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1. Introductie  

 

1.1. Inleiding 

WZU Veluwe heeft de uitdaging opgepakt om het Jaarplan en het Kwaliteitsplan 2021 te integreren 

in één document, het Plan 2021. Dit zorgt voor meer integraliteit en efficiëntie, niet alleen bij het 

ontwikkelen maar straks ook bij het rapporteren op het Plan.  

Het Plan 2021 is tot stand gekomen op basis van de missie en visie van WZU Veluwe, de diverse 

Kwaliteitskaders en richtlijnen, input vanuit diverse organisatieonderdelen en de 

medezeggenschap. De Cliëntenraad (CR) en Verpleegkundige en verzorgende Adviesraad (Vvar) 

hebben instemmingsrecht op het Kwaliteitsplan en hebben ingestemd. 

Het Plan 2021 borduurt voort op 2020 en 2019: ingezette veranderingen en verbeteringen worden 

gecontinueerd en geborgd. Uitgangspunt bij de ontwikkeling en uitvoering van het Plan 2021 is de 

zorg en ondersteuning aan de cliënt. Het voortzetten van deze koers wordt bevestigd door de 

uitkomsten van de clienttevredenheidsonderzoeken, die in de loop van de jaren een licht stijgende 

lijn laten zien. Het centraal stellen van de cliënt betekent dat het primair proces (zorg, 

behandeling, facilitair) leidend is en dat de ondersteunende afdelingen dit faciliteren. 

 

Helaas is WZU Veluwe in 2020 flink getroffen door de Coronacrisis. Dit geldt zowel voor cliënten en 

hun sociale netwerk als voor de medewerkers. Niet alleen de ziekte zelf, maar ook het beperken 

van bezoek heeft veel impact gehad, zowel op de locaties als in de thuissituatie. De ervaringen met 

de Coronacrisis vragen om een pas op de plaats. De combinatie van Corona en de uitrol van zorg 

met behandeling op de locaties heeft duidelijk gemaakt dat er behoefte is aan een meer 

geïntegreerde zorg- en behandelvisie én aan handvatten om deze op een goede manier in de 

praktijk te brengen. Zoals op veel plaatsen in Nederland is het dilemma over de balans tussen 

individueel welzijn en welbevinden en collectieve veiligheid sterk naar voren gekomen. Ook zijn er 

vraagstukken rondom hygiëne en infectiepreventie, naleving van protocollen en gevolgen voor de 

indeling en inrichting van gebouwen.  

De keuze om het Plan 2021 en de aanvraag voor het Kwaliteitsbudget vóór 1 november 2020 in te 

dienen bij het Zorgkantoor, betekent dat een aantal keuzes is gemaakt vooruitlopend op de 

vaststelling van de begroting 2021. Het Plan is derhalve onder voorbehoud van vaststelling van de 

begroting 2021. 

Leeswijzer 

Deel 1 van het Plan 2021 gaat over WZU Veluwe organisatie-breed. Er zijn 7 thema’s waar WZU 

Veluwe zich in 2021 op gaat richten. Per thema zijn eerst punten beschreven om te continueren en 

te borgen. Daarna volgen de Ontwikkelpunten. Dit zijn onderwerpen waar in 2021 “de schouders 

onder wordt gezet”, omdat zij nieuw zijn of omdat zij om een extra impuls vragen.    

Deel 2 gaat specifiek in op verbeterpunten per locatie, conform het Kwaliteitskader 

Verpleeghuiszorg. Hiermee kan de voortgang per locatie gedurende het jaar worden gemonitord.   

In de bijlagen zijn de gegevens opgenomen over cliënten en personeel, zoals wordt gevraagd in het 

Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. 

 

 

 

 



 

 
 

4 

1.2. Speerpunten voor 2021 vanuit de medezeggenschap 

Tijdens de beleidsdag in juli, ter voorbereiding op het Jaar/kwaliteitsplan 2021, hebben de 

Cliëntenraad (CR), Verpleegkundige en verzorgende Adviesraad (Vvar) en de Ondernemingsraad 

(OR) een aantal speerpunten benoemd voor 2021:  

  

Speerpunten CR Speerpunten Vvar Speerpunten OR 

• Is het gevoerde 

beleid te  

herkennen door de 

individuele cliënt? 

Sluit het aan bij de 

zorgbehoefte van 

de cliënt?  

• Kan de cliënt 

Wonen met zorg 

meepraten: invloed 

op verleende zorg, 

gehoord in het 

personeelsbeleid, 

hoe ervaart cliënt 

de veiligheid? 

• Kan de cliënt 

Kleinschalig Wonen 

het ervaren: is er 

maximale vrijheid, 

weten we of cliënt 

zich veilig voelt? 

• Seksualiteit en 

intimiteit: bewust 

worden en bespreken 

(congres):   

• Eigenaarschap: eigen 

invloed op verbeteringen 

in de organisatie: 

verantwoordelijkheid  

voelen en nemen. 

• Voldoende personeel: 

werven en behouden 

• (Zorg)technologie: 

welke mogelijkheden 

zijn er om cliënten en 

medewerkers te helpen? 

• Goede relatie en 

samenwerking met arts: 

SO en huisarts. 

• Implementatie  

functiehuis. 

• Werken aan sociale veiligheid en 

werkgeluk, o.a.: Samen van A naar 

Beter; Aanpakken ongezonde 

werkdruk; Gezonde balans werk en 

privé; Inzetten en ontwikkelen 

talenten. 

• Ontwikkelings- en toekomst 

perspectief voor huidige en nieuwe 

medewerkers, o.a.: instroom, 

arbeidsvoorwaarden; duurzame 

inzetbaarheid; opleiding; protocollen-

beheerssysteem. 

• Aandacht voor behandeldienst, o.a.: 

duidelijkheid over inhoud en 

afstemming van functies en 

processen; gebruik van tools; PDCA. 

• Oog op duurzaamheid, o.a.: afval 

verminderen en scheiden, duurzaam 

bouwen, milieuvriendelijke producten. 

• Beleidsprocessen verbeteren, o.a.: 

helder, toegankelijk, bedacht door 

ons allemaal. 

 

1.3. Koersbepalende ontwikkelingen  

Een aantal landelijke ontwikkelingen is medebepalend voor de koers van WZU Veluwe en daarmee 

voor het Plan 2021. Al deze ontwikkelingen vragen van WZU Veluwe om een wendbare en 

weerbare organisatie te zijn, om mee te kunnen bewegen met de ontwikkelingen. Door de Corona-

crisis is dit nog eens goed duidelijk geworden.  

 

De belangrijkste landelijke ontwikkelingen zijn: 

• De uitbraak van Corona brengt veel leed, onzekerheid en vraagstukken met zich mee. Nu en in 

de toekomst. 

• Vergrijzing neemt toe: er komen meer ouderen met een (complexe) zorgvraag. Het is een 

uitdaging om de zorg voor iedereen betaalbaar en toegankelijk te houden. Samenwerking 

tussen domeinen (Wlz, Zvw en Wmo) wordt steeds belangrijker, evenals regionale 

samenwerking.  

• Woonvormen en woonwensen van ouderen veranderen. 

• Mensen blijven langer zelfstandig thuis wonen. Hierdoor zal de behoefte aan zorg in de 

thuissituatie (bv. Volledig Pakket Thuis) toenemen.  
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• Doordat mensen langer thuis blijven wonen, hebben mensen die op een locatie komen wonen 

meestal een complexe zorgvraag (somatiek of psycho-geriatrie).  

• Zorgvrager en sociaal netwerk worden mondiger. Dit betekent: goed luisteren, helder en 

transparant communiceren, samenwerken (ook de mantelzorgers). 

• Toenemende eenzaamheid bij ouderen.  

• Toenemende tekorten op de arbeidsmarkt, waardoor ook meer wordt gevraagd van 

mantelzorgers. Dit betekent: goede werving en vervolgens binden en boeien van personeel en 

aandacht voor duurzame inzetbaarheid.  

• Sterke opkomst van technologie, ook als mogelijkheid voor het oplossen van het 

personeelstekort.  

• Bekostigingsvormen en -eisen veranderen en tarieven worden herijkt. Sinds 2019 is er 

cliëntvolgende bekostiging in de Wlz. In de wijkverpleging is samenwerking tussen organisaties 

vereist. 

• Wet- en regelgeving verandert, zoals de invoering van de Wet Zorg en Dwang (2020) en de 

openstelling van de Wlz voor mensen met een GGZ indicatie (2021). 

 

Belangrijke ontwikkelingen bij WZU Veluwe zijn de doorgaande omslag van verzorgingshuiszorg 

naar verpleegzorg en de veranderingen die daaraan gekoppeld zijn:  

• Uitbreiding van het aantal afdelingen Kleinschalig Wonen (KSW).  

• Uitbreiden van de functie behandeling. 

• De verbetering van het vastgoed. 

• Herinrichting van het Zorgbedrijf.  

• Het verbeteren van de PDCA-cyclus en het leren en verbeteren. In 2020 zijn de 

functieomschrijvingen vernieuwd, passend bij het nieuwe organogram en de Canmeds rollen 

van de beroepsgroep.    

 

1.4. Missie, kernwaarden 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.   

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

versterken van de zelfstandigheid en zelfredzaamheid en bijdraagt aan een optimaal behoud van 

de eigen regie om het bestaan betekenis en invulling te geven. De drie kernwoorden van de 

zorgvisie zijn: betekenisvol leven, ont-moeten en faciliteren. 

1.5. Ambities 2021 

De ambities van WZU Veluwe van 2021 (in perspectief 2023) zijn: 

1. De kwaliteit van zorg wordt door cliënten, financiers en toezichthouders als hoog ervaren.  

2. Een voelbare en praktische Christelijke identiteit. 

3. Verpleegzorg voor alle locaties Wonen met zorg (ultimo 2022) 

4. Een 7,6* voor medewerkerstevredenheid (ultimo 2021). 

5. Passende woonomgeving voor cliënten: Wonen met zorg of zorg in de thuissituatie (ultimo 

2023). 

 

* Het doel is in 2019 met 0,4 naar beneden bijgesteld tot 7,6, in het traject Samen van A naar 

Beter.   
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2. Deel 1: Jaar/kwaliteitsplan WZU breed  

 

2.1. Thema 1: Cliënt ervaart persoonsgerichte en veilige zorg  

 

Punten om te continueren en verder te borgen (zonder KPI) 

Nieuwe cliënten en hun mantelzorger leren kennen  

Nieuwe cliënten krijgen een ‘warme ontvangst’. Tijdens het intakeproces gaan het Cliëntservice-

punt en de verpleegkundige van het team gezamenlijk op huisbezoek. Door de ‘warme ontvangst’ 

kan de zorg meer persoonsgericht worden ingevuld, kunnen verwachtingen zo nodig worden 

bijgesteld, 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). Ook is een groot deel van het papierwerk al afgehandeld vóór de verhuizing. 

Om de vraag te beantwoorden óf en welke locatie/afdeling de gevraagde en passende zorg kan 

bieden, is de werkwijze ‘Toetsing passende zorg’ ontwikkeld. Hiermee wordt geborgd dat een 

nieuwe cliënt direct in de juiste omgeving komt te wonen. De in- en uitsluitcriteria zijn hierbij een 

hulpmiddel.  

Iedere cliënt heeft persoonsgerichte en veilige zorg op maat (methodisch werken) 

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

ondersteuning. Het is belangrijk dat de cliënt hierbij eigen regie ervaart. De levensgeschiedenis van 

de cliënt, die is opgenomen in het ECD, kan hiervoor handvatten bieden. Zorg op maat is mogelijk 

door de inzet van domotica: steeds vaker wordt de bewuste afweging gemaakt tussen enerzijds 

betekenisvol leven en anderzijds veiligheid (bijv. bewegingsvrijheid versus valrisico). De 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.  

In de praktijk blijkt dat leren en verbeteren op het gebied van methodisch werken nodig blijft. Dit 

gebeurt door scholing, coaching on the job, dossierchecks en inzet van regieverpleegkundigen. In 

situaties waarbij de zorgvraag van een cliënt zodanig verandert dat er twijfel is of de cliënt nog op 

de juiste plek woont, wordt de hierboven genoemde werkwijze ‘Toetsing passende zorg’ toegepast. 

Cliënt, mantelzorger en professional werken samen: SOFA methodiek  

De samenwerking in de driehoek cliënt–mantelzorger-professional is onmisbaar voor de zorg aan 

de cliënt. De basis van het mantelzorgbeleid is het SOFA-model, met vier rollen van de 

mantelzorger: samenwerkingspartner (samen zorgen), hulpvrager (ondersteuning nodig), naaste 

(faciliteren persoonlijke relatie) en ervaringsdeskundige (afstemmen kennis over de cliënt).  

De casemanagers mantelzorg scholen, ondersteunen en coachen medewerkers bij het 

samenwerken met mantelzorgers volgens de SOFA methodiek. Ook ondersteunen zij 

mantelzorgers, door te communiceren over regelgeving en ondersteuningsmogelijkheden. In 2021 

wordt de methodiek verder geborgd, zodat de samenwerking met de mantelzorger in de dagelijkse 

praktijk een impuls krijgt. De casemanagers mantelzorg hebben regelmatig contact met de 

verpleegkundigen voor uitleg en het maken van afspraken welke inzet gewenst is. Eind 2021 blijkt 

uit interne audits dat in 100% van de zorgdossiers staat of er al dan niet een mantelzorger is. Als 

er een mantelzorger is, staan eind 2021 in 75% van de zorgdossiers afspraken over de 

samenwerking (Q2: 50%). Op basis van de uitkomsten van de audits gaan de casemanagers zo 
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nodig in gesprek met de teams. Het gebruik van het familieportaal Caren is een praktisch 

hulpmiddel om de betrokkenheid van mantelzorgers te vergroten. 

Door trekker te zijn van het regionaal project mantelzorg (ontwikkelbudget Zorgkantoor) deelt 

WZU Veluwe haar expertise met andere zorgaanbieders. Dit project wordt voortgezet in 2021. 

De vijf deelnemende organisaties werken aan de implementatie van de SOFA methodiek en 

ondersteuning van de werkende mantelzorger. De resultaten van de 1-meting eind 2020 worden 

vergeleken met de 0-meting van 2019 en geven input voor de vervolgaanpak in 2021. 

Cliënten ervaren een zinvolle daginvulling  

Om een impuls te geven aan de omslag naar daadwerkelijk vraaggericht werken is het 

verbeterplan ‘Welzijn in beweging’ gestart. Dit gebeurt onder aanvoering van de coördinator 

welzijn en de coördinator vrijwilligers. Kern is dat er meer welzijnsuren direct worden ingezet in het 

contact met de cliënt, door organisatorische taken meer centraal te clusteren. Het streven is dat 

eind 2021 iedere cliënt, als hij/zij dat wil, een doel heeft in het zorgplan op het gebied van welzijn 

en zingeving. Twee keer per jaar wordt gekeken of het welzijnsaanbod daadwerkelijk is aangepast 

op de vraag. Voor de afdelingen Kleinschalig Wonen en de huiskamers wordt uitgewerkt hoe 

welzijn beter kan worden geïntegreerd in het dagritme en wat de rol van welzijnsmedewerkers 

hierin is. Aandachtspunten in het verbeterplan zijn o.a. de balans tussen groeps- en individuele 

activiteiten, stimuleren van bewegen, gebruik van de expertise van welzijnsmedewerkers, 

ontwikkelen van specialisaties (bv zintuigactivering, muziek). Daarnaast is er aandacht voor het 

uitlenen/rouleren van materialen, die in de loop van de tijd zijn aangeschaft met gelden van o.a. 

Waardigheid en Trots. Ook het begeleiden, binden en boeien van de vrijwilligers hoort hierbij. 

Organisatorisch betekent dit één vakgroep welzijn en een budget op één kostenplaats.  

Verantwoordelijk/betrokken: Coördinatoren Welzijn en Vrijwilligers, Zorgbedrijf, Pastoraat. 

Cliënt met dementie krijgt geen onvrijwillige zorg: ‘nee tenzij’  

In 2020 is de Wet Zorg en Dwang van kracht geworden (overgangsjaar). WZU Veluwe heeft een 

Beleidsplan en een stappenplan vastgesteld. Uitgangspunt voor het toepassen van onvrijwillige 

zorg is ‘Nee, tenzij’. In de thuissituatie wordt vooralsnog geen onvrijwillige zorg toegepast, 

vanwege een klein aandeel cliënten met dementie én vanwege een nog onduidelijke rolverdeling 

tussen huisarts en thuiszorg (ook landelijk). 

Vanwege de Coronacrisis is de implementatie van de WZD vertraagd. Deze wordt in 2021 

voortgezet. Uit de tussenrapportage eerste helft 2020 blijkt dat er op dat moment op de locaties 

geen onvrijwillige zorg werd verleend. Alle vrijheidsbeperkende maatregelen konden met 

instemming van de cliënt of mantelzorger in het zorgplan worden opgenomen. In 2020/2021 

worden medewerkers geschoold in o.a. het herkennen van verzet bij cliënten met dementie.  

