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1. Inleiding 
De ambities van Schakelring zijn vastgelegd in het meerjarenkader Ambitie 2020 “Samenbrengen van 
mensen en dromen, van mens tot mensen”. De inhoud van Ambitie 2020 is gebaseerd op onze missie 
“Ondersteunen van ouderen bij leven & genieten” en op onze kernwaarden ”open, samen, 
betekenisvol en leergierig”. Wij ondersteunen ouderen bij leven en genieten. (Wijk)bewoners geven 
aan wat van belang is om een zinvolle daginvulling te ervaren en wij maken dat met elkaar waar. 
 
Schakelring wil steeds blijven verbeteren en vernieuwen, en voorbereid zijn op de toekomst. Door 
goede zorg en dienstverlening aan toekomstige (wijk)bewoners te leveren, een goede werkgever en 
financieel gezond te blijven, en te ontdekken welke innovaties ondersteunen bij wonen en werken. 
We doen dat op eigen kracht, maar werken daarvoor ook graag samen. De Riethorst Stromenland, 
Volckaert en Schakelring, drie zorgorganisaties in Noord-Brabant, – die al een goede vorm van 
samenwerking kennen – hebben besloten in 2021 te gaan fuseren. De drie zorgorganisaties willen de 
zorg en het zorgaanbod nóg beter laten aansluiten op de toenemende en complexere zorgvragen. 
Wanneer de zorgorganisaties samen verder gaan, ontstaat er een krachtige organisatie. Door krachten 
te bundelen in de zorg en een aantrekkelijke werkgever te zijn, zullen we in de toekomst voldoende 
en gekwalificeerd personeel kunnen blijven aantrekken en behouden voor de zorgsector. 
 
Samen met de centrale cliëntenraad (CCR), ondernemingsraad (OR), verpleegkundigen en 
verzorgenden is een kwaliteitsplan 2019 tot stand gekomen. In dit plan staat beschreven wat 
(wijk)bewoners mogen verwachten in 2019, hoe Schakelring naar kwaliteit van leven kijkt en wat er 
nog valt te verbeteren. De (wijk)bewoner is en blijft hét vertrekpunt, naast dat elke professional werkt 
op een kwaliteitsniveau dat past bij de beroepsgroep. Kwaliteit is een dynamisch ontwikkelproces van 
samen leren en verbeteren. Dit betekent dat de kwaliteit van zorg die vandaag de dag wordt geleverd 
goed is, maar dat er ook kritisch gekeken moet worden waar de kwaliteit kan worden verbeterd en 
het lerend vermogen versterkt. Dit doet Schakelring samen met (wijk)bewoners, familie, vrijwilligers, 
medewerkers, de centrale en lokale cliëntenraden en de ondernemingsraad, zodat kwaliteit gedragen 
wordt door iedereen die betrokken is bij Schakelring. 
 
Voor u ligt het kwaliteitsverslag 2019 over rapportagejaar 2019. In dit kwaliteitsverslag evalueren we 
de doelen van het kwaliteitsplan 2019 en hanteren we de indeling met de vier pijlers zoals deze in 
Ambitie 2020 wordt gebruikt. Het algemene jaarverslag van Schakelring (te vinden op de website van 
Schakelring via de https://www.schakelring.nl/brochures-2/ gaat over de mooie verhalen en 
ervaringen van (wijk)bewoners, en van de medewerkers en vrijwilligers die elke dag opnieuw 
(wijk)bewoners ondersteunen bij het leven en genieten. Deze mooie verhalen en ervaringen laten zien 
waar Schakelring voor staat.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.schakelring.nl/brochures-2/
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2. Profiel van Schakelring 
Schakelring is een middelgrote organisatie die woongenot, welzijn en services en zorg op maat biedt 
aan (oudere of chronisch zieke) mensen, thuis of in een van de 9 woonzorgcentra in Midden Brabant. 
Het leveren van woon- en zorgdiensten behoort tot de kernactiviteit, maar is ook een middel om bij 
te dragen aan een goed leven van de individuele bewoner. We leggen verbindingen tussen 
(wijk)bewoners en werken nauw samen met anderen, binnen onze organisatie en tussen andere 
organisaties. Van mens tot mensen is een krachtige basis om invulling te geven aan onze ambities.  

  
 
Schakelring wordt gevormd door (wijk)bewoners, familie, vrijwilligers en medewerkers, die deze 
missie met elkaar willen waarmaken. Steeds opnieuw worden die verbindingen gelegd die nodig zijn 
om onze missie waar te kunnen maken. Daarbij zijn wij geïnspireerd door Machteld Huber en de 
definitie van positieve gezondheid, regie en zelfmanagement. Bij ons staat immers niet de ziekte van 
iemand centraal, maar de persoon zelf. We willen niet alleen dagen aan het leven toevoegen maar 
vooral leven aan de dagen. Daarbij vormen onze identiteit en kernwaarden het uitgangspunt van ons 
handelen: betekenisvol, open, samen en leergierig.  
 
De kernwaarden 
De kernwaarden zijn afgestemd op de missie en maken onderdeel uit van de identiteit van Schakelring. 
De kernwaarden geven richting aan ons handelen, aan hoe we met elkaar willen omgaan en 
samenwerken.  
 
Betekenisvol 
Iedereen die betrokken is bij Schakelring wil betekenisvol zijn, betekenisvol leven. Door te wonen, 
leven en werken op een manier die bij je past, draag je bij aan de betekenis voor jezelf en de ander. 
Leven, genieten en er toe doen zijn begrippen bij Schakelring die van toepassing zijn op alle mensen 
die er wonen en werken. Dat vraagt betrokkenheid, leergierigheid en pro-activiteit richting de ander. 
De ambitie hebben om honderd procent te geven, afspraken waar te maken en jezelf daarin te 
overtreffen. 
 
Samen 
Bewoners, familie, vrijwilligers en medewerkers van Schakelring werken met elkaar samen. 
Samenwerken vraagt aanpassing aan de ander. Leren van elkaar om tot betere afspraken te komen. 
Naar elkaar toe bewegen. Over eigen schaduwen heen stappen. Naar elkaar luisteren en elkaar 
helpen. Daar waar het bijdraagt om onze ambities waar te maken, werkt Schakelring samen met 
andere partijen. Met collega’s, met kennisinstellingen of met andere soorten organisaties. 
 
Open 
Openheid betekent transparant zijn. Transparant zijn over gewenste resultaten, doelen, acties, 
argumenten, belemmeringen, gevoelens, etc. De dialoog is hiervoor onmisbaar. De dialoog met 
elkaar. Luisteren naar elkaar en elkaar goed willen verstaan. Open zijn betekent echter ook de dialoog 
hebben met jezelf, reflecteren op eigen denken en handelen, kijken in de spiegel, het lef hebben om 
je kwetsbaar te durven opstellen, denken en handelen kunnen aanpassen. 
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Leergierig 
Heb het lef om te durven twijfelen. Durf vragen te stellen, maar ook zelf naar antwoorden op zoek te 
gaan. Wees leergierig/nieuwsgierig, ga onbekende terreinen ontdekken en durf ongewisse 
uitkomsten te accepteren. Zoek uitdaging in een leven lang leren en sta open voor verdere 
ontwikkeling, om een proactieve houding te hebben als het gaat om het verder ontwikkelen van 
kennis en vaardigheden, van persoonlijke en professionele aard. 
 
Wees van betekenis, doe het samen en ben daarbij open en leergierig. Heb lef, experimenteer en laat 
je niet bij een eerste tegenvaller uit het veld slaan. Maak verschil! 
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3. Kwaliteitsjaarplan Schakelring 
In deze paragraaf evalueren we de doelen uit het Kwaliteitsplan 2019.  

 

 

 
WONEN EN ZORG 2020 
 
Wij zijn van betekenis voor alle ouderen in het woonzorgcentrum en eromheen. Wij ondersteunen hen bij leven en genieten. Zij kunnen op ons rekenen. Wij onderzoeken samen wat nodig en 
gewenst is. Wij bieden ondersteuning, veiligheid en vrijheid, en zoveel mogelijk individueel maatwerk waar het een zinvolle daginvulling betreft. Wij brengen mensen en partijen bij elkaar. 
Wij faciliteren en ontwikkelen (nieuwe) vormen van wonen en zorg, eventueel met inzet van innovaties en/of verschillende expertises.  

 
Hoofdonderdeel  
(vanuit ambitie 2020, kaderbrief, 
kwaliteitskader of zorgverkoop) 

 
Te behalen resultaat/doelstelling 

 
Actie(s) om resultaat/doel  te behalen 

 
Evaluatieve opmerkingen  
 

 
Kwartaal- 
evaluatie 
Groen,  oranje, 
rood 

 
(Nieuwe) woonzorgconcepten 
Preventieconcepten 
 
Bron: Ambitie 2020 en kaderbrief 
(wijkverpleging) 
 

 

 Wij willen naast ons bestaande aanbod, nieuwe 
initiatieven ontplooien. Initiatieven die tegemoet 
komen aan de wensen en behoeften van 
ouderen om zo lang mogelijk te kunnen wonen 
in de woning en de wijk waar men gewend is te 
wonen. En als wonen in de woning en de wijk 
niet meer gaat, te kunnen verhuizen naar een 
plek dichtbij. We willen om die redenen drie 
concepten realiseren waarbij het uitgangspunt is 
om de autonomie van de bewoner te behouden 
en zijn prioriteiten waar te maken. 
-  (Door)Ontwikkeling Goede Buur Concept 
- (Door)Ontwikkeling Blijf Thuis Huis Concept 
- (Door)Ontwikkeling Open Huis Concept 

 

 
1) Goede Buur Concept: Dit betreft mogelijkheden voor 

wijkbewoners om elkaar te ontmoeten. Bijvoorbeeld 
door een accommodatie in de wijk open te stellen, door 
samen te werken met woningstichtingen. Door het 
contact van buurtgenoten onderling te stimuleren en te 
faciliteren kan eenzaamheid onder oudere 
buurtbewoners worden voorkomen. Bovendien kan men 
elkaar advies geven en helpen bij allerlei klusjes etc. De 
buurtcohesie wordt versterkt, met het doel dat mensen 
zo lang mogelijk in hun huidige woning en wijk kunnen 
wonen, meedoen en van betekenis zijn. 

2) Blijf Thuis Concept: Dit betreft verschillende vormen van 
ondersteuning, zowel afgestemd op individuele als op 
collectieve vragen van wijkbewoners. Ook deze vormen 
helpen om zo lang mogelijk in de huidige woning en wijk 
te blijven wonen. De (doorontwikkeling van de) Rode 
Loper in Kaatsheuvel en ‘t Buitenhuis in Waalwijk zijn 
hier voorbeelden van. Maar ook op plekken in andere 
wijken willen we dergelijke concepten realiseren, bij 
voorkeur in samenwerking met andere partijen, zoals 
dat ook bij de bestaande initiatieven gebeurt. 

3) Open Huis Concept: Dit betreft mogelijkheden voor 
mensen met dementie die op verschillende locaties van 
Schakelring in een eigen appartement kunnen wonen en 
gebruik kunnen maken van gezamenlijke ruimten en 
tuinen, terwijl ondersteuning en zorg nabij is. Mensen 
met dementie kunnen op die manier –in geborgenheid- 
veiligheid, zelfstandigheid en leefplezier ervaren. Dit 
betekent vrijheid realiseren en risico’s accepteren. 

 
 
 
 
 

 
Beleidsvoorbereidend overleg Wonen en Zorg 
Tijdens een beleidsvoorbereidend overleg, een 
vervolg op het overleg uit 2018, zijn vier 
vernieuwende woonconcepten met 
“zorgmogelijkheden” voorgelegd aan een grote 
groep medewerkers, vrijwilligers en cliënten. Samen 
is nagedacht hoe we deze concepten verder uit 
kunnen werken. Dat heeft geleid tot de ontwikkeling 
van meerdere nieuwe concepten waar we in 2020 
samen met andere partijen aan gaan werken. 
 
Ontwikkeling Service Residentie Moller 
In Service Residentie Moller in Waalwijk 
(in het voormalige Dr. Mollercollege) 
kan in de toekomst zorgeloos gewoond 
worden in een luxe sfeer met services op 
topniveau op de achtergrond. In totaal 
worden 47 appartementen gerealiseerd 
die naar verwachting in januari 2021 
gereed zijn voor bewoning. In 2019 zijn 
informatiebijeenkomsten georganiseerd 
voor geïnteresseerden. 

Q1 Q2 Q3 Q4 
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Klant in regie, autonomie en vrijheid 
Persoonsgerichte zorg en 
ondersteuning 
 
 
Bron: Ambitie 2020 en Kwaliteitskader 

 

 Medewerkers en vrijwilligers kennen de 
(wijk)bewoner, zij zijn geïnteresseerd 

 De (wijk)bewoner kan het leven leven, zoals hij 
het wil leven 

 Er is sprake van een actieve en respectvolle 
dialoog tussen bewoners en familie enerzijds en 
professionals en vrijwilligers anderzijds 

 Het ZLBP is van de (wijk)bewoner 
 

 
Gaan werken met het leefplezierplan en het intern gaan 
opleiden van een train de trainer team (bijv. TL-er, BICK-er, 
verpleegkundige HBO, etc.) 
 

 
Leefplezierplan 
We hebben in het onderzoek kunnen vaststellen dat 
het beter leren kennen van bewoners, het bijdragen 
aan hun leefplezier en het werken met het 
Leefplezierplan, leidt tot meer werkplezier. Najaar 
2019 is gestart met de uitrol op alle woongroepen 
van locatie Zandley. In 2020 zal verder uitgerold 
worden over de hele locatie en andere locaties.  
 
Ook wordt een medewerker van Schakelring door 
Leyden Academy opgeleid tot trainer Leefplezier. De 
medewerker van Schakelring rond in februari 2020 
haar scholing af. 
 
Familiebeleid 
Naast medewerkers vormt familie een belangrijke 
schakel bij het waarmaken van de missie van 
Schakelring. Onder 'familie' verstaat Schakelring 
alle naasten die betrokken zijn bij het leven en 
genieten van een (wijk)bewoner. Dit kunnen 
partner, familieleden maar ook een goede 
vriend, mentor of een vertrouwenspersoon 
die de (wijk)bewoner zelf kiest, zijn. Maar wat 
verwacht Schakelring van familie en wat niet? 
En wat mag familie wel en niet van Schakelring 
verwachten? De antwoorden op deze vragen 
kun je terugvinden in de notitie 'Familiebeleid'. 
De notitie is in 2019 opgesteld in samenspraak 
met (vertegenwoordigers van) familie. 
 
Inspectiebezoek i.r.t. persoonsgerichte zorg 
In juni bezocht de Inspectie Gezondheidszorg 
Schakelring, waaronder locatie Spoorwiel. Ze zijn 
positief over het feit dat onze medewerkers de 
bewoners zo goed kennen en inspelen op hun 
wensen en behoeften (persoonsgerichte zorg).  
 

    

 
Leven & genieten 
Welzijn / Welbevinden 
 
 
Bron: Ambitie 2020 en Kwaliteitskader 
 

 

 De wijkbewoner ervaart gezelligheid en een 
zinvolle dag, kan elke dag deelnemen aan 
activiteiten, individueel of in groepsverband 

 De wijkbewoner kan naar buiten gaan, als hij of 
zij dat wil 

 Er is aandacht voor bewegen onder begeleiding 
 

 
- ‘’Welzijn is van en voor iedereen’’ wordt middels 

verschillende initiatieven op locaties uitgedragen.  
- Complementaire zorg 
 
 

 
Complementaire zorg 
Naast de ‘gewone’ zorg breiden we onze kennis ook 
uit over aanvullingen op de ‘gewone’ zorg, oftewel 
complementaire zorg. Denk aan aromazorg, 
handmassage en tactiel stimulering. We stimuleren 
medewerkers om zich hier verder in te ontwikkelen. 
We doen mee aan landelijke pilots en hebben onze 
kennis gedeeld met andere zorginstellingen tijdens 
het congres ‘Thuis in het Verpleeghuis’. Tien 
collega’s hebben afgelopen jaar het certificaat 
gehaald om tactiel stimulering in de praktijk toe te 
mogen passen, zodat steeds meer bewoners gebruik 
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kunnen maken van deze vorm van complementaire 
zorg als zij dat willen. 
 
 

 
Veiligheid 
Kwaliteitsindicatoren, w.o. medicatie, 
decubitus, vrijheid beperkende 
maatregelen, e.d. 
Bron: Kwaliteitskader 

 

 Er is aanwezigheid op de huiskamer 
 
 
 
 
 

 
- De (door)ontwikkeling van de functie van sfeermaker.  

 
Inzet sfeermakers 
De functie van sfeermaker zorgt voor meer aandacht 
en toezicht in en rondom de huiskamers en is een 
aanvulling op het werk van de zorgprofessionals. Zij 
kunnen door de extra inzet van 56 sfeermakers met 
meer rust hun werk uitvoeren omdat ze weten dat er 
iemand aanwezig is die aandacht heeft voor de 
bewoners. 
 
Cliëntwaarderingen 
In november 2019 zijn (wijk)bewoners en/of familie 
actief benaderd via het mantelzorgportaal Caren met 
de vraag een waardering achter te laten op 
Zorgkaart Nederland. Het totaal aantal waarderingen 
in 2019 was 146 waarderingen met een gemiddeld 
cijfer van 8,6. Daarnaast geeft 96% aan Schakelring 
aan te bevelen aan familie en vrienden.  
 
Schakelring hoort tot ‘de Top 10 best gewaardeerde 
zorgaanbieders in de sector Verpleeghuizen’ van 
Zorgkaart Nederland. Dit resultaat is een groot 
compliment namens onze cliënten en hun omgeving, 
aan al onze medewerkers en vrijwilligers. 
 
CTO 
Om te weten of (wijk)bewoners/cliënten tevreden 
zijn over onze zorg en ondersteuning, voeren we 
tevredenheidsmetingen uit. Dit jaar zijn (wijk) 
bewoners gevraagd om hun mening te geven. 
Uit het cliënttevredenheidsonderzoek is naar 
voren gekomen dat (wijk)bewoners erg te 
spreken zijn over onder andere onze bejegening. 
Medewerkers worden omschreven als begaan 
en begripvol. Daarnaast wordt aangegeven 
dat medewerkers bewoners goed kennen en 
dat familie en naasten alle ruimte krijgen om 
in de zorg en ondersteuning bij te dragen. 
 
PREM 
In de thuiszorg is ook een meting uitgevoerd, de 
PREM (Patient Reported Experience Measure). Uit 
dit onderzoek is naar voren gekomen dat 96,4% van 
de wijkbewoners Schakelring aanbeveelt als 
zorgorganisatie. Wijkbewoners geven aan dat 
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medewerkers aandacht voor hen hebben en dat ze 
zich op hun gemak voelen bij de zorgverleners van 
Schakelring. Het zijn resultaten om trots op te zijn. 
 
Decubituspreventie 
In januari 2019 heeft Schakelring een onderzoek 
uitgevoerd naar het voorkomen van decubitus bij 
alle somatiek bewoners van Schakelring. Het 
onderzoek heeft plaatsgevonden onder 102 
somatiekbewoners. Bij 14 van de 102 
somatiekbewoners is sprake van decubitus. Dit komt 
neer op een decubitusprevalentie van 13,7% 
inclusief graad 1 en een decubitusprevalentie van 
4,9% exclusief graad 1. Het (preventief) behandelen 
van decubitus leeft binnen de 
organisatie en er is sprake van een nauwe 
samenwerking tussen de zorgmedewerker, 
wondverpleegkundige, specialist 
ouderengeneeskundige, diëtist, fysio- en 
ergotherapeut. Deze meting zal jaarlijks herhaald 
worden.  
 

 
Doelgroepen (expertises) 
 
 
Bron: Afspraken zorgkantoor 
 

 

 (Door)Ontwikkelen expertises  
 
 
 

 
- Wij willen expertises voor specifieke doelgroepen door 

ontwikkelen door middel van het ontwikkelen van 
complete zorgprogramma’s voor een aantal 
doelgroepen. Dit betreft in ieder geval revalidatiezorg, 
de doelgroep mensen met Parkinson/Parkinsonisme, de 
doelgroep jonge mensen met dementie en de doelgroep 
gerontopsychiatrie. Daarnaast willen we bekend zijn als 
expertisecentrum dementie.  
 

 
Expertises 
Vanuit alle ontwikkelingen zijn we gestart met 
onderzoek hoe het verpleeghuis naar de thuissituatie 
te brengen.   
 
De acties met betrekking tot de specifieke 
doelgroepen worden vanuit de regie- en 
werkgroepen vormgegeven en uitgezet in de 
organisatie en teams. We zorgen dat teams 
beschikken over de vereiste deskundigheid en kennis 
om deze mensen te kunnen begeleiden. 
 
Onze kennis en expertises hebben we in 2019 verder 
ontwikkeld. We hebben grote stappen gezet in de 
ontwikkeling van onze expertise van ‘jonge 
mensen met dementie’. Een visie is ontwikkeld en 
alle voorbereidingen zijn getroffen om een 
dagbehandeling voor deze doelgroep te starten in 
Kaatsheuvel.  
 
Om de kennis over Parkinson verder te vergroten 
onder medewerkers hebben in 2019 meerdere 
inspiratiedagen en workshops plaatsgevonden, 
waaronder een dag die in het teken stond van het 
thema ‘Taboe’.  
 
Verder was er aandacht voor Nederlanders met een 
niet-westerse migrantenafkomst met dementie.  
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JIJ EN SCHAKELRING 2020 
 
We dragen zorg voor een voldoende professionele bezetting, deskundige collega’s -vakmensen-  die goed samenwerken en open communiceren. Teams waarop de bewoners en familie 
altijd kunnen terugvallen. Collega’s en vrijwilligers werken in samen verantwoordelijke teams. Teams waar collega’s en vrijwilligers zij aan zij en vanuit gelijkwaardigheid werken.  Teams 
die zoveel mogelijk zelfstandig opereren en de bewoners optimaal van dienst zijn, met de ondersteuning van een teamleider op de achtergrond. Collega’s en vrijwilligers zijn leergierig, 
leren van elkaar en van andere teams, en benutten de ruimte die ze hebben om dingen uit te proberen en te verbeteren ten gunste van de bewoners of het team. Teams helpen mee de 
goede reputatie van Schakelring te behouden en het imago van Schakelring verder uit te bouwen.   

 
Hoofdonderdeel  
(vanuit kaderbrief, kwaliteitskader 
of zorgverkoop) 

 
Te behalen resultaat/doelstelling 

 
Actie(s) om resultaat/doel  te behalen 
 
 

 
Evaluatieve opmerkingen 

 
Kwartaal- 
evaluatie 
Groen,  oranje, 
rood 

 
Het behouden van goede 
professionals en vrijwilligers 
Bron: Ambitie 2020 en Kaderbrief  
 

 
We willen graag minder uitstroom van bij Schakelring 
passende collega’s en vrijwilligers door te zorgen dat 
mensen prettig werken bij Schakelring. 

 
- Het behouden van medewerkers en 

vrijwilligers. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Uitstroomonderzoek 

 
Arbeidsmarktcampagne 
We zetten stevig in op het behouden van medewerkers 
en goed werkgeverschap. Daarnaast doen we ons 
uiterste best om nieuw talent aan te trekken. In het 
voorjaar zijn we gestart met een innovatieve 
arbeidsmarktcampagne. Na de lancering van de 
campagne is de campagne kracht bijgezet op 
innovatieve wijze door de samenwerking op te 
zoeken met twee start-ups, één gespecialiseerd in 
video-recruitment en één in social media. De pilot is in 
december van start gegaan en heeft al concrete 
resultaten opgeleverd. De pilot loopt door tot maart 
2020 waarna de evaluatie plaats zal vinden. 
 
Vrijwilligers 
Schakelring kan niet zonder vrijwilligers en waardeert 
de inzet van vrijwilligers enorm. Alle vrijwilligers 
zijn gevraagd om een vragenlijst in te vullen. De 
resultaten waren zeer positief. De vrijwilligers geven 
hoge rapportcijfers. Ze ervaren hun werk als zinvol, zijn 
er trots op en krijgen er energie van. Ook zijn ze 
positief over de begeleiding en over de samenwerking 
met medewerkers. Bij de meeste onderdelen van 
het onderzoek krijgt Schakelring het cijfer 8 of hoger. En 
op álle punten scoort de organisatie hoger dan 
het landelijk gemiddelde. 
 
Uitstroomonderzoek 
We nemen deel aan een twee jaar durend landelijk 
uitstroomonderzoek, waarbij alle vertrekkende 
medewerkers gevraagd wordt een digitale vragenlijst 
anoniem in te vullen over reden van vertrek en hoe 

Q1 Q2 Q3 Q4 
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JIJ EN SCHAKELRING 2020 
 
We dragen zorg voor een voldoende professionele bezetting, deskundige collega’s -vakmensen-  die goed samenwerken en open communiceren. Teams waarop de bewoners en familie 
altijd kunnen terugvallen. Collega’s en vrijwilligers werken in samen verantwoordelijke teams. Teams waar collega’s en vrijwilligers zij aan zij en vanuit gelijkwaardigheid werken.  Teams 
die zoveel mogelijk zelfstandig opereren en de bewoners optimaal van dienst zijn, met de ondersteuning van een teamleider op de achtergrond. Collega’s en vrijwilligers zijn leergierig, 
leren van elkaar en van andere teams, en benutten de ruimte die ze hebben om dingen uit te proberen en te verbeteren ten gunste van de bewoners of het team. Teams helpen mee de 
goede reputatie van Schakelring te behouden en het imago van Schakelring verder uit te bouwen.   

zij ons ervaren hebben als werkgever. Voor ons van 
onschatbare waarde, omdat wij op deze manier meer 
kunnen leren in hoe we medewerkers kunnen 
behouden voor de zorg. Eind 2019 zijn we gestart met 
het voeren van eindgesprekken door een adviseur HR 
met medewerkers die de organisatie gaan verlaten. 
 
 

 
Werving en selectie van nieuwe 
mensen 
 
Bron: Ambitie 2020 en Kaderbrief 

 
We willen graag bij Schakelring passende collega’s en 
vrijwilligers aantrekken door ons te gedragen als 
ambassadeurs van Schakeling. 

 
We zijn ons bewust van het dreigende tekort aan 
zorgprofessionals. Ieder van ons draagt daarom 
bij aan een goed imago van Schakelring en goede 
PR om collega’s en vrijwilligers te werven. 
 
We stellen een recruiter aan om het werving- en 
selectieproces optimaal te laten verlopen.  
 
We maken een communicatieplan, specifiek met 
betrekking tot het thema arbeidsmarkt –een 
thema dat onderdeel uitmaakt van de reeds 
opgestelde notitie strategisch HRM- en voeren 
dit uit. We zorgen er onder andere voor dat we 
online makkelijk en goed vindbaar zijn.  
 
We kijken hoe collega-zorgaanbieders werven en 
selecteren om te zien wat we daarvan kunnen 
leren.  
 
We werven en selecteren collega’s uit andere 
sectoren en niet perse alleen uit de zorg. We 
helpen deze collega’s zich snel thuis te voelen bij 
ons. Dit betekent dat we flexibel zijn, en 
verschillen accepteren en waarderen. 

 
Werving en selectie 
Samen met de campagne is een nieuwe website gericht 
op de nieuw talent gelanceerd. Alle vacatures van 
Schakelring zijn voor sollicitanten voortaan op deze 
website te vinden. Het is niet alleen een mooi medium 
om aan sollicitanten te laten zien wie we zijn, maar 
hiermee hebben we ook het volledige sollicitatieproces 
kunnen digitaliseren wat zorgt voor meer overzicht 
voor zowel de recruiter als de teamleiders. Hiermee 
verwachten we de reactietijd naar sollicitanten te 
kunnen versnellen. Ook zijn minder administratieve 
handelingen nodig voor de teamleiders wanneer een 
sollicitant uiteindelijk in dienst komt. Een mooi 
voorbeeld van digitalisering van een proces en een 
mooie stap rondom de werving en selectie van nieuwe 
medewerkers. 
 
Pilot buitenlandse verpleegkundigen 
Samen met de fusie-organisaties zijn we een pilot 
gestart waarbij vijf Spaanse en een Poolse 
verpleegkundige bij de drie organisaties zijn gaan 
werken, waarbij het aanleren van de Nederlandse taal 
en het vinden van een geschikt woonadres onderdeel 
waren van de pilot. Dit betreft één van de vele acties 
die we hebben uitgezet in het kader van het 
verminderen van de arbeidsmarktproblematiek. Helaas 
zijn sommige verpleegkundigen na verloop van tijd 
gestopt om diverse redenen. We hebben het als een 
leerzaam project ervaren en ervan geleerd hoe  we dit 
in de toekomst anders willen organiseren. 
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Goede mix  
Personeelssamenstelling 
 
Bron: Kwaliteitskader 

  
Nieuwe rollen en functies ter ondersteuning 
 

 
Nieuwe functies en rollen 
Vier collega’s zijn in 2019 geschoold in het leiden 
van een moreel beraad. Zij kunnen benaderd 
worden door medewerkers om te ondersteunen bij 
ethische dilemma’s.  
 
Ook is de aandachtsfunctionaris Huiselijk Geweld 
aangesteld. Deze functionaris is goed op de hoogte van 
de meldcode huiselijk geweld en de te nemen stappen 
bij een vermoeden van huiselijk geweld. Medewerkers 
kunnen met deze functionaris vermoedens delen en 
bespreken of om een advies vragen. 
 
De nieuwe functie van vitaliteitscoach is ontstaan 
uit het regionale project: “Versterking Vitaliteit 
Medewerkers”. Het doel van dit project is de eigen 
regie van medewerkers te vergroten om vitaal te 
blijven, het bewustzijn hiervan te versterken en 
vitaliteit te laten toenemen. De vitaliteitscoach is 
gestart met inventarisaties op locaties, zodat in 2020 
‘keep fit’ activiteiten uitgebreid kunnen worden en 
aansluiten bij behoefte van onze medewerkers. 
 
De aandachtsfunctionarissen til & transfer zijn opgeleid 
tot ergo-coaches om collega’s op de locaties en in de 
thuiszorg nog beter te kunnen adviseren over fysieke 
en houdingsvragen. 
 
We hebben een groep van circa 20 medewerkers 
opgeleid tot contactpersoon palliatieve zorg. De 
contactpersonen zijn aanspreekpunt op de locaties voor 
de collega’s, zodat we onze kennis en ervaringen verder 
delen. 
 

    

 
Ontwikkelen en opleiden 
Verhogen deskundigheid 
 
Bron: Kwaliteitskader 

 
We willen graag werken aan structureel leren en 
ontwikkelen en meer en op maat opleiden. 

 
We bieden een goed en breed, laagdrempelig, 
aanbod aan opleidingen. Dit is inclusief een 
steeds meer en steeds breder aanbod aan e-
learning modules of blended vormen zoals 
bijvoorbeeld de module “communicatie”. Op 
deze wijze kan iedereen eenvoudig 

 
Opleiden 
Schakelring heeft al twee leerafdelingen op locatie 
Eikendonk. Dit succes wordt uitgebreid naar locatie 
Zandley. Het vooronderzoek is gestart en de eerste 
bijeenkomst voor medewerkers om mee te denken 
over de invullingen heeft in 2019 plaatsgevonden. 
 

    



13 
 

 

 
 

 
JIJ EN SCHAKELRING 2020 
 
We dragen zorg voor een voldoende professionele bezetting, deskundige collega’s -vakmensen-  die goed samenwerken en open communiceren. Teams waarop de bewoners en familie 
altijd kunnen terugvallen. Collega’s en vrijwilligers werken in samen verantwoordelijke teams. Teams waar collega’s en vrijwilligers zij aan zij en vanuit gelijkwaardigheid werken.  Teams 
die zoveel mogelijk zelfstandig opereren en de bewoners optimaal van dienst zijn, met de ondersteuning van een teamleider op de achtergrond. Collega’s en vrijwilligers zijn leergierig, 
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verantwoordelijkheid nemen voor zijn eigen 
ontwikkeling. 
 
We leiden “op maat” op, onder andere voor zij-
instromers. Er worden speciale 
opleidingsmodules gemaakt voor mensen die 
wel het gevraagde opleidingsniveau hebben, 
maar nog niet de specifieke kennis en kunde om 
snel en breed binnen Schakelring te kunnen 
worden ingezet. Hierbij kunnen we denken aan 
de zogenaamde herintreders en mensen die 
werkzaam zijn geweest in een andere sector. 

Als onderdeel van het Regionaal Actieplan Aanpak 
Tekorten (RAAT) sector breed en het regionaal plan 
Arbeidsmarkt VV&T, en aansluitend bij landelijke 
initiatieven, trekken we in de regio meer in 
gezamenlijkheid op, met behoud van eigen accenten. 
Uit dit initiatief wordt een verkort opleidingstraject 
voor zij-instromers ontwikkeld. 

 
Het Digitaal Leerplein is in 2019 uitgebreid met 128 
online trainingen die gericht zijn op persoonlijke 
ontwikkeling, naast de bestaande modules die meer 
gericht zijn op professionele ontwikkeling. Schakelring 
ondersteunt medewerkers om zichzelf te blijven 
ontwikkelen en leren en het beste uit zichzelf te halen. 
 

 
Leiderschap / samen 
verantwoordelijk zijn 
Bron: Ambitie 2020 
 

 

 “Leiderschap bij Schakelring”  

 
- Vervolg ontwikkeltraject 

 
Ontwikkeltraject teamleiders 
Twee jaar geleden zijn alle teamleiders van 
Schakelring gestart met een collectief ontwikkeltraject 
'Leergierig verder ontwikkelen'. In 2019 is het 
ontwikkeltraject afgerond. De teamleiders maakten 
hiermee de ontwikkeling door die past bij hun 
veranderende rol en ook de veranderde rol van samen 
verantwoordelijke teams. 
 
 

    

 
Verhogen productiviteit  
Efficiënt werken 
Bron: Kwaliteitskader 

 

 Administratieve lasten zijn teruggebracht 

 
De teams worden begeleid in het terugbrengen 
van de administratieve lasten.  Er wordt gekeken 
naar welke registraties er nu plaatsvinden en of 
deze registraties wel/geen toegevoegde waarde 
hebben.  

 
Administratieve lastenvermindering 
Inmiddels lopen er binnen Schakelring verschillende 
pilots ,waarbij men aan de slag is met het 
inventariseren van niet verplichte en niet zinvolle regels 
en/of het uitproberen wat er gebeurt bij het afschaffen 
van bepaalde regels. 
Schakelring hanteert hiervoor drie prioriteiten:  
- Het afschaffen van overbodige regels, lijstjes, 

groepen, handelingen 
- Het evalueren en verbeteren van het Elektronisch 

Cliënten Dossier (ECD) / Zorgleefbehandelplan 
(ZLBP) 

- Het evalueren en verbeteren van een aantal 
procedures (met voorbeelden op het gebied van 
facilitair, Mobiel Zorg Team etc.). 
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INNOVEREN 2020 
 
Innoveren is voor ons het verbeteren of vernieuwen van producten, diensten, (werk)processen, etc. op een manier die voordeel oplevert voor de bewoner of het team. We kijken mee bij of 
werken mee met andere teams, we experimenteren, we proberen dingen uit en kijken wat wel en niet werkt. We delen de tips en tops binnen de organisatie met elkaar, bijv. via NIEUWS 
op het digitaal werkplein of de regiegroep Innovatie.     

