersoneel dat ingezet wordt voor klanten waarop het kwaliteitskader van toepassing is: ZZP en VPT 4 t/m 10.
Het plan dient zo SMART mogelijk te worden opgesteld
Activiteit
Resultaat
Middelen
Monitoren
Wat gaan we doen?
Wat willen we bereiken?
Wat is hiervoor nodig?
Intern monitoren resultaat?
Niveau FTE
€ (kosten)
Kostenplaats
(kleur rood, oranje, groen)+ toelichting

2.

Basis dienstenpatroon optimaliseren
(verhouding zorg/welzijn)
Sfeermakers inzetten op de PG
woongroepen
Extra dienst op de PG woongroepen

3.

Tactiel stimulering op PG woongroepen

4.

Zorgbadkamer op PG woongroepen

5.

Handmassage op PG woongroepen

6.

Zwemverzorgende/badmeester op PG
woongroepen

1.

Voldoen aan normen uit het
kwaliteitskader
36 uur per week per woongroep
Is 36 x 9 is 324 uur per week
32 uur per week per woongroep
Is 33 x 9 is 297 uur per week
20 uur per week
15 uur per week totaal voor alle
woongroepen
10 uur per week totaal voor alle
woongroepen
8 uur per week totaal voor alle
woongroepen

FWG
20
FWG
20
FWG
35
FWG
35
FWG
35
FWG
35

9 fte
10,7 fte
0,55 fte
0,44 fte
0,78 fte
0,22 fte

7.
8.
9.
10.
11.

12.

13.
14.

Administratief ondersteuner voor de PG
woongroepen
Extra nachtdienst op de PG woongroepen
Managementassistente voor de gehele
locatie
Vlinder in de huishoudelijke dienst voor de
PG woongroepen
Innovatie 15%
Nieuw oproepsysteem en vervangen van
dect. telefoons voor 9 woongroepen
Uitbreiding formatie acacia (somatiek) om
tekorten op formatie te vullen. En
basisrooster te kunnen realiseren

Sluitend rooster op alle units

20 uur per week totaal voor alle
woongroepen
8,25 uur per dag voor alle
woongroepen is 58 uur per week
28 uur per week totaal voor de hele
locatie
20 uur per week voor alle
woongroepen
Nieuw systeem met mobiele telefoons
voor 9 woongroepen en
oproepsysteem-camera’s
124 uur per week niveau 1
108 uur per week niveau 2

FWG
20
FWG
35
FWG
40
FWG
20

0,55 fte

FWG20
FWG25

3,4 fte

1,61 fte
0,77 fte
0,55 fte

3 fte

Kwaliteitsplan 2021 WLZ KOETSHUIS

Eigenaar kwaliteitsplan

Team Koetshuis o.l.v. Twanny Zijlmans

Datum laatste evaluatie

Locatie:

Koetshuis

Aantal plaatsen:

Max. 32

Doelgroep

Psycho- geriatrie

Aantal cliënten*:

32

Aantal FTE*:

45 medewerkers

*Peildatum 01-09-2020

Cliënt, daar waar thuis ook is

Met plezier naar het werk

Klanttevredenheid
(peildatum 01-09-2020 ZKN)

Medewerkerstevredenheid
(Resultaten van de laatste 3 metingen)
2020

2018

100 %

94%

96%

Bevlogenheid

9.7

9.0

8.0

2020

Aanbevelingsvraag

2018

2019

Rapportcijfer

Samen het verschil maken en met lef ontdekken

2018

2017

7.7

X

Betrokkenheid

7.6

X

Tevredenheid

7.2

X

Werkgeverschap

7.1

X

2016

7,3

Couleur locale

Indicatoren basisveiligheid (Resultaten van de laatste 3 metingen)

2019
2019
100%

2018

2017

100%

X

JA

JA

X

Aandacht voor eten en drinken

100%

X

X

Decubitus

3,2 %

0.0%

X

Vrijheidsbeperkende maatregelen

90.3%

81.3%

84.8 %

X

X

X

Advanced Care planning
Bespreken van medicatie incidenten

Continentie
Aantal MIK-meldingen
(Q1 t/m Q3 2020)

Medicatie
Vallen
Agressie
Overig

Wat kenmerkt Koetshuis?
•

Wat kenmerkt deze locatie?

Locatie Koetshuis is een locatie waar we vanaf moment 1 het contact met de ( nieuwe ) bewoner
willen hebben door met familie / netwerk voor het werkelijk komen wonen de basis al op papier te
hebben. Professionaliteit in te zetten op de vraag “ Wat is de wens van de bewoner die komt
wonen en de mogelijkheden zien in wat heeft men nodig om welbevinden te behouden/
vergroten. Een kleine locatie waarin huiselijk en samen wonen voorop staan en de zorg een
onderdeel is van 24 uurszorg. De wens is om uit “oude “zorgprocessen te stappen naar een
vernieuwend zorgproces en aanvulling aan de tijd 2021.
•
Waar ben je trots op?
In twee en half jaar hebben we de locatie weer op de kaart kunnen zetten en met de medewerkers
een unieke locatie kunnen creëren waar de wachtlijst wederom vol loopt, samenverantwoordelijk
35
team als basis goed is neergezet en waar medewerkers
jaarlijks groeien in professionaliteit waardoor
de cliënten en netwerk ervaren dat er ruimte is om om te denken en belevingsgericht en op vraag
35
aan te sluiten. De cijfers van verzuim nemen af ,63
werkplezier neemt toe en tevredenheid bewoner ,
vrijwilligers en medewerker neemt toe.
48

63
35
23
48
63
35
23
48
63
23
48
23

1. Met plezier naar het werk
•
•
•
•
•

Fusiedocument / meerjarenplan: Een aantrekkelijke werkgever zijn, Verdere professionalisering van de staf,
Kaderbrief: Aandacht en waardering voor elkaar, samen verantwoordelijkheid nemen, leren, opleiden en verder ontwikkelen, instroom/uitstroom/goede mix aan opleidingsniveaus, duurzame inzetbaarheid, preventie,
vitaliteit, inspirerend leiderschap
Relevante thema’s kwaliteitskader WLZ: Leiderschap, governance en management, personele samenstelling.
Ontwikkelplan WLZ:
Resultaten uit kwaliteitsmetingen: MTO

Voornemens en plannen

Te behalen resultaat

Uit te voeren acties
Wie voert uit?

Wat gaan we doen?

Wat merkt de cliënt ervan?

Wat is hiervoor nodig?

Verder bouwen aan de basis van afgelopen
jaren in verbeterplan op kwaliteit en bijzondere
medewerkers die hun kracht weten en kunnen
uitwerken naar competenties die het Koetshuis
uniek maken op welbevinden van de bewoner
en kennis van dementie.

De medewerker is professioneler : De cliënt
krijgt een “thuis “waarin de familie met de
cliënt de basis zijn en waar we inspelen op
wensen en familie participatie binnen het
kleinschalig groepswonen. De medewerkers
zijn gekoppeld aan hun kwaliteiten waardoor
we anders durven en kunnen denken en uit
oude kaders kunnen denken en bewegen
binnen competenties i.p.v. diploma en taken.
De cliënt ervaart anders denken ( omdenken
) binnen een vaste woongroep maar met
vernieuwend denken.

•
•

Door mensen “open op te leiden “krijgen je
een gezonde doorstroom en geef je behalve
theoretische kennis ook intervisie en reflectie
mee. Door mensen optimaal op te leiden
mensen door en vernieuwd je team met
regelmaat wat maakt dat team moeten
blijven balanceren/ reflecteren en
meegroeien met het doel : “Wat wenst onze
wondende cliënt en familie aan zorg en hoe
groeien we mee door de jaren met een
gezonde balans van kennis. Vrijwilligers en
familieparticipatie en samenwerking tussen
professionals en ervaringsdeskundigen.

•
•

-

Pop gesprekken
Scholing
Processen
Samenwerking met coaches (
prevendnet acties )

Het Koetshuis draagt zorg dat mensen binnen de
locatie worden gezien en opgeleid vanuit hun
expertise waarbij we zorg dragen voor binding
aan de stichting.

•

•

•

•
•

•

Goed werkgevers- en werknemer schap door
balans werk en privé te optimaliseren waarbij
men het uitdagend vindt te groeien. Uitdaging
dient te blijven triggeren om te verbeteren in
werk en privé te genieten van de rust die je hebt
in je werkritme.

Medewerkers hebben allemaal 1 dag
meegekeken op een andere locatie om verder
te ontwikkelen en inzichten te vergroten

De cliënt ziet ontspannen medewerkers die
met elkaar mee denken op werk gebied.
Elkaar laten groeien en leren waardoor we
nieuwe uitdagingen rondom de cliënt niet uit
de weg gaan en medewerkers van het
Koetshuis bijzonder en uniek kunnen en
mogen zijn en op deze wijze dit enthousiasme
en deze kennis kunnen omzetten naar warme
en professionele zorg

•

De medewerker kijkt mee op een locatie
waar voor hem haar een leermoment of een
andere kijk op zorg ligt

•

•
•
•

•

Medewerkers worden gezien
Medewerkers kwaliteiten laten
verbreden. (POP )
Coaching op groepsprocessen en
aanspreekgedrag binnen
groepsprocessen ( vanuit nieuwe
inzet woongroep overleg )
Vernieuwend denken buiten oude
zorgkaders waarbij de regels
gevolgd worden binnen een ander
jasje. ondersteund door HR
Medewerkers die op kwaliteit
worden ingezet i.p.v. op vaste
groepen/ processen.
Familie die meedenkt en meegroeit
Medewerkers die kijken vanuit
welbevinden en zorg naar de
nieuwe zorg van SAMEN.
vraaggericht i.p.v. aanbodgericht
Vernieuwend denken van bureau
zorgadvies naar komen wonen
binnen het Koetshuis.
Bekendheid bij mensen met
dementie en verpleegzorg thuis door
laten groeien naar gezond wonen
intramuraal als het echt niet anders
meer kan.
Ontwikkelen van de nieuwe kijk
collegae die de nieuwe visie missie
mee maken en uitdragen op wens
van de zorgvragers.
Zelf als team keuze vrijheid krijgen/
behouden.
Mensen willen en kunnen van elkaar
leren en men maakt hier tijd voor.
Men voelt zich gehoord en weet dat
openheid en transparantie een weg
naar de toekomst vrij maakt.
De medewerker ervaart ruimte om
zichzelf te zijn en krijgt tijd en ruimte
om te ontwikkelen.
Verbindingen en inzicht met andere
locaties
Lef van de medewerker

•
•
•
•

•

•

•
•
•
•
•

•

SVT per
woonlaag.
Kwaliteitsgroep
Teamleider
HR

Kwaliteitsteam
behoudt de
balans tussen de
praktijk en de
plannen.
Medewerkers
worden secuur
gekozen en
opgeleid

Medewerkers
Team Koetshuis
HR
Loopbaancoaches
B&B

Teamleider en
medewerker

Evaluatie voortgang
(kleur rood, oranje, groen)
Q1
Q2
Q3
Q4

Toelichting + vervolgacties op voortgang

2. Cliënt, daar waar thuis ook is
•
•

•
•
•

Fusiedocument / meerjarenplan: Cliënten kunnen alle vormen van zorg blijven ontvangen in het gebied tussen Breda, Tilburg, Den Bosch en Gorinchem, Het bieden van nog meer kennis en expertise en een breder
aanbod aan zorgproducten en ondersteuning, Ontwikkelen van verpleeghuiszorg thuis met inzet van het multidisciplinaire team en specialistische kennis en kunde,
Kaderbrief: De cliënt is altijd betrokken en maakt eigen keuzes, naasten zijn actief betrokken. Positieve gezondheid, de focus ligt niet op ziekte, maar op datgene wat de kwaliteit van leven bepaalt. Dialoog, luisteren,
oprechte aandacht en maatwerk. Doorontwikkeling bijzondere producten: verpleeghuiszorg thuis, Eigentijds wonen met passende ondersteuning, expertisecentrum Huntington en Parkinson, Wondzorg. Het leveren van
een goede kwaliteit met het kwaliteitskader als hulpmiddel.
Relevante thema’s kwaliteitskader WLZ : Persoonsgerichte zorg en ondersteuning, Wonen en Welzijn, Veiligheid, Leren en verbeteren van kwaliteit
Ontwikkelplan WLZ: Verpleeghuiszorg Thuis
Resultaten uit kwaliteitsmetingen: cliënttevredenheidsonderzoeken WLZ, in- en externe audits, meting basisindicatoren veiligheid.

Voornemens en plannen

Te behalen resultaat

Uit te voeren acties
Wie voert uit?

Wat gaan we doen?

De cliënt kan zover mogelijk de thuissituatie met
familie creëren binnen intramurale zorg daar we
stap voor stap de keus naar intramuraal samen
hebben gemaakt met extramuraal.

Wat merkt de cliënt ervan?

Wat is hiervoor nodig?

De cliënt die kiest voor Koetshuis word vanaf de
eerste drie plaatsen op de wachtlijst al gezien.
Dit door persoonlijk contact te maken. Familie
mee te nemen in een “komen wonen ”proces
en de overgang naar intramurale zorg
optimaal te begeleiden. ( dagbehandeling ,
activiteiten binnen Koetshuis )

•
•
•

•
Vraaggericht 24 uurszorg creëren

Met de teams basis maken van wonen met
vraaggerichte 24 uurszorg waarbij familie /
vrijwilligers , teams , B&B elkaar verstaat en
aanvult en familie betrokken word en begeleidt
in het proces en kennis dementie en zorg
aanvullend is.

•
•
•

Goede samenwerking met
bureau zorgadvies
Mensen van de wachtlijst al op
dagbehandelingsmodel laten
verblijven
Familie meenemen naar warm
komen wonen en voorbereiden
in wenselijk inrichten van een
vertrouwde omgeving en warme
zorg.
Familieparticipatie vanaf
moment 1 mee oppakken.
Team verder leren vragen te
stellen i.p.v. in te vullen
Familie word meegenomen in
processen op beleid en inzet van
processen
Familie heeft de regie en teams
zijn aanvullend op de wens van
de cliënt en familie.

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Evaluatie voortgang
(kleur rood, oranje, groen)
Q1
Q2
Q3
Q4

Toelichting + vervolgacties

Team Koetshuis
Bureau zorgadvies
Verpleeghuiszorg
thuis
Bloesemdienst

B&B
Bick
Yvonne Jacobs
Team Koetshuis
Kwaliteitsfunctionaris
Teams
verpleeghuiszorg
thuis

3. Met lef ontdekken
•
•
•
•
•

Fusiedocument / meerjarenplan: Innovaties en vernieuwing
Kaderbrief: Innovaties en vernieuwingen om ‘anders werken’ te faciliteren en echt onderscheidend te zijn, Innovaties die bijdragen aan de maatschappelijke verandering, impact hebben en baanbrekend zijn. We dagen
iedereen uit om dingen anders te durven doen. Koploper zijn. Continu werken aan verbetering en vernieuwing, van mensen, processen, systemen, concepten en samenwerkers. ICT is ondersteunend aan de eigen regie
van de cliënt en ondersteunt medewerkers. Transitietafels in de regio’s, Samenwerking in wetenschappelijk onderzoek.
Relevante thema’s kwaliteitskader WLZ: Hulpbronnen
Ontwikkelplan WLZ: Zinnige zorg en Innovatie. Belangrijke thema’s hierin zijn behoud van eigen regie, zorg op afstand, vrijheid voor mensen met dementie, vermindering van administratieve lasten en arbeidsbesparing.
Kwaliteitsmetingen: n.v.t.: innovatie

Voornemens en plannen

Te behalen resultaat

Uit te voeren acties

Wat gaan we doen?

Wat merkt de cliënt ervan?

Wat is hiervoor nodig?

Koetshuis wil uniek zijn in medewerkers en
competenties en samenwerking met het netwerk
om de cliënt heen
Familieavonden waarin thema’s besproken
worden en we samen de verbetering inzetten

Hierdoor kan de cliënt vraaggerichte zorg
ontvangen en behouden we de familie en het
netwerk verbonden met de cliënt.
Familie is mede bepalend voor de sfeer en
inzet van de zorg
Familie en zorg zijn één en bekijken de persoon
met dementie vanuit wat men wel kan

•
•

We hebben een systeem wat ons meteen met
de bewoner laat rapporteren, Verbeterplan
kwaliteitsverpleegkundige op gericht
rapporteren

Meer tijd voor en gesprekstof met bewoner

•
•
•

•
•
•

Zorg niet overnemen
Familie de regie geven een
aanvullend toevoegen
plan ligt klaar vanuit 2020
GVP groep bepaald wensen en input
GVP expert zet andere kijk mee
verder
Verbeterplan
Scholing
Uitvoering en teams scholen

Wie voert uit?

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Familie’
Teams
kwaliteitsgroep
Gvp-ers
Familie
B&B
TL
Bloesemdienst
Kwaliteitsverple
egkundige
Teamleider
GVP
Pb-ers

Evaluatie voortgang
(kleur rood, oranje, groen)
Q1
Q2
Q3
Q4

Toelichting + vervolgacties

4. Samen het verschil maken
•
•
•
•
•

Fusiedocument / meerjarenplan: Een aantrekkelijke samenwerkingspartner zijn en blijven
Kaderbrief: Iedereen kent de nieuwe organisatie, Integratie van zorg, behandeling en facilitair daar waar de cliënt woont, Loslaten van oude gewoonten en open staan voor verandering om zo positief en effectief de
nieuwe organisatie in te richten. In verbinding blijven met de externe omgeving en samenwerking in de keten.
Relevante thema’s kwaliteitskader WLZ: Hulpbronnen
Ontwikkelplan WLZ: nvt
Kwaliteitsmetingen: nvt: innovatie

Voornemens en plannen

Te behalen resultaat/ doelstelling

Uit te voeren acties
Wie voert uit?

Wat gaan we doen?

Wat merkt de cliënt ervan?

Wat is hiervoor nodig?

Hps implementeren waardoor we kiezen
voor een beter systeem waarin we de
wensen hebben opgehaald bij
medewerkers en familie ( bewoners )

Het systeem zal beter aansluiten waardoor de
medewerker op gedrag ook zaken kan veranderen
om wonen te verbeteren voor onze bewoner.

•
•
•

Ophalen goed info ( 2020 )
Uitzetten door middel van ambassadeurs
Meenemen van iedereen in omzetten van
betere zorg door projectplan ism Bick

Teamleider
Werkgroep
Carin Jansen
( Bick )

In beeld krijgen van mogelijkheden van
Mijzo op elke medewerkers een dag in te
plannen op een andere locatie van Mijzo.

We weten kwaliteit te vergroten door mee te kijken
op andere locaties
Kijk op de week behouden en Mijzo breed info
meenemen
Medewerkers in hun kracht zetten en gericht
aanbieden scholing en coaching

•

Een planning en communicatie met
medewerkers en locatie

Teamleider
en
medewerker

•
•
•

Gesprekken voeren
Monitoren
Nabespreken en doorzetten naar nieuwe
acties

Teamleider
en
medewerker

Pop gesprekken medewerkers

Evaluatie voortgang
(kleur rood, oranje, groen)
Q1
Q2
Q3
Q4

Toelichting + vervolgacties

5. Gezonde bedrijfsvoering
•
•
•
•
•

Fusiedocument / meerjarenplan: Een organisatie in control blijven
Kaderbrief: Zicht houden op de belangrijkste processen middels adequate bedrijfsinformatie, terugdringen van administratieve lasten en een optimale technologische ondersteuning voor cliënt en medewerker. Op zoek
naar een waarden-gedreven systeem om kort-cyclisch wijzigingen op kwalitatief, financieel en ander gebied te signaleren/rapporteren en bij te sturen.
Relevante thema’s uit kwaliteitskader: Gebruik van informatie
Ontwikkelplan WLZ: nvt
Kwaliteitsmetingen: Opvallende resultaten uit dashboard bedrijfsvoering hierin opnemen.

Voornemens en plannen

Te behalen resultaat/ doelstelling

Uit te voeren acties

Wat gaan we doen?

Wat merkt de cliënt ervan?

Wat is hiervoor nodig?

Het team word ingericht op verschillende
competenties en kunnen zelf aangeven
waar ze tijd in willen investeren waarbij de
clientvraag het uitgangspunt is. Team
Bloesemdienst is aanvullend op elk team.

Hierdoor blijft de medewerker op inzet en
vraag van de cliënt ontwikkelen en uniek
zijn en leert de medewerker van het
Koetshuis te balanceren met kosten /
uitgaven , vragen op zorg en
welbevinden en samenwerking met
familie en vrijwilligers. De Client ervaart
ruimte op eigen vraag en inzet

•
•
•
•
•

Teams boeken verder voortgang in
ingezette zaken van 2020 van inzicht via
portaal in financiën en kennis,

Men kan inzetten op wat er nodig is door
in te zetten van de juiste mensen door
gelden goed uit te zetten en te
verbinden aan kwaliteiten.

•
•
•
•

In beeld krijgen waar onze cliënten en medewerkers
een match hebben
Hoe ze inzicht hebben in cijfers en in creatieve
mogelijkheden
Inzicht in financiën en kunnen spelen met kwaliteiten
en teamspirit en kunde.
Leerlingen opleiden voor de stichting, die anders
durven te denken buiten kaders
HR en bureau zorgadvies denkt mee in andere opties
van zorg en inzet en omscholing.
Vertrouwen in medewerkers voor inzicht systeem
Vertrouwen in systemen
Duidelijke info in en uit portaal
Woongroep overleggen zijn verbinding van
professionaliteit , jezelf zijn en visie op samenwerking
ten goed van de cliënt

Wie voert uit?

•
•

Evaluatie voortgang
(kleur rood, oranje, groen)
Q1
Q2
Q3
Q4

Toelichting + vervolgacties op voortgang

Teamleid
er blijft
uitdagen
Medewe
rkers die
uniek zijn

•

•
•
•

Kwaliteits
verpleeg
kunige
Teamleid
er
Teams

6. Kwaliteitsmiddelen WLZ
Criteria waaraan moet worden voldaan om in aanmerking te komen voor het kwaliteitsbudget WLZ (85%) zijn:
• Het is bedoeld voor de inzet van extra zorgpersoneel voor cliënten ZZP en VVT 4 t/m 10 (verzorgenden, verpleegkundigen, helpende, behandelaren, geestelijk verzorgenden, gastvrouwen, medewerkers welzijn en
vrijwilligers coördinatoren).
• Het is alleen bedoeld voor extra zorgpersoneel dat ingezet wordt voor klanten waarop het kwaliteitskader van toepassing is: ZZP en VPT 4 t/m 10.

Het plan dient zo SMART mogelijk te worden opgesteld.
Activiteit
Wat gaan we doen?

Resultaat
Wat willen we bereiken?

Middelen
Wat is hiervoor nodig?

Monitoren
Intern monitoren resultaat?

Niveau

FTE

Kennis voor familie
Kennis voor vrijwilliger
Kennis van medewerker in
samenwerking en lerend
vermogen voor de omgeving
rondom dementie en anders
denken.
coaching skills
Juiste competenties collega
voor Bloesemdiensten
Opleiding in reflecteren en
anders denken om collegae
te spiegelen

Elke dag 10
uur

2 fte

(kleur rood, oranje, groen)+
toelichting

1.

Bloesemdienst ( faciliterende
gediplomeerde professionals die kijk
hebben op samenwerking en
verbinding in vraag en behoefte voor
professionals en netwerk om cliënt
heen ) verder opleiden in de kijk naar
vraaggerichte zorg die cliënt en
netwerk ruimte geeft welbevinden te
vergoten en te behouden

Familie / netwerk kan omgaan met
dementie en weet waar we
professionaliteit en familiebanden .
vrijwilligerswerk kunnen verbinden
voor het welbevinden

•
•
•

•
•
•

2.

3.

4.

5.

(
functieschaal
35 )

•
•

Opleiding ( is aangemeld )
Inrichting van de vraagstelling
en ombouwen naar hulp voor
elke zorgprofessionals door
coaching en spiegeling

3

Zaterdaghulpen inzet

Inzet op poetsen en welbevinden
bewoner

•

Elke zaterdag van 9.00- 15.00
poetsen ze met de bewoners
kamers om beweging te
vergroten, dagelijks ritme te
verbreden van cliënt.
En dragen zorg voor extra
sfeer op huiskamer en bij
lunch en ontbijt op
ondersteuning van de zorg

1

Verder ontwikkeling op het
plan van aanpak van 2020
Meenemen in planning van
zorgteams en familie en uitleg
Contactclown inzicht en
expertise
Ruimte om medewerkers ook
deze massage te geven om
rust te krijgen en uitval te
verkomen.

3

Geduldige collega
Eenheid creëren, mensen
inzetten die de vraag om
kunnen zetten naar een
antwoord. ( denk aan
psychiatrisch
verpleegkundige,
medewerker gesprekvoering,

3 of 4

Medewerkers Tactiel stimulering als
aanvulling op de zorg / ontwikkeling
contact clown

Juiste bejegening op gebied van
complementaire zorg
Contactclown inzet en opleiding

Ook voor medewerkers inzetten om
stress te verminderen

Alle cliënten hebben op deze wijze
een juiste benaderingswijze rondom
hun niveau.

Familie en netwerk/ vrijwilligers
meenemen in de kijk naar mensen met
dementie en hun bezigheden om
kwaliteit van leven te vergroten en
kennis en kunde te kunnen uitbreiden
naar de maatschappij

Meer mensen die leren wat dementie
is en hoe je kunt begeleiden. De juiste
wijze van benaderen en kennis over
de ik belevingen waarbij de
professionals kennis en kunde blijven
verdere n door geven aan de
omgeving
( GVP expert en welzijn )

•
•
•
•

•
•

44200

1 dienst van 3
uur

Kennis en Kunde behouden van
GVP-ers en blijven verbeteren in
taken.

•

Kostenplaats

1 dienst van 7
uur

Een gespecialiseerd GVP-er die mede
zorg draagt voor de basis die elke gvper dient te behouden op kennis en
kunde.

Deze werknemers worden gescreend
op leeftijd ( 16 – 21 ) en
opleidingskeus. Om jeugd te
enthousiasmeren naar opleiding in
de ouderenzorg.

€ (kosten)

0,2

8000

44200

(
functieschaal
35 )
Functiegroep 10
Elke zaterdag en
soms zondagen
of door de week
7 maal 6 uur
42 uur per week
laagste schaal

Functieschaal
10 )

(
functieschaal
35 )

0,5

Twee
medewerkers 8
uur en 1
medewerker 4
uur

44200

20 uur

Uren op
aanvraag

44200

Werkelijke familieparticpatie op
gedrag
En aanwezigheid.
•
•

6.

7.

Onderzoek en inzet naar welbevinden
en kwaliteit van leven. Door de cliënt
beter te zien en te observeren kun je
aanpassen in 24 uurs zorg en het team
meenemen in adviezen.

( Onderzoek naar eigen ) huismeester

Aandacht functionaris facilitair
8.
8.

9

10

Zwerfwacht

Ontwikkelafdeling

Innovatie HPS
Key users

De cliënt heeft zijn / haar kwaliteiten
die we omzetten naar kwaliteit van
leven en omzetten naar wat kan. De
ergo en welzijnsmedewerker dragen
de basis mee aan en het team word
meegenomen in de uitvoering. 1
maal per zes weken observeren we
de cliënt met het gehele team. Zo
word elke cliënt gezien en besproken
op de vier domeinen ( mentaal
welbevinden, participatie ,
lichamelijke welbevinden en woon
en leefomgeving ) en doelen
teruggelegd bij expertise en het
team samen.
De woongroep teams kunnen zich
focussen op het welbevinden wonen
en zorg voor de bewoner, de
huismeester ondersteunt de
faciliteiten
Medewerker specifiek belast voor
inhoudelijke facilitaire zaken
ondersteuning teamleider
Nachtdiensten worden ondersteund
in de dienst en er is altijd iemand
oproepbaar bij acute nood

•

We nemen meer leerlingen aan en
kunnen inzetten op vraag en
antwoord van de leermethode en
kunnen medewerkers zien en
ontwikkelen in kracht voor deze of
andere locaties van Mijzo

•

We gaan werken met een nieuw
systeem om zaken makkelijker te
maken voor cliënten en
medewerkers. Van belang is goede
uitleg en laagdrempelig meekijken
door key users om de veiligheid in
het systeem voor medewerkers te
vergroten en gedrag mee te nemen
ten welbevinden van de bewoner

•
•

•
•

•

gespecialiseerd verzorgende
psychogeriatrie,
maatschappelijke zorg
medewerker )
Kennis van een psychiatrisch
verpleegkundige
Kennis dagen en
infobijeenkomsten
Goede werkoverleggen op
clientniveau.
Communicatie skills en
mensen die kunnen spiegelen
Rol van psycholoog in
woongroep overleggen en
verbinding naar arts en B&B.
Goed ECD werkwijze om
zaken te zien en te
vergelijken.

•
•

Onderzoek vanuit gelden
Onderzoek naar juiste
vormgeving van deze rol

3

0,4

34.092

44100

•

Medewerker met de juiste
competenties hiervoor

2 of 3

0,4

16.000

44100

•

Medewerkers die alleen op
een locatie staan hebben
een maatje om mee te kijken,
uit te voeren, te reflecteren
en een veilige basis te
volgen.

3

0,8

34.092

44200

Vaste begeleiders met kennis
en geduld
Meedenken in aanpassen
van woongroep naar wens
en behoefte leerling en cliënt
Ontwikkelafdeling stappen
plan (
kwaliteitsverpleegkunige is dit
aan het aanpassen )

Leerlingen
salaris

3 a 4 key users
Tijd om scholing en systeem te
leren kennen
Uren Meelopen met
medewerkers en uitleg te
geven

3

•

•

•

( Gedeeld over
meerdere huizen
)

3 ll van 27
uur
Waarvan 3
uur p. ll
opleiding )

100 uur
( ruwe
schatting )
25 uur per
medewerker

Kostenplaatse
tweede
etage
Woongroep
44304
44301
44300

44200

Kwaliteitsplan 2021 WLZ

Eigenaar kwaliteitsplan

Marc van den Nobelen

Datum laatste evaluatie

Locatie:

Woonzorgcentrum Mauritsstaete

Aantal plaatsen:

56

Somatiek/
Psychogeriatrie
ZZP 4,5,6 met en
zonder behandeling

Doelgroep

Aantal cliënten*:

65

Aantal FTE*:

40,2

*Peildatum 01-09-2020

Cliënt, daar waar thuis ook is

Met plezier naar het werk

Klanttevredenheid
(peildatum 01-09-2020 ZKN)

Medewerkerstevredenheid
(Resultaten van de laatste 3 metingen)
2020

2018

91%

90%

89%

Bevlogenheid

8.0

7.9

8.0

2020

Aanbevelingsvraag
Rapportcijfer

2018

2019

2018

2017

7.2

7.4

Betrokkenheid

6.5

6.8

Tevredenheid

7.0

6.6

Werkgeverschap

6.8

7.3

2016

Samen het verschil maken en met lef ontdekken

Couleur locale

Indicatoren basisveiligheid (Resultaten van de laatste 3 metingen)

Mauritsstaete is een woonzorgcentrum waar huurders en mensen met een (intensieve) zorgvraag
samen onder 1 dak wonen. In dit gebouw wordt de wijkverpleging door Mijzo (wijkteam
Geertruidenberg) geboden. Door deze constructie hoeven mensen wanneer ze meer zorg nodig
hebben niet te verhuizen maar kunnen ze blijven wonen. Door de druk op de wachtlijs is het aantal
intramurale cliënten in de loop van de tijd gegroeid van 48 naar 65. De zorgzwaarte neemt toe.
Mauritsstaete voorziet in een huiskamer waar mensen met vooral geheugenproblemen in een
veilige omgeving structuur in de dag en een zinvolle dagbesteding ervaren. Inmiddels wordt sinds
2020 ook zorg mét behandeling geboden. Door de toename van de zorgzwaarte krijgen
medewerkers andere zorgvragen dan 5 jaar geleden in de tijd van de AWBZ. Medewerkers spijkeren
hun kennis en kunde bij door het volgen van training en opleiding om zo op kennisgebied
aansluiting te vinden bij de ‘nieuwe’ cliënt. Ik ben trots op deze ontwikkeling. Het vergt wel tijd om
daar te komen.
Mauritsstaete kent een levendig ‘verenigingsleven’. Er worden verschillende activiteiten
georganiseerd waarbij mensen van buiten naar binnen komen. Dagelijks staan er mannen met
keuen rond het biljart, wordt er een kaartje gelegd of ge-jeu-des-boulesd. Er wordt geschilderd en
gehandwerkt. En 1 keer in de 14 dagen rollen de balletjes van de bingo. Het Grand Café is de
ontmoetingsplek voor een kopje koffie, een lekkere maaltijd of een borreltje.

PG

2019
2019

2018
SOM

PG

2017
SOM

Advanced Care planning

98,2%

96,4%

Bespreken van medicatie incidenten

100%

100%

Aandacht voor eten en drinken

88,9%

Decubitus

1,9%

7,1%

0%

10,7%

Vrijheidsbeperkende middelen
Continentie
Aantal MIK-meldingen
(Q1 t/m Q3 2020)

69,1%
Medicatie

71

Vallen

56

Agressie

5

PG

SOM

Overig

15

1. Met plezier naar het werk
•
•
•
•
•

Fusiedocument / meerjarenplan: Een aantrekkelijke werkgever zijn, Verdere professionalisering van de staf,
Kaderbrief: Aandacht en waardering voor elkaar, samen verantwoordelijkheid nemen, leren, opleiden en verder ontwikkelen, instroom/uitstroom/goede mix aan opleidingsniveaus, duurzame inzetbaarheid, preventie,
vitaliteit, inspirerend leiderschap
Relevante thema’s kwaliteitskader WLZ: Leiderschap, governance en management, personele samenstelling.
Ontwikkelplan WLZ:
Resultaten uit kwaliteitsmetingen: MTO

Voornemens en plannen
Wat gaan we doen?

Te behalen resultaat
Wat merkt de cliënt ervan?

Uit te voeren acties
Wat is hiervoor nodig?

Donderdag middag borrel, structureel
(in)formeel moment waarop de week wordt
doorgesproken
Medewerkers facilitair volgen de training
Sfeermaker

Samenwerking tussen zorg en facilitair wordt
gestimuleerd. De klant merkt dat afspraken
worden nagekomen.
De client wordt op een andere manier
benaderd die past bij zijn beperking/
gemoedstoestand

•
Structureel plannen van het overleg
•
Tip – Top registratie systeem
•
Beschikbaar stellen van drankje hapje
Opgenomen in scholingsplan 2021

Project Gastvrijheid voor alle medewerkers van
Mauritsstaete

De klant ervaart een hogere mate van
gastvrijheid waardoor hij/zij ‘gezien’ wordt.

•
•

‘Groot werkoverleg’, een thematische
bijeenkomst voor de totale formatie van
Mauritsstaete inclusief het expertteam

Een beetje afhankelijk van het thema ervaart
de cliënt cohesie in het team van Mauritsstaete
en daardoor continuïteit.

•

Acties uitvoeren vanuit het projectplan.
Er zijn geen begeleidingskosten verbonden
aan deze ontwikkeling
Budget voor teamontwikkeling
(opgenomen in scholingsbudget voor 2021)

Wie voert uit?

Evaluatie voortgang
(kleur rood, oranje, groen)
Q1
Q2
Q3
Q4

Toelichting + vervolgacties op voortgang

TMF, TMZ&W,
teamcoach

Is een behoefte die geuit is in het ‘met plezier naar je
werk thema’.

TMF

Omdat het klantprofiel verandert, is het nodig dat
medewerkers in het Grand Café basale kennis
hebben die het werken in een zorginstelling
ondersteunt.
Het gaat hier om een pilot die op ons pad kwam via
Bitfood.

TMF, TMZ&W,
teamcoach
TMF, TMZ&W,
teamcoach

2. Cliënt, daar waar thuis ook is
•
•

•
•
•

Fusiedocument / meerjarenplan: Cliënten kunnen alle vormen van zorg blijven ontvangen in het gebied tussen Breda, Tilburg, Den Bosch en Gorinchem, Het bieden van nog meer kennis en expertise en een breder
aanbod aan zorgproducten en ondersteuning, Ontwikkelen van verpleeghuiszorg thuis met inzet van het multidisciplinaire team en specialistische kennis en kunde,
Kaderbrief: De cliënt is altijd betrokken en maakt eigen keuzes, naasten zijn actief betrokken. Positieve gezondheid, de focus ligt niet op ziekte, maar op datgene wat de kwaliteit van leven bepaalt. Dialoog, luisteren,
oprechte aandacht en maatwerk. Doorontwikkeling bijzondere producten: verpleeghuiszorg thuis, Eigentijds wonen met passende ondersteuning, expertisecentrum Huntington en Parkinson, Wondzorg. Het leveren van
een goede kwaliteit met het kwaliteitskader als hulpmiddel.
Relevante thema’s kwaliteitskader WLZ : Persoonsgerichte zorg en ondersteuning, Wonen en Welzijn, Veiligheid, Leren en verbeteren van kwaliteit
Ontwikkelplan WLZ: Verpleeghuiszorg Thuis
Resultaten uit kwaliteitsmetingen: cliënttevredenheidsonderzoeken WLZ, in- en externe audits, meting basisindicatoren veiligheid.

Voornemens en plannen

Te behalen resultaat

Uit te voeren acties
Wie voert uit?

Wat gaan we doen?

Wat merkt de cliënt ervan?

Wat is hiervoor nodig?

Uitbreiding ‘zorg mét behandeling’ naar 16
plaatsen

De client merkt een intensievere medische
begeleiding, beschikbaarheid behandelteam
en korte lijnen tussen zorg en behandeling
waardoor betere afstemming in de
zorgverlening

•

•

Betrekken verpleegkundige expertise op het
gebied van Parkinson, wondzorg, palliatieve zorg
NAH, etc.

Inzet verpleegkundige serviceteam t.b.v.
blijvende ontwikkeling van professionele en
kwalitatief inhoudelijke zorg
Kennis vergroten van FZ medewerkers (Grand
Café).

De cliënt ervaart dat de toegepaste zorg
kwalitatief verbetert.
Medewerkers ‘leren’ doordat ze zich op
specifieke zorgvragen laten informeren door
specialisten.
De cliënt ervaart de zorg consistent en continu.
De zorgverlening voldoet aan professionele
standaarden
De cliënt ervaart dat hij/zij met meer begrip
voor zijn of haar situatie wordt benaderd.

•
•

•

•

Verzamelen van casuïstiek waarbij de
interventie van een SO beter passend is
dan hoofdbehandelaar-schap door de HA.
Deze bespreken met de huisarts met een
gerichte interventievraag.
Wanneer cliënten worden opgenomen
met een indicatie >VV4
hoofdbehandelaar-schap direct door SO.
Introductie in de teams van specialismen in
de organisatie die nog niet bekend zijn.
Algemeen organisatie beleid en borging
van de kosten voor de inzet van deze
specialisten.
Gevraagd en ongevraagd advies en
begeleiding van de verpleegkundige van
het Serviceteam
Kennis delen via klinische lessen door
gespecialiseerde verzorgende,
verpleegkundige als zorginhoudelijke
coach

Evaluatie voortgang
(kleur rood, oranje, groen)
Q1
Q2
Q3
Q4

Toelichting + vervolgacties

ZA, SO,
zorgteam,
TMZ&W

Gebleken is dat de medewerking van de HA zeer
beperkt is.

TMZ&W,
beleidsburea
u,

De ervaring is dat verzorgenden in toegepaste zorg
van algemeenheden uitgaan, waardoor mogelijk de
cliënt niet de meest optimale zorg ontvangt.

TMF, TMZ&W,
gvp, gvs en
gvps van
Mauritsstaete

Zorgmedewerkers komen nog te kort als het gaat om
methodisch te werken en klinisch redeneren passend
bij VV 5 en 6.
Bij medewerkers van het Grand Café leeft een
behoefte aan kennis van ziektebeelden die veel
voorkomen. Vooral op het gebied van gedrag willen
zij informatie in de vorm van achtergronden en
praktische tips.

Onderzoek naar zelf koken

Positieve geur, smaak beleving tijdens de
maaltijden als hoogtepunt van de dag.

•
•

Businesscase ‘zelf koken’
Acties uitvoeren aan de hand van de BC

TMF

Winkeltje met ‘vers waren’ voor bewoners

De client is niet meer afhankelijk van de
supermarkt voor de broodmaaltijd.

•
•

Businesscase ‘zelf koken’:
Acties uitvoeren aan de hand van de BC

TMF

Tweede huiskamer

De client met geheugenproblemen ervaart
een goede dag structuur en een zinvolle
dagbesteding

•
•
•

Businesscase ‘2e huiskamer’
3 Fte zorgformatie
Ruimte in Mauritsstaete (waar nu
dagbesteding zit?)

Cliënten klagen toenemend over de kwaliteit van de
maaltijden van Ons Keuken. Missen de sfeer van thuis.
Op andere locaties is ervaring op gedaan om zelf te
koken. Dat levert positieve recensies bij bewoners.
Daarnaast verhoogt het de ‘arbeidssatisfactie’ van
de kok omdat er een groter beroep gedaan wordt op
haar kennis en vaardigheden.
Van oudsher krijgen bewoners van Mauritsstaete een
vergoeding voor de broodmaaltijd. Zij kopen die zelf
in. In toenemende mate hebben bewoners moeite
om daarin zelfstandig te voorzien. In de
coronaperiode is deze behoefte alleen maar
gegroeid. Vanuit de LCR wordt dit gestimuleerd
Het toenemend aantal cliënten met een indicatie op
basis van een PG grondslag vraagt om maatregelen.
De huidige huiskamer is vol.

3. Met lef ontdekken
•
•
•
•
•

Fusiedocument / meerjarenplan: Innovaties en vernieuwing
Kaderbrief: Innovaties en vernieuwingen om ‘anders werken’ te faciliteren en echt onderscheidend te zijn, Innovaties die bijdragen aan de maatschappelijke verandering, impact hebben en baanbrekend zijn. We dagen
iedereen uit om dingen anders te durven doen. Koploper zijn. Continu werken aan verbetering en vernieuwing, van mensen, processen, systemen, concepten en samenwerkers. ICT is ondersteunend aan de eigen regie
van de cliënt en ondersteunt medewerkers. Transitietafels in de regio’s, Samenwerking in wetenschappelijk onderzoek.
Relevante thema’s kwaliteitskader WLZ: Hulpbronnen
Ontwikkelplan WLZ: Zinnige zorg en Innovatie. Belangrijke thema’s hierin zijn behoud van eigen regie, zorg op afstand, vrijheid voor mensen met dementie, vermindering van administratieve lasten en arbeidsbesparing.
Kwaliteitsmetingen: n.v.t.: innovatie

Voornemens en plannen

Te behalen resultaat

Uit te voeren acties
Wie voert uit?

Wat gaan we doen?

Wat merkt de cliënt ervan?

Wat is hiervoor nodig?

Welke technische innovaties leveren een
bijdrage aan de wens om mensen met dementie
in Mauritsstaete niet over te plaatsen

De cliënt kan veilig in zijn/haar vertrouwde
omgeving blijven wonen

Op basis van casuïstiek en expertise van De
Riethorst voorstellen doen voor investeringen in
de toekomst.

Is Mauritsstaete een ontwikkelplek voor
verpleeghuiszorg thuis ?

Cliënten met een toenemende zorgvraag
kunnen blijven wonen.
Mijzo doet ervaring op in verpleeghuiszorg thuis
op een locatie waar een vangnet is.