Hygiëne en infectiepreventie 

Hygiënisch werken is van belang om besmetting met ziekmakende micro-organismen te 

voorkomen. Virussen, bacteriën, parasieten en schimmels kunnen voor kwetsbare mensen ernstige 

en soms fatale gevolgen hebben. Bij WZU Veluwe wonen en werken mensen dicht op elkaar, 

waardoor ze elkaar gemakkelijk kunnen besmetten. Bovendien gaat de zorgverlener of facilitair 

medewerker van de ene naar de andere cliënt en kan zo makkelijk ziektekiemen overbrengen. 

Alertheid en het nemen van de juiste maatregelen verminderen de kans op besmetting. Eind 2020 

is de visie op hygiëne en infectiepreventie herzien. In 2021 ligt de nadruk op scholing van 

medewerkers in het optimaal beschermen van cliënten en medewerkers. Hiervoor zijn in 2020 de 

volgende e-learning modules ingekocht: Handschoenen, BRMO, Isolatie en BRMO, Handhygiëne 
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(zorg vooraf). Aandachtfunctionarissen worden ieder kwartaal getraind door een extern hygiëne en 

infectiepreventie deskundige en een eigen adviseur Kwaliteit & Veiligheid. Eind 2020 is onderzocht 

wat WZU Veluwe nodig heeft op het gebied van hygiëne en infectiepreventie, in afstemming tussen 

afdeling Kwaliteit & Veiligheid en de behandeldienst.  

Terugdringen medicatie-incidenten door Elektronisch voorschrijven, registeren, 

aftekenen  

In 2020 wordt op de locaties gewerkt met twee verschillende applicaties voor medicatie, ieder met 

hun eigen functionaliteiten. Het gebruik van de applicaties moet leiden tot een afname van 

medicatiefouten. Met het digitaal aftekensysteem Boomerweb, dat als pilot wordt gebruikt op De 

Boskamp, vervallen de papieren medicatielijsten. Op de locaties zorg met behandeling wordt 

FarMedRX gebruikt als een elektronisch voorschrijf- en bestelsysteem voor medicatie. FarMedRX 

beschikt niet over een aftekenfunctie. In 2021 wordt de aanbesteding van het Elektronisch 

Toedien- en Registratie en Aftekensysteem voorbereid voor Wonen met Zorg, zodat dit in 2022 kan 

worden geïmplementeerd.  

In de Thuiszorg wordt in 2021 een digitaal aftekensysteem geïmplementeerd.  

Verantwoordelijk/betrokken: Zorgbedrijf, Kwaliteit & Veiligheid, ICT, Behandeling. 

Leren en verbeteren door o.a. Meldingen Incidenten Cliënten en Kwaliteitsindicatoren  

Om de kwaliteit en veiligheid van de zorg op de locaties te verbeteren, zijn de 

aandachtfunctionarissen (één per team) en specialisten kwaliteit (bij meer dan 50 cliënten: twee 

per locatie) goed in positie gebracht. Zij verzamelen, analyseren en interpreteren informatie. Zij 

zorgen ervoor dat de Meldingen Incidenten Cliënten (MIC) worden besproken in de teams en dat 

verbeterplannen worden gemaakt. Zij dragen ook bij aan het borgen van werkprocessen: erop 

toezien dat deze worden gevolgd. Ieder kwartaal hebben de specialisten kwaliteit een 

intervisiebijeenkomst, gericht op het van elkaar leren en verbeteren. De specialisten kwaliteit 

participeren in de MIC-commissie, waar o.a. calamiteiten worden besproken.   

In de eerste helft 2021 worden de specialisten verder getraind in het analyseren en maken van 

verbeterplannen op locatieniveau en in de tweede helft op organisatieniveau.  

De specialisten kwaliteit leveren ook een bijdrage aan het verzamelen van de indicatoren over de 

basisveiligheid verpleeghuiszorg van het Zorginstituut. De drie verplichte indicatoren zijn: 

Bespreken medicatiefouten in het team, Advanced care planning en Aandacht voor eten en 

drinken. De twee keuze-indicatoren van WZU Veluwe zijn: Decubitus en Onvrijwillige zorg.  

Leren en verbeteren is een continu proces op verschillende niveaus 

Verbeteringen in de zorgverlening vinden plaats op basis van een continue evaluatie en het goed 

doorlopen van de PDCA-cyclus op allerlei niveaus. Het is belangrijk om de informatie uit de 

verschillende bronnen in samenhang te beoordelen. Bronnen zijn o.a. zorgplanbespreking, familie-

avond met Cliëntenraad, cliënttevredenheid, Zorgkaart Nederland, informele klachten, 

kwaliteitsindicatoren, onderzoek naar (mogelijke) calamiteiten, interne- en externe audits. Interne 

audits zijn mede geborgd door een driejarig contract met bureau 'De Impuls voor de Zorg', sinds 

2019. In 2021 worden de interne audits uitgebreid met eigen auditoren van WZU Veluwe. Deze 

groep eigen auditoren wordt in 2021 aangevuld. 

Leren en verbeteren gebeurt ook door op verschillende onderwerpen samen te werken met andere 

organisaties. Voorbeelden: Avond/Nacht/Weekend team (Hanzeheerd en Icare), nachtzorg in de 

thuiszorg (Vérian en Icare), regionaal project mantelzorgondersteuning, gezamenlijke 

opleidingsplaats GZ-psycholoog en straks ook SO, Eerstelijns verblijf, werving medewerkers 
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(Werkgeversverenging Zorg en Welzijn), scholing medewerkers, Viersteden-overleg. Vanuit het 

Lerend Netwerk wordt samengewerkt met Norschoten, Hanzeheerd en Hospice Nunspeet.  

Waardigheid en Trots op locatie 

Voor het leren en verbeteren maakt De Boskamp gebruik van het traject ‘Waardigheid en Trots op 

locatie’. Op basis van de uitkomsten van de kwaliteitsscan (2019) krijgen medewerkers ruim een 

jaar lang ondersteuning van een coach, door middel van workshops en begeleiding. In 2021 wordt 

de voortgang gemeten door de scan te herhalen. Op basis van resultaten van de evaluatie wordt 

onderzocht of ook op andere locaties het traject ‘Waardigheid en Trots op locatie’ wordt ingezet. 

Daarnaast worden de leerpunten van het traject op De Boskamp gedeeld met de andere locaties.  

Ontwikkelpunten thema 1 (met KPI) 

 

1. Leren en verbeteren door meten cliëntervaringen met een mix aan methodieken 

Hoe cliënten de zorg en ondersteuning ervaren en wat zij in hun dagelijkse leven merken van de 

kwaliteitsverbeteringen, is ten dele bekend. De uitkomsten van de vragenlijst cliënttevredenheid is 

een indicatie, maar moet worden gecombineerd met uitkomsten van andere kwantitatieve en 

kwalitatieve methodieken (bijv. familieavonden, observaties cliëntenraad, klachten). In 2021 wordt 

gestart met het voeren van individuele verdiepende gesprekken met cliënten/mantelzorgers. Ook 

een toespitsing naar de verschillende doelgroepen (Thuiszorg, Kleinschalig Wonen, Wonen met 

Zorg) is nodig. De uitkomsten zijn input voor leren en verbeteren.  

Voor locaties Wonen met zorg wordt vanaf 2021 de totaalscore van Zorgkaart Nederland gebruikt 

als score voor het meten van cliëntervaringen. Deze moet, samen met de andere 

kwaliteitsindicatoren en het Kwaliteitsverslag, worden ingediend bij het Zorginstituut.  

Voor de Wijkverpleging is de PREM verplicht.  

KPI: Bij het meten van cliëntervaringen maakt iedere locatie/thuiszorgregio gebruik van de mix van 

methodieken en werkt met behulp van een verbeterformat aan specifieke verbeterpunten per 

doelgroep/afdeling. 

Verantwoordelijk/betrokken: Kwaliteit & Veiligheid, Zorgbedrijf en (C)CR. 

2. Cliënt beleeft de maaltijden en gastvrijheid als optimaal  

Voor veel cliënten is eten en drinken een belangrijk moment van de dag en het draagt bij aan 

gezondheid en welbevinden. De ‘Voedingsvisie eten en drinken’ wordt verder geïmplementeerd 

voor het restaurant, Kleinschalig Wonen en het appartement. Een optimale maaltijdbeleving heeft 

drie invalshoeken: lekker eten, ambiance en gastvrijheid. In 2021 wordt elk kwartaal op één locatie 

een externe professionele beoordeling gedaan naar deze drie aspecten. Daarnaast wordt gemeten 

hoe de cliënt de maaltijden beoordeelt.  

Vanaf 2021 coacht een kok de medewerkers Kleinschalig Wonen bij het bereiden van de maaltijd, 

om de kwaliteit van de maaltijd en het eetmoment te verhogen en de kennis van de apparatuur te 

vergroten. WZU Veluwe streeft duurzaamheid na door eten zo min mogelijk te verspillen.  

KPI: Eind 2021 is bekend hoe de cliënt de maaltijd en gastvrijheid ervaart en in hoeverre de 

maaltijden voldoen aan de professionele standaard.  

Verantwoordelijk/betrokken: Facilitair Bedrijf en Zorgbedrijf en Behandeling. 

3. Intimiteit en seksualiteit als thema van congres Vvar  

Intimiteit en seksualiteit horen bij het leven van cliënten en hun mantelzorgers. Tegelijkertijd is het 

een onderwerp waar niet snel over gesproken wordt. Meer aandacht voor dit onderwerp kan de 

kwaliteit van leven en het welzijn van cliënten verbeteren. Ook kan het helpen bij het zoeken naar 
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verklaringen van onbegrepen gedrag. Om een eerste stap te zetten in bewustwording en 

bespreekbaarheid, organiseert de Vvar in april 2021 een congres voor medewerkers met als thema 

seksualiteit en intimiteit. De opbrengsten van het congres zijn, samen met de adviezen van de 

ethiekcommissie, input voor een verdere uitwerking van het onderwerp.   

KPI: Eind Q3 is een plan vastgesteld op welke manier WZU Veluwe invulling wil geven aan het 

onderwerp intimiteit en seksualiteit en welke doelen zij hiermee nastreeft.  

Verantwoordelijk/betrokken: Pastoraat, Vvar, ethiekcommissie, Zorgbedrijf 

 

2.2. Thema 2: Een voelbare en praktische Christelijke identiteit  

 

Punten om te continueren en verder te borgen (zonder KPI) 

Cliënten ondersteunen bij zingeving, geloofs- en levensvragen 

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

aan deze behoefte tegemoet te komen, worden in 2021 diverse initiatieven verdiept en geborgd. 

Zo heeft elke locatie een aandachtsvelder zingeving die de teams helpt om in het zorgproces 

bewust aandacht te geven aan zingeving. Om cliënten en hun naasten te ondersteunen zijn drie 

pastoraal werkers werkzaam. Zij voeren persoonlijke gesprekken met cliënten, coachen pastorale 

bezoekvrijwilligers, organiseren vieringen met feestdagen en leiden bijbel- en gespreksgroepen 

voor cliënten. Voor cliënten met dementie zijn op bijna alle locaties aangepaste vieringen. In 2021 

wordt onderzocht of een eigen WZU Veluwe kanaal op kabel TV mogelijk is, zodat ook in tijden van 

een pandemie een goede ondersteuning mogelijk is op het gebied van zingeving.  

Medewerkers ondersteunen bij morele reflectie en zingeving 

Medewerkers worden op verschillende manieren ondersteund om beter in contact te komen met 

cliënten op het gebied van zingeving en morele dilemma’s. Pastoraal werkers sluiten aan bij 

teamoverleggen voor o.a. ethische dilemma’s. Teams kunnen vragen om een moreel beraad bij 

één van de gespreksleiders moreel beraad. Medewerkers reflecteren dan planmatig en methodisch 

op morele dilemma’s in de zorg aan de cliënt en/of naaste. De cursus contextuele benadering, om 

beter aansluiting te vinden in het samenspel tussen de cliënt en mantelzorger, wordt in 2021 

voortgezet. Hierdoor krijgen medewerkers meer inzicht in wat er in familiale verbanden en 

levensgeschiedenissen mee kan spelen en hoe dit invloed heeft op de relatie tussen cliënt en 

mantelzorger. Ook de scholing ‘zorg rondom het levenseinde’ wordt voortgezet. Het stimuleren van 

bezieling en verbinding voor medewerkers wordt voortgezet, door o.a. trainingen Compassie in de 

Zorg en inspiratiewandelingen. In 2021 is een e-learning op het gebied van zingeving beschikbaar, 

blended learning gecombineerd met andere vormen van interne scholing.  

Het bedrijfspastoraat is toegankelijk voor medewerkers die uit balans zijn of zorgen hebben op het 

snijvlak van werk en privé. In 2021 wordt de christelijke identiteit beter verankerd in HRM-

processen, zoals werving en selectie, introductie, binden en boeien en uitstroom medewerkers. 

Verbinding met kerkelijke netwerken 

WZU Veluwe is ingebed in lokale gemeenschappen waarbij de kerken een belangrijke rol spelen. Er 

zijn verbindingen met de kerken via vrijwilligers, identiteitsraden en predikanten die participeren in 

weeksluitingen. Samenwerking met lokale kerkelijke netwerken krijgt vorm in activiteiten en open 

lezingen. Daarnaast deelt WZU Veluwe haar kennis, bijvoorbeeld over de omgang met mensen met 

dementie.  
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Ontwikkelpunten thema 2 (met KPI) 

 

4. Cliënten hebben een betekenisvol leven door het verbinden van generaties 

Het doet cliënten goed en het versterkt hun gevoel van eigenwaarde als zij van betekenis zijn voor 

anderen. Van betekenis zijn is één van de kernwaarden van de zorgvisie. Kinderen en jongeren 

kunnen op hun beurt de wereld van buiten dichtbij brengen. Contacten met basisscholen worden in 

2021 voortgezet. In 2021 komt er pilotsgewijs verbinding met middelbare scholen en 

jeugdverenigingen, waarin generaties elkaar ontmoeten en van elkaar leren. Via het te realiseren 

eigen TV-kanaal komt er een pilot om met verschillende generaties d.m.v. bijvoorbeeld interviews 

een lokale canon tot stand te brengen op het gebied van cultuur, religie en geschiedenis. 

KPI: Eind Q1 is het plan van aanpak gereed voor de pilot verbinding tussen generaties, te starten 

met middelbare scholen en jeugdverenigingen in Nunspeet en Elburg. In Q2 start de pilot. 

Verantwoordelijk/betrokken: Adviseur identiteit en Zorgbedrijf. 

5. Identiteit zichtbaar maken en verdiepen door samenwerking met hogescholen 

WZU Veluwe is een voorbeeld hoe je christelijke zorg kunt vormgeven. Dat wil zij delen en 

verdiepen. In 2021 worden contacten met hogescholen uitgebouwd (VIAA en CHE). Via stagiaires, 

gastcolleges en (hopelijk) een onderzoekslijn op het gebied van spiritualiteit en zingeving blijft 

WZU Veluwe een lerende organisatie. Op deze manier wordt de voelbare en praktische christelijke 

identiteit verdiept.  

KPI: Eind Q1 is het plan van aanpak gereed voor het vormgeven van de samenwerking met de 

hogescholen op het gebied van Identiteit. 

Verantwoordelijk/betrokken: Adviseur identiteit en Zorgbedrijf. 

 

2.3. Thema 3: Transitie naar verpleegzorg  

 

Punten om te continueren en verder te borgen (zonder KPI) 

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 

multidisciplinair overleg is makkelijker te plannen, er zijn korte lijnen en er wordt gewerkt vanuit 

één zorg/behandelvisie. Dit is nodig omdat de zorgvraag van cliënten complexer wordt, zowel qua 

somatiek als psycho-geriatrie. Eind 2020 is er zorg met behandeling op de locaties De Bunterhoek 

(2020), Mariposa (2019), Het Nieuwe Feithenhof en Kleinschalig Wonen Rehoboth (2018). Op de 

andere locaties en in de Thuiszorg is inzet van eigen behandelaren mogelijk op consultatie-basis. 

Ontwikkeling behandeldienst 

Het aantal FTE behandelaren moet meegroeien met de uitbreiding van de functie behandeling. Met 

name de bezetting van de functie Specialist Ouderengeneeskunde is cruciaal gezien de krapte op 

de arbeidsmarkt. De behandeldienst heeft verschillende vakgroepen, die gezamenlijk en per 

vakgroep werken aan beleidsontwikkeling. De behandelvisie is op hoofdlijnen beschreven: ‘geen 

dagen aan het leven toevoegen, maar leven aan de dagen’ en moet worden verwerkt in de 

geïntegreerde zorg/behandelvisie. Aandachtspunten voor 2021 zijn het gebruik van het ECD door 

de behandelaren, digitale overdracht van medische dossiers en het veilig uitwisselen van digitale 

gegevens (zie werkproces thema 7).  
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Ontwikkelpunten thema 3 (met KPI) 

Transitie naar verpleegzorg 

In korte tijd is het aantal plaatsen zorg met behandeling gegroeid, van 11 begin 2017 tot 246 (incl. 

