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Voorwoord 
 

‘Nabij in welbevinden’ is de missie van WZU Veluwe. Daarmee doen we een belofte aan onze naasten. Onze medewerkers lopen mee op het levenspad 

van cliënten, met aandacht en respect voor hun achtergrond en levenservaring. Bij de zorgverlening en ondersteuning van WZU Veluwe staan de 

mogelijkheden en behoeften van de cliënt centraal waarin wij faciliteren. Cliënten houden zelf de regie over hun leven. Ook als het moeilijker wordt om 

wensen en behoeften kenbaar te maken. Door gebruik te blijven maken van ontvangen talenten en mogelijkheden, geven zij betekenis aan hun leven en 

aan dat van onze medewerkers. Medewerkers en vrijwilligers zijn aanvullend op de mogelijkheden van de cliënt en zijn sociale netwerk. Daarbij 

faciliteren wij het sociale netwerk om van betekenis te kunnen blijven. Wij bevorderen dat de cliënt en zijn sociale netwerk zich prettig en tevreden 

voelen en dat de cliënt het leven als betekenisvol ervaart.  

Onze zorgvisie is bepalend voor onze zorg en dienstverlening. We weten ons gedragen door onze Schepper die ons de Bijbel heeft gegeven als 

inspiratiebron. Vanuit deze bron mogen we het ‘Nabij in welbevinden’ vormgeven.  

De zorgvisie van WZU Veluwe behelst drie kernbegrippen: betekenisvol leven, ont-moeten, en faciliteren en mogelijk maken. Deze zullen in dit 

kwaliteitsverslag verder worden toegelicht.   
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1. Profiel van WZU Veluwe  
 

Zorgvisie  

 

WZU Veluwe heeft in 2017 een nieuwe zorgvisie ontwikkeld en in 2017 en begin 2018 geïntroduceerd. Theatervoorstellingen , diverse trainingen en 

coaching op het gebied van persoonsgericht werken zijn ondersteunend aan het implementeren en doorleven van de zorgvisie. Het doorleven van de 

zorgvisie is een continue proces. Het vraagt tijd, voordat de implementatie als afgerond beschouwd kan worden. De kernbegrippen van de zorgvisie zijn: 

betekenisvol leven, ont-moeten en faciliteren.  

 

Betekenisvol leven  

Bij ons is het vanzelfsprekend dat er ruimte is voor zingeving en levensvragen, in aansluiting op de persoonlijke betekenis voor de cliënt. We bieden een 

herkenbare christelijke omgeving, troost en bemoediging voor degenen die dat wensen. Waar mensen van huis uit gewend waren bezig te zijn met 

geloofszaken, zien we het als onze taak dit te faciliteren en te stimuleren ook als beperkingen van het leven in de weg staan. Ook willen we de cliënt het 

gevoel geven dat hij nog iets voor anderen kan betekenen, dat anderen ook van de levenservaringen van iedere cliënt nog wat kunnen leren.  

 

Ont-moeten  

Wij willen de cliënt en het sociale netwerk ontmoeten, waarbij de relatie centraal staat. Daarom verdiepen wij ons in de achtergrond van de cliënt en in 

zijn wensen, gewoonten en behoeftes (‘Ken je cliënt’). Hierbij hebben wij aandacht voor de mens, luisteren aandachtig en vragen zo nodig door. Wij 

creëren of faciliteren ontmoetingsplaatsen en –mogelijkheden omdat wij, naast individuele aandacht, relaties en gemeenschap belangrijk vinden.  

Ook moeten wij onze vaste routines loslaten, en kijken naar de wensen, gewoonten en behoeftes van de cliënt en daarbij aansluiten. Hiervoor zullen 

medewerkers soms eigen zorgroutines loslaten en met creativiteit te werk gaan. Medewerkers worden meegenomen in het proces van ont-moeten. Dit is 

niet altijd even makkelijk, als zorgverleners zijn wij namelijk vaak geneigd om uit zorgzaamheid taken over te nemen of ongevraagd bescherming en 

ondersteuning te bieden. In plaats van direct te gaan ‘zorgen’ is het beter om na te gaan wat er voor nodig is om de cliënt en het sociale netwerk weer  

zoveel als mogelijk voor zichzelf te laten zorgen. Van: ‘Ik weet wat goed voor u is’, naar: ‘U heeft de regie’.  