 
Hoofdonderdeel  
(vanuit kaderbrief, kwaliteitskader 
of zorgverkoop) 

 
Te behalen resultaat/doelstelling 

 
Actie(s) om resultaat/doel  te behalen 
 
 

 
Evaluatieve opmerkingen 

 
Kwartaal- 
evaluatie 
Groen,  oranje, 
rood 

 
Sociale innovatie 
 
 
Bron: Kaderbrief 
 

 

 Minimaal 1 innovatief project in elke locatie 
 
 
 

 
Zie hieronder en in de locatieplannen 

 
Zie hieronder en in de locatieplannen 

Q1 Q2 Q3 Q4 

 
Inzet van extra of nieuwe 
technologie 
 
Bron: Kaderbrief en Kwaliteitskader 
 

 

 Minimaal 1 innovatief project in elke locatie 
 
 
 

 
 

 
Sociale en technologische innovaties 
Met verschillende technologische en sociale innovaties 
is in 2019 op kleine schaal en in nauwe samenwerking 
met medewerkers en cliënten geëxperimenteerd. 
Voorbeelden zijn: slaaprobotkussen Somnox, 
tilhulpmiddel Raizer, medicijndispensers, sociale robots 
Tessa en Pepper en contactinstrument CRDL. In  
samenwerking met leerlingen van De Overlaat is de 
Wonderfoon gerealiseerd. 
 
Tilhulpmiddel Raizer is een succesvolle innovatie en 
klaar om op te schalen. Raizer is een apparaat dat kan 
zorgen dat een gevallen bewoners vanuit een liggende 
houding tot een zittende houding kan komen. Dit 
bespaart medewerkers een zware tilhandeling en tijd 
omdat ze niet meer hoeven te wachten op hulp. Er zijn 
binnen Schakelring nu vijf Raizers aanwezig die 
succesvol worden ingezet. 
 

    

 
Overig 
Eventuele andere locatie-zaken 
 
 
 
 
 
 

 

 Innovatievermogen toetsen en stimuleren 
 
 

 Tot wasdom komen van ambassadeurschap regiegroep 
innovatie 

 

 Toepassingsmogelijkheden van innovaties die de cliënt 
of collega helpen, ontdekken en implementeren  

 
- Ontwikkelen/uitvoeren nulmeting en 

vervolgmetingen  
 
- Terugkomdagen gedurende 2019 n.a.v. 

tweedaagse intensieve innovatie-training in 
2018 

 
- Experimenten  

 
Anno 2019 kunnen we stellen dat sociale 
en technologische innovatie ingebed raakt in de 
organisatie. Een quick-scan heeft aangetoond dat 
Schakelring goed op weg is. Innovatie krijgt meer 
structuur en waar innovatie een paar jaar geleden 
nog door sommigen werd ervaren als ‘onbekend 
terrein’ raken steeds meer medewerkers bekend 
en gewend aan innovatie als onderdeel en ter 
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 Ondersteunen experimenten met inzet tijdelijke 
parttime innovatie-medewerker 

 

 Ambitie-dag innovatie maart 2019 
 
 
 

 
- Aanstellen tijdelijk parttime medewerker 

innovatie 

ondersteuning van hun dagelijks werk. 
 
De inspanningen gaan niet ongemerkt voorbij. 
Schakelring is uitgeroepen tot één van de eHealth-
koplopers in Noord- Brabant. De eHealth Meetlat is een 
onafhankelijk onderzoek van Zorgbelang Brabant | 
Zeeland naar de digitale diensten van zorgverleners. 
Schakelring staat op nummer drie van de VVT-sector in 
Noord-Brabant. 
 
Schakelring hoort tevens tot één van de 10 beste 
aanmeldingen voor de challenge ‘Verpleeghuizen van 
de Toekomst’! Deze challenge stimuleert de 
implementatie van innovaties in de verpleeghuiszorg. 
Niet de technologie zelf, maar wat je ermee in de 
praktijk kunt, staat centraal. Het gaat om een nieuwe 
implementatie of opschaling van bestaande innovatie. 
Schakelring heeft zich aangemeld met een plan om de 
inzet van Travis pockettranslator op te schalen. In 2020 
wordt dit beloond met ondersteuning door Vilans bij 
het implementeren van Travis pockettranslator binnen 
Schakelring. Daarmee maken we kans om uitgeroepen 
te worden tot Zorgvernieuwer 2020! 
 

 

 

 

 
 
SCHAKELVERMOGEN 2020 
 
Ook in de toekomst moeten  (wijk)bewoners op ons kunnen blijven rekenen als betrouwbare partner. We bewegen daarom mee met de veranderingen in de ouderenzorg en binnen 
Schakelring. We willen een sterke maatschappelijk verankerde partner blijven. De wensen en behoeften van (wijk)bewoners veranderen en wij realiseren ons dat wij wendbaar dienen te 
zijn, kwaliteit moeten blijven leveren en financieel gezond dienen te blijven.   

 
Hoofdonderdeel  
(vanuit kaderbrief, kwaliteitskader 
of zorgverkoop) 

 
Te behalen resultaat/doelstelling 

 
Actie(s) om resultaat/doel  te behalen 
 
 

 
Evaluatieve opmerkingen  

 
Kwartaal- 
evaluatie 
Groen,  oranje, 
rood 

 
Eventuele werkzaamheden / 
voorbereidingen in het kader van 
de fusie 
 
Bron: Kaderbrief 

 

 Samengaan RVS (De Riethorst Stromenland, Volckaert 
en Schakelring) 

  
Samengaan met DRS en VK 
Om groen licht te krijgen voor de fusie tussen De 
Riethorst Stromenland, Volckaert en Schakelring is het 
gehele jaar intensief samengewerkt. Nadat intern alle 
lichten op groen stonden kon de eerste fase positief 
afgerond worden. Ook de Nederlandse Zorgautoriteit 
(NZA) stemde in met onze voorgenomen fusie waarna 
de aanvraag voor goedkeuring ingediend kon worden 
bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Helaas liet 
hun goedkeuring langer op zich wachten dan wij 
hadden gehoopt. We hebben het jaar 2019 
afgesloten in afwachting van de goedkeuring 

Q1 Q2 Q3 Q4 



16 
 

 

 

 
 
SCHAKELVERMOGEN 2020 
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Schakelring. We willen een sterke maatschappelijk verankerde partner blijven. De wensen en behoeften van (wijk)bewoners veranderen en wij realiseren ons dat wij wendbaar dienen te 
zijn, kwaliteit moeten blijven leveren en financieel gezond dienen te blijven.   

van de ACM. Gelukkig weten we nu – terwijl dit 
kwaliteitsverslag geschreven wordt – dat ook de ACM 
haar goedkeuring verleend heeft en we verder 
kunnen gaan bouwen aan een nieuwe organisatie. 
 

 
Lerende netwerken 
 
 
Bron: Kaderbrief en Kwaliteitskader 
 

 

 Minimaal 25% van de medewerkers van de locatie 
hebben in 2019 een werkbezoek gebracht aan een ander 
team en/of een andere locatie 

 

 
Wordt op locatieniveau opgepakt.  

 
Op sommige teams / locaties (Eekhof, B&B) loopt dit en 
op andere teams / locaties kan dit nog meer.   

    

 
Samenwerken / netwerk (waar 
relevant) 

 Samenwerking met huisartsen  

 Samenwerking met 
woningcorporaties 

 Samenwerking met Zorgnetwerk 
Midden Brabant 
 

Bron: afspraken zorgkantoor 
 

   
Deelnemen aan diverse netwerken 
Schakelring werkt steeds intensiever samen met andere 
partijen. Schakelring is kernpartner geworden in het 
dementienetwerk van de gemeente Loon op Zand dat 
bedoeld is nieuwe mensen te leren kennen en nieuwe 
dingen te leren, want 'Samen maken we Loon op Zand 
dementievriendelijk'.  
 
We worden regelmatig gevraagd om onderdeel van een 
programma uit te maken, zoals een VGZ symposium 
over innovatie, het jaarlijkse congres van het VWS 
‘Thuis in het verpleeghuis’.  
 
Het jaarlijkse BCB-symposium was dit jaar niet 
alleen voor behandelaren bedoeld, maar ook 
voor zorgmedewerkers. Het thema ‘positieve 
gezondheid’ stond centraal, een begrip dat ook in 
het fusiedocument RVS genoemd wordt als één van de 
pijlers van te verlenen zorg.  
 

    

 
Medezeggenschap 

 Bewoners / familieleden 

 Medewerkers 
 
Bron: Kaderbrief 
 

 
Zie ook CTO, PREM, cliëntwaarderingen etc.  

 
Zie ook CTO, PREM, cliëntwaarderingen etc. 

 
Zie ook CTO, PREM, cliëntwaarderingen etc. 
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4. Locatie- of afdeling kwaliteitsjaarplannen  
In deze paragraaf worden de locatie- of afdelingsjaarverslagen 2019  op het gebied van kwaliteit en het samen leren en verbeteren weergegeven. Samen met de medewerkers, kwaliteitsfunctionarissen, teamleiders en managers zijn 

deze jaarverslagen tot stand gekomen. Elke locatie is actief bezig geweest om de plannen en acties uit het kwaliteitsplan 2019 te verwezenlijken. 

4.1. Eekhof 
Het (kwaliteits)jaarverslag 2019 van locatie Eekhof. 

 

 

 
WONEN EN ZORG 2020 
 
Wij zijn van betekenis voor alle ouderen in het woonzorgcentrum en eromheen. Wij ondersteunen hen bij leven en genieten. Zij kunnen op ons rekenen. Wij onderzoeken samen wat nodig en 
gewenst is. Wij bieden ondersteuning, veiligheid en vrijheid, en zoveel mogelijk individueel maatwerk waar het een zinvolle daginvulling betreft. Wij brengen mensen en partijen bij elkaar. 
Wij faciliteren en ontwikkelen (nieuwe) vormen van wonen en zorg, eventueel met inzet van innovaties en/of verschillende expertises.  

 
Hoofdonderdeel  
(vanuit ambitie 2020, kaderbrief, 
kwaliteitskader of zorgverkoop) 

 
Te behalen resultaat/doelstelling 

 
Actie(s) om resultaat/doel  te behalen 

 
Evaluatieve opmerkingen  

 
Kwartaal- 
evaluatie 
Groen,  oranje, 
rood 

(Nieuwe) woonzorgconcepten 
Preventieconcepten 
 
 
Bron: Ambitie 2020 en kaderbrief 
(wijkverpleging) 

 Eekhof is partner in de doorontwikkeling Rode Loper 
wijkcentrum tot ook een “blijf thuis huis”. De 
geheugenwerkplaats maakt hier deel van uit.  

 In overleg met gemeente  en partners wordt in 2019 een 
keuze gemaakt voor nog eens twee “blijf thuis” 
wijkcentra in Loon op Zand.  

 In overleg met de gemeente wordt onderzocht hoe de 
financiering van het “blijf thuis huis” meer als een 
voorliggende voorziening te organiseren. 

 
 

- Wijkbewoners Kaatsheuvel West kunnen 
terecht bij de Rode Loper voor 
maaltijdvoorziening, dagbesteding voor 
ouderen, een vorm van arbeidsmatige 
dagbesteding (begeleid, geen indicatie 
nodig), activiteiten en gezellige 
bijeenkomsten. 

- Een medewerker van Eekhof verzorgt samen 
met collega’s van andere zorgaanbieders 
geheugentrainingen en opvang  mensen met 
beginnende dementie en hun mantelzorgers 
 

 
 

Q1 Q2 Q3 Q4 

 
Klant in regie, autonomie en vrijheid 
Persoonsgerichte zorg en 
ondersteuning 
 
 
Bron: Ambitie 2020 en Kwaliteitskader 
 

 

 Medewerkers en vrijwilligers kennen de (wijk)bewoner, 
zij zijn geïnteresseerd en betrokken. 

 De (wijk)bewoner kan het leven leven, zoals hij het wil 
leven.(Creatieve) Ideeën van professionals en vrijwilligers 
worden altijd serieus genomen en onderzocht. Ideeën 
worden niet al bij voorbaat afgeschoten.  

 Er is sprake van een actieve en respectvolle dialoog 
tussen bewoner,  familieleden, professionals en 
vrijwilligers.  

 De (wijk)bewoner is gelijkwaardig partner in de 
totstandkoming van zijn  ZLBP en kan het altijd inzien. 

 Eekhof hanteert een eenduidige visie op 
familieparticipatie. Nu vullen teams dit nog ieder op een 
eigen manier in. Teams gaan inzichten en aanpak delen.  

 
- Voordat een bewoner verhuist naar Eekhof is 

er (indien mogelijk in de tijd) een gesprek 
geweest tussen nieuwe bewoner / familie  en 
een verzorgende / verpleegkundige van 
Eekhof, gericht op het leren kennen van de 
betreffende bewoner in diens thuissituatie. 
Op deze manier kunnen we mogelijk nog 
beter aansluiten bij de gewoontes en 
gebruiken van de bewoner. 

- Elk Eekhof woonzorggroep - team is gericht 
op samenwerken met de partner van een 
bewoner. 

- In teamoverleg wordt een nieuw idee altijd 
zorgvuldig besproken en bekken op de 
mogelijkheden die het oplevert.  

- Het team Huishoudelijke dienst past tijd 
werkzaamheden aan aan het leefritme van 
(individuele) bewoners. 

 
Teams zijn op dit moment concrete acties aan het 
uitrollen hoe zij de verhuizing zo concreet mogelijk 
vorm kunnen geven. Zijn hier hun teamacties op aan 
het aanpassen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Er zijn al verschillende voorbeelden waarbij tijden zijn 
aangepast ten faveure van de bewoner. 
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- Medewerkers van Eekhof volgen de training 
communicatie, voeren van lastige 
gesprekken.  

- Gezamenlijk besteden medewerkers van 
Eekhof aandacht aan de vraag: wat verstaan 
wij onder familieparticipatie?  

- Teams geven verder vorm aan 
familieparticipatie.  
 

Teams hebben afgesproken zich voor de zomer in te 
schrijven voor de training, eind 2019 heeft iedereen van 
Eekhof deze behaald.  
 
Medewerkers hebben aandacht voor hoe zij 
familieleden betrekken en kunnen betrekken. Stellen 
steeds vaker de vraag hoe Eekhof samen het beste voor 
de bewoner kunnen bereiken.   
 
 

 
Leven & genieten 
Welzijn / Welbevinden 
 
 
Bron: Ambitie 2020 en Kwaliteitskader 

 

 De wijkbewoner ervaart gezelligheid en een zinvolle dag, 
kan elke dag deelnemen aan activiteiten, individueel of in 
groepsverband 

 De wijkbewoner kan naar buiten gaan, als hij of zij dat wil 

 Er is aandacht voor bewegen onder begeleiding 

 Eekhof volgt de ontwikkelingen van de pilot Werken met 
het Leefplezierplan. 

 
- Het facilitaire team (huishouding) breidt uit 

t.b.v. meehelpen dagelijkse activiteiten door 
bewoner ( een vorm van arbeidsmatige 
dagbesteding).  

- De groep medewerkers / vrijwilligers die 
bijdraagt aan individuele begeleiding van 
bewoners, groeit. Er is sprake van 
begeleiding die aansluit op individuele 
vragen, bv om naar buiten te gaan, te gaan 
winkelen, biljarten, enz.  
 
 

- Ook op de woongroepen is er een 
beweegprogramma. 

- Eekhof luistert naar de bewoner: wil hij/zij 
wel of niet aan welke activiteit en uitstap 
deelnemen? 

- Muziek wordt aangepast aan de nieuwe 
generatie bewoners 
 

 
Ieder lid van de huishouding is op dit moment aan het 
experimenteren met een uitbreiding van een half uur 
per dienst om bewoners mee te nemen in hun 
werkzaamheden. Dit experiment is geëvalueerd en 
uiteindelijk is gebleken dat ondanks de inzet van het 
extra half uur er geen mogelijkheden waren om de 
bewoners structureel in hun werkzaamheden mee te 
nemen. Hier zijn de bewoners (pg) te dag afhankelijk 
van hun kunnen. Nu blijft de HHD bewoners 
meenemen, maar in hun reguliere werktijd. De inzet 
van extra middelen gaat naar de andere teams.  
 
 
Is actueel door middel van de beweeg bewoner map 
 
Bewoners wordt altijd gevraagd of zij deel kunnen 
nemen 
 
De AB past de muziekkeuze aan aan de smaak van de 
bewoners tijdens de verschillende activiteiten. Ook 
staat er sinds kort de Music Chair voor bewoners die op 
willen gaan in de muziek. 
 
 

    

 
Veiligheid 
 
 
Kwaliteitsindicatoren, w.o. medicatie, 
decubitus, vrijheid beperkende 
maatregelen, e.d. 
Bron: Kwaliteitskader 

 

 Er is aanwezigheid op de huiskamer 

 Sfeermakers zijn toegevoegd aan de woonzorgteams. 

 De teams van Eekhof voldoen aan de 
kwaliteitsindicatoren, zoals vastgelegd door de IGJ. 

 De teams van Eekhof werken aan de verbeterpunten 
vanuit in- en externe audits.  

 
 
 
 
 

 
- Teams woongroepen (8) breiden uit met 2,5 

uur per dag ( 5 uur per 2 woongroepen), 
gericht op maaltijdondersteuning, brengen 
van sfeer en gezelligheid in de avond.  

- De werkgroep Kwaliteit monitort de 
beschreven kwaliteitsindicatoren en 
verbeterpunten vanuit in- en externe audits. 

- Eekhof stelt een HBOV – kwaliteitstrekker 
aan, die de kwaliteit op de woongroepen 
ondersteunt en faciliteert (indien aan de 
orde) 

- De rol van kwaliteitstrekker op de 
woongroepen wordt belegd bij de VPK 
niveau 4.  
 

 
De zogeheten sfeermakers zijn volledig ingepast op 
iedere woongroep. Tevens volgen zij een aanvullende 
cursus om hun kennis op peil te brengen over dementie 
en zorg. Deze proef is een groot succes, medewerkers 
ervaren minder druk in de zorg, fysieke toezicht in de 
avonduren is toegenomen. De tevredenheid van de 
bewoners scoort hoog (zie CTO en Zorgkaart 
Nederland). Ook wordt nog gekeken of de MIC en MIM 
meldingen in de avond afgenomen zijn door de inzet 
van sfeermakers.  
 
De HBO-Ver is per 1 maart in dienst getreden. Teams en 
teamleider ervaren ondersteuning, projecten worden 
begeleid en opgezet door de HBO-V. Op iedere 
woongroep zijn kwaliteitstrekkers aangenomen en 
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benoemd. Teams zijn tevreden over de inzet van de 
kwaliteitstrekkers. Onderwerpen worden structureler 
opgepakt binnen de teams. Ook is er meer aandacht 
voor de PDCA cyclus.   
 

 
Doelgroepen (expertises) 
 
 
Bron: Afspraken zorgkantoor 

 

 Jonge mensen met dementie  en bewoners met een 
psychiatrische achtergrond kunnen met de juiste 
deskundige begeleiding prettig leven en wonen in Eekhof.  

 De laatste jaren zien we een toename van complex 
gedrag op Eekhof. Een bijpassend beeld is dat deze 
mensen vaak niet in groepsverband aan activiteiten deel 
kunnen nemen. In 2019 is er een passend 
activiteitenaanbod voor deze doelgroep gerealiseerd.  

 Teams beschikken over de vereiste deskundigheid en 
kennis om jonge mensen met dementie, bewoners met 
een psychiatrische achtergrond en bewoners met 
complex gedrag te kunnen begeleiden. 

 

 
- Teamleider neemt deel aan werkgroep jonge 

mensen met dementie en gerontopsychiatrie 
en vertaald beleid vanuit de werkgroep naar 
de woongroepen 
 

- Als mensen uit doelgroepen verhuizen naar 
Eekhof wordt er, voor zover mogelijk, 
gezorgd  voor een warme overdracht.  

 
 
- Team AB breidt uit tbv extra individuele 

begeleiding voor  jonge mensen met 
dementie, ouderen met een psychiatrische 
achtergrond en mensen met complex gedrag. 
 
 
 
 

- Scholing / stages, uitwisseling kennis en 
kunde met GGZ is georganiseerd. 

- Een aantal teamleden (verdeeld over de 
teams) nemen deel aan de 
scholingsmogelijkheden van Schakelring op 
het gebied van jonge mensen met dementie 
en gerontopsychiatrie.  
 

 
Continu proces. Er wordt een psychiatrisch 
verpleegkundige aangenomen om te ondersteunen bij 
complex gedrag. Op dit moment wordt er een vacature 
geschreven en uitgezet.   
 
Inmiddels is er bij verschillende casuïstieken gebruik 
gemaakt van een warme overdracht in samenwerking 
met de verschillende disciplines. Ook is er hier een 
aanvulling geweest in het zorgproces.  
 
Per 1 maart zijn er 2 collega’s aangenomen om 
begeleiding vorm te geven. Eerste voortekenen zijn erg 
positief. Deze proef is zo positief bevallen dat per 1-9-
2019 1,4 fte besteed wordt aan individuele begeleiding.  
Team AB breidt tevens uit met 0,11 FTE ten behoeve 
van complementaire zorg, gefocust op tactiele 
stimulering. 
  
Eén medewerker is op dit moment stage aan het lopen 
bij het GGZ. Dit is zo goed bevallen dat medewerker 
daar is gebleven. Voor het najaar gaan we verder met 
stages bij het GGZ, 1 zorgmedewerker loopt dan 4 
dagen per maand mee. 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

  

 

 

 
 

 
JIJ EN SCHAKELRING 2020 
 
We dragen zorg voor een voldoende professionele bezetting, deskundige collega’s -vakmensen-  die goed samenwerken en open communiceren. Teams waarop de bewoners en familie altijd 
kunnen terugvallen. Collega’s en vrijwilligers werken in samen verantwoordelijke teams. Teams waar collega’s en vrijwilligers zij aan zij en vanuit gelijkwaardigheid werken.  Teams die zoveel 
mogelijk zelfstandig opereren en de bewoners optimaal van dienst zijn, met de ondersteuning van een teamleider op de achtergrond. Collega’s en vrijwilligers zijn leergierig, leren van elkaar en 
van andere teams, en benutten de ruimte die ze hebben om dingen uit te proberen en te verbeteren ten gunste van de bewoners of het team. Teams helpen mee de goede reputatie van 
Schakelring te behouden en het imago van Schakelring verder uit te bouwen.   

 
Hoofdonderdeel  
(vanuit kaderbrief, kwaliteitskader of 
zorgverkoop) 

 
Te behalen resultaat/doelstelling 

 
Actie(s) om resultaat/doel  te behalen 
 
 

 
Evaluatieve opmerkingen  

 
Kwartaal- 
evaluatie 
Groen,  oranje, 
rood 
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JIJ EN SCHAKELRING 2020 
 
We dragen zorg voor een voldoende professionele bezetting, deskundige collega’s -vakmensen-  die goed samenwerken en open communiceren. Teams waarop de bewoners en familie altijd 
kunnen terugvallen. Collega’s en vrijwilligers werken in samen verantwoordelijke teams. Teams waar collega’s en vrijwilligers zij aan zij en vanuit gelijkwaardigheid werken.  Teams die zoveel 
mogelijk zelfstandig opereren en de bewoners optimaal van dienst zijn, met de ondersteuning van een teamleider op de achtergrond. Collega’s en vrijwilligers zijn leergierig, leren van elkaar en 
van andere teams, en benutten de ruimte die ze hebben om dingen uit te proberen en te verbeteren ten gunste van de bewoners of het team. Teams helpen mee de goede reputatie van 
Schakelring te behouden en het imago van Schakelring verder uit te bouwen.   

 
Het behouden van goede 
professionals en vrijwilligers 
 
 
Bron: Ambitie 2020 en Kaderbrief  

 

 In 2019 behouden wij onze vrijwilligers en zijn wij in staat 
nieuwe vrijwilligers te werven waarbij zij zich betrokken 
en gewaardeerd voelen in hun vrijwilligerswerk.  

 We waarderen vrijwilligers en vrijwilligers waarderen 
elkaar om hun diversiteit en afzonderlijke talenten.  

 
- We kijken of er ruimte is bij team AB (na 

ophoging met 1 fte) om meer tijd vrij te maken 
voor de coördinatie van / rondom vrijwilligers 
(4 uur)  Aandacht vraagt: werven, opleiden, 
personeel coachen in omgang met vrijwilligers. 

- In 2019 vindt opnieuw een VTO plaats, 
aandachtspunten uit het 
tevredenheidsonderzoek worden vervolgens 
omgezet in verbeterplannen.  
 

 
Uit extra fte Welzijn. Vrijwilliger coördinator heeft 4 uur 
per week ophoging van contract gekregen om acties 
zoals in doelen bepaalt te behalen.  Zie wonen en zorg, 
expertise. 
 
Heeft plaatsgevonden. Punten die eruit zijn gekomen 
worden door vrijwilligers coördinator verder opgepakt.   

Q1 Q2 Q3 Q4 

 
Ontwikkelen en opleiden 
Verhogen deskundigheid 
 
 
Bron: Kwaliteitskader 

 

 Eekhof voldoet aan het kwaliteitskader (goede 
verpleeghuiszorg, kwaliteit in brede zin verbeteren en 
versterken lerend vermogen van de locatie). 

 

 Jaarlijks worden HBO-V afstudeerders geworven om 
onderzoek te doen naar relevante vraagstukken uit de 
praktijk.  

 
- Elk samenverantwoordelijk zorgteam 

wijst/stelt een of meerdere teamleden (niveau 
4) aan die de rol van kwaliteitstrekker op zich 
neemt/nemen. Dit teamlid pakt binnen het 
team gericht kwaliteitsvragen en -
onderwerpen op en pakt samen met het team 
plannen en acties op. (zie functieprofiel ) 

- Locatie Eekhof stelt 1 HBO-V aan voor 28-32 
uur (zie functieprofiel).  

- Eekhof levert eind januari een plan hoe te 
komen tot uitwisseling van medewerkers met 
andere teams / locaties, gericht op leren van 
elkaar. 
 
 

- Op dit moment zijn 2 HBO-V studenten aan 
het afstuderen met als onderwerp 
medicatieveiligheid binnen Eekhof. 
 

 
Reguliere exploitatie 
 
 
 
 
 
 
Reguliere exploitatie 
 
Er vindt, volgens afspraak kwaliteitskader, een 
uitwisseling plaats met minimaal 25% van de 
medewerkers van Eekhof naar andere locaties. Deze 
gaan gedurende het jaar. HBO-V coördineert deze 
uitwisseling.  
 
Opdracht is afgerond, aanbevelingen worden 
geïmplementeerd.   

    

 
Werving en selectie van nieuwe 
mensen 
 
 
Bron: Ambitie 2020 en Kaderbrief 

 

 Eekhof behoudt haar (nieuwe) medewerkers. 
 

 
- We reageren actief op nieuwe mensen die 

interesse hebben in werken binnen Eekhof. 
- We gaan in overleg met de nieuw aangestelde 

recruiter van Schakelring.  
- We begeleiden nieuwe medewerkers op 

zorgvuldige wijze en herijken ons 
introductieprogramma nieuwe medewerkers. 

 

 
Er is steeds overleg tussen teamleider, teams en 
recruiter bij vacaturestelling en het gehele proces 
daarna.  
 
De HBO-V heeft een nieuw inwerkprogramma 
ontwikkeld samen met de teams voor Eekhof. Hierin is 
aandacht voor de verschillende disciplines binnen 
Eekhof.  De meeste zijn afgerond, voor de sfeermakers 
en huishouding dienen de laatste wijzigingen nog 
uitgevoerd te worden. Uitgangspunt is afronden voor 
Q3. 
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JIJ EN SCHAKELRING 2020 
 
We dragen zorg voor een voldoende professionele bezetting, deskundige collega’s -vakmensen-  die goed samenwerken en open communiceren. Teams waarop de bewoners en familie altijd 
kunnen terugvallen. Collega’s en vrijwilligers werken in samen verantwoordelijke teams. Teams waar collega’s en vrijwilligers zij aan zij en vanuit gelijkwaardigheid werken.  Teams die zoveel 
mogelijk zelfstandig opereren en de bewoners optimaal van dienst zijn, met de ondersteuning van een teamleider op de achtergrond. Collega’s en vrijwilligers zijn leergierig, leren van elkaar en 
van andere teams, en benutten de ruimte die ze hebben om dingen uit te proberen en te verbeteren ten gunste van de bewoners of het team. Teams helpen mee de goede reputatie van 
Schakelring te behouden en het imago van Schakelring verder uit te bouwen.   

 
Leiderschap / samen 
verantwoordelijk zijn 
 
 
Bron: Ambitie 2020 

 

 De teamleider ondersteunt / coacht de teams bij hun 
groei naar samen verantwoordelijkheid en het borgen van 
bereikte resultaten. 

 Teams zijn binnen vastgestelde kaders  (mede) 
verantwoordelijk voor bezetting, werving & selectie  
nieuwe collega’s, verzuim, (voedings)budget, cliënt- en 
medewerkerstevredenheid 
 

 
- De teamleider van Eekhof neemt deel aan het 

Schakelringbrede opleidingstraject voor 
teamleiders en werkt aan zijn POP. 

- De SVT Eekhof agenderen maandelijks hun 
team - dashboard dat hen door Schakelring 
wordt verstrekt en bespreken wat, of, en  in 
hoeverre er sprake moet zijn van ‘bijstellen’. 

 
 
De laatste hand wordt gelegd aan het teamdashboard. 
Klankbordgroep en kwaliteitswerkgroep is inmiddels 
meegenomen. Dashboard is nog in ontwikkeling, teams 
worden meegenomen daarin. 

    

 
Verhogen productiviteit  
Efficiënt werken 
 
 
Bron: Kwaliteitskader 

 

 Administratieve lasten zijn teruggebracht 
       Een goed voorbeeld hiervan is het schoonmaakplan wat al 
       aangepast is.  

 Alle medewerkers Eekhof hebben oog voor effectieve  en 
efficiënte onderlinge communicatie en informatie. 
Informatie wordt duidelijk doorgegeven aan alle 
betrokken personen. 

 
- Teamleider begeleidt teams met onderzoek 

naar welke registraties er nu plaatsvinden en 
of deze registraties wel/geen toegevoegde 
waarde hebben. Onnodige registraties worden 
met plan afgebouwd. 

- Wanneer teams te maken hebben met 
verbeteringen, storingen, veranderingen, 
reparaties, enz. denken zij vooraf na voor wie 
deze informatie van belang is. Zij informeren 
dan alle betrokkenen via het juiste kanaal. 
 

 
Registratie rondom HACCP is voor teams afgebouwd 
conform richtlijnen HACCP zodat er minder 
registratielast is voor de teams. Teams zijn mede alert 
op de maatregelen die zij zelf instellen. Teamleider 
heeft al een aantal suggesties gedaan om het ook 
Schakelringbreed terug te dringen (voorbeeld zijn 
handtekeningen voor de BIG registratie). Er blijft 
continu aandacht voor beide acties. 
 
 
 
 
 

    

 
MTO aandachtspunten 
 
 
Bron: Kaderbrief 

 
Eekhof werkt aan: 

 Een open samenwerkingsklimaat, gericht op het verhogen 
van de kwaliteit op het gebied van wonen, leven en 
werken.  

 Een open communicatie ondersteunend aan een open 
samenwerkingsklimaat. 

 Zelf- en teamreflectie: wat doen we goed?! Dat succes 
vieren we, daar zijn we trots op!! Wat kan beter? Daarin 
zijn we eerlijk naar onszelf en naar onze collega’s en daar 
gaan we mee aan de slag. 

 Openstaan voor ideeën met lef. We schieten nieuwe 
ideeën niet bij voorbaat af, we juichen ze toe!  We 
onderzoeken wat we ermee kunnen / moeten. 

 Eekhof houdt haar krachtige punten vast: goede kwaliteit 
en zorg; activiteitenniveau; ieder werkt mee aan het 
resultaat van Eekhof (begeleiding wordt door alle 
disciplines geboden); warme ontvangst van nieuwe 
bewoners, familieleden en nieuwe collega’s; grote 
betrokkenheid bij de bewoners en de locatie.  

 
 
- Teams maken hun eigen teamplan, voorzien 

van acties om het samenwerkingsklimaat en 
met name het open bespreekbaar maken van 
alles wat nodig is te kunnen verbeteren. Eind 
Q 1 hebben zij dit teamplan klaar.  

 
 
Alle teams zijn op dit moment bezig met het bespreken 
van het samenwerkingsklimaat en hun communicatie, 
zowel onderling als heel Eekhof. Hiertoe hebben bij 
enkele teams al verschillende sessies plaatsgevonden. 
Deze sessie gaan nog steeds door binnen diverse teams. 
In 2020 worden verder nog concretere afspraken 
gemaakt met teams over inzet externe 
teambegeleiding. 
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INNOVEREN 2020 
 
Innoveren is voor ons het verbeteren of vernieuwen van producten, diensten, (werk)processen, etc. op een manier die voordeel oplevert voor de bewoner of het team. We kijken mee bij of 
werken mee met andere teams, we experimenteren, we proberen dingen uit en kijken wat wel en niet werkt. We delen de tips en tops binnen de organisatie met elkaar, bijv. via NIEUWS 
op het digitaal werkplein of de regiegroep Innovatie.     

 
Hoofdonderdeel  
(vanuit kaderbrief, kwaliteitskader 
of zorgverkoop) 

 
Te behalen resultaat/doelstelling 

 
Actie(s) om resultaat/doel  te behalen 
 
 

 
Evaluatieve opmerkingen 

 
Kwartaal- 
evaluatie 
Groen,  oranje, 
rood 

 
Sociale innovatie 
 
 
Bron: Kaderbrief 

 

 Eekhof heeft eind 2019 een ( 1) sociale innovatie 
uitgewerkt. 

 
 
 
 

 
- De teams van Eekhof maken een plan van 

aanpak, gericht op het uitwerken van het 
thema familieparticipatie en rollen het uit.  

- De teams van Eekhof gaan op onderzoek uit: 
wat kunnen we echt anders gaan 
organiseren ten gunste van bewoners of van 
de teams / medewerkers zelf? Zij hebben 
plannen opgenomen in hun teamjaarplan.  
 

 
Continu proces binnen de teams. Er volgt een centraal 
document ‘familieparticipatie’ waar de teams mee aan 
de slag gaan. 

Q1 Q2 Q3 Q4 

 
Inzet van extra of nieuwe 
technologie 
 
 
Bron: Kaderbrief en Kwaliteitskader 

 

 Eekhof heeft eind 2019 een (1) technologische innovatie 
uitgewerkt. 

 
 

 
 
 
 
 

 
- Een medewerker van Eekhof participeert in 

de Schakelringbrede projectgroep Innovatie 
en test ook nieuwe innovaties (waar 
mogelijk) uit binnen Eekhof. 

- Eekhof medewerkers zijn systeem – vaardig. 
Hiertoe volgen zij scholing en begeleiding 
m.b.t. roosterprogramma, Nedap, Outlook, 
telefonie, enz.  

- De teams van Eekhof gaan op onderzoek uit: 
wat zijn specifieke vragen van bewoners of 
van de teams / medewerkers zelf, waar we 
een technologisch antwoord op kunnen 
formuleren? Zij hebben eind Q 1 minimaal 
een plan opgenomen in hun teamjaarplan. 
 