Tuinkamer Nunspeet) eind 2020. In 2021 volgt Rehoboth en in 2022 De Boskamp. Deze zeer snelle 

groei van verzorgingshuiszorg naar verpleeghuiszorg is een ingrijpende verandering. Dit vraagt om 

een nieuwe balans tussen organisatieonderdelen en medewerkers en het vraagt om nieuwe 

expertise bij de medewerkers. In 2021 zijn de volgende ontwikkelpunten van belang: 

6. Cliënt en medewerker hebben baat bij een geïntegreerde zorg/behandelvisie  

Met de omslag naar het verlenen van complexe zorg en de groei van het aantal plaatsen zorg met 

behandeling en de behandeldienst, is er behoefte aan een gezamenlijke geïntegreerde 

zorg/behandelvisie. Een tweede aanleiding is de ervaringen met de Coronacrisis: een gezamenlijke 

visie is nodig op de balans tussen welbevinden en veiligheid (inclusief hygiëne en 

infectiepreventie), collectiviteit en individueel maatwerk. Een geïntegreerde zorg/behandelvisie 

geeft duidelijkheid aan alle medewerkers en bevordert de samenwerking binnen en tussen 

disciplines (zie ontwikkelpunt 7). De cliënt heeft profijt van de geïntegreerde visie, doordat de zorg 

en behandeling beter op elkaar zijn afgestemd. 

Om het voor medewerkers concreet te maken, worden zij gefaciliteerd met handvatten om de 

zorg/behandelvisie in de praktijk te brengen. Ook voor de afdelingen Kleinschalig Wonen wordt de 

visie geconcretiseerd met een aantal handvatten, onder andere op het gebied van welzijn en 

welbevinden. Daarnaast komen er handvatten voor morele reflectie en voor het maken van 

afgewogen keuzes. Dit proces is in 2020 gestart en wordt in 2021 geïmplementeerd volgens een 

implementatieplan. Bekendheid bij medewerkers, vrijwilligers en cliënten is daarin de eerste stap. 

KPI:  

1. Eind Q2 is de geïntegreerde zorg/behandelvisie vastgesteld en bekend bij alle medewerkers 

(meting bekendheid), evenals de concrete handvatten om deze visie in de praktijk te brengen. 

2. Eind Q2 is de geïntegreerde zorg/behandelvisie gecommuniceerd met cliënten, mantelzorgers en 

vrijwilligers. 

3. Eind Q4 blijkt uit een interne meting dat medewerkers werken conform de geïntegreerde 

zorg/behandelvisie. 

Verantwoordelijk/betrokken: Bestuurder, Behandeling, Kwaliteit & Veiligheid i.s.m. Zorgbedrijf, 

welzijn, Facilitair Bedrijf, Adviseur identiteit, medezeggenschap. 

 

7. Cliënt centraal in de samenwerking tussen alle disciplines  

Door de ontwikkeling van de behandeldienst en de herinrichting van het Zorgbedrijf is het aantal 

specialistische functies flink uitgebreid. Daarnaast zijn in 2020 diverse functies (opnieuw) 

beschreven vanwege de herinrichting van het Zorgbedrijf. De implementatie vindt plaats in 2021, 

waarbij medewerkers zo nodig worden ondersteund in het toegroeien naar de functie-eisen.  

Deze ontwikkelingen zorgen in de dagelijkse praktijk voor onduidelijkheid: wie doet wat en 

wanneer. Daarom is het belangrijk om de (samenwerkings-)afspraken aan te scherpen tussen 

cliënt, mantelzorger, zorgprofessionals, welzijnsprofessionals, facilitaire dienst, pastorale zorg en 

behandelaren. Het is van belang om afspraken te maken over rollen en bevoegdheden en om 

afstemming tussen alle betrokkenen. Er moet duidelijk zijn wie wanneer leidend is in de 

besluitvorming en communicatielijnen moeten helder zijn. Dit draagt bij aan eigenaarschap. Vooral 

is duidelijkheid nodig over de rol- en taakverdeling tussen de EVV-er, coördinerend 
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verpleegkundige, regieverpleegkundige, specialistisch verpleegkundige, praktijkverpleegkundige, 

Physician Assistent en Specialist Ouderengeneeskunde.   

Om de integrale aanpak te borgen, worden structurele interdisciplinaire overleggen ingepland, 

zoals de artsenvisite, het gedragsspreekuur met de psycholoog of GGZ verpleegkundige en overleg 

met de facilitaire dienst. Om de zorg nog meer integraal te maken, wordt het pastoraat vanaf 2021 

gezien als een behandeldiscipline, die met regelmaat participeert in overleggen van de vakgroepen. 

Het pastoraat blijft organisatorisch ondergebracht bij de adviseur Identiteit en zingeving.  

Uiteindelijk gaat het erom dat verschillende disciplines op een goede manier met elkaar 

samenwerken, waarbij de zorg en ondersteuning aan de cliënt centraal staat. Alle disciplines zijn 

onderdeel van de keten rondom de cliënt. 

KPI:  

1. Eind Q2 is bij alle medewerkers bekend wat de taak-, rol- en bevoegdheidsverdeling is van de 

verschillende disciplines.  

2. Eind Q4 blijkt uit een interne meting dat medewerkers handelen naar deze taak-, rol- en 

bevoegdheidsverdeling.  

3. Eind Q4 ervaren cliënten en hun mantelzorgers dat de zorgmedewerkers en behandelaren 

onderling afstemmen, omdat zij eenduidig communiceren en zorg verlenen.  

Verantwoordelijk/betrokken: Directeur Zorgbedrijf, manager Behandeling, adviseur Identiteit, 

Facilitair Bedrijf. 

8. Cliënt ervaart dat expertise medewerkers op niveau verpleegzorg is 

De praktijk wijst uit dat de expertise en vaardigheden van de medewerkers moeten doorgroeien 

naar het niveau van verpleegzorg. Er is aandacht nodig voor onder andere: klinisch redeneren, 

signaleren, welbevinden, veiligheid, voorbehouden en risicovolle handelingen, kennis van 

ziektebeelden, zorg rondom het levenseinde, omgaan met onbegrepen gedrag, implementatie van 

de Wet Zorg en Dwang. De eigen behandelaren initiëren scholing en coaching voor 

(zorg)medewerkers in overleg met de locatiemanagers. Dit is op het gebied van o.a. slikken, til- en 

transfertechnieken, passiviteit van het dagelijks leven (pdl), onbegrepen gedrag en 

(onder)voeding. De kaders hiervoor zijn opgenomen in het opleidingsplan 2021 (zie thema 5).  

Vanwege de toename van het aantal cliënten met cognitieve problemen, wordt onderzocht of, 

onder welke voorwaarden en in welke volgorde, medewerkers op de locaties kunnen worden 

geschoold in de methodiek dementiezorg van Gerke de Boer. De keuze of deze training kan worden 

ingezet is afhankelijk van de aan de training verbonden kosten in relatie tot de begroting 2021. 

Daarbij is de borging van de methodiek na afloop van de scholing een belangrijk aandachtspunt.    

KPI :  

1. Eind 2021 is het opleidingsplan 2021 uitgevoerd, waardoor de expertise van de medewerkers 

zijn gegroeid naar het niveau van verpleegzorg.  

2. Eind Q1 is duidelijk of en ja, hoe, de training dementiezorg wordt vormgegeven. 

Verantwoordelijk/betrokken: Zorgbedrijf i.s.m. Opleidingen, Behandeling, Facilitair Bedrijf. 

9. Realiseren omslag naar zorg met behandeling Rehoboth en Boskamp 

In 2022 wordt op locatie De Boskamp de omslag naar behandeling gemaakt. Omdat dit gebeurt in 

combinatie met nieuwbouw, wordt voor dit traject een changemanagementplan opgesteld. Dit is 

wellicht ook te gebruiken voor de omslag naar zorg met behandeling in Rehoboth (eind 2021) en 

voor de nieuwbouw van Mariposa. Voor de uitrol van de functie behandeling op zowel Rehoboth als 

De Boskamp is de beschikbaarheid van een Specialist Ouderengeneeskunde een voorwaarde. 

Bij de omslag naar zorg met behandeling is het cruciaal om medewerkers van de locatie (zorg én 
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facilitair) goed en tijdig mee te nemen in veranderende werkwijzen, de vereiste kennis en 

vaardigheden en in de samenwerking met de behandelaren. Ook het informeren van cliënten en 

familie is van groot belang. 

KPI :  

Eind 2021 is op Rehoboth de omslag gemaakt naar zorg met behandeling en is de omslag op de 

Boskamp in voorbereiding conform de planning in het changemanagementplan (voorwaarde: 

beschikbaarheid SO). 

Verantwoordelijk/betrokken: Behandeling i.s.m. betreffende locatiemanagers en Facilitair Bedrijf. 

 

10. Woonzorgtechnologie en innovatie dragen bij aan vormgeven verpleeghuiszorg 

Woonzorgtechnologie en overige ICT-toepassingen kunnen ondersteunend zijn bij het realiseren 

van verpleegzorg. Belangrijk is dat gebruikers tijdig meedenken over de inhoudelijke wensen en 

eisen en het gebruiksgemak van deze technologie en innovaties. Gebruikers zijn: zorg, welzijn, 

behandelaren, pastoraat, facilitair en de (C)CR namens cliënten. 

Met de inzet van woonzorgtechnologie is het mogelijk om persoonsgerichte afspraken te maken 

over o.a. bewegingsvrijheid en veiligheid. Voorbeeld is de leefcirkel op de afdelingen Kleinschalig 

Wonen van Het Nieuwe Feithenhof, Rehoboth en De Bunterhoek. Een ander voorbeeld is het 

kortstondig op afstand meekijken als een afwijkend bewegingspatroon bij de cliënt wordt 

gesignaleerd. De reguliere nachtcontrole is hierdoor niet meer nodig en cliënten kunnen beter 

doorslapen. Omdat de mogelijkheden van het Van Breda systeem op locaties Het Nieuwe 

Feithenhof en De Bunterhoek nog niet ten volle worden benut, wordt dit in 2021 verder uitgewerkt 

en geïmplementeerd.  

Vanwege de vele mogelijkheden en voordelen voor cliënten en medewerkers, wordt het Van Breda 

systeem ook in de nieuwbouw van De Boskamp, de 26 plaatsen nieuwbouw naast De Bunterhoek 

en Mariposa geïnstalleerd en geïmplementeerd. Een deel van de kosten voor domotica in De 

Boskamp en nieuwbouw fase II naast de Bunterhoek wordt gedekt uit het Kwaliteitsbudget 2021.  

De pilot met een GPS tracker voor cliënten die zelfstandig naar buiten kunnen, loopt door in 2021. 

KPI :  

1. Eind 2021 worden de mogelijkheden van het Van Breda systeem op locaties Het Nieuwe 

Feithenhof en De Bunterhoek beter benut, conform het in 2021 op te stellen plan.  

2. In de nieuwbouwplannen van De Boskamp, uitbreiding De Bunterhoek en Mariposa wordt het 

Van Breda systeem opgenomen.  

3. Cliënten ervaren door de juiste toepassing van woonzorgtechnologie een verruiming van hun 

bewegingsvrijheid in een veilige omgeving (meting met diepte-interviews).  

Verantwoordelijk/betrokken: ICT, locatiemanagers, Behandeling, Facilitair Bedrijf. 

 

2.4. Thema 4: Herkenbare zorg thuis 

 

Punten om te continueren en verder te borgen (zonder KPI) 

Veiligheid en welbevinden van de zelfstandig wonende cliënt is geborgd  

Mensen die zelfstandig wonen kunnen voor veel vormen van zorg en ondersteuning terecht bij 

WZU Veluwe. De communicatie hierover voor (potentiële) cliënten wordt voortgezet en uitgebreid. 

In de wijk is een totaalpakket thuiszorg beschikbaar: Huishoudelijke zorg, Thuiszorg en 

Dagbesteding. Het Volledig Pakket Thuis en Modulair Pakker Thuis is mogelijk bij cliënten die 

enigszins geclusterd wonen, bijvoorbeeld in de ‘aanleunwoningen’ nabij de woonzorglocaties.  
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Alle medewerkers zijn bevoegd en bekwaam 

De kennis en bekwaamheid van de medewerkers Thuiszorg blijft steeds afgestemd op de zorgvraag 

van cliënten en op wet –en regelgeving. Het is belangrijk dat de bekwaamheid van de 

wijkverpleegkundigen gelijk op loopt met die van het Avond/Nacht/Weekend team. In 2021 wordt 

een symposium georganiseerd voor de medewerkers Thuiszorg om de kennis te verbreden en te 

verdiepen.  

Thuiszorg goed gepositioneerd in de eigen organisatie, financiën op orde 

Voor de Thuiszorg gelden andere kwaliteitskaders (Wijkverpleging, Addendum langdurige Wlz zorg 

thuis, regelgeving Wmo) en andere financiering (zorgverzekeraars, gemeenten) dan voor de 

woonzorgcentra. Hoewel de basale kwaliteitseisen op veel punten overeenkomen (zoals 

persoonsgerichte en veilige zorg), is het belangrijk om steeds alert te zijn op de verschillen. 

Aandachtspunten zijn: passend beleid en protocollen; ontregelen; denken in de keten van 

zorgvormen van huishoudelijke zorg t/m verpleegzorg; toespitsen van communicatie op de 

medewerkers. Een ander aandachtspunt is de financiën verder op orde te krijgen (minimaal een 

neutraal resultaat), door het voortzetten van efficiënte inzet van medewerkers, vergroten van 

doelmatigheid, terugdringen van verzuim en juiste toerekening van kosten en baten. 

Ontwikkelpunten thema 4 (met KPI) 

 

11. Implementeren Leidraad ‘Herkenbare en aanspreekbare wijkverpleging’  

In 2021 wordt gewerkt aan het implementeren van de Leidraad. Gezamenlijke organisaties zijn 

met elkaar verantwoordelijk voor de zorg in de wijk. WZU Veluwe zoekt deze samenwerking actief 

op. De wijkverpleegkundigen zijn actief en herkenbaar in de wijk en geïntegreerd in het lokaal 

netwerk. Zij werken o.a. samen met de casemanagers dementie en mantelzorg. Ook veilige 

digitale gegevensuitwisseling en veilige mail staan in de Leidraad. In 2020 wordt uitgewerkt welke 

acties WZU Veluwe moet nemen in het kader van de Leidraad. Zoals: wijkverpleegkundigen nemen 

actief deel aan projecten in de gemeenten en aan Alzheimer Café.  

KPI: Eind 2021 werkt de wijkverpleging in elke gemeente aantoonbaar samen met andere 

organisaties, conform de Leidraad ‘Herkenbare en aanspraakbare wijkverpleging’. 

Verantwoordelijk/betrokken: Manager Thuiszorg. 

12. Cliënt wordt ondersteund met e-health  

Het gebruik van e-health kan bijdragen aan zowel eigen regie en cliëntveiligheid als aan efficiënte 

inzet van medewerkers. In 2021 worden de automatische medicijndispenser (bevorderen eigen 

regie) en een elektronisch toedien- en registratiesysteem voor medicatie (minder medicatiefouten) 

geïmplementeerd in de Thuiszorg. Voorwaarde hiervoor is dat de Zorgverzekeraars akkoord gaan 

met de aan deze uitrol verbonden kosten. In de Thuiszorg kan voor een ander systeem worden 

gekozen dan voor Wonen met Zorg. Daarnaast wordt een keuze gemaakt voor een vorm van 

digitale ondersteuning op het gebied van welzijn, bijv. de agenda Luna of een digitale huiskamer.  

KPI: Eind 2021 wordt in de Thuiszorg gewerkt met digitale hulpmiddelen, om de zelfstandigheid 

van de cliënt te vergroten (voorwaarde: akkoord Zorgverzekeraars).   

Verantwoordelijk/betrokken: Manager Thuiszorg en ICT. 

 

13. Cliënt is gebaat bij toekomstbestendige vraaggerichte dagbesteding  

WZU Veluwe biedt in verschillende gemeenten extramurale dagbesteding, gefinancierd vanuit de 

Wmo en Wlz. Deze vormen van dagbesteding zijn ca. 10 jaar geleden gestart in de toen geldende 
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tijdsgeest en met de cliëntpopulatie van toen. Anno 2021 vraagt de uitvoering om een herijking en 

een voortuitblik voor de komende 5 jaar. De centrale vragen, die in samenwerking met welzijn 

moeten worden beantwoord, zijn: op welke vragen kan/moet de dagbesteding de komende jaren 

een antwoord geven, aan welke eisen moet de dagbesteding voldoen en hoe wordt dit op een 

innovatieve en flexibele manier vormgegeven?   