BC verpleeghuiszorg thuis in Mauritsstaete

TMZ&W,
beleidsadvise
ur, SO,
expertise
Riethorst
TMZ&W, TMZ
de Wijk

Evaluatie voortgang
(kleur rood, oranje, groen)
Q1
Q2
Q3
Q4

Toelichting + vervolgacties
Mauritsstaete wil ontwikkelen tot een woonzorgcentrum
waar iemand gaat wonen en het gebouw
levensloopbestendig is, ongeacht de aandoening. Hierdoor
hoeft de bewoner niet meer te verhuizen wanneer hij/zij dat
niet wil

Verpleeghuiszorg thuis is de toekomst. Mogelijk is
Mauritsstaete een veilige leertuin voor deze zorgvorm
omdat er altijd een vangnet op locatie is.

4. Samen het verschil maken
•
•
•
•
•

Fusiedocument / meerjarenplan: Een aantrekkelijke samenwerkingspartner zijn en blijven
Kaderbrief: Iedereen kent de nieuwe organisatie, Integratie van zorg, behandeling en facilitair daar waar de cliënt woont, Loslaten van oude gewoonten en open staan voor verandering om zo positief en effectief de
nieuwe organisatie in te richten. In verbinding blijven met de externe omgeving en samenwerking in de keten.
Relevante thema’s kwaliteitskader WLZ: Hulpbronnen
Ontwikkelplan WLZ: nvt
Kwaliteitsmetingen: nvt: innovatie

Voornemens en plannen

Te behalen resultaat/ doelstelling

Uit te voeren acties
Wie voert uit?

Wat gaan we doen?

Wat merkt de cliënt ervan?

Wat is hiervoor nodig?

Behouden van expertteam overleg.

Professionals uit de zorg ontmoeten professionals
van de staforganisatie en leren elkaar kennen en
respecteren vanuit de materiele verantwoording en
ontwikkelingen vanuit de organisatie.

Maandelijks overleg.

TMZ&W
organiseert

Client betrekken bij sollicitatieprocedure

De cliënt is volwaardig lid van het sollicitatieproces
en heet op die manier inspraak in wie de handen
aan het bed zijn.

In voorkomende situaties cliënt benaderen voor
deelname aan sollicitatiegesprekken.

TMZ&W

Evaluatie voortgang
(kleur rood, oranje, groen)
Q1
Q2
Q3
Q4

Toelichting + vervolgacties
In afgelopen jaren is gebleken dat de aanwezigheid van
zorgmedewerkers een significante wijziging van de inhoud
heeft gegeven aan het overleg. Expertteamleden geven
aan dat dit een verrijking is van hun werk omdat ze direct
voeling krijgen met het primaire proces.

5. Gezonde bedrijfsvoering
•
•
•
•
•

Fusiedocument / meerjarenplan: Een organisatie in control blijven
Kaderbrief: Zicht houden op de belangrijkste processen middels adequate bedrijfsinformatie, terugdringen van administratieve lasten en een optimale technologische ondersteuning voor cliënt en medewerker. Op zoek
naar een waarden-gedreven systeem om kort-cyclisch wijzigingen op kwalitatief, financieel en ander gebied te signaleren/rapporteren en bij te sturen.
Relevante thema’s uit kwaliteitskader: Gebruik van informatie
Ontwikkelplan WLZ: nvt
Kwaliteitsmetingen: Opvallende resultaten uit dashboard bedrijfsvoering hierin opnemen.

Voornemens en plannen

Te behalen resultaat/ doelstelling

Uit te voeren acties
Wie voert uit?

Wat gaan we doen?

Wat merkt de cliënt ervan?

Wat is hiervoor nodig?

Productie en kosten in evenwicht houden
door sturen op basis van forecasten

De cliënt ervaart continuïteit in de
beschikbaarheid van zorg en
ondersteuning

Stuurinformatie in de vorm van een eenvoudig dashboard
met de mogelijkheid om te ‘down drillen’
Maandelijks overleg met controller

Evaluatie voortgang
(kleur rood, oranje, groen)
Q1
Q2
Q3
Q4

Toelichting + vervolgacties op voortgang
Een teammanager kan alleen sturen wanneer
stuurinformatie tijdig, juist en volledig beschikbaar is.

TMF, TMZ&W,
controller/

6. Kwaliteitsmiddelen WLZ
Criteria waaraan moet worden voldaan om in aanmerking te komen voor het kwaliteitsbudget WLZ (85%) zijn:
• Het is bedoeld voor de inzet van extra zorgpersoneel voor cliënten ZZP en VVT 4 t/m 10 (verzorgenden, verpleegkundigen, helpende, behandelaren, geestelijk verzorgenden, gastvrouwen, medewerkers welzijn en
vrijwilligers coördinatoren).
• Het is alleen bedoeld voor extra zorgpersoneel dat ingezet wordt voor klanten waarop het kwaliteitskader van toepassing is: ZZP en VPT 4 t/m 10.
Het plan dient zo SMART mogelijk te worden opgesteld.
Activiteit
Resultaat
Middelen
Monitoren
Wat gaan we doen?
Wat willen we bereiken?
Wat is hiervoor nodig?
Intern monitoren resultaat?
Niveau FTE
€ (kosten)
Kostenplaats
(kleur rood, oranje, groen)+ toelichting

1.

Basisdienstenpatroon optimaliseren
passend bij de zorgzwaarte van
Mauritsstaete.

2.

Sfeermaker toevoegen

3.

2e huiskamer

Voldoende zorg- en welzijnsprofessionals
beschikbaar voor de zorg die geboden
moet worden. Binnen Mijzo wordt het
normenkader Advisaris.
Ook bewoners zonder
geheugenproblemen hebben behoefte
aan een zinvolle dag besteding. De
sfeermaker organiseert op een
laagdrempelige manier bijeenkomsten
en biedt individuele begeleiding.
Mensen met geheugenproblemen en
met een indicatie met de grondslag PG

Overzicht wat het normenkader
betekent voor de formatie van
Mauritsstaete (wordt later
toegevoegd en gespecificeerd)
Het aantrekken van een sfeermaker

3

2,5

1

0,5

Ruimte: mogelijk de ruimte waar nu
de dagbesteding extramuraal is?
Formatie

1

0.7

3

2.61

4.

ervaren structuur in de dag en een
zinvolle dag besteding
Clienten ervaren op de huiskamer als
een fijne plek om overdag te verblijven.
Clienten ervaren de huiskamer als een
herkenbare plek waar het fijn toeven is.
Stervende mensen ervaren rust en
geborgenheid bij projectie via deze
mobiele projector
De Qwiek Up creëert rust en afleiding bij
mensen met dementie die niet meer in
staat zijn zich verbaal te uiten.
We willen koken op locatie, Cliënten
beleven de maaltijd als hoogtepunt van
de dag.
Kan als meer jaren investering

6.

Huur 2e huiskamer (appartement
Vonderweg)
Inrichting huiskamer (appartement
Vonderweg)
Qwiek Up

7.

Aantrekken kok

8.

2e stoomoven +inventaris keuken

9.

Inventaris winkel

Clienten kunnen hun eigen vers waren
aanschaffen, en blijven daardoor langer
zelfstandig.

10.

Ondersteuning winkeltje

Vrijwilligers voelen zich ondersteund bij
het voeren van het winkeltje

5.

Ruimte

Huurprijs wordt
nog achterhaald
€ 10.000

Stelpost

€ 7000 (incl
verschillende
modules)

Formatieruimte

Fwg 35

0,78

Budget (meer jaren)

€ 17.000

Flexibele wanden, Stellingrekken,
koelvitrine, vriezer. Kassa met Straight
betaalmogelijkheden en pin
automaat
Formatie

€ 10.000

0.60

Kwaliteitsplan 2021 WLZ

Eigenaar kwaliteitsplan

Saskia Sleurink, Lisa Damen, Ellen van
Lieshout

Datum laatste evaluatie

Locatie:

Oosterheem

Aantal plaatsen:
*Peildatum 01-09-2020

122

Doelgroep:

PG/SOM

Aantal cliënten*:

125

Aantal FTE*:

Cliënt, daar waar thuis ook is

Met plezier naar het werk

Klanttevredenheid
(peildatum 01-09-2020 ZKN)

Medewerkerstevredenheid
(Resultaten van de laatste 3 metingen)

2019

2020

2020

2018

89,74

Voor 2017 geen metingen bekend
2019

2018

2017

PG

SOM

PG

SOM

Aanbevelingsvraag

+25%

+7,7%

-8,3%

+52,4%

Bevlogenheid

8,3

7,8

Geen MTO
x
plaatsgevonden

Rapportcijfer

7,13

7,46

6,83

8,71

Betrokkenheid

6,1

5,3

x

Tevredenheid

-2,5

-23,9

x

Werkgeverschap

7,5

7,1

x

Samen het verschil maken en met lef ontdekken
Indicatoren basisveiligheid
(Resultaten van de laatste 3 metingen

Couleur locale
•

Voor 2017 andere indicatoren gemeten. Geen percentages.

2019

2018

2017

Advanced Care planning

100%

99%

X

Bespreken van medicatie incidenten

25%

0%

X

Aandacht voor eten en drinken

43,8%

X

X

Decubitus

6,7%

3,4%

X

Vrijheidsbeperkende middelen

12%

13,7%

X

x

x

X

Continentie
Aantal MIK-meldingen
(Q1 t/m Q3 2020)

Medicatie

156

Vallen

168

Agressie

24

Overig

24

Overig valt: anders, geweld tussen
cliënten, verbranden.

Wat kenmerkt deze locatie?
Locatie Oosterheem is een grote locatie in het hart van het centrum. Een gezellig centrum
met vele winkels ligt op loopafstand. Op Oosterheem wonen cliënten met een intensieve
zorgvraag zowel met een psychogeriatrische als somatische grondslag. De appartementen
waar de cliënten wonen beschikken allemaal over een woonkamer met aparte slaapkamer
en eigen badkamer. De benedenverdieping ondergaat nog dit jaar een flinke aanpassing
om beter aan te sluiten op de leefwereld en de behoeften van de cliënt waarbij zoveel
mogelijk zelfstandig ondernemen centraal staat. Levensvrijheid is een van de pijlers van
Oosterheem. Afdeling Lage Pad opent haar deuren zodat ook deze cliënten kunnen
participeren binnen Oosterheem.

•

Waar ben je trots op?
Trots dat we als locatie buiten de gebaande paden kunnen en durven denken. In
werkateliers en kwartaalanalyses denken we samen met cliënten, naasten en medewerkers
na over innovatieve ontwikkelingen, kwaliteit van zorg en positieve gezondheid. De pijler ‘Eén
bruisend Oosterheem’ heeft gezorgd voor meer onderlinge verbinding tussen zorgteams,
gastenservice, artsen en behandelaren. Het bereiden van verse maaltijden door twee koks is
een fantastische aanwinst voor iedereen op Oosterheem!
De transities die de teams op hoge snelheid doormaken is opmerkelijk! In het bijzonder
afdeling Lage Pad. Lage Pad komt van ver en kleurt diep groen in de audit rapporten! De
sfeer is er goed en er wordt goede, belevingsgerichte zorg verleent aan de cliënten ondanks
forse personeelskrapte.

1. Met plezier naar het werk
•
•
•
•
•

Fusiedocument / meerjarenplan: Een aantrekkelijke werkgever zijn, Verdere professionalisering van de staf,
Kaderbrief: Aandacht en waardering voor elkaar, samen verantwoordelijkheid nemen, leren, opleiden en verder ontwikkelen, instroom/uitstroom/goede mix aan opleidingsniveaus, duurzame inzetbaarheid, preventie,
vitaliteit, inspirerend leiderschap
Relevante thema’s kwaliteitskader WLZ: Leiderschap, governance en management, personele samenstelling.
Ontwikkelplan WLZ:
Resultaten uit kwaliteitsmetingen: MTO

Voornemens en plannen

Te behalen resultaat

Uit te voeren acties
Wie voert uit?

Wat gaan we doen?

Wat merkt de cliënt ervan?

Wat is hiervoor nodig?

1.1 Het ontwikkelen van deskundigheid en
expertise op het vakgebied dementie,
psychiatrie en onbegrepen gedrag
1.2 Integrale aanpak formatie met aandacht
voor duurzame inzetbaarheid

Een in toenemende mate deskundige
(zorg)professional die in kan spelen op een
toenemende complexe zorgvraag.
24/7 een (zorg) professional beschikbaar op
tijden en momenten aansluitend bij de
hulpvraag van cliënten
Een proactieve professional die altijd een
hulpvraag oppakt.

Specifiek aanbod van scholing, cursussen en
coaching on the job.

TM, HBOV

Meer flexibiliteit in het functiehuis, flexibiliteit in
het dienstpatroon. Werken naar één bruisend
Oosterheem i.p.v. enkel afdeling gebonden.
Het door ontwikkelen van eigenaarschap.
Verantwoordelijkheid integreren in punt 1.1en
2.1.
Het realiseren van een callcenter model
waarbij de eerste triage van alarmoproepen
plaatsvindt.

TM, HBOV

1.3 Het (door)ontwikkelen van eigen
verantwoordelijkheid bij alle medewerkers
1.4 Het realiseren van een zorgcentrale

Alarmeringsoproepen worden sneller
beantwoord

Evaluatie voortgang
(kleur rood, oranje, groen)
Q1
Q2
Q3
Q4

Toelichting + vervolgacties op voortgang

Opleiden

TM, HBOV

Opleiden
CM, TM

2. Cliënt, daar waar thuis ook is
•
•

•
•
•

Fusiedocument / meerjarenplan: Cliënten kunnen alle vormen van zorg blijven ontvangen in het gebied tussen Breda, Tilburg, Den Bosch en Gorinchem, Het bieden van nog meer kennis en expertise en een breder
aanbod aan zorgproducten en ondersteuning, Ontwikkelen van verpleeghuiszorg thuis met inzet van het multidisciplinaire team en specialistische kennis en kunde,
Kaderbrief: De cliënt is altijd betrokken en maakt eigen keuzes, naasten zijn actief betrokken. Positieve gezondheid, de focus ligt niet op ziekte, maar op datgene wat de kwaliteit van leven bepaalt. Dialoog, luisteren,
oprechte aandacht en maatwerk. Doorontwikkeling bijzondere producten: verpleeghuiszorg thuis, Eigentijds wonen met passende ondersteuning, expertisecentrum Huntington en Parkinson, Wondzorg. Het leveren van
een goede kwaliteit met het kwaliteitskader als hulpmiddel.
Relevante thema’s kwaliteitskader WLZ : Persoonsgerichte zorg en ondersteuning, Wonen en Welzijn, Veiligheid, Leren en verbeteren van kwaliteit
Ontwikkelplan WLZ: Verpleeghuiszorg Thuis
Resultaten uit kwaliteitsmetingen: cliënttevredenheidsonderzoeken WLZ, in- en externe audits, meting basisindicatoren veiligheid

Voornemens en plannen

Te behalen resultaat

Uit te voeren acties
Wie voert uit?

Wat gaan we doen?

Wat merkt de cliënt ervan?

Wat is hiervoor nodig?

2.1 Het starten van de pilot IPH op afdeling
Vaartpad en de gastenservice.

De cliënt wordt in toenemende mate
ondersteund bij het verleggen van de focus
van ziekte naar gezondheid. De cliënt ervaart
dat op alle domeinen hier de juiste dialoog
over plaatsvindt
Goede kwaliteit van zorg volgens de normen in
het kwaliteitskader

Implementatie van het reeds bestaande pilot
voorstel. Het integreren van de “zorgdriehoek”
in dit model.

TM, HBOV,
Behandelare
n

De kwartaalanalyse door ontwikkelen. De
multidisciplinaire betrokkenheid vergroten en
extra aandacht voor borging.
Budget voor realisatie fase 2, in samenwerking
met medewerkers, cliënten en de
projectontwikkelaar.

TM, HBOV

Het ontwikkelen van een gastvrijheidsconcept
passend bij een dynamische zorgsector.

TM

2.2 Het cyclisch evalueren van kwaliteit m.b.v. de
kwartaalanalyses.
2.3 De realisatie van het interieurplan

2.4 Het organiseren en beheren van gastvrijheid
binnen de locatie met als doel het
tevredenstellen van cliënten, naasten en
medewerkers.

Een woonomgeving die beter aansluit op de
leefwereld en de behoefte van de cliënt
waarbij zoveel mogelijk zelfstandig
ondernemen centraal staat.
De ervaring van ‘zich welkom voelen’,
menselijke benadering (bejegening) met
respect voor autonomie en keuzevrijheid.

Evaluatie voortgang
(kleur rood, oranje, groen)
Q1
Q2
Q3
Q4

Toelichting + vervolgacties

TM, HBOV,
externen

3. Met lef ontdekken
•
•
•
•
•

Fusiedocument / meerjarenplan: Innovaties en vernieuwing
Kaderbrief: Innovaties en vernieuwingen om ‘anders werken’ te faciliteren en echt onderscheidend te zijn, Innovaties die bijdragen aan de maatschappelijke verandering, impact hebben en baanbrekend zijn. We dagen
iedereen uit om dingen anders te durven doen. Koploper zijn. Continu werken aan verbetering en vernieuwing, van mensen, processen, systemen, concepten en samenwerkers. ICT is ondersteunend aan de eigen regie
van de cliënt en ondersteunt medewerkers. Transitietafels in de regio’s, Samenwerking in wetenschappelijk onderzoek.
Relevante thema’s kwaliteitskader WLZ: Hulpbronnen
Ontwikkelplan WLZ: Zinnige zorg en Innovatie. Belangrijke thema’s hierin zijn behoud van eigen regie, zorg op afstand, vrijheid voor mensen met dementie, vermindering van administratieve lasten en arbeidsbesparing.
Kwaliteitsmetingen: nvt: innovatie

Voornemens en plannen

Te behalen resultaat

Uit te voeren acties
Wie voert uit?

Wat gaan we doen?

Wat merkt de cliënt ervan?

Wat is hiervoor nodig?

3.1 Het verbeteren van de externe positionering
van locatie Oosterheem.

Een bruisende locatie die midden in de lokale
samenleving staat en waarin de cliënt zowel
actief als passief kan participeren

3.2 Het experimenteren met technologische
projecten die het zorgproces ondersteunen en
tegelijkertijd de privacy en vrijheid van cliënten
vergoten.

In
toenemende
mate
de
inzet
van
technologische ondersteuning in het dagelijks
leven op Oosterheem

Het realiseren van een maaltijdservice voor de
wijk.
Het opstarten van een mantelzorgcafé
Het organiseren van een familiedag.
Onderzoek naar de mogelijkheden om te
werken met; de zorg app, google smart glass,
slimme sensoren, slim incontinentiemateriaal,
google home (of vergelijkbaar product) en
administratieve innovaties. Experimenteren op
kleine schaal binnen de locatie met aandacht
voor de benodigde veranderingen in werkwijze.

Evaluatie voortgang
(kleur rood, oranje, groen)
Q1
Q2
Q3
Q4

Toelichting + vervolgacties

TM

TM, HBOV

4. Samen het verschil maken
•
•
•
•
•

Fusiedocument / meerjarenplan: Een aantrekkelijke samenwerkingspartner zijn en blijven
Kaderbrief: Iedereen kent de nieuwe organisatie, Integratie van zorg, behandeling en facilitair daar waar de cliënt woont, Loslaten van oude gewoonten en open staan voor verandering om zo positief en effectief de
nieuwe organisatie in te richten. In verbinding blijven met de externe omgeving en samenwerking in de keten.
Relevante thema’s kwaliteitskader WLZ: Hulpbronnen
Ontwikkelplan WLZ: nvt
Kwaliteitsmetingen: nvt: innovatie

Voornemens en plannen

Te behalen resultaat/ doelstelling

Uit te voeren acties

Wat gaan we doen?

Wat merkt de cliënt ervan?

Wat is hiervoor nodig?

4.1 Succesvolle ervaringen breder delen en
zelf op andere plekken in de organisatie de
ervaring opdoen.
4.2 Het onderzoeken van het Mijzo profiel.
Wie of wat is een Mijzo professional?

Versnelde groei in deskundigheid
waardoor beter passende oplossingen bij
complexe hulpvragen.
Eenduidigheid in wie of wat de nieuwe
Mijzo professional is.

‘Kijkje in de keuken” bij andere doelgroepen en locaties
om de transfereerbaarheid van kennis te vergoten.

TM
Medewerkers
TM, HBOV
Medewerkers

4.3 Werken met 1 multidisciplinair team per
afdeling.

Er wordt beter en sneller geanticipeerd
op complexe ondersteuningsvragen

Het organiseren van een werkatelier waar bij cliënten en
medewerkers invulling geven aan wie/wat/hoe de nieuwe
Mijzo professional eruit ziet.
Intensieve samenwerking met de teammanager B&B om
werkafspraken te maken en te streven naar 1
behandelteam voor Oosterheem met een visie op
inclusieve samenwerking

Wie voert uit?

Evaluatie voortgang
(kleur rood, oranje, groen)
Q1
Q2
Q3
Q4

Toelichting + vervolgacties

TM (B&B,
V&V, F.)
Behandelare
n

5. Gezonde bedrijfsvoering
•
•
•
•
•

Fusiedocument / meerjarenplan: Een organisatie in control blijven
Kaderbrief: Zicht houden op de belangrijkste processen middels adequate bedrijfsinformatie, terugdringen van administratieve lasten en een optimale technologische ondersteuning voor cliënt en medewerker. Op zoek
naar een waarden-gedreven systeem om kort-cyclisch wijzigingen op kwalitatief, financieel en ander gebied te signaleren/rapporteren en bij te sturen.
Relevante thema’s uit kwaliteitskader: Gebruik van informatie
Ontwikkelplan WLZ: nvt
Kwaliteitsmetingen: Opvallende resultaten uit dashboard bedrijfsvoering hierin opnemen.

Voornemens en plannen

Te behalen resultaat/ doelstelling

Uit te voeren acties
Wie voert uit?

Wat gaan we doen?

Wat merkt de cliënt ervan?

Wat is hiervoor nodig?

5.1 Binnen begroting blijven en onderzoeken
waar zaken efficiënter, goedkoper en
duurzamer kunnen om de administratieve
last te verminderen.

De zorg kan efficiënt worden geboden
binnen de financieringsstromen die de
cliënt meebrengt.

Het maken van een passend formatieplan waarbij kosten
per professional inzichtelijk zijn
Het maken van een passende forecast.
Twee maandelijkse evaluatie van de forecast met F&C.
Hernieuwen van de samenwerking met inkoop.

Evaluatie voortgang
(kleur rood, oranje, groen)
Q1
Q2
Q3
Q4

Toelichting + vervolgacties op voortgang

TM
F&C
Inkoop

6. Kwaliteitsmiddelen WLZ
Criteria waaraan moet worden voldaan om in aanmerking te komen voor het kwaliteitsbudget WLZ (85%) zijn:
• Het is bedoeld voor de inzet van extra zorgpersoneel voor cliënten ZZP en VVT 4 t/m 10 (verzorgenden, verpleegkundigen, helpende, behandelaren, geestelijk verzorgenden, gastvrouwen, medewerkers welzijn en
vrijwilligers coördinatoren)
• Het is alleen bedoeld voor extra zorgpersoneel dat ingezet wordt voor klanten waarop het kwaliteitskader van toepassing is: ZZP en VPT 4 t/m 10.

Het plan dient zo SMART mogelijk te worden opgesteld
Activiteit
Wat gaan we doen?

Resultaat
Wat willen we bereiken?

Middelen
Wat is hiervoor nodig?

Monitoren
Intern monitoren resultaat?

Niveau

FTE

€ (kosten)

Kostenplaats

Werving en selectie van gastvrouwen.
Behoud van de reeds werkzame
gastvrouwen.
Werving en selectie voor een
zorgondersteuner.
Behoud van de reeds werkzame
zorgondersteuners .
Samenwerking met stichting Blijf.
Behoud van begeleider en hond.

1

12,5

€498.262 FWG 15

Oosterheem

3

2,2

€111.841 FWG 35

Oosterheem

4

0,55

€ 29.637 FWG 45

Lage Pad

Behoud van de koks.
Faciliteren van opleidingen tot
leermeester, kok etc.
Realisatie van fase 2 van het interieurplan.

3

2

€110.000 FWG 35

Gastenservice

-

-

€70.000

Oosterheem

Opleiding tot beweegagoog en de inzet
hiervan.

3

1

€2000 opleiding
€50.836,81 FWG 35

Oosterheem

Continueren van de
vrijwilligerscoördinator.

3

0,3

€ 15.000 FWG 35

Oosterheem

Inzet van 8 leerlingen boven formatief in
het 1st en 2de leerjaar incl. een leercoach.

2/3/4

8,88

€ 312.752 FWG 35

Oosterheem

Inzet leercoach voor gehele locatie

3

0,7

€ 39.539,74 FWG 35

Seksualiteit zien als onderdeel van kwaliteit
van leven voor de cliënt. Ondersteuning van
zowel cliënten als medewerkers bij dit thema

Werven van een seksuoloog voor
inzetbaarheid cluster breed

-

OH 0.3

€ 14.396 FWG 60

B&B

Gespecialiseerde zorg en behandeling voor
de cliënt en diens netwerk. Intensieve
multidisciplinaire samenwerking.
Aanspreekpunt (ook telefonisch) voor
cliënten en naasten in de avond.
Ondersteuning van zorgmedewerkers
waardoor meer tijd voor de cliënt.
Eerder kamers gereed voor nieuwe cliënten
waardoor minderlange wacht- en
mutatietijd. Daarnaast veel achterstallig
werk door gebrek aan tijd en behoefte aan
5 dagen per week een huismeester voor
hand- en spandiensten
Het uitbreiden van de winkel om aan te
sluiten op de wensen en behoeften van de
(toekomstige) cliënt. Ter bevordering van
autonomie en zelfstandigheid.
Creëren van een fijne werkplek voor
medewerkers waarop op een juiste wijze
wordt gecommuniceerd en een ieder graag
werkt. Dit bevordert de kwaliteit van zorg en
leven voor de cliënten,
Faciliteren van een projectopdracht voor
niet-zorg studenten. Ter ontwikkeling van een
bredere kijk op zorg en het aantrekken van
ander arbeidskrachten.

Werven van een psychiater voor
inzetbaarheid cluster breed
Werven van een PIT-verpleegkundige
Uitbreiden van de receptie tot 20.00uur
zowel op week als weekenddagen.

-

1
0,5

€ …FWG ?
€ 64.400 50

Med. Vakg.
B&B

2

0,7

€ 31.000 FWG 25

Gastenservice

Uitbreiden van de huismeesters

-

0,44

€ 20.000 FWG 30

Hotelservice

Uitbreiden van de gastenservice

-

0,8

€ 34.000 FWG 25

Gastenservice

Continueren inzet teamcoach

-

1

€64.400 FWG 50

Oosterheem

Faciliteren en aantrekken van een
studentengroep. Formuleren van een
passende projectopdracht.

MBO/
HBO/
WO

0.2

€11.297 FWG 35

Opleiden/
begeleiding

(kleur rood, oranje, groen)+ toelichting

1.

Gemiddeld 4 gastvrouwen per afdeling
inzetten.

Het vergoten van welzijn voor de cliënt
zowel individueel als in groepsverband.

2.

Inzet zorgondersteuning op de
aandachtsgebieden rooster, zorg gerelateerd
administratie en bestellingen.

Verminderen van de administratieve last bij
zorgmedewerkers waardoor er meer tijd
voor de cliënt is.

3.

Inzet van contacthond dementie en
begeleider.

4.

Inzet van twee koks. Eén chefkok en tevens
leermeester. Eén souschef in opleiding tot
instellingskok.
Realisatie van het interieurplan Oosterheem
fase 2.

Het leveren van een unieke bijdrage en het
verrijken van het leven van mensen met
dementie.
Het bereiden van verse maaltijden voor alle
cliënten en het professionaliseren/uitbreiden
van de horecagelegenheid.
Het pand/woonomgeving de stimulerende
motiverende prikkel laten zijn voor de cliënt
i.p.v. de medewerker waarnaar schaarste is.
Tevens ter bevordering van zelfstandigheid,
vitaliteit en autonomie.
Een activiteitenaanbod gericht op bewegen
en vitaliteit. Een directe samenwerking met
de afdelingen en fysiotherapeut betreffende
specifieke behandeling en begeleiding.
Toename van het aantal vrijwilligers

5.

6.

Het ondersteunen van de vitaliteit en mobiliteit
van cliënten door de inzet van een
beweegagoog.

7.

Ondersteunen van de huidige vrijwilligers en
het actief werven van vrijwilligers door de inzet
van een vrijwilligerscoördinator.
Ruimte creëren van leerlingen om zich te
verdiepen en ontplooien door leerlingen
boven formatief op te leiden onder
begeleiding van een leercoach.
Hierbij wordt de leercoach volledig uit de
formatie gehaald zodat er veel tijd en
aandacht is voor de leerlingen( Toekomstige
medewerkers)
Bewustwording een aandacht voor intimiteit en
seksualiteit in het verpleeghuis. Taboe
doorbreken en diepgang aanbrengen door
het inzetten van een seksuoloog
Consultatie en intensieve samenwerking op het
gebied van complexe sociale-, verslavings-,
psychiatrische- en/of gedragsproblemen.
Uitbreiden van de receptionisten in de avond
ter begeleiding van bezoeker en cliënten
binnen de locatie.

8.

9.

10.
11.

12.

Uitbreiden van de huismeesters ter
ondersteuning van de huishouding, het
woongebouw en facilitair proces.

13.

Uitbreiden van de gastenservice voor het
invullen van de wijkfunctie en het vergoten van
het aanbod voor cliënten van Oosterheem

14.

Voortzetten van teamcoaching binnen
Oosterheem ter bevordering van
samenwerkingsprocessen en communicatie
binnen teams. Kernwaarde van de nieuwe
organisatie gezamenlijk inhoud geven.
Faciliteren van een projectopdracht voor
studenten

15.

Goed werkgeverschap richting leerlingen,
duurzaam behoud van leerlingen, kwaliteit
verhogen van leerlingen en voldoende tijd
en aandacht voor de cliënt.

16.

Aantrekken van mensen met een afstand tot
de arbeidsmarkt.

17.

Ontwikkelen van het gastvrijheidsconcept zoals
omschreven bij 2.4

18.

Realiseren van de zorgdriehoek en het
samenwerken / inschakelen/ benutten van het
netwerk van de cliënt
Inzet van afdelingsassistenten om de rand
voorwaardelijke werkzaamheden om goede
zorg te kunnen verlenen te organiseren.

19.

20.

Ontzorgen van de zorg door inzet
medewerkers hotelservices voor niet zorgtaken

Aantrekken van andere arbeidskrachten
dan enkel de zorgberoepen waar schaarste
heerst. Vergoten van de maatschappelijke
functie.
Het realiseren van o.a. de ervaring van ‘zich
welkom voelen’, menselijke benadering
(bejegening) met respect voor autonomie
en keuzevrijheid.

Aantrekken van een begeleider voor
mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt.

-

0,8

€ 35.000 FWG 35

Gatenservice

Aantrekken van een gastvrijheidscoach.

-

projectbasis

€ 4.000

Gastenservice

Het maken van een verbeterslag in het
samenwerking in en met een netwerk van
de cliënt(en)
Het beheren van voorraad en verdelen van
materialen weghalen bij de
zorgmedewerkers om zo meer tijd voor de
cliënten vrij te maken.
Zorgmedewerkers in hun kracht zetten door
voor niet zorgtaken medewerkers van
ondersteunende diensten in te zetten

Aantrekken van een SPH’er.

5

1

€64.395 FWG 50

Oosterheem

Aantrekken van afdelingsassistenten.

1

2

€ 79.722 FWG 15

Oosterheem

2

€ 85.000 FWG 25

Hotelservices

Uitbreiden uren hotelservices

Kwaliteitsplan 2021 WLZ

Eigenaar kwaliteitsplan

Mirriam van Zandbeek

Datum laatste evaluatie

Locatie:

SPOORWIEL

Aantal plaatsen:

Doelgroep

Aantal cliënten*:

Aantal FTE*:

*Peildatum 01-09-2020

Cliënt, daar waar thuis ook is

Met plezier naar het werk

Klanttevredenheid
(peildatum 01-09-2020 ZKN)

Medewerkerstevredenheid
(Resultaten van de laatste 3 metingen)
2020

2018

100%

83%

86%

Bevlogenheid

8,5

7,6

8,2

2020

Aanbevelingsvraag

2018

2019

Rapportcijfer

Samen het verschil maken en met lef ontdekken

2018

2017

7,6

X

Betrokkenheid

7,3

X

Tevredenheid

6,9

X

Werkgeverschap

6,9

X

2016

7,6

Couleur locale

Indicatoren basisveiligheid (Resultaten van de laatste 3 metingen)

2019
2019
100%

2018

2017

100%

X

JA

JA

X

Aandacht voor eten en drinken

81,1%

X

X

Decubitus

2,7%

4,9%

X

Vrijheidsbeperkende maatregelen

16,2%

26,8%

20,6%

X

X

X

Advanced Care planning
Bespreken van medicatie incidenten

Continentie
Aantal MIK-meldingen
(Q1 t/m Q3 2020)

Medicatie

76

Vallen

34

Agressie

7

Overig

9

Kleinschalige gastvrije locatie in de wijk met verschillende type zorg (psychogeriatrie, intensieve
somatische zorg en verzorgingshuiszorg). De medewerker kent de bewoner, bevlogen
medewerkers en tevreden bewoners. De stappen die afgelopen jaren gemaakt zijn in
samenverantwoordelijkheid, zelfstandigheid en zorg op maat.

1. Met plezier naar het werk
•
•
•
•
•

Fusiedocument / meerjarenplan: Een aantrekkelijke werkgever zijn, Verdere professionalisering van de staf,
Kaderbrief: Aandacht en waardering voor elkaar, samen verantwoordelijkheid nemen, leren, opleiden en verder ontwikkelen, instroom/uitstroom/goede mix aan opleidingsniveaus, duurzame inzetbaarheid, preventie,
vitaliteit, inspirerend leiderschap
Relevante thema’s kwaliteitskader WLZ: Leiderschap, governance en management, personele samenstelling.
Ontwikkelplan WLZ:
Resultaten uit kwaliteitsmetingen: MTO

Voornemens en plannen

Te behalen resultaat

Uit te voeren acties
Wie voert uit?

Wat gaan we doen?

Wat merkt de cliënt ervan?

Wat is hiervoor nodig?

Functiemix op alle zorgteams meer
gedifferentieerd, in functie en leeftijd.

Meer kennis en kunde in teams, meer diversiteit
binnen de zorgteams.

Aannemen van hoger opgeleide medewerkers,
opleiden van medewerkers nu in dienst.,

Transitie verzorgingshuiszorg naar
verpleeghuiszorg somatische afdeling

Meer zorg op maat, passend bij de indicatie en
wat daarvoor nodig is.

Roosters zijn volgens afgesproken regels
afgedicht binnen de bestaande kaders.
Ontwikkel/ jaargesprekken gepland en
uitgevoerd

Zoveel mogelijk vaste medewerkers op de
afdelingen, meer continuïteit
Jaarlijks gesprek met medewerkers over,
ambities, scholingen, duurzame inzet, pensioen
enz
Gastvrouwen en huishoudelijke dienst
medewerkers hebben inzicht in de te besteden
uren en taken die uitgevoerd dienen te worden
en kunnen hierin eigen keuzes maken binnen
de gestelde kaders

inzicht in wat nodig is bij indicatie en welke
competenties en opleidingsniveau daar voor
nodig zijn
Plan balans kwalitatieve en kwantitatieve inzet
Spoorwiel implementeren.
Jaarplanning gesprekken en uitleg doel
gesprek

Medewerker facilitair hebben net zoals
zorgteams inzicht in taken en uren.

Inzicht in uren en taken in Plan facilitair , dit
implementeren

Evaluatie voortgang
(kleur rood, oranje, groen)
Q1
Q2
Q3
Q4

Toelichting + vervolgacties op voortgang

ZorgTeams/
team
opleiden/
teamleider
Teamleider/
zorgteams
somatiek
Teamleider/
zorgteams
Teamleider

Teamleider/
collega’s
facilitair
managers.
Gastvrouwen
en
huishoudelijk
e
dienstmedew
erkers

2. Cliënt, daar waar thuis ook is
•
•

•
•
•

Fusiedocument / meerjarenplan: Cliënten kunnen alle vormen van zorg blijven ontvangen in het gebied tussen Breda, Tilburg, Den Bosch en Gorinchem, Het bieden van nog meer kennis en expertise en een breder
aanbod aan zorgproducten en ondersteuning, Ontwikkelen van verpleeghuiszorg thuis met inzet van het multidisciplinaire team en specialistische kennis en kunde,
Kaderbrief: De cliënt is altijd betrokken en maakt eigen keuzes, naasten zijn actief betrokken. Positieve gezondheid, de focus ligt niet op ziekte, maar op datgene wat de kwaliteit van leven bepaalt. Dialoog, luisteren,
oprechte aandacht en maatwerk. Doorontwikkeling bijzondere producten: verpleeghuiszorg thuis, Eigentijds wonen met passende ondersteuning, expertisecentrum Huntington en Parkinson, Wondzorg. Het leveren van
een goede kwaliteit met het kwaliteitskader als hulpmiddel.
Relevante thema’s kwaliteitskader WLZ : Persoonsgerichte zorg en ondersteuning, Wonen en Welzijn, Veiligheid, Leren en verbeteren van kwaliteit
Ontwikkelplan WLZ: Verpleeghuiszorg Thuis
Resultaten uit kwaliteitsmetingen: cliënttevredenheidsonderzoeken WLZ, in- en externe audits, meting basisindicatoren veiligheid.

Voornemens en plannen

Te behalen resultaat

Uit te voeren acties
Wie voert uit?

Wat gaan we doen?

Huiskamer gesprekken continueren en verder
vormgeven voor alle afdelingen.
Op loondonk Somatiek gezamenlijk
broodmaaltijd continueren.

Stimuleren van participatie van familie en
mantelzorg

3. Met lef ontdekken

Wat merkt de cliënt ervan?

Wat is hiervoor nodig?

Heeft inspraak op zaken die de afdeling en
eigen zorg aangaan

Participatie van de bewoners, inzet en inzicht
medewerkers

Teamleider /
zorgteams

Welzijn en welbevinden van bewoners en
aandacht voor voeding

Plan zoals ingezet blijven uitvoeren

Uitgaan van de mogelijkheden van cliënt en
mantelzorg. Zorg vult aan waar nodig

Welzijn betrekken, onderdeel maken in welkom
gesprek met nieuwe bewoner diens familie en
of mantelzorger en gezamenlijk mogelijkheden
op korte en lange termijn ontdekken.

Sfeermakers,
welzijn
brooddienst,
gastvrouwen
en
teamleider
Pb er, welzijn
en zorgteams

Evaluatie voortgang
(kleur rood, oranje, groen)
Q1
Q2
Q3
Q4

Toelichting + vervolgacties

•
•
•
•
•

Fusiedocument / meerjarenplan: Innovaties en vernieuwing
Kaderbrief: Innovaties en vernieuwingen om ‘anders werken’ te faciliteren en echt onderscheidend te zijn, Innovaties die bijdragen aan de maatschappelijke verandering, impact hebben en baanbrekend zijn. We dagen
iedereen uit om dingen anders te durven doen. Koploper zijn. Continu werken aan verbetering en vernieuwing, van mensen, processen, systemen, concepten en samenwerkers. ICT is ondersteunend aan de eigen regie
van de cliënt en ondersteunt medewerkers. Transitietafels in de regio’s, Samenwerking in wetenschappelijk onderzoek.
Relevante thema’s kwaliteitskader WLZ: Hulpbronnen
Ontwikkelplan WLZ: Zinnige zorg en Innovatie. Belangrijke thema’s hierin zijn behoud van eigen regie, zorg op afstand, vrijheid voor mensen met dementie, vermindering van administratieve lasten en arbeidsbesparing.
Kwaliteitsmetingen: n.v.t.: innovatie

Voornemens en plannen

Te behalen resultaat

Uit te voeren acties

Wat gaan we doen?

Wat merkt de cliënt ervan?

Wat is hiervoor nodig?

Uitbreiding contacten, “buiten binnen halen”

Diversiteit in contacten

Overleg met consulent woningbouwvereniging,
huurders omliggende wijk

Mogelijkheden VPT in pand Loondonk of zorg
uitbreiding binnen dit pand

Diversiteit in contacten

Overleg woningbouwvereniging, zorgkantoor

Wie voert uit?

Welzijn/
vrijwilliger
coördinator
teamleider
Teamleider,
clustermana
ger

Evaluatie voortgang
(kleur rood, oranje, groen)
Q1
Q2
Q3
Q4

Toelichting + vervolgacties

4. Samen het verschil maken
•
•
•
•
•

Fusiedocument / meerjarenplan: Een aantrekkelijke samenwerkingspartner zijn en blijven
Kaderbrief: Iedereen kent de nieuwe organisatie, Integratie van zorg, behandeling en facilitair daar waar de cliënt woont, Loslaten van oude gewoonten en open staan voor verandering om zo positief en effectief de
nieuwe organisatie in te richten. In verbinding blijven met de externe omgeving en samenwerking in de keten.
Relevante thema’s kwaliteitskader WLZ: Hulpbronnen
Ontwikkelplan WLZ: nvt
Kwaliteitsmetingen: nvt: innovatie

Voornemens en plannen

Te behalen resultaat/ doelstelling

Uit te voeren acties
Wie voert uit?

Wat gaan we doen?

Wat merkt de cliënt ervan?

Wat is hiervoor nodig?

Ophalen ideeën uit huiskamergesprekken,
ontmoetingen met bewoners

Inspraak in veranderingen

Huiskamergesprekken, openheid en de
uitnodiging om te participeren

Welzijn,
teamleider

Thema bijeenkomsten met en voor
bewoners uit de behoefte van de bewoner

Welzijn en welbevinden wordt bevordert, meer
inzicht in de specifieke behoefte van de bewoner

Mogelijkheden aangeven, voortgaan op
verzoeken van bewoners

Gastvrijheid verder uitrollen bij medewerkers
facilitair

Ondervind meer gastvrijheid in de Loint

Thema bijeenkomst gastvrouwen en
sfeermakers

Jaarplan 20-21 Spoorwiel oppakken.

Medewerkers verder laten groeien in samen
verantwoordelijkheid, KIR, het vertrouwd maken in
het mogen meedenken enz

Tijd voor de bijeenkomsten en een coach

Welzijn,
geestelijk
verzorge,
sfeermaker
Teamleider,
gastvrouwen,
sfeermakers
Teamleider,
teams, coach

Evaluatie voortgang
(kleur rood, oranje, groen)
Q1
Q2
Q3
Q4

Toelichting + vervolgacties

Op verzoek bewoners thema gesprek Corona gehad
ism welzijn, geestelijk verzorger en sfeermakers.

In 2019/ 2020 gestart met visie bijeenkomsten voor alle
teams. Samen verantwoordelijkheid en wat dit
betekend voor het team onder de aandacht
gebracht, KIR, zorg op maat enz Bijeenkomsten voor
de verdieping hebben geen doorgang kunne vinden
ivm Corona.

5. Gezonde bedrijfsvoering
•
•
•
•
•

Fusiedocument / meerjarenplan: Een organisatie in control blijven
Kaderbrief: Zicht houden op de belangrijkste processen middels adequate bedrijfsinformatie, terugdringen van administratieve lasten en een optimale technologische ondersteuning voor cliënt en medewerker. Op zoek
naar een waarden-gedreven systeem om kort-cyclisch wijzigingen op kwalitatief, financieel en ander gebied te signaleren/rapporteren en bij te sturen.
Relevante thema’s uit kwaliteitskader: Gebruik van informatie
Ontwikkelplan WLZ: nvt
Kwaliteitsmetingen: Opvallende resultaten uit dashboard bedrijfsvoering hierin opnemen.

Voornemens en plannen

Te behalen resultaat/ doelstelling

Uit te voeren acties
Wie voert uit?

Wat gaan we doen?

Wat merkt de cliënt ervan?

Wat is hiervoor nodig?

