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1. Inleiding  
 
Volckaert gelooft in het goede gesprek voeren over wat kwaliteit van leven is voor elke cliënt. Daar 
ligt de focus en hierdoor krijgt kwaliteit vorm. Voor iedereen binnen Volckaert is eigenaarschap het 
leidend principe. In het gesprek met de cliënt wordt continu de vraag gesteld: Wat vindt de cliënt 
belangrijk, wat kan de cliënt samen met zijn omgeving en welke support dient Volckaert te geven.  
 
Van ieder team wordt verwacht dat de basis op orde is. Deze basis bestaat uit 8 bouwstenen, 
conform het landelijke kwaliteitskader verpleeghuiszorg VVT. Wanneer aan alle wettelijke eisen 

wordt voldaan, ontstaat ruimte voor innovatie en projecten.  
 
  

 
Persoonsgerichte    Wonen                  Leren en                Personele           Gebruik          Gebruik 

    zorg en        en  Veiligheid           verbeteren           samenstelling              van              van 
ondersteuning  Welzijn               van kwaliteit          hulpbronnen         Informatie 

    
 
Het doel van dit verslag is om inzicht te geven in de kwaliteit van zorg binnen Volckaert en hoe 
hieraan gewerkt is. Er wordt beschreven in welke mate de kwaliteitsplannen daadwerkelijk zijn 
behaald en hoe deze hebben bijgedragen aan het realiseren van de visie en doelstellingen van 
Volckaert. 
 
Per thema van het kwaliteitskader wordt in dit kwaliteitsverslag weergeven:   
• De stand van zaken met betrekking tot de eisen uit het kwaliteitskader  
• De visie per bouwsteen 
• De resultaten in 2019 per bouwsteen 
 
De extra kwaliteitsmiddelen en transitiemiddelen die zijn toegekend aan Volckaert, hebben een 
positieve bijdrage geleverd aan de kwaliteit van zorg. De thema’s in de kwaliteits- en 
transitiemiddelen zijn bouwsteen-overstijgend en daarom in een apart hoofdstuk beschreven (H11). 
 
Het verslag is geschreven voor eenieder die hier interesse in heeft zoals cliënten, naasten, 
medewerkers en overige stakeholders. Het verslag is tot stand gekomen met de kwartiermakers, de 
Centrale Cliëntenraad (CCR) en de OR van Volckaert. Het plan is bovendien afgestemd met onze 
fusiepartners Schakelring en De Riethorst Stromenland. 
 
Op basis van de resultaten uit de kwaliteitsmetingen 2019 is het kwaliteitsplan 2020 opgesteld. 
Hierin zijn de plannen voor 2020 toegelicht conform de richtlijnen van het landelijke Kwaliteitskader 
verpleeghuiszorg V.V.T. Het kwaliteitsplan 2020 is te vinden via de volgende link: 

https://volckaert.nl/over-volckaert/kwaliteit/kwaliteitsplan. 
 
Op welke manier brengt Volckaert de kwaliteit van zorg in beeld?  
 
De kwaliteit van de zorg wordt gedurende het jaar actief bewaakt en waar nodig verbeterd aan de 
hand van 5 onderzoeken of metingen op organisatieniveau. Daarnaast auditeren afdelingen elkaar 
onderling op diverse thema’s.  
 

        

 
 
 
 
 
Kwaliteit is echter meer dan de uitkomsten van metingen alleen. Belangrijke input voor leren en 
verbeteren zijn de ervaringen en verhalen van cliënten, naasten en medewerkers, klachten, 

incidenten en adviezen vanuit de diverse commissies.  

https://volckaert.nl/over-volckaert/kwaliteit/kwaliteitsplan
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2.Over Volckaert 
 
2.1 Missie en visie 
De missie van Volckaert is cliënten in staat te blijven stellen om hun leven invulling te geven naar 
eigen wensen en behoeften. Dit vanuit de visie dat cliënten van Volckaert eigenaar zijn van hun 
leven. Samen met hun naasten en vrijwilligers richten zij hun leven naar eigen behoefte in, daar 
waar nodig ondersteund door medewerkers van Volckaert. 

 

2.2 Locaties en bijbehorende woonvormen 
Volckaert is een zorgorganisatie in West- en Midden-Brabant. Er zijn drie locaties in Oosterhout en 
twee locaties in Dongen. Voor alle locaties geldt dat zij een eigentijds karakter hebben en voldoen 
aan de eisen van deze tijd passend bij de doelgroep. Meer informatie hierover is te vinden op onze 
website, https://volckaert.nl/zorg.  

 

2.3 Verdeling doelgroepen 
In onderstaand diagram is de omzet per ZZP eind 2019 weergegeven. Zichtbaar is dat we een hoog 

percentage omzet hebben voor ZZP 5 met behandeling (46,26%) en een relatief hoog percentage 

omzet voor zzp 6 met behandeling (18,14%).  

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 Overige kerngegevens Volckaert  
Meer informatie over de kerngegevens en personele gegevens is te vinden op de website:  

https://volckaert.nl/over-volckaert.nl.  
 

 

https://volckaert.nl/zorg
https://volckaert.nl/over-volckaert.nl
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2.5 Per 1-1-2021 Fusie Volckaert, De Riethorst Stromenland en Schakelring.  

Zorgorganisaties zien elkaar al lang niet meer als concurrent, maar voelen zich gezamenlijk 
verantwoordelijk voor de hulpvragen van het toenemend aantal ouderen. De raden van bestuur en 
de raden van toezicht van De Riethorst Stromenland, Schakelring en Volckaert hebben afgesproken 
om te gaan fuseren.  
 
De ondernemingsraden en de cliëntenraden hebben positief geadviseerd en de raden van toezicht 
hebben het voorgenomen besluit tot fusie goedgekeurd, evenals de Nederlandse Zorgautoriteit. 
Goedkeuring van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) was het laatste vereiste voor de 
voorgenomen fusie. In 2019 is nog geen goedkeuring vanuit de ACM verkregen. Begin 2020 heeft 
ook de ACM ingestemd met de fusie. In 2020 richten de 3 organisaties zich op een volledig 
samengaan tot één nieuwe zorgorganisatie per 1 januari 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Van links naar rechts op de foto: John Moolenschot, Annet Boekelman, Mireille de Wee 
 
John Moolenschot is bestuurder bij Schakelring: ‘Door samen te gaan, kunnen onze 
organisaties nóg betere zorg aanbieden aan inwoners uit de regio, die in de dunner bevolkte delen 
van Noord-Brabant wonen. Daarnaast kunnen we de krachten bundelen bij belangrijke zaken, denk 
aan innovatie en technologische ontwikkelingen.’ 
 
Bestuurder van Volckaert Annet Boekelman vult aan: ‘Wij willen graag benadrukken dat in dit 
samenwerkingsplan iedere locatie zijn eigenheid blijft behouden. Voor zowel de cliënt, de 
medewerker als voor de vrijwilliger verandert dat niet. Daar voelen mensen zich prettig bij en dat is 
waar zij voor gaan.’ 
 
Mireille de Wee, bestuurder van De Riethorst Stromenland: ‘Door samen op te trekken zijn we 
daar in de toekomst beter toe in staat. Zo kunnen we kwalitatief goede zorg blijven leveren en blijven 
aansluiten op de wens van de cliënt, ook in onze regio’s tussen de steden Breda, Gorinchem, Den 
Bosch en Tilburg’ 
 
 
“Voor de cliënten verandert er niet veel. Zij blijven in het verpleeghuis waar ze al verblijven, 
zo laat Annet Boekelman, bestuurder van Volckaert weten. We doen ons best om de fusie zo 
rustig mogelijk te laten verlopen. Cliënten, medewerkers en vrijwilligers hechten aan de 
cultuur en couleur locale van hun zorglocatie. Ook wij vinden de eigenheid van de locaties 
belangrijk. Het is juist mooi dat er verschillen zijn. Die zullen zeker blijven.” 
      Annet Boekelman 
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3. Persoonsgerichte zorg en ondersteuning 

 

 

Resultaten 2019 

 

• Pilots mijn positieve gezondheid binnen Volckaert: 
- Op Locatie Oosterheem zijn diverse creatieve werkvormen (werkateliers) gestart om met 

elkaar het gesprek te voeren over ‘Wat is kwaliteit’. Tijdens deze gesprekken is de tool mijn 
positieve gezondheid ter sprake gekomen. Gekeken is of deze tool een geschikt hulpmiddel 
kan zijn om inzichtelijk te maken wat cliënten belangrijk vinden. Dit heeft geresulteerd in een 
plan van aanpak om de tool verder vorm te geven in de praktijk.  