KPI: Eind Q3 2021 is het strategisch plan extramurale dagbesteding 2022 - 2026 gereed. 

Verantwoordelijk/betrokken: Manager Thuiszorg, coördinator Welzijn. 

Verbeterpunten Thuiszorg in deel 2 

In deel 2 zijn voor de Thuiszorg de 6 verbeterpunten uitgewerkt die gelden voor elke locatie (o.a. 

streefpercentage verzuim, medewerker tevredenheid, betrokkenheid mantelzorger). Zie hiervoor 

pagina 35/36 in deel 2. 

 

2.5. Thema 5: Voldoende en deskundige medewerkers  

Om te komen tot voldoende en deskundig personeel en om de tevredenheid van medewerkers te 

vergroten en hiermee de kwaliteit van zorg te verbeteren, investeert WZU Veluwe in 2021 in twee 

hoofdonderwerpen: a) Binden en boeien van medewerkers en b) Duurzame inzetbaarheid van 

medewerkers. Het gaat daarbij niet alleen om zorgpersoneel, maar ook om medewerkers in de 

ondersteunende diensten, zoals facilitair en ICT. 

Thema 5a) Binden en boeien van medewerkers 

 

Punten om te continueren en verder te borgen (zonder KPI)  

Werving en selectie nieuwe medewerkers  

Om te komen tot optimale bezetting in de teams, wordt door de volgende drie speerpunten 

gewerkt aan het vinden van medewerkers: 

a) Arbeidsmarktcommunicatie en arbeidsmarktpositie verbeteren: optimaliseren van de ‘Werken 

bij pagina’ op de website en vergoten aanwezigheid op sociale media.  

b) Inzicht verkrijgen (managementinformatie): analyses naar vindplaats en zoekgedrag van 

nieuwe medewerkers, als input voor het gebruik van wervingskanalen. 

c) Instroom van zij-instromers vergroten: mensen die (weer) in de zorg willen werken bereiken 

en hen door middel van opleidingen aan WZU Veluwe verbinden. 

 

Onboarding nieuwe medewerkers 

Doel van een goede onboarding is dat medewerkers zich welkom voelen bij WZU Veluwe. Dat 

begint al met contact voor de feitelijke indiensttreding (telefoontje, kaartje). De vormgeving van 

de maandelijkse introductiebijeenkomst wordt in 2021 doorontwikkeld, als onderdeel van de 

onboarding.   

Inwerkplan nieuwe medewerkers (buddysysteem) 

Voor Het Nieuwe Feithenhof is in 2020 een pilot gestart met een inwerkplan voor nieuwe 

medewerkers. Vanwege het positieve resultaat wordt het inwerkplan uitgerold naar alle andere 

locaties. Onderdeel is de koppeling van de nieuwe medewerker aan de zogenaamde ‘buddy’. Deze 

begeleidt de nieuwe medewerker in de eerste periode en is het aanspreekpunt. Door goede 

begeleiding tijdens het eerste jaar voelt de nieuwe medewerker zich snel thuis bij WZU Veluwe en 

neemt de kans op ongewenste uitstroom af.  
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Kwaliteit van zorg verbetert door ontwikkelingsmogelijkheden van medewerkers 

In 2020 is een voorzichtige start gemaakt met het opzetten van beleid voor het (her)invoeren van 

ontwikkelingsgesprekken. Vanwege de Coronacrisis is dit gestagneerd en daarmee opnieuw een 

speerpunt voor 2021. Om het werk goed te kunnen doen en om werkplezier te ervaren is het 

belangrijk om periodiek met medewerkers in gesprek te gaan. Wat heeft een medewerker nodig 

om zich blijvend te kunnen ontwikkelen? Dit kan zijn op het gebied van opleidingen (vakkennis 

onderhouden en uitbreiden) of op het gebied van persoonlijke wensen (wat heb je nodig om 

gemotiveerd en gezond het werk te kunnen blijven doen). Is de functie passend bij de persoon? 

Beschikt de medewerker over de juiste competenties om de functie uit te voeren of kan de 

medewerker daar naartoe groeien? 

Kwaliteit van zorg verbetert door opleiding van medewerkers: van en met elkaar leren  

WZU Veluwe besteedt veel aandacht aan opleiden. 'Van en met elkaar blijven leren' staat hierbij 

centraal. Jaarlijks wordt een opleidingsplan gemaakt. Bij thema 3, ontwikkelpunt 8, is beschreven 

hoe de expertise van medewerkers door moet groeien naar het niveau van verpleegzorg. 

Vanwege de Coronacrisis zijn veel geplande opleidingsactiviteiten in 2020 gestaakt of omgezet naar 

online opleiding en training. In 2021 wordt het transformeren van de scholing naar 'blended 

learning' voortgezet. Dit is een vorm waarbij zowel online als klassikaal lesgegeven wordt. 

Daarnaast worden opleidingen in 2021 steeds meer digitaal aangeboden.   

Het plan is om de leerafdeling, waarmee in 2020 is gestart op de Bunterhoek, uit te breiden naar 

een van de andere locaties (Mariposa). Daarnaast wordt het praktijkleren verder ontwikkeld, wordt 

het aantal toetsers in de praktijk verhoogd en wordt de inzet van de leercoaches vergroot. Door 

deze manier van opleiden neemt het werkplek-leren onder collega’s fors toe.  

Kwaliteit van zorg verbetert door de inzet van meer medewerkers (kwaliteitsbudget) 

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. 

Ondersteunende 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 en 2020 is hier een impuls aan 

gegeven door de volgende extra medewerkers in te zetten vanuit het kwaliteitsbudget:  

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

expertise, Coördinator welzijn, Coördinator vrijwilligers.  

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

voedingsassistenten (niveau 2); Vig, welzijnsbegeleiders (niveau 3); Verpleegkundigen (niveau 

4) en Regieverpleegkundigen (niveau 5/6). 

Ook de inzet van regieverpleegkundigen op de locatie en het werken met EVV-ers geeft een flinke 

impuls aan de kwaliteitsverbetering. In de Thuiszorg is besloten de helpende plus in te zetten.  

Kwaliteit van zorg verbetert door adequate inzet gespecialiseerde medewerkers  

Om de kwaliteit en de veiligheid van de zorg te verbeteren is het ook in 2021 belangrijk dat de 

expertise van de verschillende gespecialiseerde medewerkers tijdig en adequaat wordt ingezet. Het 

gaat erom dat deze medewerkers goed te vinden zijn, dat duidelijk is wat hun expertise bij kan 

dragen en dat medewerkers het belang inzien van het inroepen van ondersteunende expertise. Dit 

geldt o.a. voor de gespecialiseerde verpleegkundigen (zoals de Avond/Nacht/Weekend-, wond-, 

GGZ-verpleegkundige en de consulent palliatieve zorg), de praktijkverpleegkundige, behandelaren, 

casemanager dementie, casemanager mantelzorg, Voorbehouden Risicovolle Handelingen (VRH) en 
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het Expertteam dementie (medewerkers met opleiding Breincollectief, Gespecialiseerd 

Verzorgenden Psychogeriatrie).  

Indicatoren personeelssamenstelling 

Jaarlijks levert WZU Veluwe de indicatoren over personeelssamenstelling aan het Zorginstituut. Met 

de volgende verplichte indicatoren wordt inzicht gegeven in een verantwoorde personeels-

samenstelling: aard van de aanstelling; kwalificatieniveaus zorgverleners en vrijwilligers; 

ziekteverzuim; in-, door- en uitstroom en ratio personeelskosten/opbrengsten (P-quote).   

Ontwikkelpunten thema 5a (met KPI) 

 

14. Samen van A naar Beter 

Het in 2019 ingezette verbetertraject ‘Samen van A naar Beter’ heeft tot doel structurele 

verbetering op de organisatie-brede knelpunten die uit het Medewerker Tevredenheid Onderzoek 

2018 naar voren zijn gekomen. Dit gebeurt door middel van een verbetertraject van 2 jaar, onder 

begeleiding van De MonitorGroep. De medewerkers hebben zich aangemeld voor deelname aan 

een verbeterteam met een thema waaraan zij zich willen committeren. De 6 thema’s zijn: Wij 

gevoel en samenwerking; Waardering; Werkbalans en efficiëntie; Informatie en communicatie; 

Openheid; Persoonlijk leiderschap en afspraken nakomen.  

Vanwege de Coronacrisis is dit traject in maart 2020 stilgelegd. Om de vinger aan de pols te 

houden is medio 2020 desondanks een meting uitgevoerd, waaruit een verbetering van de 

medewerkerstevredenheid bleek: 7,0 in 2020 ten opzichte van 6,7 in 2018.  

In 2021 wordt het traject ‘Samen van A naar Beter’ voortgezet. Doel is om in de verschillende 

verbeterteams tot concrete verbeteringen te komen en om het werkplezier bij de medewerkers te 

verhogen. Afhankelijk van de ontwikkelingen rondom Corona wordt bekeken of uitvoering gegeven 

kan worden aan workshops: Wensen en grenzen; Fit en gezond; Mijn persoonlijkheid; Werkgeluk; 

Nooit meer te druk; Het hoeft niet perfect en Slapen. Dit draagt bij aan het vergroten van het 

werkplezier en een betere balans tussen werk en privé.   

Eind 2021 wordt de medewerkerstevredenheid gemeten. Naast een streefpercentage WZU Veluwe 

breed, is er per locatie/organisatieonderdeel een streefpercentage (zie deel 2). Ieder kwartaal 

wordt de vinger aan de pols gehouden door het meten van de Medewerker Promotor Score. 

KPI: Eind 2021 is de medewerker tevredenheid gestegen naar 7,6 WZU Veluwe breed (van 7,0 in 

2020 en 6,7 in 2018).  

Verantwoordelijk/betrokken: Bestuurder, leidinggevenden, medezeggenschap en HRM. 

15. Verminderen ongewenste uitstroom  

In de VVT-sector en ook bij WZU Veluwe blijkt dat de uitstroom van medewerkers voornamelijk 

plaatsvindt binnen 2 jaar na indiensttreding. Een deel van deze uitstroom is ongewenst, dat 

betekent dat de medewerker op eigen initiatief vertrekt terwijl WZU Veluwe de medewerker graag 

had behouden. Het gaat om uitstroom exclusief PNIL, stagiaires en vakantiekrachten. 

Op basis van de analyse van de uitstroom worden in 2021 verbeteracties ingezet. Wat is er te leren 

van vertrekkende medewerkers (exit interviews) en op welke wijze kunnen de verbeteracties 

worden geborgd voor de toekomst. Naast een streefpercentage WZU Veluwe breed, is er per 

locatie/organisatieonderdeel een streefpercentage (zie deel 2). 

KPI : Eind 2021 is de ongewenste uitstroom 10% WZU Veluwe breed. 

Verantwoordelijk/betrokken: HRM i.s.m. alle leidinggevenden. 
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Thema 5b) Duurzame inzetbaarheid medewerkers 

 

Punten om te continueren en verder te borgen (zonder KPI)  

De werkende mantelzorger 

In 2020 is door middel van onderzoek een overzicht ontstaan van de ondersteuningsbehoeften van 

de werkende mantelzorger bij WZU Veluwe. De aanbevelingen zijn vertaald in concrete producten 

die bruikbaar zijn in de praktijk. Zoals een formulier voor het jaargesprek, een buddyposter voor 

ondersteuning en coaching en een factsheet met ondersteuningsmogelijkheden voor medewerkers 

van WZU Veluwe. De folder met rechten en plichten is aangevuld met deze nieuwe informatie. De 

verwachting is dat deze producten helpen om de werkende mantelzorger balans te bieden, door 

deze op te nemen in de werkprocessen. Eind 2021 is het voor de werkende mantelzorger duidelijk 

welke tools hij of zij in kan zetten om te zorgen voor een goede (werk)balans en (werk)geluk. 

Pastorale zorg voor medewerkers  

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

pastoraat is er voor o.a. levensvragen bij ziekte en het vinden van een gezonde balans tussen werk 

en privé in lastige situaties. Wanneer de medewerker hier behoefte aan heeft wordt ondersteuning 

geboden uit spirituele bronnen, passend bij de medewerker en de organisatie. 

Ontwikkelpunten thema 5b (met KPI)  

 

16. Kwaliteit van zorg verbetert door personeelssamenstelling en strategische 

personeelsplanning  

De complexer wordende zorgvraag, uitbreiding van Kleinschalig Wonen en overgang naar 

verpleegzorg vragen op sommige plekken om een andere personeelssamenstelling. 

In 2021 werkt WZU Veluwe de strategische personeelsplanning verder uit, voortkomend uit de 

geïntegreerde zorg/behandelvisie en gebaseerd op de cliëntpopulatie op een bepaalde locatie en 

rekening houdend met de huidige arbeidsmarkt en de personeelsnormen van het Kwaliteitskader. 

Per locatie, woonvorm en afdeling moet worden gezocht naar de juiste personeelssamenstelling en 

de juiste functie- en competentiemix op elk moment van de dag, passend bij de fase van 

zelforganisatie van het team. Hierbij is het streven om de flexibiliteit van de inzet van 

medewerkers te vergroten (verbeterpotentieel en verborgen capaciteit eigen medewerkers 

aanspreken), het vinden van de juiste afstemming tussen contractomvang en inzet en het 

terugdringen van meer- en min-uren.  

In 2020 zijn diverse functies (opnieuw) beschreven en deze worden in 2021 geïmplementeerd. In 

2020 is de inzet van de EVV-er al uitgerold over de locaties en de rol van de regieverpleegkundige 

is op elke locatie versterkt. Zie ook ontwikkelpunt 7 over de samenwerking tussen disciplines. 

KPI: Eind 2021 is de Strategische Personeelsplanning afgerond en helder voor elke locatie. 

Verantwoordelijk/betrokken: HRM i.s.m. alle leidinggevenden. 

17. Verlagen werkdruk  

Uit het Medewerkersonderzoek 2018 blijkt dat 34% van de medewerkers de werkdruk als hoog 

ervaart zonder er hinder van te ondervinden; 30% ervaart de werkdruk als hoog en ervaart er ook 

hinder van; 31% vindt de werkdruk goed. In 2020 is gevraagd naar de invloed van de Coronacrisis 

op de werk-privé balans (14% positief; 51% neutraal, 35% negatief) en de fitheid (24% positief, 

44% neutraal, 32% negatief).  
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De volgende interventies dragen bij aan het verlagen van de werkdruk:  

Gezond Roosteren: In 2021 implementeert WZU Veluwe het beleid voor gezond roosteren. Bij 

gezond roosteren gaat het erom dat medewerkers enerzijds zelf hun wensen kunnen aangeven en 

anderzijds dat zij weten waar ze aan toe zijn (tijdig en voorspelbaar rooster). Een belangrijk aspect 

is ook dat het opbouwen van min- en meeruren zoveel mogelijk wordt beperkt.  

Inzet eigen medewerkers vergroten door vergroten contractomvang: Uit onderzoek blijkt dat bij 

medewerkers binnen de VVT-sector vaak nog ruimte bestaat voor uitbreiding van contracturen. In 

2021 worden deze mogelijkheden onderzocht. Voordeel is dat de cliënt daardoor minder 

verschillende gezichten ziet. Doordat de vacatureruimte wordt ingevuld met eigen medewerkers, 

wordt overbelasting en inwerktijd voorkomen bij teams die vacatures hebben.  

Juiste afstemming tussen contractomvang en inzet: De contractomvang staat bij een deel van de 

medewerkers niet in verhouding met de gewerkte uren. Hierdoor kan gemakkelijk overbelasting 

ontstaan. Er kunnen ook nadelige gevolgen zijn voor o.a. pensioen en uitkering bij ziekte. 

Bovendien geeft dit vertekende stuurinformatie voor het zicht op de inzet van medewerkers ten 

opzichte van de zorgvraag. In 2021 wordt hier beleid voor ontwikkeld. 

KPI: Eind 2021 blijkt uit een meting dat de werkdruk ten opzichte van de meting in 2018 en 2020 

is afgenomen.  

Verantwoordelijk/betrokken: HRM i.s.m. Zorgbedrijf 

 

18. Preventie en terugdringen van verzuim 

In 2021 wordt het verzuimproces opnieuw ingericht en geïmplementeerd. Hierbij wordt duidelijk 

wie welke verantwoordelijkheid heeft (werknemer, werkgever, leidinggevende, regie-

verpleegkundige). De regieverpleegkundige kan een rol spelen in het kortdurend verzuim.  

Daarnaast wordt de Arbodienstverlening onder de loep genomen, gericht op overeenstemming 

tussen de visie op verzuim en de inzet van Arbodienstverlening. 