 

Faciliteren  

Mantelzorgers spelen een belangrijke rol binnen het zorgproces rondom de cliënt. Zij kennen de cliënt immers (vaak) al lang. Daarom ondersteunt WZU 

Veluwe cliënten en hun mantelzorgers om het eigen leven zoveel als mogelijk vast te houden, en mantelzorgers en het sociale netwerk van de cliënt hier 

een rol in laten spelen. Deze ondersteuning gebeurt door middel van informatie- en kennisoverdracht van professional op mantelzorger, en het aanleren 
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van vaardigheden die nodig zijn om de rol van mantelzorger zo goed mogelijk te vervullen.  

Medewerkers worden mogelijkheden geboden om hun kennis op peil te houden en zichzelf in de breedte en diepte  te ontwikkelen, in de vorm van 

opleidingen, trainingen en cursussen. 

 

Kernwaarden  

 

De vier kernwaarden zijn de basis voor de visie van WZU Veluwe. Zij fungeren als ethisch kompas en zijn de kern van de organisatiecultuur.  

 

Barmhartig  

De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan is voor ons een sprekend voorbeeld. Wij willen helend en verzachtend zijn, voor hen borg staan en hen in 

veiligheid laten verblijven.  

 

Eenvoudig  

Voor ons is ‘zijn’ belangrijker dan ‘hebben’. Ons geloof laat zich zien in onze daden. Eenvoudig betekent voor ons ook: gewóón doen en gewoon dóen.  

 

Vanzelfsprekend  

De identiteit staat niet op zichzelf, maar is onlosmakelijk verbonden met de kwaliteit van onze zorg. Duidelijk in woord en daad.  

 

Ondernemend 

De zorg van de toekomst vraagt om eigenaarschap en ondernemende mensen. We benaderen elk vraagstuk vanuit vertrouwen en als kans om te laten 

zien waartoe christelijke zorg in staat is. 

 

Doelgroep  

 

WZU Veluwe heeft een aantal verschillende doelgroepen in het kader van Wlz (Wet langdurige zorg), Zvw (Zorgverzekeringswet) en Wmo (Wet 

maatschappelijke ondersteuning).  

 

Wonen met zorg (WMZ), incl. Kleinschalig wonen (KSW) 

 Ouderen met een intensieve zorgvraag, die niet meer thuis kunnen wonen, met een indicatie voor ZZP VV 4 t/m 8, incidenteel ZZP 10;  
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 Ouderen die om verschillende redenen tijdelijk niet thuis kunnen wonen;  

 Cliënten met een GGZ-c indicatie.  

 

Thuiszorg (TZ) 

 Cliënten vanaf 18 jaar (voornamelijk ouderen), die recht hebben op zorg vanuit de Zvw, Wlz (VPT/MPT), en/of Wmo;  

 Met een geïndiceerde zorgvraag, die door WZU Veluwe kan worden geleverd en valt binnen de leveringsvoorwaarden en de financiële 

mogelijkheden van de thuiszorg (per individuele cliënt te bepalen, zo nodig met bijscholing van medewerkers en/of samenwerking met andere 

specialismen en/of familie);  

 Die verantwoord zelfstandig thuis wonen (N.B. o.a. in het kader van veiligheid en kwaliteit van zorg is het geen garantie dat cliënten tot het 

einde van hun leven in hun eigen huis zorg kunnen blijven ontvangen van WZU Veluwe. Opname of verhuizing kan noodzakelijk zijn).  

 

Een overzicht van de locaties waar deze zorg geleverd wordt, is te vinden in bijlage 1.  
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2. Algemeen beschrijvend overzicht uitkomsten 
 

In dit overzicht wordt een beschrijving gegeven van de uitkomsten op de plannen en acties zoals die beschreven zijn in het kwaliteitsplan.  

  

Persoonsgerichte zorg en ondersteuning 

 

Binnen dit onderwerp staan vier thema’s centraal: compassie, uniek zijn, autonomie en zorgdoelen. Deze thema’s komen ook naar voren in onze 

zorgvisie.  