- Op locatie Dongepark, afdeling Kastanjelaan, hebben medewerkers een training gevolgd in 
de tool mijn positieve gezondheid. Medewerkers voeren het gesprek met de cliënt aan de 
hand van de vragenlijst mijn positieve gezondheid. Door het gebruik van de vragenlijst 
verschuiven de accenten in het gesprek. Naast de medische risico’s komt ook het algehele 
welbevinden uitgebreider aan bod.  

 

• Sinds 2019 is het middels mijn Caress online mogelijk voor cliënten om digitaal het eigen 
zorgdossier in te zien en te communiceren met medewerkers. Voor toegang tot het 
cliëntportaal is een wachtwoord nodig. De cliënt bepaalt zelf welke familieleden of 
contactpersonen toegang krijgen tot de persoonlijke omgeving. Inmiddels hebben meer dan 
500 verwanten toegang aangevraagd tot het cliëntendossier en gekregen. Dit betreft ongeveer 
85% van de verwanten, een mooi resultaat.  

 
 

Vereisten kwaliteitskader 
• De thema’s compassie, uniek zijn, autonomie en zorgdoelen zijn voor zorgverleners richtinggevend bij 

kwaliteitsverbetering voor persoonsgerichte zorg en ondersteuning. Elke verpleeghuisorganisatie dient 
aantoonbaar invulling te geven aan deze thema’s en zichtbaar te maken in het kwaliteitsplan en 
kwaliteitsverslag. √ 

• De voorgestelde uitwerkingen per thema’s zijn handreikingen voor de instrumenten voor verbetering, het 
voeren van gesprekken en het ontwikkelen van competenties. Zorgorganisaties zijn vrij om deze thema’s naar 
eigen inzicht aan te vullen. √ 

• Vanaf 1-7-2017 beschikt iedere cliënt binnen 24 uur over een voorlopig zorgleefplan (met in ieder geval zaken 
zoals medicatie, dieet, primaire hulpvraag, een eerste contactpersoon en afspraken over handelen bij 
calamiteiten), dat uiterlijk zes weken na opname (of eerder als mogelijk) volledig is en definitief wordt. √ 

• Vanaf 1-7-2017 is de verantwoordelijkheid voor het opstellen van een zorgleefplan belegd bij een verzorgende 
van tenminste niveau 3 (IG), of bij een andere zorgverlener van tenminste niveau 3. Bij voorkeur is dit de 
contactverzorgende/ de eerste verantwoordelijk verzorgende of verpleegkundige (EVV-er). √ 

Wat vindt Volckaert belangrijk?  

 
Cliënten geven zelf aan waar ze behoefte aan hebben en hoe de ondersteuning van Volckaert 
daarin past. Alle professionele zorg is in Volckaert voor handen. Wel wordt deze pas ingezet 
wanneer dit de beste oplossing voor de cliënt is. Besluiten over leven en zorg worden zo 
maximaal mogelijk door de cliënt zelf genomen; bij verlies van regie blijft de cliënt eigenaar. 
 
Een cliënt is altijd aanwezig en betrokken bij gesprekken die professionals voeren over zijn/haar 
leven, zorg of behandeling. Vaak sluit een naaste bij deze gesprekken aan. De afspraken die 
gemaakt worden over de persoonlijke wensen en behoeften, zorg en behandeling worden 
vastgelegd in het zorgleefplan. Deze wordt structureel geëvalueerd en waar nodig bijgesteld.   

 
In de gesprekken met de cliënt staat het gedachtegoed van mijn positieve gezondheid 
steeds meer centraal. Gezondheid is meer dan alleen niet-ziek zijn. Een betekenisvol leven 
ontstaat pas wanneer er ook aandacht is in het gesprek voor mentaal welbevinden, zingeving, 
kwaliteit van leven, participatie en het dagelijks leven.  
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• De multidisciplinaire samenwerking krijgt steeds meer vorm. De focus ligt op het stimuleren 
van de cliënt om zoveel mogelijk zelf te doen. Met elkaar de grenzen hierin verkennen is een 
doorlopend thema. Zorgmedewerkers en paramedici stemmen steeds frequenter af. Daarnaast 
stemmen de paramedici van de diverse vakgroepen ook onderling in toenemende mate af. 
Twee keer per jaar tijdens een multidisciplinair overleg, en tussentijds op de afdelingen.  

 

• Volckaert is gestart met het project palliatieve zorg. Er heeft een inspirerende Kick off 
bijeenkomst plaatsgevonden waarin met elkaar het gesprek is gevoerd over palliatieve zorg. 
Wij horen van medewerkers terug dat zij zich bewuster zijn van het belang om met de cliënt in 
gesprek te gaan rondom het levenseinde. Bewoners en medewerkers die deelnemen in de 
projectgroepen worden ingezet als ambassadeurs om ook in de praktijk handvaten te bieden. 
Het project duurt 2 jaar. De voortgang wordt gemonitord tijdens iedere bijeenkomst van de 
stuurgroep aan de hand van een plan van aanpak.  
 

• Het team geestelijk verzorgers is uitgebreid van 3 naar 4 medewerkers. Wekelijks vinden 
mindfulness bijeenkomsten plaats voor cliënten, vrijwilligers en medewerkers in locatie 
Dongepark. Deze bijeenkomsten worden goed bezocht.  

 

• Uit de interne controle blijkt dat niet alle WLZ afdelingen voor iedere cliënt tijdig over een 24 
uurs zorgleefplan beschikken. Door dit ieder kwartaal te blijven monitoren met hulp van de 
interne controle, jaarlijks door middel van de interne audit en 6-wekelijkse tijdens de 
afstemmingsoverleggen teammanagers-beleid verwachten we hierin verbeteringen te behalen. 
Voor de afdelingen kortdurende zorg hoeft het zorg- of behandelplan pas binnen 5 werkdagen 
te zijn gerealiseerd. In de praktijk zien we dat dit bijna altijd binnen 24 uur aanwezig is.  
 

• Ieder kwartaal wordt dit door middel van interne controle gemonitord. Daarnaast is dit expliciet 
opgenomen als toetsingsaspect in de interne audits (Zie hoofdstuk 6).  

 

• Door de inzet van zorgondersteuners op iedere locatie worden zorgmedewerkers ontlast in 
administratieve processen waar mogelijk. Voorbeeld is de verslaglegging tijdens en uitwerking 
van zorgleefplangesprekken. De zorgmedewerkers geven aan dit als zeer positief te ervaren. 

 

Beelden van zorg 

   
 

 
 
 
 
 
 

“Zoals het vroeger was, zal het nooit meer worden,  
maar ik ben heel blij met de hulp die ik op alle fronten krijg” 

Cliënt Dongepark 
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 4. Wonen en Welzijn 

 

 
Wat vindt Volckaert belangrijk?  

Al voordat cliënten bij Volckaert komen wonen, gaan we met ze in gesprek. Hoe ziet hun leven 
eruit en hoe kunnen ze dat bij ons continueren? Hoe brengen ze het liefst de dag door en wat 
kunnen ze zelf? De realiteit van wonen en leven in Volckaert is continu in ontwikkeling.  
 
Volckaert onderscheidt hierin een drietal cliëntgroepen, te weten:  

• Cliënten die thuis wonen of kortdurend verblijven met een complexe zorgvraag 

• Cliënten met een specifieke, hoog-complexe zorgvraag 

• Cliënten die in de laatste fase van hun leven toch niet thuis kunnen blijven, omdat de 
zorgvraag te complex of het netwerk van de cliënt te beperkt is. 

 
Voor iedere doelgroep is andere ondersteuning gewenst. Van een “one size fits all” benadering 
naar meer maatwerk. Voor de groep kort verblijvende cliënten en thuiswonende cliënten is de 
specifieke zorg en ondersteuning gericht op een vlotte terugkeer naar huis of langer thuis blijven 
wonen. Voor een cliënt die de laatste periode van zijn leven bij Volckaert verblijft, zijn 
welbevinden en aandacht voor advanced care planning belangrijk. Voor langdurig bij Volckaert 
wonende cliënten worden andere accenten gelegd, waaronder zelfredzaamheid en vitaliteit. 
Voor medewerkers ontstaat hierdoor de mogelijkheid zich te specialiseren. Voor behandelaren 
zijn er mogelijkheden om hun specialisatie ook in thuissituaties in te zetten vanuit het 
verpleeghuiszorg thuis concept. 

 

Resultaten 2019 

• Enerzijds zien we de krapte in zorgpersoneel toenemen, anderzijds zien we dat de 
verwachtingen van cliënten en naasten hoog zijn. Essentieel hierin is om met elkaar het 
gesprek te blijven voeren. De zorgteams organiseren in toenemende mate familieavonden om 
af te stemmen wat de wensen zijn en wat de zorgteams kunnen bieden. 
 

• We horen via de cliënten en cliëntenraden terug dat zij ervaren dat er veel aandacht is voor 
een zinvolle dagbesteding en dit een positieve ontwikkeling vinden. Het activiteitenaanbod is 
vergroot, voornamelijk in het weekend en de avonduren.  
 

