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1. Inleiding en Profiel van WZU Veluwe  
 

Inleiding 

In het Kwaliteitsverslag is beschreven op welke manier WZU Veluwe in 2019 heeft gewerkt aan het 

borgen van de zorgvisie in de zorg en het verlenen van ondersteuning aan de cliënten. Belangrijke 

uitgangspunten zijn dat de cliënt het vertrekpunt is en dat er ruimte is om van elkaar te leren en te 

verbeteren. Bij medewerkers gaat de zorgvisie van het hoofd, naar het hart, naar de handen. Dit 

leidt tot verbeteringen in de kwaliteit van zorg.  

In 2019 is de omslag van verzorgingshuiszorg naar verpleeghuiszorg een belangrijke ontwikkeling, 

die onder andere zichtbaar wordt in de uitrol van de functie behandeling. 

Met het Kwaliteitsverslag laat WZU Veluwe zien op welke manier zij in 2019 invulling heeft gegeven 

aan de thema’s uit het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Het Kwaliteitsverslag is tot stand geko-

men in afstemming met de Cliëntenraad, Verzorgenden en Verpleegkundigen Adviesraad en Onder-

nemingsraad. Daarnaast hebben twee VVT-organisaties mee gelezen in het kader van het Lerend 

Netwerk. De tip om meer te laten zien van de ervaringen van cliënten, met beelden en verhalen, 

sluit goed aan bij de eigen doorontwikkeling van de verslaglegging (zie ook pagina 20).  

 

Missie en Zorgvisie  

De missie van WZU Veluwe is: “Nabij in welbevinden”. Nabij staat voor dichtbij in tijd of afstand. 

Welbevinden staat voor de mate waarin iemand zich lichamelijk, geestelijk en sociaal goed voelt. 

Kernwaarden bij de missie zijn: Barmhartig, Ondernemend en Van betekenis zijn.  

 

Barmhartig  

De gelijkenis van de barmhar-

tige Samaritaan is voor ons 

een sprekend voorbeeld. Wij 

willen olie in de wonden doen 

van iedereen die dit nodig 

heeft, voor hen borg staan en 

hen veilig laten verblijven. 

Ondernemend  

De zorg van de toekomst 

vraagt om eigenaarschap en 

ondernemende mensen. Zowel 

binnen als buiten WZU Ve-

luwe. We benaderen elk 

vraagstuk vanuit vertrouwen 

en als kans om te laten zien 

waartoe christelijke zorg in 

staat is. 

Van betekenis zijn  

We willen het gevoel van ei-

genwaarde van cliënten ver-

sterken. We zoeken creatief 

naar wegen om voor elkaar 

van betekenis te zijn. 

 

De zorgvisie is: Het verlenen van zorg en ondersteuning aan cliënten, die is gericht op het verster-

ken van de zelfstandigheid en zelfredzaamheid en bijdraagt aan een optimaal behoud van de eigen 

regie om het bestaan betekenis en invulling te geven. Kernwoorden van de zorgvisie: 

1. Betekenisvol leven: Er is ruimte voor zingeving en levensvragen. We bieden een herkenbare 

christelijke omgeving, troost en bemoediging voor degenen die dat wensen. Ook willen we de 

cliënt laten ervaren dat hij iets voor anderen kan betekenen, dat anderen ook in de levenserva-

ringen kunnen delen en ervan kunnen leren.  

2. Ont-moeten: Wij willen de cliënt en het sociale netwerk ontmoeten. Wij stellen de mens voorop 

en daarna pas zijn aandoening of ziekte. Daarom verdiepen wij ons in de achtergrond, wensen 

en gewoonten. Wij faciliteren ontmoetingsmogelijkheden omdat wij relaties en gemeenschap 

belangrijk vinden. Wij moeten onze vaste routines loslaten (ont-moeten) en met creativiteit te 

werk gaan. Van: ‘Ik weet wat goed voor u is’, naar: ‘U heeft de regie’. 
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3. Faciliteren: WZU Veluwe ondersteunt cliënten om eigen gewoonten en gebruiken zo veel als 

mogelijk vast te houden. Daarnaast ondersteunen wij mantelzorgers en het sociale netwerk om 

hun relatie met de cliënt voort te zetten.  

 

Aantal appartementen per locatie 

Op 31 december 2019 zijn er 419 appartementen. Woonvormen zijn: Wonen met zorg, Kleinschalig 

Wonen, BOPZ afdeling voor 11 cliënten, Beschermd Wonen GGZ-C en Tijdelijk verblijf (Eerstelijns 

Verblijf en Respijtzorg). Eind 2019 telt WZU Veluwe 130 plaatsen met behandeling, op Het Nieuwe 

Feithenhof, Mariposa, Kleinschalig Wonen Rehoboth en BOPZ afdeling van De Bunterhoek. 

 

Locatie  Aantal appartementen  

De Boskamp te Epe   84  

De Bunterhoek te Nunspeet  104  

Het Kodal te Nunspeet   36  

Mariposa te ’t Harde   50  

Het Nieuwe Feithenhof te Elburg   64 

Rehoboth te Wapenveld   81  

Totaal  419 

 

Aantal cliënten  

In onderstaande tabel staat het aantal cliënten per zorgsoort, peildatum: 31-12-2019. 

Zorgsoort Aantal cliënten 

Wonen met Zorg met ZZP 385 

Wonen met Zorg overig (ELV, NIP, GGZ) 21 

Thuiszorg 312 

Wmo huishouding 588 

Wmo dagbesteding*  28 

* Cliënten die naast dagbesteding ook gebruik maken van Thuiszorg, zijn meegeteld bij Thuiszorg.  

 

Zorgzwaartepakket verdeling van de cliënten Wonen met Zorg  

In onderstaand figuur staat het percentage cliënten per Zorgzwaartepakket (ZZP), gemiddeld over 

2019. Dit zijn de 385 cliënten Wonen met zorg, dus exclusief cliënten GGZ-C, Eerstelijnsverblijf, 

Respijtzorg en Niet geïndiceerde Partners. Ten opzichte van 31-12-2018 is het aandeel ZZP 5 toe-

genomen met 2% en ZZP 10 met 1%. Het aandeel ZZP 2/3, 4 en 6 is elk afgenomen met 1 %.   

  



 

                             Kwaliteitsverslag 2019 

5 5 

2. Verslag over de thema’s uit het Kwaliteitskader 
 

In dit hoofdstuk is beschreven op welke manier WZU Veluwe in 2019 invulling heeft gegeven aan 

de thema’s uit het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Deze beschrijving is niet volledig, maar geeft 

een goed inzicht in de acties die in 2019 zijn uitgevoerd. In hoofdstuk 3 zijn in een schema de re-

sultaten weergegeven van de verbeterplannen zoals verwoord in het Kwaliteitsplan 2019, waarbij 

wordt verwezen naar de beschrijvingen in hoofdstuk 2. 

 

a. Persoonsgerichte zorg en ondersteuning 

Cliënten ondersteunen vanuit Zorgvisie: betekenisvol leven, ont-moeten en faciliteren 

Het verlenen van zorg en ondersteuning aan cliënten is gericht op het versterken van de zelfstan-

digheid en zelfredzaamheid en draagt bij aan behoud van de eigen regie om het bestaan betekenis 

en invulling te geven. ’Wij faciliteren het sociale netwerk van de cliënt zodat zij van betekenis kun-

nen blijven. Medewerkers en vrijwilligers ondersteunen dit, doordat zij met hart, ziel en oprechte 

aandacht werken.’  

Het werken vanuit deze zorgvisie is in de praktijk niet altijd eenvoudig. Wij zijn snel geneigd om ’te 

zorgen voor’ een cliënt, waarbij wij soms vergeten te vragen wat iemand daadwerkelijk wil. De ‘re-

gie bij de cliënt’ blijft een belangrijk aandachtspunt in de zorg en ondersteuning. Nieuwe medewer-

kers worden tijdens de sollicitatieprocedure en de introductiebijeenkomst bekend gemaakt met de 

zorgvisie. De publieksversie van het Kwaliteitsplan is bewust ingedeeld naar de drie thema's uit de 

zorgvisie, zodat de zorgvisie steeds weer onder de aandacht wordt gebracht. 

 

Ken uw cliënt: nieuwe cliënten krijgen ‘warme ontvangst’  

Vanwege de goede ervaringen met de pilot ‘warme ontvangst’ in 2018, is deze werkwijze in 2019 

toegepast op alle locaties. De betrokken medewerkers zijn geschoold, de werkwijze is geëvalueerd 

en waar nodig aangescherpt. 

Tijdens het intakeproces gaan het Cliëntservicepunt en de verpleegkundige van het team gezamen-

lijk op huisbezoek bij een nieuwe cliënt. De cliënt/mantelzorger en de medewerkers maken weder-

zijds kennis, zij wisselen informatie uit over de mogelijkheden van zorg en ondersteuning en bren-

gen gezamenlijk de mogelijkheden en behoeften van cliënt en mantelzorger in beeld. Wederzijdse 

verwachtingen kunnen worden verhelderd en zo nodig bijgesteld.  
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Door de ‘warme ontvangst’ kan de zorg meer persoonsgericht worden ingevuld, is er een betere 

overdracht van informatie en meer continuïteit in de zorg. Bovendien is het een goede start voor 

de samenwerking in de driehoek cliënt–mantelzorger–professional (mantelzorgbeleid). Tot slot 

geeft het voor zowel de cliënt als de medewerker rust dat een groot deel van het papierwerk al is 

afgehandeld vóór de daadwerkelijke verhuizing.  