Bij WZU Veluwe is iedere cliënt uniek: de levensgeschiedenis van de cliënt is belangrijk voor de invulling van de zorg. Doordat onze medewerkers onze 

cliënten echt kennen, kunnen zij de cliënt die zorg leveren die voorziet in hun wensen, behoeftes en gewoontes. Hierbij staat de cliënt centraal, en wordt 

er eerst gekeken naar wat hij zelf kan, en wat het sociaal netwerk voor de cliënt kan betekenen. Daar waar dit niet volstaat, springen onze medewerkers 

in.  

 

Voordat een cliënt bij ons komt wonen, wordt er door een medewerker van het Cliëntservicepunt een huisbezoek gebracht aan de cliënt. Aan de hand 

van dit bezoek wordt een voorlopig zorgplan opgesteld. Hierin staat in ieder geval beschreven welke zorg de cliënt nodig heeft, zodat dit vanaf het 

moment van opname direct ingezet kan worden. Dit zorgplan wordt tijdens de eerste zes weken van het verblijf van de cliënt door de contactverzorgende 

aangevuld, aangepast en vastgesteld (en door de cliënt ondertekend), zodat het zo goed mogelijk aansluit bij de wensen en behoeften van de cliënt. Het 

zorgplan wordt daarnaast twee keer per jaar geëvalueerd tijdens een multidisciplinair overleg (MDO).  

 

In de praktijk blijkt het echter dat in veel gevallen de contactverzorgende het initiële zorgplan nog dusdanig moet aanpassen, dat er een uiteindelijk een 

zo goed als nieuw zorgplan komt te liggen. Daarom is besloten om de aanpak van de opname te veranderen. Dit project, ‘warme opname’, moet ervoor 

zorgen dat voor opname al het papierwerk is afgehandeld, zodat cliënt en familie hier rustig de tijd voor kunnen nemen, en dit niet meer gedaan hoeft te 

worden in de eerste dagen na de verhuizing. Dit moet zorgen voor een prettigere overgang naar de nieuwe situatie.  

Ook zal het huisbezoek worden uitgevoerd door een medewerker van het Cliëntservicepunt en de toekomstige contactverzorgende van de cliënt. Hierdoor 

kunnen cliënt en contactverzorgende alvast kennis maken, en is er voor de cliënt en familie al een bekend gezicht binnen de locatie na de verhuizing.  
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Wonen en welzijn 

 

Zingeving  

WZU Veluwe vindt het welzijn van haar cliënten erg belangrijk. Voor veel van onze cliënten speelt hun geloofsbeleving hier een belangrijke rol in. Daarom 

is er binnen WZU Veluwe veel aandacht voor zingeving. Zo is onder andere opgenomen in het zorgplan hoe een cliënt hier vorm aan geeft, en is er 

ruimte voor de cliënt om het te hebben over het geloof, of andere levensvragen die de cliënt heeft. Zingeving gaat in de beleving van WZU Veluwe verder 

dan vragen betreft geloof, maar ook vragen betreft fysieke en mentale toestand, angst voor pijn en voor de dood. Om hier verder inhoud aan te geven is 

in 2017 een adviseur identiteit in dienst gekomen. Ook zijn er aandachtsvelders zingeving in de teams, om medewerkers te ondersteunen en handvatten 

te geven als ze met de cliënt in gesprek gaan.  

 

Zinvolle dagbesteding 

WZU Veluwe biedt op elke locatie een breed aanbod aan activiteiten. Er zijn groepsactiviteiten, maar er is ook ruimte voor persoonlijke aandacht. In het 

zorgplan wordt vastgelegd waar iedere cliënt behoefte aan heeft en wat zijn wensen zijn, en hoe dit praktisch ingevuld wordt. In de cliëntagenda kunnen 

de activiteiten worden genoteerd waar de cliënt aan deel wil nemen.  

 

Schoon en verzorgd lichaam plus verzorgde kleding 

De persoonlijke verzorging van de cliënt is zoveel mogelijk afgestemd op de wensen, behoeftes en gewoontes van de cliënt. Dit wordt ook vastgelegd in 

het zorgplan.  