• Het aantal individuele activiteiten vraagt nog aandacht. Om deze individuele activiteiten te 
kunnen bieden is de inzet van vrijwilligers echter noodzakelijk. In de praktijk zien we dat het 
lastig is om vrijwilligers te vinden. Door de uitbreiding van het aantal vrijwilligerscoördinatoren 
verwachten we meer vrijwilligers te werven.  

 

• Doordat er boven formatief activiteitenbegeleiders en gastvrouwen zijn ingezet op de 
afdelingen, ervaren cliënten en mantelzorgers meer persoonlijke aandacht. Zorgmedewerkers 
ervaren meer ruimte om zorgtaken uit te voeren. 
 

• In het kader van het open deuren beleid is op de afdelingen Rozenhof en Zonnebloemhof de 
deur van de entree verplaatst. Hierdoor hebben de cliënten meer bewegingsvrijheid, en 
kunnen zelfstandig naar een algemene ontmoetingsruimte. Dit wordt positief ervaren door alle 
partijen. In 2020 wordt op meerdere locaties meer vrijheid voor cliënten gerealiseerd, 
bijvoorbeeld op afdeling Lagepad op Oosterheem.   

Vereisten kwaliteitskader 
• Thema’s zingeving, zinvolle dagbesteding, schoon en verzorgd lichaam plus verzorgde kleding, 

familieparticipatie & inzet vrijwilligers en wooncomfort zijn leidend bij kwaliteitsverbetering op het terrein van 
wonen en welzijn. √ 

• Elke verpleeghuisorganisatie dient aantoonbaar invulling te geven aan deze thema’s en zichtbaar te maken in 
het kwaliteitsplan en kwaliteitsverslag. √ 

• Het aanpassen van de woonomgeving aan de wensen en mogelijkheden van de verschillende doelgroepen 
verpleeghuiszorg √ 
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• Hoog complexe, specialistische zorg wordt in toenemende mate thuis aangeboden. Voorbeeld 
hiervan is de voorbereiding van de pilot die in locatie de Doelen zal starten voor het product 
Volledig Pakket Thuis. Met dit zorgpakket blijft de cliënt thuis wonen en ontvangt alle zorg van 
Volckaert. Er worden 10 cliënten benaderd voor deelname aan de pilot.  

 

Beelden van Wonen en Welzijn 
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5. Veiligheid 

 

Wat vindt Volckaert belangrijk? 

Volckaert gaat ervan uit dat cliënten veilige zorg ontvangen conform de geldende standaarden 
en richtlijnen. Belangrijke thema’s hierin zijn preventie acute ziekenhuisopname, 
decubituspreventie, eten en drinken, medicatieveiligheid, onvrijwillige zorg, incidenten en 
klachten.  
 
Direct na opname worden de wensen en behoeften met betrekking tot medisch handelen, 
behandeling opname in ziekenhuis, het risico op decubitus en voorkeuren voor eten en drinken 
besproken. Deze persoonlijke wensen en eventuele (medische) risico’s worden in Caress 
vastgelegd. Ieder half jaar worden deze geëvalueerd tijdens het evaluatie zorgleefplan gesprek.  
 
In de zorgteams zijn er aandachtsvelders die continu aandacht hebben voor de 
medicatieveiligheid. Zorgteams auditeren elkaar op medicatieveiligheid. Daarnaast is het een 
belangrijk onderdeel van de centrale interne audits. Periodiek worden de uitkomsten in de 
zorgteams besproken en waar nodig worden verbeteringen doorgevoerd.  
 
Het uitgangspunt van inzet van vrijheidsbeperkende middelen en maatregelen is ‘nee, tenzij’. 
Voordat middelen en maatregelen worden ingezet, wordt het gedrag van de cliënt geanalyseerd 
en worden alternatieven ingezet. Maatregelen worden alleen in het uiterste geval ingezet. 
Toepaste maatregelen worden vastgelegd in het zorgleefplan en periodiek geëvalueerd.  
 
Ondanks ieders inzet is het mogelijk dat zich incidenten voordoen. Het is van belang dat iedere 
medewerker die betrokken is bij een incident, bijna-incident of gevaarlijke situatie hiervan 
melding maakt. Wanneer nodig worden incidenten geanalyseerd door een multidisciplinair team 
en/of het prismateam. De inzichten van deze analyses worden gebruikt om de zorg te 
verbeteren.  
 
De klachtenregeling is te vinden op de website van Volckaert https://www.volckaert.nl/over-
volckaert/heeft-u-een-klacht. 

  
Resultaten 

• Volckaert hecht veel waarde aan het monitoren van de kwaliteit en veiligheid van zorg. We zien 
in de diverse kwaliteitsmetingen terug dat de basis op orde is. Met trots kunnen we zeggen dat 
cliënten binnen Volckaert kwalitatief goede en veilige zorg ontvangen.  
 

• Het % cliënten dat decubitus categorie 2 of hoger heeft binnen Volckaert in 2019 is 2,7%. Dit is 
een daling tov 2018 (4,9%). Teams zijn alerter op het constateren van decubitus in een eerder 
stadium.  
 

• Per 1-1- 2020 is de nieuwe wet zorg en dwang ingegaan. In 2019 werkt Volckaert echter al 
volgens de geest van deze wet (geen inzet, tenzij). 2020 is een overgangsjaar. In 2019 heeft 
Volckaert zich voorbereid op de nieuwe wet.  
- De beleidsnotitie onvrijwillige zorg is aangepast aan de nieuwe wet Zorg en Dwang in RVS 
verband. Dit document is nog een concept, dat nagenoeg gereed is voor afronding.  

Eisen kwaliteitskader 

• Medicatieveiligheid, decubituspreventie, gemotiveerd gebruik van vrijheidsbeperkende maatregelen en 

preventie acute ziekenhuisopname zijn een belangrijk onderdeel van het leren en verbeteren in organisaties. √ 

• Indicatoren over de basisveiligheid worden uiterlijk 1 juli volgend op het betreffende verslagjaar aangeleverd bij 

de Openbare Database van het Zorginstituut. √ 
• Elke verpleeghuisorganisatie heeft een incidentencommissie of maakt gebruik van een lokale of regionale 

incidentencommissie √ 

https://www.volckaert.nl/over-volckaert/heeft-u-een-klacht
https://www.volckaert.nl/over-volckaert/heeft-u-een-klacht
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- Alle medewerkers volgen de nieuwe e-learning WZD in plaats van de e-learning BOPZ. Deze 
elearning benadrukt de inzet van alternatieven.  
 

• Binnen Volckaert is de toepassing van middelen en maatregelen in 2019 (20,6%) gedaald ten 
opzichte van 2018 (26,7). De elearning WZD heeft hieraan bijgedragen. De genoemde 
percentages zijn exclusief de middelen en maatregelen die ingezet worden op eigen verzoek 
van de client.  
 

• Het percentage afspraken met betrekking tot advanced care planning dat in het dossier wordt 
vastgelegd is nagenoeg 100% (idem 2018). De afspraken worden direct vastgelegd wanneer 
de cliënt bij Volckaert komt wonen.  

 

• Cliënten worden actief betrokken bij de keuze voor de voeding. De voedingsdeskundigen staan 
open voor input van cliënten. Voorbeeld hiervan is de aanwezigheid van een ontbijtbuffet op 
locatie Dongepark, afdeling Kastanjelaan. 
- 40% van de afspraken over eten en drinken wordt in het dossier vastgelegd. Alleen 
bijzonderheden worden in het dossier vermeld. Het gaat daarbij om de voorkeuren voor 
bepaald eten en drinken, tijd en plaats, de wijze van aanbieden en de gewenste hulp.   
 

• De medicatieveiligheid is overwegend op orde. Wanneer er sprake is van wijzigingen in de 
medicatie komt het incidenteel voor dat bewoners verkeerde medicatie aangereikt krijgen.  
75% van de afdelingen geeft aan dat medicatiefouten multidisciplinair worden besproken in het 
team. Dit is een stijging ten opzichte van 2018 (62,5%). Door de inzet van diverse 
technologieën wordt de medicatieveiligheid continu verder geoptimaliseerd. Zie hoofdstuk 8. 
 

• We zien dat de procedure melden van incidenten niet optimaal verloopt, de inrichting van 
caress is niet gebruiksvriendelijk. In 2019 is gestart met een evaluatie van het proces. Op 
basis van de bevindingen is een advies opgesteld voor optimalisering op korte en lange 
termijn.  

   - Het type incidenten cliënten is grotendeels gelijk gebleven, te weten medicatie, vallen en 
agressie. Het aantal meldingen is gedaald ten opzichte van 2018. Verklaring hiervoor is dat de 
incidenten in toenemende mate multidisciplinair worden besproken waardoor nieuwe 
incidenten worden voorkomen.  