Een belangrijk aspect in het verlagen van verzuim, zijn de arbeidsomstandigheden van  

medewerkers.  

Naast een streefpercentage WZU Veluwe breed, heeft elke locatie/organisatieonderdeel een 

streefpercentage (zie deel 2). 

KPI: Eind 2021 is het verzuimpercentage gedaald naar 6,6% WZU Veluwe breed (11% t/m 

september 2020, dit cijfer is negatief beïnvloed door de Coronacrisis).  

Verantwoordelijk/betrokken: HRM i.s.m. alle afdelingen. 

19. Evaluatie zelforganisatie en inzet teamcoaches 

Medio 2018 is de zelforganisatie geëvalueerd. In 2021 wordt bekeken wat de actuele stand van 

zaken is en of bijsturing nodig is. De teamcoaches zijn ingezet om het traject naar zelforganisatie 

te begeleiden. Hun inzet is gedurende de afgelopen jaren veranderd. In 2021 wordt ook voor wat 

betreft de teamcoaches gekeken naar de huidige stand van zaken en de behoefte van de 

organisatie. In het kader van zelforganisatie is ‘eigenaarschap’ een belangrijk aandachtspunt. 

KPI: In Q2 is de stand van zaken zelforganisatie en inzet teamcoaches bekend en is een besluit 

genomen over het vervolg. 

Verantwoordelijk/betrokken: Manager HRM, Directeur zorgbedrijf 
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2.6. Thema 6: Passende woonomgeving voor de cliënt (en werkomgeving)  

 

Punten om te continueren en verder te borgen (zonder KPI)  

Cliënt ervaart wooncomfort in huidige gebouwen   

In de afgelopen jaren is het wooncomfort verbeterd, onder andere door de renovatie van Het 

Nieuwe Feithenhof (2018) en de nieuwbouw van De Bunterhoek (ingebruikname januari 2020). 

Hiermee is het aantal passende plekken voor cliënten met dementie uitgebreid tot 96 zorgstudio’s 

Kleinschalig Wonen. De finetuning qua inrichting en gebruik van ruimtes gebeurt na ingebruikname 

van een nieuwe locatie. Ook voor Rehoboth en Mariposa zijn er wensen tot aanpassingen. Door de 

ervaringen met de Coronacrisis blijkt dat in alle panden verbeteringen gewenst zijn in het kader 

van hygiëne en infectiepreventie, bijv. qua looproute of plaatsing van desinfectiepompjes. Ook de 

omslag naar verpleegzorg vraagt om een doordenking hoe in bestaande gebouwen de werkruimtes 

voor behandelaren en opslagruimtes voor (medische) hulpmiddelen worden vormgegeven.  

Vooruitlopend op de vaststelling van de begroting 2021 is in deel 2 per locatie benoemd welke 

(gebouw)aanpassingen gewenst en wellicht mogelijk zijn. 

Ontwikkelpunten thema 6 (met KPI) 

 

20. Cliënt wooncomfort bieden, met ontwikkeling nieuwe gebouwen en VPT 

Om meer passende plekken te bieden voor cliënten met dementie (100) en/of somatische 

problematiek (36), wordt het aantal zorgstudio’s Kleinschalig Wonen de komende jaren verder 

uitgebreid met ca. 140. Ook de stijgende zorgzwaarte van cliënten met een somatische indicatie, 

waarbij ruimte nodig is voor til- en transfer hulpmiddelen, is een aanleiding voor nieuwbouw van 

De Boskamp en Mariposa.  

• Nieuwbouw De Boskamp (eigendom): 64 plaatsen, waarvan 3 afdelingen KSW en 2 afdelingen 

KSW Somatiek met ieder 12/13 zorgstudio’s en een huiskamer. Realisatie voorjaar 2022 (Q2). 

• Nieuwbouw ’t Harde (huur): ca. 60 plaatsen, waarvan 3 afdelingen KSW met ieder 12 

zorgstudio’s en 24 eenheden voor cliënten met een somatische zorgvraag. Realisatie 2023. 

• Nunspeet De Bunterhoek fase II (eigendom): 26 plaatsen, waarvan 2 afdelingen KSW met 

ieder 13 appartementen. Realisatie: voorjaar 2022 (Q1).  

Voor medewerkers (arbeidsomstandigheden) is de beschikbaarheid van een goed geoutilleerd pand 

een randvoorwaarde om goede zorg te kunnen leveren. WZU Veluwe heeft haar vastgoed- en 

huisvestingsstrategie vastgelegd in de Huisvestings- & Vastgoedstrategie 2020-2023.  

WZU Veluwe levert de komende jaren een bijdrage aan de energietransitie. Voor een deel worden 

deze ambities gerealiseerd bij de bouwplannen. Als gevolg van Europese wet- en regelgeving 

moeten ook maatregelen worden genomen om het energieverbruik te verminderen. Op basis van 

de door de wetgever verplicht gestelde Europese Energie Richtlijn (EED) is de norm bepaald en zijn 

de te nemen maatregelen voorgeschreven. Op basis van dit uitgangspunt is een overzicht 

samengesteld van maatregelen die de komende jaren uitgevoerd moeten worden. Deze moeten 

nog worden gebudgetteerd en geprioriteerd in het kader van de begroting 2021.   

Om eraan bij te dragen dat mensen langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen, onderzoekt 

WZU Veluwe in 2021 de mogelijkheden om woonclusters te ontwikkelen waar het Volledig Pakket 

Thuis kan worden geboden.  
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KPI: 

1. Nieuwbouw De Boskamp Van der Feltzlaan (eigendom): Q1 2021 start bouw. Realisatie Q2 

2022.   

2. Nieuwbouw ’t Harde (huur): Q3 2021: Programma van Eisen afgerond. Realisatie 2023. 

3. Nunspeet de Bunterhoek fase II (eigendom): Voorjaar 2022 (Q1) gerealiseerd.  

4. In nieuw/verbouw en bestaande bouw zijn duurzaamheidsaspecten gerealiseerd: projecten op 

basis van Europese Energie Richtlijn, Extra Maatregelenlijst en Milieubeleid WZU Veluwe. 

5. Woonzorgtechnologie is opgenomen in nieuwbouw Boskamp en De Bunterhoek fase II. 

6. In 2021 de mogelijkheden onderzoeken om woonclusters met Volledig Pakket Thuis te 

ontwikkelen.  

Verantwoordelijk/betrokken: Manager Bedrijfsvoering i.s.m. betrokken locatiemanagers en PVE 

gebruikers, Behandeling. 

 

 

2.7. Thema 7: WZU Veluwe op orde / Financiën op orde 

 

Punten om te continueren en verder te borgen (zonder KPI)  

Risicomanagement systeem  

Risicomanagement is een dagelijkse bezigheid, onder meer in het kader van kwaliteit, veiligheid en 

goed bestuur. Met een nulmeting in 2017 is een inventarisatie uitgevoerd van de belangrijkste 

risico’s, gevolgd door een bespreking met de bestuurder en het MT en vervolgens met de Raad van 

Toezicht en het MT. Dit heeft geresulteerd in een risico register, waarin 12 risicofactoren zijn 

benoemd die het realiseren van de organisatie doelstellingen kunnen verstoren. Ook werden de 

kans op optreden van het risico, de impact van het risico en de beheersmaatregelen benoemd.  

In september 2019 heeft het MT de risicofactoren deels geëvalueerd en aangepast. Dit dient echter 

nog tot een afronding te komen die door de Coronacrisis is vertraagd. Ook heeft Corona impact op 

de beoordeling van risico's. Daarom wordt het risicoregister in 2021 opnieuw herzien.  

Beheersingsmaatregelen ICT  

De afgelopen jaren is intensief gewerkt aan de professionalisering van de ICT-architectuur en 

infrastructuur. Dit is nooit afgerond, behoeft onderhoud, aanvullend beleid en implementatiekracht. 

Het totale proces wordt aangestuurd door de stuurgroep Informatiemanagement. De belangrijkste 

aandachtpunten c.q. thema’s zijn: 

a. Onderhouden en volgen van Wet- en regelgeving op het gebied van AVG-proof werken; 

b. Systeem en applicatie eigenaarschap vergroten bij de verschillende bedrijfsdelen c.q. de key-

users; 

c. Procesverbetering in het applicatielandschap; 

d. Doorontwikkelen van het beleid op gebied van Woonzorgtechnologie; 

e. Implementatie nieuwe netwerkbeheerder; 

f. Alle wensen omtrent aanschaf en ontwikkeling ICT worden besproken in de stuurgroep 

Informatiemanagement. Afdeling ICT wordt direct betrokken: expertise wordt gevraagd bij 

nieuwe ontwikkelingen of aanschaf met een ICT-component. Afdeling ICT is verantwoordelijk 

voor budget, juiste contracten, tarieven, verwerkersovereenkomsten etc. 

 

WZU Veluwe voldoet aan de eisen op gebied van de AVG.  

Door de ICT-migratie in 2019 is de ICT-hosting en infrastructuur van betere kwaliteit en beter 
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beveiligd. Ook is de dubbele authenticatie in 2020 ingevoerd. Verder is gewerkt aan de 

implementatie van Mobile device management in 2020. In 2021 wordt een penetratietest 

uitgevoerd. Aan de hand van de uitkomsten worden eventuele (herstel) acties uitgevoerd, zodat de 

AVG voldoende is geborgd.  

Ontwikkelpunten thema 7 (met KPI) 

 

21. Cliënt en medewerkers hebben baat bij soepel lopende werkprocessen  

Voor cliënten gaan zorg, welzijn en wonen hand in hand. Een schoon en verzorgd lichaam, kleding, 

voeding en een schone en prettige woonomgeving zijn de basis. Hier ligt een sterke relatie met de 

ondersteunende processen, zoals huishouding, voeding en facilitaire zaken. Als deze processen 

soepel verlopen hebben de cliënt én de medewerker daar veel baat bij. Zo niet, dan heeft dat vaak 

directe gevolgen voor het welbevinden en de tevredenheid van de cliënt en de medewerker. 

Duidelijke processen dragen bij aan het vergroten van eigenaarschap. 

In 2021 worden diverse beleids- en werkprocessen verbeterd, zodat deze meer ondersteunend zijn 

aan het primair proces en/of efficiënter worden ingericht. Verbeterpunten zijn: duidelijkheid over 

verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden van iedere betrokkene; vereenvoudigen van 

processen; processen sluiten beter op elkaar aan (keten); aandacht voor duurzaamheid en milieu. 

Een laatste punt is duidelijke/begrijpelijke communicatie met medewerkers over de werkprocessen 

(maatwerk).  

De volgende processen hebben prioriteit:  

• WZU breed: Onderzoeken informatiedashboard, met kwantitatieve en kwalitatieve 

stuurinformatie.  

• HRM: indiensttredingsproces en personele mutaties. 

• Behandeling: Overdracht medische dossiers van huisarts naar behandeldienst. Veilige 

communicatie met tweede lijn en digitale gegevensuitwisseling (veilig mailen). 

• Kwaliteit en veiligheid: Hygiëne en infectiepreventie op de werkvloer. 

• Facilitair: Melden van verstoringen, 13 dagen regeling, Operationeel hygiëne management op 

locaties (inclusief verduurzamen), afval scheiden, voorkomen voedselverspilling en 

verminderen gebruik plastic. 

• Inkoop en bestellen: Bestellingen worden vooraf goed afgestemd met alle betrokkenen en 

verlopen op een efficiënte manier.    

KPI: Eind Q4 zijn essentiële werkprocessen beschreven, in processchema gezet en 

geïmplementeerd (onder leiding van een intern procesbegeleider en per proces een 

verantwoordelijk MT-lid). 

Verantwoordelijk/betrokken: interne procesbegeleider, per werkproces een verantwoordelijk MT lid. 

 

22. Financiën op orde 

In 2021 zijn de financiën op orde en is het financieel resultaat conform begrotingsafspraak. Tevens 

wordt voldaan aan de ratio’s die zijn afgesproken met de Rabobank in het kader van de leningen. 

KPI:  

1. Elke Q is het financieel resultaat conform de begrotingsafspraak. 

2. Elke Q worden de afgesproken ratio’s behaald. 

3. Het Kwaliteitsbudget wordt ingezet conform de aanvraag.  

Verantwoordelijk/betrokken: F&C, MT en leidinggevenden.  
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3. DEEL 2. Leren & verbeteren per locatie 

 

3.1. Inleiding  

Naast de ontwikkelpunten die in Deel 1 zijn genoemd, zijn in dit hoofdstuk de verbeterpunten per 

locatie beschreven. Dit geeft de mogelijkheid om leren en verbeteren toe te spitsen op locatie-

niveau, zoals wordt gevraagd in het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. 

3.2. Locatie De Boskamp  

Context: Gebouw is sterk verouderd, nieuwbouw is in ontwikkeling. Er is geen zorg mogelijk met 

grote hulpmiddelen vanwege de omvang van de appartementen. Cliënten met verschillende ZZP’s 

wonen door elkaar. De Boskamp levert relatief veel overbruggingszorg, dit betekent steeds 

investeren in ‘Ken je cliënt’. In 2019 is gestart met Waardigheid en Trots op locatie. 

Speerpunten De Boskamp 2021 

Organisatiedoel Speerpunt op de locatie  KPI van speerpunt op de locatie  

Thema 1: Cliënt 

ervaart persoons-

gerichte en 

veilige zorg 

 

Thema 2:  

Een voelbare en 

praktische 

Christelijke 

Identiteit  

 

En ook thema’s 

3, 5, 6 en 7. 

1. Afmaken traject Waardigheid en 

Trots op locatie (verlengd tot mei 

2021). Scan 1 meting in maart 

2021.  

Thema 1: Persoonsgerichte zorg  

Thema 2: Wonen en welzijn   

Thema 3: Veiligheid   

Thema 4: Leren en Verbeteren   

  

Verpleegkundigen begeleiden in 

het delegeren, om eigenaarschap 

in het hele team te 

stimuleren: EVV-ers begeleiden 

rondom taken, 

verantwoordelijkheden en het 

maken van een zorgleefplan.  

Afdelingsassistenten betrekken 

bij teamoverleggen en het maken 

van een zorgleefplan.  

1. In maart 2021 1-meting Waardigheid 

en Trots: verbetering t.o.v. de 0-

meting is gerealiseerd: uitkomst is 

gemiddeld lichtgroen op alle thema’s.  

2. Verbeteringen worden structureel 

geborgd via het 

Kwaliteitsmeetinstrument Zicht op 

kwaliteit van Waardigheid en Trots.  

3. Leerpunten worden gedeeld met de 

andere locaties. 

 

Thema 6: 

Passende woon-

omgeving 

 

 

Thema 3: 

Transitie naar 

verpleegzorg 

1. Ontwikkelen nieuwbouw 

i.s.m. gebruikers: zorg, welzijn, 

behandelaren, pastoraat, facilitair, 

(C)CR. 

2. Medewerkers meenemen in de 

omslag naar verpleeghuiszorg en 

zorg met behandeling: andere 

manier van werken, kennis en 

kunde, samenwerking met 

behandelaren.  

3. I.o.m. coördinator welzijn en 

CR uitdiepen van behoefte 

welzijnspalet cliënten in de 

Q1 2021 changemanagementplan gereed, 

vervolgens start uitvoering.  

Drie componenten: 

1. Nieuwbouw: in Q1 start bouw nieuwe 

locatie aan de Van der Feltzlaan, Epe. 

2. Verpleegzorg: In het change-

managementplan zijn de KPI’s verwerkt 

die bij de andere locaties zijn 

geformuleerd over de geïntegreerde 

zorg/behandel-visie en de omslag naar 

verpleegzorg. 

3. Welzijn: Aangeboden welzijnspalet sluit 

beter aan op behoefte cliënt (2022 in 
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nieuwbouw: 

Q1 verkrijgen commitment CR  

Q2 diepte-interview cliënten  

Q3 vernieuwd welzijnspalet  

Q4 start implementeren  

nieuwe Boskamp).  

 

Onderstaande 6 items zijn voor alle locaties uitgewerkt: 

Thema 1: Cliënt 

ervaart persoons-

gerichte en 

veilige zorg 

 

1. Cliënttevredenheid meten door: 

a) Vragenlijst tijdens 

familiegesprek / MDO. 

b) Diepte interviews vanuit 

Kwaliteit & Veiligheid op een 

samen met de locatie te bepalen 

onderwerp (voor De Boskamp is 

dit ‘welbevinden en welzijn’).   

c) Familieavonden i.s.m. CR en 

door CR alleen. 

d) Overige bronnen, zoals 

klachten en audits, Zorgkaart NL. 

1. In 2021 is op alle vragen een 8 of hoger 

gescoord op de eigen CQ-vragenlijst.  