 

Familieparticipatie en inzet van vrijwilligers 

Familie blijft een belangrijke rol spelen na verhuizing van de cliënt. Er wordt met de familie gekeken welke rol het sociaal netwerk kan blijven spelen in 

het leven van en de zorg voor de cliënt. Daar waar het netwerk hulp en ondersteuning nodig heeft, springen de medewerkers van WZU Veluwe  in.  

Ook is er een nieuw mantelzorgbeleid opgesteld, dat is aangepast aan de nieuwe zorgvisie van WZU Veluwe. Hierin wordt meer ingegaan op de rol van 

familie en andere leden uit het sociaal netwerk, in de zorg voor de cliënt. Daarnaast worden ook scholingen en trainingen aangeboden voor 

mantelzorgers en vrijwilligers, en krijgen ze ondersteuning van de medewerkers van WZU Veluwe op het moment dat ze dit nodig hebben. 

 

Wooncomfort 

De cliënt kan het appartement inrichten met eigen meubilair. Ook is de inrichting van de gebouwen zoveel mogelijk aangepast aan de doelgroep. Een 

voorbeeld hiervan is het Kleinschalig Wonen: bij de inrichting van de gemeenschappelijke ruimtes is gekozen voor tinten die passen bij het stads- of 
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dorpskarakter van de locatie, waarbij gekozen is voor een mix van stijlen. Bij nieuwbouw en verbouw wordt ook rekening gehouden met de inrichting en 

indeling van de gebouwen met het oog op de verschillende doelgroepen die in de gebouwen zullen wonen.  Ook zijn er omgevingscoaches opgeleid die 

gespecialiseerd zijn in het inrichten van een ruimte voor cliënten met dementie. Hierbij valt te denken aan de een inrichting die zorgt voor zo min 

mogelijk prikkels, gebruik van bepaalde materialen, etc..  

 

Veiligheid 

 

Medicatieveiligheid 

WZU Veluwe is bezig met het maken van een verdiepingsslag wat betreft de analyse van incidenten. Hiervoor worden specialisten kwaliteit getraind: 

verpleegkundigen die zich bezighouden met het analyseren van de medicatie (en val-) incidenten, en hier verbetermaatregelen voor opstellen. Per locatie 

is er een specialist kwaliteit. Naast de specialisten kwaliteit, is er per team een aandachtsvelder kwaliteit. Deze aandachtsvelder houdt zich bezig met het 

leren en verbeteren van incidenten binnen het team waar hij of zij aandachtsvelder is. Deze aandachtsvelders zullen begeleid en gecoacht worden door 

de specialist kwaliteit. Daarnaast zijn de MIC altijd een vast agendapunt op de teamoverleggen.  

Ook is WZU Veluwe bezig met het oprichten van een incidentencommissie. Deze commissie zal bestaan uit een manager Zorg, Wonen en Welzijn, een 

zorgondernemer en een specialist kwaliteit. Zij zullen zich bezig houden met de analyse van incidenten op organisatieniveau en hier waar nodig acties op 

uitzetten.  

 

Decubitus 

Decubitus wordt geregistreerd in het zorgplan door middel van risicosignalering. Bij iedere cliënt wordt deze ingevuld, en aan de hand van de uitkomsten 

worden er preventieve maatregelen genomen.  

 

Gemotiveerd gebruik van vrijheid beperkende maatregelen 

Vrijheid beperkende maatregelen (VBM) worden vastgelegd in het zorgplan. Inzet hiervan vindt altijd in overleg met de cliënt en contactpersoon, en de 

huisarts of specialist ouderengeneeskunde plaats. Er wordt altijd gekozen voor de minst ingrijpende optie. De inzet van de VBM wordt regelmatig 

geëvalueerd, en waar mogelijk afgebouwd.  
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Advanced care planning  

Wensen rondom het levenseinde van de cliënt worden in samenspraak met de cliënt en zijn familie vastgelegd in het zorgplan. Zo wordt er bijvoorbeeld 

opgenomen of een cliënt in bepaalde situaties nog wordt opgenomen in het ziekenhuis, of de cliënt wel of niet behandeld wil worden, en of de cliënt wel 

of niet gereanimeerd wil worden.  

 

Leren en werken aan kwaliteit 

WZU Veluwe is continue bezig met het leren en verbeteren van kwaliteit. Een aantal belangrijke onderdelen die daaraan bijdragen zijn de certificatie van 

ons kwaliteitsmanagementsysteem, de implementatie van een leermanagementsysteem en het creëren van een persoonlijk opleidingsbudget voor 

medewerkers.  