 

Iedere cliënt krijgt afspraken op maat (methodisch werken)  

De warme ontvangst geeft de mogelijkheid om de zorg en ondersteuning vanaf de start meer per-

soonsgericht in te vullen. Van iedere cliënt die dit wil is de levensgeschiedenis opgenomen in het 

ECD. Cliënten, mantelzorgers en medewerkers maken gezamenlijk afspraken ‘op maat’ over de 

zorg en ondersteuning. Steeds vaker wordt de bewuste afweging gemaakt tussen enerzijds veilig-

heid en anderzijds betekenisvol leven, bijvoorbeeld valrisico versus bewegingsvrijheid. De inzet van 

domotica draagt hieraan bij: de afdelingen Kleinschalig Wonen van locaties Het Nieuwe Feithenhof 

en Rehoboth werken met Leefcirkels, De Bunterhoek volgt in januari 2020.  

De gemaakte afspraken worden vastgelegd in het zorgplan, dat minimaal twee keer per jaar wordt 

geëvalueerd in een familiegesprek en Multidisciplinair overleg (MDO). Door consequent over deze 

doelen te rapporteren en samen te werken met de cliënt/mantelzorger, worden wijzigingen in de 

situatie van de cliënt tijdig gesignaleerd en besproken. Zo nodig worden zorgdoelen aangepast.  

Om het methodisch werken te verankeren, zijn medewerkers in 2019 getraind op het schrijven van 

zorgplannen (nieuwe contactverzorgenden), rapporteren (alle teams) en het uitvoeren van audits 

op zorgplannen (verpleegkundigen). In de praktijk blijkt dat leren en verbeteren op het gebied van 

methodisch werken nodig blijft. Dit wordt in 2020 geborgd door scholing door een ervaren trainer 

om de kwaliteit te verhogen. Daarnaast is er coaching on the job, het uitvoeren van dossierchecks 

en het meekijken door regieverpleegkundigen op de locaties.  

 

Cliënt krijgt gespecialiseerde en integrale zorg, door de functie ‘behandeling’  

Door de inzet van eigen behandelaren is de (para)medische zorg en ondersteuning aan de cliënt 

sneller inzetbaar, meer specialistisch en integraal. De behandelaren zijn in eigen huis, het multidis-

ciplinair overleg is makkelijker te plannen, er zijn korte lijnen en er wordt gewerkt vanuit één zorg-

visie. Dit is nodig omdat de zorgvraag van cliënten complexer wordt.  

In april 2019 is op locatie Mariposa gestart met de functie behandeling. In het najaar is gestart met 

het implementatieplan voor De Bunterhoek (aftrap tweede kwartaal 2020). In 2018 is de functie 

behandeling al geïmplementeerd op Het Nieuwe Feithenhof, Kleinschalig Wonen Rehoboth en sinds 

2017 op De Marsse De Bunterhoek. Eind 2019 heeft WZU Veluwe 130 plaatsen met behandeling. 

Het aantal FTE behandelaren is hierin mee gegroeid. De behandeldienst heeft verschillende vak-

groepen: medische dienst (waaronder Specialisten Ouderengeneeskunde en physician assistant), 

psychologie (waaronder ggz verpleegkundigen en muziektherapeut), fysiotherapie en diëtetiek. Er-

gotherapie en logopedie zijn in 2019 nog extern ingehuurd bij praktijken uit de omgeving. Elke 

vakgroep is gestart met beleidsontwikkeling, waaronder til- en transferbeleid en gebruik van signa-

leringsplannen. Een belangrijke taak van behandelaren is scholing en coaching van medewerkers. 

De behandelvisie is op hoofdlijnen beschreven: ‘geen dagen aan het leven toevoegen, maar leven 

aan de dagen’.  

Op de locaties waar de functie behandeling nog niet is gestart, is WZU Veluwe in gesprek met de 

huisartsen om goede afspraken te maken over samenwerking en communicatie, ook in verband 

met de complexer wordende zorgvraag.  
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b. Zingeving, welzijn en wonen  

Cliënten krijgen ondersteuning bij zingeving, geloofs- en levensvragen  

Veel cliënten hebben behoefte aan aandacht voor zingeving, levensvragen, geloofsbeleving en 

identiteit. Om aan deze behoefte tegemoet te komen zijn sinds 2018 diverse initiatieven gestart. 

Elke locatie heeft een aandachtsvelder zingeving die de teams kan helpen om in het zorgproces be-

wust aandacht te geven aan zingeving. Het signaleren van zingevingsvragen en het stellen van 

doelen is door de adviseur identiteit besproken met deze aandachtsvelders. Zingeving is een on-

derwerp tijdens familiegesprekken voorafgaand aan het MDO, zodat bij cliënten die hier behoefte 

aan hebben een doel wordt opgenomen in het zorgplan. Uit dossierchecks zijn aanknopingspunten 

voor verbetering gekomen: er zijn voorbeelddoelen geformuleerd voor in de zorgplannen.    

Om cliënten en hun naasten te ondersteunen en begeleiden zijn drie pastoraal werkers werkzaam. 

Zij voeren persoonlijke gesprekken met cliënten, coachen pastorale bezoekvrijwilligers, organiseren 

vieringen en bijbel- en gespreksgroepen voor cliënten. De vraag naar gespreksgroepen is in 2019 

flink toegenomen. Sinds het najaar zijn gespreksgroepen ook mogelijk bij de dagverzorging. In Het 

Nieuwe Feithenhof en Rehoboth zijn aangepaste vieringen voor cliënten met dementie.  

Er is gesignaleerd dat er veel vragen zijn over de zorg rondom het levenseinde. In het opleidings-

plan 2020 is opgenomen dat medewerkers hierin worden geschoold. In 2019 is een open lezing 

over rouwverwerking verzorgd.  

Om beter aansluiting te vinden in het samenspel tussen de cliënt en mantelzorger, is in 2019 de 

cursus contextuele benadering gestart. Hierdoor krijgen medewerkers meer inzicht in wat er in fa-

miliale verbanden en levensgeschiedenissen mee kan spelen en hoe dit invloed heeft op de relatie 

tussen de cliënt en de mantelzorger. 

Teams kunnen vragen om een moreel beraad als zij voor een lastig moreel dilemma staan. In 2019 

is gemiddeld één keer per maand een moreel beraad gehouden, reden om dit meer te stimuleren. 

Tijdens een moreel beraad reflecteren medewerkers planmatig en methodisch op morele dilemma’s 

in de zorg aan de cliënt en/of naaste, onder begeleiding van de gespreksleider moreel beraad.  
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Cliënten ervaren een zinvolle daginvulling (welzijn en welbevinden)  

Om een zinvolle daginvulling te ervaren is het belangrijk dat deze invulling nauw is afgestemd op 

de wensen en mogelijkheden van de cliënt. Het gaat om passende aandacht en ondersteuning, zo-

als een activiteit, gesprek, iets wat de dag de moeite waard maakt, betrokken zijn bij het huishou-

den van alledag. Om een impuls te geven aan de omslag naar daadwerkelijk vraaggericht werken, 

zijn medio 2019 een coördinator welzijn en een coördinator vrijwilligers aangesteld vanuit het kwa-

liteitsbudget. In samenspraak met betrokken medewerkers hebben zij een verbeterplan gemaakt, 

met aandacht voor o.a. de balans tussen groeps- en individuele activiteiten, de samenwerking tus-

sen zorg- en welzijnsmedewerkers en het begeleiden en boeien van vrijwilligers. De uitvoering van 

dit verbeterplan loopt door in 2020.  

 

Intussen zetten medewerkers en vele vrijwilligers zich in voor een zinvolle daginvulling van cliën-

ten. Op de afdelingen Kleinschalig Wonen zijn de welzijnsactiviteiten vooral geïntegreerd in de da-

gelijkse huiselijke gang van zaken. Vanuit Waardigheid en Trots 2019 heeft iedere locatie budget 

ingezet in nauwe samenwerking met de Cliëntenparticipatieraad. Het gaat om activiteiten ‘van bui-

ten naar binnen te halen’, om materialen aan te schaffen (o.a. Duofiets, robotdieren, beplakking 

van deuren KSW), om activiteiten te organiseren (o.a. Cliniclowns, uitstapjes), om individuele/ 

kleinschalige activiteiten te organiseren en om bewegen te stimuleren onder leiding van een fysio-

therapeut of beweegcoach. Bij het beter inrichten van het dagprogramma op Kleinschalig wonen 

wordt vooral gelet op het dag ritme van de cliënt, waarbij de maaltijden een belangrijke rol spelen. 

Afwisselend worden er prikkelrijke en prikkelarme activiteiten aangeboden die aansluiten bij de be-

hoefte van de cliënt. Ook worden er nieuwe activiteiten uitgeprobeerd o.a. aaihonden project, con-

tact clowns. Cliënten met dementie die niet wonen op een afdeling Kleinschalig Wonen kunnen 

wanneer dit nodig is overdag gebruik maken van de dagbesteding in de huiskamers.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samenwerken tussen cliënt, mantelzorger en professional  

Uitgangspunt van WZU Veluwe is dat de samenwerking in de driehoek cliënt – mantelzorger - pro-

fessional onmisbaar is voor de zorg en ondersteuning aan de cliënt. 
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Sinds 2016 kunnen mantelzorgers gebruik maken van het familieportaal Caren. Eind 2019 zijn er 

440 cliënten met een geactiveerde account. Op één account zijn gemiddeld 2 personen (meestal 

mantelzorgers) actief. Op 96% van de accounts is in de voorafgaande maand ingelogd. 