2. In 2021 wordt 25% van de cliënten 

WMZ en 25% van de contactpersonen 

KSW persoonlijk bevraagd op 

cliëntervaringen, op het onderwerp 

welbevinden en welzijn.  

3. Verbeterplan op basis van opgehaalde 

cliëntervaringen is geschreven en 

uitgevoerd.  

 

Thema 1: Cliënt 

ervaart persoons-

gerichte en 

veilige zorg 

 

1. Kwaliteit van zorg voor 

cliënten: Leren en verbeteren is 

een continu proces op 

verschillende niveaus (PDCA), 

onder andere door bespreking van 

de inhoud van de verbeterformats 

en inzet specialisten kwaliteit.  

1. Iedere Q zijn de resultaten kwaliteit van 

zorg voor de locatie verantwoord in 

eenduidige formats: o.a. CQ, 

verbeterpunten vanuit interne en 

externe audits, MIC en MIM en 

samenwerkingsverbanden. 

2. Eind Q1 zijn er 2 specialisten kwaliteit. 

Thema 1: Cliënt 

ervaart persoons-

gerichte en 

veilige zorg 

1. Persoonsgerichte en veilige 

zorg: samenwerking in de 

driehoek cliënt – mantelzorger – 

professional.  

1. Casemanagers mantelzorg sluiten 

desgevraagd aan bij verpleegkundigen 

overleg voor uitleg en afspraken over 

gewenste inzet.  

2. In 2021 blijkt uit een interne audit: 

a) In 100% van de zorgdossiers staat of er 

al dan niet een mantelzorger is; 

b) Zo ja: in 75 % van de zorgdossiers 

staan afspraken over de samenwerking. 

Thema 5: Binden 

en boeien 

medewerkers 

1. Vergroten 

medewerkerstevredenheid 

(medewerker onderzoek). 

2. Ongewenste uitstroom van 

medewerkers verlagen. 

1. Eind 2021 is de medewerker 

tevredenheid op De Boskamp gestegen 

naar 7,2 (van 6,9 in 2020).  

2. 2. Eind 2021 is de ongewenste 

uitstroom maximaal 10%. 

Thema 5: 

Duurzame 

inzetbaarheid 

medewerkers 

1. Kortdurend en langdurig 

verzuim verlagen. Begeleiding 

kortdurend verzuim door 

regieverpleegkundige (hen hierop 

scholen).   

2. Medewerkers hebben een 

1. Eind 2021 is het verzuimpercentage op 

De Boskamp gedaald naar 5,5% (t/m 

sept 2020: 9,3 %).  

2. Acties die voortkomen uit MIM en RIE 

worden opgevolgd en geëvalueerd 

(PDCA).  
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veilige werkomgeving. 

3. Verlagen werkdruk. 

3. Uitkomst werkdrukmeting is verbeterd 

t.o.v. 2018 en 2020. 

Thema 7: WZU / 

Financiën op orde 

1. Financiën op orde. 1. Locatieresultaat conform 

locatiebegroting. 

 

3.3. Locatie De Bunterhoek  

Context: Verhuizing naar de nieuwbouw vond plaats in januari 2020. Nieuwe samenstelling van 

afdelingen qua cliënten en medewerkers. Vlak daarna is Corona uitgebroken, waardoor de 

verhuizing niet optimaal is afgerond (o.a. inzet domotica, werken in nieuwe teams, opslag 

materiaal). De appartementen zijn geschikt voor hoog complexe somatische zorg en Kleinschalig 

Wonen. De functie behandeling is gefaseerd gestart van januari t/m oktober 2020. In de omgeving 

zijn nog veel bouwwerkzaamheden, zoals de omvorming van de Tuinkamer voor met name ZZP 4 

en ELV en de nieuwbouw fase II De Bunterhoek. 

 

Speerpunten De Bunterhoek 2021 

Organisatiedoel Speerpunt op de locatie  KPI van speerpunt op de locatie  

Thema 1 Het 

leveren van 

persoonsgerichte 

zorg  

 

1. Implementeren visie op KSW: 

hoe ga je te werk? Wat doen 

cliënten met dementie samen, wat 

niet? Hoe zorgen voor een zinvolle 

daginvulling? Welzijn integreren in 

KSW.  

1. Eind Q1 is het medewerkers KSW 

duidelijk welke uitgangspunten zij 

kunnen hanteren bij het maken van 

keuzes in de persoonsgerichte zorg en 

ondersteuning van cliënten (o.a. wat is 

de rol van welzijn, hoeveel uren 

beschikbaar voor welzijnsactiviteiten). 

Thema 3: 

Transitie naar 

verpleegzorg 

1. Geïntegreerde zorg/ behandel-

visie implementeren op locatie. 

 

2. Medewerkers nog verder 

meenemen in de omslag naar 

verpleeghuiszorg en zorg met 

behandeling: andere manier van 

werken, kennis en kunde, 

samenwerking met behandelaren.  

 

3. Stimuleren leiderschap en 

eigenaarschap van medewerkers  

‘Intervisie’ op reflecterend en 

probleemoplossend vermogen. 

 

1. Eind Q2 is de vastgestelde zorg en 

behandelvisie op locatie 

geïmplementeerd: 

a) Q2 besproken in alle teams. 

b) Q2 per team 1-2 concrete 

actiepunten formuleren voor 2021 

(wat gaat het team anders doen).  

2. Eind Q2 zijn voor alle medewerkers de 

rollen en taken van de diverse functies 

duidelijk (zie ontwikkelpunt 7): 

a) Uitvoeren/invullen functies zoals 

vastgesteld, zo nodig begeleiden 

van medewerkers.  

b) Evalueren tijdens ontwikkelings-

gesprekken en gemaakte afspraken 

vastleggen.  

3. Eind Q4 is de kennis en kunde betreft 

verpleegzorg zichtbaar verhoogd, door 

scholing op o.a. ziektebeelden, hygiëne 

VRH. Scholing door eigen behandelaren 

op o.a. slikken, til en transfer, PDL, 

(onder)voeding, onbegrepen gedrag. 

Scholingsplan is uitgevoerd. 
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4. Scholing dementiezorg: zie 

ontwikkelpunt 8. 

5. ‘Intervisie’ is een vast onderdeel van de 

6-8 wekelijkse team-overleggen, wordt 

ook door teamleden zelf opgepakt. 

6. Specifiek Bunterhoek: Regieverpleeg-

kundigen KSW en Wonen met Zorg 

coachen medewerkers in voorbereiden 

en voeren van een MDO-gesprek.  

Thema 5: 

Voldoende en 

deskundig 

personeel  

1. Personele bezetting op orde: 

formatie in balans met zorgvraag.  

1. Eind Q1 zijn de teams samengevoegd 

daar waar het kan. 

2. Eind Q1 is de teamsamenstelling in 

overeenstemming met de ZZP mix.  

3. Eind Q1 is de vaste formatie op orde en 

wordt 20% ondergebracht in flexibele 

schil.  

Thema 6: 

Passende woon-

omgeving 

1. Realiseren van mogelijk 

gewenste functionele 

aanpassingen, waaronder besluit 

uitvoeren uitbreiding huiskamer 

KSW derde verdieping in Q1. 

1. Gewenste functionele aanpassingen zijn 

gerealiseerd. 

2. Eind Q1 gedragen besluit over evt. 

uitbreiding huiskamer KSW 3e 

verdieping. Gevolgd door uitvoering van 

het besluit. 

 

Onderstaande 6 items zijn voor alle locaties uitgewerkt: 

Thema 1: Cliënt 

ervaart persoons-

gerichte en 

veilige zorg 

 

1. Cliënttevredenheid meten door: 

a) Vragenlijst tijdens 

familiegesprek / MDO. 

b) Diepte interviews vanuit 

Kwaliteit & Veiligheid op een 

samen met de locatie te bepalen 

onderwerp (voor De Bunterhoek is 

dit ‘welbevinden’).   

c) Familieavonden i.s.m. CR en 

door CR alleen. 

d) Overige bronnen, zoals 

klachten en audits, Zorgkaart NL. 

1. In 2021 is op alle vragen een 8 of hoger 

gescoord op de eigen CQ-vragenlijst   

2. In 2021 wordt 25% van de cliënten. 

WMZ en 25% van de contactpersonen 

KSW persoonlijk bevraagd op 

cliëntervaringen, op het onderwerp 

welbevinden.  

3. Verbeterplan op basis van opgehaalde 

cliëntervaringen is geschreven en 

uitgevoerd.  

 

Thema 1: Cliënt 

ervaart persoons-

gerichte en 

veilige zorg 

 

1. Kwaliteit van zorg voor 

cliënten: Leren en verbeteren is 

een continu proces op 

verschillende niveaus (PDCA), 

onder andere door bespreking van 

de inhoud van de verbeterformats 

en inzet specialisten kwaliteit. 

1. Iedere Q zijn de resultaten kwaliteit van 

zorg voor de locatie verantwoord in 

eenduidige formats: o.a. CQ, 

verbeterpunten vanuit interne en 

externe audits, MIC en MIM en 

samenwerkingsverbanden. 

2. Eind Q1 zijn er 2 specialisten kwaliteit. 

Thema 1: Cliënt 

ervaart persoons-

gerichte en 

1. Persoonsgerichte en veilige 

zorg: samenwerking in de 

driehoek cliënt – mantelzorger – 

1. Casemanagers mantelzorg sluiten 

desgevraagd aan bij verpleegkundigen 

overleg voor uitleg en afspraken over 
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veilige zorg professional.  gewenste inzet.  

2. In 2021 blijkt uit een interne audit: 

a) In 100% van de zorgdossiers staat of er 

al dan niet een mantelzorger is; 

b) Zo ja: in 75 % van de zorgdossiers 

staan afspraken over de samenwerking. 

Thema 5: Binden 

en boeien 

medewerkers 

1. Vergroten 

medewerkerstevredenheid 

(medewerker onderzoek). 

2. Ongewenste uitstroom van 

medewerkers verlagen. 

1. Eind 2021 is de medewerker 

tevredenheid op De Bunterhoek 

gestegen naar 7,2 (van 6,4 in 2020).  

2. Eind 2021 is de ongewenste uitstroom 

maximaal 10%. 

Thema 5: 

Duurzame 

inzetbaarheid 

medewerkers 

1. Kortdurend en langdurig 

verzuim verlagen. Begeleiding 

kortdurend verzuim door regie-

verpleegkundige (hen hierop 

scholen).   

2. Medewerkers hebben een 

veilige werkomgeving. 

3. Verlagen werkdruk. 

1. Eind 2021 is het verzuimpercentage op 

De Bunterhoek gedaald naar 6,3% (t/m 

sept 2020: 9,9%).  

2. Acties die voortkomen uit MIM en RIE 

worden opgevolgd en geëvalueerd 

(PDCA).  

3. Uitkomst werkdrukmeting is verbeterd 

t.o.v. 2018 en 2020. 

Thema 7: WZU / 

Financiën op orde 

1. Financiën op orde. 1. Locatieresultaat conform 

locatiebegroting. 

 

3.4. Locatie Rehoboth  

Context: De appartementen zijn geschikt voor hoog complexe (somatische) zorg en psycho-

geriatrische zorg. Er zijn 32 appartementen voor echtparen, 3 voor tijdelijke opnames en 5 ELV 

kamers. Door de omvang van het gebouw en doordat cliënten met verschillende ZZP’s door elkaar 

wonen, zijn de loopafstanden erg groot, zowel voor medewerkers als voor cliënten. Op iedere 

afdeling is (de mogelijkheid tot) een huiskamer/ontmoetingsruimte. Er is één afdeling Kleinschalig 

Wonen met domotica (leefcirkel). In 2020 is gestart met het clusteren van cliënten met dementie 

(door natuurlijk verloop) op één gang met (de mogelijkheid tot) een ontmoetingsruimte. Bij een 

nieuwe infectieziekte-uitbraak kan eventueel dwaalgedrag beter worden opgevangen, waardoor de 

client zijn gevoel van vrijheid blijft behouden.  

De functie behandeling is sinds eind 2018 op Kleinschalig Wonen, overige cliënten volgen in 2021.  

 

Speerpunten Rehoboth 2021 

Organisatiedoel Speerpunt op de locatie  KPI van speerpunt op de locatie  

Thema 3: 

Transitie naar 

verpleegzorg 

1. Geïntegreerde zorg/ 

behandelvisie implementeren op 

locatie. 

2. Medewerkers meenemen in de 

omslag naar verpleegzorg en zorg 

met behandeling: andere manier 

van werken, kennis en kunde, 

samenwerking met behandelaren. 

  

3. Stimuleren leiderschap en 

1. Eind Q2 is de vastgestelde zorg en 

behandelvisie op locatie 

geïmplementeerd: 

a) Q2 besproken in alle teams. 

b) Q2 per team 1-2 concrete 

actiepunten formuleren voor 2021 

(wat gaat het team anders doen).  

2. Eind Q2 zijn voor alle medewerkers de 

rollen en taken van de diverse functies 

duidelijk (zie ontwikkelpunt 7): 
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eigenaarschap van medewerkers. 

‘Intervisie’ op reflecterend en 

probleemoplossend vermogen. 

 

4. Per 1 oktober 2021 overgang 

naar Zorg met behandeling, onder 

voorbehoud van beschikbaarheid 

SO. 

 

a) Uitvoeren/invullen functies zoals 

vastgesteld, zo nodig begeleiden 

van medewerkers.  

b) Evalueren tijdens ontwikkelings-

gesprekken en gemaakte afspraken 

vastleggen.  

3. Eind Q4 is de kennis en kunde betreft 

verpleegzorg zichtbaar verhoogd, door 

scholing op o.a. ziektebeelden, hygiëne, 

VRH. Scholing door eigen behandelaren 

op o.a. slikken, til en transfer, PDL, 

(onder)voeding, onbegrepen gedrag. 

Scholingsplan is uitgevoerd. 

4. Scholing dementiezorg: zie 

ontwikkelpunt 8. 

5. ‘Intervisie’ is een vast onderdeel van de 

6-8 wekelijkse team-overleggen, wordt 

ook door teamleden zelf opgepakt. 

6. Specifiek Rehoboth:  

a) Eind Q4 is er 1 x per 6 weken 

overleg tussen de regieverpleegkundige 

en behandelaren (vanaf 2022 geborgd 

in reguliere proces). Behandelaren en 

teamleden kennen elkaar.  

b) Eind Q4 coachen regieverpleeg-

kundigen de KSW en Wonen met Zorg- 

medewerkers in het voorbereiden en 

voeren van een MDO-gesprek. 

Thema 3: 

Transitie naar 

verpleegzorg 

1. Toewerken naar verbeteren van 

dementiezorg door het clusteren 

van cliënten met dementie op 2 

gangen met mogelijkheid 

ontmoetingsruimte. Ook i.v.m. 

infectieziekten: mogelijkheid om 

dwalen te beperken. 

1. In 2021 verbeteren van dementiezorg 

door het clusteren van cliënten met 

dementie op 2 gangen met mogelijkheid 

ontmoetingsruimte. 

  

 

Thema 6: 

Passende woon-

omgeving 

1. Opstellen toekomstgericht 

Masterplan Huisvesting in 

samenspraak met eigenaar 

Habion. 

2. In de tussentijd blijven pand en 

technologie voldoen aan eisen 

m.b.t. veiligheid voor cliënt en 

medewerker, bedrijfscontinuïteit. 

1. In Q4 een integraal Masterplan 

Huisvesting presenteren in 

samenspraak met Habion. 

2. In de tussentijd besluiten tot eventuele 

noodzakelijke aanpassingen en deze 

realiseren. 
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Onderstaande 6 items zijn voor alle locaties uitgewerkt: 

Thema 1: Cliënt 

ervaart persoons-

gerichte en 

veilige zorg 

 

1. Cliënttevredenheid meten door: 

a) Vragenlijst tijdens 

familiegesprek / MDO. 

b) Diepte interviews vanuit 

Kwaliteit & Veiligheid op een 

samen met de locatie te bepalen 

onderwerp (voor Rehoboth is dit 

‘samenwerking in de driehoek én 

eigen regie’).   

c) Familieavonden i.s.m. CR en 

door CR alleen. 

d) Overige bronnen, zoals 

klachten en audits, Zorgkaart NL. 

1. In 2021 is op alle vragen een 8 of hoger 

gescoord op de eigen CQ-vragenlijst.   

2. In 2021 wordt 25% van de cliënten 

WMZ en 25% van de contactpersonen 

KSW persoonlijk bevraagd op 

cliëntervaringen, op het onderwerp 

‘samenwerking in de driehoek én eigen 

regie’.  

3. Verbeterplan op basis van opgehaalde 

cliëntervaringen is geschreven en 

uitgevoerd.  

 

Thema 1: Cliënt 

ervaart persoons-

gerichte en 

veilige zorg 

 

1. Kwaliteit van zorg voor 

cliënten: Leren en verbeteren is 

een continu proces op 

verschillende niveaus (PDCA), 

onder andere door bespreking van 

de inhoud van de verbeterformats 

en inzet specialisten kwaliteit. 