 

Kwaliteitsmanagementsysteem 

In 2017 heeft WZU Veluwe opnieuw het ISO certificaat gekregen voor haar kwaliteitsmanagementsysteem. In april 2018 heeft er een periodieke audit 

plaatsgevonden. Hier hecht WZU Veluwe veel waarde aan: we vinden het belangrijk om te blijven verbeteren en daarbij te leren van de dingen die niet 

goed gaan. 

Naast het kwaliteitsmanagementsysteem, maakt WZU Veluwe ook gebruik van beelden van kwaliteit. De kwaliteit van zorg wordt bepaald in de relatie 

tussen de medewerker en de cliënt en die is vaak niet in cijfers te beoordelen. Daarom is besloten om mee te doen aan de studie ‘Beelden van kwaliteit’ 

van de Vrije Universiteit van Amsterdam. Het idee van deze studie is om de kwaliteit van zorg aan te tonen door middel van ‘kijken, voelen, luisteren en 

waarnemen’, kortom: door te observeren. 

‘Beelden van Kwaliteit’ kijkt in de praktijk naar de kwaliteit van zorg in de relatie tussen de cliënt en de zorgverlener en houdt de zorgverlener een 

spiegel voor. Hoe gedraag ik mij tegenover een cliënt, hoe praat ik met mijn collega’s, hoe kom ik over? Deze ‘spiegel’ geeft de medewerkers de kans om 

zich te ontwikkelen en de kwaliteit van de zorg en ondersteuning verder te verbeteren. 

De observaties worden gedaan door speciaal hiervoor opgeleide observatoren. Zij beschrijven wat zij zien, waarbij ze zelf geen conclusies trekken. Een 

kwaliteitspanel bespreekt de beschreven beelden en gaat daarna samen met het team in gesprek over de bevindingen van de observator. Daarbij wordt 

natuurlijk niet alleen gelet op verbeterpunten. Ook de positieve waarnemingen komen aan de orde. Het uiteindelijke resultaat van de observaties zal zijn 

dat, waar mogelijk, verbeteringen op gaan treden in de zorg en ondersteuning aan onze cliënten. 

 

Leermanagementsysteem 

In mei 2018 is het leermanagementsysteem online gegaan, genaamd ‘Ontwikkelplein’. Op het Ontwikkelplein kunnen de bekwaamheden en gevolgde 

cursussen van medewerkers eenvoudig worden ingezien. Hierdoor kunnen we zorg op maat leveren en adequaat schakelen bij een complexere 
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zorgvraag. Door het grote aanbod van e-learning en verschillende cursussen, heeft de medewerker op die manier eigen regie op het ontwikkeltraject en 

is het traject afgestemd op de cliënt.   

 

Persoonlijk opleidingsbudget 

De zorgmedewerkers van WZU Veluwe hebben een persoonlijk opleidingsbudget tot hun beschikking. Hiermee kunnen zij onder bepaalde voorwaarden 

(een deel van) de scholingen, trainingen, en andere vormen van kennisbevordering betalen, indien dit niet binnen het scholingsaanbod van WZU Veluwe 

valt. We hopen hiermee zorgmedewerkers te stimuleren om hun kennis te verrijken, en dit uiteindelijk ook over te dragen naar hun collega’s. Dit alles 

met uiteindelijk tot doel de zorg voor de cliënt te verbeteren.  

 

Lerend netwerk 

WZU Veluwe vormt samen met Icare en Zorggroep Noordwest-Veluwe een samenwerkend ofwel lerend netwerk. Medewerkers van WZU Veluwe zijn 

gedetacheerd in Hospice De Regenboog te Nunspeet op basis van leren en samenwerken. Ieder kwartaal vindt er een intervisie bijeenkomst plaats tussen 

zorgconsulenten palliatieve en terminale zorg Van Hospice De Regenboog en WZU Veluwe. Op bestuurlijk en staf niveau wordt er al gebruik gemaakt van 

elkaars kennis. Hoe dit op de werkvloer vorm kan krijgen is onderwerp van gesprek. Het blijkt in de praktijk lastig om medewerkers daadwerkelijk uit te 

wisselen. Heit heeft onder andere te maken met het verschil in diensttijden en uitbetaling van gewerkte uren. Zodra dit op een goede manier is 

vormgegeven, kunnen ook de medewerkers op de werkvloer met elkaar meelopen, en van elkaar leren.  