 
Er is binnen Eekhof 1 aanspreekpunt die 
aandachtsfunctionaris is op het gebied van innovatie en 
die  zitting neemt in de Schakelring brede werkgroep. 
Verder juichen we het toe als medewerkers met ideeën 
komen om die uit te proberen. Zo is er al 1 idee dat 
uitgeprobeerd wordt, namelijk het slimme 
incontinentiemateriaal. Daarnaast is ook de 
muziekstoel getest en geïmplementeerd. Tevens is de 
hygiëne aangepakt met veel verbeteringen in de 
praktijk. Er is veel aandacht voor dit gebied. 
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SCHAKELVERMOGEN 2020 
 
Ook in de toekomst moeten  (wijk)bewoners op ons kunnen blijven rekenen als betrouwbare partner. We bewegen daarom mee met de veranderingen in de ouderenzorg en binnen 
Schakelring. We willen een sterke maatschappelijk verankerde partner blijven. De wensen en behoeften van (wijk)bewoners veranderen en wij realiseren ons dat wij wendbaar dienen te 
zijn, kwaliteit moeten blijven leveren en financieel gezond dienen te blijven.   

 
Hoofdonderdeel  
(vanuit kaderbrief, kwaliteitskader 
of zorgverkoop) 

 
Te behalen resultaat/doelstelling 

 
Actie(s) om resultaat/doel  te behalen 
 
 

 
 

 
Kwartaal- 
evaluatie 
Groen,  oranje, 
rood 

    Q1 Q2 Q3 Q4 

 
Lerende netwerken 
 
 
Bron: Kaderbrief en Kwaliteitskader 
 

 

 Minimaal 25% van de medewerkers van de locatie 
hebben in 2019 een werkbezoek gebracht aan een ander 
team en/of een andere locatie 

 

 
- Een planning van werkbezoeken aan andere 

locaties en/of teams, binnen of buiten 
Schakelring, ligt eind januari 2019 klaar.  

 
Er vindt, volgens afspraak kwaliteitskader, een 
uitwisseling plaats met minimaal 25% van de 
medewerkers van Eekhof naar andere locaties. Deze 
gaan gedurende het jaar. HBO-V coördineert deze 
uitwisseling. 
 

    

 
Samenwerken / netwerk (waar 
relevant) 

 Samenwerking met huisartsen  

 Samenwerking met 
woningcorporaties 

 Samenwerking met Zorgnetwerk 
Midden Brabant 

 
 
Bron: afspraken zorgkantoor 

 

 Vanuit Eekhof investeren we in samenwerken en in ons 
netwerk, gericht op wat we als Schakelring willen 
bereiken: expertiseontwikkeling dementie en gericht op 
de (wijk)bewoner kan thuis blijven wonen en 
participeren in de wijk / samenleving.  

 

 
- Teamleider is lid van het regioteam 

“Zorgstandaard Jonge mensen met 
dementie” en rapporteert aan de werkgroep 
Jonge mensen met dementie en 
Gerontopsychiatrie.  

- Teamleider investeert in de Rode Loper als 
“blijf thuis huis”. 
Medewerker Eekhof is partner in de 
Geheugenwerkplaats en ondersteunt 
Mantelmatch (opvang eenzame ouderen in 
Kaatsheuvel) 

- Medewerkers van Mantelmatch werken 
samen met Eekhof en vv.  
 

 
De samenwerking is er en blijft een continu proces van 
aandacht. Contacten zijn goed binnen de gemeente en 
samenwerkingspartners.   

    

 
Medezeggenschap 

 Bewoners / familieleden 

 Medewerkers 
 
 
Bron: Kaderbrief 
 

 

 Zie resultaat sociale innovatie m.b.t. mantelzorger- / 
familieparticipatie. 

 
Zie resultaat sociale innovatie m.b.t. 
mantelzorger- / familieparticipatie. 

 
Zie resultaat sociale innovatie m.b.t. mantelzorger- / 
familieparticipatie. 

    

 
Imago / reputatie / positionering 
 
 
Bron: Ambitie 2020  

 

 Eekhof positioneert zich binnen de regio als locatie voor 
jonge mensen met dementie en voor 
gerontopsychiatrische bewoners.. 

 
- Met de communicatieadviseur en leden van 

de Schakelring werkgroep Jonge mensen 
met dementie en gerontopsychiatrie werken 
we aan een flyer en andere informatie 
kanalen, gericht op de genoemde 
positionering.  
 

 
Hiertoe zijn er een aantal acties binnen de werkgroep 
Jonge mensen met dementie. Deze lopen door in 2020.  
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4.2. Zonnehof 
Het (kwaliteits)jaarverslag 2019 van locatie  Zonnehof. 

  

 

 

 
WONEN EN ZORG 2020 
 
Wij zijn van betekenis voor alle ouderen in het woonzorgcentrum en eromheen. Wij ondersteunen hen bij leven en genieten. Zij kunnen op ons rekenen. Wij onderzoeken samen wat nodig en 
gewenst is. Wij bieden ondersteuning, veiligheid en vrijheid, en zoveel mogelijk individueel maatwerk waar het een zinvolle daginvulling betreft. Wij brengen mensen en partijen bij elkaar. 
Wij faciliteren en ontwikkelen (nieuwe) vormen van wonen en zorg, eventueel met inzet van innovaties en/of verschillende expertises.  

 
Hoofdonderdeel  
(vanuit ambitie 2020, kaderbrief, 
kwaliteitskader of zorgverkoop) 

 
Te behalen resultaat/doelstelling 

 
Actie(s) om resultaat/doel  te behalen 

 
Evaluatieve opmerkingen 

 
Kwartaal- 
evaluatie 
Groen,  oranje, 
rood 

 
(Nieuwe) woonzorgconcepten 
Preventieconcepten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bron: Ambitie 2020 en kaderbrief 
(wijkverpleging) 

 

 Zonnehof groeit verder als Huis van de Reit en creëert 
daarmee een “Blijf thuis huis” functie.  

 Binnen Zonnehof, huis van de Reit, kunnen mensen 
vanuit het huis en vanuit de wijk deel nemen aan vormen 
van dagbesteding, die niet als zodanig herkend worden. 
Hierdoor is de beleving van (wijk)bewoners er een van 
“hobby / interesse”, “uitdaging ervaren” en/of een “soort 
werk”. 

 Bewoners dragen ‘buurt’zorg voor bewoners binnen de 
leefgemeenschap Zonnehof, huis van de Reit.  

 
- Er vindt uitbreiding plaats in vormen van 

zinvolle dagbesteding, hiervoor is extra 
formatie nodig 

- In het kader van wijkintegratie nemen 
bewoners met een WLZ indicatie ook deel 
aan een vorm van dagbesteding die voor hen 
zinvol is.  

- De LCR werkt  samen met de 
huurderscommissie  een plan uit, waardoor 
‘bewoners andere bewoners gaan 
ondersteunen’, een signaalfunctie uit gaan 
oefenen, elkaar begeleiden naar activiteiten, 
elkaar helpen met eenvoudige  dingen, even 
op bezoek gaan, enz. 
 

 
 

Q1 Q2 Q3 Q4 

 
Klant in regie, autonomie en vrijheid 
Persoonsgerichte zorg en 
ondersteuning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Medewerkers en vrijwilligers kennen de (wijk)bewoner, 
zij zijn geïnteresseerd en betrokken. 

 De (wijk)bewoner kan het leven leven, zoals hij het wil 
leven 

 Er is sprake van een actieve en respectvolle dialoog 
tussen bewoners en familie enerzijds en professionals en 
vrijwilligers anderzijds 

 De (wijk)bewoner is gelijkwaardig partner in de 
totstandkoming van zijn  ZLBP en kan het altijd inzien. 

 
- Bewoners VPH,  VZH en VPT worden 

ondersteund in hun dagstructuur en zij 
genieten samen van de maaltijden, indien 
daar behoefte toe is. Er is uitbreiding nodig 
van de formatie sfeermaker en 
maaltijdondersteuning. 

- Elk Zonnehof zorgteam (woongroepen en 
thuiszorg) is gericht op samenwerken met de 
partner of naaste familieleden van een 
bewoner vanuit de vraag: Wat is voor uw 
man, vrouw, vader, moeder ‘in regie zijn’? 
Wat heeft uw naaste nodig aan individuele 
begeleiding? Dit is vastgelegd in het dossier.  

- Medewerkers van Zonnehof volgen de 
training communicatie, voeren van lastige 
gesprekken.  

 
 
 
 
 
 
 
In kader van extra gelden nogmaals per dossier onder 
de aandacht geweest. 
 
 
 
 
 
HHD en Brasserie nog volgen. 
 
 
Voor Somatiek ook familie avonden op gestart inclusief 
cliënten. 

    



25 
 

Bron: Ambitie 2020 en Kwaliteitskader - Eind Q1 ligt er een plan: Zorg voor de 
mantelzorger. Het organiseren van 
familieavonden maakt hier deel van uit.  
 

 
Leven & genieten 
Welzijn / Welbevinden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bron: Ambitie 2020 en Kwaliteitskader 

 

 De bewoner ervaart gezelligheid en een zinvolle dag, kan 
elke dag deelnemen aan activiteiten, individueel of in 
groepsverband 

 De wijkbewoner kan naar buiten gaan, als hij of zij dat wil 

 Er is aandacht voor bewegen onder begeleiding 

 Zonnehof volgt de ontwikkelingen van de pilot Werken 
met het Leefplezierplan. 

 
- Teams maken hun eigen teamplan, voorzien 

van acties om de doelstellingen op het 
gebied van leven en genieten te kunnen 
behalen. Eind Q 1 ligt er per team een plan.  

 
- In samenwerking  met het ROC Tilburg, 

afdeling Sport, Bewegen  & Gezondheid start 
Zonnehof een beweegprogramma voor 
ouderen met als titel “Kerngezond”. Dit 
programma vindt plaats naast het 
beweegprogramma wat er al staat. Ook 
wijkbewoners kunnen deelnemen. 

 

 
Hier is ook meer aandacht / tijd en ruimte voor 
individuele begeleiding. De een op een aandacht. 
 
 
 
Programma heeft succes vol plaats gevonden. 
 
 

    

 
Veiligheid 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kwaliteitsindicatoren, w.o. medicatie, 
decubitus, vrijheid beperkende 
maatregelen, e.d. 
Bron: Kwaliteitskader 

 

 Er is aanwezigheid op de huiskamer 

 Sfeermakers zijn toegevoegd aan de woonzorgteams. 

 De teams van Zonnehof voldoen aan de 
kwaliteitsindicatoren, zoals vastgelegd door de IGJ. 

 De teams van Zonnehof werken aan de verbeterpunten 
vanuit in- en externe audits.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 PG bewoners en Somatische bewoners maken onderdeel 
uit van de wijk. Zij kunnen zich vrij in huis  voortbewegen 
en hulp inroepen, wanneer zij de weg of mensen niet 
meer kunnen vinden. Zonnehof draagt zorg voor de 
veiligheid van de bewoners met een indicatie WLZ. 

 

 De vraag om zorg is in de nacht door de groei van het 
aantal VPT toegenomen. De nachtdienst kan aan 
verwachtingen nachtzorg voldoen 

 

 
- Teams woongroepen breiden uit met 3 uur 

per dag (1,5 uur voor woongroep 30,32,34,36 
en 3 uur voor woongroep 38), gericht op 
maaltijdondersteuning, brengen van sfeer en 
gezelligheid in de avond. (sfeermaker) 

- De werkgroep Kwaliteit monitort de 
beschreven kwaliteitsindicatoren voor 
Zonnehof, de verbeterpunten uit in- en 
externe audits en adviseert teams VV&T bij 
eventueel noodzakelijke verbeterplannen. 

- Zonnehof stelt in de loop van 2019 een HBOV 
– kwaliteitstrekker aan, die de kwaliteit op de 
woongroepen ondersteunt en faciliteert 
(indien aan de orde) 

- De rol van kwaliteitstrekker op de 
woongroepen wordt belegd bij de VPK 
niveau 4. 
 

- Op de piekuren van de dag is er een 
gastvrouw aan de welkomstbalie die mee 
zorg draagt voor de veiligheid van bewoners 
met een indicatie VV / VPT  en hen daardoor 
maximale vrijheid biedt.  

 
- Uitbreiding formatie nachtdienst met 1 fte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
Doelgroepen (expertises) 
 
Bron: Afspraken zorgkantoor 

.  

 Zonnehof volgt de Schakelring ontwikkelingen op het 
gebied van Jonge mensen met dementie en 
Gerontopsychiatrie.  

 
- De Tl houdt zichzelf op de hoogte van alle 

ontwikkelingen en beoordeelt, wanneer 
aanhaken nodig is.  

 
Zonnehof volgt de ontwikkelingen op het gebied van 
Jonge mensen met dementie en Gerontopsychiatrie. 
Eerste GGZ / PG staat nu op de wachtlijst. 
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Overig 
Eventuele andere locatie-zaken 
 

 

 Zonnehof ontwikkelt het product palliatieve terminale 
thuiszorg (PTTZ) en biedt mensen daarmee de 
mogelijkheid thuis te sterven. 
 

 
- Er ligt een plan van aanpak: implementatie 

PTTZ, waaronder werk- en zorgprocessen. 
Begin 2019 levert Zonnehof het product 
PTTZ. 
 

  
PTTZ kan geleverd worden, in de nacht zoeken we een 
combinatie met anderen of vrijwilligers 

    

 

 

 
 

 
JIJ EN SCHAKELRING 2020 
 
We dragen zorg voor een voldoende professionele bezetting, deskundige collega’s -vakmensen-  die goed samenwerken en open communiceren. Teams waarop de bewoners en familie altijd 
kunnen terugvallen. Collega’s en vrijwilligers werken in samen verantwoordelijke teams. Teams waar collega’s en vrijwilligers zij aan zij en vanuit gelijkwaardigheid werken.  Teams die zoveel 
mogelijk zelfstandig opereren en de bewoners optimaal van dienst zijn, met de ondersteuning van een teamleider op de achtergrond. Collega’s en vrijwilligers zijn leergierig, leren van elkaar en 
van andere teams, en benutten de ruimte die ze hebben om dingen uit te proberen en te verbeteren ten gunste van de bewoners of het team. Teams helpen mee de goede reputatie van 
Schakelring te behouden en het imago van Schakelring verder uit te bouwen.   

 
Hoofdonderdeel  
(vanuit kaderbrief, kwaliteitskader of 
zorgverkoop) 

 
Te behalen resultaat/doelstelling 

 
Actie(s) om resultaat/doel  te behalen 
 
 

 
Evaluatieve opmerkingen 

 
Kwartaal- 
evaluatie 
Groen,  oranje, 
rood 

 
Het behouden van goede 
professionals en vrijwilligers 
 
 
Bron: Ambitie 2020 en Kaderbrief  
 

 

 In 2019 behouden wij onze vrijwilligers en zijn wij in staat 
nieuwe vrijwilligers te werven waarbij zij zich betrokken 
en gewaardeerd voelen in hun vrijwilligerswerk.  

 
- In 2019 vindt opnieuw een VTO plaats, 

aandachtspunten uit het 
tevredenheidsonderzoek worden vervolgens 
omgezet in verbeterplannen. 

 
Vrijwilligers zijn behouden en tevreden. Zeer goede 
uitslag vrijwilligers tevredenheid.  

Q1 Q2 Q3 Q4 

 
Werving en selectie van nieuwe 
mensen 
 
 
 
 
Bron: Ambitie 2020 en Kaderbrief 

 

 Zonnehof brengt inzet ZZP terug tot een minimum.  

 Zonnehof behoudt (nieuwe) medewerkers. 
 

 
- We reageren actief op nieuwe mensen die 

interesse hebben in werken binnen Zonnehof. 
- We gaan in overleg met de nieuw aangestelde 

recruiter van Schakelring.  
- We begeleiden nieuwe medewerkers op 

zorgvuldige wijze en herijken ons 
introductieprogramma nieuwe medewerkers. 
 

 
 

    

 
Ontwikkelen en opleiden 
Verhogen deskundigheid 
 
 
 
 
 
 
Bron: Kwaliteitskader 

 

 Zonnehof voldoet aan het kwaliteitskader (goede 
verpleeghuiszorg, kwaliteit in brede zin verbeteren en 
versterken lerend vermogen van de locatie). 

 
 

 
- Elk samenverantwoordelijk zorgteam 

wijst/stelt een teamlid (niveau 4) aan die de 
rol van kwaliteitstrekker op zich neemt. Dit 
teamlid pakt binnen het team  gericht 
kwaliteitsvragen en -onderwerpen op en pakt 
samen met het team plannen en acties op (zie 
functieprofiel) 

- Locatie Zonnehof stelt 1 HBO-V aan voor 28-32 
uur (zie functieprofiel).  
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JIJ EN SCHAKELRING 2020 
 
We dragen zorg voor een voldoende professionele bezetting, deskundige collega’s -vakmensen-  die goed samenwerken en open communiceren. Teams waarop de bewoners en familie altijd 
kunnen terugvallen. Collega’s en vrijwilligers werken in samen verantwoordelijke teams. Teams waar collega’s en vrijwilligers zij aan zij en vanuit gelijkwaardigheid werken.  Teams die zoveel 
mogelijk zelfstandig opereren en de bewoners optimaal van dienst zijn, met de ondersteuning van een teamleider op de achtergrond. Collega’s en vrijwilligers zijn leergierig, leren van elkaar en 
van andere teams, en benutten de ruimte die ze hebben om dingen uit te proberen en te verbeteren ten gunste van de bewoners of het team. Teams helpen mee de goede reputatie van 
Schakelring te behouden en het imago van Schakelring verder uit te bouwen.   

 
Leiderschap / samen 
verantwoordelijk zijn 
 
 
Bron: Ambitie 2020 

 

 De teamleider ondersteunt / coacht de teams bij hun 
groei naar samen verantwoordelijkheid en het borgen van 
bereikte resultaten. 

 Teams zijn binnen vastgestelde kaders  (mede) 
verantwoordelijk voor bezetting, werving & selectie  
nieuwe collega’s, verzuim, (voedings)budget, cliënt- en 
medewerkerstevredenheid 
 

 
- De teamleiders van Zonnehof nemen deel aan 

het Schakelringbrede opleidingstraject voor 
teamleiders en werken aan hun POP. 

- De SVT Zonnehof agenderen maandelijks hun 
team - dashboard dat hen door Schakelring 
wordt verstrekt en bespreken wat, of, en  in 
hoeverre er sprake moet zijn van ‘bijstellen’. 

     

 
Verhogen productiviteit  
Efficiënt werken 
 
 
Bron: Kwaliteitskader 

 

 Administratieve lasten zijn teruggebracht 
  

 
- Teamleider begeleidt teams met onderzoek 

naar welke registraties er nu plaatsvinden en 
of deze registraties wel/geen toegevoegde 
waarde hebben. Onnodige registraties worden 
met plan afgebouwd.  
 

 
De administratie die er nu is verloopt volgens protocol. 
Worden aanpassingen ingebracht om de last te 
verminderen. Bij medewerker positief, bij teamleiders 
administratieve last minder positief. 

    

 
MTO aandachtspunten 
 
 
Bron: Kaderbrief 

 
Zonnehof thuiszorg werkt aan: 

 Samenwerken binnen het eigen team, maar ook met 
andere teams.  

 Teamleden zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de 
taken die er liggen, binnen die gezamenlijke 
verantwoordelijkheid dragen zij ieder hun eigen 
verantwoordelijkheid. 

 Het behoud van een volledige  en evenwichtige bezetting, 
die ondersteunend is aan de (wijk)bewoners (zelfde 
gezichten)  en aan het team zelf 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zonnehof woongroepen werken aan: 

 Zorg hebben voor elkaar 

 Samenwerken binnen het eigen team, maar ook met 
andere teams.  

 Kennis en ideeën delen en ophalen bij collega teams. 

 Een verbeterplan informeren en communiceren. 
 

 
Teams maken hun eigen teamplan, voorzien van 
acties om het samenwerkingsklimaat en met name 
het open bespreekbaar maken van alles wat nodig 
is te kunnen verbeteren. Hier is in ieder geval 
aandacht voor:  
- Indien er sprake is van knelpunten in rooster 

of uitvoeren van taken en opdrachten, 
betrekken we ook andere teams in het zoeken 
naar oplossingen. En omgekeerd, wanneer een 
ander team een beroep doet op ons eigen 
team, denken we mee met hen.  

- Teamleden hebben zorg en aandacht voor 
elkaar. Dit punt maakt onderdeel uit van een 
vierjaarlijkse teamreflectie- en evaluatie.  
 
 

- Teams krijgen de samenstelling: specifiek 
thuiszorg, specifiek intramuraal somatiek. In 
totaal functioneren er per 1 februari 4 teams. 

 
 
Teams maken voor eind Q 1 hun eigen teamplan, 
voorzien van acties om het samenwerkingsklimaat 
en met name het open bespreekbaar maken van 
alles wat nodig is te kunnen verbeteren 

 
 
 
 
 
 
Er is een planners overleg vanuit geheel Zonnehof. 
Eenmaal per kwartaal komt men samen. Er worden ook 
oplossingen gezocht buiten eigen roosters. 
 
 
 
Op de woongroepen gaat dit goed. Binnen team 1 
aandacht voor elkaar neemt toe. Team 2 is nog niet 
zover Welzijnsteam gaat dit prima. Bij facilitair steeds 
op de agenda. 
 
Er functioneren nu 3 teams en dat blijft zo. Hiermee is 
zwaarte in uitvoering verdeeld en wordt de kennis door 
allen ook voor somatiek op peil behouden. 
 
 
Zijn beschreven en evaluatie in teamoverleg vindt 
plaats. 
 
Nieuwsbrief opgepakt door teamleider en later door 
managementassistent voor alle locaties onder manager. 
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JIJ EN SCHAKELRING 2020 
 
We dragen zorg voor een voldoende professionele bezetting, deskundige collega’s -vakmensen-  die goed samenwerken en open communiceren. Teams waarop de bewoners en familie altijd 
kunnen terugvallen. Collega’s en vrijwilligers werken in samen verantwoordelijke teams. Teams waar collega’s en vrijwilligers zij aan zij en vanuit gelijkwaardigheid werken.  Teams die zoveel 
mogelijk zelfstandig opereren en de bewoners optimaal van dienst zijn, met de ondersteuning van een teamleider op de achtergrond. Collega’s en vrijwilligers zijn leergierig, leren van elkaar en 
van andere teams, en benutten de ruimte die ze hebben om dingen uit te proberen en te verbeteren ten gunste van de bewoners of het team. Teams helpen mee de goede reputatie van 
Schakelring te behouden en het imago van Schakelring verder uit te bouwen.   

 
Naast het thema 2019 “Zorg en aandacht hebben voor 
elkaar”, werkt het team welzijn aan verdere optimalisering 
van een zinvolle dagbesteding.  
 
 

- In ieder geval wordt de nieuwsbrief opnieuw 
leven ingeblazen. 

- Een dagbestedingsgroep bestaat uit maximaal 
8/9 bezoekers. 

- Ruimtes zijn optimaal bezet, verdeeld over de 
dagen van de week. 

- Er ligt een plan van aanpak: verdere 
kwaliteitsverbetering dagbesteding in de vorm 
van eigentijdse / op de bezoeker afgestemde 
vormen van dagbesteding.  

 

 

 
 

 
 
INNOVEREN 2020 
 
Innoveren is voor ons het verbeteren of vernieuwen van producten, diensten, (werk)processen, etc. op een manier die voordeel oplevert voor de bewoner of het team. We kijken mee bij of 
werken mee met andere teams, we experimenteren, we proberen dingen uit en kijken wat wel en niet werkt. We delen de tips en tops binnen de organisatie met elkaar, bijv. via NIEUWS 
op het digitaal werkplein of de regiegroep Innovatie.     

 
Hoofdonderdeel  
(vanuit kaderbrief, kwaliteitskader 
of zorgverkoop) 

 
Te behalen resultaat/doelstelling 

 
Actie(s) om resultaat/doel  te behalen 
 
 

 
Evaluatieve opmerkingen 

 
Kwartaal- 
evaluatie 
Groen,  oranje, 
rood 

 
Sociale innovatie 
 
 
 
 
 
 
 
Bron: Kaderbrief 

 

 Zonnehof heeft eind 2019 een ( 1) sociale innovatie 
uitgewerkt. 

 
 
 
 

 
- De VV&T teams van Zonnehof maken een 

plan van aanpak, gericht op het uitwerken 
van het thema familieparticipatie en rollen 
het uit.  

- Zonnehof, huis van de Reit, geeft een vervolg 
aan haar project: “Partnerbegeleiding” 

- Het beweegprogramma van Zonnehof krijgt 
een extra impuls door samenwerking met 
ROC, afdeling Sport, Bewegen & 
Gezondheid. 
 

 
Woongroepen hebben dit meegenomen in jaarplan en 
evaluatie tijdens familie avonden. Voor Somatiek nu 
ook gestart. Voor team 2 VZ/ Somatiek is een nieuw 
werkkader, taakverdeling, dienstpatroon en verdeling 
PB taken etc. gemaakt. Dit team wordt geheel opnieuw 
opgezet / vormgegeven. 

Q1 Q2 Q3 Q4 

 
Inzet van extra of nieuwe 
technologie 
 
 
 
Bron: Kaderbrief en Kwaliteitskader 

 

 Zonnehof heeft eind 2019 een ( 1) technologische 
innovatie uitgewerkt. 

 

 
- Zonnehof  medewerkers zijn systeem – 

vaardig. Hiertoe volgen zij scholing en 
begeleiding m.b.t. roosterprogramma, 
Nedap, Outlook, telefonie, enz.   

 
Scholing behaald, nu extra begeleiding  bij gesprekken 
door de adviseur gespreksvoering. Zij gaat direct in 
gesprek maar is ook op achtergrond aanwezig voor 
vragen. Wordt door familie en medewerkers als prettig 
ervaren. Gaat om casus waar we in vast lopen.  
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- Zonnehof geeft een vervolg aan het werken 
met een geluidsversterker in de omgang met 
mensen met een auditieve beperking.  

- De teams van Zonnehof gaan verder op 
onderzoek uit: wat zijn specifieke vragen van 
bewoners of van de teams / medewerkers 
zelf, waar we een technologisch antwoord 
op kunnen formuleren? Zij hebben eind Q 1 
minimaal een plan opgenomen in hun 
teamjaarplan. 
 

Op gebied van voeding heeft de kok vloeibare 
producten gemaakt, zoals friet/ frikandel etc. Kreeg via 
de diëtist complimenten van de directeur van Nutricia 
omdat hij wel heel goed om gaat met dit product. 
 

 
Werken met domotica-toepassingen 
/ zorgtechnologieën voor de 
thuissituatie 
 
 
Bron: Kaderbrief 
 

 

 Zie resultaat “Inzet van extra of nieuwe technologie”.  
 
 
 
 
 

  
Thuiszorg heeft twee hulpmiddelen voor steunkousen 
bij een TZ-klant uitgeprobeerd om volledig zelfredzaam 
toe te kunnen passen. Men heeft de  keuze uit twee 
systemen en mag deze voor inkoop overnemen van 
Zonnehof. 
Raizer up bij vallen word ingezet in vele situaties, ook 
aan huis om mensen van de grond te tillen. Kost geen 
kracht en ontziet daarmee belasting voor de zorg . 
Klant ervaart het als prettig en kan ook naar boven 
zonder lift in tegenstelling tot een tillift. 
 

    

 

 

 

 
 
SCHAKELVERMOGEN 2020 
 
Ook in de toekomst moeten  (wijk)bewoners op ons kunnen blijven rekenen als betrouwbare partner. We bewegen daarom mee met de veranderingen in de ouderenzorg en binnen 
Schakelring. We willen een sterke maatschappelijk verankerde partner blijven. De wensen en behoeften van (wijk)bewoners veranderen en wij realiseren ons dat wij wendbaar dienen te 
zijn, kwaliteit moeten blijven leveren en financieel gezond dienen te blijven.   

 
Hoofdonderdeel  
(vanuit kaderbrief, kwaliteitskader 
of zorgverkoop) 

 
Te behalen resultaat/doelstelling 

 
Actie(s) om resultaat/doel  te behalen 
 
 

 
Evaluatieve opmerkingen 

 
Kwartaal- 
evaluatie 
Groen,  oranje, 
rood 

    Q1 Q2 Q3 Q4 

 
Lerende netwerken 
 
 
Bron: Kaderbrief en Kwaliteitskader 
 

 

 Minimaal 25% van de medewerkers van de locatie 
hebben in 2019 een werkbezoek gebracht aan een ander 
team en/of een andere locatie 

 

 
- Een planning van werkbezoeken aan andere 

locaties en/of teams, binnen of buiten 
Schakelring, ligt eind januari 2019 klaar. 

 
Op basis van opleiding en wisseling teams intern ruim 
behaald. Job rotation start laatste kwartaal buiten 
Zonnehof.  

    

 
Samenwerken / netwerk (waar 
relevant) 

 Samenwerking met huisartsen  

 Samenwerking met 
woningcorporaties 

 

 Vanuit Zonnehof investeren we in samenwerken en in 
ons netwerk, gericht op wat we als Schakelring willen 
bereiken: de (wijk)bewoner kan thuis blijven wonen en 
participeren in de wijk / samenleving.  
 

 
- Teamleider VV&T maakt deel uit van de 

kerngroep DVG Tilburg 
- Teamleider VV&T is voorzitter van de 

wijkregiegroep. 
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SCHAKELVERMOGEN 2020 
 
Ook in de toekomst moeten  (wijk)bewoners op ons kunnen blijven rekenen als betrouwbare partner. We bewegen daarom mee met de veranderingen in de ouderenzorg en binnen 
Schakelring. We willen een sterke maatschappelijk verankerde partner blijven. De wensen en behoeften van (wijk)bewoners veranderen en wij realiseren ons dat wij wendbaar dienen te 
zijn, kwaliteit moeten blijven leveren en financieel gezond dienen te blijven.   

 Samenwerking met Zorgnetwerk 
Midden Brabant 

 
 
Bron: afspraken zorgkantoor 

- Medewerker Zonnehof maakt deel uit van 
de COP Brabantse Proeftuin “Bouwen aan 
vertrouwen”.  

- Medewerker Zonnehof is betrokken bij pilot 
(i.s.m. team zorg thuis en team welzijn / 
dagbesteding) ondersteunen van mensen 
met dementie en hun mantelzorger / naaste 
familie in hun thuissituatie. Hij heeft de 
ruimte te reageren op vragen in de privé 
situatie. Resultaten worden later in 2019 
met gemeente besproken met als doel hoe 
“gezond” samen te werken in voorliggend 
veld. 
 

 
Medezeggenschap 

 Bewoners / familieleden 

 Medewerkers 
 
 
Bron: Kaderbrief 
 

 

 Zie resultaat sociale innovatie m.b.t. mantelzorger- / 
familieparticipatie. 

      

 

4.3. Sint Antonius 
Het (kwaliteits)jaarverslag 2019 van locatie Sint Antonius. 

 

 

 
WONEN EN ZORG 2020 
 
Wij zijn van betekenis voor alle ouderen in het woonzorgcentrum en eromheen. Wij ondersteunen hen bij leven en genieten. Zij kunnen op ons rekenen. Wij onderzoeken samen wat nodig en 
gewenst is. Wij bieden ondersteuning, veiligheid en vrijheid, en zoveel mogelijk individueel maatwerk waar het een zinvolle daginvulling betreft. Wij brengen mensen en partijen bij elkaar. 
Wij faciliteren en ontwikkelen (nieuwe) vormen van wonen en zorg, eventueel met inzet van innovaties en/of verschillende expertises.  

 
Hoofdonderdeel  
(vanuit ambitie 2020, kaderbrief, 
kwaliteitskader of zorgverkoop) 

 
Te behalen resultaat/doelstelling 

 
Actie(s) om resultaat/doel  te behalen 

 
Evaluatieve opmerkingen 

 
Kwartaal- 
evaluatie 
Groen,  oranje, 
rood 

 
(Nieuwe) woonzorgconcepten 
Preventieconcepten 
 
 

 

 Optimale vrijheid voor mensen met dementie die in Sint 
Antonius wonen, in samenwerking met wijk en 
ondernemers. 

 
- Onderzoeken van mogelijkheid om te 

realiseren met als denkkader Tante Louise in 
Bergen op Zoom.  

 
Onderzoek is gerealiseerd.  
 
 
 
 

Q1 
 
 
 
 

Q2 
 
 

Q3 Q4 
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Bron: Ambitie 2020 en kaderbrief 
(wijkverpleging) 

 Oudere inwoners van Haarsteeg  de mogelijkheid geven 
om met ondersteuning bij leven en genieten in Haarsteeg 
te blijven wonen, dit in samenwerking met gemeenschap.  

- Onderzoeken van mogelijkheid van ‘krasse 
knarrenhuis’ in Haarsteeg: samenwerking 
Sint Antonius en Sint Janshof. 

 
 

In onderzoek. Eventuele investeerder is gevonden.  
 
 
 

 
Klant in regie, autonomie en vrijheid 
Persoonsgerichte zorg en 
ondersteuning 
 
 
Bron: Ambitie 2020 en Kwaliteitskader 

 

 Medewerkers doorgronden de leefwereld en behoeften 
van mensen met dementie nog beter, om zodoende de 
ondersteuning aan te passen aan de gewoonten, 
mogelijkheden en behoeften die een bewoner heeft. Op 
het tempo dat bij de betreffende bewoner past, zodat het 
vertrouwd veilig en liefde vol voelt. 

 De (wijk)bewoner kan het leven leven, zoals hij het wil 
leven 

 Er is sprake van een actieve en respectvolle dialoog 
tussen bewoners en familie enerzijds en professionals en 
vrijwilligers anderzijds 

 De (wijk)bewoner is gelijkwaardig partner in de 
totstandkoming van zijn ZLBP en kan het altijd inzien 

 
- Dementia Care Mapping (DCM) training van 

de 2 teams  van de woongroepen PG (ieder 
team 4 dagdelen) , inclusief 2 dagdelen 
observatie  met rapportage (iedere 
woongroep 1 dagdeel observatie) met 
daarnaast opleiding van teamleider  

- In teamoverleg wordt een nieuw idee altijd 
zorgvuldig besproken en bekken op de 
mogelijkheden die het oplevert.  

- Medewerkers zorg van Sint Antonius volgen 
de training communicatie, voeren van lastige 
gesprekken.  

- Gezamenlijk besteden 
medewerkerszorg/welzijn van Sint Antonius 
aandacht aan de vraag: wat verstaan wij 
onder familieparticipatie?  

 

 
DCM trainingen zijn gevolgd.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gestart met Familienet 

    

 
Leven & genieten 
Welzijn / Welbevinden 
 
 
Bron: Ambitie 2020 en Kwaliteitskader 

 

 De wijkbewoner ervaart gezelligheid en een zinvolle dag, 
kan elke dag deelnemen aan activiteiten, individueel of in 
groepsverband 

 De wijkbewoner kan naar buiten gaan, als hij of zij dat wil 
 

 
- Plan van aanpak door team welzijn regio 

Heusden dat per 1 november 2018 is 
gecreëerd, professionaliseert zichzelf verder 
en vergroot de samenwerking om in 2020 tot 
een optimale samenwerking te komen t.b.v. 
het ondersteunen van de bewoner bij leven 
en genieten.  

- HBO-er welzijn aanstellen  voor de locaties 
van de regio Heusden die contacten tussen 
medewerkers welzijn op de locaties en 
relevante instellingen in de gemeente 
onderhoudt en op alle locaties inzetbaar is bij 
het ondersteunen/realiseren van (nieuwe) 
activiteiten 

- Werven van extra vrijwilligers voor Sint 
Antonius gericht op individuele aandacht 

- Leefplezierplan verder uitbouwen in locatie. 
 