Inzicht in begroting, kostenplaatsen, gelden
en wettelijke kaders facilitair

Kunnen sturen

Ondersteuning afdeling financiën, en een duidelijk en
eenduidig systeem.

Eenduidige systemen en rapportagetools
om zowel management en de teams inzicht
te geven in de finacieen van de teams

Kunnen sturen

Eenduidige en duidelijke systemen en rapportagetools,
ondersteuning financiën en ict

Evaluatie voortgang
(kleur rood, oranje, groen)
Q1
Q2
Q3
Q4

Toelichting + vervolgacties op voortgang

Teamleider,
afdeling
financiën,
team facilitair
Afdeling
financiën, ict,
teams en
teamleider

6. Kwaliteitsmiddelen WLZ
Criteria waaraan moet worden voldaan om in aanmerking te komen voor het kwaliteitsbudget WLZ (85%) zijn:
• Het is bedoeld voor de inzet van extra zorgpersoneel voor cliënten ZZP en VVT 4 t/m 10 (verzorgenden, verpleegkundigen, helpende, behandelaren, geestelijk verzorgenden, gastvrouwen, medewerkers welzijn en
vrijwilligers coördinatoren).
• Het is alleen bedoeld voor extra zorgpersoneel dat ingezet wordt voor klanten waarop het kwaliteitskader van toepassing is: ZZP en VPT 4 t/m 10.
Het plan dient zo SMART mogelijk te worden opgesteld.
Activiteit
Resultaat
Middelen
Monitoren
Wat gaan we doen?
Wat willen we bereiken?
Wat is hiervoor nodig?
Intern monitoren resultaat?
Niveau FTE
€ (kosten)
Kostenplaats
(kleur rood, oranje, groen)+ toelichting

1.

Inzet van Sfeermakers

Dagbesteding bewoners, toezicht en
aandacht welzijn en welbevinden

Sfeermakers, middelen bv om,
creatief

2

3,5

128.250,00

45200/ 45300

2.

Welzijn 2.0

Coaching welzijn en welbevinden en
expertise gvp

3.

Complementaire zorg

Bewoner ervaart rust en aandacht.

4.

Kwaliteitsverpleegkundige

5.

Te kunnen zijn, gezamenlijk te koken
enz
Opleiding welzijnsmedewerker
expertise gvp.

3

0,4

15.000

45800

Inzet opgeleide medewerkers tactiel
stimulering

3

0,4

18.000

45200

Kwaliteit is in elke team een onderwerp
en geborgd door een verpleegkundige
met dit aandachtsgebied

Verpleegkundige die tijd en
aandacht voor kwaliteit heeft binnen
het team en deelneemt aan de
kwaliteitscommissie

4

0,7

36,000

45300/
45500/45400/
45800

Kwaliteitsbewaker

Hbo verpleegkundige

Overstijgende kwaliteitsfunctionaris

5

0,3

6.

Differentiatie schoonmaak pg

Verzorgende en verpleegkundige doen
waar ze voor opgeleid zijn. Grote
huishoudelijke taken zijn uit het
takenpakket

Huishoudelijke dienst medewerkers en
tijd

1

0,5

19.000

45300

7.

Aandacht functionarissen rooster

Inzicht en aandacht voor team rooster

Tijd voor aangewezen personen met
inzicht, kwaliteit voor roosteren.

3

0,5

21,000

45

8.

Administratieve ondersteuner 0,4

Ondersteuning teamleider in fiattering
roosters, maken van pasjes en ander
administratieve taken

Teams en teamleider zijn ontlast.

3

0,4

19.000

9.

Aandacht functionaris facilitair

Medewerker specifiek belast voor
inhoudelijke facilitaire zaken
ondersteuning teamleider

Medewerker met de juiste
competenties hiervoor

2

0,4

16.000

10.

Zwerfwacht

Nachtdiensten worden ondersteund in
de dienst en er is altijd iemand
oproepbaar bij acute nood

Medewerkers

3

0,8

34.092

•
•
•

44100

Uitvoering plan 20/ 21 Spoorwiel: uren voor alle medewerkers van het Spoorwiel en de coaching. Berekening volgt nog. Weet niet goed waar deze te plaatsen.
Zwerfwacht voorheen in de 4 Waalwijkse locatie, begroot en gerealiseerd. Op kleine locaties zoals het spoorwiel noodzakelijk om intensieve zorg te kunnen verlenen aan bewoners die dit nodig hebben
en door 2 verzorgende geholpen moeten worden. Ook Bij calamiteiten en nood oproepbaar.
Ik mis de sociaal psychiatrisch verpleegkundig die ook voor de Waalwijkse locaties aangenomen is en op vraag inzetbaar is ter ondersteuning en coaching van het team bij onbegrepen gedrag van de
bewoners .

Kwaliteitsplan 2021 WLZ

Eigenaar kwaliteitsplan

Mark Beerens, Irmgard Pols, Linda van
de Broek

Datum laatste evaluatie

Locatie:

Slotjesveste

Aantal plaatsen:

41

Doelgroep

Somatiek

Aantal cliënten*:

41

Aantal FTE*:

Zt + fz + BB =

*Peildatum 01-09-2020

Cliënt, daar waar thuis ook is

Met plezier naar het werk

Klanttevredenheid
(peildatum 01-09-2020 ZKN)

Medewerkerstevredenheid
(Resultaten van de laatste 3 metingen)
2020

2019

2020

Aanbevelingsvraag
Rapportcijfer

2018

2018

90%

Bevlogenheid

8,2

8,1

Betrokkenheid

8,4

Tevredenheid

7,6

Werkgeverschap

7,5

Samen het verschil maken en met lef ontdekken

Couleur locale

Indicatoren basisveiligheid (Resultaten van de laatste 3 metingen)

PG

2019
2019

2018
SOM

PG

2017
SOM

Advanced Care planning

100%

97,4%

Bespreken van medicatie incidenten

100%

100%

Aandacht voor eten en drinken

84,2%

Decubitus

17,9%

7,7%

0%

56,4%

Vrijheidsbeperkende middelen
Continentie
Aantal MIK-meldingen
(Q1 t/m Q3 2020)

2018

95%

89,2%
Medicatie

90

Vallen

34

Agressie

15

PG

SOM

8,3

2017

2016

Overig

16

1. Met plezier naar het werk
•
•
•
•
•

Fusiedocument / meerjarenplan: Een aantrekkelijke werkgever zijn, Verdere professionalisering van de staf,
Kaderbrief: Aandacht en waardering voor elkaar, samen verantwoordelijkheid nemen, leren, opleiden en verder ontwikkelen, instroom/uitstroom/goede mix aan opleidingsniveaus, duurzame inzetbaarheid, preventie,
vitaliteit, inspirerend leiderschap
Relevante thema’s kwaliteitskader WLZ: Leiderschap, governance en management, personele samenstelling.
Ontwikkelplan WLZ:
Resultaten uit kwaliteitsmetingen: MTO

Voornemens en plannen

Te behalen resultaat

Uit te voeren acties
Wie voert uit?

Wat gaan we doen?

Wat merkt de cliënt ervan?

Wat is hiervoor nodig?

Blijven investeren in goed passend
opleidingsaanbod voor alle disciplines

Medewerkers beschikken over de juiste kennis
en kunde passend bij doelgroep. Medewerkers
kunnen zorgbehoefte op maat leveren.
Tevreden medewerkers.
Goede continuiteit van zorg. Inzet van tijdelijke
externen blijft tot minimum beperkt.
Medewerkers ervaren tijd en rust om
werkzaamheden optimaal uit te kunnen voeren
en worden niet overvraagd. Positieve invloed
op uitstroom.
Gemotiveerde medewerkers die zowel fysiek
als mentaal fit zijn om dienst- en zorgverlening
te kunnen bieden.

Opleidingsjaarplan incl. Budget.
Goed passend opleidingsaanbod en
samenwerking met afdeling Opleidingen.

Afdeling
opleidingen
ism tm’s.

Passende begroting op basis van huidige zzp
mix. ZZP mix wordt gedurende jaar bewaakt en
bijgesteld waar nodig. Daar waar omzetstijging
is, moet ook uitbreiding formatie (tijdelijk)
mogelijk zijn. Goede inrichting flexibele schil.

Teammanag
ers ism BC en
HR

Functiedifferentiatie bij alle disciplines.

Teammanag
ers, HR,
medewerkers

Personele bezetting is op orde conform de
geldende normen

Duurzame inzetbaarheid van medewerkers uit
alle disciplines

Evaluatie voortgang
(kleur rood, oranje, groen)
Q1
Q2
Q3
Q4

Toelichting + vervolgacties op voortgang

2. Cliënt, daar waar thuis ook is
•
•

•
•
•

Fusiedocument / meerjarenplan: Cliënten kunnen alle vormen van zorg blijven ontvangen in het gebied tussen Breda, Tilburg, Den Bosch en Gorinchem, Het bieden van nog meer kennis en expertise en een breder
aanbod aan zorgproducten en ondersteuning, Ontwikkelen van verpleeghuiszorg thuis met inzet van het multidisciplinaire team en specialistische kennis en kunde,
Kaderbrief: De cliënt is altijd betrokken en maakt eigen keuzes, naasten zijn actief betrokken. Positieve gezondheid, de focus ligt niet op ziekte, maar op datgene wat de kwaliteit van leven bepaalt. Dialoog, luisteren,
oprechte aandacht en maatwerk. Doorontwikkeling bijzondere producten: verpleeghuiszorg thuis, Eigentijds wonen met passende ondersteuning, expertisecentrum Huntington en Parkinson, Wondzorg. Het leveren van
een goede kwaliteit met het kwaliteitskader als hulpmiddel.
Relevante thema’s kwaliteitskader WLZ : Persoonsgerichte zorg en ondersteuning, Wonen en Welzijn, Veiligheid, Leren en verbeteren van kwaliteit
Ontwikkelplan WLZ: Verpleeghuiszorg Thuis
Resultaten uit kwaliteitsmetingen: cliënttevredenheidsonderzoeken WLZ, in- en externe audits, meting basisindicatoren veiligheid.

Voornemens en plannen

Te behalen resultaat

Uit te voeren acties

Wat gaan we doen?

Wat merkt de cliënt ervan?

Wat is hiervoor nodig?

Betrekken verpleegkundige expertise op het
gebied van Parkinson, wondzorg, palliatieve zorg
NAH, etc.

De cliënt ervaart dat de toegepaste zorg
kwalitatief verbetert.
Medewerkers ‘leren’ doordat ze zich op
specifieke zorgvragen laten informeren door
specialisten.

Introductie in de teams van specialismen in de
organisatie die nog niet bekend zijn.
Algemeen organisatie beleid en borging van
de kosten voor de inzet van deze specialisten.

Inzet verpleegkundige serviceteam t.b.v.
blijvende ontwikkeling van professionele en
kwalitatief inhoudelijke zorg

De cliënt ervaart de zorg consistent en continu.
De zorgverlening voldoet aan professionele
standaarden

Gevraagd en ongevraagd advies en
begeleiding van de verpleegkundige van het
Serviceteam

Postieve gezondheid beter onder de aandacht
brengen

Client wordt daadwerkelijk gekend en gezien
en ervaart focus niet op ziekte maar op wat
kwaliteit van leven bepaalt

Individuele aandacht, kennis van zorgleefplan
en handelen iom client. Scholing voor
medewerkers uit alle disciplines op dit
onderwerp.

Wie voert uit?

Evaluatie voortgang
(kleur rood, oranje, groen)
Q1
Q2
Q3
Q4

Toelichting + vervolgacties

TMZ&W,
beleidsburea
u,

Teamcoach
Serviceteam

3. Met lef ontdekken
•
•
•

Fusiedocument / meerjarenplan: Innovaties en vernieuwing
Kaderbrief: Innovaties en vernieuwingen om ‘anders werken’ te faciliteren en echt onderscheidend te zijn, Innovaties die bijdragen aan de maatschappelijke verandering, impact hebben en baanbrekend zijn. We dagen
iedereen uit om dingen anders te durven doen. Koploper zijn. Continu werken aan verbetering en vernieuwing, van mensen, processen, systemen, concepten en samenwerkers. ICT is ondersteunend aan de eigen regie
van de cliënt en ondersteunt medewerkers. Transitietafels in de regio’s, Samenwerking in wetenschappelijk onderzoek.
Relevante thema’s kwaliteitskader WLZ: Hulpbronnen

•
•

Ontwikkelplan WLZ: Zinnige zorg en Innovatie. Belangrijke thema’s hierin zijn behoud van eigen regie, zorg op afstand, vrijheid voor mensen met dementie, vermindering van administratieve lasten en arbeidsbesparing.
Kwaliteitsmetingen: n.v.t.: innovatie

Voornemens en plannen

Te behalen resultaat

Uit te voeren acties

Wat gaan we doen?

Wat merkt de cliënt ervan?

Wat is hiervoor nodig?

Slimme incontinentie materialen
Start pilot “slimme inco” vanuit project anders
werken.
Inzet innovatieve technologie
Pilots uitvoeren

Comfortabel dag en nacht doorkomen zonder
onnodige verschoning. Verschoning alleen
indien nodig.
Goede desinfectie van ruimtes, minder
lichamelijke belasting voor hhd medewerkers,
meer tijd voor cliëntgebonden schoonmaak.

Inzet expertise aanleverende partijen. Uitleg
aan personeel, cliënten en contactpersonen.
Ondersteunende technologie (via leverancier)
Inzet moon beaming technologie
Robotisering stofwissen en schrobzuigtechniek

Wie voert uit?

Evaluatie voortgang
(kleur rood, oranje, groen)
Q1
Q2
Q3
Q4

Toelichting + vervolgacties

Abene inco
TM
medewerkers
Gebruik maken van 15% ruimte extra gelden voor materiele
zaken

4. Samen het verschil maken
•
•
•
•
•

Fusiedocument / meerjarenplan: Een aantrekkelijke samenwerkingspartner zijn en blijven
Kaderbrief: Iedereen kent de nieuwe organisatie, Integratie van zorg, behandeling en facilitair daar waar de cliënt woont, Loslaten van oude gewoonten en open staan voor verandering om zo positief en effectief de
nieuwe organisatie in te richten. In verbinding blijven met de externe omgeving en samenwerking in de keten.
Relevante thema’s kwaliteitskader WLZ: Hulpbronnen
Ontwikkelplan WLZ: nvt
Kwaliteitsmetingen: nvt: innovatie

Voornemens en plannen

Te behalen resultaat/ doelstelling

Uit te voeren acties
Wie voert uit?

Wat gaan we doen?

Wat merkt de cliënt ervan?

Wat is hiervoor nodig?

Verbinden van disciplines. Medewerkers
zorg, FZ en behandeling gaan meer zicht
hebben op elkaars werkzaamheden.
“Chantal komt werken” (loop een dag mee
met je collega uit een andere discipline)

Medewerkers van verschillende disciplines kennen
elkaars uitdagingen en zijn bereid om mee te
denken en te ondersteunen om deze uitdagingen
goed aan te gaan. Client ervaart betere
zorgverlening.

Mensen ruimte geven om daadwerkelijk
dagdeel bij een andere discipline mee te
draaien. Vooraf bedenken wat er aan vragen
namens eigen team zijn en dit gedurende
dagdeel bespreken. Terugkoppeling van
ervaring naar beide teams.

Teammanag
ers en
teamcoach
faciliteren.
Ook
initiatieven
van
medewerkers
stimuleren.

Buurtfunctie verder ontwikkelen meer
kennismaken met omliggende
welzijnspartners

Meer diversiteit aanbod welzijnsactiviteiten.
Leefwereld wordt groter, meer interactie met
mensen uit omgeving.

Contact leggen met partners. Integratie van
aanbod activiteiten en welzijn.

Teammanag
er zorg FZ en
coordinator
activiteiten

Evaluatie voortgang
(kleur rood, oranje, groen)
Q1
Q2
Q3
Q4

Toelichting + vervolgacties

5. Gezonde bedrijfsvoering
•
•
•
•
•

Fusiedocument / meerjarenplan: Een organisatie in control blijven
Kaderbrief: Zicht houden op de belangrijkste processen middels adequate bedrijfsinformatie, terugdringen van administratieve lasten en een optimale technologische ondersteuning voor cliënt en medewerker. Op zoek
naar een waarden-gedreven systeem om kort-cyclisch wijzigingen op kwalitatief, financieel en ander gebied te signaleren/rapporteren en bij te sturen.
Relevante thema’s uit kwaliteitskader: Gebruik van informatie
Ontwikkelplan WLZ: nvt
Kwaliteitsmetingen: Opvallende resultaten uit dashboard bedrijfsvoering hierin opnemen.

Voornemens en plannen

Te behalen resultaat/ doelstelling

Uit te voeren acties

Wat gaan we doen?

Wat merkt de cliënt ervan?

Wat is hiervoor nodig?

Gezonde bedrijfsvoering
Er is zicht op belangrijkste processen middels
adequate stuurinformatie
Optimale stuurinformatie (dashboard),
bijsturing gedurende het jaar op basis van
actuele stuurgegevens.

Geen tekorten op gebied van personeel
en middelen.

Structureel overleg met stafafdelingen
Bijsturen op resultaten en verwachtingen. Pro actief ipv
reactief sturen.

Wie voert uit?

Evaluatie voortgang
(kleur rood, oranje, groen)
Q1
Q2
Q3
Q4

Toelichting + vervolgacties op voortgang

6. Kwaliteitsmiddelen WLZ
Criteria waaraan moet worden voldaan om in aanmerking te komen voor het kwaliteitsbudget WLZ (85%) zijn:
• Het is bedoeld voor de inzet van extra zorgpersoneel voor cliënten ZZP en VVT 4 t/m 10 (verzorgenden, verpleegkundigen, helpende, behandelaren, geestelijk verzorgenden, gastvrouwen, medewerkers welzijn en
vrijwilligers coördinatoren).
• Het is alleen bedoeld voor extra zorgpersoneel dat ingezet wordt voor klanten waarop het kwaliteitskader van toepassing is: ZZP en VPT 4 t/m 10.
Het plan dient zo SMART mogelijk te worden opgesteld.
Activiteit
Resultaat
Middelen
Monitoren
Wat gaan we doen?
Wat willen we bereiken?
Wat is hiervoor nodig?
Intern monitoren resultaat?
Niveau FTE
€ (kosten)
Kostenplaats
(kleur rood, oranje, groen)+ toelichting

1.

Inzetten teamondersteuners op beide
afdelingen. 7 dagen per week.

2.

Behoud medewerkers welzijn.

3.

Inzet zwerfwacht

Zorgmedewerkers worden ontlast in het
uitvoeren van vele neventaken. Hierdoor
onstaat extra tijd voor zorg en welzijn.
Huidige inzet medewerkers welzijn blijft
behouden.
Door toename complexiteit en
zorgzwaarte nemen zorgvragen in de
nacht toe. Door inzet zwerfwacht
ervaren clienten juiste en tijdige zorg in
de nacht.

Inzet/werving teamondersteuners

1

2,8

Inzet zwerfwacht

2

1,66

Kwaliteitsplan 2021 WLZ

Eigenaar kwaliteitsplan

Petra Peters

Datum laatste evaluatie

Locatie:

BZA/ SIA/ CSB (nieuwe naam volgt Q1 2021)

Aantal plaatsen:

NVT

Doelgroep

NVT

Aantal cliënten*:

NVT

Aantal FTE*:

NTB

*Peildatum 01-09-2020

Cliënt, daar waar thuis ook is

Met plezier naar het werk

Klanttevredenheid
(peildatum 01-09-2020 ZKN)

Medewerkerstevredenheid
(Resultaten van de laatste 3 metingen)
2020

2019

2018

2018

2020

Aanbevelingsvraag

Bevlogenheid

Rapportcijfer

Betrokkenheid
Tevredenheid
Werkgeverschap

Samen het verschil maken en met lef ontdekken

Couleur locale

Indicatoren basisveiligheid (Resultaten van de laatste 3 metingen)

PG

2019
2019

Advanced Care planning
Bespreken van medicatie incidenten
Aandacht voor eten en drinken
Decubitus
Vrijheidsbeperkende middelen
Continentie
Aantal MIK-meldingen
(Q1 t/m Q3 2020)

Medicatie
Vallen
Agressie
Overig

2018
SOM

PG

2017
SOM

PG

SOM

2018

2017

2016

1. Met plezier naar het werk
•
•
•
•
•

Fusiedocument / meerjarenplan: Een aantrekkelijke werkgever zijn, Verdere professionalisering van de staf,
Kaderbrief: Aandacht en waardering voor elkaar, samen verantwoordelijkheid nemen, leren, opleiden en verder ontwikkelen, instroom/uitstroom/goede mix aan opleidingsniveaus, duurzame inzetbaarheid, preventie,
vitaliteit, inspirerend leiderschap
Relevante thema’s kwaliteitskader WLZ: Leiderschap, governance en management, personele samenstelling.
Ontwikkelplan WLZ:
Resultaten uit kwaliteitsmetingen: MTO

Voornemens en plannen

Te behalen resultaat

Uit te voeren acties

Wat gaan we doen?

Wat merkt de cliënt ervan?

Wat is hiervoor nodig?

Medewerkers BZA/SIA/CSB eenduidig informeren,
betrekken en invloed laten hebben bij de
ontwikkelplannen om te komen tot 1 team BZA

Een prettige werkomgeving en fijne werksfeer

Tijd en Draagvlak

Wie voert uit?

Evaluatie voortgang
(kleur rood, oranje, groen)
Q1
Q2
Q3
Q4

Toelichting + vervolgacties op voortgang

TM/team

2. Cliënt, daar waar thuis ook is
•
•

•
•
•

Fusiedocument / meerjarenplan: Cliënten kunnen alle vormen van zorg blijven ontvangen in het gebied tussen Breda, Tilburg, Den Bosch en Gorinchem, Het bieden van nog meer kennis en expertise en een breder
aanbod aan zorgproducten en ondersteuning, Ontwikkelen van verpleeghuiszorg thuis met inzet van het multidisciplinaire team en specialistische kennis en kunde,
Kaderbrief: De cliënt is altijd betrokken en maakt eigen keuzes, naasten zijn actief betrokken. Positieve gezondheid, de focus ligt niet op ziekte, maar op datgene wat de kwaliteit van leven bepaalt. Dialoog, luisteren,
oprechte aandacht en maatwerk. Doorontwikkeling bijzondere producten: verpleeghuiszorg thuis, Eigentijds wonen met passende ondersteuning, expertisecentrum Huntington en Parkinson, Wondzorg. Het leveren van
een goede kwaliteit met het kwaliteitskader als hulpmiddel.
Relevante thema’s kwaliteitskader WLZ : Persoonsgerichte zorg en ondersteuning, Wonen en Welzijn, Veiligheid, Leren en verbeteren van kwaliteit
Ontwikkelplan WLZ: Verpleeghuiszorg Thuis
Resultaten uit kwaliteitsmetingen: cliënttevredenheidsonderzoeken WLZ, in- en externe audits, meting basisindicatoren veiligheid.

Voornemens en plannen

Te behalen resultaat

Uit te voeren acties

Wat gaan we doen?

Wat merkt de cliënt ervan?

Wat is hiervoor nodig?

Verkenning nauwere samenwerking met Cluster
Thuis

Ondersteuning aan zorgmedewerkers in de wijk

Tijd

Efficiënt en effectief te woord staan client

Wie voert uit?

Evaluatie voortgang
(kleur rood, oranje, groen)
Q1
Q2
Q3
Q4

Toelichting + vervolgacties

TM
Team BZA

3. Met lef ontdekken
•
•
•
•
•

Fusiedocument / meerjarenplan: Innovaties en vernieuwing
Kaderbrief: Innovaties en vernieuwingen om ‘anders werken’ te faciliteren en echt onderscheidend te zijn, Innovaties die bijdragen aan de maatschappelijke verandering, impact hebben en baanbrekend zijn. We dagen
iedereen uit om dingen anders te durven doen. Koploper zijn. Continu werken aan verbetering en vernieuwing, van mensen, processen, systemen, concepten en samenwerkers. ICT is ondersteunend aan de eigen regie
van de cliënt en ondersteunt medewerkers. Transitietafels in de regio’s, Samenwerking in wetenschappelijk onderzoek.
Relevante thema’s kwaliteitskader WLZ: Hulpbronnen
Ontwikkelplan WLZ: Zinnige zorg en Innovatie. Belangrijke thema’s hierin zijn behoud van eigen regie, zorg op afstand, vrijheid voor mensen met dementie, vermindering van administratieve lasten en arbeidsbesparing.
Kwaliteitsmetingen: n.v.t.: innovatie

Voornemens en plannen

Te behalen resultaat

Uit te voeren acties
Wie voert uit?

Wat gaan we doen?

(her)Implementeren Intake Thuis Mijzo
(muv van GRZ/ELV/Huntington)

Wat merkt de cliënt ervan?

•
•
•
•

Overgang naar verpleeghuis
verzachten
Client beter te leren kennen,
ontdekken
Samenwerken BZA, zorg en client
Boeien van medewerkers

Wat is hiervoor nodig?

Tijd
Draagvlak

TM BZA
Team BZA
Zorgmanager
Zorgteam

Evaluatie voortgang
(kleur rood, oranje,
groen)
Q1
Q2
Q3
Q4

Toelichting + vervolgacties

4. Samen het verschil maken
•
•
•
•
•

Fusiedocument / meerjarenplan: Een aantrekkelijke samenwerkingspartner zijn en blijven
Kaderbrief: Iedereen kent de nieuwe organisatie, Integratie van zorg, behandeling en facilitair daar waar de cliënt woont, Loslaten van oude gewoonten en open staan voor verandering om zo positief en effectief de
nieuwe organisatie in te richten. In verbinding blijven met de externe omgeving en samenwerking in de keten.
Relevante thema’s kwaliteitskader WLZ: Hulpbronnen
Ontwikkelplan WLZ: nvt
Kwaliteitsmetingen: nvt: innovatie

Voornemens en plannen

Te behalen resultaat/ doelstelling

Uit te voeren acties

Wat gaan we doen?

Wat merkt de cliënt ervan?

Wat is hiervoor nodig?

Ophalen wensen en behoeften t.o.v. BZA
vanuit locaties Mijzo

Optimale samenwerking

Informatie ophalen
Tijd

Wie voert uit?

Evaluatie voortgang
(kleur rood, oranje, groen)
Q1
Q2
Q3
Q4

Toelichting + vervolgacties

TM-Team

5. Gezonde bedrijfsvoering
•
•
•
•
•

Fusiedocument / meerjarenplan: Een organisatie in control blijven
Kaderbrief: Zicht houden op de belangrijkste processen middels adequate bedrijfsinformatie, terugdringen van administratieve lasten en een optimale technologische ondersteuning voor cliënt en medewerker. Op zoek
naar een waarden-gedreven systeem om kort-cyclisch wijzigingen op kwalitatief, financieel en ander gebied te signaleren/rapporteren en bij te sturen.
Relevante thema’s uit kwaliteitskader: Gebruik van informatie
Ontwikkelplan WLZ: nvt
Kwaliteitsmetingen: Opvallende resultaten uit dashboard bedrijfsvoering hierin opnemen.

Voornemens en plannen

Te behalen resultaat/ doelstelling

Uit te voeren acties

Wat gaan we doen?

Wat merkt de cliënt ervan?

Wat is hiervoor nodig?

Financieel gezond

Geen tekorten op gebied van personeel
en middelen.

Goed financieel informatiesysteem, structureel overleg met
BC

Wie voert uit?

Evaluatie voortgang
(kleur rood, oranje, groen)
Q1
Q2
Q3
Q4

Toelichting + vervolgacties op voortgang

TM BZA ism
BC

6. Kwaliteitsmiddelen WLZ
Criteria waaraan moet worden voldaan om in aanmerking te komen voor het kwaliteitsbudget WLZ (85%) zijn:
• Het is bedoeld voor de inzet van extra zorgpersoneel voor cliënten ZZP en VVT 4 t/m 10 (verzorgenden, verpleegkundigen, helpende, behandelaren, geestelijk verzorgenden, gastvrouwen, medewerkers welzijn en
vrijwilligers coördinatoren).
• Het is alleen bedoeld voor extra zorgpersoneel dat ingezet wordt voor klanten waarop het kwaliteitskader van toepassing is: ZZP en VPT 4 t/m 10.
Het plan dient zo SMART mogelijk te worden opgesteld.
Activiteit
Resultaat
Middelen
Monitoren
Wat gaan we doen?
Wat willen we bereiken?
Wat is hiervoor nodig?
Intern monitoren resultaat?
Niveau FTE
€ (kosten)
Kostenplaats
(kleur rood, oranje, groen)+ toelichting

Er zijn voor het BZA/ SIA/ CSB geen extra
middelen aangevraagd.

Kwaliteitsplan 2021 WLZ

Eigenaar kwaliteitsplan

Teammanagers Altenahove

Datum laatste evaluatie

Locatie:

Altenahove

Aantal plaatsen:

Doelgroep GRZ / Somatiek
/ GP / PG /

92 + 16 GRZ

Aantal cliënten*:

92

Aantal FTE*:

*Peildatum 01-09-2020

Cliënt, daar waar thuis ook is

Met plezier naar het werk

Klanttevredenheid
(peildatum 01-09-2020 ZKN)

Medewerkerstevredenheid
(Resultaten van de laatste 3 metingen)
2020

2018

92%

95%

91%

Bevlogenheid

7,9

8,0

7,8

Betrokkenheid

7,3

Tevredenheid

7,2

Werkgeverschap

7,1

2020

Aanbevelingsvraag
Rapportcijfer

2018

2019

2017

2016

2018
7,7

Samen het verschil maken en met lef ontdekken

Couleur locale

Indicatoren basisveiligheid (Resultaten van de laatste 3 metingen)

2021 wordt het jaar van verkenning in Altenahove en eventuele plannen maken omtrent de
doelgroepen en afdelingen. Bijvoorbeeld de afdelingen Akkerwinde en Morgenster zijn nog in het
bezit van 2 persoonskamers en de vraag is of er mogelijkheden zijn tot het creëren van 1 persoon
kamers. Deze afdelingen moeten de badkamers en toiletten delen met meerdere cliënten en de
vraag is ook of dit anders kan. Verder is het ook een onderzoekje waard om te overwegen een pgafdeling te reserveren voor de PG Client met een component rondom gedrag. ( Denk aan alle pgcliënten met grondslag dementie en die toch een GGZ-achtergrond hebben vaak ZZP7 ). De
afdeling voor cliënten met geronto psychiatrie voldoet maar daar zou een activiteitenruimte
geplaatst kunnen worden in de tuin.
De Wet Zorg en Dwang krijgt in 2021 meer vorm. Het zorgconcept dementie wordt getoetst per
afdeling. Wat is er nog nodig aan zorgtechnologie? Leven in vrijheid, wat is daar verder nog voor
nodig aan materialen, Scholing, teamsamenstelling enz.
De Guldenroede cliënten somatiek hebben een woonkamer nodig die meer gezelligheid uitstraalt
en daarin kan direct het lichtplan meegenomen worden als er uit het onderzoek komt dat de
cliënten PG daar kunnen wonen. De appartementen zijn niet toereikend voor somatiek cliënten.

PG

2019
2019

2018

2017

SOM

PG

SOM

Advanced Care planning

100%

97,4%

96,2%

97,4%

Bespreken van medicatie incidenten

100%

100%

100%

100%

Aandacht voor eten en drinken

70%

76,3

Decubitus

2%

15,8

4%

15,8

Vrijheidsbeperkende middelen

0,6%

0%

43%

44,7%

Continentie

94,1%

92,1

Aantal MIK-meldingen
(Q1 t/m Q3 2020)

Medicatie

158

Vallen

109

Agressie

98

Overig

46

PG

SOM

0%

10%

1. Met plezier naar het werk
•
•
•
•
•

Fusiedocument / meerjarenplan: Een aantrekkelijke werkgever zijn, Verdere professionalisering van de staf,
Kaderbrief: Aandacht en waardering voor elkaar, samen verantwoordelijkheid nemen, leren, opleiden en verder ontwikkelen, instroom/uitstroom/goede mix aan opleidingsniveaus, duurzame inzetbaarheid, preventie,
vitaliteit, inspirerend leiderschap
Relevante thema’s kwaliteitskader WLZ: Leiderschap, governance en management, personele samenstelling.
Ontwikkelplan WLZ:
Resultaten uit kwaliteitsmetingen: MTO

Voornemens en plannen

Te behalen resultaat

Uit te voeren acties

Wat gaan we doen?

Wat merkt de cliënt ervan?

Wat is hiervoor nodig?

Goede planning

Stabiliteit, rust en aandacht op de werkvloer

Goed leerklimaat

Kwaliteit van zorg

Focus op wat gaat goed

Positiviteit, sfeer op afdeling

mix niveaus, vaste planner, verantwoordelijke
regisseur van de dag
Goede ondersteuning praktijkbegeleiders, tijd
en ruimte voor leerlingenbegeleiders,
samenwerking met afdeling opleiding
Positieve benadering van medewerkers,
waardering kwaliteit zorg vanuit bewoners

Wie voert uit?

Evaluatie voortgang
(kleur rood, oranje, groen)
Q1
Q2
Q3
Q4

Toelichting + vervolgacties op voortgang

2. Cliënt, daar waar thuis ook is
•
•

•
•
•

Fusiedocument / meerjarenplan: Cliënten kunnen alle vormen van zorg blijven ontvangen in het gebied tussen Breda, Tilburg, Den Bosch en Gorinchem, Het bieden van nog meer kennis en expertise en een breder
aanbod aan zorgproducten en ondersteuning, Ontwikkelen van verpleeghuiszorg thuis met inzet van het multidisciplinaire team en specialistische kennis en kunde,
Kaderbrief: De cliënt is altijd betrokken en maakt eigen keuzes, naasten zijn actief betrokken. Positieve gezondheid, de focus ligt niet op ziekte, maar op datgene wat de kwaliteit van leven bepaalt. Dialoog, luisteren,
oprechte aandacht en maatwerk. Doorontwikkeling bijzondere producten: verpleeghuiszorg thuis, Eigentijds wonen met passende ondersteuning, expertisecentrum Huntington en Parkinson, Wondzorg. Het leveren van
een goede kwaliteit met het kwaliteitskader als hulpmiddel.
Relevante thema’s kwaliteitskader WLZ : Persoonsgerichte zorg en ondersteuning, Wonen en Welzijn, Veiligheid, Leren en verbeteren van kwaliteit
Ontwikkelplan WLZ: Verpleeghuiszorg Thuis
Resultaten uit kwaliteitsmetingen: cliënttevredenheidsonderzoeken WLZ, in- en externe audits, meting basisindicatoren veiligheid.

Voornemens en plannen

Te behalen resultaat

Uit te voeren acties
Wie voert uit?

Wat gaan we doen?

Wat merkt de cliënt ervan?

Wat is hiervoor nodig?

Onderzoek naar mogelijkheden afschalen 2persoonskamers

Eigen appartement, privacy, betere hygiëne,
kwaliteit van leven

Huiselijk creëren op afdeling(guldenroede)

Meer daglicht, prettigere omgeving

extra kamers bouwen of aantal bewoners
afschalen. Behoeften bepalen per doelgroep,
eventueel doelgroepen verhuizen
Verbouwing of eventuele mogelijkheden
bekijken met kunstlicht

CM, TM Zorg
+ FZ, TM
Behandeling
TM Zorg + FZ

Cliënt in eigen regie door middel van positieve
gezondheid

Cliënt kan leven blijven indelen zoals voorheen.
Hoeft niet mee in de structuur van een
afdeling. Veiligheid, onafhankelijkheid

Vanaf begin informatie ophalen van bewoner,
medewerkers vanuit cliënt laten denken (ander
proces),

TM Zorg

Evaluatie voortgang
(kleur rood, oranje, groen)
Q1
Q2
Q3
Q4

Toelichting + vervolgacties

3. Met lef ontdekken
•
•
•
•
•

Fusiedocument / meerjarenplan: Innovaties en vernieuwing
Kaderbrief: Innovaties en vernieuwingen om ‘anders werken’ te faciliteren en echt onderscheidend te zijn, Innovaties die bijdragen aan de maatschappelijke verandering, impact hebben en baanbrekend zijn. We dagen
iedereen uit om dingen anders te durven doen. Koploper zijn. Continu werken aan verbetering en vernieuwing, van mensen, processen, systemen, concepten en samenwerkers. ICT is ondersteunend aan de eigen regie
van de cliënt en ondersteunt medewerkers. Transitietafels in de regio’s, Samenwerking in wetenschappelijk onderzoek.
Relevante thema’s kwaliteitskader WLZ: Hulpbronnen
Ontwikkelplan WLZ: Zinnige zorg en Innovatie. Belangrijke thema’s hierin zijn behoud van eigen regie, zorg op afstand, vrijheid voor mensen met dementie, vermindering van administratieve lasten en arbeidsbesparing.
Kwaliteitsmetingen: n.v.t.: innovatie

Voornemens en plannen

Te behalen resultaat

Uit te voeren acties
Wie voert uit?

Wat gaan we doen?

Wat merkt de cliënt ervan?

Wat is hiervoor nodig?

Voeding anders aanbieden

Vers eten, meer afwisseling, inspraak cliënten,
betere kwaliteit, goedkoper

Maximale benutting van technologie

Goede dossiervoering, kwaliteit van zorg
verbeterd

Andere voedingsleverancier, inzichtelijkheid
budget, verse producten, aanpassingen
keukens
Goede technologische infrastructuur

TM FZ

TM Zorg

Evaluatie voortgang
(kleur rood, oranje, groen)
Q1
Q2
Q3
Q4

Toelichting + vervolgacties

4. Samen het verschil maken
•
•
•
•
•

Fusiedocument / meerjarenplan: Een aantrekkelijke samenwerkingspartner zijn en blijven
Kaderbrief: Iedereen kent de nieuwe organisatie, Integratie van zorg, behandeling en facilitair daar waar de cliënt woont, Loslaten van oude gewoonten en open staan voor verandering om zo positief en effectief de
nieuwe organisatie in te richten. In verbinding blijven met de externe omgeving en samenwerking in de keten.
Relevante thema’s kwaliteitskader WLZ: Hulpbronnen
Ontwikkelplan WLZ: nvt
Kwaliteitsmetingen: nvt: innovatie

Voornemens en plannen

Te behalen resultaat/ doelstelling

Uit te voeren acties
Wie voert uit?

Wat gaan we doen?

Wat merkt de cliënt ervan?

Wat is hiervoor nodig?

Locatiebreed samenwerken

Betere samenwerking tussen zorg en fz

FZ aan laten sluiten bij teamoverleggen,
overleggen over processen

Evaluatie voortgang
(kleur rood, oranje, groen)
Q1
Q2
Q3
Q4

Toelichting + vervolgacties

TM Zorg + FZ

5. Gezonde bedrijfsvoering
•
•
•
•
•

Fusiedocument / meerjarenplan: Een organisatie in control blijven
Kaderbrief: Zicht houden op de belangrijkste processen middels adequate bedrijfsinformatie, terugdringen van administratieve lasten en een optimale technologische ondersteuning voor cliënt en medewerker. Op zoek
naar een waarden-gedreven systeem om kort-cyclisch wijzigingen op kwalitatief, financieel en ander gebied te signaleren/rapporteren en bij te sturen.
Relevante thema’s uit kwaliteitskader: Gebruik van informatie
Ontwikkelplan WLZ: nvt
Kwaliteitsmetingen: Opvallende resultaten uit dashboard bedrijfsvoering hierin opnemen.

Voornemens en plannen

Te behalen resultaat/ doelstelling

Uit te voeren acties

Wat gaan we doen?

Wat merkt de cliënt ervan?

Wat is hiervoor nodig?

Duidelijke voedingsbudgetten per afdeling

Voedingskosten op budget

Budget naar zorg, duidelijke sturing en maandelijkse
terugkoppeling vanuit management

TM Zorg + FZ

Één dashboard met dezelfde cijfers.

ICT

Goede stuurinformatie voor teammanagers

Wie voert uit?

Evaluatie voortgang
(kleur rood, oranje, groen)
Q1
Q2
Q3
Q4

Toelichting + vervolgacties op voortgang

6. Kwaliteitsmiddelen WLZ
Criteria waaraan moet worden voldaan om in aanmerking te komen voor het kwaliteitsbudget WLZ (85%) zijn:
• Het is bedoeld voor de inzet van extra zorgpersoneel voor cliënten ZZP en VVT 4 t/m 10 (verzorgenden, verpleegkundigen, helpende, behandelaren, geestelijk verzorgenden, gastvrouwen, medewerkers welzijn en
vrijwilligers coördinatoren).
• Het is alleen bedoeld voor extra zorgpersoneel dat ingezet wordt voor klanten waarop het kwaliteitskader van toepassing is: ZZP en VPT 4 t/m 10.
Het plan dient zo SMART mogelijk te worden opgesteld.
Activiteit
Resultaat
Middelen
Monitoren
Wat gaan we doen?
Wat willen we bereiken?
Wat is hiervoor nodig?
Intern monitoren resultaat?
Niveau
FTE
€ (kosten)
Kostenplaats
(kleur rood, oranje, groen)+ toelichting

1.
2.

Ondersteuning vanuit FZ op afdeling
tijdens alle maaltijden
Extra Sfeer maken op de afdeling.

In het kader van dagbesteding een
activiteitenbegeleider (functie afhankelijk
van het nieuwe functiehuis) inzetten en
een SPH-medewerker.
Functiedifferentiatie: andere inzet, zodat
de kwaliteit naar een hoger niveau komt.

Meer gezelligheid en kwaliteit op de
afdelingen
AW/MS/WR: Dat de cliënten extra
ondersteunt worden bij alle activiteiten
rondom de maaltijden, spel, bewegen,
individuele aandacht dus meer
aandacht meer leefplezier hebben.
WR: Dat cliënten een dagbesteding
aangeboden wordt dit kan ook werk
gerelateerd zijn.
GR somatiek: kwaliteit van zorg
optimaliseren. O.a. Methodisch werken,
klinisch redeneren.

Andere inzet keukenpersoneel, op
afdelingen gefocust.
Akkerwinde: 105 uur functie
sfeermaker.
Morgenster: 105 uur functie
sfeerkamer
Wilgenroos: 70 uur functie sfeermaker
Wilgenroos: 24 uur activiteiten
begeleiding.
Wilgenroos: 24 uur SPH
Guldenroede: 70 uur functie
woonzorgbegeleider/MMZ

2

3,7

Altenahove

1

3,5

Awinde

1

3,5

MSter

1
3(schaal
35)
5
3
(schaal
40)

2,3
0,8
0,8
2,3
2,3

Wroos
Wroos
Wroos
Guldenroede

3.

Kwaliteitsplan 2021 WLZ

Eigenaar kwaliteitsplan
Datum laatste evaluatie

Locatie:

Antonia

Aantal plaatsen:

Doelgroep

Aantal cliënten*:

Aantal FTE*:

*Peildatum 01-09-2020

Cliënt, daar waar thuis ook is

Met plezier naar het werk

Klanttevredenheid
(peildatum 01-09-2020 ZKN)

Medewerkerstevredenheid
(Resultaten van de laatste 3 metingen)
2020

2018

100%

100%

100%

Bevlogenheid

8,2

8,3

8,1

Betrokkenheid

8

Tevredenheid

7,6

Werkgeverschap

7,5

2020

Aanbevelingsvraag

2018

2019

Rapportcijfer

Samen het verschil maken en met lef ontdekken

Couleur locale

Indicatoren basisveiligheid (Resultaten van de laatste 3 metingen)

PG

2019
2019

2018

2017

SOM

PG

SOM

Advanced Care planning

100%

100%

96,2%

100%

Bespreken van medicatie incidenten

100%

100%

100%

100%

Aandacht voor eten en drinken

100%

100%

Decubitus

0%

0%

10%

0%

Vrijheidsbeperkende middelen

0%

0%

50%

7,7%

100%

80%

Continentie
Aantal MIK-meldingen
(Q1 t/m Q3 2020)

Medicatie

70

Vallen

48

Agressie

10

Overig

7

PG

SOM

2018
7,9

2017

2016

1. Met plezier naar het werk
•
•
•
•
•

Fusiedocument / meerjarenplan: Een aantrekkelijke werkgever zijn, Verdere professionalisering van de staf,
Kaderbrief: Aandacht en waardering voor elkaar, samen verantwoordelijkheid nemen, leren, opleiden en verder ontwikkelen, instroom/uitstroom/goede mix aan opleidingsniveaus, duurzame inzetbaarheid, preventie,
vitaliteit, inspirerend leiderschap
Relevante thema’s kwaliteitskader WLZ: Leiderschap, governance en management, personele samenstelling.
Ontwikkelplan WLZ:
Resultaten uit kwaliteitsmetingen: MTO

Voornemens en plannen

Te behalen resultaat

Uit te voeren acties

Wat gaan we doen?