De basis van het mantelzorgbeleid is het SOFA-model, met de vier rollen van de mantelzorger: er-

varingsdeskundige (kennis over de cliënt), samenwerkingspartner (samen zorgen), hulpvrager (on-

dersteuning nodig) en naaste (persoonlijke relatie). In 2019 hebben de casemanagers mantelzorg 

het SOFA model geïmplementeerd. In de scholing methodisch werken hebben zij een onderdeel 

verzorgd over de toepassing in de praktijk en het opnemen van gegevens in het zorgdossier. Daar-

naast verzorgen zij coaching on the job en ondersteunen zij bij individuele complexe casussen om 

de samenwerking tussen zorgmedewerker en mantelzorger te verbeteren. 

Om mantelzorgers te ondersteunen zijn de casemanagers aanwezig geweest bij een aantal familie-

avonden, een bijeenkomst over rouwverwerking en het Alzheimer Café. Ook hebben zij regelingen 

voor mantelzorgers per gemeente inzichtelijk gemaakt met een link op de website.  

 

WZU Veluwe deelt haar expertise met andere zorgaanbieders, door trekker te zijn van het regio-

naal project mantelzorg (vanuit ontwikkelbudget van het Zorgkantoor). De vijf deelnemende orga-

nisaties hebben een 0-meting uitgevoerd op de aspecten van de SOFA-methodiek. De 0- meting 

geeft inzicht in de wensen en behoeften van mantelzorgers en medewerkers. WZU Veluwe heeft 

samen met organisatie Riwis een verdiepend onderzoek uitgevoerd naar de behoeften van de wer-

kende mantelzorger. Op basis hiervan wordt een voorstel gemaakt voor beleid voor werkende 

mantelzorgers en wordt onderzocht in hoeverre WZU Veluwe voldoet aan het certificaat mantel-

zorgvriendelijke organisatie.  

 

Cliënt heeft baat bij ondersteunende processen van goede kwaliteit  

Voor cliënten gaan zorg, welzijn en wonen hand in hand. Hier ligt een sterke relatie met de onder-

steunende processen, zoals voeding en facilitaire zaken. Als deze processen van hoge kwaliteit zijn, 

hebben cliënt en medewerker daar veel baat bij. Zo niet, dan heeft dat vaak directe gevolgen voor 

het welbevinden en de tevredenheid van de cliënt. Om ondersteunende processen vanuit de invals-

hoek van de cliënt in te richten, worden de principes van Lean methode gebruikt. 

In 2019 is het bestelproces vereenvoudigd. Hierdoor kunnen de juiste producten op een efficiënte 

manier worden besteld, zoals til- en hulpmiddelen en verbandmiddelen maar ook benodigdheden 

voor het opknappen van de appartementen. Daarnaast zijn welzijnsmaterialen geïnventariseerd om 

in 2020 op te nemen in een databank, waardoor uitwisseling tussen afdelingen en locaties makke-

lijker wordt. Door een flexibeler inrichting van het voedingsproces is in Het Nieuwe Feithenhof en 

De Bunterhoek meer keuzevrijheid ontstaan: wat wil de cliënt eten, waar en wanneer? Eerder lag 

het menu al weken van tevoren vast, nu is er de mogelijkheid om kort van tevoren in te spelen op 

individuele wensen. In 2019 is Het Informatie Punt doorontwikkeld (HIP, voor vragen rondom ICT, 

HRM en facilitair). Daarnaast zijn diverse zorginhoudelijke werkprocessen (o.a. behandeling, dag-

besteding, aanvragen terminale zorg) vereenvoudigd of geactualiseerd.   

 

Cliënt woont op een passende plek   

Uitgangspunt vanuit de zorgvisie is dat cliënten zorg ontvangen in een woonomgeving die past bij 

hun behoefte en verwachtingen. Daarom is het belangrijk dat bij de ‘warme ontvangst’ goed wordt 

besproken wat de cliënt nodig heeft nu en in de toekomst, bv. vanwege een ziektebeeld. Dit kan de 

keuze voor een locatie beïnvloeden, door de aanwezigheid van domotica, Kleinschalig wonen of een 

groot appartement i.v.m. het gebruik van grote til- en hulpmiddelen.   
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In 2019 is de werkwijze ‘Toetsing passende zorg’ ontwikkeld, die in 2020 wordt geïmplementeerd. 

De ‘Toetsingscommissie passende zorg’ gaat de nieuwe aanmeldingen én de cliënten die al in zorg 

zijn bespreken, waarvan niet duidelijk is of de afdeling/locatie de juiste plaats is voor de cliënt. As-

pecten bij de beoordeling zijn: kan de gevraagde zorg worden geboden, wat is de impact voor (de 

leefomgeving van) de medecliënten en voor de medewerkers? Dit is maatwerk per casus, waarbij 

de in- en uitsluitcriteria een hulpmiddel zijn. Besluitvorming gebeurt unaniem door de zorgonder-

nemer en de Specialist Ouderengeneeskunde, op basis van advies door verschillende disciplines. 

De ervaring leert dat het zowel voor cliënten als medewerkers beter is om pro-actief in gesprek te 

gaan, dan om een kwetsbare situatie te laten voortbestaan.   

 

Cliënt ervaart wooncomfort  

Het wooncomfort is verbeterd door de verbouw van Het Nieuwe Feithenhof (2018) en de nieuw-

bouw van De Bunterhoek (opgeleverd december 2019). Hiermee is het aantal passende plekken 

voor cliënten met dementie uitgebreid tot 106 appartementen Kleinschalig Wonen. Met de inzet 

van domotica kan per cliënt een optimaal evenwicht worden gevonden tussen kwaliteit van leven, 

bewegingsvrijheid, veiligheid en privacy. In 2019 is de verhuizing naar de nieuwe Bunterhoek voor-

bereid. Cliënten verhuizen in januari 2020, zoveel mogelijk rekening houdend met hun voorkeur, 

naar een afdeling Wonen met Zorg of Kleinschalig Wonen. De zorgteams zijn opnieuw samenge-

steld en geschoold, waarbij de medewerkers bewust hebben gekozen voor Kleinschalig Wonen of 

Wonen met Zorg. Ter compensatie van het afstoten van locatie Het Kodal, worden op het terrein 

van De Bunterhoek 26 appartementen ontwikkeld, die eind 2021 in gebruik worden genomen.  

 

De mogelijkheden in diverse gebouwen van WZU Veluwe zijn verschillend: de appartementen op 

De Boskamp en Mariposa zijn minder geschikt voor het bieden van zorg met grote til- en transfer 

hulpmiddelen in de sanitaire ruimtes. Niet alleen voor cliënten, maar ook voor medewerkers (ar-

beidsomstandigheden) moet een pand zodanig zijn dat kwalitatief goede zorg kan worden ver-

leend. Voor verbetering van de locatie Boskamp zijn in 2019 verschillende alternatieven onder-

zocht, die uiteindelijk begin 2020 hebben geleid tot een besluit tot nieuwbouw. In Mariposa is de 

huiskamer voor mensen met dementie medio 2019 verplaatst naar grotere en lichtere ruimte met 

toegang tot een grotere tuin. Voor verbetering van de locatie Mariposa is eind 2019 een onderzoek 

gestart om het gebouw passend te maken bij de huidige en toekomstige zorgvraag.  
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c. Basisveiligheid voor de cliënt 

PDCA: Inzet van aandachtsvelders en specialisten kwaliteit  

Om de kwaliteit en veiligheid op de locaties te verbeteren, zijn de aandachtfunctionarissen (één per 

team) en specialisten kwaliteit (één per locatie) goed in positie gebracht. Leren en verbeteren staat 

centraal. De inzet van de specialisten kwaliteit en de aandacht die veiligheid krijgt binnen de loca-

ties, beginnen hun vruchten af te werpen: er wordt beter geanalyseerd en gezocht naar basisoor-

zaken. Ieder kwartaal is er een intervisiebijeenkomst met de specialisten kwaliteit. Zij verzamelen, 

analyseren en interpreteren informatie. Zij zorgen voor uitwisseling van informatie, gericht op het 

leren en verbeteren. Zij dragen ook bij aan het borgen van werkprocessen: erop toezien dat deze 

worden gevolgd. In 2019 hebben zij ervoor gezorgd dat de Meldingen Incidenten Cliënten (MIC) 

worden besproken in teams en dat verbeterplannen worden gemaakt.  

Verder maken de specialisten kwaliteit deel uit van de MIC commissie, waarin onder andere calami-

teiten worden besproken.  

 

PDCA: Kwaliteitsgegevens organisatie-breed 

WZU Veluwe heeft de indicatoren over de basisveiligheid vóór 1 juli aangeleverd bij de Openbare 

Database van het Zorginstituut. Dit zijn:  

- Melding Incidenten Cliënten: toelichting zie hierboven. WZU Veluwe heeft een incidenten-

commissie, die zich bezig houdt met de analyse van incidenten op organisatieniveau en 

hier waar nodig acties op uitzet. Daarnaast is er een calamiteitencommissie, die onderzoek 

doet in het geval van een (mogelijke) calamiteit. 

- Vrijheid Beperkende Maatregelen (VBM): toelichting zie hieronder.  