 
Plan van aanpak krijgt duidelijke vormen. Het plan is 
afgerond en is besproken in laatste kwartaal bij LMT en 
bij het team welzijn, zodat het in 2020 verder kan 
worden uitgerold. Aanzet gemaakt om de 
samenwerking te intensiveren.  
 
 
HBO functie staat nog in koelkast voor na de fusie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
Veiligheid 
 
 
Kwaliteitsindicatoren, w.o. medicatie, 
decubitus, vrijheid beperkende 
maatregelen, e.d. 
Bron: Kwaliteitskader 

 

 Er is aanwezigheid op de huiskamer 
 
 
 

 De teams van Sint Antonius voldoen aan de 
kwaliteitsindicatoren, zoals vastgelegd door de IGJ. 

 
 

 
- Teams van 2 woongroepen breiden uit met 4 

uur per dag, gericht op brengen van sfeer, 
gezelligheid, activiteiten en 
maaltijdondersteuning (sfeermaker) 

- Zorgteam A (verzorgingshuis) breidt formatie 
uit met VZ IG en/of medewerker welzijn om 
gedurende de dag meer geplande individuele 

 
Twee sfeermakers aangesteld 
 
 
 
HBO-V / kwaliteitsverpleegkundige en 
kwaliteitsbewakers zijn aangesteld.  
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aandacht te kunnen geven aan individuele 
bewoners  

- De werkgroep Kwaliteit monitort de 
beschreven kwaliteitsindicatoren. 

- Regio Heusden stelt een HBOV – 
kwaliteitstrekker aan, die de kwaliteit op de 
woongroepen ondersteunt en faciliteert 
(indien aan de orde) 

- De rol van kwaliteitstrekker op de 
woongroepen/zorgteam VZH  wordt belegd 
bij de VPK niveau 4. 
 

 
 

 
 
 
 

 
Doelgroepen (expertises) 
 
 
Bron: Afspraken zorgkantoor 

 

 Palliatieve Terminale Zorg (PTZ) expertise verder 
ontwikkelen 
 

 Doelgroepen niet concentreren maar welkom in alle 
locaties: nieuwe visie opstellen voor Sint Antonius, zowel 
woongroepen als VZH 

 
 
 

 
 

 
- PTZ in de wijk 

 
- Samen met teams en externe begeleider 

visie opstellen 
 

 
 
 

 

 
Er is een gestart gemaakt met een visie verder 
ontwikkeld.  
 
 
 

    

 
Wijk 
 

 

 Nog meer inzetten op de wijk door te betrekken. Van 
buiten naar binnen en van binnen naar buiten. 
 

 
- Netwerken in de wijken verder uitbouwen. 

 
Met diverse netwerken en instanties gesproken.  

    

 
Overig 
Eventuele andere locatie-zaken 
 
 

 

 Ondersteunen van leven en genieten betekent ook dat 
we eenvoudige klusjes, eenvoudig gaan regelen 

 
 
 

 
- Extra huismeester(s) aanstellen voor de 

locaties van de regio Heusden: totaal 
maximaal 0,8 FTE, waarvan 2/14 voor Sint 
Antonius. 

 
 

    

 

 

 
 

 
JIJ EN SCHAKELRING 2020 
 
We dragen zorg voor een voldoende professionele bezetting, deskundige collega’s -vakmensen-  die goed samenwerken en open communiceren. Teams waarop de bewoners en familie altijd 
kunnen terugvallen. Collega’s en vrijwilligers werken in samen verantwoordelijke teams. Teams waar collega’s en vrijwilligers zij aan zij en vanuit gelijkwaardigheid werken.  Teams die zoveel 
mogelijk zelfstandig opereren en de bewoners optimaal van dienst zijn, met de ondersteuning van een teamleider op de achtergrond. Collega’s en vrijwilligers zijn leergierig, leren van elkaar 
en van andere teams, en benutten de ruimte die ze hebben om dingen uit te proberen en te verbeteren ten gunste van de bewoners of het team. Teams helpen mee de goede reputatie van 
Schakelring te behouden en het imago van Schakelring verder uit te bouwen.   

 
Hoofdonderdeel  
(vanuit kaderbrief, kwaliteitskader 
of zorgverkoop) 

 
Te behalen resultaat/doelstelling 

 
Actie(s) om resultaat/doel  te behalen 
 
 

 
Evaluatieve opmerkingen 

 
Kwartaal- evaluatie 
Groen,  oranje, rood 

 
Het behouden van goede 
professionals en vrijwilligers 

 

 Goede evenwichtige samenstelling van de teams 
 

 
- Recruiter inzetten en zo nodig opleiden 

 

 
 
 

Q1 
 

Q2 
 

Q3 
 

Q4 
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JIJ EN SCHAKELRING 2020 
 
We dragen zorg voor een voldoende professionele bezetting, deskundige collega’s -vakmensen-  die goed samenwerken en open communiceren. Teams waarop de bewoners en familie altijd 
kunnen terugvallen. Collega’s en vrijwilligers werken in samen verantwoordelijke teams. Teams waar collega’s en vrijwilligers zij aan zij en vanuit gelijkwaardigheid werken.  Teams die zoveel 
mogelijk zelfstandig opereren en de bewoners optimaal van dienst zijn, met de ondersteuning van een teamleider op de achtergrond. Collega’s en vrijwilligers zijn leergierig, leren van elkaar 
en van andere teams, en benutten de ruimte die ze hebben om dingen uit te proberen en te verbeteren ten gunste van de bewoners of het team. Teams helpen mee de goede reputatie van 
Schakelring te behouden en het imago van Schakelring verder uit te bouwen.   

 
 
Bron: Ambitie 2020 en Kaderbrief  
 
 

 Ondersteuning teams: psychiatrisch verpleegkundige 
voor regio Heusden 
 

- Aanstellen psychiatrisch verpleegkundige  
 
 
 
 
 

 
Werving en selectie van nieuwe 
mensen 
 
 
Bron: Ambitie 2020 en Kaderbrief 

 

 Sint Antonius voldoet aan het kwaliteitskader (goede 
verpleeghuiszorg, kwaliteit in brede zin verbeteren en 
versterken lerend vermogen van de locatie). 

 Jaarlijks worden HBO-V afstudeerders geworven om 
onderzoek te doen naar relevante vraagstukken uit de 
praktijk 

 
- Elk samenverantwoordelijk zorgteam 

wijst/stelt een of meerdere teamleden 
(niveau 4) aan die de rol van 
kwaliteitstrekker op zich neemt/nemen. Dit 
teamlid pakt binnen het team gericht 
kwaliteitsvragen en -onderwerpen op en 
pakt samen met het team plannen en acties 
op. 

- Regio Heusden stelt  2 HBO-V-ers aan voor 
28-32 uur (zie functieprofiel).  

 

 
Kwaliteitsverpleegkundige voor zowel PG als 
verzorgingshuis 

    

 
Ontwikkelen en opleiden 
Verhogen deskundigheid 
 
 
Bron: Kwaliteitskader 

 

 Samen en leergierig verder uitwerken 

 
- Job rotation: eind februari ligt er een plan 

hoe in 2019 te komen tot uitwisseling van 
medewerkers met andere teams / locaties, 
gericht op leren van elkaar. 

- Intercollegiaal overleg borgen 

 
 
 
 
 
 
 

    

 
Leiderschap / samen 
verantwoordelijk zijn 
 
 
Bron: Ambitie 2020 

 

 Samenverantwoordelijke teams met een gezamenlijke 
visie en plannen, verdeling van rollen en stabiele, 
positieve cultuur. Coachend leiderschap. 

 
- Kwaliteitsbewaker per team aanstellen 
- Ontschotten en loslaten. Er zijn waar nodig 

en op maat 
- Schakelring Academie op tijd betrekken 
- Aandacht voor communicatie 
 
 

 
 

    

 
Verhogen productiviteit  
Efficiënt werken 
 
 
Bron: Kwaliteitskader 

 

 Administratieve lasten zijn teruggebracht 
 

 
 
 
 

 Alle medewerkers Sint Antonius hebben oog voor 
effectieve  en efficiënte onderlinge communicatie en 

 
- Teamleider begeleidt teams met onderzoek 

naar welke registraties er nu plaatsvinden en 
of deze registraties wel/geen toegevoegde 
waarde hebben. Onnodige registraties 
worden met plan afgebouwd. 
 

- Wanneer teams te maken hebben met 
verbeteringen, storingen, veranderingen, 
reparaties, enz. denken zij vooraf na voor 
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JIJ EN SCHAKELRING 2020 
 
We dragen zorg voor een voldoende professionele bezetting, deskundige collega’s -vakmensen-  die goed samenwerken en open communiceren. Teams waarop de bewoners en familie altijd 
kunnen terugvallen. Collega’s en vrijwilligers werken in samen verantwoordelijke teams. Teams waar collega’s en vrijwilligers zij aan zij en vanuit gelijkwaardigheid werken.  Teams die zoveel 
mogelijk zelfstandig opereren en de bewoners optimaal van dienst zijn, met de ondersteuning van een teamleider op de achtergrond. Collega’s en vrijwilligers zijn leergierig, leren van elkaar 
en van andere teams, en benutten de ruimte die ze hebben om dingen uit te proberen en te verbeteren ten gunste van de bewoners of het team. Teams helpen mee de goede reputatie van 
Schakelring te behouden en het imago van Schakelring verder uit te bouwen.   

informatie. Informatie wordt duidelijk doorgegeven 
aan alle betrokken personen. 
 
 
 

 Thuiszorg: doelmatigheid verhogen en groeien in 
thuiszorg 

wie deze informatie van belang is. Zij 
informeren dan alle betrokkenen via het 
juiste kanaal. 

 
- Onderzoeken mogelijkheid van meerdere 

teams Thuiszorg onder 1 teamleider in regio 
Heusden en  

 
- Volgen van en sturen op de maandelijkse 

inzet aan uren per bewoner 
 

 

 
 

 
MTO aandachtspunten 
 
 
Bron: Kaderbrief 

 

 Tops behouden en door teams gewenste verbeteringen 
doorvoeren. Door teams gewenste verbeteringen zijn: 

o Omgaan met werkdruk 
o Communicatie in het team 
o Feedback geven-ontvangen 
o Samenwerking in het team 
o Balans werk-privé  

 

 
- Kwaliteitsbewaker(s) voor teams benoemen 
- HBO-v-er kwaliteitstrekker benoemen en 

gerichte aandacht laten geven 
- DCM-training medewerkers woongroepen 
- Teamcoaching voor teams 
- Visie opstellen samen met teams, zodat er 

gewerkt wordt vanuit gezamenlijke visie 

 
De acties zijn afgerond. Visie is opgesteld.  
 
 

    

 
LMT 

 

 Elkaars talenten waarderen en gebruiken. Richting 
geven als leidinggevende en als LMT. Het beleid 
(samen) uitdragen. Trots zijn. Ook bij tijdelijke 
tegenslagen niet dippen. Stabiliteit bieden. Positieve 
energie geven aan anderen en aan elkaar. Voorbeeld 
zijn. Achter elkaar staan. Persoonlijke rust inplannen. 
Het LMT staat voor eenduidigheid. De discussie wordt 
binnenskamers gevoerd en het LMT treedt met 1 
gezicht en 1 woord naar buiten. Het LMT is afgestemd. 
Elkaar blijven zien en benoemen wat goed gaat. 
Humor. Vertrouwen. Is bevlogen. Gaat het gesprek aan. 
Is 1 geheel. 

 
- Het realiseren van de missie van Schakelring: 

het ondersteunen van ouderen bij het leven 
en genieten, van mens tot mensen.  

- Blijvend uitdragen van kernwaarden: 
betekenisvol, open, samen en leergierig. 

- Liefdevolle zorg en klant in regie door samen 
verantwoordelijke teams op gastvrije wijze, 
waardoor door de (wijk)bewoner optimale 
kwaliteit van leven en ondersteuning bij het 
leven en genieten wordt ervaren. 

- Helder- en duidelijkheid vanuit het LMT.  
- Helder- en duidelijkheid over dat alle samen 

verantwoordelijke teams samen een unieke 
en gastvrije locatie vormen, waar ieder team 
even belangrijk is. 

- Helder- en duidelijkheid door iedereen mee 
te laten denken, zoals mee-werkers, 
klankbordgroep, LCR, bewoners/klanten, 
familie, etc.  

- Financieel gezond. 
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JIJ EN SCHAKELRING 2020 
 
We dragen zorg voor een voldoende professionele bezetting, deskundige collega’s -vakmensen-  die goed samenwerken en open communiceren. Teams waarop de bewoners en familie altijd 
kunnen terugvallen. Collega’s en vrijwilligers werken in samen verantwoordelijke teams. Teams waar collega’s en vrijwilligers zij aan zij en vanuit gelijkwaardigheid werken.  Teams die zoveel 
mogelijk zelfstandig opereren en de bewoners optimaal van dienst zijn, met de ondersteuning van een teamleider op de achtergrond. Collega’s en vrijwilligers zijn leergierig, leren van elkaar 
en van andere teams, en benutten de ruimte die ze hebben om dingen uit te proberen en te verbeteren ten gunste van de bewoners of het team. Teams helpen mee de goede reputatie van 
Schakelring te behouden en het imago van Schakelring verder uit te bouwen.   

- Mogelijkheden zien, enthousiasme, 
zelfinzicht, dialoog, inspiratie, energie, 
positiviteit, bevlogenheid en genieten van 
datgene wat je betekent voor een bewoner, 
een wijkbewoner, familie, vrijwilligers en 
voor elkaar. 

- Dromen, denken, durven en doen! 
 

 

 

 
 

 
 
INNOVEREN 2020 
 
Innoveren is voor ons het verbeteren of vernieuwen van producten, diensten, (werk)processen, etc. op een manier die voordeel oplevert voor de bewoner of het team. We kijken mee bij of 
werken mee met andere teams, we experimenteren, we proberen dingen uit en kijken wat wel en niet werkt. We delen de tips en tops binnen de organisatie met elkaar, bijv. via NIEUWS op 
het digitaal werkplein of de regiegroep Innovatie.     

 
Hoofdonderdeel  
(vanuit kaderbrief, kwaliteitskader 
of zorgverkoop) 

 
Te behalen resultaat/doelstelling 

 
Actie(s) om resultaat/doel  te behalen 
 
 

 
Evaluatieve opmerkingen 

 
Kwartaal- evaluatie 
Groen,  oranje, rood 

 
Sociale innovatie 
 
 
Bron: Kaderbrief 

 

 Minimaal 1 innovatief project in elke locatie 
 
 
 
 
 
 

 
- Optimale vrijheid voor mensen met 

dementie die in Sint Antonius wonen, in 
samenwerking met wijk en ondernemers. 

- Onderzoek naar mogelijkheid beweegtuin 
- Horeca, welzijn en zorgteams samen 

betrekken bij de bewoner 
 
 

 
 

Q1 
 
 
 
 
 
 
 
 

Q2 
 

Q3 
 
 
 
 

Q4 
 
 
 
 
 
 

 
Inzet van extra of nieuwe 
technologie 
 
 
Bron: Kaderbrief en Kwaliteitskader 

 

 Minimaal 1 innovatief project in elke locatie 
 
 
 
 
 
 

 
- Onderzoek naar slot waar een cliënt 

specifiek ’s nachts  geen toegang heeft tot 
andere slaapkamer zonder iedereen op te 
sluiten. 

- De teams van Sint Antonius maken een plan 
van aanpak, gericht op het uitwerken van 
het thema familieparticipatie en rollen het 
uit.  

- De teams van Sint Antonius gaan op 
onderzoek uit: wat kunnen we echt anders 
gaan organiseren ten gunste van bewoners 
of van de teams / medewerkers zelf? Zij 

 
Elektronisch toedienen (Farmed) is uitgerold 
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hebben plannen opgenomen in hun 
teamjaarplan. 

- App dubbel paraferen 
 

 

 

 

 
 
SCHAKELVERMOGEN 2020 
 
Ook in de toekomst moeten  (wijk)bewoners op ons kunnen blijven rekenen als betrouwbare partner. We bewegen daarom mee met de veranderingen in de ouderenzorg en binnen 
Schakelring. We willen een sterke maatschappelijk verankerde partner blijven. De wensen en behoeften van (wijk)bewoners veranderen en wij realiseren ons dat wij wendbaar dienen te 
zijn, kwaliteit moeten blijven leveren en financieel gezond dienen te blijven.   

 
Hoofdonderdeel  
(vanuit kaderbrief, kwaliteitskader 
of zorgverkoop) 

 
Te behalen resultaat/doelstelling 

 
Actie(s) om resultaat/doel  te behalen 
 
 

 
Evaluatieve opmerkingen 

 
Kwartaal- 
evaluatie 
Groen,  oranje, 
rood 

 
Eventuele werkzaamheden / 
voorbereidingen in het kader van 
de fusie 

   Q1 Q2 Q3 Q4 

 
Exploitatie 
 

 

 Positief exploitatieresultaat 

 
- Langdurend verzuim: case manager bewaakt 

het proces. 
- Dashboard met duidelijke stuur informatie 
- Vacatures invullen (minder ZZP-ers): 

recruiter inzetten 
 
 

 
 

    

 
Lerende netwerken 
 
 
Bron: Kaderbrief en Kwaliteitskader 
 

 

 Minimaal 25% van de medewerkers van de locatie 
hebben in 2019 een werkbezoek gebracht aan een ander 
team en/of een andere locatie 

 

 
- Job rotation: eind februari ligt er een plan 

hoe in 2019 te komen tot uitwisseling van 
medewerkers met andere teams / locaties, 
gericht op leren van elkaar. 
 

 
Het plan ligt er maar is nog niet verwezenlijkt 

    

 
Samenwerken / netwerk (waar 
relevant) 

 Samenwerking met huisartsen  

 Samenwerking met 
woningcorporaties 

 Samenwerking met Zorgnetwerk 
Midden Brabant 
 
 

Bron: afspraken zorgkantoor 
 

 

 Vanuit Sint Antonius investeren we in samenwerken en 
in ons netwerk, gericht op wat we als Schakelring willen 
bereiken: expertiseontwikkeling dementie en gericht op 
de (wijk)bewoner kan thuis blijven wonen en 
participeren in de wijk / samenleving.  

 

 
- Teamleider is lid van het regioteam 

“Zorgstandaard Jonge mensen met 
dementie” en rapporteert aan de werkgroep 
Jonge mensen met dementie en 
Gerontopsychiatrie.  

- Teamleider in Open PG en Krasse 
Knarrenhuis 

 
 
 

    

 
Medezeggenschap 

 

 Zie ook Sociale innovatie 

 
- De teams van Sint Antonius maken een plan 

van aanpak, gericht op het uitwerken van 

 
Familienet is in pilot 
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SCHAKELVERMOGEN 2020 
 
Ook in de toekomst moeten  (wijk)bewoners op ons kunnen blijven rekenen als betrouwbare partner. We bewegen daarom mee met de veranderingen in de ouderenzorg en binnen 
Schakelring. We willen een sterke maatschappelijk verankerde partner blijven. De wensen en behoeften van (wijk)bewoners veranderen en wij realiseren ons dat wij wendbaar dienen te 
zijn, kwaliteit moeten blijven leveren en financieel gezond dienen te blijven.   

 Bewoners / familieleden 

 Medewerkers 
 
 
Bron: Kaderbrief 

het thema familieparticipatie en rollen het 
uit.  

- De teams van Sint Antonius gaan op 
onderzoek uit: wat kunnen we echt anders 
gaan organiseren ten gunste van bewoners 
of van de teams / medewerkers zelf? Zij 
hebben plannen opgenomen in hun 
teamjaarplan. 

 

 
Imago / reputatie / positionering 
 
 
Bron: Ambitie 2020  
 

 

 Sint Antonius  positioneert zich vanuit visie als 
kleinschalige woonvorm voor ouderen (met dementie) 

 
- Nieuwe visie opstellen voor Sint Antonius., 

zowel woongroepen als VZH 
 

 
Plan / visie is in ontwikkeling 

    

 

4.4. Sint Janshof 
Het (kwaliteits)jaarverslag 2019 van locatie Sint Janshof. 

 

 

 
WONEN EN ZORG 2020 
 
Wij zijn van betekenis voor alle ouderen in het woonzorgcentrum en eromheen. Wij ondersteunen hen bij leven en genieten. Zij kunnen op ons rekenen. Wij onderzoeken samen wat nodig en 
gewenst is. Wij bieden ondersteuning, veiligheid en vrijheid, en zoveel mogelijk individueel maatwerk waar het een zinvolle daginvulling betreft. Wij brengen mensen en partijen bij elkaar. 
Wij faciliteren en ontwikkelen (nieuwe) vormen van wonen en zorg, eventueel met inzet van innovaties en/of verschillende expertises.  

 
Hoofdonderdeel  
(vanuit ambitie 2020, kaderbrief, 
kwaliteitskader of zorgverkoop) 

 
Te behalen resultaat/doelstelling 

 
Actie(s) om resultaat/doel  te behalen 

 
Evaluatieve opmerkingen 

 
Kwartaal- 
evaluatie 
Groen,  oranje, 
rood 

 
(Nieuwe) woonzorgconcepten 
Preventieconcepten 
 
 
Bron: Ambitie 2020 en kaderbrief 
(wijkverpleging) 

 

 Voortgang onderzoek samenwerking met Prisma op 
terrein achter Sint Janshof: begeleid wonen voor mensen 
met verstandelijke beperking en begeleid wonen voor 
ouderen, in combinatie wellicht met blijf thuis huis en in 
combinatie met de dienstverlening van de Hop. 

 Oudere inwoners van Haarsteeg  de mogelijkheid geven 
om met ondersteuning bij leven en genieten in Haarsteeg 
te blijven wonen, dit in samenwerking met gemeenschap. 

 

 
- Contact houden met projectontwikkelaar, Prisma 

en gemeente samen met bestuurder en 
onderzoek actief ondersteunen waar nodig en 
gewenst 

- Onderzoeken van mogelijkheid van ‘krasse 
knarrenhuis’ in Haarsteeg: samenwerking Sint 
Antonius en Sint Janshof. 
 

 Q1 Q2 Q3 Q4 

 
Klant in regie, autonomie en vrijheid 

 

 Medewerkers doorgronden de leefwereld en behoeften 
van mensen met dementie nog beter, om zodoende de 

 
- DCM training van de 4 teams  van de 

woongroepen PG (ieder team 4 dagdelen) , 

 
DCM training blijft benaderingswijze, blijft onder de 
aandacht.  
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Persoonsgerichte zorg en 
ondersteuning 
 
 
Bron: Ambitie 2020 en Kwaliteitskader 

ondersteuning aan te passen aan de gewoonten, 
mogelijkheden en behoeften die een bewoner heeft. Op 
het tempo dat bij de betreffende bewoner past, zodat het 
vertrouwd veilig en liefde vol voelt. 

 De (wijk)bewoner kan het leven leven, zoals hij het wil 
leven 

 Er is sprake van een actieve en respectvolle dialoog 
tussen bewoners en familie enerzijds en professionals en 
vrijwilligers anderzijds 

 De (wijk)bewoner is gelijkwaardig partner in de 
totstandkoming van zijn ZLBP en kan het altijd inzien 

inclusief 4 dagdelen observatie  met rapportage 
door G&D (iedere woongroep 1 dagdeel 
observatie) met daarnaast opleiding van 
teamleider  

- In teamoverleg wordt een nieuw idee altijd 
zorgvuldig besproken en bekeken op de 
mogelijkheden die het oplevert.  
 

- Medewerkers zorg van Sint Janshof volgen de 
training communicatie, voeren van lastige 
gesprekken.  

 
 

- Gezamenlijk besteden medewerkerszorg/welzijn 
van Sint Janshof aandacht aan de vraag: wat 
verstaan wij onder familieparticipatie?  
 

 
 
 
 
Nieuwe ideeën worden besproken en de teams 
werken steeds meer met de PCDA cyclus.  Eerste 
afstemmingsoverleg is vastgelegd. 
 
Training communicatie blijft onder de aandacht. 
Teams zijn ingelicht over het moreel beraad, zij 
maken hiervan inmiddels gebruik om met elkaar 
lastige gesprekken en casussen voor te bereiden. 
 
Familie participatie, een collega TL heeft voor haar 
afstuderen een onderzoek gedaan bij een 
woongroep naar “wat er nodig is om mantelzorg-
participatie te bevorderen”. Doel om dit in 2020 te 
gaan borgen. 
 

 
Leven & genieten 
Welzijn / Welbevinden 
 
 
Bron: Ambitie 2020 en Kwaliteitskader 

 

 De wijkbewoner ervaart gezelligheid en een zinvolle dag, 
kan elke dag deelnemen aan activiteiten, individueel of in 
groepsverband 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 De wijkbewoner kan naar buiten gaan, als hij of zij dat wil 
 

 
- Plan van aanpak door team welzijn regio 

Heusden dat per 1 november 2018 is gecreëerd, 
professionaliseert zichzelf verder en vergroot de 
samenwerking om in 2020 tot een optimale 
samenwerking te komen t.b.v. het ondersteunen 
van de bewoner bij leven en genieten.  

- HBO-er welzijn aanstellen  voor de locaties van 
de regio Heusden die contacten tussen 
medewerkers welzijn op de locaties en relevante 
instellingen in de gemeente onderhoudt en op 
alle locaties inzetbaar is bij het 
ondersteunen/realiseren van (nieuwe) 
activiteiten 

- Werven van extra vrijwilligers voor Sint Janshof 
gericht op individuele aandacht 

 
 
- Leefplezierplan verder uitbouwen in locatie en 

andere locaties. 
 

 
Plan van aanpak krijgt duidelijke vormen. Het plan 
is afgerond en is besproken in laatste kwartaal bij 
LMT en bij het team welzijn, zodat het in 2020 
verder kan worden uitgerold. Aanzet gemaakt om 
de samenwerking te intensiveren.  
 
HBO functie staat nog in koelkast voor na de fusie.  
 
 
 
 
 
 
Is gebeurd. Coördinator ‘vrijwillige inzet’ is 
aangenomen  
 
TL zorg, welzijn en dagcentrum onderhoudt nu 
binnen haar uren  beperkt de contacten met 
gemeente en relevante instellingen, is aangesloten 
bij DVG.  
 
Het leefplezierplan, stagiaire vanuit Zandley heeft 
plan van aanpak gemaakt. Uitvoering staat gepland 
voor 2020.  
 

    

 
Veiligheid 
 
 

 

 Er is aanwezigheid op de huiskamer 
 
 
 

 
- Teams van 4 woongroepen breiden uit met 4 uur 

per dag, gericht op brengen van sfeer, 
gezelligheid, activiteiten en 
maaltijdondersteuning (sfeermaker) 
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Kwaliteitsindicatoren, w.o. medicatie, 
decubitus, vrijheid beperkende 
maatregelen, e.d. 
Bron: Kwaliteitskader 

 De teams van Sint Janshof voldoen aan de 
kwaliteitsindicatoren, zoals vastgelegd door de IGJ. 

 
 

- Team somatiek breidt uit met sfeermakers die 
ondersteunen tijdens ontbijt en avondmaaltijd in 
ontmoetingsruimte (2x2,5uur per dag) 

- Team Zuidzicht (verzorgingshuis) breidt formatie 
uit met VZ IG en/of medewerker welzijn om 
gedurende de dag meer geplande individuele 
aandacht te kunnen geven aan individuele 
bewoners  
 

 
Doelgroepen (expertises) 
 
 
Bron: Afspraken zorgkantoor 

 

 Palliatieve Terminale Zorg (PTZ) expertise verder 
ontwikkelen 
 

 Overige doelgroepen niet concentreren maar welkom in 
alle locaties: expertise Jonge mensen met dementie en 
Gerontopsychiatrie en Parkinson verder ontwikkelen 
 

 
 

 
- PTZ in de wijk 
- Scholing / stages, uitwisseling kennis en kunde 

met GGZ is georganiseerd. 
- Een aantal teamleden (verdeeld over de teams) 

nemen deel aan de scholingsmogelijkheden van 
Schakelring op het gebied van jonge mensen met 
dementie en gerontopsychiatrie. En er is een 
uitwisseling met Eikendonk van medewerkers 
t.b.v. kennisuitwisseling Parkinson. 
 

 
Een medewerker van de PG  heeft 4 maanden 
gewerkt op de Parkinson afdeling bij Eikendonk om 
haar kennis te vergroten op het gebied van 
Parkinson. Zet expertise inmiddels in.  
Dit is verder nog in ontwikkeling en loopt door in 
2020.   

    

 
Wijk 
 

 

 Nog meer inzetten op de wijk door te betrekken. Van 
buiten naar binnen en Van binnen naar buiten 
 

 
- Netwerken in de wijken verder uitbouwen. 

 
TL is betrokken bij verschillende trajecten: Er is 
Mantelzorgkoor is opgericht, contact gelegd met 
zorgboerderij om samenwerking te starten.  
 

    

 
Overig 
Eventuele andere locatie-zaken 
 
 
 

 Ondersteunen van leven en genieten betekent ook dat 
we eenvoudige klusjes, eenvoudig gaan regelen 

 
 
 

- Extra huismeester(s) aanstellen voor de locaties 
van de regio Heusden: totaal maximaal 0,8 FTE. 
Bijdrage van Sint Janshof is 5/14. 

 
 

    

 

 

 
 

 
JIJ EN SCHAKELRING 2020 
 
We dragen zorg voor een voldoende professionele bezetting, deskundige collega’s -vakmensen-  die goed samenwerken en open communiceren. Teams waarop de bewoners en familie 
altijd kunnen terugvallen. Collega’s en vrijwilligers werken in samen verantwoordelijke teams. Teams waar collega’s en vrijwilligers zij aan zij en vanuit gelijkwaardigheid werken.  Teams 
die zoveel mogelijk zelfstandig opereren en de bewoners optimaal van dienst zijn, met de ondersteuning van een teamleider op de achtergrond. Collega’s en vrijwilligers zijn leergierig, 
leren van elkaar en van andere teams, en benutten de ruimte die ze hebben om dingen uit te proberen en te verbeteren ten gunste van de bewoners of het team. Teams helpen mee de 
goede reputatie van Schakelring te behouden en het imago van Schakelring verder uit te bouwen.   

 
Hoofdonderdeel  
(vanuit kaderbrief, kwaliteitskader 
of zorgverkoop) 

 
Te behalen resultaat/doelstelling 

 
Actie(s) om resultaat/doel  te behalen 
 
 

 
Evaluatieve opmerkingen 

 
Kwartaal- 
evaluatie 
Groen,  oranje, 
rood 

 
Het behouden van goede 
professionals en vrijwilligers 
 
 

 

 Goede evenwichtige samenstelling van de teams 

 Goed leerklimaat bij dagbesteding Sint Janshof 

 Ondersteuning teams: psychiatrisch verpleegkundige 
voor regio Heusden 

 
- Recruiter inzetten en zonodig opleiden 
- Aandacht voor veilige leeromgeving en 

scholing werkbegeleider facilitair 
- Aanstellen psychiatrisch verpleegkundige 

 
Recruiter is aangesteld en gestart.  
Psychiatrisch verpleegkundige start in 2020. 
 

Q1 Q2 Q3 Q4 
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JIJ EN SCHAKELRING 2020 
 
We dragen zorg voor een voldoende professionele bezetting, deskundige collega’s -vakmensen-  die goed samenwerken en open communiceren. Teams waarop de bewoners en familie 
altijd kunnen terugvallen. Collega’s en vrijwilligers werken in samen verantwoordelijke teams. Teams waar collega’s en vrijwilligers zij aan zij en vanuit gelijkwaardigheid werken.  Teams 
die zoveel mogelijk zelfstandig opereren en de bewoners optimaal van dienst zijn, met de ondersteuning van een teamleider op de achtergrond. Collega’s en vrijwilligers zijn leergierig, 
leren van elkaar en van andere teams, en benutten de ruimte die ze hebben om dingen uit te proberen en te verbeteren ten gunste van de bewoners of het team. Teams helpen mee de 
goede reputatie van Schakelring te behouden en het imago van Schakelring verder uit te bouwen.   

Bron: Ambitie 2020 en Kaderbrief    

 
Werving en selectie van nieuwe 
mensen 
 
 
Bron: Ambitie 2020 en Kaderbrief 

 

 Sint Janshof voldoet aan het kwaliteitskader (goede 
verpleeghuiszorg, kwaliteit in brede zin verbeteren en 
versterken lerend vermogen van de locatie). 

 Jaarlijks worden HBO-V afstudeerders geworven om 
onderzoek te doen naar relevante vraagstukken uit de 
praktijk 

 
- Elk samenverantwoordelijk zorgteam 

wijst/stelt een of meerdere teamleden 
(niveau 4) aan die de rol van 
kwaliteitstrekker op zich neemt/nemen. Dit 
teamlid pakt binnen het team gericht 
kwaliteitsvragen en -onderwerpen op en 
pakt samen met het team plannen en acties 
op. 

- Regio Heusden stelt  2 HBO-V-ers aan voor 
28-32 uur (zie functieprofiel).  

 

 
Er zijn twee HBO-v’ers aangenomen.  
Er gaan 2, misschien 3 medewerkers starten met de 
oplossing MBO 4.  

    

 
Ontwikkelen en opleiden 
Verhogen deskundigheid 
 
 
Bron: Kwaliteitskader 

 

 Samen en leergierig verder uitwerken 

 
- Job rotation: eind februari ligt er een plan 

hoe in 2019 te komen tot uitwisseling van 
medewerkers met andere teams / locaties, 
gericht op leren van elkaar. 

- Intercollegiaal overleg borgen 
 

 
Job rotation: er wordt nog niet veel gebruik van 
gemaakt. Intercollegiaal overleg is inmiddels geborgd.  

    

 
Leiderschap / samen 
verantwoordelijk zijn 
Bron: Ambitie 2020 

 

 Samenverantwoordelijke teams met een gezamenlijke 
visie en plannen, verdeling van rollen en stabiele, 
positieve cultuur.  
Coachend leiderschap 

 
- Kwaliteitsbewaker per team aanstellen 
- Ontschotten en loslaten. Er zijn waar nodig 

en op maat 
- Schakelring Academie op tijd betrekken 
- Aandacht voor communicatie 

 
Zie  eerder info. TL is er waar nodig is, en zorg voor 
begeleiding op maat. Indien nodig wordt de Schakelring 
academie er op tijd bij betrokken. 
Aandacht voor communicatie staat tijdens 
vergaderingen en dagelijkse praktijk regelmatig op de 
agenda. 
 

    

 
Verhogen productiviteit  
Efficiënt werken 
Bron: Kwaliteitskader 

 

 Administratieve lasten zijn teruggebracht 
 
 
 
 
 

 Alle medewerkers Sint Janshof hebben oog voor 
effectieve  en efficiënte onderlinge communicatie en 
informatie. Informatie wordt duidelijk doorgegeven aan 
alle betrokken personen. 
 
 
 

 
- Teamleider begeleidt teams met onderzoek 

naar welke registraties er nu plaatsvinden en 
of deze registraties wel/geen toegevoegde 
waarde hebben. Onnodige registraties 
worden met plan afgebouwd. 
 

- Wanneer teams te maken hebben met 
verbeteringen, storingen, veranderingen, 
reparaties, enz. denken zij vooraf na voor 
wie deze informatie van belang is. Zij 
informeren dan alle betrokkenen via het 
juiste kanaal. 
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JIJ EN SCHAKELRING 2020 
 
We dragen zorg voor een voldoende professionele bezetting, deskundige collega’s -vakmensen-  die goed samenwerken en open communiceren. Teams waarop de bewoners en familie 
altijd kunnen terugvallen. Collega’s en vrijwilligers werken in samen verantwoordelijke teams. Teams waar collega’s en vrijwilligers zij aan zij en vanuit gelijkwaardigheid werken.  Teams 
die zoveel mogelijk zelfstandig opereren en de bewoners optimaal van dienst zijn, met de ondersteuning van een teamleider op de achtergrond. Collega’s en vrijwilligers zijn leergierig, 
leren van elkaar en van andere teams, en benutten de ruimte die ze hebben om dingen uit te proberen en te verbeteren ten gunste van de bewoners of het team. Teams helpen mee de 
goede reputatie van Schakelring te behouden en het imago van Schakelring verder uit te bouwen.   