Wat merkt de cliënt ervan?

Wat is hiervoor nodig?

Goede planning

Stabiliteit, rust en aandacht op de werkvloer

Goed leerklimaat

Kwaliteit van zorg

Focus op wat gaat goed

Positiviteit, sfeer op afdeling

mix niveaus, vaste planner, verantwoordelijke
regisseur van de dag
Goede ondersteuning praktijkbegeleiders, tijd
en ruimte voor leerlingenbegeleiders,
samenwerking met afdeling opleiding
Positieve benadering van medewerkers,
waardering kwaliteit zorg vanuit bewoners

Wie voert uit?

Evaluatie voortgang
(kleur rood, oranje, groen)
Q1
Q2
Q3
Q4

Toelichting + vervolgacties op voortgang

2. Cliënt, daar waar thuis ook is
•
•

•
•
•

Fusiedocument / meerjarenplan: Cliënten kunnen alle vormen van zorg blijven ontvangen in het gebied tussen Breda, Tilburg, Den Bosch en Gorinchem, Het bieden van nog meer kennis en expertise en een breder
aanbod aan zorgproducten en ondersteuning, Ontwikkelen van verpleeghuiszorg thuis met inzet van het multidisciplinaire team en specialistische kennis en kunde,
Kaderbrief: De cliënt is altijd betrokken en maakt eigen keuzes, naasten zijn actief betrokken. Positieve gezondheid, de focus ligt niet op ziekte, maar op datgene wat de kwaliteit van leven bepaalt. Dialoog, luisteren,
oprechte aandacht en maatwerk. Doorontwikkeling bijzondere producten: verpleeghuiszorg thuis, Eigentijds wonen met passende ondersteuning, expertisecentrum Huntington en Parkinson, Wondzorg. Het leveren van
een goede kwaliteit met het kwaliteitskader als hulpmiddel.
Relevante thema’s kwaliteitskader WLZ : Persoonsgerichte zorg en ondersteuning, Wonen en Welzijn, Veiligheid, Leren en verbeteren van kwaliteit
Ontwikkelplan WLZ: Verpleeghuiszorg Thuis
Resultaten uit kwaliteitsmetingen: cliënttevredenheidsonderzoeken WLZ, in- en externe audits, meting basisindicatoren veiligheid.

Voornemens en plannen

Te behalen resultaat

Uit te voeren acties
Wie voert uit?

Wat gaan we doen?

Wat merkt de cliënt ervan?

Wat is hiervoor nodig?

Onderzoek naar mogelijkheden afschalen 2persoonskamers

Eigen appartement, privacy, betere hygiëne,
kwaliteit van leven

Huiselijk creëren op afdeling(guldenroede)

Meer daglicht, prettigere omgeving

extra kamers bouwen of aantal bewoners
afschalen. Behoeften bepalen per doelgroep,
eventueel doelgroepen verhuizen
Verbouwing of eventuele mogelijkheden
bekijken met kunstlicht

CM, TM Zorg
+ FZ, TM
Behandeling
TM Zorg + FZ

Cliënt in eigen regie door middel van positieve
gezondheid

Cliënt kan leven blijven indelen zoals voorheen.
Hoeft niet mee in de structuur van een
afdeling. Veiligheid, onafhankelijkheid

Vanaf begin informatie ophalen van bewoner,
medewerkers vanuit cliënt laten denken (ander
proces),

TM Zorg

Evaluatie voortgang
(kleur rood, oranje, groen)
Q1
Q2
Q3
Q4

Toelichting + vervolgacties

3. Met lef ontdekken
•
•
•
•
•

Fusiedocument / meerjarenplan: Innovaties en vernieuwing
Kaderbrief: Innovaties en vernieuwingen om ‘anders werken’ te faciliteren en echt onderscheidend te zijn, Innovaties die bijdragen aan de maatschappelijke verandering, impact hebben en baanbrekend zijn. We dagen
iedereen uit om dingen anders te durven doen. Koploper zijn. Continu werken aan verbetering en vernieuwing, van mensen, processen, systemen, concepten en samenwerkers. ICT is ondersteunend aan de eigen regie
van de cliënt en ondersteunt medewerkers. Transitietafels in de regio’s, Samenwerking in wetenschappelijk onderzoek.
Relevante thema’s kwaliteitskader WLZ: Hulpbronnen
Ontwikkelplan WLZ: Zinnige zorg en Innovatie. Belangrijke thema’s hierin zijn behoud van eigen regie, zorg op afstand, vrijheid voor mensen met dementie, vermindering van administratieve lasten en arbeidsbesparing.
Kwaliteitsmetingen: n.v.t.: innovatie

Voornemens en plannen

Te behalen resultaat

Uit te voeren acties
Wie voert uit?

Wat gaan we doen?

Wat merkt de cliënt ervan?

Wat is hiervoor nodig?

Voeding anders aanbieden

Vers eten, meer afwisseling, inspraak cliënten,
betere kwaliteit, goedkoper

Maximale benutting van technologie

Goede dossiervoering, kwaliteit van zorg
verbeterd

Andere voedingsleverancier, inzichtelijkheid
budget, verse producten, aanpassingen
keukens
Goede technologische infrastructuur

TM FZ

TM Zorg

Evaluatie voortgang
(kleur rood, oranje, groen)
Q1
Q2
Q3
Q4

Toelichting + vervolgacties

4. Samen het verschil maken
•
•
•
•
•

Fusiedocument / meerjarenplan: Een aantrekkelijke samenwerkingspartner zijn en blijven
Kaderbrief: Iedereen kent de nieuwe organisatie, Integratie van zorg, behandeling en facilitair daar waar de cliënt woont, Loslaten van oude gewoonten en open staan voor verandering om zo positief en effectief de
nieuwe organisatie in te richten. In verbinding blijven met de externe omgeving en samenwerking in de keten.
Relevante thema’s kwaliteitskader WLZ: Hulpbronnen
Ontwikkelplan WLZ: nvt
Kwaliteitsmetingen: nvt: innovatie

Voornemens en plannen

Te behalen resultaat/ doelstelling

Uit te voeren acties
Wie voert uit?

Wat gaan we doen?

Wat merkt de cliënt ervan?

Wat is hiervoor nodig?

Locatiebreed samenwerken

Betere samenwerking tussen zorg en fz

FZ aan laten sluiten bij teamoverleggen,
overleggen over processen

Evaluatie voortgang
(kleur rood, oranje, groen)
Q1
Q2
Q3
Q4

Toelichting + vervolgacties

TM Zorg + FZ

5. Gezonde bedrijfsvoering
•
•
•
•
•

Fusiedocument / meerjarenplan: Een organisatie in control blijven
Kaderbrief: Zicht houden op de belangrijkste processen middels adequate bedrijfsinformatie, terugdringen van administratieve lasten en een optimale technologische ondersteuning voor cliënt en medewerker. Op zoek
naar een waarden-gedreven systeem om kort-cyclisch wijzigingen op kwalitatief, financieel en ander gebied te signaleren/rapporteren en bij te sturen.
Relevante thema’s uit kwaliteitskader: Gebruik van informatie
Ontwikkelplan WLZ: nvt
Kwaliteitsmetingen: Opvallende resultaten uit dashboard bedrijfsvoering hierin opnemen.

Voornemens en plannen

Te behalen resultaat/ doelstelling

Uit te voeren acties

Wat gaan we doen?

Wat merkt de cliënt ervan?

Wat is hiervoor nodig?

Duidelijke voedingsbudgetten per afdeling

Voedingskosten op budget

Budget naar zorg, duidelijke sturing en maandelijkse
terugkoppeling vanuit management

TM Zorg + FZ

Één dashboard met dezelfde cijfers.

ICT

Goede stuurinformatie voor teammanagers

Wie voert uit?

Evaluatie voortgang
(kleur rood, oranje, groen)
Q1
Q2
Q3
Q4

Toelichting + vervolgacties op voortgang

6. Kwaliteitsmiddelen WLZ
Criteria waaraan moet worden voldaan om in aanmerking te komen voor het kwaliteitsbudget WLZ (85%) zijn:
• Het is bedoeld voor de inzet van extra zorgpersoneel voor cliënten ZZP en VVT 4 t/m 10 (verzorgenden, verpleegkundigen, helpende, behandelaren, geestelijk verzorgenden, gastvrouwen, medewerkers welzijn en
vrijwilligers coördinatoren).
• Het is alleen bedoeld voor extra zorgpersoneel dat ingezet wordt voor klanten waarop het kwaliteitskader van toepassing is: ZZP en VPT 4 t/m 10.
Het plan dient zo SMART mogelijk te worden opgesteld.
Activiteit
Resultaat
Middelen
Monitoren
Wat gaan we doen?
Wat willen we bereiken?
Wat is hiervoor nodig?
Intern monitoren resultaat?
Niveau FTE
€ (kosten)
Kostenplaats
(kleur rood, oranje, groen)+ toelichting

1.
2.

3.

Ondersteuning vanuit FZ op afdeling tijdens
alle maaltijden
Extra sfeermaker op de afdeling

Meer gezelligheid en kwaliteit op de
afdelingen rondom de maaltijden.
Er is toezicht op de huiskamer. Cliënten
worden extra ondersteunt in het welzijn.
Er is meer rust en ruimte voor gezelligheid
en individuele activiteiten

Andere inzet keukenpersoneel, op
afdelingen gefocust.
Somatiek: 70 uur sfeermaker
PG: 70 uur sfeermaker

2

1,9

Antonia

1
1

2,3
2,3

Antonia
soamtiek/PG

Kwaliteitsplan 2021 WLZ

Eigenaar kwaliteitsplan

Bas van de Ven

Datum laatste evaluatie

Locatie:

Eekhof

Aantal plaatsen:

56

Doelgroep

Aantal cliënten*:

Aantal FTE*:

*Peildatum 01-09-2020

Cliënt, daar waar thuis ook is

Met plezier naar het werk

Cliënttevredenheid
(peildatum 01-09-2020 ZKN)

Medewerkerstevredenheid
(Resultaten van de laatste 3 metingen)
2020

2018

100%

100%

100%

Bevlogenheid

9,6

9,1

9,0

2020

Aanbevelingsvraag

2018

2019

Rapportcijfer

Samen het verschil maken en met lef ontdekken

2018

2017

8,3

x

Betrokkenheid

8,3

x

Tevredenheid

8,0

x

Werkgeverschap

7,9

x

2016

8,0

Couleur locale

Indicatoren basisveiligheid (Resultaten van de laatste 3 metingen)

2019

2018

2017

100%

100%

X

JA

JA

X

Aandacht voor eten en drinken

100%

X

X

Decubitus

1,8%

1,8%

X

Vrijheidsbeperkende maatregelen

46,4%

44,6%

12,5%

X

X

X

Advanced Care planning
Bespreken van medicatie incidenten

Continentie
Aantal MIK-meldingen
(Q1 t/m Q3 2020)

Medicatie

123

Vallen

79

Agressie

29

Overig

92

Een open locatie waarbij cliënten de gehele vrijheid van de locatie en de
tuin kunnen benutten.

1. Met plezier naar het werk
•
•
•
•
•

Fusiedocument / meerjarenplan: Een aantrekkelijke werkgever zijn, Verdere professionalisering van de staf,
Kaderbrief: Aandacht en waardering voor elkaar, samen verantwoordelijkheid nemen, leren, opleiden en verder ontwikkelen, instroom/uitstroom/goede mix aan opleidingsniveaus, duurzame inzetbaarheid, preventie,
vitaliteit, inspirerend leiderschap
Relevante thema’s kwaliteitskader WLZ: Leiderschap, governance en management, personele samenstelling.
Ontwikkelplan WLZ:
Resultaten uit kwaliteitsmetingen: MTO

Voornemens en plannen

Te behalen resultaat

Uit te voeren acties

Wat gaan we doen?

Wat merkt de cliënt ervan?

Wat is hiervoor nodig?

Het behouden van goede professionals

Het goed begeleiden van nieuwe
medewerkers en medewerkers in een nieuwe
functie om zo medewerkers te behouden. Op
iedere locatie zijn inwerkcoaches gekoppeld
aan nieuwe medewerkers.
BIG scholingen van medewerkers zijn up to
date, de medewerker voelt zich ondersteund
en de kwaliteit is geborgd/neemt toe. Hierbij is
het volgen van e-learningmodules en het
deelnemen aan praktijktoetsingen algemeen
gebruik.

-

Behouden en verhogen van deskundigheid op
het gebied van scholing.

We kijken bij andere locaties en teams in de
keuken en kijken wat Eekhof daarvan kan leren.
Daarnaast nemen we deel aan de
deskundigheid bevorderende dagen die Mijzo
bied.

Minimaal 25% van de medewerkers van Eekhof
hebben in 2021 een werkbezoek gebracht aan
een ander team en/of een andere locatie met
het doel eens bij een ander in de keuken te
kijken en van elkaar te leren.

Kijken of team coaching van toegevoegde
waarde kan zijn om teams meer in balans te
krijgen waar nodig.

Een team dat beter in balans is, is in staat om
kwalitatief betere zorg te bieden aan onze
cliënten.

De rol van inwerkcoach wordt
geïmplementeerd ter begeleiding van
nieuwe medewerkers. Teams besluiten
samen wie die rol binnen het team oppakt.

-

De medewerker is zelf verantwoordelijk en
gemotiveerd om e-learningmodules
omtrent de BIG up to date te houden.
Kwaliteitsbewakers/verpleegkundigen MBO
en HBO helpen/ondersteunen (conform
taak-functieomschrijving)medewerkers bij
het aandacht hebben voor het up to date
houden van hun praktijktoetsingen omtrent
BIG-handelingen.
Elk kwartaal gaat minimaal 1 persoon van
het team een dienst / paar diensten
meedraaien bij een ander team (andere
locatie – andere organisatie) en doet
verslag van deze ervaring aan de andere
teamleden.
Samen verantwoordelijke teams zien erop
toe dat teamleden wisselend deelnemen
aan beleidsvoorbereidende overleggen
(BVO), inspiratiedagen, ambitiedagen, etc.
Discussiemoment plannen in het
afstemmingsoverleg/in de teams om te kijken
of er behoefte is aan team coaching en welke
voordelen dit op zou kunnen leveren.

Wie voert uit?

Evaluatie voortgang
(kleur rood, oranje, groen)
Q1
Q2
Q3
Q4

Toelichting + vervolgacties op voortgang

-Teamleider
en teams

-Medewerker
-Kwaliteitsbewaker
MBO
-Kwaliteitsvpk
HBO

-Teamleider
- Coördinatie
HBO-V

-Teamleiders
initieert.

2. Cliënt, daar waar thuis ook is
•
•

•
•
•

Fusiedocument / meerjarenplan: Cliënten kunnen alle vormen van zorg blijven ontvangen in het gebied tussen Breda, Tilburg, Den Bosch en Gorinchem, Het bieden van nog meer kennis en expertise en een breder
aanbod aan zorgproducten en ondersteuning, Ontwikkelen van verpleeghuiszorg thuis met inzet van het multidisciplinaire team en specialistische kennis en kunde,
Kaderbrief: De cliënt is altijd betrokken en maakt eigen keuzes, naasten zijn actief betrokken. Positieve gezondheid, de focus ligt niet op ziekte, maar op datgene wat de kwaliteit van leven bepaalt. Dialoog, luisteren,
oprechte aandacht en maatwerk. Doorontwikkeling bijzondere producten: verpleeghuiszorg thuis, Eigentijds wonen met passende ondersteuning, expertisecentrum Huntington en Parkinson, Wondzorg. Het leveren van
een goede kwaliteit met het kwaliteitskader als hulpmiddel.
Relevante thema’s kwaliteitskader WLZ : Persoonsgerichte zorg en ondersteuning, Wonen en Welzijn, Veiligheid, Leren en verbeteren van kwaliteit
Ontwikkelplan WLZ: Verpleeghuiszorg Thuis
Resultaten uit kwaliteitsmetingen: cliënttevredenheidsonderzoeken WLZ, in- en externe audits, meting basisindicatoren veiligheid.

Voornemens en plannen

Te behalen resultaat

Uit te voeren acties
Wie voert uit?

Wat gaan we doen?

Wat merkt de cliënt ervan?

Wat is hiervoor nodig?

Evaluatie voortgang
(kleur rood, oranje, groen)
Q1
Q2
Q3
Q4

Toelichting + vervolgacties

Aandacht voor de eigen regie van de cliënt en
diens naasten.

De cliënt is altijd betrokken en maakt eigen
keuzes, naasten zijn actief betrokken

-

-

Medezeggenschap wordt samen met de
cliëntenraad georganiseerd. Tijdens de
cliëntenraadsvergadering komt dit
onderwerp op de agenda.
2 keer per jaar evalueren teams door
middel van het evaluatie-instrument Klant
in regie.

3. Met lef ontdekken
•
•
•
•
•

Fusiedocument / meerjarenplan: Innovaties en vernieuwing
Kaderbrief: Innovaties en vernieuwingen om ‘anders werken’ te faciliteren en echt onderscheidend te zijn, Innovaties die bijdragen aan de maatschappelijke verandering, impact hebben en baanbrekend zijn. We dagen
iedereen uit om dingen anders te durven doen. Koploper zijn. Continu werken aan verbetering en vernieuwing, van mensen, processen, systemen, concepten en samenwerkers. ICT is ondersteunend aan de eigen regie
van de cliënt en ondersteunt medewerkers. Transitietafels in de regio’s, Samenwerking in wetenschappelijk onderzoek.
Relevante thema’s kwaliteitskader WLZ: Hulpbronnen
Ontwikkelplan WLZ: Zinnige zorg en Innovatie. Belangrijke thema’s hierin zijn behoud van eigen regie, zorg op afstand, vrijheid voor mensen met dementie, vermindering van administratieve lasten en arbeidsbesparing.
Kwaliteitsmetingen: n.v.t.: innovatie

Voornemens en plannen

Te behalen resultaat

Uit te voeren acties

Wat gaan we doen?

Wat merkt de cliënt ervan?

Wat is hiervoor nodig?

We pakken uitdagingen en nieuwe situaties aan
met een open blik, waarbij we pogen op nieuwe
manieren naar creatieve oplossingen te zoeken.

Kwaliteit van zorg in de brede zin van het
woord proberen te verbeteren door lef te
tonen, te experimenteren op technisch gebied
en sociaal gebied.

-

-

-

-

Wie voert uit?

Evaluatie voortgang
(kleur rood, oranje, groen)
Q1
Q2
Q3
Q4

Toelichting + vervolgacties

Middelen worden beschikbaar gesteld door
teamleider, faciliteert dat er ruimte is voor
experimenten.
Elk team denkt na over mogelijkheden om
het leven van bewoners of hun eigen werk
te verbeteren en voert tenminste 1
experiment uit (eventueel met
ondersteuning van De Ideeënfabriek).
Medewerkers nog meer inzicht verschaffen
in wat dementie betekent voor cliënten.
Alle medewerkers wonen de
theatervoorstelling ‘Dag mama!’ bij.
100 medewerkers x 40 euro
ICT vragen te ondersteunen bij de
verschillende technische vraagstukken op
locatie.
Er ligt een model “jaargesprekken” nieuwe
stijl als opvolger van het model FG, inclusief
een zelfevaluatie – instrument voor samen
verantwoordelijke teams.

4. Samen het verschil maken
•
•
•
•
•

Fusiedocument / meerjarenplan: Een aantrekkelijke samenwerkingspartner zijn en blijven
Kaderbrief: Iedereen kent de nieuwe organisatie, Integratie van zorg, behandeling en facilitair daar waar de cliënt woont, Loslaten van oude gewoonten en open staan voor verandering om zo positief en effectief de
nieuwe organisatie in te richten. In verbinding blijven met de externe omgeving en samenwerking in de keten.
Relevante thema’s kwaliteitskader WLZ: Hulpbronnen
Ontwikkelplan WLZ: nvt
Kwaliteitsmetingen: nvt: innovatie

Voornemens en plannen

Te behalen resultaat/ doelstelling

Uit te voeren acties
Wie voert uit?

Wat gaan we doen?

Wat merkt de cliënt ervan?

Wat is hiervoor nodig?

Integreren van zorg, behandeling, welzijn en
facilitair daar waar de cliënt woont,
ondersteund door de staforganisatie,

Alle disciplines werken ter ondersteuning van het
welzijn van de cliënt. Samen kijken de disciplines
hoe zij tegemoet kunnen komen aan de vraag van
de cliënt.
Cliënten en medewerkers ervaren de voordelen
van Mijzo. Uitdagingen worden samen opgepakt.

-

De fusie naar Mijzo zorgt voor nieuwe
kansen en uitdagingen, samen gaan we
deze oppakken.

-

Individuele begeleiding wordt uitgebreid
(actie 2020 kwaliteitsgelden) zodat er
dagelijks individuele begeleiding is voor
onze cliënten, ook om naar buiten te gaan.
Maandelijks de fusie bespreken in het
afstemmingsoverleg. Waar liggen
onbenutte kansen?

Evaluatie voortgang
(kleur rood, oranje, groen)
Q1
Q2
Q3
Q4

Toelichting + vervolgacties

5. Gezonde bedrijfsvoering
•
•
•
•
•

Fusiedocument / meerjarenplan: Een organisatie in control blijven
Kaderbrief: Zicht houden op de belangrijkste processen middels adequate bedrijfsinformatie, terugdringen van administratieve lasten en een optimale technologische ondersteuning voor cliënt en medewerker. Op zoek
naar een waarden-gedreven systeem om kort-cyclisch wijzigingen op kwalitatief, financieel en ander gebied te signaleren/rapporteren en bij te sturen.
Relevante thema’s uit kwaliteitskader: Gebruik van informatie
Ontwikkelplan WLZ: nvt
Kwaliteitsmetingen: Opvallende resultaten uit dashboard bedrijfsvoering hierin opnemen.

Voornemens en plannen

Te behalen resultaat/ doelstelling

Uit te voeren acties
Wie voert uit?

Wat gaan we doen?

Wat merkt de cliënt ervan?

Wat is hiervoor nodig?

Administratielast verminderen en kwaliteit
van het ECD verbeteren.

Het ECD kent aanpassingen, gericht op
administratieve lastenverlichting en de
kwaliteit van het ECD is verbeterd.

-

-

Het ontwikkelen en implementeren van
verbeteringen in het ECD.
Een pilot om aanpassingen te monitoren en de
verbeteringen/veranderingen in het ECD te
implementeren.
Continu blijven we binnen Eekhof alert dat we onze
lasten zoveel mogelijk verminderen door middel van
creatief te kijken naar uitdagingen.

Evaluatie voortgang
(kleur rood, oranje, groen)
Q1
Q2
Q3
Q4

Toelichting + vervolgacties op voortgang

-HBO-V
-Aandachts
functionaris
ECD
-Pb’ers/teams

6. Kwaliteitsmiddelen WLZ
Criteria waaraan moet worden voldaan om in aanmerking te komen voor het kwaliteitsbudget WLZ (85%) zijn:
• Het is bedoeld voor de inzet van extra zorgpersoneel voor cliënten ZZP en VVT 4 t/m 10 (verzorgenden, verpleegkundigen, helpende, behandelaren, geestelijk verzorgenden, gastvrouwen, medewerkers welzijn en
vrijwilligers coördinatoren).
• Het is alleen bedoeld voor extra zorgpersoneel dat ingezet wordt voor klanten waarop het kwaliteitskader van toepassing is: ZZP en VPT 4 t/m 10.
Het plan dient zo SMART mogelijk te worden opgesteld.
Activiteit
Resultaat
Middelen
Monitoren
Wat gaan we doen?
Wat willen we bereiken?
Wat is hiervoor nodig?
Intern monitoren resultaat?
Niveau FTE
€ (kosten)
Kostenplaats
(kleur rood, oranje, groen)+ toelichting

1.

Beweging stimuleren bij cliënten

2.

Extra handen aan het bed.

3.

Cliënten bewegen structureel meer per
dag.
Verbetering van zorg (meer tijd) voor
onze cliënten, minder werkdruk voor
verzorgenden.

3

1

Kwaliteitsplan 2021 WLZ

Eigenaar kwaliteitsplan

Mariëlle Peeters

Datum laatste evaluatie

Locatie:

ELZENHOVEN

Aantal plaatsen:

Doelgroep

Aantal cliënten*:

Aantal FTE*:

*Peildatum 01-09-2020

Cliënt, daar waar thuis ook is

Met plezier naar het werk

Klanttevredenheid
(peildatum 01-09-2020 ZKN)

Medewerkerstevredenheid
(Resultaten van de laatste 3 metingen)
*In 2016 heeft SR het MTO door Actiz laten uitvoeren en daar werd op één thema gescoord: werkbeleving.

2020

2018

100%

100%

100%

Bevlogenheid

8,7

9,1

8,3

2020

Aanbevelingsvraag

2018

2019

Rapportcijfer

Samen het verschil maken en met lef ontdekken

2018

2017

7,8

X

Betrokkenheid

8,0

X

Tevredenheid

7,5

X

Werkgeverschap

7,4

X

2016*

7,7

Couleur locale

Indicatoren basisveiligheid (Resultaten van de laatste 3 metingen)

2019

2018

2017

100%

100%

X

JA

JA

X

Aandacht voor eten en drinken

96,8%

X

X

Decubitus

3,2%

4,3%

X

Vrijheidsbeperkende maatregelen

45.2%

27,7%

12,2%

X

X

X

Advanced Care planning
Bespreken van medicatie incidenten

Continentie
Aantal MIK-meldingen
(Q1 t/m Q3 2020)

Medicatie

100

Vallen

65

Agressie

13

Overig

20

Kleinschalige, gastvrije zorginstelling met verschillende type zorg
(psychogeriatrie, somatiek en Zorgappartementen) en een open karakter.

1. Met plezier naar het werk
•
•
•
•
•

Fusiedocument / meerjarenplan: Een aantrekkelijke werkgever zijn, Verdere professionalisering van de staf,
Kaderbrief: Aandacht en waardering voor elkaar, samen verantwoordelijkheid nemen, leren, opleiden en verder ontwikkelen, instroom/uitstroom/goede mix aan opleidingsniveaus, duurzame inzetbaarheid, preventie,
vitaliteit, inspirerend leiderschap
Relevante thema’s kwaliteitskader WLZ: Leiderschap, governance en management, personele samenstelling.
Ontwikkelplan WLZ:
Resultaten uit kwaliteitsmetingen: MTO

Voornemens en plannen

Te behalen resultaat

Uit te voeren acties
Wie voert uit?

Wat gaan we doen?

Wat merkt de cliënt ervan?

Wat is hiervoor nodig?

Tijd inruimen om gezamenlijk de roosters
kloppend te maken. Na de wensen fase moeten
roosters kloppend gemaakt worden. Dit verloopt
niet altijd even soepel.
Ruimte bieden voor ontwikkeling. Op elke
afdeling een leerling plaats creëren. Daarnaast
ook medewerkers de mogelijkheid bieden om
zich te specialiseren en verdiepen.
Op elke afdeling de formatie iets uitbreiden
zodat roosters wat makkelijker rond gemaakt
kunnen worden (mn ook in vakantieperiodes)

Zoveel mogelijk continuïteit en vast personeel
op de lange diensten.

Tijd voor afdelingsoverleg uitbreiden.

Teamleider

Meer personeel aanwezig doordat er extra
leerling plaatsen zijn gecreëerd waardoor
leerlingen wat vaker boventallig staan.
Daarnaast meer expertise op de werkvloer.
Meer continuïteit in personeel

Extra leerling plaatsen creëren.
Het mogelijk maken voor medewerkers om zich
te specialiseren of verdiepen. (b.v. GVP, GVGP,
palliatieve zorg ed.)
Werven extra medewerkers

Teamleider

Evaluatie voortgang
(kleur rood, oranje, groen)
Q1
Q2
Q3
Q4

Toelichting + vervolgacties op voortgang

Teamleider

2. Cliënt, daar waar thuis ook is
•
•

•
•
•

Fusiedocument / meerjarenplan: Cliënten kunnen alle vormen van zorg blijven ontvangen in het gebied tussen Breda, Tilburg, Den Bosch en Gorinchem, Het bieden van nog meer kennis en expertise en een breder
aanbod aan zorgproducten en ondersteuning, Ontwikkelen van verpleeghuiszorg thuis met inzet van het multidisciplinaire team en specialistische kennis en kunde,
Kaderbrief: De cliënt is altijd betrokken en maakt eigen keuzes, naasten zijn actief betrokken. Positieve gezondheid, de focus ligt niet op ziekte, maar op datgene wat de kwaliteit van leven bepaalt. Dialoog, luisteren,
oprechte aandacht en maatwerk. Doorontwikkeling bijzondere producten: verpleeghuiszorg thuis, Eigentijds wonen met passende ondersteuning, expertisecentrum Huntington en Parkinson, Wondzorg. Het leveren van
een goede kwaliteit met het kwaliteitskader als hulpmiddel.
Relevante thema’s kwaliteitskader WLZ : Persoonsgerichte zorg en ondersteuning, Wonen en Welzijn, Veiligheid, Leren en verbeteren van kwaliteit
Ontwikkelplan WLZ: Verpleeghuiszorg Thuis
Resultaten uit kwaliteitsmetingen: cliënttevredenheidsonderzoeken WLZ, in- en externe audits, meting basisindicatoren veiligheid.

Voornemens en plannen

Te behalen resultaat

Uit te voeren acties
Wie voert uit?

Wat gaan we doen?

Wat merkt de cliënt ervan?

Wat is hiervoor nodig?

Zorgappartementen door ontwikkelen zodat er
meer zorg op maat geboden kan worden. Er
wordt een plan gemaakt door het zorgteam in
samenwerking met het facilitaire team en met
inspraak van cliënten.

Meer zorg op maat. Meer mogelijkheden voor
de verschillende indicaties. En een plan voor
het optimaliseren van de huisvesting.

Projectteam samenstellen en een

Evaluatie voortgang
(kleur rood, oranje, groen)
Q1
Q2
Q3
Q4

Toelichting + vervolgacties

Teamleider

3. Met lef ontdekken
•
•
•
•
•

Fusiedocument / meerjarenplan: Innovaties en vernieuwing
Kaderbrief: Innovaties en vernieuwingen om ‘anders werken’ te faciliteren en echt onderscheidend te zijn, Innovaties die bijdragen aan de maatschappelijke verandering, impact hebben en baanbrekend zijn. We dagen
iedereen uit om dingen anders te durven doen. Koploper zijn. Continu werken aan verbetering en vernieuwing, van mensen, processen, systemen, concepten en samenwerkers. ICT is ondersteunend aan de eigen regie
van de cliënt en ondersteunt medewerkers. Transitietafels in de regio’s, Samenwerking in wetenschappelijk onderzoek.
Relevante thema’s kwaliteitskader WLZ: Hulpbronnen
Ontwikkelplan WLZ: Zinnige zorg en Innovatie. Belangrijke thema’s hierin zijn behoud van eigen regie, zorg op afstand, vrijheid voor mensen met dementie, vermindering van administratieve lasten en arbeidsbesparing.
Kwaliteitsmetingen: n.v.t.: innovatie

Voornemens en plannen

Te behalen resultaat

Uit te voeren acties
Wie voert uit?

Wat gaan we doen?

Wat merkt de cliënt ervan?

De voordeur naar de afdeling Psychogeriatrie
niet standaard sluiten.

Meer bewegingsvrijheid bieden aan de
bewoners psychogeriatrie.

Wat is hiervoor nodig?

•

Onderzoeken voor welke bewoners dit
een probleem zou kunnen opleveren

Teamleider

Evaluatie voortgang
(kleur rood, oranje, groen)
Q1
Q2
Q3
Q4

Toelichting + vervolgacties

•
Gebruik maken van GPS systeem voor bewoners
van Zorgappartementen.
Onderzoeken of door gebruik van “slimme”
sensoren de drukte in de nacht kan worden
verlicht

Bewoners in de gelegenheid stellen om
zelfstandig naar buiten te gaan ondanks dat
ze soms de weg niet meer precies weten.
Meer aandacht voor de bewoners in de nacht
die zorg nodig hebben

en daar gepaste maatregelen voor
nemen.
Mogelijkheden van domotica
onderzoeken
Inzetten GPS apparatuur

Op zoek gaan naar techniek die een
passende oplossing zou kunnen bieden
voor het verlichten van de werkdruk in
de nacht.

Teamleider

Teamleider

4. Samen het verschil maken
•
•
•
•
•

Fusiedocument / meerjarenplan: Een aantrekkelijke samenwerkingspartner zijn en blijven
Kaderbrief: Iedereen kent de nieuwe organisatie, Integratie van zorg, behandeling en facilitair daar waar de cliënt woont, Loslaten van oude gewoonten en open staan voor verandering om zo positief en effectief de
nieuwe organisatie in te richten. In verbinding blijven met de externe omgeving en samenwerking in de keten.
Relevante thema’s kwaliteitskader WLZ: Hulpbronnen
Ontwikkelplan WLZ: nvt
Kwaliteitsmetingen: nvt: innovatie

Voornemens en plannen

Te behalen resultaat/ doelstelling

Uit te voeren acties
Wie voert uit?

Wat gaan we doen?

Wat merkt de cliënt ervan?

Wat is hiervoor nodig?

Bewoners meer inspraak geven in de
ontwikkelingen op de afdelingen

Meer betrokkenheid bij veranderingen

Bij de plannen die er zijn in het komende jaar,
bewoners uitnodigen om mee te denken en
eventueel techniek mee te testen.

Evaluatie voortgang
(kleur rood, oranje, groen)
Q1
Q2
Q3
Q4

Toelichting + vervolgacties

Teamleider

5. Gezonde bedrijfsvoering
•
•
•
•
•

Fusiedocument / meerjarenplan: Een organisatie in control blijven
Kaderbrief: Zicht houden op de belangrijkste processen middels adequate bedrijfsinformatie, terugdringen van administratieve lasten en een optimale technologische ondersteuning voor cliënt en medewerker. Op zoek
naar een waarden-gedreven systeem om kort-cyclisch wijzigingen op kwalitatief, financieel en ander gebied te signaleren/rapporteren en bij te sturen.
Relevante thema’s uit kwaliteitskader: Gebruik van informatie
Ontwikkelplan WLZ: nvt
Kwaliteitsmetingen: Opvallende resultaten uit dashboard bedrijfsvoering hierin opnemen.

Voornemens en plannen

Te behalen resultaat/ doelstelling

Uit te voeren acties
Wie voert uit?

Wat gaan we doen?

Wat merkt de cliënt ervan?

Wat is hiervoor nodig?

Inzet van personeel afstemmen op de
zorgzwaarte en indicaties op de afdeling

Zoveel mogelijk passende zorg

Inzicht in de zorgzwaarte op de afdeling en de daarvoor
beschikbare middelen en dit vertalen naar het aantal in te
zetten diensten en medewerkers

Teamleider

Evaluatie voortgang
(kleur rood, oranje, groen)
Q1
Q2
Q3
Q4

Toelichting + vervolgacties op voortgang

6. Kwaliteitsmiddelen WLZ
Criteria waaraan moet worden voldaan om in aanmerking te komen voor het kwaliteitsbudget WLZ (85%) zijn:
• Het is bedoeld voor de inzet van extra zorgpersoneel voor cliënten ZZP en VVT 4 t/m 10 (verzorgenden, verpleegkundigen, helpende, behandelaren, geestelijk verzorgenden, gastvrouwen, medewerkers welzijn en
vrijwilligers coördinatoren).
• Het is alleen bedoeld voor extra zorgpersoneel dat ingezet wordt voor klanten waarop het kwaliteitskader van toepassing is: ZZP en VPT 4 t/m 10.
Het plan dient zo SMART mogelijk te worden opgesteld.
Activiteit
Resultaat
Middelen
Monitoren
Wat gaan we doen?
Wat willen we bereiken?
Wat is hiervoor nodig?
Intern monitoren resultaat?
Niveau FTE
€ (kosten)
Kostenplaats
(kleur rood, oranje, groen)+ toelichting

1.

Verzorgende IG

2.

Huishoudelijke dienst

3.

Sfeermakers

4.

Beweegagoog

Meer aandacht voor bewegen en het
stimuleren daarvan.

5.

Tactielstimulering

Behandelen van bewoners

0,5 fte (Persoonlijk Begeleider FWG 40)
€22.059,78

6.

Palliatief team

Meer aandacht voor de laatste
levensfase

0,5 fte (Verzorgende FWG 35)
€20.877,52

7.

Zwerfwacht

Extra ondersteuning voor de nachtdienst

1,5 fte (Verzorgende FWG 35)
€62.632,58

8.

Huismeester

Het ontzorgen van zorgmedewerkers
doordat klussen snel kunnen worden
opgepakt.

1fte (Huismeester FWG 25)
€ 37.118,51

Om de bezetting elke dag te laten kloppen
(ook in vakantieperiodes) zijn en tevens
meer toezicht te hebben in de woonkamers
worden extra formatieplaatsen gecreëerd.
Meer aandacht voor de inzet en kwaliteit
van de schoonmaak door het inzetten van
weekendhulpen voor de schoonmaak zodat
er ook in het weekend wordt
schoongemaakt.
Meer aandacht en activiteiten te kunnen
bieden als daar behoefte aan is.

3 fte (Verzorgende FWG 35)
€ 125.265,--

1 fte (Medewerker zorgondersteuning II
en/of medewerking Huishoudelijke dienst
FWG 15)
€ 33.789,96
3 fte (Sfeermakers FWG 20 en
medewerkers zorgondersteuning II FWG
15) € 107.704,92
0,5 fte (medewerker Welzijn FWG 35)
€20.877,52

Kwaliteitsplan 2021 WLZ

Eigenaar kwaliteitsplan

Carien Ansens en Cristel de Groot

Datum laatste evaluatie

Locatie:

ZONNEHOF

Aantal plaatsen:

Doelgroep

Aantal cliënten*:

Aantal FTE*:

*Peildatum 01-09-2020

Cliënt, daar waar thuis ook is

Met plezier naar het werk

Klanttevredenheid
(peildatum 01-09-2020 ZKN)

Medewerkerstevredenheid
(Resultaten van de laatste 3 metingen)
*In 2016 is het MTO gemeten door Actiz op één algemeen thema: werkbeleving.

2020

2018

100%

86%

89%

Bevlogenheid

9,1

7,9

7,9

2020

Aanbevelingsvraag

2018

2019

Rapportcijfer

Samen het verschil maken en met lef ontdekken

2018

2017

8,0

X

Betrokkenheid

7,4

X

Tevredenheid

7,6

X

Werkgeverschap

7,4

X

2016

7,5

Couleur locale

Indicatoren basisveiligheid (Resultaten van de laatste 3 metingen)

2019
2019
95%

2018

2017

100%

X

JA

JA

X

Aandacht voor eten en drinken

67,5%

X

X

Decubitus

2,5%

1,6%

X

Vrijheidsbeperkende maatregelen

30,0%

27,0%

62,5%

X

X

X

Advanced Care planning
Bespreken van medicatie incidenten

Continentie
Aantal MIK-meldingen
(Q1 t/m Q3 2020)

Medicatie

63

Vallen

118

Agressie

54

Overig

23

Zonnehof is een dynamische locatie. Veel samenwerking en afstemming met de
wijk en andere partijen in het netwerk. Een brede maatschappelijke blik. Zowel
bij bewoners als bij medewerkers een diversiteit in culturen . Met lef en
creativiteit ontwikkelen wij op allerlei gebieden waarbij aansluiting bij de
bewoners voorop staat. Zeer betrokken vrijwilligers.

1. Met plezier naar het werk
•
•
•
•
•

Fusiedocument / meerjarenplan: Een aantrekkelijke werkgever zijn, Verdere professionalisering van de staf,
Kaderbrief: Aandacht en waardering voor elkaar, samen verantwoordelijkheid nemen, leren, opleiden en verder ontwikkelen, instroom/uitstroom/goede mix aan opleidingsniveaus, duurzame inzetbaarheid, preventie,
vitaliteit, inspirerend leiderschap
Relevante thema’s kwaliteitskader WLZ: Leiderschap, governance en management, personele samenstelling.
Ontwikkelplan WLZ:
Resultaten uit kwaliteitsmetingen: MTO

Voornemens en plannen

Te behalen resultaat

Uit te voeren acties
Wie voert uit?

Wat gaan we doen?

Wat merkt de cliënt ervan?

Wat is hiervoor nodig?

Bewaken balans werk-privé

Blije ontspannen medewerker

Snel duidelijkheid mbt (Secundaire)
arbeidsvoorwaarden, functiehuis en CAO
Kloppende kwantitatieve en kwalitatieve
personele bezetting

Tevreden medewerker

Individueel jaargesprek waarbij ook
loopbaanontwikkeling ter sprake komt.
Voor specifieke vragen bv. mbt loopbaan,
pensioen , duurzame inzetbaarheid / vitaliteit
etc ondersteuning van P&O.
Duidelijke communicatie zowel over inhoud als
tijdslijnen
Functionerend flexbureau, extra FTE’s boven de
begroting om verzuim etc op te vangen. Per
saldo voordeliger dan ZZP.

Betere kwaliteit van zorg en dienstverlening

Evaluatie voortgang
(kleur rood, oranje, groen)
Q1
Q2
Q3
Q4

Toelichting + vervolgacties op voortgang

Teammanger
met
ondersteunin
g P&O
P&O
Flexbureau
en
teammanag
er

2. Cliënt, daar waar thuis ook is
•
•

•
•
•

Fusiedocument / meerjarenplan: Cliënten kunnen alle vormen van zorg blijven ontvangen in het gebied tussen Breda, Tilburg, Den Bosch en Gorinchem, Het bieden van nog meer kennis en expertise en een breder
aanbod aan zorgproducten en ondersteuning, Ontwikkelen van verpleeghuiszorg thuis met inzet van het multidisciplinaire team en specialistische kennis en kunde,
Kaderbrief: De cliënt is altijd betrokken en maakt eigen keuzes, naasten zijn actief betrokken. Positieve gezondheid, de focus ligt niet op ziekte, maar op datgene wat de kwaliteit van leven bepaalt. Dialoog, luisteren,
oprechte aandacht en maatwerk. Doorontwikkeling bijzondere producten: verpleeghuiszorg thuis, Eigentijds wonen met passende ondersteuning, expertisecentrum Huntington en Parkinson, Wondzorg. Het leveren van
een goede kwaliteit met het kwaliteitskader als hulpmiddel.
Relevante thema’s kwaliteitskader WLZ : Persoonsgerichte zorg en ondersteuning, Wonen en Welzijn, Veiligheid, Leren en verbeteren van kwaliteit
Ontwikkelplan WLZ: Verpleeghuiszorg Thuis
Resultaten uit kwaliteitsmetingen: cliënttevredenheidsonderzoeken WLZ, in- en externe audits, meting basisindicatoren veiligheid.

Voornemens en plannen

Te behalen resultaat

Uit te voeren acties

Wat gaan we doen?

Wat merkt de cliënt ervan?

Wat is hiervoor nodig?