- Het type incidenten medewerkers is ook grotendeels gelijk gebleven, te weten fysieke en 
verbale agressie. Het aantal meldingen is gestegen ten opzichte van 2018. Verklaring hiervoor 
is dat medewerkers zich steeds bewuster zijn van het belang om te melden. 

 

• Over het algemeen zijn naasten tevreden over de zorg bij Volckaert. Uiteraard komt het wel 
eens voor dat dit niet zo is en er een klacht wordt ingediend. In 2019 zijn 30 klachten ingediend 
bij de Raad van Bestuur. Bij 2 klachten is de klachtenfunctionaris betrokken. Er zijn geen 
klachten ingediend bij de regionale klachtencommissie. Volckaert besteedt veel tijd aan het in 
gesprek gaan met de cliënt/verwant over de klacht. Dit omdat we het van belang vinden dat 
beide partijen goed uit elkaar gaan en er iets van leren. Wanneer nodig is een externe 
klachtenfunctionaris beschikbaar voor gespreksbegeleiding. 
 

• In het oranje/rood overleg worden specifieke cliënt-casussen besproken met als doel inzichten 
te delen en samen tot oplossingsrichtingen te komen. Deelnemers bevragen elkaar zoals in 
een moreel beraad. De klachtenfunctionaris is ook aanwezig bij het oranje/rood overleg.  

 
Beelden van zorg 
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6. Leren en verbeteren van kwaliteit  
 
 

Vereisten uit het kwaliteitskader 
• Elke verpleeghuisorganisatie heeft het kwaliteitsplan opgesteld volgens de geschetste werkwijze. √ 

• Elke verpleeghuisorganisatie verzorgt de interne én externe verantwoording via één kwaliteitsverslag. Dit 
document verschijnt jaarlijks voor 1 juli volgend op het rapportagejaar en wordt gepubliceerd op de website. √ 

• Elke verpleeghuisorganisatie dient het webadres van het kwaliteitsverslag, uiterlijk 1 juli volgend op het 
betreffende verslagjaar, aan te leveren aan de Openbare Database van Zorginstituut. √ 

• Elke verpleeghuisorganisatie past uiterlijk 31 december het kwaliteitsplan aan op basis van het verslag√ 

• Elke verpleeghuisorganisatie maakt uiterlijk 1-7-2017 deel uit van een lerend netwerk met tenminste twee 
andere collega zorgorganisaties. √                                                                      

• In elke verpleeghuisorganisatie vindt een vijfjaarlijkse kwaliteitsvisitatie plaats. √ 

• Elke verpleeghuisorganisatie beschikt voor 1-1-2018 over een kwaliteitsmanagementsysteem. √ 

 

 

Resultaten 2019  

In 2019 hebben alle kwaliteitsmetingen wederom plaatsgevonden. Voor de werkwijze en 
gedetailleerde uitkomsten zie bijlage 1.  
 

• Alle afdelingen (23 teams) zijn dit najaar intern geaudit. We zien dat de basis overwegend op 
orde is (19 afdelingen), met uitzondering van enkele afdelingen (4 afdelingen). Ondanks dat 
teams methodisch werken steeds beter onder de knie hebben, verschilt de mate waarin 
medewerkers de PDCA cyclus volledig doorlopen. Vooral in de check en act fase kunnen nog 
verbeteringen worden behaald. De procedure melden van incidenten verloopt niet optimaal. 
Zie hiervoor ook Hoofdstuk 5 Veiligheid. De teams waar de basis niet geheel op orde was, zijn 
aan de slag gegaan met de verbeterpunten en afhankelijk van de geconsteerde risico’s na een 
x periode opnieuw geheraudit.  

 

• In 2019 heeft een hercertificeringsaudit HKZ plaatsgevonden. Letterlijke woorden van de 
auditoren in de terugkoppeling waren ‘wauw, wauw, wauw’. De auditoren waren onder de 
indruk van de professionaliteit van de medewerkers en sterke multidisciplinaire samenwerking. 
Verbeterpunt betrof het nog niet uitvoeren van interne audits voor ondersteunende diensten. In 
afstemming met de externe auditor wordt dit verbeterpunt in RVS verband opgepakt.  
 

• De NPS score van Volckaert in 2019 is -3%. Dit is een daling ten opzichte van 2018. 
- Voor somatiek scoren we op 2 indicatoren boven gemiddeld ten opzichte van de landelijke 

cijfers, te weten ‘zinvolle dag’ en ‘bejegening’. Op de items ‘genoeg personeel in huis’, 
‘meebeslissen over wat voor hulp of zorg’,’ voldoende informatie over uw rechten’ en ‘zijn 
de maaltijden lekker’, scoren we onder het gemiddelde.   

Wat vindt Volckaert belangrijk? 

Volckaert hecht veel waarde aan een veilige en goede kwalitatieve zorg, de basis op orde. 
Continu leren en verbeteren staat centraal binnen Volckaert. De kwaliteit van de zorg wordt 
gedurende het jaar actief bewaakt en verbeterd waar nodig aan de hand van 5 metingen.  

 
 

 
 
 
 
De aandachtspunten die naar voren komen tijdens de metingen worden schriftelijk en veelal 
mondeling teruggekoppeld naar de afdelingen. Afdelingen gaan met deze verbeterpunten aan de 
slag en nemen deze in hun jaarplan op.  
 
Kwaliteit is echter meer dan de uitkomsten van metingen alleen. Belangrijke input voor leren en 
verbeteren zijn de ervaringen en verhalen van cliënten, naasten en medewerkers, klachten, 
incidenten, adviezen vanuit de diverse commissies en kennisdeling met andere organisaties.  
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- Voor de contactpersonen PG scoren we op 1 indicator bovengemiddeld, te weten ‘ervaren 
inrichting’. Op de items ‘voldoende tijd voor de cliënt’, ‘voldoende aandacht hoe het met de 
cliënt gaat’, ‘is er genoeg personeel in huis’ en ‘sluiten activiteiten aan op wat de cliënt leuk 
vindt’, scoren we onder het gemiddelde.  

 

• In 2019 is een betaald pakket afgesloten bij Zorgkaart Nederland. Hierdoor is het mogelijk om 
zichtbaar te reageren op waarderingen die vanuit recensenten worden geplaatst. Gezien de 
wijziging van het pakket, wordt de interne procedure opnieuw bekeken en aangepast. In de 
nieuwe procedure wordt de verantwoordelijkheid van monitoring explicieter belegd.  

 

• In 2019 is een medewerkerstevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Het resultaat was een hoge 
respons van 69%. De NPS score in 2019 is -2,5 ten opzichte van – 23,9 in 2018. 

- Voor thema ‘werkbeleving’ is een gemiddeld cijfer van een 7,5 behaald. 
- Voor thema ‘mogelijkheid tot veranderen’ is een gemiddeld cijfer van een 6,1 behaald. 
- Voor thema ‘bevlogenheid’ is een gemiddeld cijfer van een 8,3 behaald. 

Voor alle thema’s is de score in 2019 hoger ten opzichte van 2018.  
 

• In 2019 zijn toolboxen voor onvrijwillige zorg en hygiëne infectiepreventie samengesteld. Doel 
van de toolboxen is om door middel van korte opdrachten kennisdeling te bevorderen. De 
toolbox onvrijwillige zorg is door 3 teams getest en de toolbox Hygiëne infectiepreventie door 2 
teams. De toolboxen worden als positief ervaren door de teams. 
 

• Naar aanleiding van een eerder bezoek van de IGJ in 2018, heeft Oosterheem in 2019 een 
resultaatverslag opgesteld. Hierin kreeg de Inspectie onvoldoende zicht op de doorgevoerde 
verbeteringen. In september 2019 is de IGJ dan ook opnieuw langsgekomen op Oosterheem. 
De Inspectie heeft de verbeterslag gezien en uitgesproken alle vertrouwen te hebben in 
Oosterheem. Enige geconstateerde aandachtspunt is dat het cliëntendossier niet 
ondersteunend genoeg is voor de medewerkers. Dit betreft echter geen knelpunt van 
Oosterheem alleen en wordt in RVS verband verder opgepakt.   

 

• Iedere afdeling/locatie beschikt over een jaarplan waarin de aandachtspunten, die voort komen 
uit de kwaliteitsmetingen, worden opgenomen. Opvolging en monitoring vinden plaats tijdens 
de teamoverleggen. De jaarplannen kunnen echter concreter worden geformuleerd. De 
adviseurs beleid en kwaliteit adviseren proactief op dit gebied en ondersteunen de teams 
hierin.  
 