 Thuiszorg: doelmatigheid verhogen en groeien in 
thuiszorg 
 
 

- Onderzoeken mogelijkheid van meerdere 
teams Thuiszorg onder 1 teamleider in regio 
Heusden en Volgen van en sturen op de 
maandelijkse inzet aan uren per bewoner 
 

 
MTO aandachtspunten 
 
 
Bron: Kaderbrief 

 

 Tops behouden en door teams gewenste verbeteringen 
doorvoeren. Door teams gewenste verbeteringen zijn: 

o Communicatie in het team 
o Feedback geven-ontvangen 
o Samenwerking in het team 
o Balans werk-privé  
o Wijze van leidinggeven 

 

 
- Kwaliteitsbewaker(s) voor teams benoemen 
- Hbo-v-er kwaliteitstrekker benoemen en 

gerichte aandacht laten geven 
- DCM-training medewerkers woongroepen 
- Team coaching voor teams 
- Verdere visieontwikkeling  Zuidzicht: 

waartoe zijn we op aard door team met TL 
en eventueel externe begeleider 
 

 
Kwaliteitsbewakers komen regelmatig bij elkaar om 
zaken af te stemmen en de functie duidelijkere vorm te 
geven. Zaken die op kwaliteitsniveau spelen worden 
geëvalueerd en besproken tijdens teamvergaderingen. 
 

    

 
LMT 

 

 Elkaars talenten waarderen en gebruiken. Richting 
geven als leidinggevende en als LMT. Het beleid 
(samen) uitdragen. Trots zijn. Ook bij tijdelijke 
tegenslagen niet dippen. Stabiliteit bieden. Positieve 
energie geven aan anderen en aan elkaar. Voorbeeld 
zijn. Achter elkaar staan. Persoonlijke rust inplannen. 
Het LMT staat voor eenduidigheid. De discussie wordt 
binnenskamers gevoerd en het LMT treedt met 1 
gezicht en 1 woord naar buiten. Het LMT is afgestemd. 
Elkaar blijven zien en benoemen wat goed gaat. Humor. 
Vertrouwen. Is bevlogen. Gaat het gesprek aan. Is 1 
geheel. 

 
- Het realiseren van de missie van Schakelring: 

het ondersteunen van ouderen bij het leven 
en genieten, van mens tot mensen.  

- Blijvend uitdragen van kernwaarden: 
betekenisvol, open, samen en leergierig. 

- Liefdevolle zorg en klant in regie door samen 
verantwoordelijke teams op gastvrije wijze, 
waardoor door de (wijk)bewoner optimale 
kwaliteit van leven en ondersteuning bij het 
leven en genieten wordt ervaren. 

- Helder- en duidelijkheid vanuit het LMT.  
- Helder- en duidelijkheid over dat alle samen 

verantwoordelijke teams samen een unieke 
en gastvrije locatie vormen, waar ieder team 
even belangrijk is. 
Helder- en duidelijkheid door iedereen mee 
te laten denken, zoals mee-werkers, 
klankbordgroep, LCR, bewoners/klanten, 
familie, etc.  

- Financieel gezond. 
- Mogelijkheden zien, enthousiasme, 

zelfinzicht, dialoog, inspiratie, energie, 
positiviteit, bevlogenheid en genieten van 
datgene wat je betekent voor een bewoner, 
een wijkbewoner, familie, vrijwilligers en 
voor elkaar. 

- Dromen, denken, durven en doen! 

 
Dit loopt, maar heeft continu aandacht nodig.  
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INNOVEREN 2020 
 
Innoveren is voor ons het verbeteren of vernieuwen van producten, diensten, (werk)processen, etc. op een manier die voordeel oplevert voor de bewoner of het team. We kijken mee bij of 
werken mee met andere teams, we experimenteren, we proberen dingen uit en kijken wat wel en niet werkt. We delen de tips en tops binnen de organisatie met elkaar, bijv. via NIEUWS 
op het digitaal werkplein of de regiegroep Innovatie.     

 
Hoofdonderdeel  
(vanuit kaderbrief, kwaliteitskader 
of zorgverkoop) 

 
Te behalen resultaat/doelstelling 

 
Actie(s) om resultaat/doel  te behalen 
 
 

 
Evaluatieve opmerkingen 

 
Kwartaal- 
evaluatie 
Groen,  oranje, 
rood 

 
Sociale innovatie 
 
 
Bron: Kaderbrief 

 

 Minimaal 1 innovatief project in elke locatie 
 
 
 
 
 
 

 
- App dubbel paraferen 
- Onderzoek naar mogelijkheid beweegtuin 
- Horeca, welzijn en zorgteams  samen 

betrekken bij de bewoner 
- Onderzoeken samenwerking met Prisma, 

t.b.v. dagbesteding  indien bouw achter Sint 
Janshof zijn vervolg vindt 
 

 
 
 
Loopt.  
Continu onder de aandacht. 
 
Regiomanager is hiermee bezig.  

Q1 Q2 Q3 Q4 

 
Inzet van extra of nieuwe 
technologie 
 
 
Bron: Kaderbrief en Kwaliteitskader 

 

 Minimaal 1 innovatief project in elke locatie 
 
 
 
 

 
- Gestuurde rollator inzetten bij 

Parkinsonpatiënt 
- Onderzoek naar slot waar een cliënt 

specifiek ’s nachts  geen toegang heeft tot 
andere slaapkamer zonder iedereen op te 
sluiten. 
 

- De teams van Sint Janshof maken een plan 
van aanpak, gericht op het uitwerken van 
het thema familieparticipatie en rollen het 
uit.  

- De teams van Sint Janshof gaan op 
onderzoek uit: wat kunnen we echt anders 
gaan organiseren ten gunste van bewoners 
of van de teams / medewerkers zelf? Zij 
hebben plannen opgenomen in hun 
teamjaarplan. 

 
Teams blijven alert op wat er speelt bij bewoners / 
afdelingen en spelen hier op in. Voorbeeld bewoners 
Somatiek eten in de huidige situatie in de middag 
warm, maar omdat men wat later uit bed komt hebben 
de meeste geen trek in warm eten. Het team is nu een 
plan aan het uitwerken dat de bewoners in de avond 
hun warme maaltijd kunnen eten. 
Plan van aanpak opgesteld. Er zijn twee locaties 
geselecteerd voor de pilot die in 2020 start.  
 
 
Continu proces, zit in de pdca-cyclus die steeds 
vanzelfsprekender wordt.  
 
 
 
 
 
 
 

    

 



43 
 

 

 

 
 
SCHAKELVERMOGEN 2020 
 
Ook in de toekomst moeten  (wijk)bewoners op ons kunnen blijven rekenen als betrouwbare partner. We bewegen daarom mee met de veranderingen in de ouderenzorg en binnen 
Schakelring. We willen een sterke maatschappelijk verankerde partner blijven. De wensen en behoeften van (wijk)bewoners veranderen en wij realiseren ons dat wij wendbaar dienen te 
zijn, kwaliteit moeten blijven leveren en financieel gezond dienen te blijven.   

 
Hoofdonderdeel  
(vanuit kaderbrief, kwaliteitskader 
of zorgverkoop) 

 
Te behalen resultaat/doelstelling 

 
Actie(s) om resultaat/doel  te behalen 
 
 

 
Evaluatieve opmerkingen 

 
Kwartaal- 
evaluatie 
Groen,  oranje, 
rood 

    Q1 Q2 Q3 Q4 

 
Exploitatie 
 

 

 Positief exploitatieresultaat 

 
- Langdurend verzuim: case manager bewaakt 

het proces. 
- Dashboard met duidelijke stuur informatie 
- Vacatures invullen (minder ZZP-ers): 

recruiter inzetten 
 

 

 
Langdurig verzuim wordt bewaakt door de 
casemanager. 
Dashboard is beschikbaar.  

    

 
Lerende netwerken 
 
Bron: Kaderbrief en Kwaliteitskader 
 

 

 Minimaal 25% van de medewerkers van de locatie 
hebben in 2019 een werkbezoek gebracht aan een ander 
team en/of een andere locatie 

 
- Job rotation: eind februari ligt er een plan 

hoe in 2019 te komen tot uitwisseling van 
medewerkers met andere teams / locaties, 
gericht op leren van elkaar. 

Door scholingen en uitdagingen mbt de dagelijkse 
bezetting wordt dit percentage niet gehaald. 
Opdrachten voor opleidingen zijn wel aanleiding om op 
andere locaties te gaan kijken.  
 
 
 
 
 

    

 
Samenwerken / netwerk (waar 
relevant) 

 Samenwerking met huisartsen  

 Samenwerking met 
woningcorporaties 

 Samenwerking met 
Zorgnetwerk Midden Brabant 
 

Bron: afspraken zorgkantoor 
 

 

 Vanuit Sint Janshof investeren we in samenwerken en in 
ons netwerk, gericht op wat we als Schakelring willen 
bereiken: expertiseontwikkeling dementie en gericht op 
de (wijk)bewoner kan thuis blijven wonen en 
participeren in de wijk / samenleving.  

 

 
- Teamleider participeren in diverse 

(gemeentelijke) netwerken, zoals als DVG en 
Palliatieve Zorg en Bossche netwerk rondom 
JBZ 

- Teamleiders Sint Janshof wordt betrokken in 
samenwerking met Prisma als bouw achter 
Sint Janshof doorgaat 

 
TL zorg, welzijn en dagcentrum participeert in de DVG. 
Dit resulteert in nieuwe en nauwe samenwerkingen  
met andere aanbieders.  
 

    

 
Medezeggenschap 

 Bewoners / familieleden 

 Medewerkers 
 
 
Bron: Kaderbrief 

 

 Zie ook (sociale) innovatie 

 
- De teams van Sint Janshof maken een plan 

van aanpak, gericht op het uitwerken van 
het thema familieparticipatie en rollen het 
uit.  

- De teams van Sint Janshof gaan op 
onderzoek uit: wat kunnen we echt anders 
gaan organiseren ten gunste van bewoners 
of van de teams / medewerkers zelf? Zij 

 
Plan van aanpak opgesteld. Er zijn twee locaties 
geselecteerd voor de pilot die in 2020 start.  
 
 
Continu proces, zit in de pdca-cyclus die steeds 
vanzelfsprekender wordt.  
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SCHAKELVERMOGEN 2020 
 
Ook in de toekomst moeten  (wijk)bewoners op ons kunnen blijven rekenen als betrouwbare partner. We bewegen daarom mee met de veranderingen in de ouderenzorg en binnen 
Schakelring. We willen een sterke maatschappelijk verankerde partner blijven. De wensen en behoeften van (wijk)bewoners veranderen en wij realiseren ons dat wij wendbaar dienen te 
zijn, kwaliteit moeten blijven leveren en financieel gezond dienen te blijven.   

hebben plannen opgenomen in hun 
teamjaarplan. 

 

 
Imago / reputatie / positionering 
 
Bron: Ambitie 2020  

 

 Sint Janshof ontwikkelt en positioneert zich als 
woonzorgcentrum met expertise op het gebied van 
dementie, Parkinson en/of gerontopsychiatrie 

 
- Met de communicatie – adviseur en leden 

van de Schakelring werkgroep Jonge mensen 
met dementie en gerontopsychiatrie en 
Parkinson werken we aan een flyer en 
andere informatie kanalen, gericht op de 
genoemde positionering. 
 

 
Sint Janshof richt zich met name op expertise op het 
gebied van Parkinson. Eén medewerker heeft op locatie 
Eikendonk meegelopen en heeft besloten een opleiding 
te gaan volgen. In 2020 wordt een plan van aanpak 
gemaakt voor de verdere ontwikkeling.  

    

 

4.5. Zandley 
Het (kwaliteits)jaarverslag 2019 van locatie Zandley. 

 

 

 
WONEN EN ZORG 2020 
 
Wij zijn van betekenis voor alle ouderen in het woonzorgcentrum en eromheen. Wij ondersteunen hen bij leven en genieten. Zij kunnen op ons rekenen. Wij onderzoeken samen wat nodig en 
gewenst is. Wij bieden ondersteuning, veiligheid en vrijheid, en zoveel mogelijk individueel maatwerk waar het een zinvolle daginvulling betreft. Wij brengen mensen en partijen bij elkaar. 
Wij faciliteren en ontwikkelen (nieuwe) vormen van wonen en zorg, eventueel met inzet van innovaties en/of verschillende expertises.  

 
Hoofdonderdeel  
(vanuit ambitie 2020, kaderbrief, 
kwaliteitskader of zorgverkoop) 

 
Te behalen resultaat/doelstelling 

 
Actie(s) om resultaat/doel  te behalen 

 
Evaluatieve opmerkingen 

 
Kwartaal- 
evaluatie 
Groen,  oranje, 
rood 

 
(Nieuwe) woonzorgconcepten 
Preventieconcepten 
 
 
Bron: Ambitie 2020 en kaderbrief 
(wijkverpleging) 
 

 

 Zandley draagt bij aan ontwikkeling van BlijfThuisHuis in 
Drunen 

 

 
- Partners (waaronder gemeente) en 

sponsoren benaderen om te komen tot een 
BlijfThuisHuis in Drunen 

 
 

Q1 Q2 Q3 Q4 

 
Klant in regie, autonomie en vrijheid 
Persoonsgerichte zorg en 
ondersteuning 
 
 
Bron: Ambitie 2020 en Kwaliteitskader 

 

 Medewerkers doorgronden de leefwereld en behoeften 
van mensen met dementie nog beter, om zodoende de 
ondersteuning aan te passen aan de gewoonten, 
mogelijkheden en behoeften die een bewoner heeft. Op 
het tempo dat bij de betreffende bewoner past, zodat het 
vertrouwd veilig en liefde vol voelt. 

 De (wijk)bewoner kan het leven leven, zoals hij het wil 
leven 

 
- Borgen van Leefplezierplan door methodiek 

door te zetten naar 4 andere teams 
woongroepen: intern opleiden 
 

- Borgen van Leefplezierplan door methodiek 
door te zetten naar Het Zand en naar het 
Palet 

 
Gekozen is om het leefplezierplan voor nu uit te zetten 
naar de woongroepen. Planning is gemaakt om 
medewerkers te scholen eerste kwartaal 2020 
 
 
 
 
 

    



45 
 

 Er is sprake van een actieve en respectvolle dialoog 
tussen bewoners en familie enerzijds en professionals en 
vrijwilligers anderzijds 

 De (wijk)bewoner is gelijkwaardig partner in de 
totstandkoming van zijn ZLBP en kan het altijd inzien 

- DCM training van de 5 teams  van de 
woongroepen PG (ieder team 4 dagdelen) , 
inclusief 5 dagdelen observatie  met 
rapportage door G&D (iedere woongroep 1 
dagdeel observatie) met daarnaast opleiding 
van teamleider  

 
 
- In teamoverleg wordt een nieuw idee altijd 

zorgvuldig besproken en bekeken op de 
mogelijkheden die het oplevert.  

- Medewerkers zorg van Zandley volgen de 
training communicatie, voeren van lastige 
gesprekken.  

- Gezamenlijk besteden 
medewerkerszorg/welzijn van Zandley 
aandacht aan de vraag: wat verstaan wij 
onder familieparticipatie?  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Nieuwe ideeën worden besproken en eventueel 
uitgevoerd. Bv Raizer. Blijft dus een aandachtspunt.  
 
Er is meer individuele begeleiding ingezet bij onze 
cliënten. 
 
Training nog niet gevolgd. 
 

 
Leven & genieten 
Welzijn / Welbevinden 
 
 
Bron: Ambitie 2020 en Kwaliteitskader 

 

 De wijkbewoner ervaart gezelligheid en een zinvolle dag, 
kan elke dag deelnemen aan activiteiten, individueel of in 
groepsverband 

 De wijkbewoner kan naar buiten gaan, als hij of zij dat wil 
 

 
- Plan van aanpak door team welzijn regio 

Heusden dat per 1 november 2018 is 
gecreëerd, professionaliseert zichzelf verder 
en vergroot de samenwerking om in 2020 tot 
een optimale samenwerking te komen t.b.v. 
het ondersteunen van de bewoner bij leven 
en genieten.  

- HBO-er welzijn aanstellen  voor de locaties 
van de regio Heusden die contacten tussen 
medewerkers welzijn op de locaties en 
relevante instellingen in de gemeente 
onderhoudt en op alle locaties inzetbaar is bij 
het ondersteunen/realiseren van (nieuwe) 
activiteiten 

- Werven van extra vrijwilligers voor Zandley 
gericht op individuele aandacht 

- Leefplezierplan verder uitbouwen in locatie 
en andere locaties. 

 

 
Plan van aanpak krijgt duidelijke vormen. Het plan 
is afgerond en is besproken in laatste kwartaal bij 
LMT en bij het team welzijn, zodat het in 2020 
verder kan worden uitgerold. Aanzet gemaakt om 
de samenwerking te intensiveren. 
 
 
HBO functie staat nog in koelkast voor na de fusie. 
Is gebeurd.  
 
 
 
 
 
 
 

    

 
Veiligheid 
 
 
Kwaliteitsindicatoren, w.o. medicatie, 
decubitus, vrijheid beperkende 
maatregelen, e.d. 
Bron: Kwaliteitskader 

 

 Er is aanwezigheid op de huiskamer 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Teams van 5 woongroepen breiden uit met 4 

uur per dag, gericht op brengen van sfeer, 
gezelligheid, activiteiten en 
maaltijdondersteuning (sfeermaker) 

- Team Het Zand breidt uit met helpenden die 
ondersteunen tijdens ontbijt en 
avondmaaltijd in ontmoetingsruimte (4 uur 
per dag) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    



46 
 

 
 
 
 
 
 

 De teams van Zandley voldoen aan de 
kwaliteitsindicatoren, zoals vastgelegd door de IGJ 

 
 

- Team het Palet en Team Het Zand breidt 
formatie uit met VZ IG en/of medewerker 
welzijn om gedurende de dag meer geplande 
individuele aandacht te kunnen geven aan 
individuele verzorgingshuisbewoners 
/verpleeghuisbewoners Het Zand 
 

- De werkgroep Kwaliteit monitort de 
beschreven kwaliteitsindicatoren. 

- Regio Heusden stelt een HBOV – 
kwaliteitstrekker aan, die de kwaliteit op de 
woongroepen ondersteunt en faciliteert 
(indien aan de orde) 

- De rol van kwaliteitstrekker op de 
woongroepen/Het Zand en het Palet wordt 
belegd bij de VPK niveau 4. 
 

Het Zand heeft de ontmoetingsruimte. Thuiszorg 
avondactiviteit en Individuele begeleiding is ingezet. 
 
 
 
 
 
Kwaliteitsbewakers zijn op cursus geweest om hier mee 
te gaan werken. Kwaliteitsbewakers zijn op cursus 
geweest en  rol krijgt steeds meer invulling. 

 
Doelgroepen (expertises) 
 
 
Bron: Afspraken zorgkantoor 

 

 Palliatieve Terminale Zorg (PTZ) expertise verder 
ontwikkelen 
 
 

 

 Overige doelgroepen niet concentreren maar welkom in 
alle locaties: nieuwe visie opstellen voor woongroepen + 
het Zand + VZH het Palet 
 

 Leefplezierplan verder uitrollen 
 

 
- PTZ in de wijk 
- Zandley ontwikkelen tot Kenniscentrum 

Palliatieve zorg (en in verlengde eventueel 
expertise café opzetten) 

 
Scholing is gestart. Klaar eind december 
Scholing palliatieve zorg voor de 
aandachtsfunctionarissen is afgerond.  
Werkgroep op Zandley heeft regelmatig overleg.  
Ook in de wijk meer aandacht voor palliatieve zorg 

    

 
Wijk 
 

 

 Nog meer inzetten op de wijk door te betrekken. Van 
buiten naar binnen en Van binnen naar buiten 
 

 
- Netwerken in de wijken verder uitbouwen. 

 
 

    

 
Overig 
Eventuele andere locatie-zaken 
 
 
 

 

 Ondersteunen van leven en genieten betekent ook dat 
we eenvoudige klusjes, eenvoudig gaan regelen 

 
 
 

 
- Extra huismeester(s) aanstellen voor de 

locaties van de regio Heusden: totaal 
maximaal 0,8 FTE in FWG 25. Bijdrage 
Zandley: 7/14.  

 
 

    

 

 

 
 

 
JIJ EN SCHAKELRING 2020 
 
We dragen zorg voor een voldoende professionele bezetting, deskundige collega’s -vakmensen-  die goed samenwerken en open communiceren. Teams waarop de bewoners en familie 
altijd kunnen terugvallen. Collega’s en vrijwilligers werken in samen verantwoordelijke teams. Teams waar collega’s en vrijwilligers zij aan zij en vanuit gelijkwaardigheid werken.  Teams 
die zoveel mogelijk zelfstandig opereren en de bewoners optimaal van dienst zijn, met de ondersteuning van een teamleider op de achtergrond. Collega’s en vrijwilligers zijn leergierig, 
leren van elkaar en van andere teams, en benutten de ruimte die ze hebben om dingen uit te proberen en te verbeteren ten gunste van de bewoners of het team. Teams helpen mee de 
goede reputatie van Schakelring te behouden en het imago van Schakelring verder uit te bouwen.   

 
Hoofdonderdeel  

 
Te behalen resultaat/doelstelling 

 
Actie(s) om resultaat/doel  te behalen 

 
Evaluatieve opmerkingen 
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JIJ EN SCHAKELRING 2020 
 
We dragen zorg voor een voldoende professionele bezetting, deskundige collega’s -vakmensen-  die goed samenwerken en open communiceren. Teams waarop de bewoners en familie 
altijd kunnen terugvallen. Collega’s en vrijwilligers werken in samen verantwoordelijke teams. Teams waar collega’s en vrijwilligers zij aan zij en vanuit gelijkwaardigheid werken.  Teams 
die zoveel mogelijk zelfstandig opereren en de bewoners optimaal van dienst zijn, met de ondersteuning van een teamleider op de achtergrond. Collega’s en vrijwilligers zijn leergierig, 
leren van elkaar en van andere teams, en benutten de ruimte die ze hebben om dingen uit te proberen en te verbeteren ten gunste van de bewoners of het team. Teams helpen mee de 
goede reputatie van Schakelring te behouden en het imago van Schakelring verder uit te bouwen.   

(vanuit kaderbrief, kwaliteitskader 
of zorgverkoop) 

 
 

Kwartaal- 
evaluatie 
Groen,  oranje, 
rood 

 
Het behouden van goede 
professionals en vrijwilligers 
 
Bron: Ambitie 2020 en Kaderbrief  
 

 

 Goede evenwichtige samenstelling van de teams 
 

 Ondersteuning teams: psychiatrisch verpleegkundige 
voor regio Heusden 

 
- Recruiter inzetten en zonodig opleiden 

 
- Aanstellen psychiatrisch verpleegkundige 

 
Recruiter is aangesteld.  
 
Psychiatrisch verpleegkundige is aangenomen 

Q1 Q2 Q3 Q4 

 
Werving en selectie van nieuwe 
mensen 
 
 
Bron: Ambitie 2020 en Kaderbrief 

 

 Zandley voldoet aan het kwaliteitskader (goede 
verpleeghuiszorg, kwaliteit in brede zin verbeteren en 
versterken lerend vermogen van de locatie). 

 Jaarlijks worden HBO-V afstudeerders geworven om 
onderzoek te doen naar relevante vraagstukken uit de 
praktijk 

 
- Elk samenverantwoordelijk zorgteam 

wijst/stelt een of meerdere teamleden 
(niveau 4) aan die de rol van 
kwaliteitstrekker op zich neemt/nemen. Dit 
teamlid pakt binnen het team gericht 
kwaliteitsvragen en -onderwerpen op en 
pakt samen met het team plannen en acties 
op. 

- Regio Heusden stelt  2 HBO-V-ers aan voor 
28-32 uur (zie functieprofiel).  

 

 
Elk team heeft een kwaliteitsbewaker in thuiszorg en 
Het Zand of krijgt goede ondersteuning. 
 
Werkgroep kwaliteit wordt door kwaliteitsfunctionaris 
geleid. 
 
Regio Heusden heeft 2 kwaliteitsfunctionarissen. 

    

 
Ontwikkelen en opleiden 
Verhogen deskundigheid 
 
 
Bron: Kwaliteitskader 

 

 Samen en leergierig verder uitwerken 

 
- Job rotation: eind februari ligt er een plan 

hoe in 2019 te komen tot uitwisseling van 
medewerkers met andere teams / locaties, 
gericht op leren van elkaar. 

- Intercollegiaal overleg borgen 

 
Intercollegiaal overleg heeft plaatsgevonden. Worden 
gepland door kwaliteitsfunctionaris 
 
 
 

    

 
Leiderschap / samen 
verantwoordelijk zijn 
 
 
Bron: Ambitie 2020 

 

 Samenverantwoordelijke teams met een gezamenlijke 
visie en plannen, verdeling van rollen en stabiele, 
positieve cultuur.  Coachend leiderschap 

 
- Kwaliteitsbewaker per team aanstellen 
- Ontschotten en loslaten. Er zijn waar nodig 

en op maat 
- Schakelring Academie op tijd betrekken 
- Aandacht voor communicatie 

 

 
Zijn we volop mee bezig. 
Thuiszorg en Somatiek heeft een kwaliteitsbewaker. 
 

    

 
Verhogen productiviteit  
Efficiënt werken 
 
 
Bron: Kwaliteitskader 

 

 Administratieve lasten zijn teruggebracht 
 
 
 
 
 

 
- Teamleider begeleidt teams met onderzoek 

naar welke registraties er nu plaatsvinden en 
of deze registraties wel/geen toegevoegde 
waarde hebben. Onnodige registraties 
worden met plan afgebouwd. 
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JIJ EN SCHAKELRING 2020 
 
We dragen zorg voor een voldoende professionele bezetting, deskundige collega’s -vakmensen-  die goed samenwerken en open communiceren. Teams waarop de bewoners en familie 
altijd kunnen terugvallen. Collega’s en vrijwilligers werken in samen verantwoordelijke teams. Teams waar collega’s en vrijwilligers zij aan zij en vanuit gelijkwaardigheid werken.  Teams 
die zoveel mogelijk zelfstandig opereren en de bewoners optimaal van dienst zijn, met de ondersteuning van een teamleider op de achtergrond. Collega’s en vrijwilligers zijn leergierig, 
leren van elkaar en van andere teams, en benutten de ruimte die ze hebben om dingen uit te proberen en te verbeteren ten gunste van de bewoners of het team. Teams helpen mee de 
goede reputatie van Schakelring te behouden en het imago van Schakelring verder uit te bouwen.   

 Alle medewerkers Zandley hebben oog voor effectieve  
en efficiënte onderlinge communicatie en informatie. 
Informatie wordt duidelijk doorgegeven aan alle 
betrokken personen. 
 
 
 

 Thuiszorg: doelmatigheid verhogen en groeien in 
thuiszorg 
 

 
 

 
 
 

- Wanneer teams te maken hebben met 
verbeteringen, storingen, veranderingen, 
reparaties, enz. denken zij vooraf na voor 
wie deze informatie van belang is. Zij 
informeren dan alle betrokkenen via het 
juiste kanaal. 

 
- Onderzoeken mogelijkheid van meerdere 

teams Thuiszorg onder 1 teamleider in regio 
Heusden en  

 
- Volgen van en sturen op de maandelijkse 

inzet aan uren per bewoner 
 

In Sint Janshof is er een werkgroep geformeerd om mee 
te denken over de renovatie. 
Werkgroepen zijn geformeerd om mee te denken over 
het loskoppelen van Thuiszorg en WLZ. 
 
 
 
Alle teams thuiszorg en Het Zand denken na over 
hetgeen men wil verbeteren in 2020. Avonden zijn 
gepland over het meedenken van de ontvlechting 
Regio Heusden heeft 1 teamleider.  
 
Werkgroep geformeerd van Thuiszorg Drunen en 
Vlijmen voor nog een betere samenwerking ter 
ondersteuning van de cliënt. 
 

 
MTO aandachtspunten 
 
 
Bron: Kaderbrief 

 

 Tops behouden en door teams gewenste verbeteringen 
doorvoeren. Door teams gewenste verbeteringen zijn: 

o Communicatie in het algemeen 
o Omgaan met werkdruk 
o Feedback geven-ontvangen 
o Samenwerking met disciplines 
o Balans werk-privé  

 
 
 
 
 
 

 
- Kwaliteitsbewaker(s) voor teams benoemen 
- Hbo-v-er kwaliteitstrekker benoemen en 

gerichte aandacht laten geven 
- DCM-training medewerkers woongroepen 
- Verdere visieontwikkeling  woongroepen, 

somatiek en het Zand: waartoe zijn we op 
aard door team met TL en eventueel externe 
begeleider 

- Leefplezierplan verder uitrollen 
 

 
Kwaliteitsbewaker Thuiszorg en Het Zand benoemd 
 
Continu proces 
 
 
 

    

 
LMT 

 

 Elkaars talenten waarderen en gebruiken. Richting 
geven als leidinggevende en als LMT. Het beleid 
(samen) uitdragen. Trots zijn. Ook bij tijdelijke 
tegenslagen niet dippen. Stabiliteit bieden. Positieve 
energie geven aan anderen en aan elkaar. Voorbeeld 
zijn. Achter elkaar staan. Persoonlijke rust inplannen. 
Het LMT staat voor eenduidigheid. De discussie wordt 
binnenskamers gevoerd en het LMT treedt met 1 
gezicht en 1 woord naar buiten. Het LMT is afgestemd. 
Elkaar blijven zien en benoemen wat goed gaat. Humor. 
Vertrouwen. Is bevlogen. Gaat het gesprek aan. Is 1 
geheel. 

 
- Het realiseren van de missie van Schakelring: 

het ondersteunen van ouderen bij het leven 
en genieten, van mens tot mensen.  

- Blijvend uitdragen van kernwaarden: 
betekenisvol, open, samen en leergierig. 

- Liefdevolle zorg en klant in regie door samen 
verantwoordelijke teams op gastvrije wijze, 
waardoor door de (wijk)bewoner optimale 
kwaliteit van leven en ondersteuning bij het 
leven en genieten wordt ervaren. 

- Helder- en duidelijkheid vanuit het LMT.  

 
Continu proces 
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JIJ EN SCHAKELRING 2020 
 
We dragen zorg voor een voldoende professionele bezetting, deskundige collega’s -vakmensen-  die goed samenwerken en open communiceren. Teams waarop de bewoners en familie 
altijd kunnen terugvallen. Collega’s en vrijwilligers werken in samen verantwoordelijke teams. Teams waar collega’s en vrijwilligers zij aan zij en vanuit gelijkwaardigheid werken.  Teams 
die zoveel mogelijk zelfstandig opereren en de bewoners optimaal van dienst zijn, met de ondersteuning van een teamleider op de achtergrond. Collega’s en vrijwilligers zijn leergierig, 
leren van elkaar en van andere teams, en benutten de ruimte die ze hebben om dingen uit te proberen en te verbeteren ten gunste van de bewoners of het team. Teams helpen mee de 
goede reputatie van Schakelring te behouden en het imago van Schakelring verder uit te bouwen.   

- Helder- en duidelijkheid over dat alle samen 
verantwoordelijke teams samen een unieke 
en gastvrije locatie vormen, waar ieder team 
even belangrijk is. 

- Helder- en duidelijkheid door iedereen mee 
te laten denken, zoals mee-werkers, 
klankbordgroep, LCR, bewoners/klanten, 
familie, etc.  

- Financieel gezond. 
- Mogelijkheden zien, enthousiasme, 

zelfinzicht, dialoog, inspiratie, energie, 
positiviteit, bevlogenheid en genieten van 
datgene wat je betekent voor een bewoner, 
een wijkbewoner, familie, vrijwilligers en 
voor elkaar. 

- Dromen, denken, durven en doen! 
 

 

 

 
 

 
 
INNOVEREN 2020 
 
Innoveren is voor ons het verbeteren of vernieuwen van producten, diensten, (werk)processen, etc. op een manier die voordeel oplevert voor de bewoner of het team. We kijken mee bij of 
werken mee met andere teams, we experimenteren, we proberen dingen uit en kijken wat wel en niet werkt. We delen de tips en tops binnen de organisatie met elkaar, bijv. via NIEUWS 
op het digitaal werkplein of de regiegroep Innovatie.     

 
Hoofdonderdeel  
(vanuit kaderbrief, kwaliteitskader 
of zorgverkoop) 

 
Te behalen resultaat/doelstelling 

 
Actie(s) om resultaat/doel  te behalen 
 
 

 
Evaluatieve opmerkingen 

 
Kwartaal- 
evaluatie 
Groen,  oranje, 
rood 

 
Sociale innovatie 
 
 
Bron: Kaderbrief 

 

 Minimaal 1 innovatief project in elke locatie 
 
 
 
 
 
 

 
- Partners (waaronder gemeente) en 

sponsoren benaderen om te komen tot een 
BlijfThuisHuis in Drunen 
 

- Leefplezierplan verder uitrollen op locatie 
 
- App dubbel paraferen 
 
- Onderzoek naar mogelijkheid beweegtuin 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Is gerealiseerd 
 
 

Q1 Q2 Q3 Q4 
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- Horeca, welzijn  en zorgteam samen 
betrekken bij de bewoner 
 

 
Zandley: steeds meer samenwerking met Horeca en 
Welzijn. Nemen ook deel aan overleggen. 

 
Inzet van extra of nieuwe 
technologie 
 
 
Bron: Kaderbrief en Kwaliteitskader 

 

 Minimaal 1 innovatief project in elke locatie 
 
 
 
 
 
 

 
- Gestuurde rollator inzetten bij 

Parkinsonpatiënt 
- Onderzoek naar slot waar een cliënt 

specifiek ’s nachts  geen toegang heeft tot 
andere slaapkamer zonder iedereen op te 
sluiten. 

- Vernieuwde zusteroproep 
- Meer vrijheid bewoners woongroepen 

creëren 
- De teams van Zandley maken een plan van 

aanpak, gericht op het uitwerken van het 
thema familieparticipatie en rollen het uit.  

- De teams van Zandley  gaan op onderzoek 
uit: wat kunnen we echt anders gaan 
organiseren ten gunste van bewoners of van 
de teams / medewerkers zelf? Zij hebben 
plannen opgenomen in hun teamjaarplan. 
 

 
 
Plannen zijn beschreven in het verslag van de 
teamvergadering specifiek per team en geëvalueerd: 
waar staan we nu. 
 
Ieder team (thuiszorg en Het Zand)heeft inzichtelijk wat 
ze willen in 2020. 
 

    

 

 

 

 
 
SCHAKELVERMOGEN 2020 
 
Ook in de toekomst moeten  (wijk)bewoners op ons kunnen blijven rekenen als betrouwbare partner. We bewegen daarom mee met de veranderingen in de ouderenzorg en binnen 
Schakelring. We willen een sterke maatschappelijk verankerde partner blijven. De wensen en behoeften van (wijk)bewoners veranderen en wij realiseren ons dat wij wendbaar dienen te 
zijn, kwaliteit moeten blijven leveren en financieel gezond dienen te blijven.   