 

Kwaliteitsplan en kwaliteitsverslag 

Eind 2017 heeft WZU Veluwe een kwaliteitsplan opgesteld. Dit kwaliteitsplan vormt de basis voor de jaarplannen van het zorgbedrijf. De 

verbetermaatregelen in het kwaliteitsplan komen grotendeels overeen met de verbeterplannen uit het transitieplan dat WZU Veluwe heeft opgesteld om 

de transitie van woonzorg naar verpleegzorg  te maken. Hier is voor gekozen omdat veel doelen die in de verschillende plannen gesteld werden veel 

overlap vertoonden. Door de verschillende plannen samen te voegen, houden we de situatie voor de medewerkers en leidinggevenden overzichtelijk.  

In het kwaliteitsverslag wordt teruggeblikt op de implementatie van het kwaliteitskader verpleeghuiszorg, en de verbeterplannen uit het kwaliteitsplan, 

opgesteld eind 2017. 

Het concept-kwaliteitsverslag is besproken met collega-organisaties uit het lerend netwerk. Dit verslag is daarna vastgesteld onder voorbehoud van het 

advies van de CR en de VAR. Zij hebben dit stuk toegestuurd gekregen en zullen nog hun advies verlenen. Deze adviezen zullen vervolgens worden 

verwerkt in het kwaliteitsverslag. Tot slot zijn het kwaliteitsplan en kwaliteitsverslag voorgelegd aan en besproken met de Raad van Toezicht. 
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Leiderschap, governance en management 

 

Het bestuur van WZU Veluwe is bijzonder betrokken bij de organisatie. Zo lopen de bestuurder en leden van het management team regelmatig mee op 

de werkvloer, om zo in verbinding te blijven met de medewerkers, en op de hoogte te blijven wat zich op de werkvloer afspeelt. 

De bestuurder heeft ieder kwartaal een overleg met de Verpleegkundige Adviesraad (VAR). De VAR geeft gevraagd en ongevraagd advies. In 2017 heeft 

de VAR adviezen uitgebracht betreft het Medisch Ethisch Beleid, Inzet 24 uurs verpleegkundige, Opleidingsvisie & Opleidingsbudget en Excellente Zorg. 

Daarnaast wordt de VAR ook regelmatig betrokken bij besluitvormingsprocessen en projectgroepen. Hierdoor wordt al vanaf aanvang van projecten 

rekening gehouden met input van de werkvloer. Hetzelfde geldt ook voor de Ondernemingsraad en Cliëntenraad. Zij worden in steeds grotere mate 

betrokken in projectgroepen. De CR, VAR en OR worden sinds 2015 uitgenodigd door de bestuurder om deel te nemen aan de MT- beleidsdagen in juni, 

zodat in een vroeg stadium meegedacht kan worden over de plannen voor het komende jaar en strategie voor de komende jaren. In 2017 zijn 

gesprekken gevoerd door de bestuurder, het management en de CR, VAR en OR om elkaar functioneren te spiegelen te reflecteren en te evalueren. 

De bestuurder is eindverantwoordelijk voor de implementatie en uitvoering van het Kwaliteitskader. Het kwaliteitskader is onderwerp van gesprek tussen 

de bestuurder en de Raad van Toezicht. WZU Veluwe voldoet aan de Zorgbrede Governance Code.  

 

Personeelssamenstelling 

 

Het hebben van voldoende en bekwame  medewerkers is erg belangrijk, met name door de  toename in zorgzwaarte. WZU Veluwe heeft daarom veel 

aandacht voor het binden en boeien van  medewerkers . Dit wordt onder andere gedaan door medewerkers de mogelijkheid te geven opleidingen te 

volgen, zoals opleiding tot verzorgende niveau 3, verpleegkundige niveau 4 tot en met 6 of gespecialiseerd verzorgende psychogeriatrie.  