• In 2019 is gestart met structurele afstemmingsoverleggen tussen teammanagers en adviseurs 
beleid en kwaliteit. Onderwerpen zijn o.a het jaarplan van de afdeling en lopende 
kwaliteitsmetingen. De adviseurs beleid en kwaliteit sluiten op verzoek aan bij teamoverleggen; 
de lijntjes zijn kort. Dit wordt als prettig ervaren door alle partijen en in 2020 voortgezet. 

 

• Volckaert maakt deel uit van een lerend netwerk met zorgorganisaties de Schakelring en De 
Riethorst Stromenland. De resultaten van de kwaliteitsmetingen, gewijzigde en nieuwe wet- en 
regelgeving, en wat verder ter tafel komt, worden besproken. Volckaert neemt deel aan het 
landelijke kwaliteitsnetwerk van brancheorganisatie Actiz. Hier wordt brede kennis uitgewisseld 
tussen diverse organisaties uit verschillende regio’s. Updates vanuit Actiz worden nauwlettend 
gevolgd. Overige samenwerkingsverbanden waarin kennisdeling plaats vindt zijn het WOZ, 
Zorgacademie Midden-Brabant en de Academische Werkplaats Ouderen, Universiteit Tilburg.  

 

Beelden van leren en verbeteren 
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7. Leiderschap, governance en Management 

 
Wat vindt Volckaert belangrijk? 

Beleid- en besluitvorming 
De cliëntvraag is het vertrekpunt voor de beleid- en besluitvorming in Volckaert. Bij elk proces en 
iedere te nemen beslissing, op elk niveau in de organisatie, wordt afgewogen welke meerwaarde 
dit heeft voor cliënten. 
 
Volckaert wordt bestuurd door een één-hoofdige Raad van Bestuur (RvB) onder toezicht van 
een Raad van Toezicht (RvT). Er wordt gewerkt met een integraal managementmodel waar 
clustermanagers de integrale verantwoordelijkheid dragen voor hun locatie(s). Het 
managementteam (MT) bestaat, naast twee clustermanagers, uit het hoofd PO&O en de 
controller. De RvB wordt ondersteund door een bestuurssecretaris. 
 
Voorwaarde om cliënten en medewerkers daadwerkelijk eigenaar van hun leven en werk te laten 
zijn, is dat zij kunnen meepraten en invloed hebben op de besluiten die worden genomen. In het 
overleg van het managementteam nemen twee cliënten, twee zorgmedewerkers, een 
teammanager en een lid van de OR en VAR deel. Dit wordt het kwartiermakersoverleg 
genoemd. In het kwartiermakersoverleg worden alle belangrijke onderwerpen formeel besproken 
en wordt de RvB geadviseerd over de te nemen besluiten. 
 
De RvB draagt actief bij aan het stimuleren, realiseren, onderhouden en borgen van de kwaliteit 
van zorg en dienstverlening. De leiderschapsstijl en gedrag van de bestuurder zijn 
ondersteunend aan het kwaliteitskader VVT. De RvB draagt actief bij aan de uitwerking en 
implementatie van het kwaliteitskader en de RvT ziet hier actief en aantoonbaar op toe. 
 
Medezeggenschap 
Pro-actieve medezeggenschap is al geruime tijd de norm. De medezeggenschapsorganen 
worden vroegtijdig betrokken in nieuwe ontwikkelingen en nemen deel in commissies en 
relevante adviesorganen. Volckaert heeft vier lokale cliëntenraden conform de Wet 
Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) en één centrale cliëntenraad (CCR). 
Daarnaast is er een ondernemingsraad volgens de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) en 
een verpleegkundige en verzorgende adviesraad (VAR). In het jaardocument wordt verslag 
gedaan van de betrokkenheid van de medezeggenschapsgremia bij de diverse onderwerpen, 
hun adviezen en activiteiten. Hetgeen op locatieniveau bepaald kan worden, komt daar ter tafel.  
  

 
 
 

                                                      Vereisten uit het kwaliteitskader 
• Elke zorgorganisatie borgt professionele inbreng in het aansturen van de organisatie door opname van een 

specialist ouderengeneeskunde, verpleegkundige of psychosociaal zorgverlener als lid van de Raad van 
Bestuur. Zolang dit (nog) niet is gerealiseerd, dient er structureel overleg te zijn tussen de Raad van Bestuur 
met vertegenwoordigers van de genoemde beroepsgroepen. √ 

• De Raad van Bestuur loopt op gezette tijden mee binnen het primaire proces van de eigen zorgorganisatie, 
zodat zij gevoel houden met het primaire proces op de werkvloer. √ 

• Elke Raad van Bestuur van een zorgorganisatie voor verpleeghuiszorg werkt volgens de geldende versie van 
de Zorgbrede Governance Code. √ 

• De leiderschapsstijl en gedrag van de Raad van Bestuur is ondersteunend aan dit kwaliteitskader 
verpleeghuiszorg. De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor de toepassing ervan en de Raad van 
Toezicht ziet hier actief en aantoonbaar op toe. √ 

• De Raad van Bestuur stimuleert in het licht van kwaliteitsverbetering van verpleeghuiszorg de oprichting van 
een Verpleegkundige/verzorgende Adviesraad (VAR) dan wel een Adviesraad (PAR) in zijn/haar organisatie, 
of door andere vormen waaronder digitale platforms. √ 
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Resultaten 2019 

• In 2019 hebben de RvB, bestuurssecretaris en clustermanager gezamenlijk een ronde 
gemaakt langs alle teams. Doel van deze gesprekken is om van teams te horen wat zij nodig 
hebben om goede zorg- en dienstverlening te kunnen blijven bieden. 
 

• Volckaert, De Riethorst Stromenland en Schakelring hebben in juli de mogelijkheid tot een 
fusie onderzocht en besloten het traject voor de fusie in gang te zetten. De 
ondernemingsraden en de cliëntenraden hebben positief geadviseerd en de raden van toezicht 
hebben het voorgenomen besluit tot fusie goedgekeurd, evenals de Nederlandse 
Zorgautoriteit. Goedkeuring van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) was het laatste 
vereiste voor de voorgenomen fusie. Deze goedkeuring is helaas (nog) niet verkregen in 2019, 
de ACM wilde verder onderzoek uitvoeren omtrent keuzevrijheid alvorens toestemming te 
geven voor de fusie.  

 
De ACM heeft begin 2020 ingestemd met de fusie. In 2020 zullen Volckaert, Schakelring 
en de Riethorst Stromenland zich voorbereiden op het volledig samengaan tot één 
organisatie per 1 januari 2021 (Zie voor meer informatie 2.5 Fusie per 2020. Volckaert, De 
Riethorst Stromenland en Schakelring) 

 
 

Beelden van Leiderschap, Governance en Management 

 
De cliëntvraag is het vertrekpunt voor de beleid- en besluitvorming binnen Volckaert.  
Bij elk proces en iedere te nemen beslissing, op elk niveau in de organisatie, wordt 

afgewogen welke meerwaarde dit heeft voor cliënten.  
 
 

 
 

 
 

“Ik zie het als mijn taak om cliënten zelf eigenaar 
te laten zijn van hun zorgplan en zorgproces, in 
plaats van de organisatie. Dat lijkt zo gewoon, 

maar dat is het niet.” 
Bestuurder Annet Boekelman 
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8. Personeelssamenstellling 
 

 

 

Wat vindt Volckaert belangrijk? 
Volckaert hanteert voor de inzet van medewerkers de NZA-norm. De samenstelling van het 
zorgteam, zowel kwanti- als kwalitatief, wordt gerelateerd aan de zorgzwaarte van de cliënten op 
de afdeling.  
 
De zorgvraag wordt steeds complexer. We zien de krapte op de arbeidsmarkt steeds verder 
toenemen. Er zijn te weinig zorgmedewerkers om de vacatures in te vullen. Behoud van onze 
mensen is en blijft dan ook een belangrijk aandachtspunt. Medewerkers krijgen veel 
zelfstandigheid en ruimte om het werk in te richten. Er wordt uitgegaan van kwaliteiten, leren en 
ontwikkelen.  
 
We zien dat de huidige ontwikkelingen veel vragen van onze medewerkers. Dit vraagt continu 
zoeken naar de wijze waarop we de balans werk-privé, de werkdruk en het werkplezier met 
elkaar in evenwicht kunnen houden. Ook hier blijkt dat een goed gesprek over de dingen die er 
toe doen, uit oprechte belangstelling en gezien worden, erg belangrijk is. 
 
De personele samenstelling wordt inzichtelijk gemaakt op de website 
https://www.volckaert.nl/overvolckaert/kwaliteit 

 
Resultaat 2019 

De krappe arbeidsmarkt vraagt om beleid dat gericht is op het vinden, boeien en binden van 
medewerkers en de inzet van (technologische) innovaties (hoofdstuk 9).  
 