 
Hoofdonderdeel  
(vanuit kaderbrief, kwaliteitskader 
of zorgverkoop) 

 
Te behalen resultaat/doelstelling 

 
Actie(s) om resultaat/doel  te behalen 
 
 

 
Evaluatieve opmerkingen 

 
Kwartaal- 
evaluatie 
Groen,  oranje, 
rood 

    Q1 Q2 Q3 Q4 

 
Exploitatie 
 

 

 Positief exploitatieresultaat 

 
- Langdurend verzuim: case manager bewaakt 

het proces. 
- Dashboard met duidelijke stuur informatie 
- Vacatures invullen (minder ZZP-ers): 

recruiter inzetten 
 

 
Continu proces 

    

 
Lerende netwerken 
 
 
Bron: Kaderbrief en Kwaliteitskader 

 

 Minimaal 25% van de medewerkers van de locatie 
hebben in 2019 een werkbezoek gebracht aan een 
ander team en/of een andere locatie 

 

 
- Job rotation: eind februari ligt er een plan 

hoe in 2019 te komen tot uitwisseling van 
medewerkers met andere teams / locaties, 
gericht op leren van elkaar. 
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SCHAKELVERMOGEN 2020 
 
Ook in de toekomst moeten  (wijk)bewoners op ons kunnen blijven rekenen als betrouwbare partner. We bewegen daarom mee met de veranderingen in de ouderenzorg en binnen 
Schakelring. We willen een sterke maatschappelijk verankerde partner blijven. De wensen en behoeften van (wijk)bewoners veranderen en wij realiseren ons dat wij wendbaar dienen te 
zijn, kwaliteit moeten blijven leveren en financieel gezond dienen te blijven.   

 
Samenwerken / netwerk (waar 
relevant) 

 Samenwerking met huisartsen  

 Samenwerking met 
woningcorporaties 

 Samenwerking met 
Zorgnetwerk Midden Brabant 
 
 

Bron: afspraken zorgkantoor 
 

 

 Vanuit Zandley  investeren we in samenwerken en in 
ons netwerk, gericht op wat we als Schakelring willen 
bereiken: expertiseontwikkeling dementie en gericht op 
de (wijk)bewoner kan thuis blijven wonen en 
participeren in de wijk / samenleving.  

 

 
- Teamleiders participeren in diverse 

(gemeentelijke) netwerken, zoals als DVG en 
Palliatieve Zorg en Bossche netwerk rondom 
JBZ 

- Teamleiders Zandley  worden betrokken bij 
ideevorming en fondswerving BlijfThuisHuis 

 
Continu proces 

    

 
Medezeggenschap 

 Bewoners / familieleden 

 Medewerkers 
 
 
Bron: Kaderbrief 

 

 Zie ook Sociale innovatie 

 
- De teams van Zandley maken een plan van 

aanpak, gericht op het uitwerken van het 
thema familieparticipatie en rollen het uit.  

- De teams van Zandley  gaan op onderzoek 
uit: wat kunnen we echt anders gaan 
organiseren ten gunste van bewoners of van 
de teams / medewerkers zelf? Zij hebben 
plannen opgenomen in hun teamjaarplan. 

 

 
Continu proces 

    

 
Imago / reputatie / positionering 
 
 
Bron: Ambitie 2020  

  

 Zandley positioneert zich als het bruisend hart van de 
wijk en als kenniscentrum Palliatieve zorg 

 
- Bruisend Hart: samenwerken met ouderen 

organisaties in Drunen 
- Met de communicatieadviseur en leden van 

de Schakelring werkgroep Palliatieve Zorg 
werken we aan een flyer en andere 
informatie kanalen, gericht op de genoemde 
positionering. 
 

 
Nog niets mee gedaan 

    

 

4.6. Koetshuis 
Het (kwaliteits)jaarverslag 2019 van locatie Koetshuis. 

 

 

 
WONEN EN ZORG 2020 
 
Wij zijn van betekenis voor alle ouderen in het woonzorgcentrum en eromheen. Wij ondersteunen hen bij leven en genieten. Zij kunnen op ons rekenen. Wij onderzoeken samen wat nodig en 
gewenst is. Wij bieden ondersteuning, veiligheid en vrijheid, en zoveel mogelijk individueel maatwerk waar het een zinvolle daginvulling betreft. Wij brengen mensen en partijen bij elkaar. 
Wij faciliteren en ontwikkelen (nieuwe) vormen van wonen en zorg, eventueel met inzet van innovaties en/of verschillende expertises.  

 
Hoofdonderdeel  

 
Te behalen resultaat/doelstelling 

 
Actie(s) om resultaat/doel  te behalen 

 
Evaluatieve opmerkingen 
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(vanuit ambitie 2020, kaderbrief, 
kwaliteitskader of zorgverkoop) 

Kwartaal- 
evaluatie 
Groen,  oranje, 
rood 

 
(Nieuwe) woonzorgconcepten 
Preventieconcepten 
 
 
Bron: Ambitie 2020 en kaderbrief 
(wijkverpleging) 

 

 Koetshuis is een kleine locatie alwaar we in 2018 
onderzocht hebben waar onze kwaliteiten liggen en deze 
in 2019 verder gaan belichten door : 

 

 Bewoner en familie worden  voor komen wonen al 
betrokken bij het totaalplan KIR. De eerste weken van 
“komen wonen  “ binnen onze locatie vragen extra 
inspanning om vertrouwen en veiligheid te verhogen. 

 
 
 
 

 
- Pb-ers zijn zoekende naar een nieuwe wijze 

van contact maken en aanvullen op de wens 
en behoefte van bewoner en familie. 
Inrichting word besproken met 
woonzorgconsulent en SIA.  Draagvlak is al 
besproken en acties lopen vanaf november 
2018 

- We vergroten per 1 jan de Pb formatie 
creëren een verbindingsmanier om 
professionaliteit en intercollegiale toetsing te 
vergroten Pb uren vergroten met 2 uur per 
week per Pb-er om een netwerk te maken. 
 

 
Pb formatie is vergroot en geprofessionaliseerd op het 
welbevinden voor elke woongroep. Ze nemen elkaar 
waar en we hebben daar i.s.m. woonzorgconsulenten 
de processen voor toegevoegd en uitgewerkt. 
 
Pb formatie is volgens format compleet en gesprekken 
om pb er als kompas in te zetten in plaats van het stuur 
vasthouden is in volle gang naar samen 
verantwoordelijk team. 
 
Samenwerking met Sia en Back office geeft ruimte om 
de pb-er rondom KIR ruimte te geven in uren en inzet. 
Elke etage pb-ers is in gesprek om samenwerking te 
koppelen en competenties te verbreden ten opzichte 
van Svt en KIR. 
 
Scholingen ECD voor heel team gepland in nov om 
professionaliteit verder uit te breiden. 
 

Q1 Q2 Q3 Q4 

 
Klant in regie, autonomie en vrijheid 
Persoonsgerichte zorg en 
ondersteuning 
 
 
Bron: Ambitie 2020 en Kwaliteitskader 

 

 Medewerkers en vrijwilligers kennen de (wijk)bewoner, 
zij zijn geïnteresseerd 

 De (wijk)bewoner kan het leven leven, zoals hij het wil 
leven 

 Er is sprake van een actieve en respectvolle dialoog 
tussen bewoners en familie enerzijds en professionals en 
vrijwilligers anderzijds 

 Het ZLBP is van de (wijk)bewoner 

 
- Welzijnsmedewerkers  (HBO) is een 

verbinder rondom bewustwording. 
- GVP-er hebben doel in werkgroep om 

bewustwording te begeleiden bij 
zorgmedewerkers.  

- Familieparticipatie is een actiever  beleid 
- Levensloopavonden / familieavonden met 

centrale info /uitleg dementie /  aansluiten 
van familie bij GVP overleg met wensen voor 
het Koetshuis. 

 

 
Vanuit middenfuncties/ welzijn en gvp werkgroep zijn 
er uren vrijgemaakt om de verbinding en coach voor 
welbevinden op de groepen te vergroten en 
levenslopen en bij het komen wonen al goed in te 
kunnen spelen op de wensen en behoeften van 
bewoner en diens familie. 
 
Uren voor gvp-ers zijn verhoogd en opleidingen zijn 
ingezet 
 
Familiezorg is uitgezet. 
Vrijwilligers worden geschoold kennisimpuls. 
 
MMZ is uitgezet en om de drie maanden geëvalueerd. 
Er zijn teamleden uitgevallen die de kwaliteiten niet 
bezaten en nieuwe mensen toegevoegd op de doelen 
die aansluiten bij de bewoners 

    

 
Leven & genieten 
Welzijn / Welbevinden 
 
 
Bron: Ambitie 2020 en Kwaliteitskader 

 

 De wijkbewoner ervaart gezelligheid en een zinvolle dag, 
kan elke dag deelnemen aan activiteiten, individueel of in 
groepsverband 

 De wijkbewoner kan naar buiten gaan, als hij of zij dat wil 

 Er is aandacht voor bewegen onder begeleiding 

 
- Vrijwilligersbeleid is aangepast in de locaties 

van Waalwijk waarbij we ons focussen op de 
“nieuwe vrijwilliger “ Hier investeren we 
meer tijd om vrijwilligers met rugzakje klaar 
te stomen voor vrijwilligerswerk .  
Doelstelling: betrokken vrijwilligers onder 
professionele begeleiding / maatschappelijke 

 
Vrijwilligersbijeenkomsten zijn gepland, 
vrijwilligerscoördinator is steeds meer onderdeel van 
het team en vult aan op professie 
 
Vrijwilligerscoördinator is bezig met opleiding en 
continu aan het inzetten op wens en behoefte en 
kennisgeving aan en met de vrijwilligers i.s.m. 
welzijnsmedewerkers. 
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betrokkenheid./ wellicht banen creërend 
vanuit de participatiewet. 

- 1, 5 fte over vier Waalwijkse locaties 
verdeeld voor welzijnsmedewerkers volgens 
de nieuwe manier van werken.   

- Geestelijk zorg voor mensen die tussen ‘wal 
en schip’ dreigen te vallen  
 

 
 
 
 
 
Zingevingsvraagstukken worden steeds meer 
besproken, pilot gestart die aanvult in interesse bij 
Welzijn. 
 

Veiligheid 
 
 
Kwaliteitsindicatoren, w.o. medicatie, 
decubitus, vrijheid beperkende 
maatregelen, e.d. 
Bron: Kwaliteitskader 

 

 Er is aanwezigheid op de huiskamer 
 
 
 
 
 

 
- Door MMZ aan te nemen op huiskamers 

bekijken we mogelijkheden voor 
professionaliteit en bewustwording werking 
te zetten.    Doel is bewustwording vergroten 
en veiligheid vergroten. 

- Deze functie kan worden aangevuld door 
regelneven die alles mee op kunnen pakken 
met uitzondering van zorg. Ook onderzoeken 
hoe we veiligheid kunnen waarborgen 
waarbij personele kracht weer andere 
ontwikkelingen kunnen uitvoeren. 
 

 
We hebben stap voor stap elke nieuwe functie 
ingekleed. Laatste stap voor 2019 is MMZ aannemen. 
Deze functie is beschreven door  werkgroep SVT en alle 
woongroepen hebben aangegeven wat ze nodig 
hebben. Gekozen om stap voor stap geborgd de 
wensen in kaart te brengen en dan de functie uit te 
breiden. Doel is om in juni mz-er in te zetten als 
verbindende rol tussen twee of drie woongroepen en 
samen te verbreden vanuit competenties.  
 
In zijn geheel gevuld en alle mensen met deze 
competenties aangenomen. Langer moeten wachten 
op de juiste personen maar dat is dan wel echt de 
moeite waard. 
 

    

 
Doelgroepen (expertises) 
 
 
Bron: Afspraken zorgkantoor 

 

 Andere kijk op dementie vanuit het emotioneel brein. 

 
- We hebben een medewerker die een andere 

denkwijze heeft rondom omgang van 
dementie. Veel meer vanuit de bewoner en 
emotioneel brein. ( emotioneel brein ) Zij 
gaat meewerken / denken om 
bewustwording te verbreden. 

 
 

 
Medewerker heeft gekozen voor een nieuwe uitdaging 
en heeft gelden niet ingezet. Zoektocht blijft om dit in 
te vullen. Wel zijn medewerkers die cursus op palliatief 
beleid hebben etc. 
 
Tactiel stimulatie is 16 uur per week voor vrij gemaakt. 
Medewerkers hebben het geïmplementeerd bij 
collegae, familie en bewoners. 
 
Medewerker met achtergrond voor 
bewegingskwaliteiten is ingezet om bewegen op de 
woongroepen verder te ontwikkelen. 4 uur per week 
ingezet op eigen contract. Doel: activiteiten opzetten 
en collegae bewust maken van bewegen in een 
verpleeghuis bij dagelijkse activiteiten. Zijn nu gestart 
met vaste dagen om het samen te leren en gaan 
volgend jaar aanpassen op vraag en behoefte van de 
bewoners. Folders ook aangevraagd. 
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JIJ EN SCHAKELRING 2020 
 
We dragen zorg voor een voldoende professionele bezetting, deskundige collega’s -vakmensen-  die goed samenwerken en open communiceren. Teams waarop de bewoners en familie 
altijd kunnen terugvallen. Collega’s en vrijwilligers werken in samen verantwoordelijke teams. Teams waar collega’s en vrijwilligers zij aan zij en vanuit gelijkwaardigheid werken.  Teams 
die zoveel mogelijk zelfstandig opereren en de bewoners optimaal van dienst zijn, met de ondersteuning van een teamleider op de achtergrond. Collega’s en vrijwilligers zijn leergierig, leren 
van elkaar en van andere teams, en benutten de ruimte die ze hebben om dingen uit te proberen en te verbeteren ten gunste van de bewoners of het team. Teams helpen mee de goede 
reputatie van Schakelring te behouden en het imago van Schakelring verder uit te bouwen.   

 
Hoofdonderdeel  
(vanuit kaderbrief, kwaliteitskader 
of zorgverkoop) 

 
Te behalen resultaat/doelstelling 

 
Actie(s) om resultaat/doel  te behalen 
 
 

 
Evaluatieve opmerkingen 

 
Kwartaal- evaluatie 
Groen,  oranje, rood 

 
Het behouden van goede 
professionals en vrijwilligers 
 
 
Bron: Ambitie 2020 en Kaderbrief  

 

 Vrijwilligers krijgen persoonlijke ondersteuning 
vanuit wens en behoefte die ten goede komt aan de 
bewoner en de vrijwilliger evenals samenwerking.  

 

 Aantrekken van de “nieuwe “vrijwilligers : aandacht 
en investering door VC in samenwerking met 
contactpersonen welzijn/ woongroepen / restaurant 
(omschreven in VC Waalwijkse locaties )  

 
- VC beleid is aangepast, zie schrijven VC  

akkoord gegeven op 30 oktober 2018. 
- Van vier VC / welzijnsmedewerkers 

combibanen naar twee VC speciaal gericht 
op professionaliteit vrijwilligers 

- Aantrekken “nieuwe “vrijwilliger 
- Professionaliteit verhogen / doel 

maatschappelijke verantwoordelijkheid /  
geschikte kandidaten aantrekken voor 
zorg, opleiding/ baan  aanbieden bij 
kwaliteiten. 
 

 
Velen ontwikkelen waarbij Kennisimpuls is meegenomen.  
Kennisavonden in samenwerking met collegae gepland. 
 
Vrijwilligerscoördinator helemaal uitgewerkt en 
geprofessionaliseerd. 

Q1 Q2 Q3 Q4 

 
Werving en selectie van nieuwe 
mensen 
 
 
Bron: Ambitie 2020 en Kaderbrief 

 

 We onderzoeken de taak huishouding in deze kleine 
locatie 

 
- De oude werkwijze van een huishouden 

draaien willen we qua sfeer en ambiance 
behouden echter de taak poetsen willen 
we uitzetten naar een zaterdaghulp die 
ondertussen als neventaak extra aandacht 
voor de bewoner heeft. 
 
Dit is een onderzoeksfase om vz op de 
groep door de week meer ruimte te geven 
voor aandacht voor de bewoners 
 
We borgen het systeem meer om 
aandacht en hygiëne op een 
verantwoordelijke wijze te verdelen  

 
- Een planner inhuren die een andere kijk 

heeft op planning en control en personeel 
creatief leert kijken uren in te zetten op 
dat wat die maand nodig is. 

 

 
Ingezet per 1 januari 2019. Per woongroep 7 uur per 
zaterdag en door de week worden extra uren ingezet. 
Zij zijn gekoppeld per woongroep en pakken alle zaken van 
poetsen tot aan welbevinden mee op. 
 
Wordt verder uitgebreid daar dit allemaal betrokken jonge 
meiden zijn die de zorg verder in willen. We leiden mee op 
en ze komen door de week ook steeds vaker avonden 
werken. 
 
Uitgebreid naar 7 zaterdaghulpen i.v.m. goede 
samenwerking en goede flow voor bewoners. 
Zaterdaghulpen zijn meerwaarde om tijd vrij te houden 
voor de medewerkers en welbevinden van de bewoners 
wordt vergroot. 

    

 
Goede mix  
Personeelssamenstelling 
 
 

 
- Koetshuis staat voor welbevinden van de bewoners 

en zijn/ haar netwerk waarbij we samen een 
huiselijke sfeer creëren waarbij professionele 
medewerkers de eindverantwoordelijkheid behoudt. 

 
Door alle verschillende disciplines te verbinden 
met elkaar lopen we allemaal hetzelfde pad 
waarbij de huishoudelijke hulp, vrijwilligers, 
familie, arts, ergo, zv-er, welzijnsmedewerker, 

 
Extra uren inzet voor werkoverleggen waarbij doel  
Werkgroepen met elkaar verbinden wordt opgepakt. 
 
Werkgroep kwaliteit is de verbindende factor. 
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JIJ EN SCHAKELRING 2020 
 
We dragen zorg voor een voldoende professionele bezetting, deskundige collega’s -vakmensen-  die goed samenwerken en open communiceren. Teams waarop de bewoners en familie 
altijd kunnen terugvallen. Collega’s en vrijwilligers werken in samen verantwoordelijke teams. Teams waar collega’s en vrijwilligers zij aan zij en vanuit gelijkwaardigheid werken.  Teams 
die zoveel mogelijk zelfstandig opereren en de bewoners optimaal van dienst zijn, met de ondersteuning van een teamleider op de achtergrond. Collega’s en vrijwilligers zijn leergierig, leren 
van elkaar en van andere teams, en benutten de ruimte die ze hebben om dingen uit te proberen en te verbeteren ten gunste van de bewoners of het team. Teams helpen mee de goede 
reputatie van Schakelring te behouden en het imago van Schakelring verder uit te bouwen.   

Bron: Kwaliteitskader 
 

 logo een éénheid vormen naar het doel van de 
vraag van de bewoner. 
Dit doen we door: 
- Werkgroepen met elkaar te verbinden 
- Speerpunten vanuit onderzoeken te 

verbinden 
- Verwachtingen te bespreken met elkaar  

rondom optimale samenwerking vanuit 
eigen expertise. 
 

 
PreventNed acties zijn uitgezet. 4 van de 5 groepen 
prevendnet al uitgewerkt en bezig met plannen. 
 
Kwaliteitsmedewerker is bezig met bekwaamheid. 
Alle medewerkers zij verder bij met big scholingen. 
Professionaliteit is verbreed. 
 
Ontwikkelgesprekken zijn gepland  of gevoerd. 
 
Kwaliteitsfunctionaris werkt mee en  geeft advies en 
coaching. 
 
 

 
Ontwikkelen en opleiden 
Verhogen deskundigheid 
 
 
Bron: Kwaliteitskader 

 

 Meer MMZ –ers aannemen waarbij we meer gericht 
raken op welbevinden als zorg 

 
- Dit vraagt zoeken naar de juiste 

competenties 
- Aanvullende scholingen op Big etc. 
- Overleggen lopen met opleiden om dit te 

borgen. 
 

 
We zijn op formatie en kunnen op kwaliteit gaan 
aannemen. We kunnen kritisch zijn. 

    

 
Leiderschap / samen 
verantwoordelijk zijn 
 
 
Bron: Ambitie 2020 

 

 Terug naar de basis  
Samen met team nieuwe basis maken rondom 
persoonlijke doelen om daarna verbindingen maken 
met verschillende kwaliteiten. 

 
- Bewustwording  traject is ingezet 
 

 
Elke woongroep is bezig met ontwikkelen van kwaliteiten , 
coaching indien nodig en woongroepen zijn bezig om 
kwaliteiten te verbeteren. Velen coaching traject, met 
elkaar meekijken en uren toegevoegd om elkaar te 
spiegelen en te reflecteren. 
 
Woongroep overleggen zijn anders ingedeeld en Psycholoog 
en TL sluiten structureel aan om KIR bij bewoners te 
bespreken vanuit de vier domeinen en om de kwaliteiten 
van de medewerker bij de bewoners te plaatsen. Velen 
medewerkers pakken het op. Kijken mee of nemen ruimte 
om te ontwikkelen. 
 
Komt ook terug in woongroep overleggen en met P&O. 
 

    

 
Verhogen productiviteit  
Efficiënt werken 
 
 
Bron: Kwaliteitskader 

 

 Administratieve lasten zijn teruggebracht 

  
Is punt van bespreking en er is binnen teams naar 
mogelijkheden gekeken. Is in de onderzoeksfase.  
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JIJ EN SCHAKELRING 2020 
 
We dragen zorg voor een voldoende professionele bezetting, deskundige collega’s -vakmensen-  die goed samenwerken en open communiceren. Teams waarop de bewoners en familie 
altijd kunnen terugvallen. Collega’s en vrijwilligers werken in samen verantwoordelijke teams. Teams waar collega’s en vrijwilligers zij aan zij en vanuit gelijkwaardigheid werken.  Teams 
die zoveel mogelijk zelfstandig opereren en de bewoners optimaal van dienst zijn, met de ondersteuning van een teamleider op de achtergrond. Collega’s en vrijwilligers zijn leergierig, leren 
van elkaar en van andere teams, en benutten de ruimte die ze hebben om dingen uit te proberen en te verbeteren ten gunste van de bewoners of het team. Teams helpen mee de goede 
reputatie van Schakelring te behouden en het imago van Schakelring verder uit te bouwen.   

 
MTO aandachtspunten 
 
 
Bron: Kaderbrief 

 
 
Koetshuis Tops: 

 Clientgerichtheid staat op de eerste plaats 

 Men is gedreven 

 Teams zijn samen een eenheid  

 Men is trots medewerker te zijn van Koetshuis 
Schakelring 

Koetshuis Tips: 

 Werk en prive balans dient in evenwicht te zijn 

 Professionaliteit vergroten en de meerwaarde 
hiervan per persoon inschatten 

 Communicatie vanuit de Stichting en onderling dient 
te worden vergroot 

 
 
 

 
 
MTO tips zijn aanvullend op het SVT plan wat 
we gestart zijn in maart 2018.  
 
De punten die hier ook terugkwamen zijn 
gericht op: 
- Nieuwe gezonde balans maken op gebied 

van werk en privé en betrokkenheid 
- Communicatie optimaler  
- Wens van terug naar basis en opnieuw 

inrichten van alle basis zaken 
- Eenheid creëren , kwaliteiten uitzetten 

onderling en met  
 
We gaan als teams dit akkoord geven in 
volgend overleg aan de slag met Prevent net.  
Hierin gaan we mentaal welbevinden en 
gezondheid van de individuele collega toetsen 
en indien ze wensen acties op uit zetten 
evenals  team sessies om kwaliteiten juist in te 
zetten en verwachtingen te bespreken. 
Deze inzet is qua kosten voor de helft een 
subsidie 

 
 
Veel investering in de persoonlijke medewerker waardoor 
we de inzet en enthousiasme en energie ook terug zien op 
de praktijkvloer. 
 
Mensen stralen weer enthousiasme uit. Verzuim is laag. 
 
Werkvermogenheidsmonitor ingezet en veel 
coachingstrajecten en scholingen aangevraagd of ingezet 
om professionaliteit en expertise naar bewoners te 
vergroten. 
 
Clientgericht en samenwerking is eerste uitgangspunt in elk 
overleg. 
 
Contactpersoon gesprekvoering veel uren ingezet op de 
locatie. 
 
PreventNed afgesloten en plan voor ontwikkeling volgend 
jaar gemaakt.  
 
Vitaliteitscoach gaat aantal dagen meelopen, aanwezigheid 
voor komend jaar in SVT. 
 
Digitaal Leerplein zetten we steeds vaker in. 
 
Inrichting Good habitz. 
 
Er word op een juiste wijze gecommuniceerd (via Ons). 
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INNOVEREN 2020 
 
Innoveren is voor ons het verbeteren of vernieuwen van producten, diensten, (werk)processen, etc. op een manier die voordeel oplevert voor de bewoner of het team. We kijken mee bij of 
werken mee met andere teams, we experimenteren, we proberen dingen uit en kijken wat wel en niet werkt. We delen de tips en tops binnen de organisatie met elkaar, bijv. via NIEUWS op 
het digitaal werkplein of de regiegroep Innovatie.     

 
Hoofdonderdeel  
(vanuit kaderbrief, kwaliteitskader 
of zorgverkoop) 

 
Te behalen resultaat/doelstelling 

 
Actie(s) om resultaat/doel  te behalen 
 
 

 
Evaluatieve opmerkingen 

 
Kwartaal- 
evaluatie 
Groen,  oranje, 
rood 

 
Sociale innovatie 
 
 
Bron: Kaderbrief 

 

 Minimaal 1 innovatief project in elke locatie 
 
 
 
 
 
 

 
- Bewustwording door collegae die meer 

vanuit het emotionele brein kijken van 
mensen met dementie en collegae familie 
en vrijwilligers hierin meenemen. ( een 
medewerker is hierin gespecialiseerd en 
gaat hierin meedenken) 

- Werken met zaterdaghulpen die 
huishoudelijke taken gaan overnemen. 

- Pb-ers gaan startperiode optimaliseren 
om vanaf moment één zaken geborgd 
veilig en in warme overdracht te laten 
verlopen. 

- Familieparticipatie- zaken worden serieus 
opgezet om samenwerking en 
gezamenlijke zorg te vergroten. 
 

 
Loopt als rode draad door de andere zaken heen 

Q1 Q2 Q3 Q4 

 
Inzet van extra of nieuwe 
technologie 
 
 
Bron: Kaderbrief en Kwaliteitskader 

 

 Minimaal 1 innovatief project in elke locatie 
 
 
 
 
 
 

 
- We onderzoeken een soort face time app 

om de receptie die we missen op deze 
wijze te toch een ontvangst te hebben 
waarbij mensen te woord kunnen worden 
gestaan. En een warm welkom krijgen 

- Een soort sirih app waarbij bewoners 
antwoord krijgen op hun vraag of 
onbewust een gesprekpartner hebben. 
 

 
Werkgroep innovatie; medewerker Koetshuis ingezet 
Medewerker en werkgroep hebben samen gekeken wat we 
kunnen beteken. 
 
Medewerker innovatie aangesteld en deze pakt het op om 
samen in te zetten. 

    

 
Werken met domotica-
toepassingen / zorgtechnologieën 
voor de thuissituatie 
 
 
Bron: Kaderbrief 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
- Onderzoeken stofzuiger die de gangen in 

de nacht schoonmaakt (op andere locaties 
al ingezet). 

 
 

    

 
Overig 
Eventuele andere locatie-zaken 
 

 
 
 
 

 
- Meer samenwerken met Fontys 

Hogeschool om  te kijken naar 

 
Acties voor aanschaf WI en braintrainer is ingezet, 
samenwerking met kleinkinderen. Vragen zijn uitgezet. 
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dagbesteding voor onze bewoners 24 uur 
per dag. 

 
- Aantrekkelijk maken voor kleinkinderen 

om bij opa en oma op visite te komen. 

Keuze gemaakt andere ontwikkelingen in te zetten. 

 

 

 

 
 
SCHAKELVERMOGEN 2020 
 
Ook in de toekomst moeten  (wijk)bewoners op ons kunnen blijven rekenen als betrouwbare partner. We bewegen daarom mee met de veranderingen in de ouderenzorg en binnen 
Schakelring. We willen een sterke maatschappelijk verankerde partner blijven. De wensen en behoeften van (wijk)bewoners veranderen en wij realiseren ons dat wij wendbaar dienen te 
zijn, kwaliteit moeten blijven leveren en financieel gezond dienen te blijven.   

 
Hoofdonderdeel  
(vanuit kaderbrief, kwaliteitskader 
of zorgverkoop) 

 
Te behalen resultaat/doelstelling 

 
Actie(s) om resultaat/doel  te behalen 
 
 

 
Evaluatieve opmerkingen  

 
Kwartaal- 
evaluatie 
Groen,  oranje, 
rood 

    Q1 Q2 Q3 Q4 

 
Lerende netwerken 
 
 
Bron: Kaderbrief en Kwaliteitskader 
 

 

 Minimaal 25% van de medewerkers van de locatie 
hebben in 2019 een werkbezoek gebracht aan een ander 
team en/of een andere locatie 

 

 
- Sommige medewerkers staan hiervoor open 

en ik hoop dit voor een olievlek gaat zorgen. 
 

 
Mensen bij ons geweest en men valt regelmatig in bij 
anderen. Eerste vragen zijn uitgezet. 
 
Wel veel meer inschrijvingen in innovatiedagen. En 
aansluiten bij innovatie werkgroep en 
ambassadeursgroepen van Schakelring 
 
Verpleegkundige is in verbinding met andere locatie om 
kwaliteit en samenwerking te vergroten. 
 

    

 
Samenwerken / netwerk (waar 
relevant) 

 Samenwerking met huisartsen  

 Samenwerking met 
woningcorporaties 

 Samenwerking met Zorgnetwerk 
Midden Brabant 
 
 

Bron: afspraken zorgkantoor 

  
- Een collegae die bewustwording wil gaan 

inzetten bij familie zoekt een locatie om dit 
op een laagdrempelige manier te 
bewerkstellingen. 

 
- We bekijken dit vanuit Koetshuis/ 

buitenhuis. Hierin zullen we samenwerken 
met het netwerk dementieconsulenten en 
gemeentelijke initiatieven en aangeven bij 
huisartsen voor bewustwording. 

 

 
Gesprekadviseur veel ingezet in gesprekvoering en het 
team helpen hierin te laten groeien. 

    

 
Medezeggenschap 

 Bewoners / familieleden 

 Medewerkers 
 
 

  
- We zoeken naar een netwerk waarbij familie 

en bewoners mee mogen gaan praten. Een 
medewerker die zelf mantelzorger is 
geweest en uit de gezinszorg komt heeft hier 

 
Familieavonden met inhoud staan gepland en worden 
uitgewerkt. Is uitgezet en wordt uitgewerkt. Heeft nog 
niet plaatsgevonden. 
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SCHAKELVERMOGEN 2020 
 
Ook in de toekomst moeten  (wijk)bewoners op ons kunnen blijven rekenen als betrouwbare partner. We bewegen daarom mee met de veranderingen in de ouderenzorg en binnen 
Schakelring. We willen een sterke maatschappelijk verankerde partner blijven. De wensen en behoeften van (wijk)bewoners veranderen en wij realiseren ons dat wij wendbaar dienen te 
zijn, kwaliteit moeten blijven leveren en financieel gezond dienen te blijven.   

Bron: Kaderbrief kijk op en is met opleiden aan het 
onderzoeken wat zij hierin kan betekenen.  

 
- Familie in de praktijk meenemen in familie 

participatie 
 

 

4.7. Spoorwiel 
Het (kwaliteits)jaarverslag 2019 van locatie Spoorwiel 

 

 

 
WONEN EN ZORG 2020 
 
Wij zijn van betekenis voor alle ouderen in het woonzorgcentrum en eromheen. Wij ondersteunen hen bij leven en genieten. Zij kunnen op ons rekenen. Wij onderzoeken samen wat nodig en 
gewenst is. Wij bieden ondersteuning, veiligheid en vrijheid, en zoveel mogelijk individueel maatwerk waar het een zinvolle daginvulling betreft. Wij brengen mensen en partijen bij elkaar. 
Wij faciliteren en ontwikkelen (nieuwe) vormen van wonen en zorg, eventueel met inzet van innovaties en/of verschillende expertises.  

 
Hoofdonderdeel  
(vanuit ambitie 2020, kaderbrief, 
kwaliteitskader of zorgverkoop) 

 
Te behalen resultaat/doelstelling 

 
Actie(s) om resultaat/doel  te behalen 

 
Evaluatieve opmerkingen  
 

 
Kwartaal- 
evaluatie 
Groen,  oranje, 
rood 

 
(Nieuwe) woonzorgconcepten 
Preventieconcepten 

 
 
 
 

 
 

 
 

Q1 Q2 Q3 Q4 

 
Klant in regie, autonomie en vrijheid 
Persoonsgerichte zorg en 
ondersteuning 
 
 
Bron: Ambitie 2020 en Kwaliteitskader 

 

 Medewerkers en vrijwilligers kennen de (wijk)bewoner, 
zij zijn geïnteresseerd 

 De (wijk)bewoner kan het leven leven, zoals hij het wil 
leven 

 Er is sprake van een actieve en respectvolle dialoog 
tussen bewoners en familie enerzijds en professionals en 
vrijwilligers anderzijds 

 Het ZLBP is van de (wijk)bewoner 
 

  
Bijeenkomst vrijwilligers en medewerkers over Welzijn 
2.0. 

    

 
Leven & genieten 
Welzijn / Welbevinden 
 
 
Bron: Ambitie 2020 en Kwaliteitskader 

 

 De wijkbewoner ervaart gezelligheid en een zinvolle dag, 
kan elke dag deelnemen aan activiteiten, individueel of in 
groepsverband 

 De wijkbewoner kan naar buiten gaan, als hij of zij dat wil 

 Er is aandacht voor bewegen onder begeleiding 

 
- Extra inzet uren complementaire zorg incl. 

extra inzet uren wellness (kapper, pedicure, 
massage, etc.) 
 

- Bijeenkomsten voor mantelzorgers  
 

 
Welzijn uitgebreid: medewerker voor 12 uur extra 
ingezet dan voorheen. 
Inzet tactiel stimuleren circa 4 uur per week i.v.m. 
scholing, inrichting in de zorg wordt gemiddeld 8 uur 
per week. 
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- Geestelijk zorg voor mensen die tussen ‘wal 
en schip’ dreigen te vallen 

 

 
Veiligheid 
 
 
Kwaliteitsindicatoren, w.o. medicatie, 
decubitus, vrijheid beperkende 
maatregelen, e.d. 
Bron: Kwaliteitskader 
 

 

 Er is aanwezigheid op de huiskamer 
 
 
 
 
 

 
- Extra inzet uren schoonmaak (i.k.v. 

functiedifferentiatie) 

 
10 uur per week worden studenten ingezet om op de 
pg woongroepen te poetsen. 

    

 

 

 
 

 
JIJ EN SCHAKELRING 2020 
 
We dragen zorg voor een voldoende professionele bezetting, deskundige collega’s -vakmensen-  die goed samenwerken en open communiceren. Teams waarop de bewoners en familie 
altijd kunnen terugvallen. Collega’s en vrijwilligers werken in samen verantwoordelijke teams. Teams waar collega’s en vrijwilligers zij aan zij en vanuit gelijkwaardigheid werken.  Teams 
die zoveel mogelijk zelfstandig opereren en de bewoners optimaal van dienst zijn, met de ondersteuning van een teamleider op de achtergrond. Collega’s en vrijwilligers zijn leergierig, 
leren van elkaar en van andere teams, en benutten de ruimte die ze hebben om dingen uit te proberen en te verbeteren ten gunste van de bewoners of het team. Teams helpen mee de 
goede reputatie van Schakelring te behouden en het imago van Schakelring verder uit te bouwen.   