Stimuleren van familieparticipatie en mantelzorg

Het benadrukt bij de cliënt wat nog mogelijk is
(niet onmogelijk) en waar de cliënt nog
gelukkig van wordt.

Aandacht voor deze participatie vanaf
moment van intake (liefst nog eerder). We
moeten naar een houding van overnemen
(zorg)taken naar begeleiding hiervan.

Maatwerk op het gebied van Welzijn. Individuele
aandacht.

Welzijn

Individuele gesprekken, breder kijken dan
eigen locatie / organisatie. Samenwerking zorg
welzijn en familie. Input alle bewoners

3. Met lef ontdekken

Wie voert uit?

Teammanger
in gesprek
met
clientbegelei
der.
Team welzijn
en zorg

Evaluatie voortgang
(kleur rood, oranje, groen)
Q1
Q2
Q3
Q4

Toelichting + vervolgacties

•
•

Voornemens en plannen

Te behalen resultaat

Uit te voeren acties

Wat gaan we doen?

Wat merkt de cliënt ervan?

Wat is hiervoor nodig?

Onderzoeken andere bronnen van betaalde
zorg dan de reguliere wegen (bijvoorbeeld
mantelzorgers belonen). Zie organisatie
Informeles Zoetermeer en Cicero.

Warme “eigen” zorg. Beter welzijn

Lef

Camera
toezicht bij
Woongroep
en op
slaapkamers

•
•
•

Fusiedocument / meerjarenplan: Innovaties en vernieuwing
Kaderbrief: Innovaties en vernieuwingen om ‘anders werken’ te faciliteren en echt onderscheidend te zijn, Innovaties die bijdragen aan de maatschappelijke verandering, impact hebben en baanbrekend zijn. We dagen
iedereen uit om dingen anders te durven doen. Koploper zijn. Continu werken aan verbetering en vernieuwing, van mensen, processen, systemen, concepten en samenwerkers. ICT is ondersteunend aan de eigen regie
van de cliënt en ondersteunt medewerkers. Transitietafels in de regio’s, Samenwerking in wetenschappelijk onderzoek.
Relevante thema’s kwaliteitskader WLZ: Hulpbronnen
Ontwikkelplan WLZ: Zinnige zorg en Innovatie. Belangrijke thema’s hierin zijn behoud van eigen regie, zorg op afstand, vrijheid voor mensen met dementie, vermindering van administratieve lasten en arbeidsbesparing.
Kwaliteitsmetingen: n.v.t.: innovatie

Zorg als de cliënt wakker is, meegaan op het
slaapritme van de cliënt

Goed product. Toestemming client / familie met
grondige uitleg.

Wie voert uit?

Teammanag
ers in gesprek
met P&O
voor
voorwaarden
.
Innovatie ,
ICT in gesprek
met
teammanger
s.

Evaluatie voortgang
(kleur rood, oranje, groen)
Q1
Q2
Q3
Q4

Toelichting + vervolgacties

4. Samen het verschil maken
•
•
•
•
•

Fusiedocument / meerjarenplan: Een aantrekkelijke samenwerkingspartner zijn en blijven
Kaderbrief: Iedereen kent de nieuwe organisatie, Integratie van zorg, behandeling en facilitair daar waar de cliënt woont, Loslaten van oude gewoonten en open staan voor verandering om zo positief en effectief de
nieuwe organisatie in te richten. In verbinding blijven met de externe omgeving en samenwerking in de keten.
Relevante thema’s kwaliteitskader WLZ: Hulpbronnen
Ontwikkelplan WLZ: nvt
Kwaliteitsmetingen: nvt: innovatie

Voornemens en plannen

Te behalen resultaat/ doelstelling

Uit te voeren acties

Wat gaan we doen?

Wat merkt de cliënt ervan?

Wat is hiervoor nodig?

Schoonmaakdienst onderbrengen in een
aparte tak van Mijzo (net zoals voeding).

Continuïteit, professionele medewerker, alles onder
1 dak.

Goede organisatie inrichting, lef.

Wie voert uit?

Evaluatie voortgang
(kleur rood, oranje, groen)
Q1
Q2
Q3
Q4

Toelichting + vervolgacties

Facilitair
managers in
FOS.

5. Gezonde bedrijfsvoering
•
•
•
•
•

Fusiedocument / meerjarenplan: Een organisatie in control blijven
Kaderbrief: Zicht houden op de belangrijkste processen middels adequate bedrijfsinformatie, terugdringen van administratieve lasten en een optimale technologische ondersteuning voor cliënt en medewerker. Op zoek
naar een waarden-gedreven systeem om kort-cyclisch wijzigingen op kwalitatief, financieel en ander gebied te signaleren/rapporteren en bij te sturen.
Relevante thema’s uit kwaliteitskader: Gebruik van informatie
Ontwikkelplan WLZ: nvt
Kwaliteitsmetingen: Opvallende resultaten uit dashboard bedrijfsvoering hierin opnemen.
Te behalen resultaat/ doelstelling

Uit te voeren acties
Wie voert uit?

Wat gaan we doen?

Wat merkt de cliënt ervan?

Wat is hiervoor nodig?

Eenduidige systemen en rapportagetools
voor management en teams inzichtelijk.
Betrekking hebbende op kwaliteit en
financien.

Sturing op KPI’s.

Goede inrichting ICT

Staf sluit aan
bij het LMT

Eindev
alautie
s
geauto
matise
erd

Voornemens en plannen

Verbetering waar nodig

Inrichting ICT

Teammanag
er in gesprek
met ICT

Evaluatie voortgang
(kleur rood, oranje, groen)
Q1
Q2
Q3
Q4

Toelichting + vervolgacties op voortgang

6. Kwaliteitsmiddelen WLZ
Criteria waaraan moet worden voldaan om in aanmerking te komen voor het kwaliteitsbudget WLZ (85%) zijn:
• Het is bedoeld voor de inzet van extra zorgpersoneel voor cliënten ZZP en VVT 4 t/m 10 (verzorgenden, verpleegkundigen, helpende, behandelaren, geestelijk verzorgenden, gastvrouwen, medewerkers welzijn en
vrijwilligers coördinatoren).
• Het is alleen bedoeld voor extra zorgpersoneel dat ingezet wordt voor klanten waarop het kwaliteitskader van toepassing is: ZZP en VPT 4 t/m 10.
Het plan dient zo SMART mogelijk te worden opgesteld.
Activiteit
Resultaat
Middelen
Monitoren
Wat gaan we doen?
Wat willen we bereiken?
Wat is hiervoor nodig?
Intern monitoren resultaat?
Niveau FTE
€ (kosten)
Kostenplaats
(kleur rood, oranje, groen)+ toelichting

1.

Psychiatrisch verpleegkundige

Delen we met meerdere loc’s

2.

Persoonlijke begeleiding VZTH

36 uur

3.

Sfeermaker woongroepen

63 uur per week 5 groepen

4.

Huismeester extra uren

14 uren extra

5.

Extra uren vrijwilligerscoordinator

4 uren

6.

Theoloog / filosoof

8 uur

7.

Receptie

36 uur

Werven

8.

Nachtdienst

32 uur per week

In nood

Kwaliteitsplan 2021 WLZ

Eigenaar kwaliteitsplan

De Stroming
6-11-2020

Datum laatste evaluatie

Locatie:

De Stroming

Aantal plaatsen:

65

Doelgroep

Aantal cliënten*:

Aantal FTE*:

*Peildatum 01-09-2020

Cliënt, daar waar thuis ook is

Met plezier naar het werk

Klanttevredenheid
(peildatum 01-09-2020 ZKN)

Medewerkerstevredenheid
(Resultaten van de laatste 3 metingen)
2020

2018

97%

96%

100%

Bevlogenheid

8,2

8,5

8,4

Betrokkenheid

8,4

Tevredenheid

7,7

Werkgeverschap

7,6

2020

Aanbevelingsvraag
Rapportcijfer

2018

2019

Samen het verschil maken en met lef ontdekken

2018

2017

PG

SOM

Advanced Care planning

100%

81,4%

92,3%

100%

Bespreken van medicatie incidenten

100%

100%

100%

100%

Aandacht voor eten en drinken

90,9%

79,1%

Decubitus

9,1%

0%

0%

2,1%

0%

0%

76,9%

4,3%

81,8%

65,1%

Vrijheidsbeperkende middelen
Continentie
Aantal MIK-meldingen
(Q1 t/m Q3 2020)

Medicatie

78

Vallen

152

Agressie

27

Overig

35

2018
8,1

Couleur locale

Indicatoren basisveiligheid (Resultaten van de laatste 3 metingen)

2019
PG 2019 SOM

2017

PG

SOM

•
•
•
•
•

Gezellig verzorgingshuis, dorps, gemoedelijk
Hoge score op accommodatie omdat het ook voor echtparen toegankelijk is.
Moderne en open locatie. Grote appartementen
Er wordt veel voor bewoners georganiseerd,
Klant staat voorop

2016

1. Met plezier naar het werk
•
•
•
•
•

Fusiedocument / meerjarenplan: Een aantrekkelijke werkgever zijn, Verdere professionalisering van de staf,
Kaderbrief: Aandacht en waardering voor elkaar, samen verantwoordelijkheid nemen, leren, opleiden en verder ontwikkelen, instroom/uitstroom/goede mix aan opleidingsniveaus, duurzame inzetbaarheid, preventie,
vitaliteit, inspirerend leiderschap
Relevante thema’s kwaliteitskader WLZ: Leiderschap, governance en management, personele samenstelling.
Ontwikkelplan WLZ:
Resultaten uit kwaliteitsmetingen: MTO

Voornemens en plannen

Te behalen resultaat

Uit te voeren acties
Wie voert uit?

Wat gaan we doen?

Wat merkt de cliënt ervan?

Wat is hiervoor nodig?

Vergroten deskundigheid

Goede kwaliteit van zorg
specialisatie/differentiatie in zorg
Verlaging werkdruk

•
•

Positieve gezondheid implementeren

Kwaliteit van leven. Bevlogen en betrokken
medewerkers

Scholing, mix opleidingsnivo
Nemen van eigenaarschap en
verantwoordelijkheid/Reflectie.
•
Scholing GVP
•
Samenwerken
Door het voeren van gesprekken diepgang in
beleving van bewoner en ook medewerker

Evaluatie voortgang
(kleur rood, oranje, groen)
Q1
Q2
Q3
Q4

Toelichting + vervolgacties op voortgang

Manager,
inhoudelijk
(vp) coach
en coach

werving vp nivo 4 en 5,
inzicht op eigen gedrag geven door feedback
Verkorte DISC analyse binnen teams
(hoe gaan wij met elkaar om)

Allen met
ondersteuning van
coach

Focus op positieve gezondheid in team- en
dossierbesprekingen.
Scholing levensluister.
Teamontwikkeling binnen PUUR inzetten

2. Cliënt, daar waar thuis ook is
•
•

•
•
•

Fusiedocument / meerjarenplan: Cliënten kunnen alle vormen van zorg blijven ontvangen in het gebied tussen Breda, Tilburg, Den Bosch en Gorinchem, Het bieden van nog meer kennis en expertise en een breder
aanbod aan zorgproducten en ondersteuning, Ontwikkelen van verpleeghuiszorg thuis met inzet van het multidisciplinaire team en specialistische kennis en kunde,
Kaderbrief: De cliënt is altijd betrokken en maakt eigen keuzes, naasten zijn actief betrokken. Positieve gezondheid, de focus ligt niet op ziekte, maar op datgene wat de kwaliteit van leven bepaalt. Dialoog, luisteren,
oprechte aandacht en maatwerk. Doorontwikkeling bijzondere producten: verpleeghuiszorg thuis, Eigentijds wonen met passende ondersteuning, expertisecentrum Huntington en Parkinson, Wondzorg. Het leveren van
een goede kwaliteit met het kwaliteitskader als hulpmiddel.
Relevante thema’s kwaliteitskader WLZ : Persoonsgerichte zorg en ondersteuning, Wonen en Welzijn, Veiligheid, Leren en verbeteren van kwaliteit
Ontwikkelplan WLZ: Verpleeghuiszorg Thuis
Resultaten uit kwaliteitsmetingen: cliënttevredenheidsonderzoeken WLZ, in- en externe audits, meting basisindicatoren veiligheid

Voornemens en plannen

Te behalen resultaat

Uit te voeren acties
Wie voert uit?

Wat gaan we doen?

Wat merkt de cliënt ervan?

Wat is hiervoor nodig?

Zorgdossiers op orde, aandachtspunt wet zorg
en dwang

Gerichte zorg

Psychofarmaca omlaag met 25%, meer voor
minder

Verdieping in onbegrepen gedrag

E-learning op kennisplein vplus scholing vanuit
PUUR
Leren en verbeteren door MVA en MIC.
Positieve gezondheid optimaliseren door GVP
opleiding door alle teamleden te laten volgen
Levensgeschiedenis PUUR volledig maken

Samenwerken met verschillende disciplines

Gerichte zorg, maatwerk

Leren inroepen van deskundige hulp.
Weten hoe die te bereiken en het lef hebben
om hulp te vragen.
Snelle en goede communicatie over en weer.

Meer ontspanning in de avonduren voor
bewoners

Lounge ombouwen naar bruin café

Barmeubel bouwen, inrichting aanpassen

3. Met lef ontdekken

Evaluatie voortgang
(kleur rood, oranje, groen)
Q1
Q2
Q3
Q4

Toelichting + vervolgacties

medewerkers

Manager
stuurt, inh
coach en
coach laten
dit on the job
terugkomen.
Familie/
mantelzorg
Medewerkers
gestuurd
door
manager en
coaches.
Teammanag
er Facilitair

Positieve gezondheid steeds terug laten komen
binnen teamoverleggen, on the job en workshops
levensluister (gesprekken over het leven en mogelijke
doelen die een client nog kan hebben) geven.

Behandelaren uitnodigen bij teamoverleggen, meer
bewustwording creëren op proactieve houding, meer
sturen op verwacht professioneel gedrag en
begeleiding daarop door teamcoach.

•
•
•
•
•

Fusiedocument / meerjarenplan: Innovaties en vernieuwing
Kaderbrief: Innovaties en vernieuwingen om ‘anders werken’ te faciliteren en echt onderscheidend te zijn, Innovaties die bijdragen aan de maatschappelijke verandering, impact hebben en baanbrekend zijn. We dagen
iedereen uit om dingen anders te durven doen. Koploper zijn. Continu werken aan verbetering en vernieuwing, van mensen, processen, systemen, concepten en samenwerkers. ICT is ondersteunend aan de eigen regie
van de cliënt en ondersteunt medewerkers. Transitietafels in de regio’s, Samenwerking in wetenschappelijk onderzoek.
Relevante thema’s kwaliteitskader WLZ: Hulpbronnen
Ontwikkelplan WLZ: Zinnige zorg en Innovatie. Belangrijke thema’s hierin zijn behoud van eigen regie, zorg op afstand, vrijheid voor mensen met dementie, vermindering van administratieve lasten en arbeidsbesparing.
Kwaliteitsmetingen: nvt: innovatie

Voornemens en plannen

Te behalen resultaat

Uit te voeren acties
Wie voert uit?

Wat gaan we doen?

Wat merkt de cliënt ervan?

Wat is hiervoor nodig?

Inzetten zorgtechnologie

Bewaart langer de eigen regie

Pilot zorgtechnologie

Allen/ beleid

Living Lab inschakelen

Meer leefplezier

Manager, en
coaches

Dementie en leven in vrijheid,

Bewaren eigen regie en leefplezier
Onderzoek naar mogelijkheden leefcirkels op
locatie

Onder de aandacht brengen, door
communicatie erbij te betrekken en de
Nieuwsbrief
Het leren loslaten
Betrekken organisatie en veiliginstanties.
Aanschaffen GPS mogelijkheden

Evaluatie voortgang
(kleur rood, oranje, groen)
Q1
Q2
Q3
Q4

Toelichting + vervolgacties

De Stroming is een pilotlocatie zorgtechnologie en pg
afdelingen worden daarmee gestimuleerd en
gemotiveerd om leefplezier te bevorderen

(Facilitair)ma
nager

4. Samen het verschil maken
•
•
•
•
•

Fusiedocument / meerjarenplan: Een aantrekkelijke samenwerkingspartner zijn en blijven
Kaderbrief: Iedereen kent de nieuwe organisatie, Integratie van zorg, behandeling en facilitair daar waar de cliënt woont, Loslaten van oude gewoonten en open staan voor verandering om zo positief en effectief de
nieuwe organisatie in te richten. In verbinding blijven met de externe omgeving en samenwerking in de keten.
Relevante thema’s kwaliteitskader WLZ: Hulpbronnen
Ontwikkelplan WLZ: nvt
Kwaliteitsmetingen: nvt: innovatie

Voornemens en plannen

Te behalen resultaat/ doelstelling

Uit te voeren acties
Wie voert uit?

Wat gaan we doen?

Wat merkt de cliënt ervan?

Wat is hiervoor nodig?

Teamontwikkeling op locatie

Goede samenwerking, neuzen dezelfde
kant op. Beter kwaliteit van zorg.

Mensen in hun kracht zetten, door hun kwaliteiten
maximaal in te zetten.

Betrokkenheid van de teams binnen de
organisatie. Bottum-up (zeggenschap)

Invloed uit kunnen oefenen. Het gevoel
hebben mee te kunnen denken. Er toe
doen/meetellen
Hulp vragen, uitspreken wat er is op de
juiste plek.
Rust in zorg en zorgmomenten
Betere samenwerking tussen zorg en fz

Eigen regie stimuleren, korte lijntjes organisatiebreed.
Openstaan voor verandering, loslaten van het oude.

Sturen op eigenaarschap (wat doe jij om
het verschil te maken)
Locatiebreed samenwerken

Evaluatie voortgang
(kleur rood, oranje, groen)
Q1
Q2
Q3
Q4

Toelichting + vervolgacties
Manager en coach hebben gesprekken met individuele
medewerkers en maken verwachtingen helder waarop
wordt op gestuurd. Door interventies teams naar een
volgende ontwikkelingsfase brengen ism teamcoach.

Manager/co
ach/verplee
gkundig
coach

Voortdurend cirkel van invloed bespreekbaar blijven
maken. Tijdens teamoverleg en in individuele gesprekken
(on going process)
Locatieoverleggen plannen, team huishouding
samenvoegen

5. Gezonde bedrijfsvoering
•
•
•
•
•

Fusiedocument / meerjarenplan: Een organisatie in control blijven
Kaderbrief: Zicht houden op de belangrijkste processen middels adequate bedrijfsinformatie, terugdringen van administratieve lasten en een optimale technologische ondersteuning voor cliënt en medewerker. Op zoek
naar een waarden-gedreven systeem om kort-cyclisch wijzigingen op kwalitatief, financieel en ander gebied te signaleren/rapporteren en bij te sturen.
Relevante thema’s uit kwaliteitskader: Gebruik van informatie
Ontwikkelplan WLZ: nvt
Kwaliteitsmetingen: Opvallende resultaten uit dashboard bedrijfsvoering hierin opnemen.

Voornemens en plannen

Te behalen resultaat/ doelstelling

Uit te voeren acties

Wat gaan we doen?

Wat merkt de cliënt ervan?

Wat is hiervoor nodig?

Protocollen hanteren

Juiste zorg

Personeelsformatie en ZZP-s op orde

Inkomsten en uitgaven zijn in control

Sturen op zorgafspraken maken met analyse en
protocollen gebruiken.
Verantwoordelijk dragen voor het beroep.
4 fte aannemen in Q1 2021
Medewerkers opleiden om zzp ‘s te kunnen ophogen

Kwaliteitsmiddelen worden verantwoord
ingezet.

Kwaliteit van leven voor de cliënt is
vergroot

Periodiek blijven monitoren stand van zaken.

Wie voert uit?

Manager en
vp coach/
coach

Evaluatie voortgang
(kleur rood, oranje, groen)
Q1
Q2
Q3
Q4

Toelichting + vervolgacties op voortgang

Duidelijke voedingsbudgetten per afdeling

Voedingskosten op budget

Budget naar zorg, duidelijke sturing en maandelijkse
terugkoppeling vanuit management

TM Zorg + FZ

6. Kwaliteitsmiddelen WLZ
Criteria waaraan moet worden voldaan om in aanmerking te komen voor het kwaliteitsbudget WLZ (85%) zijn:
• Het is bedoeld voor de inzet van extra zorgpersoneel voor cliënten ZZP en VVT 4 t/m 10 (verzorgenden, verpleegkundigen, helpende, behandelaren, geestelijk verzorgenden, gastvrouwen, medewerkers welzijn en
vrijwilligers coördinatoren)
• Het is alleen bedoeld voor extra zorgpersoneel dat ingezet wordt voor klanten waarop het kwaliteitskader van toepassing is: ZZP en VPT 4 t/m 10.
Het plan dient zo SMART mogelijk te worden opgesteld
Activiteit
Resultaat
Middelen
Monitoren
Wat gaan we doen?
Wat willen we bereiken?
Wat is hiervoor nodig?
Intern monitoren resultaat?
Niveau FTE
€ (kosten)
Kostenplaats
(kleur rood, oranje, groen)+ toelichting

1.

Inzetten sfeermakers

2.

(Kwaliteits)verpleegkundigen inzetten

gastvrouwen
4.

Verpleegkundige nivo 5

Note: voor de kwaliteitsgelden gaan we uit van
het budget 2020. Hiervan werd 5,5 FTE niet
benut. Deze zetten we in in 2021 om tot het
totaal van 9.86 FTE te komen,zie schema
hierboven
De 4,3 die al ingezet werd middels vrijwilligers
coordinator,sfeermakers etc blijft bestaan.

Client wordt gezien in het leveren van
maatwerk.
Kwaliteit van zorg optimaliseren en
waarborgen.
Huiselijke sfeer op locatie en ondersteuning
zorg op afdeling PG
Een goede begeleiding van leerlingen en
stagiaires tbv behoud recent opgeleide
medewerkers en een leeftijdsbewust
personeelsbeleid.
Optimaliseren van zorgprocessen.

Uitbreiden formatie sfeermaker

1/2

1,5

Opleiden huidige verpleegkundige
Uitbreiden formatie verpleegkundigen.

4/5

1,00

1/2

2,0

5

1

Goede werving

Teammanagers WLZ Dongepark

Eigenaar kwaliteitsplan

Kwaliteitsplan 2021 WLZ
Locatie:

Datum laatste evaluatie

Dongepark

Aantal plaatsen:

240

Doelgroep:

PG/SOM

Aantal cliënten*:

239

Aantal FTE*:

219,17

*Peildatum 01-09-2020

Cliënt, daar waar thuis ook is

Met plezier naar het werk

Klanttevredenheid
(Peildatum 01-09-2020 ZKN)

Medewerkerstevredenheid
(Resultaten van de laatste 3 metingen)
2020
PG

Aanbevelingsvraag
Gemiddelde score

2020

2019
SOM

CQI heeft in okt.
plaatsgevonden. De cijfers
zijn nog niet beschikbaar.

2019

2018

PG

SOM

PG

SOM

0%

-20%

-14,9%

+31,6%

7,45

7,3

7

8,42

Samen het verschil maken en met lef ontdekken

2018

2017

2018
Bevlogenheid

8,3

7,8

Mogelijkheid tot veranderen

6,1

5,3

Tevredenheid (NPS)

-2,5

-23,9

Werkbeleving

7,5

7,1

Er heeft geen
MTO
plaatsgevonden

Couleur locale

Indicatoren basisveiligheid (Resultaten van de laatste 3 metingen)

2019
2019
99,9%

Advanced Care planning

2018
99%

Bespreken van medicatie incidenten

85,7%

50%

Aandacht voor eten en drinken per 2019

32,4%

Nvt.

Decubitus

1,5%

6,6%

12,16%

31,4%

Vrijheidsbeperkende maatregelen
Aantal MIK-meldingen
(Q1 t/m Q3 2020)

2017

Medicatie

424

Vallen

416

Agressie

160

Overig

129

Andere indicatoren
gemeten, geen
percentages, ja/nee
vragen

32,8%

Overig valt: anders, geweld tussen
cliënten, inname,
stoten/knellen/botsen en vermissing

Wat kenmerkt deze locatie?
Net buiten het centrum van Dongen, ligt het ruime terrein van Dongepark. Dongepark
heeft een divers aanbod van appartementen. De appartementen zijn ruim, licht,
modern en bieden veel wooncomfort voor mensen met fysieke klachten en mensen
met dementie. Ook kunt u bij Dongepark terecht voor revalidatie en kortdurende zorg.

Waar ben je trots op?
De combinatie van de diverse doelgroepen in het gebouw, de kleinschaligheid op
veel afdelingen, de focus op zoveel mogelijk beweegruimte voor de cliënt en de
levendigheid van locatie Dongepark zoals de activiteiten in het restaurant.

1. Met plezier naar het werk
Fusiedocument/ meerjarenplan: Een aantrekkelijke werkgever zijn, Verdere professionalisering van de staf,
Kaderbrief: Aandacht en waardering voor elkaar, samen verantwoordelijkheid nemen, leren, opleiden en verder ontwikkelen, instroom/uitstroom/goede mix aan opleidingsniveaus, duurzame inzetbaarheid, preventie, vitaliteit, inspirerend leiderschap
Relevante thema’s kwaliteitskader WLZ: Leiderschap, governance en management, personele samenstelling.
Ontwikkelplan WLZ:
• Resultaten uit kwaliteitsmetingen: MTO
Voornemens en plannen
Te behalen resultaat
Uit te voeren acties
Wie coördineert?
Evaluatie voortgang
(kleur rood, oranje, groen) Toelichting + vervolgacties op voortgang
Wat gaan we doen?
Wat merkt de cliënt ervan?
Wat is hiervoor nodig? Hoe gaan we dit
Q1
Q2
Q3
Q4
doen?
•
•
•
•

Het verbeteren van de functiemix
Het realiseren van een optimale functiedifferentiatie
Behoud van medewerkers en aantrekkelijk zijn
voor nieuwe medewerkers
Meer inzetten op vitaliteit personeel

Zelfredzaamheid medewerkers vergroten

- Inspelen op vergrijzing en personeelstekort
- Het verbeteren van de personele samenstelling,
verlagen van de werkbelasting, verhoging van het
werkplezier en hierdoor meer aandacht en tijd
voor de cliënt.

Aantrekken ander soort functies in de
zorg

Ziekteverzuim verlagen, productiviteit verhogen

Verder implementeren van het sporten
voor medewerkers in samenwerking
met De Vennen
Inzetten teamcoach

Teamsamenwerking verbeteren

Ingrid van Gils
Ingrid van Gils

Onderzoeken opties kinderopvang

Ingrid van Gils/
Mariëlle Peeters
Yvonne van Bijnen

Latoya Lambooij

2. Cliënt, daar waar thuis ook is

•
•

Fusiedocument/ meerjarenplan: Cliënten kunnen alle vormen van zorg blijven ontvangen in het gebied tussen Breda, Tilburg, Den Bosch en Gorinchem, Het bieden van nog meer kennis en expertise en een breder aanbod aan zorgproducten en ondersteuning, Ontwikkelen
van verpleeghuiszorg thuis met inzet van het multidisciplinaire team en specialistische kennis en kunde,
Kaderbrief: De cliënt is altijd betrokken en maakt eigen keuzes, naasten zijn actief betrokken. Positieve gezondheid, de focus ligt niet op ziekte, maar op datgene wat de kwaliteit van leven bepaalt. Dialoog, luisteren, oprechte aandacht en maatwerk. Doorontwikkeling
bijzondere producten: verpleeghuiszorg thuis, Eigentijds wonen met passende ondersteuning, expertisecentrum Huntington en Parkinson, Wondzorg. Het leveren van een goede kwaliteit met het kwaliteitskader als hulpmiddel.
Relevante thema’s kwaliteitskader WLZ: Persoonsgerichte zorg en ondersteuning, Wonen en Welzijn, Veiligheid, Leren en verbeteren van kwaliteit
Ontwikkelplan WLZ: Verpleeghuiszorg Thuis

•

Resultaten uit kwaliteitsmetingen: cliënttevredenheidsonderzoeken WLZ, in- en externe audits, meting basisindicatoren veiligheid.

•
•

Voornemens en plannen

Te behalen resultaat

Uit te voeren acties

Wat gaan we doen?

Wat merkt de cliënt ervan?

Wat is hiervoor nodig? Hoe gaan we dit
doen?

Het vergroten van de zelfredzaamheid/ eigen
regie van de cliënt.

De cliënt ervaart een hogere kwaliteit van leven.

Inzetten positieve gezondheid en
zelfredzaamheids-radar (familie hierbij
betrekken)
Implementatie van dagagenda’s van
bewoners. Onderzoek of techniek
hierbij kan helpen.
Onderzoeken hoe de leefomgeving
van de bewoners verbeterd kan
worden
Duidelijk beleid beschrijven, daarna
bijeenkomsten / workshops
Familieavonden organiseren

Ingrid van Gils/
teammanagers

Werving “nieuwe” vrijwilligers op een
nieuwe wijze i.s.m. fusiepartners.
Meerwaarde onderzoeken van het
Inzetten van een gastvrouw wanneer
er meer extern bezoek komt.
Implementatie nieuw dienstenrooster

Yvonne van
Bijnen/ Ingrid van
Gils

Het goede gesprek voeren met de client over
wat de cliënt leefplezier biedt.

Het vergroten van het leefplezier van de cliënt

Het vergroten van de familieparticipatie
( Het verhogen van inzet van familie & het zo
goed mogelijk managen van verwachtingen
van familie)
Meer aandacht voor welzijn en activiteiten

Het verhogen van de kwaliteit van leven voor de
cliënten en het verminderen van het
personeelstekort.
Het vergroten van het aantal activiteiten.

Wie coördineert?

Evaluatie voortgang
(Kleur rood, oranje, groen)
Q1
Q2
Q3
Q4

Toelichting + vervolgacties

Mariëlle Peeters

Mariëlle Peeters

Kim van
Oosterhout

Mariëlle Peeters

3. Met lef ontdekken
•
•
•

Fusiedocument/ meerjarenplan: Innovaties en vernieuwing
Kaderbrief: Innovaties en vernieuwingen om ‘anders werken’ te faciliteren en echt onderscheidend te zijn, Innovaties die bijdragen aan de maatschappelijke verandering, impact hebben en baanbrekend zijn. We dagen iedereen uit om dingen
anders te durven doen. Koploper zijn. Continu werken aan verbetering en vernieuwing, van mensen, processen, systemen, concepten en samenwerkers. ICT is ondersteunend aan de eigen regie van de cliënt en ondersteunt medewerkers.
Transitietafels in de regio’s, Samenwerking in wetenschappelijk onderzoek.
Relevante thema’s kwaliteitskader WLZ: Hulpbronnen

•

•

Ontwikkelplan WLZ: Zinnige zorg en Innovatie. Belangrijke thema’s hierin zijn behoud van eigen regie, zorg op afstand, vrijheid voor mensen met dementie, vermindering van administratieve lasten en arbeidsbesparing.
Kwaliteitsmetingen: n.v.t.: innovatie

Voornemens en plannen

Te behalen resultaat

Uit te voeren acties

Wat gaan we doen?

Wat merkt de cliënt ervan?

Wat is hiervoor nodig? Hoe gaan we dit
doen?

Inzetten op zorgtechnologie/innovatie

Vergroting eigen regie cliënt/ zelfredzaamheid en
het inspelen op het personeelstekort.

Innovaties via Anders Werken
implementeren

Openstelling Dongepark (vrijheid van zorg)

Vergroting beweegruimte van de cliënten.

Uitrollen Medido
Het inzetten van meer domotica
(elektrische gordijnen, tag bij voordeur,
toezicht op afstand met name in
nacht)
Uitbreiden pilot Slimme Inco
Uitvoeren project Openstelling.

Werkprocessen efficiënter inrichten

Tijdsbesparing voor de medewerkers waar
mogelijk, om meer aandacht en tijd aan de cliënt
te kunnen besteden

Administratielast verminderen - efficiënt
werken

Wie coördineert?

Evaluatie voortgang
(kleur rood, oranje, groen)
Q1
Q2
Q3
Q4

Toelichting + vervolgacties

Kim van
Oosterhout,
Latoya Lambooij
Ingrid van Gils
Kim van
Oosterhout,
Latoya Lambooij

Kim van
Oosterhout
Yvonne van Bijnen

4. Samen het verschil maken
•
•
•
•
•

Fusiedocument/ meerjarenplan: Een aantrekkelijke samenwerkingspartner zijn en blijven
Kaderbrief: Iedereen kent de nieuwe organisatie, Integratie van zorg, behandeling en facilitair daar waar de cliënt woont, Loslaten van oude gewoonten en open staan voor verandering om zo positief en effectief de
nieuwe organisatie in te richten. In verbinding blijven met de externe omgeving en samenwerking in de keten.
Relevante thema’s kwaliteitskader WLZ: Hulpbronnen
Ontwikkelplan WLZ: nvt
Kwaliteitsmetingen: nvt: innovatie

Voornemens en plannen

Te behalen resultaat/ doelstelling

Uit te voeren acties

Wat gaan we doen?

Wat merkt de cliënt ervan?

Wat is hiervoor nodig?

Samenwerking met externe partijen
verbeteren/versterken

De faciliteiten van Dongepark optimaal benutten.

Aansluiten bij VOCD bijeenkomsten

De samenwerking met disciplines verbeteren,
behandelaren meer en in eerder stadium
betrekken bij de afdeling; M

Optimaliseren van de multidisciplinaire
samenwerking tussen de behandelaren en
zorgteams.

Dongepark wijkfunctie vergroten

Gastvrijheid vergroten en meer beweging creëren
binnen Dongepark.

Behouden bijeenkomsten Combinatie
functionarissen
Meer ontmoetingen creëren tussen
bewoners van Dongepark, de
aanleunbewoners en senioren uit de wijk.
Behandelaren zijn onderdeel van het
zorgteam. Dit leidt tot een verbetering
van de kwaliteit van zorg.
Locatie gebonden werken
Borgen continuiteit van behandeling
Behandelaren meer zichtbaar op locatie
Onderzoeken of het inzetten van de
Topper en/of Prins Heerlijk toegevoegde
waarde heeft voor onze cliënten en/of
de sfeer + gastvrijheid.
Anders inrichten café en het theater
(wijkfunctie en
personeel)

Wie coördineert?

Evaluatie voortgang
(kleur rood, oranje, groen)
Q1
Q2
Q3
Q4

Toelichting + vervolgacties

Ingrid van Gils en
Yvonne van
Bijnen

Mariëlle Peeters/
Tessa Pietersen/
teammanagers

Latoya Lambooij

5. Gezonde bedrijfsvoering
•
•
•
•
•

Fusiedocument/ meerjarenplan: Een organisatie in control blijven
Kaderbrief: Zicht houden op de belangrijkste processen middels adequate bedrijfsinformatie, terugdringen van administratieve lasten en een optimale technologische ondersteuning voor cliënt en medewerker. Op zoek
naar een waarden-gedreven systeem om kort-cyclisch wijzigingen op kwalitatief, financieel en ander gebied te signaleren/rapporteren en bij te sturen.
Relevante thema’s uit kwaliteitskader: Gebruik van informatie
Ontwikkelplan WLZ: nvt.
Kwaliteitsmetingen: Opvallende resultaten uit dashboard bedrijfsvoering hierin opnemen.

Voornemens en plannen

Te behalen resultaat/ doelstelling

Uit te voeren acties

Wat gaan we doen?

Wat merkt de cliënt ervan?

Wat is hiervoor nodig?

Wie coördineert?

Evaluatie voortgang
(Kleur rood, oranje, groen)
Q1
Q2
Q3
Q4

Toelichting + vervolgacties op voortgang

Gezonde financiële situatie op de afdeling

-

Teammanagers

6. Kwaliteitsmiddelen WLZ
Criteria waaraan moet worden voldaan om in aanmerking te komen voor het kwaliteitsbudget WLZ (85%) zijn:
• Het is bedoeld voor de inzet van extra zorgpersoneel voor cliënten ZZP en VVT 4 t/m 10 (verzorgenden, verpleegkundigen, helpende, behandelaren, geestelijk verzorgenden, gastvrouwen, medewerkers welzijn en
vrijwilligers coördinatoren).
• Het is alleen bedoeld voor extra zorgpersoneel dat ingezet wordt voor klanten waarop het kwaliteitskader van toepassing is: ZZP en VPT 4 t/m 10.
Het plan dient zo SMART mogelijk te worden opgesteld.
Activiteit
Resultaat
Middelen
Monitoren
Wat gaan we doen?
Wat willen we bereiken?
Wat is hiervoor nodig?
Intern monitoren resultaat?
Niveau
FTE
€ (kosten)
Kostenplaats
(kleur rood, oranje, groen) + toelichting

1.

Inzetten teamcoach Hotelservices DP

Teamsamenwerking verbeteren,
zelfredzaamheden van de medewerkers
vergroten.

-

2.

Uitbreiden Gastenserviceteam Dongepark

Dongepark wijkfunctie vergroten en inspelen
op familieparticipatie door het organiseren
van familieavonden (inrichten avond shift
restaurant).

Inzet gastvrouwen/horeca medewerkers
verhogen met 1 FTE.

3.

Uren vanuit kwaliteitsgelden blijven
beschikbaar.

Gekwalificeerde medewerker op de juiste
plaats, aandacht voor leerklimaat afdeling
(leercoach) en focus op welzijn met
ondersteuning door zorghulpen

Inzet verschillende functies vanuit de
kwaliteitsgelden.

€10.000

9100

9100

MBO-4

1

€50.000

Esdoornlaan:
Zorghulpen
Welzijnsmedewerker
Zorgondersteuner
Leerlingen
Leercoach

MBO-1
MBO-3
MBO-3
MBO-3
MBO-3/4

2,84
1,55
1,09
2,25
0,22

FWG 15
FWG 35
FWG 35
Leerlingensalaris
FWG 35/45

Kastanjelaan:
Zorghulpen
Leercoach
Welzijnsmedewerker
Zorgondersteuner

MBO-1
MBO-3
MBO-3
MBO-3

1,88
0,12
1
0,45

FWG 15
FWG 35
FWG 35
FWG 35

Lindelaan:
Zorghulpen
Welzijnsmedewerker
Leerlingen
Leercoach
Zorgondersteuner

MBO-1
MBO-3
MBO-3
MBO-3/4
MBO-3

2,28
1,09
2,33
0,11
1,10

FWG 15
FWG 35
Leerlingensalaris
FWG 35/45
FWG 35

MBO-4
MBO-3
MBO-4
MBO-1
MBO-4
HBO-5

0,33
1,5
0,22
1,33
0,77
0,17

FWG 45
FWG 35
FWG 45
FWG 15
FWG 40
FWG 50

MBO-4
MBO-3
MBO-4
MBO-1
HBO-5

0,33
1,5
0,22
1,66
0,17

FWG 45
FWG 35
FWG 45
FWG 15
FWG 50

MBO-4
MBO-3
MBO-4
MBO-1
MBO-2
HBO-5

0,33
1,5
0,22
3,33
0,56
0,17

FWG 45
FWG 35
FWG 45
FWG 15
FWG 25
FWG 50

Rozenhof:
Coach stemming & gedrag
Bovenformatieve leerlingen
Leercoach
Zorghulpen
Welzijnsmedewerker met contacthond
Muziektherapeute
Zonnebloemhof:
Coach stemming & gedrag
Bovenformatieve leerlingen
Leercoach
Zorghulpen
Muziektherapeute
Jasmijnhof:
Coach stemming & gedrag
Bovenformatieve leerlingen
Leercoach
Zorghulpen
Voedingsassistente

6330

6340

6350

6121

6122

6111

Muziektherapeute
Inzetten teamcoach Lanen
Inzet Centrale planners Lanen behouden

Inzetten Lean specialist, startend op de Lanen

1. Inzet MMZ’er
Centrale AB – Vrijwilligerscoördinator
Centrale AB - Gastvrouwen
Centrale AB – AB’er

Inzetten Zorghulpen/Gastvrouwen
Inzetten Kwaliteits-SPH

Open cultuur, elkaar aanspreken en respect
voor collega/bewoner tonen
Een rooster welke eerlijk verdeeld is over de
collega’s, kijkend naar niveau waar
collega’s blij van worden. Collega’s hoeven
zelf nauwelijks ad hoc planningszaken te
regelen.
Efficiënter werken

FWG 50

Lanen

0,88

FWG 35

6330

HBO

0,88

FWG 50

6340

MBO-4

0,88

FWG 35

6340

Behoudt huidige kwaliteitsgelden

MBO4

1

FWG 35

6553

Een goed verloop van centrale AB
activiteiten
Aanbrengen structuur

Behoudt huidige kwaliteitsgelden

Niveau 1

1

FWG 15

6553

Behoudt huidige kwaliteitsgelden

MBO-4

0,75

FWG 35

6553

Meer aandacht voor bewoners en extra
toezicht op de huiskamer

3 fte (Gastvrouwen FWG 20)
€ 107.704,92

Bewoners ondersteunen in hun vraagstukken
en daarop anticiperen
Een juiste inzet van vrijwilligers

Medewerker die langere tijd meeloopt en
het gesprek kan voeren – opengooien
Behoudt huidige kwaliteitsgelden

HBO
MBO-4

Vacature plaatsen en nieuwe
medewerker mee laten werken/lopen in
het proces
Vacature zetten – inwerken

Kennis vergroten omtrent de
begeleiding van bewoners met
Korsakov
Meer aandacht voor bewegen en het
stimuleren tot bewegen
meer ruimte creëren in de formatie om
moeilijke periodes (omtrent verzuim of
vakantieperiodes) makkelijker op te
kunnen vangen
Kennis vergroten omtrent verzorging en
begeleiding van bewoners
gerontopsychiatrie en NAH

1 fte (FWG 45) € 44.000,--

RH & ZH:
Inzetten van hulpmiddelen gericht gericht
op de sensorische informatieverwerking
(SI-traject) bij bewoners

Een afname van angst en agressie,
doordat op het juiste moment, de juiste
prikkels gegeven worden.

Aanschaffen van verschillende
hulpmiddelen gericht op de
sensorische informatieverwerking.

JH:
Inrichting volgens de brein
omgevingsmethodiek van de
verschillende huiskamers, zodat deze
aansluit bij de belevingswereld van de
bewoners met Dementie.

Een afname van angst en agressie,
doordat op het juiste moment, de juiste
prikkels gegeven worden.

Aanschaffen van verschillende
middelen gericht voor de huiskamers
gericht op de belevingswereld van
de bewoners.

Vergroten van de leefomgeving van de
bewoners op de PG-afdelingen..

Uitvoeren project Openstelling.

Inzetten Beweegagoog
Extra formatie plaatsen creëren in de zorg
en begeleiding.

Inzetten Psychiatrisch verpleegkundige

0,5 fte (FWG 35) € 20.877,52
3 fte (Verzorgende FWG 35)
€ 125.265,--

1 fte (FWG 45) € 44.000,--

Aanvraag materiële kosten:

Project Openstelling Dongepark
(zie punt 3)

€15.000,-

€15.000,-

€50.000,-

Kwaliteitsplan 2021 WLZ

Eigenaar kwaliteitsplan

Roland van der Loos

Datum laatste evaluatie

Locatie:

Aernswaert

Aantal plaatsen:

26

PG kleinschalig
wonen

Doelgroep

Aantal cliënten*:

26

Aantal FTE*:

25,50 Fte

*Peildatum 01-09-2020

Cliënt, daar waar thuis ook is

Met plezier naar het werk

Klanttevredenheid
(peildatum 01-09-2020 ZKN)

Medewerkerstevredenheid
(Resultaten van de laatste 3 metingen)
2020

2018

100%

100%

100%

Bevlogenheid

8,6

8,5

8,1

Betrokkenheid

2020

Aanbevelingsvraag

2018

2019

Rapportcijfer

Tevredenheid
Werkgeverschap

Samen het verschil maken en met lef ontdekken

Couleur locale

Indicatoren basisveiligheid (Resultaten van de laatste 3 metingen)

PG

2019
2019

2018
SOM

PG

Advanced Care planning

100%

100%

Bespreken van medicatie incidenten

100%

100%

Aandacht voor eten en drinken

95,7%

Decubitus

4,3%

0%

0%

44%

Vrijheidsbeperkende middelen
Continentie
Aantal MIK-meldingen
(Q1 t/m Q3 2020)

95,7%
Medicatie

10

Vallen

30

Agressie

14

Overig

16

2017
SOM

PG

SOM

2018

2017

2016

1. Met plezier naar het werk
•
•
•
•
•

Fusiedocument / meerjarenplan: Een aantrekkelijke werkgever zijn, Verdere professionalisering van de staf,
Kaderbrief: Aandacht en waardering voor elkaar, samen verantwoordelijkheid nemen, leren, opleiden en verder ontwikkelen, instroom/uitstroom/goede mix aan opleidingsniveaus, duurzame inzetbaarheid, preventie,
vitaliteit, inspirerend leiderschap
Relevante thema’s kwaliteitskader WLZ: Leiderschap, governance en management, personele samenstelling.
Ontwikkelplan WLZ:
Resultaten uit kwaliteitsmetingen: MTO

Voornemens en plannen

Te behalen resultaat

Wat gaan we doen?