Binden en boeien van medewerkers 

• Medewerkers zijn geïnspireerd in de reis naar eigenaarschap, door onder andere de 
interactieve workshop van Richard de Hoop. Hierin vergelijkt Richard een afdeling, team of 
organisatie met een orkest. Daarbij vergelijkt hij karakters van medewerkers met 
muziekinstrumenten. Als basis gebruikt Richard het Belbin Teamrollen model. Teams 
gebruiken dit model om met elkaar de teamsamenwerking verder vorm te geven. Hierin wordt 
gekeken naar elkaars kwaliteiten.  
 

• De in- en uitstroom van medewerkers is nagenoeg gelijk. Volckaert heeft in 2019 deel 
genomen aan een onderzoek over de redenen van uitstroom, uitgevoerd door transvorm. Dit 
om inzicht te krijgen in de redenen van vertrek en hoe vertrek van medewerkers te voorkomen. 
Belangrijkste redenen van vertrek zijn ‘de werksfeer en samenwerking binnen de afdeling/ het 
team/ de organisatie’ (40%) en ‘beter communiceren/ luisteren door de direct leidinggevende’ 
(33%).  Om meer duidelijkheid te krijgen en beter in te kunnen spelen op de redenen van 
vertrek, ligt er een voorstel om exit-gesprekken ook door de HR-adviseur te laten voeren. 
 

 
 

Vereisten uit het kwaliteitskader 

• Elke verpleeghuisorganisatie moet voor zijn personeelssamenstelling gebruik maken van de landelijke 
context-gebonden normen voor voldoende en vakbekwaam personeel. √ 

• De personeelssamenstelling in al haar dimensies is zoals beschreven in het hoofdstuk onderdeel van het 
kwaliteitsplan en wordt geëvalueerd in het jaarlijkse kwaliteitsverslag. √ 

• Vanaf 1-1-2018 is er voor iedere zorgverlener tijd en ruimte om op gezette tijden mee te lopen bij een collega 
organisatie uit het lerend netwerk. De wijze hoe dit wordt georganiseerd wordt vastgelegd in het kwaliteitsplan 
en geëvalueerd in het kwaliteitsverslag. √ 

• Er is voor alle zorgverleners voldoende tijd en ruimte om te leren en te ontwikkelen via feedback, intervisie, 
reflectie en scholing. De omvang en aard hiervan worden vastgelegd in het kwaliteitsplan en geëvalueerd in 
het kwaliteitsverslag. √ 

https://www.volckaert.nl/overvolckaert/kwaliteit
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Opleiden 

• Volckaert neemt deel aan het project SwitchZ. Dit project biedt een versneld erkend 
opleidingstraject en leidt zij-instromers in 1,5 tot 2,5 jaar op tot verzorgende 3 IG-MZ of 
verpleegkundigen MBO. Het leertraject is voor iedere deelnemer uniek, iedere leerroute is 
volledig op maat en afhankelijk van de voorkennis, werkervaring en het diploma dat iemand 
heeft.  
 

• We zien een stijging van de leerlingen met 30%. Deze leerlingen worden bovenformatief 
opgeleid. Soms is het wennen voor de cliënten aan de extra gezichten. Echter ervaren de 
cliënten meerwaarde van de leerlingen die tijd hebben en veel vragen stellen.  

 

• In 2019 is een pilot gestart met inzet van Spaanse verpleegkundigen. Daarnaast is gekeken of 
dit ook een mogelijkheid is voor artsen. De eerste 6 arbeidsovereenkomsten zijn getekend. 4 
Surinaamse verpleegkundigen hebben de organisatie echter weer verlaten. Redenen zijn 
heimwee, te hoge verwachtingen en moeite met de Nederlandse taal.  
 

Werving nieuwe medewerkers 

• Er wordt veel tijd geïnvesteerd in het werven van nieuwe medewerkers. Een vacature is 
geplaatst voor een zorgmedewerker die een duo vormt met een contacthond. Volckaert is 
hierin koploper. Er zijn veel reacties geweest naar aanleiding van de vacature en er zijn 2 
medewerkers aangenomen voor deze functie.  

 

• Daarnaast is in 2019 een nieuw Instagram account ‘werken bij Volckaert’ aangemaakt. Iedere 
week is er een andere ‘instagrammer van de week’ die verteld over zijn/ haar werkzaamheden 
binnen Volckaert. Het account trekt veel volgers aan.  
 

Preventie van verzuim 

• In 2019 is de samenwerking gestart met Medium Consult om gezamenlijk met management en 
HR verzuimbegeleiding, preventie van verzuim verder vorm te geven. Afgesproken is dat 
Volckaert als pilot een praktijk-ondersteuner gaat inzetten in een eerder stadium, waardoor 
langdurig ziekteverzuim kan worden voorkomen. De praktijkmedewerker signaleert tijdig en 
verwijst door naar bedrijfsarts wanneer nodig. 
 

• Volckaert ondersteunt haar medewerkers in het versterken van hun eigen vitaliteit. Het is van 
belang dat medewerkers zich fit en gezond voelen. Gezonde voeding en beweging zijn hierin 
essentieel. In het kader van ‘Volckaert Vitaal’ worden gedurende het jaar diverse activiteiten 
georganiseerd door vitaliteitscoach Ilse de Graaf. Zo konden medewerkers deelnemen aan de 
workshop ‘Afvallen Zonder Lijnen.’ De workshop werd beoordeeld met een 8,2! 

Personeelssamenstelling 

 

Lees de verhalen van de cliënt en ontmoet onze professionals met 
passie op onze website, www.volckaert.nl  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.volckaert.nl/
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 9. Gebruik van hulpbronnen 
 

 

Wat vindt Volckaert belangrijk? 

Innovatie 
We dagen medewerkers continu uit om vernieuwend te denken. Volckaert wil de inzet van 
innovatie technologieën in het zorgproces versnellen. Niet omdat het anders kan, maar omdat 
het anders moet. Gezien de krapte in zorgmedewerkers ziet Volckaert de noodzaak voor 
innovatie en vernieuwing toenemen. Het gebruik van de juiste hulpmiddelen kan tot een 
zorgverlichting leiden voor medewerkers.  
 
Huisvesting 
De huisvesting wordt optimaal afgestemd op de behoeften van cliënten. Door middel van 
renovatie en nieuwbouw hebben alle cliënten inmiddels een comfortabele en optimaal passende 
woonomgeving. Strategisch huisvestingsmanagement wordt ingezet waarbij, op basis van het 
productportfolio, wordt geanticipeerd op de huidige en toekomstige cliënten en de verwachte 
over- en ondercapaciteit op locaties. Ook hierbij is de cliëntbehoefte uitgangspunt; de wensen en 
behoeften van cliënten met dementie inzake wonen zijn anders dan die van onze cliënten met 
een somatische aandoening. 
 
Financieel 
Volckaert is een financieel stabiele organisatie. In de jaarrekening wordt jaarlijks de financiële 
bedrijfsvoering inzichtelijk gemaakt. Voor 2020 wordt een geringe groei verwacht. De 
verwachting is dit te realiseren door de kortdurende producten te Iaten groeien en te investeren 
in het verder ontwikkelen van het product verpleeghuis zorg thuis.  
 
Samenwerkingen 
Er zijn verschillende samenwerkingspartners in de regio, o.a. de gemeente Dongen, gemeente 
Oosterhout, Amphia en Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis en ROC Tilburg. Met De Riethorst 
Stromenland en Schakelring, twee vergelijkbare VVT organisaties, wordt op diverse vlakken 
intensief samengewerkt. Bijvoorbeeld in het project GrootZ ten behoeve van geriatrische 
revalidatiezorg. Voor het beheer en onderhoud van hulpmiddelen hebben we afspraken met 
Harting-Bank. De hulpmiddelen worden jaarlijks door hen gekeurd en onderhouden.  

 

Resultaten 2019 

 
Volckaert neemt deel aan innovatie initiatieven van ‘Anders Werken Midden-Brabant’ en 
‘Anders Werken West-Brabant’. Deze innovaties worden (gedeeltelijk) bekostigd vanuit 
transitiemiddelen: 
• Medido. Een slimme medicijndispenser herinnert de cliënt eraan om (de juiste) medicatie in 

te nemen. Met dit apparaatje hoeft de zorg niet meerdere malen per dag langs te komen voor 
controle. Voor cliënten is het prettig dat ze eigen regie houden.  

• Track en Trace. Onderzoek of en hoe track en trace-technologie kan bijdragen aan het beter 
opvolgen van cliëntoproepen. 

• Slimme INCO. Slim incontinentiemateriaal meet door middel van een innovatieve sensor 
actueel en accuraat de urineproductie. Met behulp van een smartphone zorgt de 
zorgmedewerker ervoor dat cliënten tijdig verschoond worden. Niet te laat dus, maar ook niet 
te vroeg. Dat bespaart niet alleen tijd en materialen, het is vooral prettig voor de cliënt.  