- Decubitus: Het risico op decubitus wordt in het zorgplan geregistreerd naar aanleiding van 

concrete signalen (vragenlijst risicosignalering). Op basis hiervan worden preventieve 

maatregelen genomen en vindt casuïstiekbespreking plaats. 

- Advanced care planning: Wensen rondom de palliatieve fase en het levenseinde worden in 

samenspraak met de cliënt en de familie vastgelegd in het zorgplan. Bijvoorbeeld rondom 

behandelen, reanimatie en opname in het ziekenhuis.  

Helaas is de in 2019 verwachte managementinformatie-tool voor analyse van kwantitatieve en 

kwalitatieve informatie nog niet beschikbaar gekomen. Dit betekent dat het veel tijd kost om de 

gegevens te verzamelen en te analyseren. 

 

Voorbereiding implementatie Wet Zorg en Dwang (WZD)  

Sinds 2017 worden Vrijheid Beperkende Maatregelen (VBM) geregistreerd in het ECD. Inzet vindt 

altijd plaats in overleg met de cliënt, contactpersoon en behandelend arts. Er wordt gekozen voor 

de minst ingrijpende optie. De inzet wordt regelmatig geëvalueerd en waar mogelijk afgebouwd. 

Hiermee handelt WZU Veluwe al in de geest van de WZD, die per 1 januari 2020 van kracht is.  

In 2019 heeft WZU Veluwe zich voorbereid op de implementatie van de WZD. Na het bijwonen van 

landelijke voorlichtingen is een projectplanning gemaakt en is een werkgroep van gestart. Omdat 

2020 een overgangsjaar is, lopen de acties door in 2020. In 2019 is een concept Beleidsplan ge-

maakt, een concept stappenplan, een concept scholingsplan, een voorlopige verdeling van taken, 

de woonzorglocaties zijn geregistreerd (één accommodatie en vier locaties). Uitgangspunt van 

WZU Veluwe voor het toepassen van onvrijwillige zorg is “Nee, tenzij”. Er is voor gekozen om, in 

afwachting van meer informatie, geen onvrijwillige zorg toe te passen in de thuissituatie. Boven-

dien is de huisarts in de thuissituatie de sturende zorgverantwoordelijke voor het toepassen van 

onvrijwillige zorg.  
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Medewerkers gebruiken protocollen en werkwijzen 

WZU Veluwe maakt gebruik van Vilans protocollen. Op andere onderwerpen heeft WZU Veluwe ei-

gen protocollen en werkwijzen ontwikkeld, die op het intranet te vinden zijn. Deze worden regel-

matig geëvalueerd en zo nodig bijgesteld. Ruim de helft van de verzorgenden en verpleegkundigen 

staat ingeschreven in het Kwaliteitsregister V&VN. 

 

d. Leren en werken aan kwaliteit 

Kwaliteit van zorg verbetert door de inzet van meer medewerkers  

Om cliënten meer persoonsgerichte aandacht te kunnen geven en bij te dragen aan zingeving en 

een zinvolle daginvulling, is het belangrijk dat er voldoende en competente medewerkers zijn. On-

dersteunende medewerkers zoals gastvrouwen geven persoonlijke aandacht aan cliënten en nemen 

werk uit handen van zorgmedewerkers. Als er meer handen zijn, is er meer ruimte om cliënten met 

aandacht te verzorgen en ondersteunen. In 2019 is hier een impuls aan gegeven door de volgende 

extra medewerkers in te zetten vanuit het kwaliteitsbudget, dat volledig is ingezet:   

- Locatie-overstijgend (WZU Veluwe breed): Pastoraal medewerkers, Verpleegkundige met GGZ 

expertise, Coördinator welzijn, Coördinator vrijwilligers (in het schema: overig zorgpersoneel in 

loondienst). Dit zorgt vooral voor een kwaliteitsimpuls op het gebied van welzijn en zingeving.   

- Op de locaties: Gastvrouwen, afdelingsassistenten (niveau 1); Helpenden, zorg- en voedings-

assistenten (niveau 2); Vig, welzijnsbegeleiders (niveau 3); Verpleegkundigen (niveau 4) en 

Regieverpleegkundigen (niveau 5/6).   

Vergeleken met 2018 is het totaal aantal FTE in 2019 toegenomen met 52 FTE. Hiervan is 43 FTE 

in loondienst en 9 FTE externe inhuur (waarvan 3,5 FTE behandelaar). Deze toename is mogelijk 

geweest vanuit het Kwaliteitsbudget, de uitbreiding van behandelplaatsen en toename van de pro-

ductie (hogere bezetting qua cliënten).  

 

 

 

Kwaliteit van zorg verbetert door scholing medewerkers  

Vanuit de opleidingsvisie (2017) is het opleidingsjaarplan 2019 vastgesteld. Medewerkers in het 

primaire proces worden toegerust om goede zorg te verlenen. WZU Veluwe staat erom bekend dat 

zij medewerkers veel mogelijkheden biedt voor opleiding en scholing. Verpleegkundigen en Verzor-

genden IG die zich hebben laten registreren in het kwaliteitsregister hebben hiernaast de mogelijk-

heid om gebruik te maken van hun persoonlijk opleidingsbudget. 

Zorgpersoneel  Toename FTE in 2019 vanuit Kwaliteitsbudget 

Niveau 1 in loondienst 12 

Niveau 2 in loondienst 13 

Niveau 3 in loondienst 5 

Niveau 4 in loondienst 2 

Niveau 5 in loondienst 3 

Niveau 6 in loondienst 1 

Behandelaar in loondienst 2 

Overig zorgpersoneel in loondienst  2  

Leerlingen in loondienst 3 

Zorgpersoneel inhuur 9 

Totaal 52 FTE 
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In 2019 hebben medewerkers o.a. de volgende scholingen gevolgd: borging methodisch werken 

rondom de cliënt, dementie en onbegrepen gedrag (basisopleiding, Gespecialiseerd Verzorgenden 

Psychogeriatrie, kopmodule Gerontopsychiatrie), palliatieve zorg, reanimatie (thuiszorg), infectie-

preventie (deelname landelijk project Aanpak antibioticaresistentie in verpleeghuizen) en werkbe-

geleiding. In september 2019 volgen 58 medewerkers de opleiding tot helpende (1), Vig (23), ver-

pleegkundige niveau 4 (18) of 6 (16). Gastvrouwen zijn geschoold in het omgaan met dementie en 

het toepassen van til- en transfertechnieken. De scholing in Triage en Voorbehouden en Risicovolle 

Handelingen voor het Avond-Nacht-Weekend team is gestart in 2019. Van de zes medewerkers die 

de basisopleiding wondverpleegkundige hebben gevolgd, zijn er twee doorgegaan met de opleiding 

wondverpleegkundige. In 2019 zijn 6 leercoaches aangesteld voor het coachen van de werkbege-

leiders. Voor de nieuwbouw van De Bunterhoek is een leerafdeling voorbereid.  

Om het leren en ontwikkelen voor medewerkers te faciliteren en inzichtelijk te maken is in 2018 

het Ontwikkelplein gerealiseerd. Dit is een digitale leeromgeving, waarin alle aangeboden leertra-

jecten zichtbaar zijn: trainingen, e-learnings (o.a. AVG en dementie), praktijktoetsen, persoonlijke 

leerpaden, leren op de werkvloer. Dit kan gebruikt worden om aantoonbaar bekwaam te zijn, maar 

ook om te zien welke zorg een locatie kan bieden gezien de bekwaamheden. 

 

Kwaliteit van zorg verbetert door inzet gespecialiseerde medewerkers 

WZU Veluwe heeft diverse medewerkers met gespecialiseerde kennis. Bijvoorbeeld de behandela-

ren, wondverpleegkundigen, zorgconsulenten palliatieve zorg, casemanager dementie, casemana-

gers mantelzorg, praktijkverpleegkundige, ggz verpleegkundige, medewerkers die Voorbehouden 

en Risicovolle Handelingen kunnen toetsen en het Expertteam dementie. Om 24 uurs verpleegkun-

dige zorg te garanderen is de 24 uurs verpleegkundige bereikbaarheid georganiseerd. In de regio 

Epe/Wapenveld gebeurt dit in samenwerking met Hanzeheerd. De taken van het team zijn be-

schreven. Medewerkers kunnen naar behoefte (zorgvraag) worden geschoold. 

 

Leren van audits, (informele) klachten, onderzoeken, observaties, waarderingen  

De kwaliteit van zorg verbetert door continu te evalueren, leren en verbeteren (PDCA cyclus). 

WZU Veluwe is in het bezit van het ISO 9001:2015 kwaliteitscertificaat, in 2017 afgegeven door 

DNV en geldig tot en met 2020. In 2019 zijn interne en externe audits uitgevoerd. Zo worden dos-

sierchecks gedaan door o.a. verpleegkundigen en de afdeling Kwaliteit en Veiligheid. Externe audits 

op het primaire proces zijn door ‘De Impuls voor de Zorg’ uitgevoerd op dezelfde wijze als een on-

aangekondigd bezoek van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. De uitkomsten van de audits 

zijn gebruikt om verbeteringen aan te brengen, onder andere op het gebied van rapporteren, zorg-

plannen en het doorlopen van de PDCA-cyclus.  

Ook in 2019 heeft WZU Veluwe kunnen leren van informele klachten en van de uitkomsten van 

Prismaonderzoeken. Leerpunten liggen veelal op het vlak van communicatie en afstemmen van 

verwachtingen tussen medewerkers en cliënten en familieleden.  