1. Iedere Q zijn de resultaten kwaliteit van 

zorg voor de locatie verantwoord in 

eenduidige formats: o.a. CQ, 

verbeterpunten vanuit interne en 

externe audits, MIC en MIM en 

samenwerkingsverbanden. 

2. Eind Q1 zijn er 2 specialisten kwaliteit. 

Thema 1: Cliënt 

ervaart persoons-

gerichte en 

veilige zorg 

1. Persoonsgerichte en veilige 

zorg: samenwerking in de 

driehoek cliënt – mantelzorger – 

professional.  

1. Casemanagers mantelzorg sluiten 

desgevraagd aan bij verpleegkundigen 

overleg voor uitleg en afspraken over 

gewenste inzet.  

2. In 2021 blijkt uit een interne audit: 

a) In 100% van de zorgdossiers staat of er 

al dan niet een mantelzorger is; 

b) Zo ja: in 75 % van de zorgdossiers 

staan afspraken over de samenwerking. 

Thema 5: Binden 

en boeien 

medewerkers 

1. Vergroten 

medewerkerstevredenheid 

(medewerker onderzoek). 

2. Ongewenste uitstroom van 

medewerkers verlagen. 

1. Eind 2021 is de medewerker 

tevredenheid op Rehoboth gestegen 

naar 7,5 (van 7,0 in 2020).   

2. Eind 2021 is de ongewenste uitstroom 

maximaal 8%.  

Thema 5: 

Duurzame 

inzetbaarheid 

medewerkers 

1. Kortdurend en langdurig 

verzuim verlagen. Begeleiding 

kortdurend verzuim door 

regieverpleegkundige (hen hierop 

scholen).   

2. Medewerkers hebben een 

veilige werkomgeving. 

3. Verlagen werkdruk. 

1. Eind 2021 is het verzuimpercentage op 

Rehoboth gedaald naar 6,0% (t/m sept 

2020: 9,0%).   

2. Acties die voortkomen uit MIM en RIE 

worden opgevolgd en geëvalueerd 

(PDCA).  

3. Uitkomst werkdrukmeting is verbeterd 

t.o.v. 2018 en 2020. 

Thema 7: WZU / 

Financiën op orde 

1. Financiën op orde. 1. Locatieresultaat conform 

locatiebegroting. 
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3.5. Locatie Mariposa  

Context: De locatie is gelegen in het centrum van ’t Harde, dicht bij de winkels en nabij een 

doorgaande weg. De locatie is al wat ouder. De appartementen zijn minder geschikt voor hoog 

complexe (somatische) zorg aan cliënten met hulpmiddelen. De huiskamer Kleinschalig Wonen 

(Vlindertuin) is in 2019 verplaatst om goede zorg te kunnen bieden voor cliënten met dementie. 

Cliënten met verschillende ZZP’s wonen door elkaar. De functie behandeling is gerealiseerd per 

april 2019. 

 

Speerpunten Mariposa 2021 

Organisatiedoel Speerpunt op de locatie  KPI van speerpunt op de locatie  

Thema 3: 

Transitie naar 

verpleegzorg 

 

1. Geïntegreerde zorg/ 

behandelvisie implementeren op 

locatie. 

 

2. Verder ontwikkelen 

samenwerking zorg en 

behandelaren rondom cliënten en 

familie.  

 

3. Expertise medewerkers groeit 

naar niveau verpleeghuiszorg. 

 

4. Stimuleren leiderschap en 

eigenaarschap van medewerkers. 

 ‘Intervisie’ op reflecterend en 

probleemoplossend vermogen. 

 

 

 

1. Eind Q2 is de vastgestelde zorg en 

behandelvisie op locatie 

geïmplementeerd: 

a) Q2 besproken in alle teams. 

b) Q2 per team 1-2 concrete 

actiepunten formuleren voor 2021 

(wat gaat het team anders doen).  

2. Eind Q2 zijn voor alle medewerkers de 

rollen en taken van de diverse functies 

duidelijk (zie ontwikkelpunt 7): 

a) Uitvoeren/invullen functies zoals 

vastgesteld, zo nodig begeleiden 

van medewerkers.  

b) Evalueren tijdens ontwikkelings-

gesprekken en gemaakte afspraken 

vastleggen.  

3. Eind Q4 is de kennis en kunde betreft 

verpleegzorg zichtbaar verhoogd, door 

scholing op o.a. ziektebeelden, hygiëne, 

VRH. Scholing door eigen behandelaren 

op o.a. slikken, til en transfer, PDL, 

(onder)voeding, onbegrepen gedrag. 

Scholingsplan is uitgevoerd. 

4. Scholing dementiezorg: zie 

ontwikkelpunt 8. 

5. ‘Intervisie’ is een vast onderdeel van de 

6-8 wekelijkse team-overleggen, wordt 

ook door teamleden zelf opgepakt. 

Thema 5: 

Voldoende en 

deskundig 

personeel 

1. Start leerafdeling op basis van 

uitkomsten evaluatie Bunterhoek 

en zo nodig een bijgesteld plan. 

Nevendoel instroom medewerkers. 

1. Eind Q1 is de Leerafdeling op Mariposa 

gestart (afhankelijk van evaluatie 

Bunterhoek).  

Thema 6: 

Passende woon-

omgeving 

 

1. Ontwikkelen nieuwbouw i.s.m. 

gebruikers: zorg, welzijn, 

pastoraat behandelaren, facilitair, 

(C)CR. Waar gewenst benutten 

1. In Q3 is het Programma van Eisen 

nieuwe locatie ‘t Harde afgerond. 

2. In de tussentijd besluiten tot eventuele 

noodzakelijke aanpassingen en deze 
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governance en organisatieplan 

nieuwbouw Boskamp. 

2. In de tussentijd blijven pand en 

technologie voldoen aan eisen 

m.b.t. veiligheid voor cliënt en 

medewerker, bedrijfscontinuïteit. 

realiseren. 

 

Onderstaande 6 items zijn voor alle locaties uitgewerkt: 

Thema 1: Cliënt 

ervaart persoons-

gerichte en 

veilige zorg 

 

1. Cliënttevredenheid meten door: 

a) Vragenlijst tijdens 

familiegesprek / MDO. 

b) Diepte interviews vanuit 

Kwaliteit & Veiligheid op een 

samen met de locatie te bepalen 

onderwerp. Voor Mariposa is dit 

‘welbevinden, zingeving en 

zinvolle daginvulling’.   

c) Familieavonden i.s.m. CR en 

door CR alleen. 

d) Overige bronnen, zoals 

klachten en audits, Zorgkaart NL. 

1. In 2021 is op alle vragen een 8 of hoger 

gescoord op de eigen CQ-vragenlijst.   

2. In 2021 wordt 25% van de cliënten 

WMZ en 25% van de contactpersonen 

KSW persoonlijk bevraagd op 

cliëntervaringen, op het onderwerp 

‘welbevinden, zingeving en zinvolle 

daginvulling’.  

3. Verbeterplan op basis van opgehaalde 

cliëntervaringen is geschreven en 

uitgevoerd.  

 

Thema 1: Cliënt 

ervaart persoons-

gerichte en 

veilige zorg 

 

1. Kwaliteit van zorg voor 

cliënten: Leren en verbeteren is 

een continu proces op 

verschillende niveaus (PDCA), 

onder andere door bespreking van 

de inhoud van de verbeterformats 

en inzet specialisten kwaliteit. 

1. Iedere Q zijn de resultaten kwaliteit van 

zorg voor de locatie verantwoord in 

eenduidige formats: o.a. CQ, 

verbeterpunten vanuit interne en 

externe audits, MIC en MIM en 

samenwerkingsverbanden. 

2. Eind Q1 is er 1 specialist kwaliteit. 

Thema 1: Cliënt 

ervaart persoons-

gerichte en 

veilige zorg 

Persoonsgerichte en veilige zorg: 

samenwerking in de driehoek 

cliënt – mantelzorger – 

professional.  

1. Casemanagers mantelzorg sluiten 

desgevraagd aan bij verpleegkundigen 

overleg voor uitleg en afspraken over 

gewenste inzet.  

2. In 2021 blijkt uit een interne audit: 

a) In 100% van de zorgdossiers staat of er 

al dan niet een mantelzorger is; 

b) Zo ja: in 75 % van de zorgdossiers 

staan afspraken over de samenwerking. 

Thema 5: Binden 

en boeien 

medewerkers 

1. Vergroten 

medewerkerstevredenheid 

(medewerker onderzoek). 

2. Ongewenste uitstroom van 

medewerkers verlagen. 

1. Eind 2021 is de medewerker 

tevredenheid op Mariposa gestegen naar 

7,6 (van 7,3 in 2020).  

2. Eind 2021 is de ongewenste uitstroom 

maximaal 9%. 

Thema 5: 

Duurzame 

inzetbaarheid 

medewerkers 

1. Kortdurend en langdurig 

verzuim verlagen. Begeleiding 

kortdurend verzuim door 

regieverpleegkundige (hen hierop 

1. Eind 2021 is het verzuimpercentage op 

Mariposa gedaald naar 5% (t/m sept 

2020: 7,8%).  

2. Acties die voortkomen uit MIM en RIE 
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scholen).   

2. Medewerkers hebben een 

veilige werkomgeving. 

3. Verlagen werkdruk. 

worden opgevolgd en geëvalueerd 

(PDCA).  

3. Uitkomst werkdrukmeting is verbeterd 

t.o.v. 2018 en 2020. 

Thema 7: WZU / 

Financiën op orde 

1. Financiën op orde. 1. Locatieresultaat conform 

locatiebegroting. 

 

3.6. Locatie Het Nieuwe Feithenhof  

Context: Het gerenoveerde gebouw is in augustus 2018 in gebruik genomen. Het gebouw is 

uitgerust met domotica. Appartementen zijn geschikt voor hoog complexe (somatische) zorg en pg 

zorg. Er zijn 2 groepen Kleinschalig Wonen. Functie behandeling is gestart per augustus 2018 

voor Kleinschalig Wonen en per november 2018 voor alle cliënten. Wisselingen gehad in 

locatiemanager.  

 

Speerpunten Het Nieuwe Feithenhof 2021 

Organisatiedoel Speerpunt op de locatie  KPI van speerpunt op de locatie  

Thema 1 Het 

leveren van 

persoonsgerichte 

zorg  

 

1. Implementeren visie op KSW: 

hoe ga je te werk. Wat doen 

cliënten met dementie samen, wat 

niet. Hoe zorgen voor een zinvolle 

daginvulling. Welzijn integreren in 

KSW.  

1. Eind Q1 is het medewerkers KSW 

duidelijk welke uitgangspunten zij 

kunnen hanteren bij het maken van 

keuzes in de persoonsgerichte zorg en 

ondersteuning van cliënten (o.a. wat is 

de rol van welzijn, hoeveel uren 

beschikbaar voor welzijnsactiviteiten). 

Thema 1: Cliënt 

ervaart persoons-

gerichte en 

veilige zorg 

En ook thema’s 

2, 3, 5, 6 en 7. 

1. Afhankelijk van uitkomsten 

evaluatie de Boskamp en 

goedkeuring van de aanvraag: 

inzetten van ‘Waardigheid en 

Trots op locatie’ op HNF.  

1. In 2021 is het coaching-traject 

‘Waardigheid en Trots op locatie’ gestart 

op HNF (onder voorbehoud van 

indienen en goedkeuren aanvraag door 

Waardigheid en Trots).  

Thema 3: 

Transitie naar 

verpleegzorg 

 

1. Geïntegreerde zorg/ 

behandelvisie implementeren op 

locatie. 

 

2. Verder ontwikkelen 

samenwerking zorg en 

behandelaren rondom cliënten en 

familie.  

 

3. Expertise medewerkers groeit 

naar niveau verpleeghuiszorg.  

 

4. Stimuleren leiderschap en 

eigenaarschap van medewerkers. 

‘Intervisie’ op reflecterend en 

probleemoplossend vermogen. 

 

1. Eind Q2 is de vastgestelde zorg en 

behandelvisie op locatie 

geïmplementeerd: 

a) Q2 besproken in alle teams. 

b) Q2 per team 1-2 concrete 

actiepunten formuleren voor 2021 

(wat gaat het team anders doen).  

2. Eind Q2 zijn voor alle medewerkers de 

rollen en taken van de diverse functies 

duidelijk (zie ontwikkelpunt 7): 

a) Uitvoeren/invullen functies zoals 

vastgesteld, zo nodig begeleiden 

van medewerkers.  

b) Evalueren tijdens ontwikkelings-

gesprekken en gemaakte afspraken 

vastleggen.  

3. Eind Q4 is de kennis en kunde betreft 
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 verpleegzorg zichtbaar verhoogd, door 

scholing op o.a. ziektebeelden, hygiëne, 

VRH. Scholing door eigen behandelaren 

op o.a. slikken, til en transfer, PDL, 

(onder)voeding, onbegrepen gedrag. 

Scholingsplan is uitgevoerd. 

4. Scholing dementiezorg: zie 

ontwikkelpunt 8. 

5. ‘Intervisie’ is een vast onderdeel van de 

6-8 wekelijkse team-overleggen, wordt 

ook door teamleden zelf opgepakt. 

Thema 3: 

Transitie naar 

verpleegzorg 

 

Thema 1: Cliënt 

ervaart persoons-

gerichte en 

veilige zorg 

1. Beleid ontwikkelen bij toename 

PG-cliënten, vragen zijn o.a.: 

a) Behoefte aan extra KSW en/of 

huiskamer/ontmoetingsruimte?  

b) Meten clientervaringen op 

thema dementiezorg Q2-Q3: Is er 

een verschil in beleving/ regie 

tussen KSW en WMZ?  

c) Benodigde randvoorwaarden. 

1. In Q2/Q3 is beleid ontwikkeld en 

vastgesteld over de (verwachte) 

toename van cliënten met dementie en 

hoe HNF hierop anticipeert. 

2. Uitgangspunten beleid opgenomen in 

begroting 2022.  

 

Thema 6: 

Passende woon-

omgeving 

 

1. Verbeterpunten herinrichting 

gebouw realiseren t.b.v. cliënten 

(welbevinden, hygiëne, privacy) 

en medewerkers (werkplezier). 

 

1. Verbeterpunten gebouw zijn conform 

begroting uitgevoerd.  

2. In Q1 is het klimaatbeheersingsplan 

gereed, wordt vervolgens uitgevoerd. 

3. In Q3 is Hygiëne Management op orde. 

 

Onderstaande 6 items zijn voor alle locaties uitgewerkt: 

Thema 1: Cliënt 

ervaart persoons-

gerichte en 

veilige zorg 

 

1. Cliënttevredenheid meten door: 

a) Vragenlijst tijdens 

familiegesprek / MDO. 

b) Diepte interviews vanuit 

Kwaliteit & Veiligheid op een 

samen met de locatie te bepalen 

onderwerp. Voor HNF is dit 

dementiezorg: is er een verschil in 

beleving/regie tussen KSW en 

Wonen met Zorg? 

c) Familieavonden i.s.m. CR en 

door CR alleen. 

d) Overige bronnen, zoals 

klachten en audits, Zorgkaart NL. 

1. In 2021 is op alle vragen een 8 of hoger 

gescoord op de eigen CQ-vragenlijst.   

2. In 2021 wordt 25% van de cliënten 

WMZ en 25% van de contactpersonen 

KSW persoonlijk bevraagd op 

cliëntervaringen, op het onderwerp 

dementiezorg: is er een verschil in 

beleving/regie tussen KSW en WMZ?  

3. Verbeterplan op basis van opgehaalde 

cliëntervaringen is geschreven en 

uitgevoerd.  

 

Thema 1: Cliënt 

ervaart persoons-

gerichte en 

veilige zorg 

 

1. Kwaliteit van zorg voor 

cliënten: Leren en verbeteren is 

een continu proces op 

verschillende niveaus (PDCA), 

onder andere door bespreking van 

1. Iedere Q zijn de resultaten kwaliteit van 

zorg voor de locatie verantwoord in 

eenduidige formats: o.a. CQ, 

verbeterpunten vanuit interne en 

externe audits, MIC en MIM en 
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de inhoud van de verbeterformats 

en inzet specialisten kwaliteit. 

samenwerkingsverbanden. 

2. Eind Q1 zijn er 2 specialisten kwaliteit. 

Thema 1: Cliënt 

ervaart persoons-

gerichte en 

veilige zorg 

1. Persoonsgerichte en veilige 

zorg: samenwerking in de 

driehoek cliënt, mantelzorger, 

professional.  

1. Casemanagers mantelzorg sluiten 

desgevraagd aan bij verpleegkundigen 

overleg voor uitleg en afspraken over 

gewenste inzet.  