• Bril ‘expertise zonder afstand’. Door de inzet van slimme brillen kan er via beeldbellen een 
live verbinding tot stand komen tussen zorgmedewerkers en experts zoals artsen, 
wondverpleegkundigen of gedragsdeskundigen. Er kunnen zelfs tot zes verschillende 
professionals tegelijkertijd mee kijken. Door via de bril mee te kijken met de zorgmedewerker, 

Vereisten uit het kwaliteitskader 
• De benodigde hulpbronnen en de wijze waarop deze dienend zijn aan het primair proces worden vanaf 2017 

beschreven in het kwaliteitsplan en gaan mee in de cyclus van kwaliteitsverslag, bespreking met interne en 
externe stakeholders en update van het kwaliteitsplan. √ 
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kan de medewerker ondersteund worden bij handelingen. Bijvoorbeeld als op locatie de hulp 
van een specialist ouderengeneeskunde of een wondverpleegkundige gewenst is.  

• In 2020 starten we met de medicatiebril (een pientere bril ter voorkoming van 
medicatiefouten) en de Wolk (heupairbag). 

 
Zorg Innovatie Award 2019 
Jaarlijks vindt de uitreiking van de Zorg Innovatie Award plaats. De ZIA wordt uitgereikt aan 
teams die een vernieuwing hebben doorgevoerd. Op deze manier worden teams gestimuleerd 
om zelf aan de slag te gaan met innovatie. De volgende projecten hebben een prijs ontvangen: 
• Tiny Bot Tessa (1e prijs). Een sociale robot die ondersteuning biedt bij de dagelijkse 

structuur. Deze robot ziet eruit als een bloempot en kan teksten/opdrachten uitspreken.  
• Levensherdenkingsboek Kamillehof (2e prijs). Het levens/herdenkingsboek is een boek dat 

inzicht geeft in de periode van de cliënt op de afdeling. Het maakt positieve herinneringen 
zichtbaar en tastbaar. 

• Spreekuur thuiszorg (3e prijs). Voor de bestaande cliënt is dit een soort service, 
thuiszorgmedewerkers zijn gemakkelijk en laagdrempelig bereikbaar voor cliënt en familie. 
Voor nieuwe cliënten kan laagdrempelig en vrijblijvend informatie worden gevraagd rondom 
wonen, zorg en welzijn. Eventueel kan worden doorverwezen naar andere instanties of 
personen. 

 
Overige innovaties 
• Volckaert is als eerste in Nederland gestart met contacthonden in de zorg voor 

psychogeriatrische cliënten.  
• Radicale vernieuwing. Op Oosterheem wordt al geruime tijd geëxperimenteerd met regelarm 

werken en gezocht naar nieuwe manieren om zorg te organiseren, waarbij het 
cliëntperspectief voorop staat. Dit krijgt in 2020 vervolg.  

• Buurstede app. De app is een afstudeerproject van een verpleegkundige en ondersteunt de 
soepele overgang van de thuissituatie naar Buurstede. De app kan in de toekomst worden 
uitgebreid voor andere locaties en/ of ondersteuning bij andere processen.  

• Pilot inzet nachtwatch, een horloge dat slaapritmes vastlegt.  

• App voor dubbele medicatiecontrole. In de praktijk is het vaak lastig om de verplichte dubbele 
controle voor medicatie correct uit te voeren. Met de Medicatie Controle app kan de 
zorgverlener die op locatie bij een cliënt medicatie toedient de tweede controle digitaal 
voorleggen aan een bevoegde collega die zich ergens anders bevindt. 

• Robotkat die gezelschap en rust geeft. De robotkat voelt en klinkt ook als een echte kat. Door 
de ingebouwde sensoren reageert deze kat op aaien, knuffelen en beweging.  
 

Huisvesting 

• De begane grond van locatie Dongepark is anders ingericht. Hierdoor voelen het grote plein 
en de entree huiselijker aan. 
 

Financieel 

• Financieel is Volckaert na enkele negatieve jaren weer stabiel gezond, waardoor de 
cliëntenzorg financieel geborgd is voor de toekomst. 
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     10. Gebruik van informatie 
 

 

Wat vindt Volckaert belangrijk? 

Verzamelen en delen van informatie 
Door de veranderde zorgvraag en de snelle doorstroom is het steeds belangrijker om snel en 
continu zicht te hebben op de ontwikkelingen door middel van goede en betrouwbare 
managementinformatie. Belangrijke bronnen hierin zijn het meerjarenplan, de kaderbrief, jaarplan 
Volckaert inclusief begroting, kwaliteitsplan, kwaliteitsverslag, jaarplannen teams, 
checks/rapportages, bestuursbesluiten, kwartaalrapportages Raad van Bestuur en 
teammanagers, jaarverslag/jaarrekening, etc.  
 
Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) 
Sinds 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze wet 
staat welke privacy rechten iedereen heeft en welke verantwoordelijkheden organisaties hebben 
wat betreft de privacy van betrokkenen. Volckaert neemt de beveiliging van data van cliënten en 
medewerkers zeer serieus en doet er alles aan om persoonsgegevens te beschermen. Binnen 
Volckaert is een functionaris gegevensbescherming (FG’er) werkzaam.  
 
Openbaarheid en transparantie 
Volckaert vindt het belangrijk om transparant te zijn. Volckaert publiceert alle kwaliteitsdata 
voortkomend uit onderzoeken, metingen en audits, openbaar op de website. Het totaal van de 
verschillende onderzoeken geeft een beeld van de kwaliteit van zorg. De informatie is terug te 
vinden op www.volckaert.nl/over-volckaert/kwaliteit.  

 

Resultaat 2019 

• De managementinformatie kan worden ontsloten door middel van het programma Genic. 

•  De Prem is afgenomen voor wijkverpleging. Zie hoofdstuk Leren en Verbeteren.  

• Volckaert neemt de beveiliging van data van cliënten en medewerkers zeer serieus. Gebleken 
is dat ons niveau van beveiliging in 2019 voldoende is. In 2020 worden maatregelen genomen 
om de beveiliging naar een nog hoger plan te tillen. Dit doen we i.s.m. de fusiepartners.  

• Door uitbesteding van ICT aan een professionele partij en intern bewustzijn, zien we dat zaken 
snel en conform laatste beveiligingsrichtlijnen opgepakt worden. Hierdoor zijn gegevens goed 
beveiligd. 

• Door het wachten op de fusie zijn sommige verbeteracties on hold gezet, bijvoorbeeld 
optimalisatie van applicaties, waardoor medewerkers niet altijd optimaal ondersteund worden in 
hun werk.  

• De kijk op cliënttevredenheid en resultaten 2019 zijn vermeld in hoofdstuk 4 van dit verslag.  

 
 
 

                                                     Vereisten uit het kwaliteitskader 
• Elke verpleeghuisorganisatie dient vanaf 2017 minimaal één keer per jaar informatie over cliëntervaringen te 

verzamelen en te gebruiken middels erkende instrumenten. De informatie over cliëntervaringen is onderdeel van 
het jaarlijks kwaliteitsverslag en kan onder andere gebruikt worden voor verbetering en voor keuze-informatie 
voor (potentiële) cliënten. √ 

• Elke verpleeghuisorganisatie dient in het kader van onderlinge landelijke vergelijkbaarheid vanaf verslagjaar 
2016 minimaal één keer per jaar informatie over de Net Promotor Score (NPS) score per locatie (volgens KvK-
registratie) van de eigen verpleeghuis- organisatie aan te leveren. Hiervoor mag ook de aanbevelingsvraag van 
Zorgkaart Nederland gebruikt worden. De informatie met betrekking tot NPS is onderdeel van het jaarlijks 
kwaliteitsjaarverslag en dient uiterlijk 1 juli volgend op het betreffende verslagjaar aangeleverd te worden bij de 
Openbare Database van het Zorginstituut. √ 

http://www.volckaert.nl/over-volckaert/kwaliteit
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11. Verantwoording kwaliteitsmiddelen en transitiemiddelen 

 
Verantwoording kwaliteitsmiddelen 

Thema Inzet medewerkers op het gebied van activiteiten en welzijn 

• In 2019 zijn op diverse afdelingen boven formatief extra activiteitenbegeleiders ingezet. In Dongen zijn 
al 10 zeer gemotiveerde medewerkers aan het werk. De activiteitenbegeleiders zijn vooral  
werkzaam voor de cliënten die wonen in hun appartement binnen onze locaties. 

 

• Er is meer aandacht voor welzijn op maat voor bewoners, met als doel verhoging van het comfort en 
leefplezier. We zien de welzijnsactiviteiten locatie breed toenemen omdat er letterlijk meer handjes 
zijn om het organiseren (theatervoorstelling, vierdaagse feest, BBQ, samen mosselen bereiden, 
samen naar de duinen, levensverhalen avonden, spelavonden met verwanten, uitjes etc.).  De 
combinatie van activiteiten op en buiten de locatie (zo ook het dagelijks gebruik van onze eigen 
taxibus) wordt als waardevol ervaren door de cliënten en verwanten. Collega’s geven aan een 
vermindering van werkdruk te ervaren. Dit is ook mede mogelijk door de inzet van 
vrijwilligerscoördinatoren vanuit de kwaliteitsgelden. 