Voor wat betreft de methodiek ‘Beelden van Kwaliteit’ is eind 2019 besloten te onderzoeken op 

welke manier WZU Veluwe hiermee verder wil gaan. Dit o.a. vanwege een tekort aan geschoolde 

observatoren. In 2019 zijn alleen op De Boskamp twee observaties uitgevoerd en besproken met 

het team. Het voordeel van observaties is dat een neutrale observator de zorgverlener een spiegel 

voor houdt, waardoor medewerkers de mogelijkheid krijgen om te leren wat de invloed is van hun 

eigen handelen op de eigen regie van de cliënt.  

Ook informatie vanuit de zorgplanbesprekingen en familieavonden (avond met CPR, cliënt, familie, 

medewerkers en zorgondernemer in het kader van het Kwaliteitskader) is input voor leren en ver-

beteren. Net als de waarderingen van de cliënttevredenheidsmeting en Zorgkaart Nederland. 
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Hoewel op veel punten actie wordt ondernomen, is het nog niet voldoende goed inzichtelijk ge-

maakt tot welke concrete veranderingen dit leidt in de beleving van de cliënt. In 2020 wordt een 

methodiek ontwikkeld om dit beter te monitoren. 

 

Kwaliteitsverslag, Kwaliteitsplan, Lerend netwerk, Waardigheid en trots op locatie  

In 2019 heeft WZU Veluwe het Kwaliteitsverslag 2018 en het Kwaliteitsplan 2020 geschreven en op 

de website gepubliceerd. De publieksversie van het Kwaliteitsplan wordt gebruikt om de plannen en 

verbeterpunten te bespreken met medewerkers, vrijwilligers, cliënten en het sociaal netwerk.  

De in het Kwaliteitsplan 2019 beschreven plannen en verbeterpunten dragen eraan bij dat de zorg-

visie wordt geborgd in de zorg en ondersteuning aan de cliënten. Met het Kwaliteitsplan geeft WZU 

Veluwe invulling aan de opdrachten uit het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Het is tegelijkertijd 

het Jaarplan van het Zorgbedrijf en de inhoudelijke basis voor de aanvraag van het Kwaliteitsbud-

get bij het Zorgkantoor. 

In het kader van het Lerend netwerk heeft WZU Veluwe twee organisaties mee laten lezen met het 

Kwaliteitsplan en verslag. Door de samenwerking met Hanzeheerd in het 24 uurs specialistisch ver-

pleegkundig team leren verpleegkundigen van elkaar. In de thuiszorg is de samenwerking met 

Icare rondom de nachtzorg voorbereid en vastgelegd in een overeenkomst.  Met hospice De Regen-

boog zijn er intervisiebijeenkomsten voor de zorgconsulenten palliatieve en terminale zorg. 

Locatie De Boskamp neemt deel aan ‘Waardigheid en Trots op locatie’. In april 2019 is door middel 

van een kwaliteitsscan zichtbaar geworden op welke thema's van het kwaliteitskader De Boskamp 

verder kan leren en verbeteren. Vanaf november 2019 ondersteunt een coach van Waardigheid en 

Trots een jaar lang bij het volledig implementeren van de thema's. De leerpunten zullen ook van 

waarde zijn voor andere locaties van WZU Veluwe.  

 

e. Leiderschap, governance en management 

Management  

Professionele inbreng is geborgd in de aansturing van de organisatie doordat twee MT-leden een 

verpleegkundige achtergrond hebben, net als de zorgondernemers. Zij lopen regelmatig mee op de 

werkvloer en werken als dat mogelijk is mee in de zorg. De bestuurder is eindverantwoordelijk 

voor de implementatie en uitvoering van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. De voortgang op de 

thema’s uit het Kwaliteitskader wordt door de bestuurder en de manager Kwaliteit en Veiligheid be-

sproken met de auditcommissie Kwaliteit en Veiligheid van de Raad van Toezicht, zoals MIC, onvrij-

willige zorg, klachten, personeelsformatie, verzuim.  

 

Verpleegkundige Adviesraad (VAR), Cliëntenraad (CR) en Ondernemingsraad (OR) 

De VAR, CR en OR worden sinds 2015 uitgenodigd om deel te nemen aan de MT-beleidsdagen in 

juni en september. In juni presenteren de medezeggenschap, naast de leidinggevenden van het 

zorgbedrijf, de aandachtspunten voor het Jaarplan 2020 en de strategie voor de komende jaren. In 

het najaar is de medezeggenschap uitgenodigd voor de themabijeenkomst over de behandeldienst 

en de Wet Zorg en Dwang met de Raad van Toezicht en het MT. De VAR, CR en OR worden regel-

matig betrokken bij besluitvormingsprocessen en projectgroepen. Hierdoor wordt al vanaf aanvang 

van projecten rekening gehouden met input van de werkvloer.  
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De drie medezeggenschapsraden hebben, ieder vanuit hun eigen perspectief en in onderlinge af-

stemming, geadviseerd over de herinrichting van het Zorgbedrijf. De VAR heeft daarbij geadviseerd 

over de functiebeschrijvingen, zoals (regie)verpleegkundige, EVV, afdelingsassistent en helpende). 

Met de drie raden is regelmatig gesproken over de ver- en nieuwbouw. Ook hebben zij meegedacht 

met het Kwaliteitsplan 2020 en het -verslag 2018 en met de besteding van de middelen Waardig-

heid en Trots 2018 (verantwoording) en 2019 (besteding). 

 

De bestuurder heeft ieder kwartaal een overleg met de Verpleegkundige Adviesraad (VAR). De VAR 

geeft gevraagd en ongevraagd advies over zorggerelateerde onderwerpen. In 2019 is met de VAR 

gesproken over o.a. de 24 uurs achterwacht van verpleegkundigen, de behandeldienst, het aan-

stellen van leercoaches en de uitkomsten van het VAR onderzoek naar werkdruk en naar het 

boeien van verzorgend personeel en het onderzoek naar leiderschap. In mei 2019 heeft de VAR 

haar eerste inspirerende congres georganiseerd, met een grote opkomst vanuit zorgmedewerkers. 

Daarnaast heeft de VAR de ‘Excellente Zorg’ Award ingesteld voor het meest verfrissende en inspi-

rerende idee voor verbetering van de zorg. In oktober is de Award uitgereikt aan het Voedingspro-

ject en in november aan de Medicatie Controle app.   

De cliëntenparticipatieraden organiseren met de zorgondernemer familieavonden over de ervarin-

gen van cliënten in het kader van het Kwaliteitsplan 2019. Met de Cliëntenraad is gesproken over 

o.a. cliënttevredenheid Wonen met Zorg en Thuiszorg, klachten en Toetsing passende zorg (zie pa-

ragraaf b, cliënt woont op passende plek).   

Met de OR is gesproken over o.a. arbo, dienstkleding en duurzaamheid. In 2019 is een nieuwe OR 

geïnstalleerd na nominatie verkiezingen (medewerkers dragen anderen aan als mogelijk OR lid). 

De OR heeft voldoende medewerkers uit de zorg en heeft ook 23 ambassadeurs op de werkvloer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Governance en ‘Samen van A naar Beter’ 

WZU Veluwe werkt conform de principes van de Zorgbrede Governance code. De toepassing van 

een deel van deze principes verdient continu aandacht. Bijvoorbeeld het verlenen van goede zorg, 

communicatie, open aanspreekcultuur en eigenaarschap. Het in 2019 ingezette verbetertraject 
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‘Samen van A naar Beter’ beoogt structurele verbetering op punten die uit het Medewerker Tevre-

denheid Onderzoek 2018 naar voren zijn gekomen. Met daarnaast aandacht voor versterking van 

positieve punten en voor werkgeluk. Dit gebeurt door middel van een verbetertraject van 2 jaar, 

onder begeleiding van De MonitorGroep. Het gezamenlijk vastgestelde doel van het traject is: “Sa-

men met plezier werken bij WZU Veluwe, met een acceptabele werkdruk, vanuit gezamenlijke 

kernwaarden en een gezamenlijke cultuur. Dan kunnen we het beste aan onze cliënten geven.” 

Tijdens een workshop met bestuur, OR en VAR en daarna met leidinggevenden en vervolgens met 

medewerkers, zijn 6 centrale verbeterthema’s geselecteerd. Dit zijn: Samenwerking & wij-gevoel; 

Efficiëntie & werkbalans; Waardering; Cultuur & openheid; Persoonlijk leiderschap; Communicatie 

& informatie. Als punten die positieve energie genereren zijn benoemd: cliëntgericht; mensgericht; 

ondernemend; opleiden en ontwikkelen. Eind 2019 hebben locatiebesprekingen plaats gevonden, 

met een interactieve bespreking van de uitkomsten van het Medewerker Tevredenheid Onderzoek 

en een verdieping van de verbeterpunten. Op 31 januari 2020 is de verbeterworkshop gehouden, 

van waaruit de verbeterteams van start zijn gegaan. Medewerkers uit de hele organisatie nemen 

hieraan deel. Verbeteringen hebben immers de meeste impact als ze door medewerkers zelf wor-

den ontwikkeld en uitgevoerd. In de verbe-

terteams maken medewerkers verbeter-

plannen op de vastgestelde thema’s, wer-

ken deze uit in concrete projectplannen en 

gaan ermee aan de slag. Voor alle mede-

werkers worden laagdrempelige thema-

workshops aangeboden, zoals Werkgeluk,  

Duurzaam inzetbaar, Nooit meer te druk, 

Sterke punten gesprek. 