 
Hoofdonderdeel  
(vanuit kaderbrief, kwaliteitskader 
of zorgverkoop) 

 
Te behalen resultaat/doelstelling 

 
Actie(s) om resultaat/doel  te behalen 
 
 

 
Evaluatieve opmerkingen 

 
Kwartaal- 
evaluatie 
Groen,  oranje, 
rood 

 
Het behouden van goede 
professionals en vrijwilligers 
 
 
Bron: Ambitie 2020 en Kaderbrief  
 

  
- Bijeenkomsten voor vrijwilligers 
- Een leuke informele bijeenkomst per 

kwartaal voor alle medewerkers 
 

 Q1 Q2 Q3 Q4 

 
Werving en selectie van nieuwe 
mensen 
 
 
Bron: Ambitie 2020 en Kaderbrief 

  
- Werven PB-er 
- Nachtdienst efficiënt en conform regelgeving 

organiseren 
 
 
 
 
 
 
 
- Verbeteren leerklimaat, scholing begeleiden 

leerlingen 
- Leerlingen/stagiaires 
 
- Sfeermakers aanstellen 
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JIJ EN SCHAKELRING 2020 
 
We dragen zorg voor een voldoende professionele bezetting, deskundige collega’s -vakmensen-  die goed samenwerken en open communiceren. Teams waarop de bewoners en familie 
altijd kunnen terugvallen. Collega’s en vrijwilligers werken in samen verantwoordelijke teams. Teams waar collega’s en vrijwilligers zij aan zij en vanuit gelijkwaardigheid werken.  Teams 
die zoveel mogelijk zelfstandig opereren en de bewoners optimaal van dienst zijn, met de ondersteuning van een teamleider op de achtergrond. Collega’s en vrijwilligers zijn leergierig, 
leren van elkaar en van andere teams, en benutten de ruimte die ze hebben om dingen uit te proberen en te verbeteren ten gunste van de bewoners of het team. Teams helpen mee de 
goede reputatie van Schakelring te behouden en het imago van Schakelring verder uit te bouwen.   

 
 

 
Goede mix  
Personeelssamenstelling 
 
 
Bron: Kwaliteitskader 
 

  
- Functiedifferentiatie en inzet oudere 

medewerkers op de huiskamer (als  
sfeermakers) 

 
Sfeermakers zijn ingezet, functiedifferentiatie is ingezet 
door andere opzet van diensten. Oudere medewerker 
op de huiskamer is in een dienst ingeweven die door 
oudere zorgondersteuners gewerkt wordt. 

    

 
Ontwikkelen en opleiden 
Verhogen deskundigheid 
 
 
Bron: Kwaliteitskader 
 

  
- Teams op de hoogte brengen van 

financiering en inzet uren binnen ZZP’s 

 
Alle teams weten hoe financiering loopt, weten de zzp 
en daarbij behorende uren. Kunnen zelf hierin uren 
berekenen en inzetten op behoefte. 

    

 
Leiderschap / samen 
verantwoordelijk zijn 
 
 
Bron: Ambitie 2020 

  
- Training/teambuilding gedurende 2019 over 

samen verantwoordelijkheid 

 
14 mei een bijeenkomst met opleiden waar dit is 
aangestipt. Daarna data prikken voor training SVT. 
 
Alle teams hebben visie bijeenkomsten gehad, hierin 
SVT besproken en afspraken gemaakt met teams. 
 

    

 
Verhogen productiviteit  
Efficiënt werken 
 
 
Bron: Kwaliteitskader 

 

 Administratieve lasten zijn teruggebracht 

 
- Extra inzet uren roosteren opdat er een 

goede planning van de teambezetting is en 
blijft 

- Extra inzet uren t.b.v. facilitaire en 
administratieve zaken 

- Alle afspraken worden vastgelegd 

 
Uren roosteraars uitgebreid met 8 uur per week. 
Receptioniste cq gastvrouw is nog in onderzoek  
Deskundig roosteraar: binnen teams worden 
overleggen gepland waarin gezamenlijk geroosterd 
wordt en waar de roosteraar het rooster kloppend 
maakt door flex te benaderen. 
 
Alle uren ingezet, werkgroep roosteren met basis 
afspraken aan de slag.  
 

    

 
MTO aandachtspunten 
 
 
Bron: Kaderbrief 

 

 Tips & Tops 
 
 

 
- Mee te nemen in teamontwikkeling: 

Clientgerichtheid behouden 
- Verhoudingen en samenwerking in eigen 

team behouden 
- Omgaan met werkdruk, balans prive - werk  
- Omgaan met tekorten 
- Communicatie, m.n. feedback 

geven/ontvangen 

 
Voor PG woongroep wordt de werkvermogensmonitor 
uitgezet, al contact geweest en vraagstelling 
geformuleerd. 
 
Op verzoek van team Somatiek wil men een externe 
coach inzetten. 
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JIJ EN SCHAKELRING 2020 
 
We dragen zorg voor een voldoende professionele bezetting, deskundige collega’s -vakmensen-  die goed samenwerken en open communiceren. Teams waarop de bewoners en familie 
altijd kunnen terugvallen. Collega’s en vrijwilligers werken in samen verantwoordelijke teams. Teams waar collega’s en vrijwilligers zij aan zij en vanuit gelijkwaardigheid werken.  Teams 
die zoveel mogelijk zelfstandig opereren en de bewoners optimaal van dienst zijn, met de ondersteuning van een teamleider op de achtergrond. Collega’s en vrijwilligers zijn leergierig, 
leren van elkaar en van andere teams, en benutten de ruimte die ze hebben om dingen uit te proberen en te verbeteren ten gunste van de bewoners of het team. Teams helpen mee de 
goede reputatie van Schakelring te behouden en het imago van Schakelring verder uit te bouwen.   

- Verbeteren verhoudingen en 
samenwerkingen tussen teams 

Alle punten zijn meegenomen in visie bijeenkomsten en 
popgesprekken. 

 

 

 
 

 
 
INNOVEREN 2020 
 
Innoveren is voor ons het verbeteren of vernieuwen van producten, diensten, (werk)processen, etc. op een manier die voordeel oplevert voor de bewoner of het team. We kijken mee bij of 
werken mee met andere teams, we experimenteren, we proberen dingen uit en kijken wat wel en niet werkt. We delen de tips en tops binnen de organisatie met elkaar, bijv. via NIEUWS 
op het digitaal werkplein of de regiegroep Innovatie.     

 
Hoofdonderdeel  
(vanuit kaderbrief, kwaliteitskader 
of zorgverkoop) 

 
Te behalen resultaat/doelstelling 

 
Actie(s) om resultaat/doel  te behalen 
 
 

 
Evaluatieve opmerkingen 

 
Kwartaal- 
evaluatie 
Groen,  oranje, 
rood 

 
Sociale innovatie 
 
Bron: Kaderbrief 

 

 Minimaal 1 innovatief project in elke locatie 
 
 
 

  
Uitgevoerd 
Spoorwiel  gaat een week samenwerken met een 
Bosnische verpleegkundige. 
 
Beeldbellen op elke afdeling ingezet. 
 

Q1 Q2 Q3 Q4 

 
Inzet van extra of nieuwe 
technologie 
 
 
Bron: Kaderbrief en Kwaliteitskader 

 

 Minimaal 1 innovatief project in elke locatie 
 
 
 
 
 

  
Freestyle libre wordt ingezet op somatiek afdeling. 
Farmed uitgerold en in andere locaties uitgelegd. 
 

    

 

 

 

 
 
SCHAKELVERMOGEN 2020 
 
Ook in de toekomst moeten  (wijk)bewoners op ons kunnen blijven rekenen als betrouwbare partner. We bewegen daarom mee met de veranderingen in de ouderenzorg en binnen 
Schakelring. We willen een sterke maatschappelijk verankerde partner blijven. De wensen en behoeften van (wijk)bewoners veranderen en wij realiseren ons dat wij wendbaar dienen te 
zijn, kwaliteit moeten blijven leveren en financieel gezond dienen te blijven.   

 
Hoofdonderdeel  
(vanuit kaderbrief, kwaliteitskader 
of zorgverkoop) 

 
Te behalen resultaat/doelstelling 

 
Actie(s) om resultaat/doel  te behalen 
 
 

 
Evaluatieve opmerkingen 

 
Kwartaal- 
evaluatie 
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SCHAKELVERMOGEN 2020 
 
Ook in de toekomst moeten  (wijk)bewoners op ons kunnen blijven rekenen als betrouwbare partner. We bewegen daarom mee met de veranderingen in de ouderenzorg en binnen 
Schakelring. We willen een sterke maatschappelijk verankerde partner blijven. De wensen en behoeften van (wijk)bewoners veranderen en wij realiseren ons dat wij wendbaar dienen te 
zijn, kwaliteit moeten blijven leveren en financieel gezond dienen te blijven.   

Groen,  oranje, 
rood 

 
Eventuele werkzaamheden / 
voorbereidingen in het kader van 
de fusie 
Bron: Kaderbrief 
 

   Q1 Q2 Q3 Q4 

 
Lerende netwerken 
 
 
Bron: Kaderbrief en Kwaliteitskader 
 

 

 Minimaal 25% van de medewerkers van de locatie 
hebben in 2019 een werkbezoek gebracht aan een ander 
team en/of een andere locatie 

 

  
Vanaf september komen collega’s van andere locaties 
meelopen binnen de facilitaire dienst 

    

 
Samenwerken / netwerk (waar 
relevant) 

 Samenwerking met huisartsen  

 Samenwerking met 
woningcorporaties 

 Samenwerking met Zorgnetwerk 
Midden Brabant 

 
Bron: afspraken zorgkantoor 
 

   
Overleg met huisartsen heeft plaatsgevonden.  
Problemen zijn opgelost. Inzicht in zorg Spoorwiel is 
gegeven.  
 
Continu in overleg met Casade over allerlei zaken.  
 
Samenwerking met Prisma (inzet van hun medewerkers 
bij afdeling Spoorwiel). Neemt toe.  
 
Activiteit (koken 1x p.w.) met Stg de Langstraat. 
 
Samenwerking van Spoorwiel met basisschool. 
 

    

 
Medezeggenschap 

 Bewoners / familieleden 

 Medewerkers 
 
Bron: Kaderbrief 
 

   
Huiskameroverleg somatiek introduceren. 
 
Huiskameroverleg heeft plaatsgevonden en wordt 1 
maal per kwartaal herhaald met een thema. 
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4.8. Elzenhoven 
Het (kwaliteits)jaarverslag 2019 van locatie Elzenhoven 

 

 

 
WONEN EN ZORG 2020 
 
Wij zijn van betekenis voor alle ouderen in het woonzorgcentrum en eromheen. Wij ondersteunen hen bij leven en genieten. Zij kunnen op ons rekenen. Wij onderzoeken samen wat nodig en 
gewenst is. Wij bieden ondersteuning, veiligheid en vrijheid, en zoveel mogelijk individueel maatwerk waar het een zinvolle daginvulling betreft. Wij brengen mensen en partijen bij elkaar. 
Wij faciliteren en ontwikkelen (nieuwe) vormen van wonen en zorg, eventueel met inzet van innovaties en/of verschillende expertises.  

 
Hoofdonderdeel  
(vanuit ambitie 2020, kaderbrief, 
kwaliteitskader of zorgverkoop) 

 
Te behalen resultaat/doelstelling 

 
Actie(s) om resultaat/doel  te behalen 

 
Evaluatieve opmerkingen 

 
Kwartaal- 
evaluatie 
Groen,  oranje, 
rood 

 
(Nieuwe) woonzorgconcepten 
Preventieconcepten 
 
 
Bron: Ambitie 2020 en kaderbrief 
(wijkverpleging) 
 

 
 
 
 
 
 

  
 

Q1 Q2 Q3 Q4 

 
Klant in regie, autonomie en vrijheid 
Persoonsgerichte zorg en 
ondersteuning 
 
 
Bron: Ambitie 2020 en Kwaliteitskader 

 

 Medewerkers en vrijwilligers kennen de (wijk)bewoner, 
zij zijn geïnteresseerd 

 De (wijk)bewoner kan het leven leven, zoals hij het wil 
leven 

 Er is sprake van een actieve en respectvolle dialoog 
tussen bewoners en familie enerzijds en professionals en 
vrijwilligers anderzijds 

 Het ZLBP is van de (wijk)bewoner 
 

      

 
Leven & genieten 
Welzijn / Welbevinden 
 
 
Bron: Ambitie 2020 en Kwaliteitskader 

 

 De wijkbewoner ervaart gezelligheid en een zinvolle dag, 
kan elke dag deelnemen aan activiteiten, individueel of in 
groepsverband 

 De wijkbewoner kan naar buiten gaan, als hij of zij dat wil 

 Er is aandacht voor bewegen onder begeleiding 

 
- Extra ondersteuning en gezelligheid op de 

verpleegwoonetage voor mensen met een 
somatische beperking  door extra 
medewerkers en idem voor de ‘oude’ 
verzorgingshuisbewoners te onderscheiden 
in door de weeks en weekend 

 
 
- Welzijnsmedewerker HBO zie plan Koetshuis 
 
 
- Geestelijk zorg voor mensen die tussen ‘wal 

en schip’ dreigen te vallen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
Veiligheid 
 
 

 

 Er is aanwezigheid op de huiskamer 
 
 

 
- Pg woongroepen extra aanwezigheid en 

ondersteuning bij ontbijt 7 dagen per week 4 
uur per dag 

     



65 
 

Kwaliteitsindicatoren, w.o. medicatie, 
decubitus, vrijheid beperkende 
maatregelen, e.d. 
Bron: Kwaliteitskader 
 

 
 
 

- Extra huishouding om zorgmedewerkers te 
ontlasten en zorg dragen voor gezelligheid en 
aanwezigheid 7 dagen per week 
 

 

 

 
 

 
JIJ EN SCHAKELRING 2020 
 
We dragen zorg voor een voldoende professionele bezetting, deskundige collega’s -vakmensen-  die goed samenwerken en open communiceren. Teams waarop de bewoners en familie 
altijd kunnen terugvallen. Collega’s en vrijwilligers werken in samen verantwoordelijke teams. Teams waar collega’s en vrijwilligers zij aan zij en vanuit gelijkwaardigheid werken.  Teams 
die zoveel mogelijk zelfstandig opereren en de bewoners optimaal van dienst zijn, met de ondersteuning van een teamleider op de achtergrond. Collega’s en vrijwilligers zijn leergierig, 
leren van elkaar en van andere teams, en benutten de ruimte die ze hebben om dingen uit te proberen en te verbeteren ten gunste van de bewoners of het team. Teams helpen mee de 
goede reputatie van Schakelring te behouden en het imago van Schakelring verder uit te bouwen.   

 
Hoofdonderdeel  
(vanuit kaderbrief, kwaliteitskader 
of zorgverkoop) 

 
Te behalen resultaat/doelstelling 

 
Actie(s) om resultaat/doel  te behalen 
 
 

 
Evaluatieve opmerkingen 

 
Kwartaal- 
evaluatie 
Groen,  oranje, 
rood 

 
Het behouden van goede 
professionals en vrijwilligers 
 
 
Bron: Ambitie 2020 en Kaderbrief  
 

   Q1 Q2 Q3 Q4 

 
Werving en selectie van nieuwe 
mensen 
 
 
Bron: Ambitie 2020 en Kaderbrief 
 

       

 
Goede mix  
Personeelssamenstelling 
 
 
Bron: Kwaliteitskader 

  
- Er is een bewegingsagoog aanwezig om 

bewegen onder begeleiding toe te passen. 
4  dagen per week, 4 uur per dag, 1 voor het 
hele pand. 

 
- Gastheer/klusjesman: aanspreekpunt voor 

zorgmedewerkers en bewoners voor hand-
en spandiensten 

 
 

 
 

    

 
Ontwikkelen en opleiden 
Verhogen deskundigheid 
 
 
Bron: Kwaliteitskader 

  
- Opleiding ‘basiskennis Psychiatrie’ voor 

medewerkers PG woongroepen 
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JIJ EN SCHAKELRING 2020 
 
We dragen zorg voor een voldoende professionele bezetting, deskundige collega’s -vakmensen-  die goed samenwerken en open communiceren. Teams waarop de bewoners en familie 
altijd kunnen terugvallen. Collega’s en vrijwilligers werken in samen verantwoordelijke teams. Teams waar collega’s en vrijwilligers zij aan zij en vanuit gelijkwaardigheid werken.  Teams 
die zoveel mogelijk zelfstandig opereren en de bewoners optimaal van dienst zijn, met de ondersteuning van een teamleider op de achtergrond. Collega’s en vrijwilligers zijn leergierig, 
leren van elkaar en van andere teams, en benutten de ruimte die ze hebben om dingen uit te proberen en te verbeteren ten gunste van de bewoners of het team. Teams helpen mee de 
goede reputatie van Schakelring te behouden en het imago van Schakelring verder uit te bouwen.   

 

 
Verhogen productiviteit  
Efficiënt werken 
 
 
Bron: Kwaliteitskader 
 

 

 Administratieve lasten zijn teruggebracht 

      

 
MTO aandachtspunten 
 
 
Bron: Kaderbrief 

 

 Tips & Tops 
 
 
 
 

      

 

 

 
 

 
 
INNOVEREN 2020 
 
Innoveren is voor ons het verbeteren of vernieuwen van producten, diensten, (werk)processen, etc. op een manier die voordeel oplevert voor de bewoner of het team. We kijken mee bij of 
werken mee met andere teams, we experimenteren, we proberen dingen uit en kijken wat wel en niet werkt. We delen de tips en tops binnen de organisatie met elkaar, bijv. via NIEUWS 
op het digitaal werkplein of de regiegroep Innovatie.     

 
Hoofdonderdeel  
(vanuit kaderbrief, kwaliteitskader 
of zorgverkoop) 

 
Te behalen resultaat/doelstelling 

 
Actie(s) om resultaat/doel  te behalen 
 
 

 
Evaluatieve opmerkingen 

 
Kwartaal- 
evaluatie 
Groen,  oranje, 
rood 

 
Sociale innovatie 
 
 
Bron: Kaderbrief 

 

 Minimaal 1 innovatief project in elke locatie 
 
 
 
 

  Q1 Q2 Q3 Q4 

 
Inzet van extra of nieuwe 
technologie 
 
Bron: Kaderbrief en Kwaliteitskader 

 

 Minimaal 1 innovatief project in elke locatie 
 
 
 
 

 
- Leefcirkels (en mogelijk de buurt betrekken) 
- Farmed 
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SCHAKELVERMOGEN 2020 
 
Ook in de toekomst moeten  (wijk)bewoners op ons kunnen blijven rekenen als betrouwbare partner. We bewegen daarom mee met de veranderingen in de ouderenzorg en binnen 
Schakelring. We willen een sterke maatschappelijk verankerde partner blijven. De wensen en behoeften van (wijk)bewoners veranderen en wij realiseren ons dat wij wendbaar dienen te 
zijn, kwaliteit moeten blijven leveren en financieel gezond dienen te blijven.   

 
Hoofdonderdeel  
(vanuit kaderbrief, kwaliteitskader 
of zorgverkoop) 

 
Te behalen resultaat/doelstelling 

 
Actie(s) om resultaat/doel  te behalen 
 
 

 
Evaluatieve opmerkingen 

 
Kwartaal- 
evaluatie 
Groen,  oranje, 
rood 

 
Eventuele werkzaamheden / 
voorbereidingen in het kader van 
de fusie 
 
Bron: Kaderbrief 
 

   Q1 Q2 Q3 Q4 

 
Lerende netwerken 
 
 
Bron: Kaderbrief en Kwaliteitskader 
 

 

 Minimaal 25% van de medewerkers van de locatie 
hebben in 2019 een werkbezoek gebracht aan een ander 
team en/of een andere locatie 

 

      

 
Samenwerken / netwerk (waar 
relevant) 

 Samenwerking met huisartsen  

 Samenwerking met 
woningcorporaties 

 Samenwerking met Zorgnetwerk 
Midden Brabant 

 

       

 
Medezeggenschap 

 Bewoners / familieleden 

 Medewerkers 
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4.9. Eikendonk PG 
Het (kwaliteits)jaarplan 2019 van locatie/afdeling Eikendonk PG 

 

 

 
WONEN EN ZORG 2020 
 
Wij zijn van betekenis voor alle ouderen in het woonzorgcentrum en eromheen. Wij ondersteunen hen bij leven en genieten. Zij kunnen op ons rekenen. Wij onderzoeken samen wat nodig en 
gewenst is. Wij bieden ondersteuning, veiligheid en vrijheid, en zoveel mogelijk individueel maatwerk waar het een zinvolle daginvulling betreft. Wij brengen mensen en partijen bij elkaar. 
Wij faciliteren en ontwikkelen (nieuwe) vormen van wonen en zorg, eventueel met inzet van innovaties en/of verschillende expertises.  

 
Hoofdonderdeel  
(vanuit ambitie 2020, kaderbrief, 
kwaliteitskader of zorgverkoop) 

 
Te behalen resultaat/doelstelling 

 
Actie(s) om resultaat/doel  te behalen 

 
Evaluatieve opmerkingen 

 
Kwartaal- 
evaluatie 
Groen,  oranje, 
rood 

 
(Nieuwe) woonzorgconcepten 
Preventieconcepten 
 
 
Bron: Ambitie 2020 en kaderbrief 
(wijkverpleging) 
 

 
 
 
 
 
 

  
 

Q1 Q2 Q3 Q4 

 
Klant in regie, autonomie en vrijheid 
Persoonsgerichte zorg en 
ondersteuning 
 
 
Bron: Ambitie 2020 en Kwaliteitskader 

 

 Medewerkers en vrijwilligers kennen de (wijk)bewoner, 
zij zijn geïnteresseerd 

 De (wijk)bewoner kan het leven leven, zoals hij het wil 
leven 

 Er is sprake van een actieve en respectvolle dialoog 
tussen bewoners en familie enerzijds en professionals en 
vrijwilligers anderzijds 

 Het ZLBP is van de (wijk)bewoner 

 De medezeggenschap van bewoners is goed 
georganiseerd voor elke woongroep. 

 
- De CR is betrokken bij elke woongroep. In Q1 

wordt duidelijk hoe deze betrokkenheid 
vorm krijgt. 
 

- 5 dagen per week, 3 uur per dag, op 9 
woongroepen, is er iemand aanwezigheid 
voor toezicht, bewegen, veiligheid en het 
welzijn van bewoners (61+ en of sfeermaker) 

 
- 7 dagen per week, 1 uur per dag, op 9 

woongroepen is er extra zorgpersoneel  
 
- 2 dagen per week (zaterdag en zondag), voor 

9 woongroepen is er 32 uur extra 
aanwezigheid,  voor toezicht en welzijn van 
bewoners  

 
- Inzet tactiel-stimulering 9 uur per week 
 
 

 
Bij een deel  van de woongroepen heeft de 
cliëntenraad (CR) kennis gemaakt. Is nog verder in 
ontwikkeling. TL sluiten 29-1-2020 aan bij CR overleg. 
 
De overige acties zijn gerealiseerd / ingezet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eind oktober opleiding klaar. Vanaf november inzetten. 

    

 
Leven & genieten 
Welzijn / Welbevinden 
 
 
Bron: Ambitie 2020 en Kwaliteitskader 

 

 De wijkbewoner ervaart gezelligheid en een zinvolle dag, 
kan elke dag deelnemen aan activiteiten, individueel of in 
groepsverband 

 De wijkbewoner kan naar buiten gaan, als hij of zij dat wil 

 Er is aandacht voor bewegen onder begeleiding 

 Welzijn 2.0./Bewoners ervaren meer welzijn 

 Bewoners worden ondersteund door hun familie.  

 
- Vergroten inzet complementaire zorg, 

specifiek tactiel stimulering, het opleiden van 
12 medewerkers voor locaties van Waalwijk 

 
- Geestelijk zorg voor mensen die tussen ‘wal 

en schip’ dreigen te vallen 
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 Familie wordt ondersteund door het team. 
 

- TL-ers nemen teams mee in welzijn 2.0.  
Inzet van de X-dienst wordt gecontinueerd. 
Handmassage wordt uitgebreid en geborgd. 
Eikendonk PG doet mee aan een verkennend 
muziek-project. 
 

- Teams betrekken de familie bij de 
woongroep. Er wordt elk kwartaal een 
bijeenkomst met de familie georganiseerd 
gericht op elkaar informeren, het bespreken 
van thema’s, het met elkaar in contact 
brengen van lotgenoten, etc. 
 

X-dienst is ingezet. 
Handmassage krijgt vorm en muziekproject gaat niet 
door. 
 
 
 
Op meerdere woongroepen worden er bijeenkomsten 
gehouden met familie. 

 
Veiligheid 
Kwaliteitsindicatoren, w.o. medicatie, 
decubitus, vrijheid beperkende 
maatregelen, e.d. 
Bron: Kwaliteitskader 

 

 Bewoners ervaren veiligheid en vrijheid.  

 Er is aanwezigheid op de huiskamer 

 Collega’s en vrijwilligers zijn goed geïnformeerd over wet- 
en regelgeving  

 
 

 
- Teams worden op de hoogte gebracht van de 

wet zorg en dwang. 
Systemen ondersteunen teams bij de 
uitvoering om bewoners veiligheid en 
vrijheid te laten ervaren. 

 
De praktische invulling loopt.  Bijeenkomsten met 
afgevaardigden van de 9 woongroepen worden 
vervolgd in 2020.  

    

 
Doelgroepen (expertises) 
 
 
Bron: Afspraken zorgkantoor 

 

 Geronthopsychiatrie en Jonge mensen met dementie  
 
 
 
 
 

 Parkinson 

 
- Acties m.b.t. de doelgroep 

Geronthopsychiatrie en jonge mensen met 
dementie worden vanuit de werkgroep 
vormgegeven en uitgezet in de organisatie en 
teams 
 

- Medewerkers worden opgeleid in 
deskundigheid m.b.t. doelgroep Parkinson. 

 

 
Lopend. Een aantal acties zijn al in volle gang en/of 
uitgevoerd. 

    

 

 

 
 

 
JIJ EN SCHAKELRING 2020 
 
We dragen zorg voor een voldoende professionele bezetting, deskundige collega’s -vakmensen-  die goed samenwerken en open communiceren. Teams waarop de bewoners en familie altijd 
kunnen terugvallen. Collega’s en vrijwilligers werken in samen verantwoordelijke teams. Teams waar collega’s en vrijwilligers zij aan zij en vanuit gelijkwaardigheid werken.  Teams die zoveel 
mogelijk zelfstandig opereren en de bewoners optimaal van dienst zijn, met de ondersteuning van een teamleider op de achtergrond. Collega’s en vrijwilligers zijn leergierig, leren van elkaar 
en van andere teams, en benutten de ruimte die ze hebben om dingen uit te proberen en te verbeteren ten gunste van de bewoners of het team. Teams helpen mee de goede reputatie van 
Schakelring te behouden en het imago van Schakelring verder uit te bouwen.   

 
Hoofdonderdeel  
(vanuit kaderbrief, kwaliteitskader 
of zorgverkoop) 

 
Te behalen resultaat/doelstelling 

 
Actie(s) om resultaat/doel  te behalen 
 
 

 
Evaluatieve opmerkingen 

 
Kwartaal- evaluatie 
Groen,  oranje, rood 

 
Het behouden van goede 
professionals en vrijwilligers 
 
Bron: Ambitie 2020 en Kaderbrief  
 

 
Verhogen vitaliteit medewerkers, voorkomen van 
verzuim 

 
Indien mogelijk inzet van 1 ergo-coach voor de 
medewerkers van 9 PG woongroepen (TTCP-
er) 
 
 

 
Anders vormgeven: 9 ergo-coaches i.p.v. 1 (elke woongroep 
1). Begin 2020 worden er 10 ergo-coaches opgeleid voor 9 
woongroepen en team nachtdienst 
 
 
 

Q1 Q2 Q3 Q4 



70 
 

 

 
 

 
JIJ EN SCHAKELRING 2020 
 
We dragen zorg voor een voldoende professionele bezetting, deskundige collega’s -vakmensen-  die goed samenwerken en open communiceren. Teams waarop de bewoners en familie altijd 
kunnen terugvallen. Collega’s en vrijwilligers werken in samen verantwoordelijke teams. Teams waar collega’s en vrijwilligers zij aan zij en vanuit gelijkwaardigheid werken.  Teams die zoveel 
mogelijk zelfstandig opereren en de bewoners optimaal van dienst zijn, met de ondersteuning van een teamleider op de achtergrond. Collega’s en vrijwilligers zijn leergierig, leren van elkaar 
en van andere teams, en benutten de ruimte die ze hebben om dingen uit te proberen en te verbeteren ten gunste van de bewoners of het team. Teams helpen mee de goede reputatie van 
Schakelring te behouden en het imago van Schakelring verder uit te bouwen.   

 
Werving en selectie van nieuwe 
mensen 
Bron: Ambitie 2020 en Kaderbrief 

 
Er is een optimale bezetting in elk team 

 
Teams ontvangen training en ondersteuning 
om zelf nieuwe collega’s en vrijwilligers te 
kunnen werven/selecteren. 
 

     

 
Goede mix  
Personeelssamenstelling 
Bron: Kwaliteitskader 
 

 
De deskundigheid binnen het team is op orde 

 
Collega’s zijn bevoegd en bekwaam, en 
ondersteunen elkaar om de deskundigheid 
binnen het team op orde te hebben/houden. 
Teams informeren de TL-er als zij de 
deskundigheid niet zelf op orde kunnen 
krijgen.   
Teams bespreken de rol/taakverdeling in het 
team en doen aanpassingen indien nodig. 
 

 
Kwaliteitsbewakers zijn ingezet en in ontwikkeling 

    

 
Ontwikkelen en opleiden 
Verhogen deskundigheid 
Bron: Kwaliteitskader 

 

 Vergroten kennis en kunde nieuwe wet zorg en 
dwang 

 
 

 Vergroten kennis en kunde sfeermakers 
 

 Vergroten kennis van de organisatie en kennis over 
belangrijke thema’s 

 
 
 

 

 Kennisimpuls dementie wordt voortgezet 

 
- Nieuwe wet “zorg en dwang” is bekend bij 

alle medewerkers en wordt 
geïmplementeerd  

 
- Training medewerkers 
 
- Collega’s nemen deel aan Ambitiedagen, 

beleidsvoorbereidende overleggen (BVO), 
Inspiratiedagen, e-learning, etc.  
Teams overleggen wie wanneer aan wat 
deelneemt. 
 

- Train de trainer. Kennisimpuls wordt 
gegeven en bijgewoond. 
 

 

 
Zie hierboven. Wordt in 2020 verder vormgegeven en 
uitgerold. 
 
 
Alle nieuwe sfeermakers zijn geschoold en/of scholing is 
gepland.  
 

    

 
Leiderschap / samen 
verantwoordelijk zijn 
Bron: Ambitie 2020 
 

 

 Teams zijn samen verantwoordelijk en de 
medewerkerstevredenheid wordt vergroot 
(n.a.v. de ontwikkelpunten uit het MTO 2018) 

 
- Elke collega plant een jaargesprek met de 

TL-er. 
- Elke collega heeft een 

communicatie/feedback training gedaan. 
- In elk team wordt zelfroosteren goed 

uitgevoerd. Elk team bespreekt met de TL-
er wat eventueel nog nodig is om dat goed 
te kunnen doen. 

- Klaproos en Sering doen mee aan de 
medewerker-monitor. Ook andere 
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JIJ EN SCHAKELRING 2020 
 
We dragen zorg voor een voldoende professionele bezetting, deskundige collega’s -vakmensen-  die goed samenwerken en open communiceren. Teams waarop de bewoners en familie altijd 
kunnen terugvallen. Collega’s en vrijwilligers werken in samen verantwoordelijke teams. Teams waar collega’s en vrijwilligers zij aan zij en vanuit gelijkwaardigheid werken.  Teams die zoveel 
mogelijk zelfstandig opereren en de bewoners optimaal van dienst zijn, met de ondersteuning van een teamleider op de achtergrond. Collega’s en vrijwilligers zijn leergierig, leren van elkaar 
en van andere teams, en benutten de ruimte die ze hebben om dingen uit te proberen en te verbeteren ten gunste van de bewoners of het team. Teams helpen mee de goede reputatie van 
Schakelring te behouden en het imago van Schakelring verder uit te bouwen.   

interventies kunnen worden overwogen, 
afhankelijk van wat nodig is. 

- In elk team wordt het verzuim besproken 
(i.s.m. adviseur verzuim) 
 

Sering is positief afgesloten met goed resultaat. Na een half 
jaar wordt er een terugkomdag gepland. Klaproos doet niet 
mee.  
 
Toegepast waar nodig.  

 
Verhogen productiviteit  
Efficiënt werken 
 
 
Bron: Kwaliteitskader 

 

 Administratieve lasten zijn teruggebracht 

 
- 6 uur per maand per PG woongroep is er 

extra tijd voor administratieve 
ondersteuning ter vergroting 
productiviteit teams 

 
- Het verhogen van de inzet van het flex-

team 
 

 
Er wordt bekeken of dit op een andere manier gerealiseerd 
kan worden. 
 
 
 
In actie.  

    

 
MTO aandachtspunten 
 
Bron: Kaderbrief 
 

 

 Tips & Tops 

 
Zie bij SVT 

     

Overig 
Eventuele andere locatie-zaken 
 
Bron: 

 

 Specialisatie psychogeriatrie 
 
 
 

 De BHV is op orde en collega’s weten wat te doen bij 
calamiteiten. Hierdoor ervaren zij rust. 
 

 
- TL-ers en collega’s kijken in Q1 samen 

naar de mogelijkheden om teams verder 
te specialiseren in psychogeriatrie en 
ondernemen hierop actie (Q2-Q4). 

- Er is een plan waarin o.a. is opgenomen 
hoe collega’s op de afdeling/locatie waar 
zij werken, worden geschoold voor het 
geval zich calamiteiten voordoen (BHV). 
 
 
 

 
Vacature GGZ verpleegkundige staat klaar, maar is nog niet 
geplaatst. Beveiliging wordt indien nodig ingezet. GVP-ers in 
opleiding gestart (zie ook andere onderwerpen). 
 
Een paar teams moeten nog een rondgang doen.  

    

 

 

 
 

 
 
INNOVEREN 2020 
 
Innoveren is voor ons het verbeteren of vernieuwen van producten, diensten, (werk)processen, etc. op een manier die voordeel oplevert voor de bewoner of het team. We kijken mee bij of 
werken mee met andere teams, we experimenteren, we proberen dingen uit en kijken wat wel en niet werkt. We delen de tips en tops binnen de organisatie met elkaar, bijv. via NIEUWS 
op het digitaal werkplein of de regiegroep Innovatie.     

 
Hoofdonderdeel  

 
Te behalen resultaat/doelstelling 

 
Actie(s) om resultaat/doel  te behalen 
 

 
Evaluatieve opmerkingen 

 
Kwartaal- 
evaluatie 



72 
 

(vanuit kaderbrief, kwaliteitskader 
of zorgverkoop) 

 Groen,  oranje, 
rood 

 
Sociale innovatie 
 
 
Bron: Kaderbrief 

 

 Minimaal 1 innovatief project in elke locatie 
 
 
 
 

 
Hier verwijzen wij naar de extra aandacht voor 
welzijn voor bewoners d.m.v. sfeermakers op de 
huiskamer, de X-dienst, handmassages, het 
muziekproject, familie-ondersteuning, etc. 