 

Ontwikkeling van medewerkers in het kader van leren en verbeteren is binnen WZU Veluwe vanzelfsprekend. Er wordt medewerkers voldoende ruimte 

geboden voor het volgen van bijvoorbeeld cursussen, trainingen en het bezoeken van congressen. Om de medewerkers hierin te faciliteren, hebben zij 

een persoonlijk opleidingsbudget tot hun beschikking. Hiermee kunnen zij (een deel van) de kosten financieren.  

Ook werkt WZU Veluwe sinds mei 2018 met een leermanagementsysteem. Hierin kunnen medewerkers hun opgedane kennis en bekwaamheid 

bijhouden, en is het voor leidinggevenden inzichtelijk wie welke bekwaamheden heeft, en hoe lang deze nog geldig zijn. Ook kunnen de medewerkers 

zien welke scholingen, e-learning, etc. er beschikbaar zijn, en kunnen zich hiervoor aanmelden. In 2018 zal dit verder worden uitgewerkt.  
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Tijdens teamvergaderingen is er ruimte voor het bespreken van casussen en het leren hiervan. Ook kunnen medewerkers elkaar tijdens deze momenten 

feedback geven. We merken dat dit voor sommige teams lastiger is dan voor andere. De medewerkers zijn hier echter wel mee bezig, en er is enige 

vooruitgang in zichtbaar.  

  

Gebruik van hulpbronnen 

De gebruikte hulpbronnen zijn erg divers. Het betreft o.a. vastgoed, samenwerkingsovereenkomsten met andere organisaties, facilitaire zaken zoals 

receptie, keuken en restaurant, en technologische hulpbronnen.  

 

WZU Veluwe is op twee locaties bezig met het vernieuwen van haar vastgoed: op locatie Het Nieuwe Feithenhof vindt in 2018 een omvangrijke renovatie 

plaats, en voor locatie De Bunterhoek wordt in 2018 gestart met nieuwbouw. We willen door middel van deze renovatie/nieuwbouw ons vastgoed meer 

laten aansluiten bij de veranderende zorgzwaarte. Er worden bijvoorbeeld meer plekken voor Kleinschalig wonen gerealiseerd en worden de 

appartementen ruimer ingericht, zodat niet alleen het wooncomfort voor de cliënten verbetert, maar de medewerkers hier beter hun werk kunnen doen. 

In 2017 zijn hiervoor de nodige voorbereidingen getroffen. Zo moesten er bijvoorbeeld de nodige financiële zaken worden geregeld, vergunningen 

worden aangevraagd en voor de cliënten van Het Nieuwe Feithenhof tijdelijke huisvesting geregeld worden tijdens de renovatie. 

 

Op alle locaties van WZU Veluwe is er nog een fysieke receptie. De medewerker Receptie ontvangt bezoekers en verwijst hen door, beantwoordt vragen 

etc. Voor cliënten is de medewerker Receptie een informatiebron.  

 

WZU Veluwe heeft naast het lerend netwerk ook een aantal samenwerkingsovereenkomsten met andere lokale zorgaanbieders. De behandelfunctie van 

BOPZ afdeling De Marsse bijvoorbeeld verleend door Zorggroep Noordwest-Veluwe en zijn er met Viattence afspraken over de adviesfunctie van een 

specialist ouderengeneeskunde.  

In 2018 is WZU Veluwe begonnen met een onderzoek naar de mogelijkheden van het opzetten van een eigen behandeldienst. Gezien de toegenomen 

zorgzwaarte zien we hierin een toegevoegde waarde voor de kwaliteit van zorg voor onze cliënten.  

Ook zijn er samenwerkingsovereenkomsten met ziekenhuizen in de regio.  

 

Bij technologische hulpbronnen kan bijvoorbeeld worden gedacht aan het gebruik van tablets voor het gebruiksvriendelijke ECD, dubbele controle van 

medicatie, het gebruik van leef cirkels en andere domotica.  
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Cliënttevredenheid 

 

WZU Veluwe hecht veel waarde aan de tevredenheid van haar cliënten. Om ervoor te zorgen dat we nog betere zorg kunnen leveren, voert WZU Veluwe 

op verschillende manieren onderzoek uit naar de cliënttevredenheid.  