 

 

f. Personeelssamenstelling 

Kwaliteit van zorg verbetert door passende personeelssamenstelling  

De complexer wordende zorgvraag van cliënten, de uitbreiding van Kleinschalig Wonen en de over-

gang naar de functie behandeling vragen om aanvullende deskundigheden bij medewerkers en op 

sommige plekken om een andere personeelssamenstelling. Mede daarom is in 2019 besloten tot de 

herinrichting van het Zorgbedrijf. Dit heeft een nadere precisering gegeven van de behoefte aan 

functies, niveaus en bekwaamheden van medewerkers. Dit is uitgewerkt in de diverse (concept) 

functiebeschrijvingen. Het werken met EVV-ers en regieverpleegkundigen zal een belangrijke im-

puls geven aan de kwaliteitsverbetering. In oktober 2019 is geïnventariseerd wie in aanmerking wil 

komen voor de functie van EVV-er; bijna alle locaties hebben er voldoende. De EVV-scholing start 

begin 2020. Elke locatie heeft eind 2019 één of meerdere regieverpleegkundigen. 

Voor de nieuwbouw van De Bunterhoek is de gewenste personeelssamenstelling in beeld gebracht, 

met de juiste functie- en competentiemix per woonvorm. Op basis hiervan zijn de teams samenge-

steld en geschoold. Dit is al eerder gerealiseerd in Het Nieuwe Feithenhof en Rehoboth.  

De herinrichting van het Zorgbedrijf, het opnieuw samenstellen van teams (voor Kleinschalig wo-

nen of Wonen met Zorg) en de centrale coördinatie van planning zijn verbeteringen die bijdragen 

aan een meer strategische personeelsplanning. In 2020 wordt de strategische personeelsplanning 

verder opgepakt. 
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Verschillende manieren om te komen tot voldoende, vakbekwaam en tevreden personeel 

Het is een uitdaging om medewerkers aan te trekken in een krappe arbeidsmarkt. Daarom is in 

2019 een recruiter aangesteld, in combinatie met een adviseur arbeidsmarktcommunicatie (beiden 

parttime). Bij het werven van nieuw personeel worden de sterke en onderscheidende aspecten van 

WZU Veluwe meer uitgelicht. Verder wordt een recruitmentbonus uitgekeerd als eigen medewer-

kers een nieuwe collega aandragen. De zichtbaarheid van WZU Veluwe is verbeterd door gebruik 

van sociale media, deelname aan arbeidsmarktevents en banenbeurzen. Om de roosters rond te 

krijgen worden waar nodig uitzendkrachten, gedetacheerden en ZZP-ers ingezet. Met de detache-

ringsbureaus zijn goede contacten opgebouwd.  

Met de aanstelling van een hoofd planning en centrale coördinatie van planners is een verbeterslag 

gemaakt met de roostering. Er is een uniform roosterbeleid ontwikkeld, met een basisrooster met 

90% invulling en 10% flexibele keuze. 

Het is van belang om medewerkers langere tijd aan WZU Veluwe te binden. Naast de introductie-

bijeenkomsten is in 2019 een start gemaakt om te werken met een inwerkplan voor nieuwe mede-

werkers. Opleidings- en doorgroeimogelijkheden van medewerkers dragen bij aan het binden en 

boeien én aan het vakbekwaam maken en houden van medewerkers (zie ook paragraaf d). Mede-

werkers kunnen ook hulp of advies vragen van gespecialiseerde collega's, zoals een casemanager 

mantelzorg of wondverpleegkundige. Tijdens teamvergaderingen is er onder begeleiding van team-

coaches ruimte voor feedback, het bespreken en leren van casussen.  

De in 2019 gestarte pastorale zorg aan medewerkers voorziet in een behoefte. Het bedrijfspasto-

raat is voor o.a. levensvragen bij ziekte, gebruik van spirituele bronnen en het vinden van een ge-

zonde balans tussen werk en privé in lastige situaties.  

September 2019 is gestart met het project samen van A naar Beter met de Monitorgroep (zie ook 

paragraaf e). Medewerkers krijgen de mogelijkheid een bijdrage te leveren aan verbeteringen. 

In 2018 en 2019 hebben medewerkers gebruik kunnen maken van een preventief medisch onder-

zoek. Met dit meetinstrument worden de vitaliteit (medisch onderzoek) en het werkvermogen (vra-

genlijst) gemeten. De deelnemers hebben een persoonlijke analyse ontvangen met adviezen over 

inzetbaarheid en levensstijl. De WZU-brede aanbevelingen zijn herkenbaar en worden in 2020 

meegenomen in het vitaliteitsbeleid als onderdeel van 'Duurzame inzetbaarheid'. 

Daarnaast is de providerboog, een netwerk van dienstverleners in het kader van verzuim en re-in-

tegratie, onder de loep genomen. In 2020 worden deze diensten uitgewerkt en ingevoerd.   

In het laatste kwartaal van 2019 is het onderzoek gestart voor een Risico Inventarisatie & Evalua-

tie 2020-2024. Een externe Arbo-deskundige heeft alle locaties bezocht en medewerkers geïnter-

viewd. Op basis van de resultaten is een plan van aanpak van de geïnventariseerde risico’s ge-

maakt. Dit wordt in het eerste kwartaal 2020 getoetst door verantwoordelijke leidinggevenden, de 

externe Arbodeskundige, de OR, MT en uiteindelijk vastgesteld door de bestuurder. 

Indicatoren personeelssamenstelling 

WZU Veluwe levert de indicatoren over personeelssamenstelling 2019 vóór 1 juli 2020 aan bij de 

Openbare Database van het Zorginstituut. Via die website zijn de gegevens inzichtelijk en daarom 

niet opgenomen in dit Kwaliteitsverslag.  
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Personeelsnormen Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg 

Kijkend naar de personeelsnormen, voldoet WZU Veluwe in 2019 aan een groot deel van deze nor-

men. Zo is voor elke cliënt geborgd dat een arts en verpleegkundige direct bereikbaar en binnen 30 

minuten ter plaatse kunnen zijn. Permanent toezicht in de huiskamer of gemeenschappelijke 

ruimte is geregeld met de gastvrouwen. Nog niet op alle momenten is er overdag op elke groep 

een medewerker, die los van de zorgtaken aandacht besteedt aan zingeving en zinvolle daginvul-

ling. De periodieke gesprekken met medewerkers over competentie- en loopbaanontwikkeling krij-

gen in 2020 vorm.  

 

g. Gebruik van hulpbronnen 

Cliënt kan gebruik maken van woonzorgtechnologie  

Om de eigen regie en het betekenisvol leven van cliënten te bevorderen, zet WZU Veluwe woon-

zorgtechnologie in. Hiermee kan per cliënt een optimaal evenwicht worden gerealiseerd tussen 

kwaliteit van leven, bewegingsvrijheid, veiligheid en privacy. De nieuwbouw van De Bunterhoek is, 

net als Het Nieuwe Feithenhof, uitgerust met het Van Breda systeem. Hiervoor zijn middelen inge-

zet vanuit het Kwaliteitsbudget 2019. Het systeem kent veel mogelijkheden: zorgalarme-

ring, spreek-luisterverbinding, video observatie, geluidmonitoring, locatiebepaling in het gebouw, 

Leefcirkels en voor het zorgpersoneel een noodknop voor assistentie.  

Leefcirkels geven cliënten meer bewegingsvrijheid. Deze zijn toegepast bij Kleinschalig Wonen 

Rehoboth, Het Nieuwe Feithenhof en nieuwbouw De Bunterhoek.  

Ook video-observatie maakt deel uit van het concept van woonzorgtechnologie. De ervaring is dat 

cliënten rustiger kunnen slapen als er toezicht op afstand is met beeldverificatie of uitluisteren. Om 

de privacy te optimaliseren wordt de observatie van 10 seconden alleen geactiveerd bij een inci-

dent, bijvoorbeeld wanneer een cliënt afwijkt van het normale bewegingspatroon. 

In het verlengde van deze dwaaldetectie binnen (Leefcirkels), is in 2019 gestart met beleidsontwik-

keling over het gebruik van dwaaldetectie bij cliënten met dementie die alleen naar buiten willen: 

voor welke cliënten is dit mogelijk en onder welke randvoorwaarden. 

 

Diverse hulpbronnen 

In de voorgaande paragrafen zijn al verschillende hulpbronnen de revue gepasseerd, zoals het Ont-

wikkelplein voor het registreren van gevolgde cursussen/opleidingen.  

Ook de gebouwen zijn in zekere zin hulpbronnen. Met de nieuwbouw van De Bunterhoek wordt niet 

alleen het wooncomfort voor de cliënten verbeterd, maar ook de arbeidsomstandigheden van de 

medewerkers. In 2019 zijn de arbo-gerelateerde onderwerpen structureel onderwerp van gesprek 

geweest in de team- en resultaat-overleggen. 

Een andere hulpbron is samenwerking: WZU Veluwe werkt samen met een groot aantal zorgaan-

bieders (huisartsen, apotheken, ziekenhuizen, hospice).  

 

De zorg aan de cliënt verbeteren met ICT toepassingen  

WZU Veluwe maakt gebruik van verschillende ICT toepassingen.  