Wat merkt de cliënt ervan?

Formatie is kwantitatief en kwalitatief in balans

Continuïteit en kwaliteit van zorg en welzijn is
gewaarborgd.
Medewerker is tevreden over haar werk

Duurzame inzetbaarheid

Tevreden ontspannen medewerker, minder
invalkrachten

Door ontwikkelen naar zelforganiserende teams

Prettige woon- en werksfeer

Uit te voeren acties
Wie voert uit?

Wat is hiervoor nodig?

•
•
•
•
•
•
•
•

Analyse op basis van eisen
kwaliteitskader punt 6
Inzet opleiden / scholing
Vacature plaatsen
Inzet ergo- en vitaliteitscoach
SMT
HR
Teamsessies
Betrekken van coach

Evaluatie voortgang
(kleur rood, oranje, groen)
Q1
Q2
Q3
Q4

Toelichting + vervolgacties op voortgang

TM Z&W
Opl.adviseur
Recruiter

Naast het juiste aantal medewerkers ook de juiste mix
in opleidingsniveau.

TM Z&W
TM fac

Bij overbelasting van het team of de medewerker is
het belangrijk om de flexpool als vangnet te kunnen
gebruiken.
Teams in hun kracht zetten, teamvisie vaststellen,
kaders bieden, verantwoordelijkheden geven,
budgetbeheer herzien, teamjaarplan

TM Z&W
TM Fac

2. Cliënt, daar waar thuis ook is
•
•

•
•
•

Fusiedocument / meerjarenplan: Cliënten kunnen alle vormen van zorg blijven ontvangen in het gebied tussen Breda, Tilburg, Den Bosch en Gorinchem, Het bieden van nog meer kennis en expertise en een breder
aanbod aan zorgproducten en ondersteuning, Ontwikkelen van verpleeghuiszorg thuis met inzet van het multidisciplinaire team en specialistische kennis en kunde,
Kaderbrief: De cliënt is altijd betrokken en maakt eigen keuzes, naasten zijn actief betrokken. Positieve gezondheid, de focus ligt niet op ziekte, maar op datgene wat de kwaliteit van leven bepaalt. Dialoog, luisteren,
oprechte aandacht en maatwerk. Doorontwikkeling bijzondere producten: verpleeghuiszorg thuis, Eigentijds wonen met passende ondersteuning, expertisecentrum Huntington en Parkinson, Wondzorg. Het leveren van
een goede kwaliteit met het kwaliteitskader als hulpmiddel.
Relevante thema’s kwaliteitskader WLZ : Persoonsgerichte zorg en ondersteuning, Wonen en Welzijn, Veiligheid, Leren en verbeteren van kwaliteit
Ontwikkelplan WLZ: Verpleeghuiszorg Thuis
Resultaten uit kwaliteitsmetingen: cliënttevredenheidsonderzoeken WLZ, in- en externe audits, meting basisindicatoren veiligheid.

Voornemens en plannen

Te behalen resultaat

Uit te voeren acties
Wie voert uit?

Wat gaan we doen?

Wat merkt de cliënt ervan?

Wat is hiervoor nodig?

Kwaliteit van zorg verbeteren, inzet op
deskundigheid
Positieve gezondheid: het bevorderen van het
geluk bij cliënten door complementaire zorg

Deskundige medewerker

Inzet scholing (HIP, Omgaan met onbegrepen
gedrag, GVP, PUUR)
• Tactiele stimulatie

Integraal samenwerking van de teams

De Cliënt ervaart vermindering van stress en
angst, verhoging van het geluksgevoel,
innerlijke en fysieke rust door:

Continuïteit van zorg

• Individuele aandacht
zorg realiseren:

Evaluatie voortgang
(kleur rood, oranje, groen)
Q1
Q2
Q3
Q4

Toelichting + vervolgacties

TM Z&W
MZ&W

Complementaire

• Opleiden van medewerker: ‘Basisopleiding
tactiel stimulering” en ‘Opleiding Ouderenzorg
& aanraking en massage’.
welzijnsmedewerker
Bewust maken dat we een team zijn
Elkaar helpen waar nodig is
Openstaan en luisteren ontwikkelen in de
teams

TM
medewerkers

3. Met lef ontdekken
•
•
•
•
•

Fusiedocument / meerjarenplan: Innovaties en vernieuwing
Kaderbrief: Innovaties en vernieuwingen om ‘anders werken’ te faciliteren en echt onderscheidend te zijn, Innovaties die bijdragen aan de maatschappelijke verandering, impact hebben en baanbrekend zijn. We dagen
iedereen uit om dingen anders te durven doen. Koploper zijn. Continu werken aan verbetering en vernieuwing, van mensen, processen, systemen, concepten en samenwerkers. ICT is ondersteunend aan de eigen regie
van de cliënt en ondersteunt medewerkers. Transitietafels in de regio’s, Samenwerking in wetenschappelijk onderzoek.
Relevante thema’s kwaliteitskader WLZ: Hulpbronnen
Ontwikkelplan WLZ: Zinnige zorg en Innovatie. Belangrijke thema’s hierin zijn behoud van eigen regie, zorg op afstand, vrijheid voor mensen met dementie, vermindering van administratieve lasten en arbeidsbesparing.
Kwaliteitsmetingen: n.v.t.: innovatie

Voornemens en plannen

Te behalen resultaat

Uit te voeren acties
Wie voert uit?

Wat gaan we doen?

Wat merkt de cliënt ervan?

Wat is hiervoor nodig?

Inventariseren welke innovatie middelen nodig
zijn om te werken aan verbatering van zorg en
welzijn

Kwalitatieve veilige zorg en tevreden cliënt

Vanuit project innovatie werkgroep samen
stellen en onderzoeken waar de behoefte van
de cliënt ligt

Evaluatie voortgang
(kleur rood, oranje, groen)
Q1
Q2
Q3
Q4

Toelichting + vervolgacties
Start in Q1

Medewerkers
van de
werkgroep

4. Samen het verschil maken
Fusiedocument / meerjarenplan: Een aantrekkelijke samenwerkingspartner zijn en blijven
Kaderbrief: Iedereen kent de nieuwe organisatie, Integratie van zorg, behandeling en facilitair daar waar de cliënt woont, Loslaten van oude gewoonten en open staan voor verandering om zo positief en effectief de
nieuwe organisatie in te richten. In verbinding blijven met de externe omgeving en samenwerking in de keten.
Relevante thema’s kwaliteitskader WLZ: Hulpbronnen
Ontwikkelplan WLZ: nvt
Kwaliteitsmetingen: nvt: innovatie

•
•
•
•
•

Voornemens en plannen

Te behalen resultaat/ doelstelling

Uit te voeren acties

Wat gaan we doen?

Wat merkt de cliënt ervan?

Wat is hiervoor nodig?

Verbinden van zorg,welzijn en facilitaire
ondersteuning

Gevoel van welzijn

Met client medewerkers en facilitair gesprek
aangaan waar behoefte ligt
Plan van aanpak maken voor 2021

Wie voert uit?

Evaluatie voortgang
(kleur rood, oranje, groen)
Q1
Q2
Q3
Q4

Toelichting + vervolgacties

TM zorg en
TM Fac. En
medewerker

5. Gezonde bedrijfsvoering
Fusiedocument / meerjarenplan: Een organisatie in control blijven
Kaderbrief: Zicht houden op de belangrijkste processen middels adequate bedrijfsinformatie, terugdringen van administratieve lasten en een optimale technologische ondersteuning voor cliënt en medewerker. Op zoek
naar een waarden-gedreven systeem om kort-cyclisch wijzigingen op kwalitatief, financieel en ander gebied te signaleren/rapporteren en bij te sturen.
Relevante thema’s uit kwaliteitskader: Gebruik van informatie
Ontwikkelplan WLZ: nvt
Kwaliteitsmetingen: Opvallende resultaten uit dashboard bedrijfsvoering hierin opnemen.

•
•
•
•
•

Voornemens en plannen

Te behalen resultaat/ doelstelling

Uit te voeren acties

Wat gaan we doen?

Wat merkt de cliënt ervan?

Wat is hiervoor nodig?

Terugdringen van administratieve lasten

Meer tijd voor de client

Planningsuren losmaken van zorguitvoering

TM Z&W

Maandelijkse monitoring van de kosten en opbrengsten
En anticiperen, zonodig bijstellen om balans te houden

TM Z&W
TM fac
controller

Opbrengsten en kosten zijn in balans
Adequate management informatie

Wie voert uit?

Evaluatie voortgang
(kleur rood, oranje, groen)
Q1
Q2
Q3
Q4

Toelichting + vervolgacties op voortgang

6. Kwaliteitsmiddelen WLZ
Criteria waaraan moet worden voldaan om in aanmerking te komen voor het kwaliteitsbudget WLZ (85%) zijn:
• Het is bedoeld voor de inzet van extra zorgpersoneel voor cliënten ZZP en VVT 4 t/m 10 (verzorgenden, verpleegkundigen, helpende, behandelaren, geestelijk verzorgenden, gastvrouwen, medewerkers welzijn en
vrijwilligers coördinatoren).
• Het is alleen bedoeld voor extra zorgpersoneel dat ingezet wordt voor klanten waarop het kwaliteitskader van toepassing is: ZZP en VPT 4 t/m 10.
Het plan dient zo SMART mogelijk te worden opgesteld.
Activiteit
Resultaat
Middelen
Monitoren
Wat gaan we doen?
Wat willen we bereiken?
Wat is hiervoor nodig?
Intern monitoren resultaat?
Niveau FTE
€ (kosten)
Kostenplaats
(kleur rood, oranje, groen)+ toelichting

1.

Inzet van extra kwalitieits
verpleegkundige

Verpleegkundig leiderschap binnen het
ontwikkelen

Samenwerken met het service team

4

0,5 Fte

€

26.654

Zorgdossiers op orde, tablet gebruik

2.

Continueren inzet t/m 2020

Instructie voor het juiste gebruik
Kwaliteitskader in het team meer
eigen maken
€

162.966

het

Kwaliteitsplan 2021 WLZ

Eigenaar kwaliteitsplan
Datum laatste evaluatie

Locatie:
Aantal plaatsen:

Goezate
74 + 2
logeerappartementen

Doelgroep: psychogeriatrie
en somatiek

Aantal cliënten*:

Aantal FTE*:

*Peildatum 01-09-2020

Cliënt, daar waar thuis ook is

Met plezier naar het werk

Klanttevredenheid
(peildatum 01-09-2020 ZKN)

Medewerkerstevredenheid
(Resultaten van de laatste 3 metingen)
2020

2018

97%

100%

92%

Bevlogenheid

8,0

8,2

8,1

Betrokkenheid

6,7

Tevredenheid

7

2020

Aanbevelingsvraag
Rapportcijfer

2018

2019

Werkgeverschap

Samen het verschil maken en met lef ontdekken

Couleur locale

Indicatoren basisveiligheid (Resultaten van de laatste 3 metingen)

PG

2019
2019

2018

2017

SOM

PG

SOM

Advanced Care planning

100%

100%

100%

100%

Bespreken van medicatie incidenten

100%

100%

100%

100%

Aandacht voor eten en drinken

86,4%

20%

Decubitus

0%

0%

4,3%

5%

Vrijheidsbeperkende middelen

0%

0%

52,2%

10%

68,2%

66,7%

Continentie
Aantal MIK-meldingen
(Q1 t/m Q3 2020)

Medicatie

132

Vallen

89

Agressie

19

Overig

10

PG

SOM

2018
7

6,8

2017

2016

1. Met plezier naar het werk
•
•
•
•
•

Fusiedocument / meerjarenplan: Een aantrekkelijke werkgever zijn, Verdere professionalisering van de staf,
Kaderbrief: Aandacht en waardering voor elkaar, samen verantwoordelijkheid nemen, leren, opleiden en verder ontwikkelen, instroom/uitstroom/goede mix aan opleidingsniveaus, duurzame inzetbaarheid, preventie,
vitaliteit, inspirerend leiderschap
Relevante thema’s kwaliteitskader WLZ: Leiderschap, governance en management, personele samenstelling.
Ontwikkelplan WLZ:
Resultaten uit kwaliteitsmetingen: MTO

Voornemens en plannen

Te behalen resultaat

Wat gaan we doen?

Wat merkt de cliënt ervan?

Splitsing van afdeling de Stuurhut in tweeën;
Stuurhut en Kombuis

Rust, stabiliteit en aandacht op de werkvloer.

Uit te voeren acties
Wat is hiervoor nodig?

•
•

Formatie is kwantitatief en kwalitatief in balans

Door ontwikkelen naar zelforganiserende teams

Continuïteit en kwaliteit van zorg en welzijn is
gewaarborgd.

Prettige woon- en werksfeer

•
•
•
•
•

Wie voert uit?

Evaluatie voortgang
(kleur rood, oranje, groen)
Q1
Q2
Q3
Q4

Toelichting + vervolgacties op voortgang

Nieuwe indeling twee teams door de
planners.
Technische ondersteuning om
tweedeling formeel te maken in
Inplanning en Puur.

Planners
TM Z&W
Applicatiebe
heer

Met de grootte van de afdeling van 29 bewoners met
een steeds zwaardere zorgvraag, en de grootte van
het team, werd het voor medewerkers steeds
moeilijker het overzicht te behouden.

Analyse op basis van eisen
kwaliteitskader punt 6
Inzet opleiden/scholing
Vacature plaatsen
Teamsessies
Betrekken van coach

TM Z&W
Opl.adviseur
Recruiter

Naast het juiste aantal medewerkers ook de juiste mix
in opleidingsniveau.

TM Z&W
TM Fac

Teams in hun kracht zetten, teamvisie vaststellen,
kaders bieden, verantwoordelijkheden geven

2. Cliënt, daar waar thuis ook is
•
•

•
•
•

Fusiedocument / meerjarenplan: Cliënten kunnen alle vormen van zorg blijven ontvangen in het gebied tussen Breda, Tilburg, Den Bosch en Gorinchem, Het bieden van nog meer kennis en expertise en een breder
aanbod aan zorgproducten en ondersteuning, Ontwikkelen van verpleeghuiszorg thuis met inzet van het multidisciplinaire team en specialistische kennis en kunde,
Kaderbrief: De cliënt is altijd betrokken en maakt eigen keuzes, naasten zijn actief betrokken. Positieve gezondheid, de focus ligt niet op ziekte, maar op datgene wat de kwaliteit van leven bepaalt. Dialoog, luisteren,
oprechte aandacht en maatwerk. Doorontwikkeling bijzondere producten: verpleeghuiszorg thuis, Eigentijds wonen met passende ondersteuning, expertisecentrum Huntington en Parkinson, Wondzorg. Het leveren van
een goede kwaliteit met het kwaliteitskader als hulpmiddel.
Relevante thema’s kwaliteitskader WLZ : Persoonsgerichte zorg en ondersteuning, Wonen en Welzijn, Veiligheid, Leren en verbeteren van kwaliteit
Ontwikkelplan WLZ: Verpleeghuiszorg Thuis
Resultaten uit kwaliteitsmetingen: cliënttevredenheidsonderzoeken WLZ, in- en externe audits, meting basisindicatoren veiligheid.

Voornemens en plannen

Te behalen resultaat

Uit te voeren acties
Wie voert uit?

Wat gaan we doen?

Wat merkt de cliënt ervan?

Deskundigheidsbevordering: zorgmedewerkers
leren op de juiste manier om te gaan met
verschillende gedragingen van cliënten
waardoor psychische problemen bij cliënten
worden verminderd of voorkomen.

De kwaliteit van de zorg neemt toe.

Positieve gezondheid: het bevorderen van het
geluk bij cliënten door complementaire zorg

De Cliënt ervaart vermindering van stress en
angst, verhoging van het geluksgevoel,
innerlijke en fysieke rust door:
•
Tactiele stimulatie
•
Individuele aandacht

Aanbieden dag-structuur op afdeling de
Stuurhut/Kombuis

De cliënt met geheugenproblemen ervaart
een goede dag-structuur en een zinvolle
dagbesteding op somatische afdeling

Wat is hiervoor nodig?

•
•

Medewerkers volgen de training PDL
Training omgaan met agressie wordt
voor alle teams op locatie
aangeboden

Complementaire zorg realiseren:
•
Opleiden van medewerker:
‘Basisopleiding tactiel stimulering” en
‘Opleiding Ouderenzorg & aanraking
en massage’.
•
Aannemen van welzijnsmedewerker
•
Huiskamerdiensten gedurende de
gehele dag implementeren in het
basisrooster
•
Aanname van sfeermaker

Afd.
Opleidingen
FM

Evaluatie voortgang
(kleur rood, oranje, groen)
Q1
Q2
Q3
Q4

Toelichting + vervolgacties

Medewerkers komen nog te kort als het gaat om
adequaat reageren op onbegrepen gedrag van
cliënten

MZ&W
School of
Touch

Binnen de zorgteams is er nog weinig aandacht voor
complementaire zorg

Zorgteam
MZ&W

Het toenemende aantal mensen met PGproblematiek ook op somatische afdelingen vraagt
om extra maatregelen

Uitbreiding zorg mét behandeling op afdeling de
Stuurhut/Kombuis naar 8 personen

De cliënt merkt een intensievere medische
begeleiding, beschikbaarheid behandelteam
en korte lijnen tussen zorg en behandeling
waardoor betere afstemming in de
zorgverlening

•

•

Maaltijdvoorziening afstemmen op
hedendaagse client

De client ervaart meer keuzevrijheid,
verbeterde ambiance en verhoogde eetlust
c.q. inname.

•
•
•

Verzamelen van casuïstiek waarbij de
interventie van een SO beter passend is
dan hoofdbehandelaar-schap door de
HA. Deze bespreken met de huisarts
met een gerichte interventievraag.
Wanneer cliënten worden opgenomen
met een indicatie >VV4
hoofdbehandelaar-schap direct door
SO

Zorgteam,
TM, SO, BZA

Oppakken van plan
maaltijdvoorziening
Werkgroep re-activeren
Extra medewerker om het eten uit te
serveren serveren (kwaliteitsgelden)

TM fac.
Keukenmede
werkers
Afgevaardig
e betrokken
zorgteams

De zorgzwaarte van cliënten is het afgelopen jaar
aanzienlijk toegenomen met name op de
Stuurhut/Kombuis.

Client kan al la minute kiezen, eten in groepsvorming,
uit eten in eigen huis.

3. Met lef ontdekken
•
•
•
•
•

Fusiedocument / meerjarenplan: Innovaties en vernieuwing
Kaderbrief: Innovaties en vernieuwingen om ‘anders werken’ te faciliteren en echt onderscheidend te zijn, Innovaties die bijdragen aan de maatschappelijke verandering, impact hebben en baanbrekend zijn. We dagen
iedereen uit om dingen anders te durven doen. Koploper zijn. Continu werken aan verbetering en vernieuwing, van mensen, processen, systemen, concepten en samenwerkers. ICT is ondersteunend aan de eigen regie
van de cliënt en ondersteunt medewerkers. Transitietafels in de regio’s, Samenwerking in wetenschappelijk onderzoek.
Relevante thema’s kwaliteitskader WLZ: Hulpbronnen
Ontwikkelplan WLZ: Zinnige zorg en Innovatie. Belangrijke thema’s hierin zijn behoud van eigen regie, zorg op afstand, vrijheid voor mensen met dementie, vermindering van administratieve lasten en arbeidsbesparing.
Kwaliteitsmetingen: n.v.t.: innovatie

Voornemens en plannen

Te behalen resultaat

Uit te voeren acties
Wie voert uit?

Wat gaan we doen?

Wat merkt de cliënt ervan?

Meer vrijheid en eigen regie voor de cliënt met
dementie door het implementeren van leefcirkels

De cliënt ervaart meer vrijheid en
bewegingsruimte binnen optimale veiligheid

Wat is hiervoor nodig?

•
•
•

Goede technologische infrastructuur
aanleggen
Inzet van Consyst
Vervangen van branddeur voor brede
toegangsdeur tot tuin

Evaluatie voortgang
(kleur rood, oranje, groen)
Q1
Q2
Q3
Q4

Toelichting + vervolgacties

Consyst
TD
FM

4. Samen het verschil maken
•
•
•
•
•

Fusiedocument / meerjarenplan: Een aantrekkelijke samenwerkingspartner zijn en blijven
Kaderbrief: Iedereen kent de nieuwe organisatie, Integratie van zorg, behandeling en facilitair daar waar de cliënt woont, Loslaten van oude gewoonten en open staan voor verandering om zo positief en effectief de
nieuwe organisatie in te richten. In verbinding blijven met de externe omgeving en samenwerking in de keten.
Relevante thema’s kwaliteitskader WLZ: Hulpbronnen
Ontwikkelplan WLZ: nvt
Kwaliteitsmetingen: nvt: innovatie

Voornemens en plannen

Te behalen resultaat/ doelstelling

Uit te voeren acties
Wie voert uit?

Wat gaan we doen?

Wat merkt de cliënt ervan?

Wat is hiervoor nodig?

Aanleg van een dementievriendelijke tuin

Client ervaart meer vrijheid, gezonde buitenlucht.
Buitenlucht bevordert het kortetermijngeheugen,
vermindert stress en verbetert de geestelijke
gezondheid.

Sponsering door bedrijven en particulieren in de
gemeente.
Subsidie van de gemeente Altena.
Samenwerkingspartners binnen de gemeente
Altena engageren.

Werkgroep
Tuin Goezate
MZ&W
FM

Evaluatie voortgang
(kleur rood, oranje, groen)
Q1
Q2
Q3
Q4

Toelichting + vervolgacties

5. Gezonde bedrijfsvoering
•
•
•
•
•

Fusiedocument / meerjarenplan: Een organisatie in control blijven
Kaderbrief: Zicht houden op de belangrijkste processen middels adequate bedrijfsinformatie, terugdringen van administratieve lasten en een optimale technologische ondersteuning voor cliënt en medewerker. Op zoek
naar een waarden-gedreven systeem om kort-cyclisch wijzigingen op kwalitatief, financieel en ander gebied te signaleren/rapporteren en bij te sturen.
Relevante thema’s uit kwaliteitskader: Gebruik van informatie
Ontwikkelplan WLZ: nvt
Kwaliteitsmetingen: Opvallende resultaten uit dashboard bedrijfsvoering hierin opnemen.

Voornemens en plannen

Te behalen resultaat/ doelstelling

Uit te voeren acties
Wie voert uit?

Wat gaan we doen?

Wat merkt de cliënt ervan?

Wat is hiervoor nodig?

Evaluatie voortgang
(kleur rood, oranje, groen)
Q1
Q2
Q3
Q4

Toelichting + vervolgacties op voortgang

6. Kwaliteitsmiddelen WLZ
Criteria waaraan moet worden voldaan om in aanmerking te komen voor het kwaliteitsbudget WLZ (85%) zijn:
• Het is bedoeld voor de inzet van extra zorgpersoneel voor cliënten ZZP en VVT 4 t/m 10 (verzorgenden, verpleegkundigen, helpende, behandelaren, geestelijk verzorgenden, gastvrouwen, medewerkers welzijn en
vrijwilligers coördinatoren).
• Het is alleen bedoeld voor extra zorgpersoneel dat ingezet wordt voor klanten waarop het kwaliteitskader van toepassing is: ZZP en VPT 4 t/m 10.
Het plan dient zo SMART mogelijk te worden opgesteld.
Activiteit
Resultaat
Middelen
Monitoren
Wat gaan we doen?
Wat willen we bereiken?
Wat is hiervoor nodig?
Intern monitoren resultaat?
Niveau FTE
€ (kosten)
Kostenplaats
(kleur rood, oranje, groen)+ toelichting

1.

Meer aandacht voor welzijn cliënt door
complementaire zorg

•
•

Opleiden personeel; tactiel
stimulering
Aannemen extra personeel:
welzijnsmedewerker (Social
worker)

•

•

Extra gelden opleiding vanuit
extra gelden. (Kosten
opleiding, kosten uren
medewerker, reiskosten)
Extra inzet personeel vanuit
extra gelden

2.

Aanbieden dag-structuur voor mensen met
dementie op somatische afdeling.

Aannemen extra personeel
• Aannemen sfeermaker

Extra inzet personeel vanuit extra
gelden

3.

Meer vrijheid en eigen regie aanbieden
aan mensen met dementie dmv leefcirkels
en toegang tot dementievriendelijke tuin
Maaltijdvoorziening afstemmen op
hedendaagse client

Toegang tot dementievriendelijke tuin
via toegangsdeur realiseren. Branddeur
vervangen door brede toegangsdeur.
De client ervaart meer keuzevrijheid,
verbeterde ambiance en verhoogde
eetlust c.q. inname.

Extra gelden vanuit extra gelden

4.

Extra medewerker om het eten uit te
serveren serveren (kwaliteitsgelden)

3

0,4 fte

4

0,6 fte

Opleiding €
1925,Reiskosten: €
Uren medew.: €
Schaal 35

1,5 fte

Schaal 20

1 fte

Schaal 25

2 of 3

Kwaliteitsplan 2021 WLZ

Eigenaar kwaliteitsplan
Datum laatste evaluatie

Locatie:

Kloosterhoeve en Dotter

Aantal plaatsen:

63

Doelgroep Huntington

Aantal cliënten*:

62

Aantal FTE*:

60.44

*Peildatum 01-09-2020

Cliënt, daar waar thuis ook is

Met plezier naar het werk

Klanttevredenheid
(peildatum 01-09-2020 ZKN)

Medewerkerstevredenheid
(Resultaten van de laatste 3 metingen)
2020

2018

100%

100%

96%

Bevlogenheid

8,4

8,2

7,8

Betrokkenheid

2020

Aanbevelingsvraag

2018

2019

Rapportcijfer

Tevredenheid
Werkgeverschap

2017

2016

2018

KH6.8
DD7.1
KH7.1
DD8.5
KH6.6
DD7.3
KH6.6
DD7.3

Samen het verschil maken en met lef ontdekken

Couleur locale

Indicatoren basisveiligheid (Resultaten van de laatste 3 metingen)

Huntington is een bijzondere doelgroep binnen Mijzo. Binnen de zorgverlening, behandeling en
begeleiding en FZ werken we intensief samen. In het jaar 2021 groeien we door naar het Topcare
potential predicaat en worden we hoogstwaarschijnlijk aangewezen als REC (Regionaal Expertise
Centrum) door VWS.
De Kloosterhoeve en Dotter kunnen zich met recht experts noemen, omdat we inmiddels ruim 19
jaar Huntington zorg bieden. Weliswaar steeds in een opbouw, maar toch de HT-client is niet meer
weg te denken uit onze organisatie. We verzorgen de gehele keten. Er werkt een multidisciplinair
team intensief samen van FZ, zorg en behandeling en begeleiding.

2019
2019
Kloosterh
Dotter

2018

2017

Kloosterh

Dotter

Advanced Care planning

100%

50%

94,3%

75%

Bespreken van medicatie incidenten

100%

100%

100%

100%

Aandacht voor eten en drinken

100%

75%

Decubitus

5,6%

0%

5,7%

0%

Vrijheidsbeperkende middelen

0%

0%

2,9%

0%

Continentie

75%

25%

Aantal MIK-meldingen
(Q1 t/m Q3 2020)

Medicatie

32

Vallen

109

Agressie

104

Overig

19

Kloosterh

Dotter

De begeleiding van familie en/ of systeem wordt vanaf deelname polikliniek al begeleid en
overgenomen in de intramurale setting. De begeleiding in intensief door het feit dat het erfelijk
belast is en we het belangrijk vinden dat familie en of systeem ondersteunt wordt. Dit is een
gezamenlijke opdracht. Waar we ook trots op zijn.
Client is echt in regie. We bestuderen de client achter het masker van de HT. D e client maakt zijn of
haar eigen keuzes en we vragen intensief wat hij of zij daarvoor nodig heeft.
Het begeleiden van Euthanasie vinden we erg belangrijk. Een zware maar mooie opgave en deze
taak wordt goed opgevangen. Het is niet altijd makkelijk om bij de relatief jonge doelgroep
euthanasie te begeleiden.
Waar we trots op zijn is de begeleiding van medewerkers in het samenwerken met de bijzonder
doelgroep. Dit doen we d.m.v. Intervisie en een nauwe samenwerking met de teamcoach. Extra
begeleiding wordt gegeven aan zorgteam 2, omdat deze afdeling de hoog complexe cliënten in
gedrag begeleiden. Mentaal een anderen en bijzondere opdracht voor deze teamleden. De Triffier

1. Met plezier naar het werk
•
•
•
•
•

Fusiedocument / meerjarenplan: Een aantrekkelijke werkgever zijn, Verdere professionalisering van de staf,
Kaderbrief: Aandacht en waardering voor elkaar, samen verantwoordelijkheid nemen, leren, opleiden en verder ontwikkelen, instroom/uitstroom/goede mix aan opleidingsniveaus, duurzame inzetbaarheid, preventie,
vitaliteit, inspirerend leiderschap
Relevante thema’s kwaliteitskader WLZ: Leiderschap, governance en management, personele samenstelling.
Ontwikkelplan WLZ:
Resultaten uit kwaliteitsmetingen: MTO

Voornemens en plannen

Te behalen resultaat

Uit te voeren acties

Wat gaan we doen?

Wat merkt de cliënt ervan?

Wat is hiervoor nodig?

Huidige formatie op orde houden.

De KH en de DD de begrote aantal FTE’s
behoudt. Om op deze wijze stabiele teams en
stabiele zorg te behouden.
Kwaliteitsverbetering binnen het team en
vertrouwen van de client.

Het volgen van het nieuwe inwerkprogramma.
Goed werkgeverschap
Trainingen op maat
Coachen in goed werk- en privé balans: keuzes
vanuit het team zelf
Zelf organiserende teams
Goed wervingsbeleid voor de social work

Ontwikkeling Social worker in het
basisdienstenpatroon

Het begeleidingsaspect wordt meer benadrukt
in combinatie met kwaliteit van zorg

Wie voert uit?

Evaluatie voortgang
(kleur rood, oranje, groen)
Q1
Q2
Q3
Q4

Toelichting + vervolgacties op voortgang

Zorgteams
Coach
Management
HR
Recruiter

Topcare - REC

Kwaliteit wordt gemonitord, waardoor kwaliteit
gegarandeerd en verbeterd is en wordt.

Volgen van de richtlijnen van Topcare en REC
Voldoende gekwalificeerd personeel
Veel deelname aan onderzoek

Management
Zorgteams
Beleid
Management

2. Cliënt, daar waar thuis ook is
•
•

•
•
•

Fusiedocument / meerjarenplan: Cliënten kunnen alle vormen van zorg blijven ontvangen in het gebied tussen Breda, Tilburg, Den Bosch en Gorinchem, Het bieden van nog meer kennis en expertise en een breder
aanbod aan zorgproducten en ondersteuning, Ontwikkelen van verpleeghuiszorg thuis met inzet van het multidisciplinaire team en specialistische kennis en kunde,
Kaderbrief: De cliënt is altijd betrokken en maakt eigen keuzes, naasten zijn actief betrokken. Positieve gezondheid, de focus ligt niet op ziekte, maar op datgene wat de kwaliteit van leven bepaalt. Dialoog, luisteren,
oprechte aandacht en maatwerk. Doorontwikkeling bijzondere producten: verpleeghuiszorg thuis, Eigentijds wonen met passende ondersteuning, expertisecentrum Huntington en Parkinson, Wondzorg. Het leveren van
een goede kwaliteit met het kwaliteitskader als hulpmiddel.
Relevante thema’s kwaliteitskader WLZ : Persoonsgerichte zorg en ondersteuning, Wonen en Welzijn, Veiligheid, Leren en verbeteren van kwaliteit
Ontwikkelplan WLZ: Verpleeghuiszorg Thuis
Resultaten uit kwaliteitsmetingen: cliënttevredenheidsonderzoeken WLZ, in- en externe audits, meting basisindicatoren veiligheid.

Voornemens en plannen
Wat gaan we doen?

Client meer integreren in de maatschappij door
middel van vrijwilligerswerk, ondersteunen
locaties in Mijzo etc.

Te behalen resultaat

Uit te voeren acties

Wat merkt de cliënt ervan?

Wat is hiervoor nodig?

Gevoel van eigenwaarde verhogen. Zinvol
bezig zijn door de client. Het weer onderdeel
mogen zijn van de maatschappij

De inzet van de werkcoach en
dagbestedingscoach
Begeleiding van de zorgteams.

Wie voert uit?

Evaluatie voortgang
(kleur rood, oranje, groen)
Q1
Q2
Q3
Q4

Toelichting + vervolgacties

Werkcoach
dagbesteDingscoach
Management

3. Met lef ontdekken
•
•

Fusiedocument / meerjarenplan: Innovaties en vernieuwing
Kaderbrief: Innovaties en vernieuwingen om ‘anders werken’ te faciliteren en echt onderscheidend te zijn, Innovaties die bijdragen aan de maatschappelijke verandering, impact hebben en baanbrekend zijn. We dagen
iedereen uit om dingen anders te durven doen. Koploper zijn. Continu werken aan verbetering en vernieuwing, van mensen, processen, systemen, concepten en samenwerkers. ICT is ondersteunend aan de eigen regie
van de cliënt en ondersteunt medewerkers. Transitietafels in de regio’s, Samenwerking in wetenschappelijk onderzoek.

•
•
•

Relevante thema’s kwaliteitskader WLZ: Hulpbronnen
Ontwikkelplan WLZ: Zinnige zorg en Innovatie. Belangrijke thema’s hierin zijn behoud van eigen regie, zorg op afstand, vrijheid voor mensen met dementie, vermindering van administratieve lasten en arbeidsbesparing.
Kwaliteitsmetingen: n.v.t.: innovatie

Voornemens en plannen

Te behalen resultaat

Uit te voeren acties

Wat gaan we doen?

Wat merkt de cliënt ervan?

Wat is hiervoor nodig?

Leven in vrijheid

Bewegingsvrijheid voor de client

Facilitair van domotica
Samenwerking met andere locaties binnen
Mijzo
Afdeling innovatie
De omgeving Raamsdonksveer

Wie voert uit?

Management
Zorgteams

Werken met zorg SARA

Innovatie/bel
eid
Ondersteuning van zinnige dagbesteding door
innovatie bij individuele cliënt
Cliënt is minder afhankelijk van zorg.

Trainingen voor teams
Licenties
Medewerkers stimuleren om SARA te aan
gebruiken.

Bedrijf van
SARA
ManageMent
Zorgteams
Innovatie/
Beleid

Evaluatie voortgang
(kleur rood, oranje, groen)
Q1
Q2
Q3
Q4

Toelichting + vervolgacties

4. Samen het verschil maken
•
•
•
•
•

Fusiedocument / meerjarenplan: Een aantrekkelijke samenwerkingspartner zijn en blijven
Kaderbrief: Iedereen kent de nieuwe organisatie, Integratie van zorg, behandeling en facilitair daar waar de cliënt woont, Loslaten van oude gewoonten en open staan voor verandering om zo positief en effectief de
nieuwe organisatie in te richten. In verbinding blijven met de externe omgeving en samenwerking in de keten.
Relevante thema’s kwaliteitskader WLZ: Hulpbronnen
Ontwikkelplan WLZ: nvt
Kwaliteitsmetingen: nvt: innovatie

Voornemens en plannen

Te behalen resultaat/ doelstelling

Uit te voeren acties

Wat gaan we doen?

Wat merkt de cliënt ervan?

Wat is hiervoor nodig?

Vanuit de REC (toegewezen door VWS) een
regionaal netwerk verder opbouwen en
samenwerking versterken

Kortere lijnen binnen het netwerk HKNN.
Intensieve samenwerking binnen de regionale
keten HKNN

Opbouwen van regionaal netwerk
Intensieve samenwerking met Archipel, Land
van Horne en SVRZ en het landelijk netwerk
HKNN

Wie voert uit?

Evaluatie voortgang
(kleur rood, oranje, groen)
Q1
Q2
Q3
Q4

Toelichting + vervolgacties

ManageMent
HKNN
Bestuur Mijzo

5. Gezonde bedrijfsvoering
•
•
•
•
•

Fusiedocument / meerjarenplan: Een organisatie in control blijven
Kaderbrief: Zicht houden op de belangrijkste processen middels adequate bedrijfsinformatie, terugdringen van administratieve lasten en een optimale technologische ondersteuning voor cliënt en medewerker. Op zoek
naar een waarden-gedreven systeem om kort-cyclisch wijzigingen op kwalitatief, financieel en ander gebied te signaleren/rapporteren en bij te sturen.
Relevante thema’s uit kwaliteitskader: Gebruik van informatie
Ontwikkelplan WLZ: nvt
Kwaliteitsmetingen: Opvallende resultaten uit dashboard bedrijfsvoering hierin opnemen.

Voornemens en plannen

Te behalen resultaat/ doelstelling

Uit te voeren acties

Wat gaan we doen?

Wat merkt de cliënt ervan?

Wat is hiervoor nodig?

Gezamenlijk bespreken van MI (maandelijks)
met BC en management

Goede personele inzet
Goede voeding en hulpmiddelen

Actuele en tijdig aanleveren van MI

Wie voert uit?

Evaluatie voortgang
(kleur rood, oranje, groen)
Q1
Q2
Q3
Q4

Toelichting + vervolgacties op voortgang

BC
Management

6. Kwaliteitsmiddelen WLZ
Criteria waaraan moet worden voldaan om in aanmerking te komen voor het kwaliteitsbudget WLZ (85%) zijn:
• Het is bedoeld voor de inzet van extra zorgpersoneel voor cliënten ZZP en VVT 4 t/m 10 (verzorgenden, verpleegkundigen, helpende, behandelaren, geestelijk verzorgenden, gastvrouwen, medewerkers welzijn en
vrijwilligers coördinatoren).
• Het is alleen bedoeld voor extra zorgpersoneel dat ingezet wordt voor klanten waarop het kwaliteitskader van toepassing is: ZZP en VPT 4 t/m 10.
Het plan dient zo SMART mogelijk te worden opgesteld.
Activiteit
Resultaat
Middelen
Monitoren
Wat gaan we doen?
Wat willen we bereiken?
Wat is hiervoor nodig?
Intern monitoren resultaat?
Niveau FTE
€ (kosten)
Kostenplaats
(kleur rood, oranje, groen)+ toelichting

1.

Extra aanname van social worker

2.

Extra inzet van een werkcoach

3.

We willen doorgroeien van 1 social
worker per zorgteam naar 2 social
workers per zorgteam
Van 1 werkcoach doorgroeien naar 2
werkcoaches

Goed wervingsbeleid en invulling van
de rol van social worker

5

5FTE

17K

KH/DD

Goed wervingsbeleid en invulling van
de rol van werkcoach

4

0.89FTE

2K

KH

Kwaliteitsplan 2021 WLZ

Eigenaar kwaliteitsplan

Roland van der Loos

Datum laatste evaluatie

Locatie:

Lemmenskamp

Aantal plaatsen:

40

Doelgroep

Somatiek en PG

Aantal cliënten*:

40

Aantal FTE*:

36,80

*Peildatum 01-09-2020

Cliënt, daar waar thuis ook is

Met plezier naar het werk

Klanttevredenheid
(peildatum 01-09-2020 ZKN)

Medewerkerstevredenheid
(Resultaten van de laatste 3 metingen)
2020

2018

100%

84%

100%

Bevlogenheid

8,1

7,9

8,1

Betrokkenheid

2020

Aanbevelingsvraag

2018

2019

Rapportcijfer

Tevredenheid
Werkgeverschap

Samen het verschil maken en met lef ontdekken

Couleur locale

Indicatoren basisveiligheid (Resultaten van de laatste 3 metingen)

PG

2019
2019

2018

2017

SOM

PG

SOM

Advanced Care planning

100%

100%

100%

100%

Bespreken van medicatie incidenten

100%

100%

100%

100%

Aandacht voor eten en drinken

100%

92,9%

Decubitus

0%

7,1%

5,6%

0%

Vrijheidsbeperkende middelen

0%

0%

16,7%

0%

Continentie

95%

92,9%

Aantal MIK-meldingen
(Q1 t/m Q3 2020)

Medicatie

58

Vallen

72

Agressie

7

Overig

7

PG

SOM

2018

2017

2016

1. Met plezier naar het werk
•
•
•
•
•

Fusiedocument / meerjarenplan: Een aantrekkelijke werkgever zijn, Verdere professionalisering van de staf,
Kaderbrief: Aandacht en waardering voor elkaar, samen verantwoordelijkheid nemen, leren, opleiden en verder ontwikkelen, instroom/uitstroom/goede mix aan opleidingsniveaus, duurzame inzetbaarheid, preventie,
vitaliteit, inspirerend leiderschap
Relevante thema’s kwaliteitskader WLZ: Leiderschap, governance en management, personele samenstelling.
Ontwikkelplan WLZ:
Resultaten uit kwaliteitsmetingen: MTO

Voornemens en plannen

Te behalen resultaat

Wat gaan we doen?

Wat merkt de cliënt ervan?

Formatie is kwantitatief en kwalitatief in balans

Continuïteit en kwaliteit van zorg en welzijn is
gewaarborgd.
Medewerker is tevreden over haar werk

Duurzame inzetbaarheid

Tevreden ontspannen medewerker, minder
invalkrachten

Door ontwikkelen naar zelforganiserende teams

Prettige woon- en werksfeer

In/uitstroom: inzet meer op verpleegkundig
niveau. Verpleegkundig leiderschap ontwikkelen

Veilige en gewaarborgde zorg

Uit te voeren acties
Wat is hiervoor nodig?

•
•
•
•
•
•
•
•

Analyse op basis van eisen
kwaliteitskader punt 6
Inzet opleiden / scholing
Vacature plaatsen
Inzet ergo- en vitaliteitscoach
SMT
HR
Teamsessies
Betrekken van coach

Afwegen bij vertrek medewerker werven van
verpleegkundige
Programma maken verpleegkundig
leiderscahp

Wie voert uit?

Evaluatie voortgang
(kleur rood, oranje, groen)
Q1
Q2
Q3
Q4

Toelichting + vervolgacties op voortgang

TM Z&W
Opl.adviseur
Recruiter

Naast het juiste aantal medewerkers ook de juiste mix
in opleidingsniveau.