 Q1 Q2 Q3 Q4 

 
Inzet van extra of nieuwe 
technologie 
 
 
Bron: Kaderbrief en Kwaliteitskader 

 

 Minimaal 1 innovatief project in elke locatie 
 
 
 
 
 

 
Teams en TL-ers kijken welke mogelijkheden er 
zijn om bewoners (meer) vrijheid te geven, 
d.m.v. o.a.  
- Leefcirkels 
- Nachtzorg/toezicht (domotica) 
- GPS 
 

 
Instant Care, Tessa, Wolk, CRDL etc. Meer informatie 
over innovatie wordt gedeeld. Continu bekijken naar 
mogelijkheden innovaties 

    

 

 

 

 
 
SCHAKELVERMOGEN 2020 
 
Ook in de toekomst moeten  (wijk)bewoners op ons kunnen blijven rekenen als betrouwbare partner. We bewegen daarom mee met de veranderingen in de ouderenzorg en binnen 
Schakelring. We willen een sterke maatschappelijk verankerde partner blijven. De wensen en behoeften van (wijk)bewoners veranderen en wij realiseren ons dat wij wendbaar dienen te 
zijn, kwaliteit moeten blijven leveren en financieel gezond dienen te blijven.   

 
Hoofdonderdeel  
(vanuit kaderbrief, kwaliteitskader 
of zorgverkoop) 

 
Te behalen resultaat/doelstelling 

 
Actie(s) om resultaat/doel  te behalen 
 
 

 
Evaluatieve opmerkingen 

 
Kwartaal- 
evaluatie 
Groen,  oranje, 
rood 

    Q1 Q2 Q3 Q4 

 
Lerende netwerken 
 
 
Bron: Kaderbrief en Kwaliteitskader 
 
 
 
 

 
 

      

 
Samenwerken / netwerk (waar 
relevant) 

 Samenwerking met huisartsen  

 Samenwerking met 
woningcorporaties 

 Samenwerking met Zorgnetwerk 
Midden Brabant 
 

Bron: afspraken zorgkantoor 
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SCHAKELVERMOGEN 2020 
 
Ook in de toekomst moeten  (wijk)bewoners op ons kunnen blijven rekenen als betrouwbare partner. We bewegen daarom mee met de veranderingen in de ouderenzorg en binnen 
Schakelring. We willen een sterke maatschappelijk verankerde partner blijven. De wensen en behoeften van (wijk)bewoners veranderen en wij realiseren ons dat wij wendbaar dienen te 
zijn, kwaliteit moeten blijven leveren en financieel gezond dienen te blijven.   

 
Medezeggenschap 

 Bewoners / familieleden 

 Medewerkers 
 
Bron: Kaderbrief 
 

 
 

 Familie heeft toegang in alle rapportages van 
mantelzorgportaal Caren 

 
Hier verwijzen wij ook graag naar hetgeen 
gezegd is bij Wonen & Zorg en het streven de CR 
meer te betrekken bij de woongroepen. 
 

     

 

4.10. Eikendonk Somatiek  
Het (kwaliteits)jaarverslag 2019 van afdeling Eikendonk Somatiek 

 

 

 
WONEN EN ZORG 2020 
 
Wij zijn van betekenis voor alle ouderen in het woonzorgcentrum en eromheen. Wij ondersteunen hen bij leven en genieten. Zij kunnen op ons rekenen. Wij onderzoeken samen wat nodig en 
gewenst is. Wij bieden ondersteuning, veiligheid en vrijheid, en zoveel mogelijk individueel maatwerk waar het een zinvolle daginvulling betreft. Wij brengen mensen en partijen bij elkaar. 
Wij faciliteren en ontwikkelen (nieuwe) vormen van wonen en zorg, eventueel met inzet van innovaties en/of verschillende expertises.  

 
Hoofdonderdeel  
(vanuit ambitie 2020, kaderbrief, 
kwaliteitskader of zorgverkoop) 

 
Te behalen resultaat/doelstelling 

 
Actie(s) om resultaat/doel  te behalen 

 
Evaluatieve opmerkingen 

 
Kwartaal- 
evaluatie 
Groen,  oranje, 
rood 

 
(Nieuwe) woonzorgconcepten 
Preventieconcepten 
 
Bron: Ambitie 2020 en kaderbrief 
(wijkverpleging) 

 
Binnen het Eikendonk Somatiek willen we op de begane 
grond de Parkinsonafdeling verder ontwikkelen. Hier willen 
we vooral betrokken behandelaren vanuit Behandeling en 
Begeleiding bij betrekken. Ook de dagbehandeling  en de 
thuiszorg worden  hier actief bij betrokken. Zo proberen in de 
volledige keten van de cliënt te werken vanuit een bepaald 
principe. Er moet meer aandacht naar de Parkinson cliënt in 
de volledige keten. Dit alles vanuit een eenduidig principe. 
Ook zal er aandacht zijn voor de mantelzorger. 
 
 
 
 

 
Tijdens maandelijkse evaluatie waar alle 
betrokkenen aanwezig zijn worden afspraken 
gemaakt en worden casussen besproken. Van 
daaruit worden acties uitgezet en vindt men de 
verbinding met elkaar wat ten goede komt van 
de cliënt. 

 
 

Q1 Q2 Q3 Q4 

 
Klant in regie, autonomie en vrijheid 
Persoonsgerichte zorg en 
ondersteuning 
 
 
Bron: Ambitie 2020 en Kwaliteitskader 

 

 Medewerkers en vrijwilligers kennen de (wijk)bewoner, 
zij zijn geïnteresseerd 

 De (wijk)bewoner kan het leven leven, zoals hij het wil 
leven 

 
- Extra uren beschikbaar voor aanwezigheid in 

de huiskamers. Sfeermaker. 7 dagen per 
week, te verdelen over de huiskamers 

 
- Per dag 1 uur extra inzetbaar per woonlaag 
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 Er is sprake van een actieve en respectvolle dialoog 
tussen bewoners en familie enerzijds en professionals en 
vrijwilligers anderzijds 

 Het ZLBP is van de (wijk)bewoner 
 

 
Leven & genieten 
Welzijn / Welbevinden 
 
 
Bron: Ambitie 2020 en Kwaliteitskader 

 

 De wijkbewoner ervaart gezelligheid en een zinvolle dag, 
kan elke dag deelnemen aan activiteiten, individueel of in 
groepsverband 

 De wijkbewoner kan naar buiten gaan, als hij of zij dat wil 

 Er is aandacht voor bewegen onder begeleiding 

 
- Er is een bewegingsagoog aanwezig om 

bewegen onder begeleiding toe te passen. 
4.5 dagen per week, 4 uur per dag, 1 voor 
het hele pand. 

 
- Opleiden van 2 medewerkers op 

complementaire zorg. Handmassage en 
aromatherapie. Opleiding beweegagoog, 
RGM practitioner 

 

 
 
 
 
 
 
 

    

 
Veiligheid 
Kwaliteitsindicatoren, w.o. medicatie, 
decubitus, vrijheid beperkende 
maatregelen, e.d. 
Bron: Kwaliteitskader 

 

 Er is aanwezigheid op de huiskamer 
 
 
 
 
 

 
- Met het team wordt besproken hoe dit 

gerealiseerd kan worden. 

     

 
Doelgroepen (expertises) 
 
 
Bron: Afspraken zorgkantoor 
 

 
 
Zie nieuwe woonzorgconcepten  
 
 

      

 

 

 
 

 
JIJ EN SCHAKELRING 2020 
 
We dragen zorg voor een voldoende professionele bezetting, deskundige collega’s -vakmensen-  die goed samenwerken en open communiceren. Teams waarop de bewoners en familie 
altijd kunnen terugvallen. Collega’s en vrijwilligers werken in samen verantwoordelijke teams. Teams waar collega’s en vrijwilligers zij aan zij en vanuit gelijkwaardigheid werken.  Teams 
die zoveel mogelijk zelfstandig opereren en de bewoners optimaal van dienst zijn, met de ondersteuning van een teamleider op de achtergrond. Collega’s en vrijwilligers zijn leergierig, 
leren van elkaar en van andere teams, en benutten de ruimte die ze hebben om dingen uit te proberen en te verbeteren ten gunste van de bewoners of het team. Teams helpen mee de 
goede reputatie van Schakelring te behouden en het imago van Schakelring verder uit te bouwen.   

 
Hoofdonderdeel  
(vanuit kaderbrief, kwaliteitskader 
of zorgverkoop) 

 
Te behalen resultaat/doelstelling 

 
Actie(s) om resultaat/doel  te behalen 
 
 

 
Evaluatieve opmerkingen 

 
Kwartaal- 
evaluatie 
Groen,  oranje, 
rood 

 
Het behouden van goede 
professionals en vrijwilligers 
 
Bron: Ambitie 2020 en Kaderbrief  
 

 

 Begeleiden van intervisie groepen, 6 x per jaar. Leren 
vragen en het bevorderen van deskundigheid en zo de 
kwaliteit van het werk te verbeteren.  

 
- Inzetten van een trainer extern 

 
Wordt nog over de vorm nagedacht. 
 
Men vindt elkaar ook steeds meer om onderling te 
sparren. 
 
 

Q1 Q2 Q3 Q4 
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JIJ EN SCHAKELRING 2020 
 
We dragen zorg voor een voldoende professionele bezetting, deskundige collega’s -vakmensen-  die goed samenwerken en open communiceren. Teams waarop de bewoners en familie 
altijd kunnen terugvallen. Collega’s en vrijwilligers werken in samen verantwoordelijke teams. Teams waar collega’s en vrijwilligers zij aan zij en vanuit gelijkwaardigheid werken.  Teams 
die zoveel mogelijk zelfstandig opereren en de bewoners optimaal van dienst zijn, met de ondersteuning van een teamleider op de achtergrond. Collega’s en vrijwilligers zijn leergierig, 
leren van elkaar en van andere teams, en benutten de ruimte die ze hebben om dingen uit te proberen en te verbeteren ten gunste van de bewoners of het team. Teams helpen mee de 
goede reputatie van Schakelring te behouden en het imago van Schakelring verder uit te bouwen.   

 
Werving en selectie van nieuwe 
mensen 
Bron: Ambitie 2020 en Kaderbrief 
 

 

 Meer personeel ( deskundig) voor flexteam. 

 
- Leerlingen op de afdeling worden bij elke 

periode gevraagd of zij een bijbaan willen bij 
Schakelring.  

     

 
Ontwikkelen en opleiden 
Verhogen deskundigheid 
Bron: Kwaliteitskader 
 

 

 Er wordt individueel gekeken met de medewerker naar 
de behoeft voor ontwikkeling en de meerwaarde voor 
de afdeling.  

 
- Er komen twee Parkinsonverpleegkundige op 

de Begane grond. 
- Er vindt een interne scholing plaats om  de 

complementaire zorg door meer 
verzorgende te kunnen laten geven.  

- Scholen van meer Persoonlijk begeleiders.  
 

     

 
Leiderschap / samen 
verantwoordelijk zijn 
 
Bron: Ambitie 2020 
 

 

 Ontwikkeling naar volgende fase samen 
verantwoordelijk team.  

 
- Constante aandacht in iedere teamoverleg. 
- Continu kijken naar de verdeling van taken. 
- Teambuilding 2019 in het teken van het 

samen verantwoordelijk team. Waar komen 
we vandaan en hoe is het nu? Wat is er nog 
nodig en hoe gaan we dit bereiken?  

 
Aandacht in het teamoverleg is er wel er wordt goed 
gekeken naar de taken. Invulling team-building moet 
nog plaats vinden. 

    

 
Verhogen productiviteit  
Efficiënt werken 
Bron: Kwaliteitskader 

 

 Administratieve lasten zijn teruggebracht 

 
- Het inzetten van extra uren administratieve 

werkzaamheden + andere taken.. Hierbij 
denken aan het invullen van werkbonnen, 
boodschappenlijsten maken, bijvullen kasten 
magazijn etc. 8 uur per maand 
 

 
 
 

    

 
MTO aandachtspunten 
 
 
Bron: Kaderbrief 

 

 Tips & Tops 
 
 
 
 

 
- Aandacht hiervoor in het teamoverleg. 

     

 

 

 
 

 
 
INNOVEREN 2020 
 
Innoveren is voor ons het verbeteren of vernieuwen van producten, diensten, (werk)processen, etc. op een manier die voordeel oplevert voor de bewoner of het team. We kijken mee bij of 
werken mee met andere teams, we experimenteren, we proberen dingen uit en kijken wat wel en niet werkt. We delen de tips en tops binnen de organisatie met elkaar, bijv. via NIEUWS 
op het digitaal werkplein of de regiegroep Innovatie.     
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Hoofdonderdeel  
(vanuit kaderbrief, kwaliteitskader 
of zorgverkoop) 

Te behalen resultaat/doelstelling Actie(s) om resultaat/doel  te behalen 
 
 

Evaluatieve opmerkingen Kwartaal- 
evaluatie 
Groen,  oranje, 
rood 

 
Sociale innovatie 
 
 
Bron: Kaderbrief 

 

 Minimaal 1 innovatief project in elke locatie 
 
 
 
 

 
- Meer bewegen voor onze bewoners. Dit zou 

structureel aandacht moeten krijgen op de 
afdeling. 

 
Begin is gemaakt met aannemen beweegagoog. 

Q1 Q2 Q3 Q4 

 
Inzet van extra of nieuwe 
technologie 
 
 
Bron: Kaderbrief en Kwaliteitskader 

 

 Minimaal 1 innovatief project in elke locatie 
 
 
 
 
 
 

      

 
Werken met domotica-toepassingen 
/ zorgtechnologieën voor de 
thuissituatie 
 
 
Bron: Kaderbrief 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
- We gaan onderzoeken of er toepassingen 

zijn voor bewoners die graag lichamelijk 
contact willen door aanrakingen.  

 

     

 

 

 

 
 
SCHAKELVERMOGEN 2020 
 
Ook in de toekomst moeten  (wijk)bewoners op ons kunnen blijven rekenen als betrouwbare partner. We bewegen daarom mee met de veranderingen in de ouderenzorg en binnen 
Schakelring. We willen een sterke maatschappelijk verankerde partner blijven. De wensen en behoeften van (wijk)bewoners veranderen en wij realiseren ons dat wij wendbaar dienen te 
zijn, kwaliteit moeten blijven leveren en financieel gezond dienen te blijven.   

 
Hoofdonderdeel  
(vanuit kaderbrief, kwaliteitskader 
of zorgverkoop) 

 
Te behalen resultaat/doelstelling 

 
Actie(s) om resultaat/doel  te behalen 
 
 

 
Evaluatieve opmerkingen 

 
Kwartaal- 
evaluatie 
Groen,  oranje, 
rood 

    Q1 Q2 Q3 Q4 

 
Lerende netwerken 
 
 
 
Bron: Kaderbrief en Kwaliteitskader 
 

 

 Minimaal 25% van de medewerkers van de locatie 
hebben in 2019 een werkbezoek gebracht aan een ander 
team en/of een andere locatie 

 

  
Men staat open voor een werkbezoek. Men ziet de 
meerwaarde. 
 
 

    

 
Samenwerken / netwerk (waar 
relevant) 

 

 Contacten leggen met Parkinsonverpleegkundige binnen 
de regio.  
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SCHAKELVERMOGEN 2020 
 
Ook in de toekomst moeten  (wijk)bewoners op ons kunnen blijven rekenen als betrouwbare partner. We bewegen daarom mee met de veranderingen in de ouderenzorg en binnen 
Schakelring. We willen een sterke maatschappelijk verankerde partner blijven. De wensen en behoeften van (wijk)bewoners veranderen en wij realiseren ons dat wij wendbaar dienen te 
zijn, kwaliteit moeten blijven leveren en financieel gezond dienen te blijven.   

 Samenwerking met huisartsen  

 Samenwerking met 
woningcorporaties 

 Samenwerking met Zorgnetwerk 
Midden Brabant 
 

Bron: afspraken zorgkantoor 
 

- Expertise uitwisselen met elkaar. Dit om de 
zorg rondom de Parkinson cliënt te 
verhogen.  

 
Medezeggenschap 

 Bewoners / familieleden 

 Medewerkers 
 
Bron: Kaderbrief 
 

 

 MDO met de bewoner en familie 

 
- Onderzoeken hoe dit vorm gegeven kan 

worden. 
- Bewoner en familie hierover informeren. 
- Behandelaren informeren en afspraken 

maken over hoe het overleg gaat verlopen.  

 
Q3: Is een moeilijk proces omdat hier ook behandelaren 
bij betrokken zijn. 
 
Q4: Plan van aanpak wordt gemaakt.  

    

 

4.11. Behandeling en Begeleiding (B&B) 
Het (kwaliteits)jaarverslag 2019 van afdeling B&B 

 

 

 
WONEN EN ZORG 2020 
 
Wij zijn van betekenis voor alle ouderen in het woonzorgcentrum en eromheen. Wij ondersteunen hen bij leven en genieten. Zij kunnen op ons rekenen. Wij onderzoeken samen wat nodig en 
gewenst is. Wij bieden ondersteuning, veiligheid en vrijheid, en zoveel mogelijk individueel maatwerk waar het een zinvolle daginvulling betreft. Wij brengen mensen en partijen bij elkaar. 
Wij faciliteren en ontwikkelen (nieuwe) vormen van wonen en zorg, eventueel met inzet van innovaties en/of verschillende expertises.  

 
Hoofdonderdeel  
(vanuit ambitie 2020, kaderbrief, 
kwaliteitskader of zorgverkoop) 

 
Te behalen resultaat/doelstelling 

 
Actie(s) om resultaat/doel  te behalen 

 
Evaluatieve opmerkingen 

 
Kwartaal- 
evaluatie 
Groen,  oranje, 
rood 

 
(Nieuwe) woonzorgconcepten 
Preventieconcepten 
 
Bron: Ambitie 2020 en kaderbrief 
(wijkverpleging) 
 

 

 Expertise in de wijk versterken  (zie behouden 
professionals bij Jij & Schakelring)  

 
 

  
 

Q1 Q2 Q3 Q4 

 
Klant in regie, autonomie en vrijheid 
Persoonsgerichte zorg en 
ondersteuning 
 
 

 

 B&B draagt bij aan de implementatie van de wet Zorg & 
Dwang  binnen Schakelring 

 De relatie tussen de persoonlijke gezondheidsomgeving 
(PGO) van de bewoner en het behandeldossier  wordt 
omgezet in beleid voor Schakelring 

 
- Commissie vergaderingen bijwonen 

Beleid voorstellen 
Nieuwe notitie tot stand helpen brengen 

 

 
Vanaf Q2 RVS. Visie bijeenkomst is geweest in Q3. 
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Bron: Ambitie 2020 en Kwaliteitskader - Rechten, plichten uitzoeken (eventueel in 
BCB verband) in relatie tot verschillende 
behandeldossiers 
 

 
Leven & genieten 
Welzijn / Welbevinden 
 
 
Bron: Ambitie 2020 en Kwaliteitskader 
 

       

 
Veiligheid 
 
Kwaliteitsindicatoren, w.o. medicatie, 
decubitus, vrijheid beperkende 
maatregelen, e.d. 
Bron: Kwaliteitskader 
 

 

 B&B levert de expertise om te komen tot veiligheid m.b.t. 
medicatie, decubitus, incidenten, vallen, 
vrijheidsbeperking, antibioticagebruik, hygiëne etc. 

 B&B levert de aandacht functionaris voor de meldcode 
huiselijk geweld 

 
- Ondersteunen deelname aan commissies en 

werkgroepen 
 

- Beleidsdocument in CMT brengen 
 

     

 
Doelgroepen (expertises) 
 
 
Bron: Afspraken zorgkantoor 

 

 Parkinsonexpertise wordt uitgebouwd 

 Jonge mensen met dementie expertise wordt uitgebouwd 
in Eekhof 

 Gerontopsychiatrische expertise wordt opgebouwd  in de 
betreffende werkgroep 

 De complementaire behandelmethode van Visualisatie 
wordt beoordeeld voor andere doelgroepen dan de 
electieve orthopedie. 

 

 
- Uitrol van het beleidsdocument Zorg voor 

mensen met Parkinson in de locaties van 
Schakelring en daarbuiten 

- Expertise vastleggen in bijvoorbeeld een 
zorgprogramma 

- Binnen BCB verband zal de visualisatie nader 
beoordeeld worden na eerst een symposium 
te hebben gehouden over de resultaten.  

 
 

    

 
Overig 
Eventuele andere locatie-zaken 
 
 

 

 Er is helderheid op de verschillende behandel-, 
begeleidingsmethoden die toegepast kunnen worden bij 
onbegrepen voor collega’s buiten B&B  

 
- Een heldere uiteenzetting of indien mogelijk 

beslisboom tot stand brengen  

     

 

 

 
 

 
JIJ EN SCHAKELRING 2020 
 
We dragen zorg voor een voldoende professionele bezetting, deskundige collega’s -vakmensen-  die goed samenwerken en open communiceren. Teams waarop de bewoners en familie altijd 
kunnen terugvallen. Collega’s en vrijwilligers werken in samen verantwoordelijke teams. Teams waar collega’s en vrijwilligers zij aan zij en vanuit gelijkwaardigheid werken.  Teams die 
zoveel mogelijk zelfstandig opereren en de bewoners optimaal van dienst zijn, met de ondersteuning van een teamleider op de achtergrond. Collega’s en vrijwilligers zijn leergierig, leren van 
elkaar en van andere teams, en benutten de ruimte die ze hebben om dingen uit te proberen en te verbeteren ten gunste van de bewoners of het team. Teams helpen mee de goede reputatie 
van Schakelring te behouden en het imago van Schakelring verder uit te bouwen.   

 
Hoofdonderdeel  
(vanuit kaderbrief, kwaliteitskader 
of zorgverkoop) 

 
Te behalen resultaat/doelstelling 

 
Actie(s) om resultaat/doel  te behalen 
 
 

 
Evaluatieve opmerkingen 

 
Kwartaal- 
evaluatie 
Groen,  oranje, 
rood 

   
- SO opleiding invullen met één kandidaat 

 

 
Q1 Q2 Q3 Q4 
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JIJ EN SCHAKELRING 2020 
 
We dragen zorg voor een voldoende professionele bezetting, deskundige collega’s -vakmensen-  die goed samenwerken en open communiceren. Teams waarop de bewoners en familie altijd 
kunnen terugvallen. Collega’s en vrijwilligers werken in samen verantwoordelijke teams. Teams waar collega’s en vrijwilligers zij aan zij en vanuit gelijkwaardigheid werken.  Teams die 
zoveel mogelijk zelfstandig opereren en de bewoners optimaal van dienst zijn, met de ondersteuning van een teamleider op de achtergrond. Collega’s en vrijwilligers zijn leergierig, leren van 
elkaar en van andere teams, en benutten de ruimte die ze hebben om dingen uit te proberen en te verbeteren ten gunste van de bewoners of het team. Teams helpen mee de goede reputatie 
van Schakelring te behouden en het imago van Schakelring verder uit te bouwen.   

Het behouden van goede 
professionals en vrijwilligers 
 
 
Bron: Ambitie 2020 en Kaderbrief  

 Voldoende medische expertise in een krappe 
arbeidsmarkt om alle vragen van (wijk)bewoners 
te kunnen beantwoorden (zie ook ontwikkelen en 
opleiden) 

 Formatie fysiotherapie op orde houden met 
toename zorgvraag in GRZ die wordt ingezet 
vanuit WLZ 

 Expertise wondzorg uitbouwen 

 Verpleegkundige expertise Parkinson uitbreiden 
 

- Een basisarts aannemen zodra de SO 
opleiding start (behoud formatie) 

- Verpleegkundig Specialist opleiden en 
evalueren of deze functie 
ondersteunend  is. 

- Uitbreiding fysiotherapie 
- Uitbreiding  wondverpleegkundige uren 
- Uitbreiding Parkinson verpleegkundige 

formatie 

 
Werving en selectie van nieuwe 
mensen 
 
 
Bron: Ambitie 2020 en Kaderbrief 

 

 Formatie Casemanagers voor mensen met 
dementie  op orde houden in een toenemende 
marktvraag. 
 

 
- Zie ontwikkelen & opleiden 

     

 
Goede mix  
Personeelssamenstelling 
 
 
Bron: Kwaliteitskader 
 

 

 Ontdekken of de verpleegkundig specialist een 
goed e aanvulling is in het medisch team  

 
- Opleiden van een verpleegkundig 

Specialist (zie het behouden van goede 
professionals) 
 

     

Ontwikkelen en opleiden 
Verhogen deskundigheid 
 
 
Bron: Kwaliteitskader 

 

 Opleiden van een Specialist 
Ouderengeneeskunde 

 Stageplaatsen bieden aan studenten fysio-, 
ergotherapie 

 Verpleegkundig  Specialist in opleiding 

 Master Social Work door een casemanager/ wzc 

 Promotie onderzoek naar middelen 
afhankelijkheid intramuraal  

 Opleiden van 2 GZ-psychologen 

 Casemanagers opleiden  

 Begeleiders/ behandelaren behouden hun 
kwalificaties 

 De functie van adviseur gespreksvoering 
(gespreksondersteuner) is eind 2019 in alle teams 
bekend. De eerste tussen evaluatie heeft eind 
2019 plaatsgevonden.  
 
 

 
- Bieden van opleidingsplaatsen, 

stimuleren van ontwikkeling en scholing. 
Creëren van opleidingsplaatsen en 
aanvragen van subsidies. Iedereen er 
van doordrongen laten zijn dat behoud 
van de eigen kwaliteit een eigen 
verantwoordelijkheid is. 

- PR rondom functie 
gespreksondersteuner en organiseren 
van een evaluatie van de functie eind 
2019.  
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JIJ EN SCHAKELRING 2020 
 
We dragen zorg voor een voldoende professionele bezetting, deskundige collega’s -vakmensen-  die goed samenwerken en open communiceren. Teams waarop de bewoners en familie altijd 
kunnen terugvallen. Collega’s en vrijwilligers werken in samen verantwoordelijke teams. Teams waar collega’s en vrijwilligers zij aan zij en vanuit gelijkwaardigheid werken.  Teams die 
zoveel mogelijk zelfstandig opereren en de bewoners optimaal van dienst zijn, met de ondersteuning van een teamleider op de achtergrond. Collega’s en vrijwilligers zijn leergierig, leren van 
elkaar en van andere teams, en benutten de ruimte die ze hebben om dingen uit te proberen en te verbeteren ten gunste van de bewoners of het team. Teams helpen mee de goede reputatie 
van Schakelring te behouden en het imago van Schakelring verder uit te bouwen.   

 
Leiderschap / samen 
verantwoordelijk zijn 
 
 
Bron: Ambitie 2020 
 

 

 Teamevaluatie ’s zonder  leidinggevende 

 
- Zodra er een instrument is vanuit 

afdeling Middelen dit gaan uitproberen  
(al dan niet met ondersteuning) 
 

 
Er is een zeer brede workshop geweest om de contouren van 
teamevaluatie vast te stellen binnen Schakelring. Verdere uitwerking 
in fusieverband. 

    

 
Verhogen productiviteit  
Efficiënt werken 
 
Bron: Kwaliteitskader 
 

 

 Werkgroepen, projectgroepen, commissies zijn 
eind van het jaar geëvalueerd op bestaansrecht 

 
- Na de inventarisatie van 2018 de 

werkgroepen in het B&B successievelijk 
evalueren op nut en effectiviteit. 
 

 
Inventarisatie is geweest. Verdere overlegstructuur en 
kwaliteitsstructuur wordt in fusieverband opgesteld. 

    

 
MTO aandachtspunten 
 
 
Bron: Kaderbrief 

 

 Cliëntgerichtheid behouden 

 Goede onderlinge samenwerking behouden 

 Werkdruk aanvaardbaar maken, houden 

 Communicatie onderling verbeteren 
 

 
- Verbeterplan (in de maak) MTO 

uitvoeren  

 
Van de vijf acties zijn er vier afgerond Q3. 

    

 
Overig 
Eventuele andere locatie-zaken 
 
 
Bron: 

 

 Ondersteuning kunnen bieden bij een moreel 
beraad in een (multidisciplinair) team 

 
- Scholing in company via BCB volgen 

door vier medewerkers van Schakelring 

 
Scholing is gevolgd en implementatie volgt in Q3 

    

 

 

 

 
 

 
 
INNOVEREN 2020 
 
Innoveren is voor ons het verbeteren of vernieuwen van producten, diensten, (werk)processen, etc. op een manier die voordeel oplevert voor de bewoner of het team. We kijken mee bij of 
werken mee met andere teams, we experimenteren, we proberen dingen uit en kijken wat wel en niet werkt. We delen de tips en tops binnen de organisatie met elkaar, bijv. via NIEUWS op 
het digitaal werkplein of de regiegroep Innovatie.     

 
Hoofdonderdeel  
(vanuit kaderbrief, kwaliteitskader 
of zorgverkoop) 

 
Te behalen resultaat/doelstelling 

 
Actie(s) om resultaat/doel  te behalen 
 
 

 
Evaluatieve opmerkingen 

 
Kwartaal- 
evaluatie 
Groen,  oranje, 
rood 

 
Sociale innovatie 

  
- Projectdeelname  

  
 

Q1 Q2 Q3 Q4 
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Bron: Kaderbrief 

 Dementievriendelijke gemeenschappen worden 
ondersteund vanuit B&B in Heusden, Waalwijk en 
loon op Zand 

 Brabantse Proeftuin Dementie wordt 
ondersteund in projecten (smakelijk & cultuur 
sensitieve zorg) 

 Mantelzorgondersteuningsproject vanuit de 
transitie middelen Zorgkantoor samen met 
regiopartners 
 

 
 
 
 
 
- Projectplan uitwerken met De Wever en 

uitrollen in regio Noord. Contacten met 
Zuid om het ook daar te verwezenlijken. 

 
 
 
 
 
Voorbereidingen zijn getroffen en projectleider is aangesteld.  
In Q3 staat het project in de steigers. Uitrol vanaf Q4 is de planning. 

 
Inzet van extra of nieuwe 
technologie 
 
Bron: Kaderbrief en Kwaliteitskader 
 

 

 Facetime voor groepen (MDO’s) 

 
- Pilot opzetten zodra Apple deze 

mogelijkheid gereed heeft (planning 
loopt achter) 

 
Pilot is geweest. Technisch werkt het niet goed. Gewacht wordt op 
teams viewer. In Q3 geen ontwikkeling. 

    

 
Werken met domotica-
toepassingen / zorgtechnologieën 
voor de thuissituatie 
 
Bron: Kaderbrief 
 

 

 Bijdragen aan het dossier innovatie 

 
- Besprekingen, werkgroepen, pilots etc. 

ondersteunen  

 
 

    

 
Overig 
Eventuele andere locatie-zaken 
  

 

 Nieuwe thematische uitgave van het boekje 
verrukkelijk vloeibaar 

 
- Receptuur ontwikkelen, uitproberen en 

vormgeven  

 
Verwachting is nog steeds dat rond de jaarwisseling de uitgave 
gedrukt en wel klaar is.  

    

 

 

 

 
 
SCHAKELVERMOGEN 2020 
 
Ook in de toekomst moeten  (wijk)bewoners op ons kunnen blijven rekenen als betrouwbare partner. We bewegen daarom mee met de veranderingen in de ouderenzorg en binnen 
Schakelring. We willen een sterke maatschappelijk verankerde partner blijven. De wensen en behoeften van (wijk)bewoners veranderen en wij realiseren ons dat wij wendbaar dienen te zijn, 
kwaliteit moeten blijven leveren en financieel gezond dienen te blijven.   

 
Hoofdonderdeel  
(vanuit kaderbrief, 
kwaliteitskader of zorgverkoop) 

 
Te behalen resultaat/doelstelling 

 
Actie(s) om resultaat/doel  te behalen 
 
 

 
Evaluatieve opmerkingen  

 
Kwartaal- 
evaluatie 
Groen,  oranje, 
rood 

 
Eventuele werkzaamheden / 
voorbereidingen in het kader van 
de fusie 
 
Bron: Kaderbrief 
 

 

 Meeloop dag  in of Volckaert of De Riethorst 
Stromenland voor diegenen die in de GRZ werkzaam 
zijn 

 Zie ook lerende netwerken 

 
- Inplannen binnen de geboden 

mogelijkheden 

 Q1 Q2 Q3 Q4 

 
Lerende netwerken 
 

 Paramedici, psychologen, artsen nemen deel aan 
intercollegiale toetsingen 

 Behandel centrum Brabant  door ontwikkelen 

- Bijeenkomsten actief bijwonen 
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SCHAKELVERMOGEN 2020 
 
Ook in de toekomst moeten  (wijk)bewoners op ons kunnen blijven rekenen als betrouwbare partner. We bewegen daarom mee met de veranderingen in de ouderenzorg en binnen 
Schakelring. We willen een sterke maatschappelijk verankerde partner blijven. De wensen en behoeften van (wijk)bewoners veranderen en wij realiseren ons dat wij wendbaar dienen te zijn, 
kwaliteit moeten blijven leveren en financieel gezond dienen te blijven.   

 
Bron: Kaderbrief en Kwaliteitskader 

 Iedere B&B medewerker die dit wil  (en niet in de 
GRZ werkt) krijgt de kans om bij Volckaert of De 
Riethorst Stromenland mee te lopen.  
 

 
- Met Volckaert en DRS afspraken maken  

Vakgroepen hebben kennis gemaakt etc. 

 
Samenwerken / netwerk (waar 
relevant) 

 Samenwerking met huisartsen  

 Samenwerking met 
woningcorporaties 

 Samenwerking met 
Zorgnetwerk Midden Brabant 

 
 
Bron: afspraken zorgkantoor 

 

 Specialisten Ouderen Geneeskunde ondersteunen 
huisartsen bij complexe kwetsbare ouderen 

 Psychologen en paramedici zijn volgend aan de SO’s 

 Dementie vriendelijke gemeenschappen Waalwijk, 
Heusden en Loon op Zand worden ondersteund 

 Brabantse Proeftuin Dementie wordt ondersteund in 
projecten (smakelijk & cultuur sensitieve zorg) 

 BCB ontwikkeld door op inhoud, samenwerking en 
verdieping 

 Deelname aan het Geriatrisch Netwerk van ZMBR 

 Deelname aan Regiegroep ketenzorg regio 
  ’s-Hertogenbosch 

 Deelname aan Parkinsonnet 
 

 
- Voortzetting van reeds in gang gezette 

netwerkactiviteiten.  

     

 
Medezeggenschap 

 Bewoners / familieleden 

 Medewerkers 
 
Bron: Kaderbrief 

 

 B&B overleg is het gremium waar de 
medezeggenschap van begeleiders en behandelaren 
(en ondersteuning) vorm en inhoud krijgt. 

 
- Onderwerpen die te maken hebben met 

medezeggenschap worden actief door 
deelnemers geagendeerd op het B&B-
overleg  

 
Er is een RIE geweest in de kantoortuin en besproken in het 
B&B-overleg. 

    

 
Imago / reputatie / positionering 
 
Bron: Ambitie 2020  

 

 Iedere B&B collega staat voor Schakelring en de 
eigen afdeling  op inhoud, houding en gedrag  

 Medische vakgroep start de verplichte vakgroep 
visitatie  op. 

 
- Elkaar blijven aanspreken op een 

professionele houding onderling en naar 
anderen. De kernwaarden van Schakelring 
zijn hier leidend in.   

- Verenso visitatie van de medische 
vakgroep en daarmee alle SO’s.  
 

 
Scholing feedback in Q3 

    

 