In 2017 is er een overstijgend cliënttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. In onderstaande tabel staan de NPS scores weergegeven: 

 

Gemiddelde NPS score per locatie WmZ 

Resultaten NPS scores Wonen met zorg 

  
  

De 
Boskamp 

De 
Bunterhoek 

Het 
Kodal 

Het Nieuwe 
Feithenhof 

Mariposa Rehoboth 

NPS Score* 
Volgens officiële definitie 

-14% 4% 19%  20% 33% 3% 

NPS Score** 
Volgens zorginstituut  

39% 57% 50% 60% 79% 53% 

*: In de data moet je het aantal dat een 9 of 10 heeft gescoord berekenen. Dit geldt ook voor het aantal dat 0-6 heeft gescoord. Vervolgend bereken je het % promotors (9-10)  en het % 

distractors (0-6). De NPS is het percentage promotors - % distractors. 

**: Teller methode 1: het aantal cliënten/cliëntenvertegenwoordigers dat een 8, 9 of 10 scoort, Noemer: aantal cliënten/cliëntvertegenwoordigers dat de vraag heeft beantwoord.  

 

Gemiddelde NPS score per locatie 

Resultaten NPS scores Thuiszorg 

  Epe Nunspeet Elburg 't Harde Wapenveld 

NPS Score* 
Volgens de officiële definitie 

41% 22% 44% 63% 38% 

NPS Score** 
Volgens zorginstituut 

82% 76% 85% 84% 66% 

*: In de data moet je het aantal dat een 9 of 10 heeft gescoord berekenen. Dit geldt ook voor het aantal dat 0-6 heeft gescoord. Vervolgend bereken je het % promotors (9-10)  en het % 

distractors (0-6). De NPS is het percentage promotors - % distractors. 

 

**: Teller methode 1: het aantal cliënten/cliëntenvertegenwoordigers dat een 8, 9 of 10 geeft op de NPS-vraag. Zou u deze locatie aanbevelen bij uw vrienden of familie. Noemer: aantal 

cliënten/cliëntvertegenwoordigers dat de vraag heeft beantwoord. 

 

Verbeterpunten die uit dit onderzoek naar voren kwamen, zijn per locatie opgepakt, in samenwerking met Cliënten Participatieraden. Voortgang hierop 

wordt gemonitord door de zorgondernemer.  
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Voor 2018/2019 moet er nog een keuze worden gemaakt voor een cliënttevredenheidsonderzoek. Ook wordt er in 2018 gewerkt aan het bevorderen van 

het invullen van Zorgkaart Nederland door cliënten en/of familieleden.  

 

Naast het overstijgende cliënttevredenheidsonderzoek, wordt er een continue meting van de cliënttevredenheid uitgevoerd. Dit wordt gedaan door 

middel van een vragenlijst in het ECD. Deze vragenlijst wordt met iedere cliënt en/of zijn contactpersoon ingevuld en besproken tijdens het 

familiegesprek, voorafgaand aan het MDO. Hierdoor kunnen verbeterpunten sneller worden geconstateerd en opgepakt. 
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Bijlage 1: overzicht van de locaties 
 

Woonzorgcentra: 

 

De Boskamp  

Albert Schweitzerlaan 25  

8162 DS Epe  

(0578) 61 55 22  

 

De Bunterhoek  

Secretaris Boerhoutweg 11  

8071 HT Nunspeet  

(0341) 25 28 44  

 

Het Kodal  

Het Groene Portaal 1  

8071 TP Nunspeet  

(0341) 25 31 01  

 

Mariposa  

Sportlaan 16  

8084 VB ‘t Harde  

(0525) 65 35 53  

 

Het Nieuwe Feithenhof  

Nunspeterweg 7  

8081 BV Elburg  

(0525) 68 13 34  
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Woonzorgcentrum Rehoboth  

De Vree 1  

8191 JE Wapenveld  

(038) 447 15 00 

 

Thuiszorgregio’s 

 Gemeente Elburg 

 Gemeente Epe 

 Gemeente Heerde (Wapenveld) 

 Gemeente Nunspeet 

 Gemeente Oldebroek 

 

Dagbestedingslocaties 

Het Feithenhof 

Hart van Thornspic 

Jeanne d ‘Arc 

De Schakel 

De Eijk 

Clockenslach 

 

 

 