 

• Open deurenbeleid. Vanaf half oktober 2019 openen de deuren van twee van onze gesloten 
afdelingen voor mensen met dementie. De begeleiding van de bewoners die gebruik gaan maken van 
een grotere leefruimte is o.a ingevuld door meer medewerkers gastenservice. Deze medewerkers zijn 
allen met de op maat opleiding dementie gestart. 

 

• Inzet van gastvrouwen (bovenformatief) op de afdelingen voor cliënten met dementie. We zijn 
hierover met de cliëntenraden en verwanten in gesprek gegaan. Het is niet de bedoeling dat de 
gastvrouw activiteiten overneemt die anders door en met verwanten plaats vonden. De 
werkzaamheden van de gastvrouwen moeten echter verrijkend werken. 

 
Boven formatief leerlingen opleiden 

• We zien een stijging van de leerlingen met 30%. De BBL leerlingen nemen boven formatief toe vanaf 
september 2019 door de start van het nieuwe schooljaar. Echter zien we op een aantal afdelingen dat 
leerlingen deels in de formatie worden meegenomen vanwege schaarste op de arbeidsmarkt. 
Cliënten ervaren de meerwaarde van leerlingen omdat deze meer tijd hebben en veel vragen stellen. 
Daarnaast is het ook altijd wennen aan een extra/ nieuw gezicht, hetgeen niet altijd als prettig ervaren 
wordt. 
 

Thema Inzet van niet specifieke therapieën (creatief-drama-beweeg) 

• Er zijn binnen Volckaert bewegingsagogen gestart; yoga docenten, muziektherapeuten, creatieve 
therapeuten, tactiele masseurs. We hebben een extra atelierruimte kunnen openen. We zien en horen 
enthousiaste verhalen van cliënten en toename van meer comfortabele momenten hierdoor. 
 

Thema Inzet gespecialiseerde medewerkers inclusief benodigde materialen 

• Er is een beleef TV in combinatie met huiskamerbegeleiders aangeschaft.  

• Er zijn smartphones aangeschaft voor de activiteitenbegeleiding. Op deze manier kan beter contact 
worden gelegd met vrijwilligers. Daarnaast kunnen hierdoor foto’s gemaakt worden van uitstapjes. 
Het delen van ervaringen, ook in beeld, wordt als waardevol ervaren door cliënten/ verwanten en 
medewerkers. 

• Daarnaast zijn twee zorgmedewerkers aangenomen met een contacthond dementie (een 
medewerker welzijn en een GZ psycholoog). Dit leidt tot een toename van de geluksmomenten, 
beweging, contact met cliënt, samen met de hond aan de wandel en het doorbreken van 
dwaalgedrag.  

 
Thema Inzet via specialismen op multi-problematiek en psychiatrische vraagstukken 

• Er is extra inzet van een psychiatrisch verpleegkundige en de uren psychologie en maatschappelijk 
werk zijn opgehoogd. Ook hebben we extra collega’s aangetrokken in de functie van geestelijk 
verzorger. Zij vervullen een belangrijke rol in de palliatieve zorg en bij opvang van cliënten en 
medewerkers na een heftig voorval.  
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Thema Inzet zorgondersteuner 

• Op alle locaties zijn zorgondersteuners ingezet conform de plannen. De invulling van deze vacature 
verliep niet op alle afdelingen eenvoudig, waardoor een aantal medewerkers pas later in 2019 zijn 
gestart.  

• Vanaf 1 september 2019 is het cliëntenportaal geopend. De zorgondersteuners zijn voor de cliënten 
bereikbaar bij hulp om dit te activeren en te gebruiken. 

 
Thema Inzet op coaching on the job 

• Een collega met afgeronde opleiding Psychopathologie is ingezet als coach op de werkvloer om in 
te kunnen spelen op de toenemende gedrags- en psychiatrische problematiek bij de bewoners met 
dementie.  Zo blijven we meer focus houden op de balans tussen gedragsproblematiek en het 
comfortabel zijn van cliënten. Op alle afdelingen zijn leercoaches ingezet om meer coaching on the 
job voor leerlingen en collega’s mogelijk te maken. Nieuwe medewerkers worden 2 weken boven 
formatief ingezet om zo zorg te dragen voor een goede stabiele inwerkperiode. 

 
Thema Inzet op meer multidisciplinaire samenwerking 

• Door de toename van behandelaren is het nu vaker mogelijk dat behandelaren op de afdelingen 
ondersteunen in het ritme van de bewoner. 
 

Verantwoording transitiemiddelen 

Volckaert neemt deel aan een aantal projecten vanuit de Regionale aanpak ouderenzorg Midden- en 
West-Brabant. 
  
Thema Vergroten instroom medewerkers 

• Switchz (zie ook hoofdstuk 8). In 2019 zijn, onder contract van Volckaert, 5 kandidaten gestart: 3 
met de verpleegkundige opleiding en 2 met de VZIG/MZ opleiding. 

• Samenwerken aan nieuwe opleidingen voor zij-instromers. Zorgorganisaties en ROC’s zijn binnen 
het regulier onderwijs gestart met twee nieuwe opleidingstrajecten voor zij-instromers: niveau 0/1 
(ondersteunende functies zoals gastvrouw, sfeermaker of afdelingsassistent) en niveau 3 
verzorgende IG (leren in de praktijk van een zorgorganisatie). In 2019 zijn 6 kandidaten gestart met 
het opleidingstraject niveau 0/1 en 1 kandidaat met het opleidingstraject niveau 3 VZIG/MZ.  

• Heinde en Verre. Het inzetten van gekwalificeerde buitenlandse verpleegkundigen om de instroom 
te vergroten. In 2018/2019 is een aantal Spaanse verpleegkundigen gestart. Er zijn kleine 
successen behaald. Echter taal evenals huisvesting werden als barrière ervaren. Vanwege de hoge 
kosten voor opleiding en huisvesting was de verhouding kosten-baten niet in balans. De financiering 
vanuit regionale aanpak is in 2020 gestopt. 

 
Thema Behoud van medewerkers 

• Veiligheid van de medewerker. Diverse middelen zijn ontwikkeld om het gevoel van veiligheid voor 
medewerkers te vergroten. Een bedrijfsondersteuningsteam (BOT) ondersteunt en begeleidt 
medewerkers die te maken krijgen met traumatische ervaringen in het werk. De voorbereiding van 
de implementatie is inmiddels afgerond. In 2020 wordt hier vervolg aan gegeven.   

• Vitaliteit. (Zie ook hoofdstuk 8). De vitaliteitscoach is zichtbaar aanwezig op de locaties, organiseert 
o.a. workshops en themabijeenkomsten m.b.t. het thema vitaliteit. Daarnaast werkt de 
vitaliteitscoach in regionaal verband samen met overige zorginstellingen in Midden-Brabant.  

• Inzet van een buddy. Een maatje voor de nieuwe medewerker die je wegwijs maakt binnen de 
organisatie. De gedachte achter het buddyproject is dat een medewerker die zich welkom voelt 
binnen een organisatie en team en goed ingewerkt wordt, meer bewust kiest om met de organisatie 
verbonden te blijven.  
 

Thema Anders werken & zorgtechnologie (zie hoofdstuk 9, Resultaten 2019) 
 
Transmuraal Werken Amphia 
Ontwikkeling van transmurale zorg in de regio door het regisseren van die zorg via de VVT-lijnen met 
alle spelers, van ziekenhuis tot en met de huisartsen.  
Volckaert participeert als ketenpartner in de 3 werkgroepen: 
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• Optimaliseren van de logistieke keten  
Ketenpartners willen hun logistiek en informatievoorziening op elkaar afstemmen om onnodige ligduur 
in het ziekenhuis te beperken en ervoor te zorgen dat de cliënt de juiste zorg, op het juiste moment en 
op de juiste plek ontvangt. 
 

• Aanmeldportaal 
Het Aanmeldportaal richt zich op de plaatsing van niet geplande intramurale zorg (ELV/crisis/GRZ) in 
de regio Breda. Het Aanmeldportaal is operationeel en is effectief gebleken in het voorkomen van 
ziekenhuisopnames zonder medisch specialistische noodzaak.  
 

• Kennis en Expertise Centrum (KEC) 
Het opzetten van een kennis- en expertisecentrum om mensen zo snel mogelijk te laten terugkeren 
naar hun oude situatie of een passende nieuwe woonomgeving te bieden door transmurale 
samenwerking.  