TM Z&W
TM fac

Bij overbelasting van het team of de medewerker is
het belangrijk om de flexpool als vangnet te kunnen
gebruiken.
Teams in hun kracht zetten, teamvisie vaststellen,
kaders bieden, verantwoordelijkheden geven,
budgetbeheer herzien, teamjaarplan

TM Z&W
TM Fac
VPK TM

2. Cliënt, daar waar thuis ook is
•
•

•
•
•

Fusiedocument / meerjarenplan: Cliënten kunnen alle vormen van zorg blijven ontvangen in het gebied tussen Breda, Tilburg, Den Bosch en Gorinchem, Het bieden van nog meer kennis en expertise en een breder
aanbod aan zorgproducten en ondersteuning, Ontwikkelen van verpleeghuiszorg thuis met inzet van het multidisciplinaire team en specialistische kennis en kunde,
Kaderbrief: De cliënt is altijd betrokken en maakt eigen keuzes, naasten zijn actief betrokken. Positieve gezondheid, de focus ligt niet op ziekte, maar op datgene wat de kwaliteit van leven bepaalt. Dialoog, luisteren,
oprechte aandacht en maatwerk. Doorontwikkeling bijzondere producten: verpleeghuiszorg thuis, Eigentijds wonen met passende ondersteuning, expertisecentrum Huntington en Parkinson, Wondzorg. Het leveren van
een goede kwaliteit met het kwaliteitskader als hulpmiddel.
Relevante thema’s kwaliteitskader WLZ : Persoonsgerichte zorg en ondersteuning, Wonen en Welzijn, Veiligheid, Leren en verbeteren van kwaliteit
Ontwikkelplan WLZ: Verpleeghuiszorg Thuis
Resultaten uit kwaliteitsmetingen: cliënttevredenheidsonderzoeken WLZ, in- en externe audits, meting basisindicatoren veiligheid.

Voornemens en plannen

Te behalen resultaat

Uit te voeren acties
Wie voert uit?

Wat gaan we doen?

Wat merkt de cliënt ervan?

Wat is hiervoor nodig?

Kwaliteit van zorg verbeteren, inzet op
deskundigheid

Deskundige medewerker

•

Woon-, leefomgeving op afdeling 2 (Merwede)
aanpassen aan hedendaagse behoefte.

Prettige woonomgeving

•
•
•

Inzet scholing (HIP, Omgaan met
onbegrepen gedrag,
Doelgroepgerichte scholing)
Werkgroep samenstellen
Budget vrijmaken
Betrekken cliëntenraad

Maaltijdvoorziening afstemmen op
hedendaagse client

De client ervaart meer keuzevrijheid,
verbeterde ambiance en verhoogde eetlust
c.q. inname.

•

Werkgroep samenstellen

TM Z&W
TM fac.
TM Z&W
TM fac.
Team
Merwede
TD
TM fac.
Testaurantme
dewerkers
Afgevaardig
e betrokken
zorgteams

Evaluatie voortgang
(kleur rood, oranje, groen)
Q1
Q2
Q3
Q4

Toelichting + vervolgacties

Dit geld ook voor facilitaire medewerkers.

Client kan al la minute kiezen, eten in groepsvorming,
uit eten in eigen huis.

3. Met lef ontdekken
•
•
•
•
•

Fusiedocument / meerjarenplan: Innovaties en vernieuwing
Kaderbrief: Innovaties en vernieuwingen om ‘anders werken’ te faciliteren en echt onderscheidend te zijn, Innovaties die bijdragen aan de maatschappelijke verandering, impact hebben en baanbrekend zijn. We dagen
iedereen uit om dingen anders te durven doen. Koploper zijn. Continu werken aan verbetering en vernieuwing, van mensen, processen, systemen, concepten en samenwerkers. ICT is ondersteunend aan de eigen regie
van de cliënt en ondersteunt medewerkers. Transitietafels in de regio’s, Samenwerking in wetenschappelijk onderzoek.
Relevante thema’s kwaliteitskader WLZ: Hulpbronnen
Ontwikkelplan WLZ: Zinnige zorg en Innovatie. Belangrijke thema’s hierin zijn behoud van eigen regie, zorg op afstand, vrijheid voor mensen met dementie, vermindering van administratieve lasten en arbeidsbesparing.
Kwaliteitsmetingen: n.v.t.: innovatie

Voornemens en plannen

Te behalen resultaat

Uit te voeren acties

Wat gaan we doen?

Wat merkt de cliënt ervan?

Wat is hiervoor nodig?

Wie voert uit?

Evaluatie voortgang
(kleur rood, oranje, groen)
Q1
Q2
Q3
Q4

Toelichting + vervolgacties

4. Samen het verschil maken
•
•
•
•
•

Fusiedocument / meerjarenplan: Een aantrekkelijke samenwerkingspartner zijn en blijven
Kaderbrief: Iedereen kent de nieuwe organisatie, Integratie van zorg, behandeling en facilitair daar waar de cliënt woont, Loslaten van oude gewoonten en open staan voor verandering om zo positief en effectief de
nieuwe organisatie in te richten. In verbinding blijven met de externe omgeving en samenwerking in de keten.
Relevante thema’s kwaliteitskader WLZ: Hulpbronnen
Ontwikkelplan WLZ: nvt
Kwaliteitsmetingen: nvt: innovatie

Voornemens en plannen

Te behalen resultaat/ doelstelling

Uit te voeren acties

Wat gaan we doen?

Wat merkt de cliënt ervan?

Wat is hiervoor nodig?

Inventariseren welke innovatie middelen
kunnen we inzetten om de zorglast te
verminderen

Er wordt veilige zorg gegeven, minder risico op
incidenten of fouten

Op basis van project innovatie in samenwerking
met afgevaardigden medewerkers zorg

Wie voert uit?

Evaluatie voortgang
(kleur rood, oranje, groen)
Q1
Q2
Q3
Q4

Toelichting + vervolgacties

Project
medewerkers
zorg- en fac
manager

5. Gezonde bedrijfsvoering
•
•
•
•
•

Fusiedocument / meerjarenplan: Een organisatie in control blijven
Kaderbrief: Zicht houden op de belangrijkste processen middels adequate bedrijfsinformatie, terugdringen van administratieve lasten en een optimale technologische ondersteuning voor cliënt en medewerker. Op zoek
naar een waarden-gedreven systeem om kort-cyclisch wijzigingen op kwalitatief, financieel en ander gebied te signaleren/rapporteren en bij te sturen.
Relevante thema’s uit kwaliteitskader: Gebruik van informatie
Ontwikkelplan WLZ: nvt
Kwaliteitsmetingen: Opvallende resultaten uit dashboard bedrijfsvoering hierin opnemen.

Voornemens en plannen

Te behalen resultaat/ doelstelling

Uit te voeren acties

Wat gaan we doen?

Wat merkt de cliënt ervan?

Wat is hiervoor nodig?

Terugdringen van administratieve lasten

Meer tijd voor de client

Planningsuren losmaken van zorguitvoering

TM Z&W
En fac TM

Sturen op basis van vooruitkijken en
productie en kosten in evenwicht houden
Adequate management informatie ter
beschikking

Ervaren van continuïteit van zorg en
welbevinden

Maandelijks overleg met controller

controller

Wie voert uit?

Evaluatie voortgang
(kleur rood, oranje, groen)
Q1
Q2
Q3
Q4

Toelichting + vervolgacties op voortgang

6. Kwaliteitsmiddelen WLZ
Criteria waaraan moet worden voldaan om in aanmerking te komen voor het kwaliteitsbudget WLZ (85%) zijn:
• Het is bedoeld voor de inzet van extra zorgpersoneel voor cliënten ZZP en VVT 4 t/m 10 (verzorgenden, verpleegkundigen, helpende, behandelaren, geestelijk verzorgenden, gastvrouwen, medewerkers welzijn en
vrijwilligers coördinatoren).
• Het is alleen bedoeld voor extra zorgpersoneel dat ingezet wordt voor klanten waarop het kwaliteitskader van toepassing is: ZZP en VPT 4 t/m 10.
Het plan dient zo SMART mogelijk te worden opgesteld.
Activiteit
Resultaat
Middelen
Monitoren
Wat gaan we doen?
Wat willen we bereiken?
Wat is hiervoor nodig?
Intern monitoren resultaat?
Niveau FTE
€ (kosten)
Kostenplaats
(kleur rood, oranje, groen)+ toelichting

1.

Continueren inzet t/m 2020

Div

5.51

€ 378.878

Kwaliteitsplan 2021 WLZ

Locatie:

Eigenaar kwaliteitsplan
Datum laatste evaluatie
Buurstede

Aantal plaatsen:

93

Doelgroep:

PG

Aantal cliënten*:

93

Aantal FTE*:

86,3

*Peildatum 01-09-2020
Cliënt, daar waar thuis ook is

Met plezier naar het werk

Klanttevredenheid
(Peildatum 01-09-2020 ZKN)

Medewerkerstevredenheid
(Resultaten van de laatste 3 metingen)

2020
2020

Aanbevelingsvraag
Gemiddelde score

2019

2018

+17,1%

+40%

Bevlogenheid

7,63

8,13

Samen het verschil maken en met lef ontdekken

Mogelijkheid tot veranderen

6,1

5,3

Tevredenheid (NPS)

-2,5

-23,9

Werkbeleving

7,5

7,1

•

2018

Advanced Care planning

2019
2019
96,9%

Bespreken van medicatie incidenten

100%

100%

Aandacht voor eten en drinken per 2019

54,1%

Decubitus

1,3%

3,3%

Vrijheidsbeperkende maatregelen

16,9%

41,5%

1. Met plezier naar het werk

2018

2017

7,8
Er heeft geen MTO
plaatsgevonden

Couleur locale

Indicatoren basisveiligheid (Resultaten van de laatste 3 metingen)

Aantal MIK-meldingen
(Q1 t/m Q3 2020)

2019
2018
8,3

2017

99%

Medicatie

164

Vallen

224

Agressie

84

Overig

80

Andere indicatoren
gemeten, geen
percentages, ja/nee vragen

38,1%

Overig valt: anders, geweld tussen
cliënten

•

Wat kenmerkt deze locatie? Gelijkheid, eigen regie, open, innovatief, we doen het samen

Waar ben je trots op?

[Trek de aandacht van uw lezer met een veelzeggend citaat uit het document of gebruik deze ruimte om
een belangrijk punt te benadrukken. Sleep dit tekstvak als u het ergens anders op de pagina wilt
plaatsen.]

•
•
•
•
•

Fusiedocument / meerjarenplan: Een aantrekkelijke werkgever zijn, Verdere professionalisering van de staf,
Kaderbrief: Aandacht en waardering voor elkaar, samen verantwoordelijkheid nemen, leren, opleiden en verder ontwikkelen, instroom/uitstroom/goede mix aan opleidingsniveaus, duurzame inzetbaarheid, preventie, vitaliteit, inspirerend
leiderschap
Relevante thema’s kwaliteitskader WLZ: Leiderschap, governance en management, personele samenstelling.
Ontwikkelplan WLZ:
Resultaten uit kwaliteitsmetingen: MTO

Voornemens en plannen

Te behalen resultaat

Uit te voeren acties
Wie voert uit?

Wat gaan we doen?

Wat merkt de cliënt ervan?

Wat is hiervoor nodig?

BS is op formatie, dit willen we zo houden.

Vaste, bekende gezichten in teams en
ondersteunende functies.

Gezond roosteren

Fitte en positief gestemde medewerkers met
oog voor bewoners.

Aandacht voor de teams, persoonlijke
ontwikkeling voor medewerkers door opleiding,
aanpassen taken, onderling uitwisseling
expertise.
Centrale roosteraar, aandachtsvelders binnen
de teams. Inzichtelijk maken individuele wensen
medewerkers.

Vitaliteit medewerkers

Vitale medewerkers geeft energie op de
afdelingen, minder uitval, meer dezelfde
gezichten, meer aandacht voor bewoners.

Training medewerkers complexe zorg

Teams zijn beter ingesteld in omgang met
complexe zorgvraag zoals onbegrepen
gedrag, agressie etc.
Extra aandacht voor teamontwikkeling per
team m.b.v. een externe coach willen we dit
vormgeven.
Ook de TMs willen zich blijven ontwikkelen op
het gebied van team coaching bedrijfsvoering
en zelfreflectie.

Bevorderen groepsdynamiek voor alle teams op
eigen “niveau”
Ontwikkeling team managers

Opleiding vitaliteitscoach (beweegagoog),
ondersteuning van Vitaliteitscoach op gebied
van werkplek en werk/privé balans.
Organiseren activiteiten speciaal voor
medewerkers
Training sessies op het gebied van “omgaan
met agressie”.

Evaluatie voortgang
(kleur rood, oranje,
groen)
Q1
Q2
Q3
Q4

Toelichting + vervolgacties op voortgang

TMs

TMs +
Roosteraar +
aandachtsve
lders
Beweegago
og,
vitaliteitscoa
h, TMs
TMs + externe
partner

Externe coach welke inzicht heeft in de teams
en aan de slag gaat met de pijnpunten.

TMs + externe
coach

Externe scholing bij de Baak.

TMS +
Clustermana
ger

2. Cliënt, daar waar thuis ook is
•
Fusiedocument / meerjarenplan: Cliënten kunnen alle vormen van zorg blijven ontvangen in het gebied tussen Breda, Tilburg, Den Bosch en Gorinchem, Het bieden van nog meer kennis en expertise en een breder aanbod aan zorgproducten
en ondersteuning, Ontwikkelen van verpleeghuiszorg thuis met inzet van het multidisciplinaire team en specialistische kennis en kunde,
•
Kaderbrief: De cliënt is altijd betrokken en maakt eigen keuzes, naasten zijn actief betrokken. Positieve gezondheid, de focus ligt niet op ziekte, maar op datgene wat de kwaliteit van leven bepaalt. Dialoog, luisteren, oprechte aandacht en
maatwerk. Doorontwikkeling bijzondere producten: verpleeghuiszorg thuis, Eigentijds wonen met passende ondersteuning, expertisecentrum Huntington en Parkinson, Wondzorg. Het leveren van een goede kwaliteit met het kwaliteitskader als
hulpmiddel.
•
Relevante thema’s kwaliteitskader WLZ : Persoonsgerichte zorg en ondersteuning, Wonen en Welzijn, Veiligheid, Leren en verbeteren van kwaliteit
•
Ontwikkelplan WLZ: Verpleeghuiszorg Thuis
•
Resultaten uit kwaliteitsmetingen: cliënttevredenheidsonderzoeken WLZ, in- en externe audits, meting basisindicatoren veiligheid
Voornemens en plannen

Te behalen resultaat

Uit te voeren acties
Wie voert uit?

Wat gaan we doen?

Wat merkt de cliënt ervan?

Wat is hiervoor nodig?

Betrokkenheid mantelzorg verhogen

Meer begrip voor zowel familie, bewoners als
medewerker. Duidelijke afspraken stratende al
voorafgaande aan bewoning binnen
Buurstede. Hulp op de afdelingen stroomlijnen.

MZC + TMs +
CSB

Aandacht voor Dolers

Opvangen van bewoners die vlak voor en na
het avondeten beginnen rond te lopen in huis.
Deze willen we een extra begeleiding geven,
muziek, activiteit, koken, gezamenlijk eten, etc
Extra prikkels en ook ontspanning in
binnentuinen van BS

Mantelzorg coördinator (MZC) brengt de
gehele “customer journey” in kaart van
bewoner. Hier worden kleine acties aan
opgehangen om het proces efficiënter te laten
verlopen.
Hiervoor zetten we medewerkers in die tijdens
dit tijdstip centraal in huis aanwezig zijn (BSBreed)
Aanleg tuin in relatie tot BOM.

BOMcoaches +
TMs
TMs

Beleeftuin

Geestelijke verzorging

Meer oog voor geestelijke ondersteuning van
medewerker en client. Sinds kort hebben we
weer een geestelijke verzorger op locatie, dit
werkt heel fijn. Dit willen we doortrekken in 2021

Binden van geestelijk verzorger aan locatie BS

Zorg team +
Gastvrouw

Evaluatie voortgang
(kleur rood, oranje,
groen)
Q1
Q2
Q3
Q4

Toelichting + vervolgacties

Ethiek 1.0

Hoever willen we de zorg doorvoeren
(palliatief, terminaal). Waar ligt de grens, hoe
dit invulling te geven binnen BS

Gesprekken starten intern maar ook extern.
Maatschappelijk probleem, netwerken met
ketenpartners, externe expertise

TMs,
zorgteams

3. Met lef ontdekken
•
Fusiedocument / meerjarenplan: Innovaties en vernieuwing
•
Kaderbrief: Innovaties en vernieuwingen om ‘anders werken’ te faciliteren en echt onderscheidend te zijn, Innovaties die bijdragen aan de maatschappelijke verandering, impact hebben en baanbrekend zijn. We dagen iedereen uit om dingen
anders te durven doen. Koploper zijn. Continu werken aan verbetering en vernieuwing, van mensen, processen, systemen, concepten en samenwerkers. ICT is ondersteunend aan de eigen regie van de cliënt en ondersteunt medewerkers.
Transitietafels in de regio’s, Samenwerking in wetenschappelijk onderzoek.
•
Relevante thema’s kwaliteitskader WLZ: Hulpbronnen
•
Ontwikkelplan WLZ: Zinnige zorg en Innovatie. Belangrijke thema’s hierin zijn behoud van eigen regie, zorg op afstand, vrijheid voor mensen met dementie, vermindering van administratieve lasten en arbeidsbesparing.
•
Kwaliteitsmetingen: nvt: innovatie
Voornemens en plannen

Te behalen resultaat

Uit te voeren acties

Wat gaan we doen?

Wat merkt de cliënt ervan?

Wat is hiervoor nodig?

Pilot Inzet WOLK (heup airbag)

Preventie op valgevaar

Training en inzet WOLK op BS

Uitrol open deur, leefcirkels BS

Beweegruimte voor bewoners welke in
aanmerking komen.

IT-structuur m.b.t. open deur beleid (Ascom)

Basis op orde

In kaart brengen van zorgprocessen. Hiervoor
gaan we aan de slag met een coach op het
gebied van Lean in de zorg
De manier van werken met receptie en
Gastenservice blijft achter bij onze ideeën over
gastvrijheid en catering

Expertise in lean.

Verhogen Gastvrijheid BS

Veranderen vorm van receptie (weg van zitten
achter de balie, meer naar gastvrouw
ontvangst bij binnenkomst, dialoog aangaan
met bezoek). Veranderen aanbod
gastenservice (weg van bitterballen, meer naar
gezonde leefstijl producten)

Wie voert uit?

Zorgteams,
TMs,
TMS, Ascom,
zorgteams,
huismeester
TMs + externe
partner
TMs + TM
facalitair +
gebouwbeh
eer

Evaluatie voortgang
(kleur rood, oranje,
groen)
Q1
Q2
Q3
Q4

Toelichting + vervolgacties

4. Samen het verschil maken
•
Fusiedocument / meerjarenplan: Een aantrekkelijke samenwerkingspartner zijn en blijven
•
Kaderbrief: Iedereen kent de nieuwe organisatie, Integratie van zorg, behandeling en facilitair daar waar de cliënt woont, Loslaten van oude gewoonten en open staan voor verandering om zo positief en effectief de nieuwe organisatie in te
richten. In verbinding blijven met de externe omgeving en samenwerking in de keten.
•
Relevante thema’s kwaliteitskader WLZ: Hulpbronnen
•
Ontwikkelplan WLZ: nvt
•
Kwaliteitsmetingen: nvt: innovatie
Voornemens en plannen

Te behalen resultaat/ doelstelling

Uit te voeren acties
Wie voert uit?

Wat gaan we doen?

Wat merkt de cliënt ervan?

Wat is hiervoor nodig?

Opstellen van een duidelijk inwerkschema
nieuwe medewerkers

Een vaste methodiek voor inwerken,
wegwijs make nieuwe collega’s

Checklist, ondersteuning HR

Evaluatie voortgang
(kleur rood, oranje,
groen)
Q1
Q2
Q3
Q4

Toelichting + vervolgacties

TMs + HR
manager

5. Gezonde bedrijfsvoering
•
Fusiedocument / meerjarenplan: Een organisatie in control blijven
•
Kaderbrief: Zicht houden op de belangrijkste processen middels adequate bedrijfsinformatie, terugdringen van administratieve lasten en een optimale technologische ondersteuning voor cliënt en medewerker. Op zoek naar een waardengedreven systeem om kort-cyclisch wijzigingen op kwalitatief, financieel en ander gebied te signaleren/rapporteren en bij te sturen.
•
Relevante thema’s uit kwaliteitskader: Gebruik van informatie
•
Ontwikkelplan WLZ: nvt
•
Kwaliteitsmetingen: Opvallende resultaten uit dashboard bedrijfsvoering hierin opnemen.
Voornemens en plannen

Te behalen resultaat/ doelstelling

Uit te voeren acties
Wie voert uit?

Wat gaan we doen?

Wat merkt de cliënt ervan?

Wat is hiervoor nodig?

Duidelijke overlegstructuur (basis op orde)

Geen tijdsverlies door teveel geplande
meetings. We brengen dit terug naar het
hoognodige. We kijken naar wie waar
wanneer aanwezig dient te zijn en wat is
de rol tijdens de aanwezigheid
Kwaliteitsanalyse met breder draagvlak.
Niet enkel wegleggen bij rVP maar
directe betrokkenheid van
aandachtsvelders. Verplicht karakter
scheppe. Leren van elkaar
Welke rollen willen we in ons salarishuis
opnemen na 2021 (rollen die nu nog iut
de kwaliteitsgelden worden voorzien)

Jaarstructuur uitrollen met de teams

TMS +
roosteraar +
Teams

Nieuwe opzet voor aanvullen kwaliteitsdashboard. Lunch
& Learn principe. Aandachtsvelders gaan naast
aanleveren ook informeren.

TMs + rVP +
aandachtsve
lders

Inventarisatie van rollen, functieprofiel, werkstructuur, en
afstemming met andere locaties

TMs + HR

Kwaliteitsanalyse in nieuwe vorm

Formaliseren rollen Buurstede

Evaluatie voortgang
(kleur rood, oranje,
groen)
Q1
Q2
Q3
Q4

Toelichting + vervolgacties op voortgang

6. Kwaliteitsmiddelen WLZ
Criteria waaraan moet worden voldaan om in aanmerking te komen voor het kwaliteitsbudget WLZ (85%) zijn:
•
Het is bedoeld voor de inzet van extra zorgpersoneel voor cliënten ZZP en VVT 4 t/m 10 (verzorgenden, verpleegkundigen, helpende, behandelaren, geestelijk verzorgenden, gastvrouwen, medewerkers welzijn en vrijwilligers coördinatoren)
•
Het is alleen bedoeld voor extra zorgpersoneel dat ingezet wordt voor klanten waarop het kwaliteitskader van toepassing is: ZZP en VPT 4 t/m 10.
Het plan dient zo SMART mogelijk te worden opgesteld
Activiteit
Resultaat
Middelen
Monitoren
Wat gaan we doen?
Wat willen we bereiken?
Wat is hiervoor nodig?
Intern monitoren resultaat?
Niveau
€ (kosten)
Kostenplaats
FTE
(kleur rood, oranje, groen)+
toelichting
Inzet gastvrouwen op alle huiskamers & op
Meer aandacht en activiteiten voor de
Financiering bestaande contracten
FWG15
7,5
1.
maat
cliënt. Voor de huiskamers & op maat voor
boven formatief behouden & extra inzet
de “dwalende bewoner” & relatie tot
gastvrouwen voor maatwerk
mantelzorger.
Zorgmedewerkers worden hierdoor enigszins
ontlast, waardoor (gevoel van) werkdruk zal
verminderen.
Dagelijkse bezetting openbare ruimten met
Cliënten hebben op meer plaatsen binnen
Financiering bestaande contracten
FWG 35 1
2.
medewerkers die welzijn verhogen
de locatie aandacht & activiteiten op maat. boven formatief behouden
FWG 50 0,66
(beweegagoog, muziektherapeut, vrijwilliger
Welzijn van cliënten vergroten. Invloed van
FWG 40 0,5
bewegen, empathie en muziek verhogen
FWG45
0,66

3.

coördinator, mantelzorgcoördinator, assistent
welzijn)
Verhogen van activiteiten begeleiding in
avond en weekend

voor bewoners & hiermee impact op verloop
dementieel proces
Cliënten hebben op meer plaatsen binnen
de locatie in het weekend en avonden
aandacht & activiteiten op maat.
We leiden op voor de toekomst.
Druk op openstaande vacatures in de
toekomst verminderen. En bewust aandacht
hebben voor leerlingen door leercoach.

Extra inzet activiteiten begeleiders in de
avonden en weekend

4.

Boven formatief inzetten BBL leerlingen
voortzetten, switch & inzet leercoach

5.

Belevingsgerichter maken vanuit de BOM
methodiek van de tuin zodat dit voor de
bewoners aantrekkelijker wordt hier gebruik van
te maken.

Bewoners worden meer gestimuleerd te
bewegen
Bewoners zijn meer in de buitenlucht.
Welzijn wordt vergroot & veiligheid vergroot.
waardoor Mantelzorgers meer
bewegingsmogelijkheden krijgen.

Muziek tuin creëren waarbij bewoners
geprikkeld worden door muziek en geluid.
Daarnaast een beleeftuin, met geuren,
Oppervlakten om te voelen en te
beleven.

6.

Inzet gespecialiseerde verpleegkundige voor
onbegrepen gedrag (psychiatrisch
verpleegkundige) ten behoeve van coaching
medewerkers

Betere begeleiding van cliënten met
onbegrepen gedrag & verhogen
medewerkers welzijn & werkgeluk.

Coaching & training on the job

7.

Inzet domotica: open deur

Betere begeleiding van cliënten met
onbegrepen gedrag & verhogen
medewerkers welzijn & werkgeluk.

Aanpassingen in de domotica & inzet
domotica

8.

Meer aandacht voor voeding bewoners &
ondersteunen lees ontzorgen teams

Meer aandacht voor voeding van de
bewoners. Daarnaast de teams
ondersteunen met administratie waardoor
teams zich kunnen richten op bewoners

Formatieve inzet

FWG15

0,66

FWG35

1

Meer leerlingen boven formatief & inzet
leercoach door afstemming
praktijkopleider

10,5
Leerlingen
0,5
Leercoach
3,5 SwitchZ
Borders +
bestrating
7000
Muziek tuin
10000
Beleeftuin
7000
10 training sessies
(18 dagdelen) +
coaching on the
job
11.500 Euro
20.000

FWG 35

4 FTE

Kwaliteitsplan 2021 WLZ

Eigenaar kwaliteitsplan
Datum laatste evaluatie

Locatie:

De Doelen

Aantal plaatsen:

66

Doelgroep:

SOM

Aantal cliënten*:

66

Aantal FTE*:

48,79

*Peildatum 01-09-2020

Cliënt, daar waar thuis ook is

Met plezier naar het werk

Klanttevredenheid
(Peildatum 01-09-2020 ZKN)

Medewerkerstevredenheid
(Resultaten van de laatste 3 metingen)
2020

Aanbevelingsvraag

2020

Gemiddelde score

2019

2018

+5,8%

+5,8%

6,54

7,32

Samen het verschil maken en met lef ontdekken

Advanced Care planning
Bespreken van medicatie incidenten

100%

Aandacht voor eten en drinken per
2019
Decubitus

30,6%
1,5%

2018

6,3%

2017

8,3

7,8

Mogelijkheid tot veranderen

6,1

5,3

Er heeft geen MTO
plaatsgevonden

Tevredenheid (NPS)

-2,5

-23,9

Werkbeleving

7,5

7,1

Bevlogenheid

•

2017

100%
100%

2018

2018

Couleur locale

Indicatoren basisveiligheid (Resultaten van de laatste 3 metingen)

2019
2019
97%

2019

Andere indicatoren
gemeten, geen
percentages, ja/nee
vragen

•

Wat kenmerkt deze locatie?
Waar ben je trots op?

De Doelen ligt midden in het centrum van Oosterhout . Het complex kent een verpleegafdeling van Mijzo
waar 66 bewoners wonen en aanleunwoningen van stichting Thuisvester. De doelen is een begrip in
Oosterhout.
De Doelen is een open locatie bedoeld voor bewoners met die vooral (complexe) somatische zorg nodig
hebben.

Vrijheidsbeperkende maatregelen
Aantal MIK-meldingen
(Q1 t/m Q3 2020)

42,1%

-

Medicatie

77

Vallen

67

Agressie

0

Overig

8

Overig valt: anders, geweld
tussen cliënten,
stoten/knellen/botsen

Vallen
Agressie
Overig

Met plezier naar het werk
Te behalen resultaat

Uit te voeren acties
Wie voert uit?

Wat merkt de cliënt ervan?

Wat is hiervoor nodig?

Continuïteit zorg
Kwaliteit wordt goed ingeroosterd in
de diensten.
Minder ziekteverzuim
Open sfeer, O.m.A thuislaten, elkaar
aanspreken. Hierdoor meer kwaliteit in
zorg.
Meer werkplezier voor medewerkers,
snellere besluitvorming

Goede basisbezetting, goede
roosteraars, gericht ontwikkelen

Roosteraars
Team

Veiligheid
Fouten durven maken
Spiegelen en zelfreflectie
Aansturen op zelfstandig werken

Team
Teammanagers

Talenten goed inventariseren en gebruik
ervan maken, los van functies etc.
Jaargesprekken voeren

Meer samenwerking

Elkaar kennen

Kernteam(team
manager, social
worker, hbo v)
Team

Tevreden medewerkers

Teammanager voert gesprekken.

Teammanager

Uitdagingen/scholing scherp houden:
leerplein is op orde

Deskundig personeel

Leerplein goed bijhouden.
Maandelijks check
In jaargesprekken

Scholing casuïstiek op gebied van afasie,
slikscholing en vitaliteit
Team overleggen structureren op
functioneel niveau

Deskundig personeel

Behandelaren geven training

Team
Teammanager
Opleiding
Adviseur
Behandelaren

De goede medewerkers bij de goede
onderwerpen

Team: passende onderwerpen
Clubteam: gerichte onderwerpen
Structuur samenstellen in overleg
met elkaar

Kernteam

Uitwisseling personeel met andere
afdelingen/organisaties/Mijzo breed

Lerend netwerk
Kennismaken andere werkwijzen
Vergroten horizon medewerkers
Eenduidigheid beleid, afstemming
over aanpak consequenter

Bespreken met medewerkers en
afspraken over maken in jaarplan

Teammanager

Externe training (Richard hoog)
Teamcoach
Doelen breed: inclusief kernteam

Team

Nemen van verantwoordelijkheid
wordt groter, opener cultuur

Dag start: iedereen neemt deel
Kernsteam stemt goed af.
Feedback vragen

Team

Gezond roosteren

Vergroten collegialiteit, persoonlijke
aandacht voor elkaar
Ruimte om zelfstandig te werken

Cultuur ontwikkeling/ omslag gericht op
transparantie/elkaar aanspreken/
zelfreflectie/samenwerking
Communicatie verbetering tussen alle
medewerkers/team/management,
vergroten van verantwoordelijkheid

Evaluatie voortgang
(kleur rood, oranje, groen)
Q1
Q
Q Q4
2
3

Toelichting + vervolgacties op voortgang

Client
Voornemens en plannen

Te behalen resultaat

Uit te voeren acties
Wie voert uit?

Wat gaan we doen?

Maaltijden sfeer en kwaliteit verbeteren

Familie betrekken

Wat merkt de cliënt ervan?

Wat is hiervoor nodig?

Meer vers
Gezelligere ambiance
Meer betrokkenheid, sociale aspecten
optimaliseren
Bewoners wordt betrokken bij uitwerking
Medewerkers worden betrokken.

Detail uitwerken eerste kwartaal
Koks
Inventariseren behoeftes
Investering meubilaire en eetomgeving
Open receptie

Haal buiten naar binnen/binnen naar
buiten
Meer betrokkenheid contactpersonen

Annemargriet
Ism Dominique

Eigen regie voor bewoners verder door ontwikkelen.
Meer eensluidende uitwerking van visie

Meer eigen regie door bewoner

Nieuwsbrief
Mantelzorg intensiveren, samenwerken
ook bij zorg
Klankbordgroep gebruiken
Interpretatie met elkaar bespreken

basis op orde: veiligheid

Veilige woonomgeving

Pestgedrag bewoners wordt besproken

Team
Levensvragen (zie
kwaliteitsmiddelen
)
Doelen breed

Medicijnen uitvoering protocol verbeteren pdca

Veilige medicijndispenser

Aandacht functionarissen, registratie
Lean: methodisch werken

Aandachtsfunktio
narissen/ afdeling

Valincidenten pdca

Veiliger woonomgeving: minder/geen
vallen

Aandacht functionarissen
Lean methodisch werken

Wondzorg wordt verbeterd

Snellere genezing , preventie ontstaan
(grotere) wond
voeding
Algemene werkprocessen worden beter

Aandacht functionarissen
Aandacht voort voeding

“Van buiten naar binnen” en van Binnen naar Buiten”

Meer open verbinding van de doelen
met Oosterhout en vice versa

Maaltijden? Activiteiten, samenwerking
met organisaties

Huiskamer door ontwikkelen binnen de mogelijkheden
van de doelen.

Rustmomenten voor bewoners

Organisatie en realisatie van huiskamer
momenten

Team
Seniorencollectief
en andere
organisaties
Social worker
Gastvrouwen, AB

Clientzorgplan wordt breed ondersteund bij alle
betrokken medewerkers: bij uitvoering en kwaliteit
Er wordt goed gerapporteerd
-levensgeschiedenis, bejegeningsplannen
-onvrijwillige zorg, middelen, maatregelen

Client en contactpersonen zijn goed
geïnformeerd, medewerkers weten wat
zorg inhoudt , waar gerapporteerd moet
worden.

Uitleg en training
Controle
Faciliteren in tijd

Zoco
Social worker
behandelaren

Opname procedure nieuwe bewoners wordt breder
en meer samen met cliënt en contactpersoon.
Wordt multidisciplinair.

Informatie wordt verspreid in tijd. Niet
alles in 1 keer.
Bewoners worden meer betrokken
ZLP binnen 24 uur ingevuld.

Meenemen positieve gezondheid
zoco

Zoco

Invulling ZOCO: kader verbreden. Onderzoeken:
welzijn kan ook zoco zijn? Wat de kwaliteitseisen van
zoco schap,

Beter contact met contactpersonen,
betere afstemming over zorg en wonen

Niet alleen voor verpleegkundigen maar
ook voor verzorgende IG of andere
functies. Out of the box: andere
deskundigheden zoals social worker, AB.

Teambreed
Social worker
verpleegkundigen
verzorgende
helpende +

Bespreken met behandelaren

Behandelaren

Methodisch werken

Client aanwezigheid bij behandelaren overleg

Client wordt altijd betrokken bij overleg
behandelaren

Klankbordgroep
zoco

Team
Afdeling

Lean
Klinisch redeneren

Evaluatie voortgang
(Kleur rood, oranje, groen)
Q1
Q2
Q3
Q4

Toelichting + vervolgacties

We zijn bezig offertes voor een investering. Dit doen
we samen met Annemargriet van facilitair. Het
bedrag is nog niet bekend. We verwachten dat we
dit in december weten. Afstemming nodig op welk
budget.

Familie participatie vergroten bij woonsituatie

Vergroten eigenaarschap client en
familie

Informatie-uitwisseling
Meteen betrekken bij welkom/intake
Communicatie
Betrekken bij besluiten
Klankbordgroep
Werkgroep samenstellen
Aansluiten bij Mijzo brede overleggen

Palliatieve zorg wordt afdeling breed kennis gedeeld,
besproken, uitgevoerd: kwaliteit zorg wordt verbeterd

Meer zorg op maat

Goede overdrachten tussen diensten en medewerkers
voor zorg continuïteit

Meer eenduidigheid en continuïteit zorgt

Scholing
Intervisie
Een flexpool / uitzendkracht heeft altijd
voldoende info.

Alarm/ bel gedrag bewoners en snelle reactie
medewerkers

Efficiëntere zorginzet
Zorginzet op maat.

Analyseren waarom iemand veel belt.
Acties uitzetten om dit te voorkomen

Zoco

Verzorgenden
Aandachtsfunktio
narissen
Team

Team
Gastvrouwen.

Met Lef ontdekken

Voornemens en plannen

Te behalen resultaat

Uit te voeren acties
Wie voert uit?

Wat gaan we doen?

Wat merkt de cliënt ervan?

Wat is hiervoor nodig?

Gebruik bestaande/al ontwikkelde middelen
uitwerken of opstarten zoals
Smartglasses
Medido
Raiser

Zelfstandigheid cliënten/ eigen regie
Efficiency, minder personeel inzet nodig voor
zorg

Scholing van medewerkers

Inzet slimme INCO

Client vriendelijk: geen onnodige verschoning
Minder zorginzet noodzakelijk
Preventie wonden

Scholing /kennis middel
Start plan maken
aanschaffen

Werkgroep
innovatie

Onderzoeken mogelijkheden, besluiten op
haalbaarheid. Proef.

Werkgroep
innovatie
Team
behandelaren

Inzet Sara onderzoeken en realiseren

Motomet silverfit

Bij ontvangst in de doelen.
Bij bewoners die onrust hebben

Beleef TV

Meer bewegen voor ouderen in thema
omgeving.
Bewoners activiteiten worden gestimuleerd

Wolk: onderzoeken of dit functioneel kan zijn

Beperken fractuurrisico bij vallen

Rol van receptie herdefiniëren bij ontvangst in de
doelen

Uitnodigende ontvangst en binnenkomst voor
mensen van buitenaf

Lichtplan lichtintensiteit vergroten (ledlampen)
van de doelen onderzoeken gezien visuele
beperkingen van bewoners

Cliënten zijn zelfstandiger,

Medido aanschaf

Proef en onderzoeken

Werkgroep
innovatie
Behandelaren
team

Op proef gehad. Beslissen op basis van
mogelijkheden.
Haalbaarheid onderzoeken. In 2020 bleek
dat er te weinig bewoners waren gezien
beperkte maatvoering wolk.
In samenhang met mogelijk
aanpassingen/verbouwing entree en grote
zaal

AB

Afweging maken tussen mogelijkheden,
kosten en “sfeer”

Facilitair
Visus
Logo

Werkgroep
innovatie
Annemargriet
Laura
Teammanager
Receptie

Evaluatie voortgang
(kleur rood, oranje, groen)
Q1
Q2
Q3
Q4

Toelichting + vervolgacties

Samen het verschil ontdekken
Voornemens en plannen

Te behalen resultaat/ doelstelling

Uit te voeren acties
Wie voert uit?

Wat gaan we doen?

Wat merkt de cliënt ervan?

Wat is hiervoor nodig?

vaste gewoontes los laten, open staan voor
nieuwe ideeën en andere manier van
werken. Gebruik maken van de grootte van
de stichting

Meer deskundigheid in huis

Weten welke deskundigheid waar is binnen Mijzo
Inventariseren / kennismaken

Voornemens en plannen

Te behalen resultaat/ doelstelling

Uit te voeren acties

Wat gaan we doen?

Wat merkt de cliënt ervan?

Wat is hiervoor nodig?

Voorraadbeheer op orde

Altijd goede middelen aanwezig

Goede registratie, verantwoordelijkheid duidelijk
maken

zorgondersteuner

Er wordt goed geroosterd volgens actuele
inzetmogelijkheden en diensten

Gezond roosteren

Team kijkt vooruit, vergroten eigen regie,
uitproberen zelfstandig roosteren
Personeelssamenstelling op orde brengen en altijd
inzichtelijk hebben.
Er is adequaat gekwalificeerd personeel;

team
Roosteraars
Teammanager
HR werving

Evaluatie voortgang
(kleur rood, oranje, groen)
Q1
Q2
Q3
Q4

Toelichting + vervolgacties

Evaluatie voortgang
(Kleur rood, oranje, groen)
Q1
Q2
Q3
Q4

Toelichting + vervolgacties op voortgang

Mijzo

Gezonde bedrijfsvoering

Financiën op orde: inkomsten en uitgaven in
balans volgens begroting

Wie voert uit?

Teammanager

gezonde bedrijfsvoering.

Veiligheid en gezondheid werkomgeving

Training fysieke belasting medewerkers

Ergotherapeut

Er wordt een lokaal kernteam gevormd voor
besluitvorming en ondersteuning

Nemen van gedragen besluiten/ korte
lijnen /draagvlak

Structuurafspraken maken

Social worker
HBO-V
Teammanager
Gastenservice

Kwaliteitsplan en controle cycli worden
uitgevoerd

Overzicht en beheersing van gang van
zaken. Doorbreken waan van de dag

Kernteam organiseert en informeert zichzelf
Kan bijsturen
Team wordt geïnformeerd.

Teammanager

Acties gericht op -30 % personeelsinzet
toekomstperspectief. Talenten benutten

Mantelzorgers inzet
Vrijwilligers inzet

Inventariseren werkmogelijkheden kritisch bekijken:
wat mag ene vrijwilliger wel/ niet en vooral waarom
niet.
Meteen meenemen tijdens warm welkom

Social worker
Zoco

Verbinding management, Mijzo en
personeel is aanwezig,

Besef en bewust deel uitmaken van
grote organisatie, eigen rol daarin
kunnen benoemen
Meer aandacht voor directe zorg

Goede uitleg waarin stichting besluiten neemt/
goede communicatie

Minimaliseren bureaucratische processen
op werkvloer

Efficiënte overdracht
Kritisch alle werkprocessen beoordelen en
versimpelen (Zorgleefplannen, lean pdca)

Zoco
Kernteam

kwaliteitsmiddelen

1.

Activiteit
Wat gaan we doen?

Resultaat
Wat willen we bereiken?

Uit te voeren acties

Inzet van externe begeleiding voor project
levensvragen

Communicatie (onderling medewerkers,
naar cliënten en mantelzorgers)
Regievoering

Benoemen waardevolle
ontmoetings-zorg momenten,
Bespreken met elkaar

Monitoren
Intern monitoren resultaat?

(kleur rood, oranje, groen) + toelichting

Niveau

FTE

€ (kosten)
€3900,-

Kostenplaats

2.

Teambuilding: iedereen doet mee:
doorbreken cultuur: gericht dat iedereen
doet mee,

Gebruik maken van elkaars talenten,
verbeteren 1team worden

3.

Inzet van teamcoach

4.

Inzet van gastvrouwen op beide
afdelingen

5.

Inzet van gastvrouwen en verzorgenden bij
huiskamer
Inzet van zorgondersteuner

Teambuilding: betere communicatie met
elkaar, transparantie, elkaar aanspreken,
samenwerking is beter
Extra aandacht voor woonomgeving van
bewoners, sfeer en
contactmogelijkheden.
Vergroten kennis, kunnen zij signaleren en
handelen.
Verschaffen van rustomgeving voor
bewoners die prikkelgevoelig zijn.
De zorg wordt aanzienlijk ontlast door
probleemoplossende ondersteuning bij
alle werkzaamheden van de zorg
De bureaucratie wordt ontlast door
uitvoering van administratieve taken bij 1
persoon
We kunnen meer opleiden zonder
kwaliteit aan te passen

6.

Inzet van Locatieondersteuner

Inspireren
Uitnodigen extern Vilans (vervolg
2020)
Richard de hoop: boeien en binden
externe kosten
Vervolg 2019, oppakken vanuit plan
2020)
18 uur teamcoach

FWG
50

0,5

6 Fte gastvrouwen

FWG
15

6

1 Fte Gastvrouw
1 Fte verzorgde
1 Fte zorgondersteuner

FWG15
FWG35
FWG35

1
1
1

0,5 FTE

FWG
25

0,5

4 BBl leerlingen a 28 uur extra
Begeleidingskosten (leercoach 8 uur
per week
Sara: onderzoeken naar
mogelijkheden bij al bestaande
zorglocaties bij kloosterhoeven en,
tante Louise en aan de hand
daarvan inzet van 1 jaar

FWG
35

0,25

7.

Inzet BBL boven formatief en
leerlingbegeleiding

8.

Inzet van Sara

Ontvangst ondersteunen, besparing
zorgpersoneel/ vermindering werkdruk
receptie. Beter leefklimaat cliënten
Ondersteuning activiteitenbegeleiding

9.

Medido

10.