NEDAP wordt gebruikt als ECD voor Kleinschalig Wonen, Wonen met Zorg, Thuiszorg en Dagbeste-

ding. NEDAP geeft ruimte voor regie bij de client door het cliëntportaal Caren, met inzage in het 

dossier en ruimte voor het levensverhaal van de client. Daarnaast wordt NEDAP gebruikt voor het 

genereren van management-informatie. Tevens biedt NEDAP de mogelijkheid om AVG proof te 

communiceren over cliënten door middel van het NEDAP medewerkersportaal. 
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De Hipper-app wordt gebruikt voor de 24 uurs bereikbaarheid van de medewerkers thuiszorg en 

het Avond-Nacht-Weekend team, ook in gebieden met slechte GSM dekking. 

In 2019 is gewerkt aan een betere uitwisseling van zorggegevens met andere zorginstellingen. 

Voorbeelden zijn: POINT voor de verpleegkundige overdacht vanuit de ziekenhuizen Isala en Gelre; 

Portavita voor de trombosezorg met St. Jansdal; FarMedRX als een elektronisch voorschrijf- en be-

stelsysteem voor medicatie voor cliënten met behandeling. Huisartsen maken gebruik van OZO 

verbindzorg om te communiceren. Er is een begin gemaakt met Zorgdomein voor de verwijzing 

van cliënten met behandeling naar ziekenhuizen en andere zorgverleners. Met Zorgspoor wordt in-

zicht gegeven in de vrije plaatsen bij WZU Veluwe. 

In 2019 zijn in De Boskamp voorbereidingen getroffen om in 2020 te starten met een pilot met 

Boomerweb. Dit is een applicatie om de toediening van medicatie vast te leggen. Dit zal leiden tot 

een afname van medicatiefouten, doordat de papieren medicatielijsten vervallen.  

Het plan voor digitale dubbele medicatiecontrole en het koppelen van medische apparatuur aan be-

staande domotica is in 2019 niet gerealiseerd. 

h. Gebruik van informatie 

Het gebruik van informatie is in vorige paragrafen al beschreven, zoals: PDCA-cyclus methodisch 

werken, indicatoren veiligheid van zorg, Ontwikkelplein voor gevolgde opleidingen. In 2019 is veel 

aandacht besteed aan de gevolgen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, onder 

andere door dubbele authenticatie bij het inloggen, zowel thuis en onderweg als op de werklocatie. 

 

Continu meten van de cliënttevredenheid 

Ieder half jaar wordt, voorafgaand aan het familiegesprek, aan de cliënt of mantelzorger gevraagd 

de vragenlijst cliënttevredenheid in te vullen. De antwoorden, op een schaal van 1 tot 10, geven de 

zorgverlener inzicht in wat er goed gaat en beter kan bij de zorg en ondersteuning aan de cliënt. In 

onderstaande tabel is te zien welk cijfer de cliënten gemiddeld hebben gegeven op de 9 vragen. Na 

een stijging in 2018 t.o.v. 2017, zijn de cijfers in 2019 gestabiliseerd rond een mooie 8. De score 

op de aanbevelingsvraag blijft stijgen (zie ‘Net Promotor Score’).  

 
 

Wonen met Zorg 2017 2018 Q1/Q2 2018 Q3/Q4 2019 Q1/Q2 2019 Q3/Q4 

1 Afspraken  7,61 7,78 7,87 7,94 7,85 

2 Verzorging 7,61 7,94 8,04 7,98 7,96 

3 Betrokkenheid  7,63 7,82 8,03 7,98 7,99 

4 Omgang medewerkers  7,85 8,02 8,18 8,13 8,14 

5 Kwaliteit van leven  7,50 7,85 7,98 7,93 7,95 

6 Luisteren  7,42 7,84 7,93 7,88 7,91 

7 Zingeving 7,64 8,17 8,18 8,17 8,19 

8 Welbevinden 7,41 7,59 7,66 7,69 7,75 

9 Aanbeveling  7,53 7,97 7,97 7,99 8,05 

× NPS Score 57% 66% 69% 69% 75% 
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Net Promotor Score (NPS) 

In de onderste regel van bovenstaande tabel is de NPS score te zien. De NPS is het percentage cli-

enten met een score van 8, 9 of 10 op de aanbevelingsvraag, ten opzichte van het totaal aantal 

respondenten1. In de tweede helft van 2019 geeft 75% van de cliënten Wonen met Zorg en 85% 

van de cliënten Thuiszorg het cijfer 8 of hoger op de vraag “Zou u WZU Veluwe aanbevelen aan uw 

familie, vrienden en kennissen?”. In de PREM meting van de Thuiszorg beveelt maar liefst 97% van 

de ondervraagde cliënten WZU Veluwe aan (zie ook bijlage 1). In onderstaande tabel is de NPS 

score per locatie te zien in de tweede helft van 2019. 

 

Locatie NPS 2e helft 2019 

De Bunterhoek 77% 

De Boskamp 68% 

Het Nieuwe Feithenhof 80% 

Het Kodal 74% 

Mariposa 69% 

Rehoboth 77% 

Alle locaties Wonen met Zorg 75% 

Alle regio’s Thuiszorg 85% 

 

Wat merken cliënten van de kwaliteitsverbeteringen? 

In hoofdstuk 2 zijn diverse acties beschreven die tot kwaliteitsverbetering leiden, zoals warme ont-

vangst, aandacht voor zingeving en welzijn, eigen behandeldienst, inzet domotica, aanpassen huis-

vesting. Wat cliënten in hun dagelijkse leven merken van de kwaliteitsverbeteringen is ten dele be-

kend. De uitkomsten van de vragenlijst cliënttevredenheid is een indicatie, maar moet worden ge-

combineerd met uitkomsten van meerdere instrumenten (bijv. familieavonden, observaties). Uit-

komsten moeten worden gewogen en worden vertaald naar resultaten. Daarom is het gestructu-

reerd meten van de ervaring van cliënten in het Kwaliteitsplan 2020 als project opgenomen (pro-

ject 11).   

 
1 Hier is de aanbevelingsvraag uit de vragenlijst cliënttevredenheid WZU Veluwe gebruikt, omdat 

het aantal waarderingen op Zorgkaart Nederland nog niet voldoende is voor een betrouwbare NPS.  
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3. Resultaten van de verbeterplannen 2019 
 

In dit hoofdstuk zijn de resultaten weergegeven van de verbeterplannen zoals opgenomen in 

hoofdstuk 4 van het Kwaliteitsplan 2019. In de laatste kolom van het schema is aangegeven of het 

beoogd resultaat (de Kritische Prestatie Indicator) van elk verbeterplan is behaald. In deze kolom 

staat meestal ook een verwijzing naar de uitgebreidere beschrijving in hoofdstuk 2. 

 

Samenvattend kan worden gezegd dat een groot deel van de verbeterplannen in 2019 is ingezet, 

maar nog niet helemaal is gerealiseerd. Er is meer tijd nodig, omdat het gaat om structurele veran-

deringen die niet in één jaar kunnen worden gerealiseerd. Sommige verbeterplannen zijn in de 

praktijk complexer dan gedacht, zoals de management-informatietool. Alle verbeterplannen zijn, 

meer of minder expliciet, opgenomen in het Kwaliteitsplan 2020. Dit betekent dat er in 2020 ook 

aandacht blijft voor deze acties/projecten, bijvoorbeeld omdat borging nog aandacht vraagt.  

 

Verbeterplan 2019 KPI 2019 KPI 2019 behaald? 

CLIENT   

1. Ervaringen van cliënten 

gebruiken om zorg en on-

dersteuning te verbeteren. 

Uitkomst meting cliëntte-

vredenheid is minimaal 

een 8. 

Persoonsgerichte acties 

zijn uitgezet op basis van 

familiegesprekken en cli-

enttevredenheidmeting. 

Ja, zie hoofdstuk 2h, 2c en 

2a. Kan nog worden ver-

beterd. Methodiek wordt 

verder uitgewerkt in 2020.  

2. Vraaggericht werken bij 

welzijn en welbevinden. 

Aandacht voor zingeving, 

geloof en levensvragen. 

Centrale coördinatie wel-

zijn en vrijwilligers is gere-

aliseerd. Behoeften van de 

cliënt zijn in kaart ge-

bracht en vertaald in acti-

viteiten (in zorgplan) 

Eerste KPI: ja. 

Voor KPI 2 is er een plan, 

wordt in 2020 uitgevoerd.  

Zie hoofdstuk 2b.  

3. Duidelijkheid over welke 

zorg op welke plek moge-

lijk is: cliënt ontvangt de 

juiste zorg op de juiste 

plek. 

Van elke locatie is een 

profiel opgesteld met in- 

en uitsluitcriteria.  

Ja, dit is de notitie ‘Toet-

sing passende zorg’ ge-

worden. Implementatie in 

2020. 

Zie hoofdstuk 2b. 

4. Uitbreiden en optimali-

seren toepassingen do-

motica voor de cliënt. 

Domotica gerealiseerd in 

de nieuwe Bunterhoek. 

HNF: optimaliseren toe-

passing per cliënt. 

Ja, zie hoofdstuk 2b en g.  

MEDEWERKERS     

5. Medewerkers zijn toe-

gerust/geschoold om op 

professionele wijze te han-

delen. 

Alle medewerkers zijn ge-

schoold volgens oplei-

dingsplan 2019. 

80% vanaf niveau 3 is ge-

registreerd in het Kwali-

teitsregister. 