Motomet en silverfit
Fiets en software

Meer zelfstandigheid m.b.t. zelfstandig
medicatie innemen
Meer bewegen voor bewoners

Kosten via regionaal project
Mogelijk wel abonnementskosten
In afstemming met behandelaren
Aanschaf: inclusief alle accessoires.
Kosten opvang basis van info
hartingbank

11.

Inzet van koks bij Gastenservice

Verse eten, geur en smaak beleving
verbeteren voor bewoners, meer
betrokkenheid bewoners bij eten.

Koks aannemen, 2 fte
Verbouw pantry, voor afmaken
maaltijden in eetzaal, inclusief
afzuiging
2 medewerkers

12.

Training methodisch werken: lean
methode

Vergroten efficiency werkprocessen

€ 5000

Aanschaf en
licentie lease
€1250 per
maand, 12
maanden
2 Sara
8500
€ 7000.

FWG35

2
Verbouw pantry
€ 25.000
€ 4500,-

Kwaliteitsplan 2021 WLZ

Eigenaar kwaliteitsplan

Carola van de Griendt

Datum laatste evaluatie

Locatie:

SINT ANTONIUS

Aantal plaatsen:

36

Doelgroep

Aantal cliënten*:

Aantal FTE*:

*Peildatum 01-09-2020

Cliënt, daar waar thuis ook is

Met plezier naar het werk

Klanttevredenheid
(peildatum 01-09-2020 ZKN)

Medewerkerstevredenheid
(Resultaten van de laatste 3 metingen)
2020

2018

X

75%

80%

Bevlogenheid

X

8,0

7,4

2020

Aanbevelingsvraag
Rapportcijfer

2018

2019

Samen het verschil maken en met lef ontdekken

2018
7,5

X

Betrokkenheid

7,7

X

Tevredenheid

6,7

X

Werkgeverschap

7,0

X

Couleur locale

Indicatoren basisveiligheid (Resultaten van de laatste 3 metingen)

2019
2019
100%

2018

2017

100%

X

JA

JA

X

Aandacht voor eten en drinken

100%

X

X

Decubitus

9,1%

0,0%

X

Vrijheidsbeperkende maatregelen

90,9%

9,4%

33,3%

X

X

X

Advanced Care planning
Bespreken van medicatie incidenten

In de meting van 2018 zijn alle cliënten meegenomen.
Continentie
In 2019 alleen de cliënten van de woongroepen

Aantal MIK-meldingen
(Q1 t/m Q3 2020)

Medicatie
Vallen
Agressie
Overig

2017

•
•

Wat kenmerkt deze locatie?
Waar ben je trots op?

2016

8,5

1. Met plezier naar het werk
•
•
•
•
•

Fusiedocument / meerjarenplan: Een aantrekkelijke werkgever zijn, Verdere professionalisering van de staf,
Kaderbrief: Aandacht en waardering voor elkaar, samen verantwoordelijkheid nemen, leren, opleiden en verder ontwikkelen, instroom/uitstroom/goede mix aan opleidingsniveaus, duurzame inzetbaarheid, preventie,
vitaliteit, inspirerend leiderschap
Relevante thema’s kwaliteitskader WLZ: Leiderschap, governance en management, personele samenstelling.
Ontwikkelplan WLZ:
Resultaten uit kwaliteitsmetingen: MTO

Voornemens en plannen

Te behalen resultaat

Uit te voeren acties

Wat gaan we doen?

Wat merkt de cliënt ervan?

Wat is hiervoor nodig?

Voeren jaargesprekken conform
richtlijnen/format aangereikt door HR
Rust voor medewerker in dagelijkse
werkzaamheden om balans te hervinden in/na
corona tijd.

Dat de medewerker in balans is, zodat de cliënt
een goed welzijn en welbevinden ervaart
bewoner ervaart meer rust/balans in zijn werk
en bewoner ervaart een medewerker die meer
rust uitstraalt en ervaart hierdoor meer ruimte
voor welzijn en welbevinden

conform Format/richtlijn HR

Aandacht voor veranderende zorgzwaarte (
open PG)zie ook 2

Meer vrijheid binnen en om het gebouw
waardoor de bewoner verbeterde welzijn en
welbevinden ervaren

Aandacht voorde maaltijd met afwijkende
consistentie

Bewoners met een afwijkende consistentie van
de maaltijd ervaren ook een smakelijke en
goede gevarieerde maaltijd

Formatie op orde door werving en selectie
Tijd en aandacht voor de medewerker
Ontzorgen waar mogelijk
Voldoende aandacht voor vitaliteit
Voldoende en juiste materiaal en middelen
Aanpassingen in en rond het gebouw
Het bijscholen van een gedeelte van het
zorgteam
Opleiden: facilitair medewerkers krijgen de
cursus agressietraining
Medewerkers horeca volgen een cursus om dit
te realiseren.

Wie voert uit?

Evaluatie voortgang
(kleur rood, oranje, groen)
Q1
Q2
Q3
Q4

Toelichting + vervolgacties op voortgang

Teammanag
er
TM/HR
TM
TM
TM/VC
TM

TM/diëtiste

2. Cliënt, daar waar thuis ook is
•
•

•
•
•

Fusiedocument / meerjarenplan: Cliënten kunnen alle vormen van zorg blijven ontvangen in het gebied tussen Breda, Tilburg, Den Bosch en Gorinchem, Het bieden van nog meer kennis en expertise en een breder
aanbod aan zorgproducten en ondersteuning, Ontwikkelen van verpleeghuiszorg thuis met inzet van het multidisciplinaire team en specialistische kennis en kunde,
Kaderbrief: De cliënt is altijd betrokken en maakt eigen keuzes, naasten zijn actief betrokken. Positieve gezondheid, de focus ligt niet op ziekte, maar op datgene wat de kwaliteit van leven bepaalt. Dialoog, luisteren,
oprechte aandacht en maatwerk. Doorontwikkeling bijzondere producten: verpleeghuiszorg thuis, Eigentijds wonen met passende ondersteuning, expertisecentrum Huntington en Parkinson, Wondzorg. Het leveren van
een goede kwaliteit met het kwaliteitskader als hulpmiddel.
Relevante thema’s kwaliteitskader WLZ : Persoonsgerichte zorg en ondersteuning, Wonen en Welzijn, Veiligheid, Leren en verbeteren van kwaliteit
Ontwikkelplan WLZ: Verpleeghuiszorg Thuis
Resultaten uit kwaliteitsmetingen: cliënttevredenheidsonderzoeken WLZ, in- en externe audits, meting basisindicatoren veiligheid

Voornemens en plannen

Te behalen resultaat

Uit te voeren acties
Wie voert uit?

Wat gaan we doen?

Wat merkt de cliënt ervan?

Wat is hiervoor nodig?

De woonomgeving is afgestemd op de juiste
doelgroep

Bewoner ervaart meer vrijheid

Format thuisintake
Richtlijnen/afspraken: SIA/CIZ

SIA
CM

Aanvullen complementaire zorg zoals aroma
therapie/tactiel stimulering

Kwaliteit en daarmee meer tevredenheid van
de bewoner

Medewerkers scholen en tijd en ruimte geven,
waar nodig formatie uitbreiden

TM
CM

Het onderzoeken en implementeren van een
nieuw horecaconcept en daarnaast een
eenduidig concept t.b.v. de warme maaltijd
nuttigen op het appartement
Deelnemen voor bewoners aan activiteiten
buiten de eigen organisatie

Bewoner heeft regie over zijn eetmoment en
ervaart een uitgebreide service van
eet/snackmomenten

Onderzoek naar de mogelijkheden, materiaal
en het implementeren hiervan

TM facilitair

Bewoners die intramuraal wonen zonder en
met behandeling de juiste zorg bieden.

Ontschotten/differentiëren

innovatie

Evaluatie voortgang
(kleur rood, oranje, groen)
Q1
Q2
Q3
Q4

Toelichting + vervolgacties

3. Met lef ontdekken
•
•
•
•
•

Fusiedocument / meerjarenplan: Innovaties en vernieuwing
Kaderbrief: Innovaties en vernieuwingen om ‘anders werken’ te faciliteren en echt onderscheidend te zijn, Innovaties die bijdragen aan de maatschappelijke verandering, impact hebben en baanbrekend zijn. We dagen
iedereen uit om dingen anders te durven doen. Koploper zijn. Continu werken aan verbetering en vernieuwing, van mensen, processen, systemen, concepten en samenwerkers. ICT is ondersteunend aan de eigen regie
van de cliënt en ondersteunt medewerkers. Transitietafels in de regio’s, Samenwerking in wetenschappelijk onderzoek.
Relevante thema’s kwaliteitskader WLZ: Hulpbronnen
Ontwikkelplan WLZ: Zinnige zorg en Innovatie. Belangrijke thema’s hierin zijn behoud van eigen regie, zorg op afstand, vrijheid voor mensen met dementie, vermindering van administratieve lasten en arbeidsbesparing.
Kwaliteitsmetingen: nvt: innovatie

Voornemens en plannen

Te behalen resultaat

Uit te voeren acties

Wat gaan we doen?

Wat merkt de cliënt ervan?

Wat is hiervoor nodig?

Onderzoeken van de juiste manier van
implementeren van het leef plezierplan
Meer functie differentiaties binnen zorgteams
Deelnemen voor bewoners aan activiteiten
buiten de eigen organisatie
Onderzoeken van mogelijkheden naar het
opnieuw inrichten van de schakelringpas t.b.v.
de vrijheidskeuze
onderzoeken positionering welzijn ten opzichte
van het MIJZO concept
Onderzoeken van het afval scheiden van
bewoner tot aan milieustraat

Dat het gehele zorgproces meer gestroomlijnd
verloopt

Huishoudelijke dienst onderdeel van het team
Ontschotten/differentiëren

Wie voert uit?

Evaluatie voortgang
(kleur rood, oranje, groen)
Q1
Q2
Q3
Q4

Toelichting + vervolgacties

TM zorg
BICK
Tm zorg
Tm facilitair
innovatie

De cliënt is nog meer in regie

Onderzoeken van de mogelijkheden

TM faciliatir
Tm Zorg

Meer duidelijkheid en gerichter en breder
aanbod
Client zal zelf al afval moeten scheiden
En hoeven zelf geen afval meer weg te
brengen
Aandacht van zorgmedewerker kan zich
richten op cliënt en niet op goederenstroom

Onderzoeken naar de mogelijkheden

LMT

Onderzoeken naar mogelijkheden zowel in- als
extern
Onderzoek logistiek proces
Onderzoek materiaal
Onderzoek personeelskosten

Teammanag
er facilitair

4. Samen het verschil maken
•
•
•
•
•

Fusiedocument / meerjarenplan: Een aantrekkelijke samenwerkingspartner zijn en blijven
Kaderbrief: Iedereen kent de nieuwe organisatie, Integratie van zorg, behandeling en facilitair daar waar de cliënt woont, Loslaten van oude gewoonten en open staan voor verandering om zo positief en effectief de
nieuwe organisatie in te richten. In verbinding blijven met de externe omgeving en samenwerking in de keten.
Relevante thema’s kwaliteitskader WLZ: Hulpbronnen
Ontwikkelplan WLZ: nvt
Kwaliteitsmetingen: nvt: innovatie

Voornemens en plannen

Te behalen resultaat/ doelstelling

Uit te voeren acties

Wat gaan we doen?

Wat merkt de cliënt ervan?

Wat is hiervoor nodig?

Positie binnen cluster 3 vormgeven als
Heusdens locaties

Eenduidigheid in beleid en goede
afstemming

Regulier overleg met clustermanager
Structureel overleg Teammanagers locaties Heusden
Overleg met het gehele cluster

Wie voert uit?

Evaluatie voortgang
(kleur rood, oranje, groen)
Q1
Q2
Q3
Q4

Toelichting + vervolgacties

LMT/CM
LMT
LMT/CM

5. Gezonde bedrijfsvoering
•
•
•
•
•

Fusiedocument / meerjarenplan: Een organisatie in control blijven
Kaderbrief: Zicht houden op de belangrijkste processen middels adequate bedrijfsinformatie, terugdringen van administratieve lasten en een optimale technologische ondersteuning voor cliënt en medewerker. Op zoek
naar een waarden-gedreven systeem om kort-cyclisch wijzigingen op kwalitatief, financieel en ander gebied te signaleren/rapporteren en bij te sturen.
Relevante thema’s uit kwaliteitskader: Gebruik van informatie
Ontwikkelplan WLZ: nvt
Kwaliteitsmetingen: Opvallende resultaten uit dashboard bedrijfsvoering hierin opnemen.

Voornemens en plannen

Te behalen resultaat/ doelstelling

Uit te voeren acties

Wat gaan we doen?

Wat merkt de cliënt ervan?

Wat is hiervoor nodig?

Inzicht in budgetten, besteding, simpel op
maat , dynamisch

Meer rust door juiste toegepaste inzet
van budget/middelen en materialen

Aanpassing rooster waarin inzage in budget geraliseerd is
Medewerkers zijn toegerust om hiermee te werken en
ervaren de mogelijkheden om hierop te anticiperen

Wie voert uit?

Evaluatie voortgang
(kleur rood, oranje, groen)
Q1
Q2
Q3
Q4

Toelichting + vervolgacties op voortgang

6. Kwaliteitsmiddelen WLZ
Criteria waaraan moet worden voldaan om in aanmerking te komen voor het kwaliteitsbudget WLZ (85%) zijn:
• Het is bedoeld voor de inzet van extra zorgpersoneel voor cliënten ZZP en VVT 4 t/m 10 (verzorgenden, verpleegkundigen, helpende, behandelaren, geestelijk verzorgenden, gastvrouwen, medewerkers welzijn en
vrijwilligers coördinatoren)
• Het is alleen bedoeld voor extra zorgpersoneel dat ingezet wordt voor klanten waarop het kwaliteitskader van toepassing is: ZZP en VPT 4 t/m 10.
Het plan dient zo SMART mogelijk te worden opgesteld
Activiteit
Resultaat
Middelen
Monitoren
Wat gaan we doen?
Wat willen we bereiken?
Wat is hiervoor nodig?
Intern monitoren resultaat?
Niveau FTE
€ (kosten)
Kostenplaats
(kleur rood, oranje, groen)+ toelichting

1.

Formatie passend en gedifferentieerd
inzetten van functies binnen Teams
Verzorgingshuis/open PG en PG

2.

Behouden wat we hebben

3.

Onderzoeken van het afval scheiden van
bewoner tot aan milieustraat

Meer tijd voor de cliënt. Meer tijd voor
de juiste zorg
Sfeermaker
Weekendhulp
Rust en welzijn voor de bewoners

Medewerkers

Client zal zelf al afval moeten scheiden

Onderzoek logistiek proces
Onderzoek materiaal
Onderzoek personeelskosten

3

2.6 FTE

Ontmoetingsruimte behouden voor
Somatiek.
Individuele begeleiding voor de
bewoners.

46401
46403
46400
Zijn al bekend

Onderzoeken
van het afval
scheiden van
bewoner tot
aan
milieustraat

Kwaliteitsplan 2021 WLZ
Locatie:

Mieke Brekelmans en Arna van Wanrooij

Eigenaar kwaliteitsplan
Datum laatste evaluatie

Sint Janshof

Aantal plaatsen:

Doelgroep

Aantal cliënten*:

Aantal FTE*:

*Peildatum 01-09-2020

Cliënt, daar waar thuis ook is

Met plezier naar het werk

Klanttevredenheid
(peildatum 01-09-2020 ZKN)

Medewerkerstevredenheid
(Resultaten van de laatste 3 metingen)
2020

2018

75%

100%

97%

Bevlogenheid

7,8

8,7

7,8

2020

Aanbevelingsvraag
Rapportcijfer

2018

2019

Samen het verschil maken en met lef ontdekken

8,0

X

Betrokkenheid

7,9

X

Tevredenheid

7,6

X

Werkgeverschap

7,6

X

Couleur locale

Indicatoren basisveiligheid (Resultaten van de laatste 3 metingen)

2019
2019
95,8%

2018

2017

100%

X

JA

JA

X

Aandacht voor eten en drinken

81,3%

X

X

Decubitus

2,1%

6,5%

X

Vrijheidsbeperkende maatregelen

37.5%

9.1%

25,0%

X

X

X

Advanced Care planning
Bespreken van medicatie incidenten

In 2018 zijn alle cliënten meegenomen. In 2019 alleen
Continentie
de cliënten van de woongroepen en somatiek.

Aantal MIK-meldingen
(Q1 t/m Q3 2020)

Medicatie

100

Vallen

110

Agressie

19

Overig

31

2018

2017

Wat kenmerkt deze locatie?
Waar ben je trots op?

2016

7,9

1. Met plezier naar het werk
•
•
•
•
•

Fusiedocument / meerjarenplan: Een aantrekkelijke werkgever zijn, Verdere professionalisering van de staf,
Kaderbrief: Aandacht en waardering voor elkaar, samen verantwoordelijkheid nemen, leren, opleiden en verder ontwikkelen, instroom/uitstroom/goede mix aan opleidingsniveaus, duurzame inzetbaarheid, preventie,
vitaliteit, inspirerend leiderschap
Relevante thema’s kwaliteitskader WLZ: Leiderschap, gouvernante en management, personele samenstelling.
Ontwikkelplan WLZ:
Resultaten uit kwaliteitsmetingen: MTO

Voornemens en plannen

Te behalen resultaat

Uit te voeren acties
Wie voert uit?

Evaluatie voortgang
(kleur rood, oranje, groen)
Q1
Q2
Q3
Q4

Toelichting + vervolgacties op voortgang

Wat gaan we doen?

Wat merkt de cliënt ervan?

Wat is hiervoor nodig?

Voeren jaargesprekken conform
richtlijnen/format aangereikt door HR

In 2021 hebben alle medewerkers een
jaargesprek gehad conform format/richtlijnen
HR, dat de medewerker in balans blijft zodat de
cliënt
Bewoner ervaart een medewerker die meer
rust uitstraal en ervaart hierdoor meer ruimte
voor welzijn en welbevinden,

Format/richtlijn HR

TM

Volgens mij hoeft dit er niet in

Formatie op orde door werving en selectie
Voldoende en juiste materialen en middelen
Tijd en aandacht voor de medewerker
Ontzorgen waar mogelijk.
Voldoende aandacht voor vitaliteit

TM met HR
TM
TM
TM
TM met
vitalteitscoach
TM / BICK
Opleiden

idem

Rust voor medewerker in dagelijkse
werkzaamheden om balans te hervinden in/na
corona tijd.

Voldoende aanpak

Aandacht voor veranderende zorgzwaarte

Aandacht voor de maaltijd met afwijkende
consistentie

Expertise Parkinson afdeling Somatiek, dat de
medewerker meer kennis heeft over Parkinson
waardoor de cliënt meer rust ervaart en de juist
zorg ontvangt. Waardoor meer welzijn en
welbevinden wordt ervaren.

Specialiseren en borgen expertise Parkinson
Aandacht voor opleiden medewerkers
Parkinson

In 2021 is het duidelijk wat het voor de teams
betekent dat de zorgzwaarte veranderd. Het
wordt duidelijk wat hier voor nodig is.
De bewoner ontvangt dan de juiste zorg,
waardoor meer welzijn en welbevinden.
Bewoners met een afwijkende consistentie van
de maaltijd ervaren ook een smakelijke, goede
en gevarieerd maaltijd

Onderzoek naar de verandering van
zorgzwaarte.
Opleiden: Facilitaire medewerkers krijgen de
agressie training

TM

Medewerker horeca volgen een cursus om dit
te realiseren

TM / Diëtiste

T

2. Cliënt, daar waar thuis ook is
•
•

•
•
•

Fusiedocument / meerjarenplan: Cliënten kunnen alle vormen van zorg blijven ontvangen in het gebied tussen Breda, Tilburg, Den Bosch en Gorinchem, Het bieden van nog meer kennis en expertise en een breder
aanbod aan zorgproducten en ondersteuning, Ontwikkelen van verpleeghuiszorg thuis met inzet van het multidisciplinaire team en specialistische kennis en kunde,
Kaderbrief: De cliënt is altijd betrokken en maakt eigen keuzes, naasten zijn actief betrokken. Positieve gezondheid, de focus ligt niet op ziekte, maar op datgene wat de kwaliteit van leven bepaalt. Dialoog, luisteren,
oprechte aandacht en maatwerk. Doorontwikkeling bijzondere producten: verpleeghuiszorg thuis, Eigentijds wonen met passende ondersteuning, expertisecentrum Huntington en Parkinson, Wondzorg. Het leveren van
een goede kwaliteit met het kwaliteitskader als hulpmiddel.
Relevante thema’s kwaliteitskader WLZ : Persoonsgerichte zorg en ondersteuning, Wonen en Welzijn, Veiligheid, Leren en verbeteren van kwaliteit
Ontwikkelplan WLZ: Verpleeghuiszorg Thuis
Resultaten uit kwaliteitsmetingen: cliënttevredenheidsonderzoeken WLZ, in- en externe audits, meting basisindicatoren veiligheid

Voornemens en plannen

Te behalen resultaat

Uit te voeren acties
Wie voert uit?

Wat gaan we doen?

Wat merkt de cliënt ervan?

Wat is hiervoor nodig?

Aanvullen complementaire zorg zoals aroma
therapie/tactiel stimulering
Bewoners die intramuraal wonen zonder en met
behandeling de juiste zorg bieden

Kwaliteit en daarmee meer tevredenheid van
bewoner
Bewoner krijgt de juiste zorg en ervaart hierdoor
meer welzijn en welbevinden

Medewerkers scholen en tijd en ruimte geven
Scholing voor medewerkers, daar waar nodig
Onderzoeken of bewoners deel kunnen nemen
aan buitenhuis activiteiten, zoals de
zorgboerderij.

TM

Evaluatie voortgang
(kleur rood, oranje, groen)
Q1
Q2
Q3
Q4

Toelichting + vervolgacties

Naastenparticipatie (beleid)

Goede samenwerking met belangrijke naasten
waardoor de bewoner nog meer gezien voelt

Pilot mantelzorg participatie, met de daarbij
behorende scholing

TM / BICK

Het implementeren van een eenduidig concept,
ten behoeve van het nuttigen van het eten op
het appartement

De bewoner heeft de regie over eigen
eetmomenten

Onderzoek naar de mogelijkheden, materialen
en de wijze van het implementeren

TM facilitair

3. Met lef ontdekken
•
•
•
•
•

Fusiedocument / meerjarenplan: Innovaties en vernieuwing
Kaderbrief: Innovaties en vernieuwingen om ‘anders werken’ te faciliteren en echt onderscheidend te zijn, Innovaties die bijdragen aan de maatschappelijke verandering, impact hebben en baanbrekend zijn. We dagen
iedereen uit om dingen anders te durven doen. Koploper zijn. Continu werken aan verbetering en vernieuwing, van mensen, processen, systemen, concepten en samenwerkers. ICT is ondersteunend aan de eigen regie
van de cliënt en ondersteunt medewerkers. Transitietafels in de regio’s, Samenwerking in wetenschappelijk onderzoek.
Relevante thema’s kwaliteitskader WLZ: Hulpbronnen
Ontwikkelplan WLZ: Zinnige zorg en Innovatie. Belangrijke thema’s hierin zijn behoud van eigen regie, zorg op afstand, vrijheid voor mensen met dementie, vermindering van administratieve lasten en arbeidsbesparing.
Kwaliteitsmetingen: nvt: innovatie

Voornemens en plannen

Te behalen resultaat

Wat gaan we doen?

Uit te voeren acties

Wat merkt de cliënt ervan?

Wat is hiervoor nodig?

Uitvoeren en implementeren leef plezierplan

Onderzoeken of we het leefplezierplan echt
willen implementeren en wat de juiste manier is
Implementeren van bestande systeem

Wie voert uit?

Evaluatie voortgang
(kleur rood, oranje, groen)
Q1
Q2
Q3
Q4

Toelichting + vervolgacties

TM en BICK

Arrangementen activiteiten via registratie op
Schakelringpas

Vrijheid in keuze mogelijkheden voor
activiteiten

Onderzoeken van mogelijkheden naar het
opnieuw inrichten van de Schakelring tbv de
vrijheidskeuze
Onderzoeken positionering welzijn ten opzichte
het MijZo concept
Het onderzoeken van het afval scheiden vanaf
bewoner tot aan milieu straat

De bewoner is nog meer in regie

Onderzoeken van mogelijkheden

TM facilitair
en zorg en
welzijn
innovatie

Ervaart meer duidelijkheid en gerichter en
breder aanbod
Bewoner gaat zelf afval scheiden
Aandacht van zorg kan zicht richten op cliënt
en niet op goederenstromen.

Onderzoeken naar mogelijkheden

LMT

Onderzoeken naar mogelijkheden, zowel intern
als extern
Onderzoek logistiek proces, onderzoek
materialen en personeelskosten

TM facilitair

4. Samen het verschil maken
•
•
•
•
•

Fusiedocument / meerjarenplan: Een aantrekkelijke samenwerkingspartner zijn en blijven
Kaderbrief: Iedereen kent de nieuwe organisatie, Integratie van zorg, behandeling en facilitair daar waar de cliënt woont, Loslaten van oude gewoonten en open staan voor verandering om zo positief en effectief de
nieuwe organisatie in te richten. In verbinding blijven met de externe omgeving en samenwerking in de keten.
Relevante thema’s kwaliteitskader WLZ: Hulpbronnen
Ontwikkelplan WLZ: nvt
Kwaliteitsmetingen: nvt: innovatie

Voornemens en plannen

Te behalen resultaat/ doelstelling

Uit te voeren acties
Wie voert uit?

Wat gaan we doen?

Wat merkt de cliënt ervan?

Wat is hiervoor nodig?

Positie ‘Heusdense locaties’ binnen cluster 3
vormgeven

Eenduidigheid in beleid
Goede afstemming waardoor informatie
overdracht uniform is

Structureel overleg met clustermanager en teammanagers
locaties Heusden

Afgestemd blijven met het cluster thuiszorg

Rust en eenduidigheid in beleid en
locatie gebonden activiteiten

Regelmatig overleg met de vertegenwoordiging van het
gehele cluster
Warme overdracht bij inwoning
Afspraken maken over vormgeving communicatielijnen

Teammanag
ers en
clustermana
ger
Teammanag
er locatie en
teammanag
er cluster
thuis

Evaluatie voortgang
(kleur rood, oranje, groen)
Q1
Q2
Q3
Q4

Toelichting + vervolgacties

5. Gezonde bedrijfsvoering
•
•
•
•
•

Fusiedocument / meerjarenplan: Een organisatie in control blijven
Kaderbrief: Zicht houden op de belangrijkste processen middels adequate bedrijfsinformatie, terugdringen van administratieve lasten en een optimale technologische ondersteuning voor cliënt en medewerker. Op zoek
naar een waarden-gedreven systeem om kort-cyclisch wijzigingen op kwalitatief, financieel en ander gebied te signaleren/rapporteren en bij te sturen.
Relevante thema’s uit kwaliteitskader: Gebruik van informatie
Ontwikkelplan WLZ: nvt
Kwaliteitsmetingen: Opvallende resultaten uit dashboard bedrijfsvoering hierin opnemen.

Voornemens en plannen

Te behalen resultaat/ doelstelling

Uit te voeren acties

Wat gaan we doen?

Wat merkt de cliënt ervan?

Wat is hiervoor nodig?

Inzicht in budgetten, besteding, simpel op
maat, dynamisch

Meer rust door juiste toegepaste inzet
van budget

Aanpassingen in rooster inzage in budget gerealiseerd is.
Medewerkers zijn toegerust om hiermee te werken. En
ervaren de mogelijk om hierop te anticiperen

Wie voert uit?

Evaluatie voortgang
(kleur rood, oranje, groen)
Q1
Q2
Q3
Q4

Toelichting + vervolgacties op voortgang

TM

6. Kwaliteitsmiddelen WLZ
Criteria waaraan moet worden voldaan om in aanmerking te komen voor het kwaliteitsbudget WLZ (85%) zijn:
• Het is bedoeld voor de inzet van extra zorgpersoneel voor cliënten ZZP en VVT 4 t/m 10 (verzorgenden, verpleegkundigen, helpende, behandelaren, geestelijk verzorgenden, gastvrouwen, medewerkers welzijn en
vrijwilligers coördinatoren)
• Het is alleen bedoeld voor extra zorgpersoneel dat ingezet wordt voor klanten waarop het kwaliteitskader van toepassing is: ZZP en VPT 4 t/m 10.
Het plan dient zo SMART mogelijk te worden opgesteld
Activiteit
Resultaat
Middelen
Monitoren
Wat gaan we doen?
Wat willen we bereiken?
Wat is hiervoor nodig?
Intern monitoren resultaat?
Niveau FTE
€ (kosten)
Kostenplaats
(kleur rood, oranje, groen)+ toelichting

1.

Uitbreiden uren Teams Verzorgingshuis en
Somatiek

Meer tijd voor de cliënt. Meer tijd voor
de juiste zorg

Formatie uitbreiding

2.

Behouden wat we hebben

Rust en welzijn voor de bewoners

Ontmoetingsruimte behouden voor
Somatiek huidige FT’s voor
ondersteuning behouden.
Behouden en uitbreiden van FT’s voor
extra ondersteuning in de
ochtendzorg bij Somatiek. Uitbreiding
uren
Individuele begeleiding voor de
bewoners PG, behouden huidige FT’s
voor sfeermakers behouden
Formatie uitbreiding voor meer inzet
voor individuele inzet

3.

Het onderzoeken van het afval scheiden vanaf
bewoner tot aan milieu straat

Bewoner gaat zelf afval scheiden
Aandacht van zorg kan zicht richten op
cliënt en niet op goederenstromen.

Onderzoek logistiek proces
Onderzoek materiaal
Onderzoek personeelskosten

3

2.6 FTE

46401
46403
46400
Zijn al bekend

Kwaliteitsplan 2021 WLZ

Eigenaar kwaliteitsplan

Carola van de Griendt en Arna van Wanrooij

Datum laatste evaluatie

Locatie:

Zandley

Aantal plaatsen:

Doelgroep

Aantal cliënten*:

Aantal FTE*:

*Peildatum 01-09-2020

Cliënt, daar waar thuis ook is

Met plezier naar het werk

Klanttevredenheid
(peildatum 01-09-2020 ZKN)

Medewerkerstevredenheid
(Resultaten van de laatste 3 metingen)
2020

2018

0%

100%

96%

Bevlogenheid

4,7

8,5

8,2

2020

Aanbevelingsvraag
Rapportcijfer

2018

2019

Samen het verschil maken en met lef ontdekken

2018
7,9

X

Betrokkenheid

7,9

X

Tevredenheid

7,4

X

Werkgeverschap

7,3

X

Couleur locale

Indicatoren basisveiligheid (Resultaten van de laatste 3 metingen)

2019
2019
88,7%

2018

2017

100%

X

JA

JA

X

Aandacht voor eten en drinken

69,4%

X

X

Decubitus

4,8%

7,3%

X

Vrijheidsbeperkende maatregelen

38,7%

18,8%

50,0%

X

X

X

Advanced Care planning
Bespreken van medicatie incidenten

Continentie
Aantal MIK-meldingen
(Q1 t/m Q3 2020)

Medicatie

85

Vallen

161

Agressie

21

Overig

33

2017

•
•

Wat kenmerkt deze locatie?
Waar ben je trots op?

2016

7,6

1. Met plezier naar het werk
•
•
•
•
•

Fusiedocument / meerjarenplan: Een aantrekkelijke werkgever zijn, Verdere professionalisering van de staf,
Kaderbrief: Aandacht en waardering voor elkaar, samen verantwoordelijkheid nemen, leren, opleiden en verder ontwikkelen, instroom/uitstroom/goede mix aan opleidingsniveaus, duurzame inzetbaarheid, preventie,
vitaliteit, inspirerend leiderschap
Relevante thema’s kwaliteitskader WLZ: Leiderschap, governance en management, personele samenstelling.
Ontwikkelplan WLZ:
Resultaten uit kwaliteitsmetingen: MTO

Voornemens en plannen

Te behalen resultaat

Uit te voeren acties
Wie voert uit?

Wat gaan we doen?

Wat merkt de cliënt ervan?

Wat is hiervoor nodig?

Voeren jaargesprekken conform
richtlijnen/format aangereikt door HR

In 2021hebben alle medewerkers een
jaargesprek gehad, volgens het
format/richtlijnen.
Medewerker in balans houden of krijgen, zodat
de cliënt welzijn en welbevinden ervaart.
Medewerker ervaart meer rust, balans in zijn
werk.
Bewoner ervaart een medewerker die meer
rust uitstraalt en ervaart hierdoor meer ruimte
voor welzijn en welbevinden.

Format/richtlijn HR

TM

Formatie op orde door werving en selectie
Voldoende en juiste materialen en middelen
Tijd en aandacht voor de medewerker
Ontzorgen waar mogelijk.
Voldoende aandacht voor vitaliteit

In 2021 is het duidelijk wat het voor de teams
betekent dat de zorgzwaarte veranderd. Het
wordt duidelijk wat hier voor nodig is.
De bewoner ontvangt dan de juiste zorg,
waardoor meer welzijn en welbevinden.
Bewoners met een afwijkende consistentie van
de maaltijd ervaren ook een smakelijke, goede,
gevarieerde maaltijd

Onderzoek naar de verandering van
zorgzwaarte.
Opleiden: Facilitaire medewerkers krijgen de
agressie training

TM met HR
TM
TM
TM
TM met
vitalteitscoac
h
TM

Rust voor medewerker in dagelijkse
werkzaamheden om balans te hervinden in/na
corona tijd.

Aandacht voor veranderende zorgzwaarte

Aandacht voor de afwijkende consistenties in de
maaltijden

Medewerkers Horeca volgen een cursus om dit
te realiseren.

Evaluatie voortgang
(kleur rood, oranje, groen)
Q1
Q2
Q3
Q4

Toelichting + vervolgacties op voortgang

TM

TM met
dietiste

2. Cliënt, daar waar thuis ook is
•
•

•
•
•

Fusiedocument / meerjarenplan: Cliënten kunnen alle vormen van zorg blijven ontvangen in het gebied tussen Breda, Tilburg, Den Bosch en Gorinchem, Het bieden van nog meer kennis en expertise en een breder
aanbod aan zorgproducten en ondersteuning, Ontwikkelen van verpleeghuiszorg thuis met inzet van het multidisciplinaire team en specialistische kennis en kunde,
Kaderbrief: De cliënt is altijd betrokken en maakt eigen keuzes, naasten zijn actief betrokken. Positieve gezondheid, de focus ligt niet op ziekte, maar op datgene wat de kwaliteit van leven bepaalt. Dialoog, luisteren,
oprechte aandacht en maatwerk. Doorontwikkeling bijzondere producten: verpleeghuiszorg thuis, Eigentijds wonen met passende ondersteuning, expertisecentrum Huntington en Parkinson, Wondzorg. Het leveren van
een goede kwaliteit met het kwaliteitskader als hulpmiddel.
Relevante thema’s kwaliteitskader WLZ : Persoonsgerichte zorg en ondersteuning, Wonen en Welzijn, Veiligheid, Leren en verbeteren van kwaliteit
Ontwikkelplan WLZ: Verpleeghuiszorg Thuis
Resultaten uit kwaliteitsmetingen: cliënttevredenheidsonderzoeken WLZ, in- en externe audits, meting basisindicatoren veiligheid

Voornemens en plannen

Te behalen resultaat

Uit te voeren acties

Wat gaan we doen?

Wat merkt de cliënt ervan?

Wat is hiervoor nodig?

Op de woongroepen minder bewoners van 10
naar 8 bewoners.

Bewoners ervaren meer leefruimte, waardoor
men meer welzijn en welbevinden ervaart

Onderzoek naar mogelijkheden.

TM

Aanvullen complementaire zorg zoals aroma
therapie/tactiel stimulering

Kwaliteit en daarmee meer tevredenheid van
de bewoner.

Medewerker scholen en tijd en ruimte geven
Formatie uitbreiden

TM

Bewoners die intramuraal wonen zonder en met
behandeling de juiste zorg bieden

Bewoner krijgt de juiste zorg en ervaart hierdoor
meer welzijn en welbevinden

TM

Het implementeren van een eenduidig concept,
ten behoeve van het nuttigen van het eten op
het appartement.

Bewoner heeft de regie over zijn eigen
eetmoment.

Scholing voor medewerkers, daar waar nodig
Onderzoeken of bewoners deel kunnen nemen
aan buitenhuis activiteiten, zoals de
zorgboerderij.
Onderzoek naar de mogelijkheden van
materiaal en middelen en daarna manier van
implementatie onderzoeken.

Wie voert uit?

TM facilitair

Evaluatie voortgang
(kleur rood, oranje, groen)
Q1
Q2
Q3
Q4

Toelichting + vervolgacties

3. Met lef ontdekken
•
•
•
•
•

Fusiedocument / meerjarenplan: Innovaties en vernieuwing
Kaderbrief: Innovaties en vernieuwingen om ‘anders werken’ te faciliteren en echt onderscheidend te zijn, Innovaties die bijdragen aan de maatschappelijke verandering, impact hebben en baanbrekend zijn. We dagen
iedereen uit om dingen anders te durven doen. Koploper zijn. Continu werken aan verbetering en vernieuwing, van mensen, processen, systemen, concepten en samenwerkers. ICT is ondersteunend aan de eigen regie
van de cliënt en ondersteunt medewerkers. Transitietafels in de regio’s, Samenwerking in wetenschappelijk onderzoek.
Relevante thema’s kwaliteitskader WLZ: Hulpbronnen
Ontwikkelplan WLZ: Zinnige zorg en Innovatie. Belangrijke thema’s hierin zijn behoud van eigen regie, zorg op afstand, vrijheid voor mensen met dementie, vermindering van administratieve lasten en arbeidsbesparing.
Kwaliteitsmetingen: nvt: innovatie

Voornemens en plannen

Te behalen resultaat

Uit te voeren acties
Wie voert uit?

Wat gaan we doen?

Wat merkt de cliënt ervan?

Wat is hiervoor nodig?

Uitvoeren en implementeren leef plezierplan
Meer functie differentiatie binnen de zorgteams

Onderzoeken van mogelijkheden naar het
opnieuw inrichten van de schakelringpas t.b.v.
de vrijheidskeuze.
Onderzoeken positionering welzijn t.o.v. het
MIJZO concept
Onderzoeken van het afval scheiden vanaf
bewoner tot aan milieustraat.

Betere afstemming tussen de verschillende
functie, waardoor het zorgproces voor de
bewoner beter verloopt
De bewoner is nog meer in regie.

Bewoner ervaart meer duidelijkheid en
gerichtere en breder aanbod
Bewoner scheidt zelf de afval en brengen geen
afval zelf meer weg.
Aandacht van zorg kan zich richten op
bewoner en niet op goederenstroom

Onderzoeken of we het leefplezierplan echt
willen implementeren en wat de juiste manier is
Huishoudelijke dienst onderdeel van het team.

TM en BICK

Onderzoeken van de mogelijkheden

TM facilitair
en TM

Onderzoek naar mogelijkheden

LMT

Onderzoeken naar mogelijkheden, zowel intern
als extern.
Onderzoek logistiek proces
Onderzoek materiaal
Onderzoek personeelkosten

TM facilitair

Evaluatie voortgang
(kleur rood, oranje, groen)
Q1
Q2
Q3
Q4

Toelichting + vervolgacties

TM en
facilitair TM

4. Samen het verschil maken
•
•
•
•
•

Fusiedocument / meerjarenplan: Een aantrekkelijke samenwerkingspartner zijn en blijven
Kaderbrief: Iedereen kent de nieuwe organisatie, Integratie van zorg, behandeling en facilitair daar waar de cliënt woont, Loslaten van oude gewoonten en open staan voor verandering om zo positief en effectief de
nieuwe organisatie in te richten. In verbinding blijven met de externe omgeving en samenwerking in de keten.
Relevante thema’s kwaliteitskader WLZ: Hulpbronnen
Ontwikkelplan WLZ: nvt
Kwaliteitsmetingen: nvt: innovatie

Voornemens en plannen

Te behalen resultaat/ doelstelling

Uit te voeren acties
Wie voert uit?

Wat gaan we doen?

Wat merkt de cliënt ervan?

Wat is hiervoor nodig?

Positie binnen cluster 3 vorm geven als
Heusdense locaties

Duidelijkheid in beleid en goede
afstemming

Afgestemd blijven met het cluster thuiszorg.

Rust en eenduidigheid in beleid en
locatie gebonden activiteiten

Structureel overleg TM locaties Heusden
Regulair overleg met clustermanager.
Overleg met de vertegenwoordiging van het gehele
cluster.
Warme overdracht bij inwoning
Afspraken maken over het vorm geven van de
communicatie lijnen

Evaluatie voortgang
(kleur rood, oranje, groen)
Q1
Q2
Q3
Q4

Toelichting + vervolgacties

TM en CM

TM locatie en
TM cluster
thuis

5. Gezonde bedrijfsvoering
•
•
•
•
•

Fusiedocument / meerjarenplan: Een organisatie in control blijven
Kaderbrief: Zicht houden op de belangrijkste processen middels adequate bedrijfsinformatie, terugdringen van administratieve lasten en een optimale technologische ondersteuning voor cliënt en medewerker. Op zoek
naar een waarden-gedreven systeem om kort-cyclisch wijzigingen op kwalitatief, financieel en ander gebied te signaleren/rapporteren en bij te sturen.
Relevante thema’s uit kwaliteitskader: Gebruik van informatie
Ontwikkelplan WLZ: nvt
Kwaliteitsmetingen: Opvallende resultaten uit dashboard bedrijfsvoering hierin opnemen.

Voornemens en plannen

Te behalen resultaat/ doelstelling

Uit te voeren acties
Wie voert uit?

Wat gaan we doen?

Wat merkt de cliënt ervan?

Wat is hiervoor nodig?

Evaluatie voortgang
(kleur rood, oranje, groen)
Q1
Q2
Q3
Q4

Toelichting + vervolgacties op voortgang

Inzicht in budgetten, besteding, simpel op
maat , dynamisch

Meer rust door juiste toegepaste inzet
van budget.

Aanpassing in rooster waar in inzage in budget
gerealiseerd is
Medewerkers zijn toegerust om hiermee te werken en
ervaren de mogelijkheden om hierop te anticiperen.

6. Kwaliteitsmiddelen WLZ
Criteria waaraan moet worden voldaan om in aanmerking te komen voor het kwaliteitsbudget WLZ (85%) zijn:
• Het is bedoeld voor de inzet van extra zorgpersoneel voor cliënten ZZP en VVT 4 t/m 10 (verzorgenden, verpleegkundigen, helpende, behandelaren, geestelijk verzorgenden, gastvrouwen, medewerkers welzijn en
vrijwilligers coördinatoren)
• Het is alleen bedoeld voor extra zorgpersoneel dat ingezet wordt voor klanten waarop het kwaliteitskader van toepassing is: ZZP en VPT 4 t/m 10.
Het plan dient zo SMART mogelijk te worden opgesteld
Activiteit
Resultaat
Middelen
Monitoren
Wat gaan we doen?
Wat willen we bereiken?
Wat is hiervoor nodig?
Intern monitoren resultaat?
Niveau FTE
€ (kosten)
Kostenplaats
(kleur rood, oranje, groen)+ toelichting

1.

Uitbreiden uren Teams Verzorgingshuis en
Somatiek

Meer tijd voor de cliënt. Meer tijd voor
de juiste zorg

Formatie uitbreiding

2.

Behouden wat we hebben

Rust en welzijn voor de bewoners

Ontmoetingsruimte behouden voor
Somatiek.
Individuele begeleiding voor de
bewoners.
Sfeermakers voor de PG
Weekendhulpen

3.

Onderzoeken van het afval scheiden vanaf
bewoner tot aan milieustraat.

Onderzoek logistiek proces
Onderzoek materiaal
Onderzoek personeelkosten

3

2.6 FTE

46401
46403
46400
Zijn al bekend