Scholingen: ja, zie hoofd-

stuk 2d. 

Inschrijving in register nog 

niet gehaald (52% van de 

medewerkers WmZ, 93% 

van de Thuiszorg). 
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6. Specifieke expertise 

wordt tijdig en adequaat 

ingezet en ingeroepen 

door medewerkers.  

Werkzaamheden specialis-

ten zijn bekend (Werk-

plein, waaier). Uit casus-

sen blijkt tijdige inzet. 

Deels, aantal specialisten 

is op orde. Gebruik van 

expertise verdient ook in 

2020 aandacht. 

Zie hoofdstuk 2d. 

7. Tevredenheid medewer-

kers stijgt van 6,9 in 2016 

naar 7,1 in 2019. Op uit-

komsten MTO worden ac-

ties uitgezet. 

Medewerker tevredenheid 

is minimaal 7,1 in 2019. 

Deels, uitkomsten mede-

werker tevredenheid zijn 

meegenomen in traject 

Samen van A naar Beter 

(zie hoofdstuk 2e. 

ORGANISATIE     

8. Kwalitatieve en kwanti-

tatieve stuurinformatie is 

inzichtelijk met de Be-

drijfsinformatietool  

Bedrijfsinformatietool is 

geïmplementeerd. Mana-

gers en medewerkers ge-

bruiken de informatie uit 

de tool om te sturen op 

kwaliteit.  

Niet gerealiseerd. Project 

is vastgelopen in samen-

werking met leverancier 

en wordt opnieuw gestart 

in 2020. 

9. Strategische perso-

neelsplanning: met welke 

personeels-samenstelling 

gaan we de komende ja-

ren werken, rekening hou-

dend met o.a.  cliëntpopu-

latie en functiemix. 

Visie op personeel en plan-

ning is ontwikkeld en ge-

implementeerd. 

Deels gerealiseerd, van-

wege onderbezetting HRM. 

Wel: personeels-samen-

stelling HNF en nieuwbouw 

Bunterhoek en herin-

richting Zorgbedrijf. Pro-

ject wordt opgepakt in 

2020. 

Zie hoofdstuk 2f, passende 

personeelssamenstelling. 

10. Systemen en proces-

sen zijn ingericht vanuit de 

cliënt en faciliteren mede-

werkers op de werkvloer 

(lean).  

Iedere manager heeft er-

voor gezorgd dat minimaal 

één proces is verbeterd. 

Deels gerealiseerd, wordt 

in 2020 intensiever opge-

pakt. Op ICT gebied is veel 

verbeterd (bv HIP). 

Zie hoofdstuk 2b en 2g. 

11. Herinrichting Zorgbe-

drijf met helderheid over 

bevoegdheden en verant-

woordelijkheden.  

Fase 1: Blauwdruk van de 

inrichting van de organisa-

tie. 

Fase 2: Uitwerking naar 

verantwoordelijkheden en 

bevoegdheden. 

Grotendeels, zie hoofdstuk 

2f. Fase 2 is nog niet afge-

rond: o.a. vaststellen di-

verse functiebeschrijvin-

gen. 
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Bijlage 1 Langdurige zorg thuis met Wlz indicatie 
 

Inleiding 

In aanvulling op het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg is in 2019 het addendum ‘Langdurige zorg 

thuis met een Wet Langdurige Zorg indicatie’ gepubliceerd. In dit addendum is beschreven wat cli-

enten, zorgprofessionals, zorgaanbieders en verzekeraars hebben afgesproken over wat goede zorg 

is. Conform dit addendum heeft WZU Veluwe vastgesteld op welke manier zij invulling geeft aan 

het verbeteren en behouden van kwaliteit. Dit is beschreven in het document ‘Invulling kwaliteits-

eisen langdurige zorg thuis met een Wlz-indicatie’ (augustus 2019). In deze bijlage wordt verant-

woord op welke manier WZU Veluwe in 2019 invulling heeft gegeven aan de acht inhoudelijke 

thema’s. Om overlap te voorkomen wordt, waar mogelijk, verwezen naar teksten in hoofdstuk 2. 

WZU Veluwe heeft gedurende 2019 gemiddeld 21 cliënten met een Volledig Pakket Thuis en 161 

met een Modulair Pakket Thuis.  

 

Verslag 2019 inhoudelijke thema’s 

 

Inhoudelijk 

thema 

Verslag 2019 

1. Persoonsge-

richte zorg en 

ondersteuning 

Zie hoofdstuk 2a, onderdelen: 

- Cliënten ondersteunen vanuit zorgvisie 

- Ieder cliënt krijgt afspraken op maat (methodisch werken)  

Sinds 2019 kunnen cliënten in de thuissituatie gebruik maken van geestelijke 

verzorging van WZU Veluwe. Dit voorziet in een grote behoefte. Er is ook een 

gespreksgroep gestart. De cliënten worden ‘verwezen’ vanuit de thuiszorg of 

dagverzorging. 

2. Multidiscipli-

naire aanpak 

WZU Veluwe biedt zorg vanuit een multidisciplinaire aanpak.  

De Wijkverpleegkundigen zorgen voor samenhang in de zorg. Daartoe wordt 

samengewerkt met huisartsen, eerstelijns zorgverleners en ziekenhuizen (zo 

veel mogelijk met OZO verbindzorg).  

Mantelzorgers worden actief betrokken. Zie hiervoor hoofdstuk 2b, onderdeel 

‘Samenwerken tussen cliënt, mantelzorger en professional’.  

WZU Veluwe neemt deel aan het landelijke project “In voor mantelzorg-

thuis”, met als thema ‘van schotten naar samenwerken om de mantelzorger 

van naasten met GGZ -problematiek tot bloei te laten komen’.  

Wijkverpleegkundigen kunnen een beroep doen op eigen gespecialiseerde 

medewerkers. Zie hiervoor hoofdstuk 2d, onderdeel ‘kwaliteit van zorg ver-

betert door inzet gespecialiseerde medewerkers’. Ook de Specialist Ouderen-

geneeskunde van WZU Veluwe kan worden ingeschakeld voor advies.  

3. Verantwoord 

thuis wonen 

Zelfstandigheid, regie en zelfredzaamheid van cliënten moet zo lang als mo-

gelijk behouden blijven. WZU Veluwe helpt cliënten hierbij door zorg en on-

dersteuning te geven. En door actief mee te denken hoe het sociale netwerk 

en de inzet van vrijwilligers hierin een rol kunnen spelen. Zij adviseren en 

wijzen de weg bij vraagstukken op het gebied van bijvoorbeeld veiligheid of 

woningaanpassing.  
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Doordat de thuiswonende cliënten met een Wlz indicatie in de directe nabij-

heid wonen van een woonzorgcentrum is er 24 uurs nabijheid. Er kan echter 

een moment komen dat thuis wonen niet meer verantwoord is. Signalen 

worden tijdig besproken. Evaluatie van het zorgplan vindt structureel plaats. 

Gesprekken over wensen en passende zorg in de laatste levensfase worden 

tijdig besproken met cliënt en mantelzorgers en vastgelegd in het zorgdos-

sier (Advance care planning). WZU Veluwe heeft Zorgconsulenten die inge-

schakeld kunnen worden als de palliatieve of terminale fase is aangebroken.   

4. Wonen en 

welzijn 

Wonen: zie punt 3.  

Welzijn: cliënten kunnen gebruik maken van dagbesteding op de woonzorg-

locaties van WZU Veluwe. Zorgmedewerkers hebben een signalerende func-

tie op het gebied van welzijn en welbevinden. 

5. Veiligheid Zie hoofdstuk 2c, onderdeel: 

- Inzet van aandachtsvelders en specialisten kwaliteit. 

- PDCA: Kwaliteitsgegevens organisatie-breed 

6. Leren en ver-

beteren 

Zie hoofdstuk 2d, onderdelen: 

- Kwaliteit van zorg verbetert door scholing medewerkers 

- Kwaliteit van zorg verbetert door inzet gespecialiseerde medewerkers 

- Leren van audits, klachten, onderzoeken, observaties, waarderingen 

Daarnaast is het terugbrengen van regeldruk een belangrijk aandachtspunt 

in de Thuiszorg, zowel in het belang van cliënten als van medewerkers. 

7. Leiderschap, 

governance en 

management 

Zie hoofdstuk 2e, onderdelen: 

- Management 

- Verpleegkundige Adviesraad, Cliëntenraad, Ondernemingsraad 

- Governance en ‘Samen van A naar Beter’ 

8. Gebruik van 

informatie 

Zie hoofdstuk 2d, onderdeel: 

- Leren van audits, klachten, onderzoeken, observaties, waarderingen 

Zie hoofdstuk 2g, onderdeel: 

- Gebruik van technologische hulpmiddelen voor medewerkers 

Zie hoofdstuk 2h, onderdeel: 

- Net Promotor Score 

Daarnaast is de PREM uitgevoerd (Patiënt Reported Experience Measure). De 

Thuiszorg van WZU Veluwe is heel positief beoordeeld: alleen maar hele 

mooie cijfers van zevens, achten, negens en zelfs tienen. Bijvoorbeeld voor 

de manier waarop er zorg verleend wordt, het vertrouwen wat men heeft in 

de zorg en het beter om kunnen gaan met de ziekte met de hulp van de 

zorgverleners. Maar liefst 97 % beveelt WZU Veluwe aan. Het viel op dat de 

leeftijd van de zorgvragers erg hoog is. 

 

  

 

 