2. In 2021 blijkt uit een interne audit: 

a) In 100% van de zorgdossiers staat of er 

al dan niet een mantelzorger is; 

b) Zo ja: in 75 % van de zorgdossiers 

staan afspraken over de samenwerking. 

Thema 5: Binden 

en boeien 

medewerkers 

1. Vergroten 

medewerkerstevredenheid 

(medewerker onderzoek). 

2. Ongewenste uitstroom van 

medewerkers verlagen. 

1. Eind 2021 is de medewerker 

tevredenheid op HNF gestegen naar 7,6 

(van 7,4 in 2020).  

2. Eind 2021 is de ongewenste uitstroom 

maximaal 10%.  

Thema 5: 

Duurzame 

inzetbaarheid 

medewerkers 

1. Kortdurend en langdurig 

verzuim verlagen. Begeleiding 

kortdurend verzuim door 

regieverpleegkundige (hen hierop 

scholen).   

2. Medewerkers hebben een 

veilige werkomgeving. 

3. Verlagen werkdruk. 

1. Eind 2021 is het verzuimpercentage op 

HNF gedaald naar 7,5% (t/m sept 

2020: 10,8%). 

2. Acties die voortkomen uit MIM en RIE 

worden opgevolgd en geëvalueerd 

(PDCA).  

3. Uitkomst werkdrukmeting is verbeterd 

t.o.v. 2018 en 2020. 

Thema 7: WZU / 

Financiën op orde 

1. Financiën op orde. 1. Locatieresultaat conform 

locatiebegroting. 

 

3.7. Thuiszorg 

In deel 1, thema 4, Herkenbare zorg thuis, is al uitgewerkt wat de Ontwikkelpunten zijn voor de 

Thuiszorg in 2021. Hieronder ook voor de Thuiszorg de items die voor alle locaties zijn uitgewerkt. 

Onderstaande 6 items zijn voor alle locaties uitgewerkt: 

Thema 1: Cliënt 

ervaart persoons-

gerichte en 

veilige zorg 

 

1. Cliënttevredenheid meten door: 

a) Vragenlijst tijdens 

familiegesprek / MDO. 

b) PREM meting. 

c) Thema-avonden i.s.m. CR.  

d) Overige bronnen, zoals 

klachten en audits, Zorgkaart NL. 

1. In 2021 is op alle vragen een 8 of hoger 

gescoord op de eigen CQ-vragenlijst.   

2. Aantal respondenten PREM 2021 is 

verhoogd tot 200, de score op ‘vaste 

zorgverleners’ en ‘op tijd komen’ stijgt 

met 0,2 t.o.v. 2020 en de score op de 

overige vragen handhaven. 

3. Op basis van uitkomsten cliënt-

tevredenheid verbeterplan maken en 

uitvoeren.   

Thema 1: Cliënt 

ervaart persoons-

gerichte en 

veilige zorg 

1. Kwaliteit van zorg voor 

cliënten: Leren en verbeteren is 

een continu proces op 

verschillende niveaus (PDCA), 

1. Iedere Q zijn de resultaten kwaliteit van 

zorg voor de locatie verantwoord in 

eenduidige formats: o.a. CQ, 

verbeterpunten vanuit interne en 
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 onder andere door bespreking van 

de verbeterformats en door inzet 

van specialisten kwaliteit.  

externe audits, MIC en MIM en 

samenwerkingsverbanden. 

2. Eind Q1 is er in elke gemeente 1 

specialist kwaliteit. 

Thema 1: Cliënt 

ervaart persoons-

gerichte en 

veilige zorg 

1. Persoonsgerichte en veilige 

zorg: samenwerking in de 

driehoek cliënt – mantelzorger – 

professional.  

1. Casemanagers mantelzorg worden op 

vraag van de Thuiszorg ingezet en 

geraadpleegd.  

2. In 2021 blijkt uit een interne audit: 

a) In 100% van de zorgdossiers staat of er 

al dan niet een mantelzorger is; 

b) Zo ja: in 90 % van de zorgdossiers 

staan afspraken over de samenwerking. 

Thema 5: Binden 

en boeien 

medewerkers 

1. Vergroten 

medewerkerstevredenheid 

(medewerker onderzoek). 

 

 

2. Ongewenste uitstroom van 

medewerkers verlagen. 

1. Eind 2021 is de medewerker 

tevredenheid: 

a) In de huishouding gelijk gebleven met 

8,0 (ook 8,0 in 2020); 

b) In de thuiszorg gestegen naar 7,6 (van 

7,3 in 2020).   

2. Eind 2021 is de ongewenste uitstroom 

maximaal 10%. 

Thema 5: 

Duurzame 

inzetbaarheid 

medewerkers 

1. Kortdurend en langdurig 

verzuim verlagen. Begeleiding 

kortdurend verzuim door 

regieverpleegkundige (hen hierop 

scholen).   

 

2. Medewerkers hebben een 

veilige werkomgeving. 

 

3. Verlagen werkdruk. 

1. Eind 2021 is het verzuimpercentage TZ:  

a) Epe: 11% (t/m sept 2020: 18,5%); 

b) ‘t Harde: 12,5% (t/m sept 2020 

20,0%); 

c) Nunspeet: 6,0% (t/m sept 2020 

12,2%); 

d) Elburg: 4,0% (t/m sept 2020 6,0%); 

e) Wapenveld: 6,0% (t/m sept 2020 

11,4%); 

f) Huishouding: 6,0% (t/m sept 2020 

10,8%). 

2. Acties die voortkomen uit MIM en RIE 

worden opgevolgd en geëvalueerd 

(PDCA).  

3. Uitkomst werkdrukmeting is verbeterd 

t.o.v. 2018 en 2020. 

Thema 7: WZU / 

Financiën op orde 

1. Financiën op orde. 1. Resultaat Thuiszorg conform begroting. 

2. Resultaat Huishoudelijke zorg conform 

begroting. 
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4. Monitoring en evaluatie  

 

4.1. Monitoring en evaluatie van de uitvoering  

Voor 2021 is het de eerste keer dat het Jaarplan en het Kwaliteitsplan in één document zijn 

geïntegreerd. Dit maakt de monitoring en evaluatie eenvoudiger en meer integraal. Gezien het 

aantal ontwikkelpunten WZU Veluwe breed en de (vertaling naar) verbeterpunten op de locaties, is 

de monitoring en evaluatie nog een uitdaging.  

De monitoring en evaluatie gebeurt in 2021 op de volgende manieren:   

a) Meten cliëntervaringen met een mix aan methodieken: concrete resultaten voor cliënten; 

b) Kwartaalgesprekken: monitoren voortgang op ontwikkelpunten (WZU breed) en op 

verbeterpunten per locatie. Monitoring op kwalitatieve, personele en financiële parameters; 

c) Maandelijkse OBEYA: bewaken voortgang en uitwisselen informatie leidinggevenden/staf; 

d) Bespreken in (zorg)teams: verbeterpunten zijn een vast agendapunt op de teamvergadering. 

  

Ad a) Meten cliëntervaringen met een mix aan methodieken (tevens Ontwikkelpunt 1)  

Het monitoren van concrete resultaten voor cliënten is niet eenvoudig, omdat een resultaat door de 

ene cliënt als positief kan worden ervaren en door de andere als negatief. De uitkomsten van de 

vragenlijst cliënttevredenheid is een indicatie, maar moet worden gecombineerd met uitkomsten 

van andere kwantitatieve en kwalitatieve methodieken (bijv. individuele (diepte)interviews, 

familieavonden, observaties cliëntenraad, klachten, waarderingen Zorgkaart Nederland).  

Bij het meten van cliëntervaringen maakt iedere locatie/thuiszorgregio gebruik van de mix van 

methodieken en werkt met behulp van een nog te ontwikkelen verbeterformat aan specifieke 

verbeterpunten per doelgroep/afdeling. Deze verbeterpunten worden op hun beurt weer gevolgd. 

De afdeling Kwaliteit en Veiligheid heeft hierbij een ondersteunende rol, bijvoorbeeld bij het 

begeleiden van de locaties bij de metingen en het ontwerpen van het verbeterformat.  

 

Ad b) Kwartaalgesprekken: monitoren voortgang op ontwikkelpunten (WZU breed) en op 

verbeterpunten per locatie 

De voortgang op de WZU Veluwe brede ontwikkelpunten en de verbeterpunten per locatie 

worden gemonitord middels de kwartaalrapportages. In de rapportages wordt de voortgang 

gerapporteerd op de te behalen KPI’s, met behulp van een smiley (groen, oranje, rood) en een 

korte begeleidende tekst. Dit wordt gedaan door de eigenaren van de ontwikkel/verbeterpunten. 

Tijdens de kwartaalgesprekken wordt ook gemonitord op personele en financiële parameters. De 

financiële monitoring, inclusief personeelsinzet, gebeurt maandelijks.  

 

Tijdens de kwartaalgesprekken wordt de concept-kwartaalrapportage door de bestuurder en 

betreffende MT-leden en vakspecialisten besproken. Daarnaast vinden door betreffende MT-leden 

vergelijkbare gesprekken plaats met onder hun verantwoordelijkheid vallende leidinggevenden, 

samen met vakspecialisten. Na eventuele bijstelling wordt de kwartaalrapportage vastgesteld door 

de bestuurder.  

De vastgestelde kwartaalrapportage wordt verzonden aan de Raad van Toezicht, de Centrale 

Cliëntenraad, de Vvar en de OR. De kwartaalrapportage wordt vervolgens besproken tijdens een 

regulier overleg. 
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De locatiemanagers/thuiszorgmanagers bespreken de kwartaalrapportage van hun locatie/regio 

ieder kwartaal met de lokale cliëntenraad. Daartoe sturen zij het deel van de kwartaalrapportage 

over hun eigen locatie aan hun lokale cliëntenraad.  

 

Ad c) Maandelijkse OBEYA: bewaken voortgang en uitwisselen informatie leidinggevenden/staf 

De maandelijkse bijeenkomst Obeya Jaar/kwaliteitsplan, die in 2018 is gestart, wordt voortgezet. 

Doel is regelmatig bewaken van de voortgang, uitwisselen van informatie en creëren van 

betrokkenheid en mogelijkheid om een hulpvraag te stellen. Er moet nog worden bepaald voor 

welke ontwikkel- en verbeterpunten het een meerwaarde heeft om tijdens de OBEYA 2021 te 

bespreken. Voorkomen moet worden dat ontwikkelingen op meerdere momenten worden 

besproken.  

  

Ad d) bespreken in (zorg)teams: verbeterpunt op locatie is een vast agendapunt op de 

teamvergadering 

Op elke locatie/afdeling wordt in de teams besproken welke verbeterpunten elk team wil realiseren 

in 2021. Door dit op elke teamvergadering te agenderen en de uitkomsten in het verslag op te 

nemen, wordt de voortgang hiervan bewaakt. De locatiemanager houdt de vinger aan de pols. 

 

4.2. Risicoparagraaf 

De ambitie van het Jaar/kwaliteitsplan 2021 is hoog, net als in 2020. Om het overzicht te houden 

en de voortgang te bewaken is het belangrijk dat de PDCA-cyclus goed wordt uitgevoerd. Dit wordt 

geborgd door het te verankeren in de regulier kwartaalrapportages.  

Een van de grootste risico’s is de ontwikkeling rondom Corona. Dit heeft meerdere aspecten, zoals 

onzekerheid over wat er gaat gebeuren, de impact van de gebeurtenissen in 2020 op het 

personeel, leed onder cliënten en medewerkers, gevolgen voor de beschikbaarheid van personeel 

bij een nieuwe uitbraak, mogelijk lege kamers op locaties en de financiële gevolgen daarvan bij een 

nieuwe uitbraak, meerkosten door persoonlijke beschermende middelen.   

Bij de medewerkers ‘op de werkvloer’ is rust en ruimte nodig om te reflecteren en te verbeteren. 

Een voorwaarde is dat de personeelsbezetting op de locaties voldoende en stabiel is. Gezien de 

krapte op de arbeidsmarkt is het een uitdaging om nieuw personeel te krijgen. Verschillende 

zorgorganisaties vissen immers in dezelfde vijver. WZU Veluwe zet stevig in op het werven, maar 

ook op het behouden van personeel.   

Andere beïnvloedende factoren zijn o.a. de productie (aantal cliënten) en de voortgang van de 

bouwtrajecten.  

 

Kijkend naar de risico’s voor wat betreft het realiseren van de ontwikkelpunten, dan zijn de 

volgende ontwikkelpunten het meest lastig te realiseren: Verminderen uitstroom, Verminderen 

verzuim, Verminderen werkdruk, Financiën op orde, Soepel lopende ondersteunende processen. Bij 

de eerste vier ontwikkelpunten is Corona een belangrijke risico-verhogende factor. Om het risico 

van het laatste ontwikkelpunt te verminderen, wordt een interne procesbegeleider ingezet en is elk 

proces toegewezen aan een verantwoordelijk MT lid. 
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5. Meerjarenbegroting inzet kwaliteitsbudget 
 

Om het Jaar/kwaliteitsplan 2021 uit te voeren en verbeterpunten te realiseren, zijn financiële 

middelen nodig. Het gaat deels om de inzet van middelen uit de reguliere begroting. Bij het 

prioriteren van de investeringen in 2021 speelt het belang van de cliënt vanzelfsprekend een 

belangrijke rol. Het budget dat vanuit Waardigheid en Trots met ingang van 2021 is toegevoegd 

aan het integrale tarief, blijft beschikbaar voor deskundigheidsbevordering en zinvolle daginvulling 

van de cliënt. Dit is zichtbaar in o.a. deskundigheidsbevordering, ureninzet casemanagers 

mantelzorg, een deel van de uren aandachtsvelder zingeving, een deel van de uren inzet 

welzijnsmedewerkers. 

 

Voor een ander deel maakt WZU Veluwe gebruik van de extra middelen uit kwaliteitsbudget. Dit 

kwaliteitsbudget geeft een goede impuls om kwaliteitsverbetering te realiseren, zoals beschreven. 

 

In bijgevoegde rekentool is de begroting 2021 en de meerjarenbegroting voor het kwaliteitsbudget 

te vinden. Hieronder een korte samenvatting per functieniveau. 

 

Besteding 85% voor personeelsinzet ten behoeve van cliënten (extra budget 2021: € 821.000,--): 

Op de locaties is behoefte aan: 

➢ Niveau 1: 2 FTE (Afdelingsassistente, Hulp bij maaltijden) 

➢ Niveau 2: 1 FTE (Gastvrouw) 

➢ Niveau 4: 2 FTE (Verpleegkundige) 

➢ Behandelaren 5 FTE (Bunterhoek jaarbasis) 

➢ Overig 1 FTE 

 

Gewenste besteding 15% (extra budget 2021: € 145.000,--): 

➢ Realiseren van domotica op twee nieuwe de locaties (de Boskamp en 26 plaatsen fase II  

Bunterhoek)  
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Bijlage 1: Profiel van WZU Veluwe  

  

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 

barmhartige 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 Veluwe. 

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 

eigenwaarde van cliënten 

versterken. 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 

versterken 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 

levenservaringen 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’.  

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. 

   

Doelgroep en zorgproducten 

WZU Veluwe heeft verschillende doelgroepen in het kader van Wet langdurige zorg, 

Zorgverzekeringswet en Wet maatschappelijke ondersteuning. Vanuit de verschillende 

financieringsbronnen biedt WZU Veluwe verschillende zorgproducten aan. 

Wonen met Zorg, incl. Kleinschalig wonen 

Doelgroep: 

• Ouderen met een intensieve zorgvraag, die niet meer thuis kunnen wonen, met een indicatie 

voor ZZP VV 4 t/m 8, incidenteel ZZP 10; 

• Ouderen die om verschillende redenen tijdelijk niet thuis kunnen wonen. 

Zorgproducten: 

➢ Persoonlijke verzorging; 

➢ Verpleging; 

➢ Begeleiding; 
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➢ Verblijf (zowel kort- als langdurend); 

➢ Behandeling op 3 locaties plus één afdeling KSW (situatie 1 oktober 2020: behandeling op 

Het Nieuwe Feithenhof, Mariposa, De Bunterhoek, afd. De Bruggenhoek locatie Rehoboth);  

➢ Volledig en Modulair Pakket Thuis (VPT en MPT); 

➢ Huishoudelijke zorg. 

Thuiszorg 

Doelgroep: 

• Cliënten vanaf 18 jaar, vooral ouderen, met recht op zorg vanuit Zvw, Wlz (VPT/MPT), 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 medewerkers / samenwerking met specialismen / familie); 

• die verantwoord zelfstandig thuis wonen (o.a. veiligheid en kwaliteit van zorg). 

Zorgproducten: 

➢ Alarmopvolging; 

➢ (Oproepbare) Persoonlijke verzorging; 

➢ (Oproepbare) Verpleging; 

➢ Palliatief terminale zorg; 

➢ Eerstelijns verblijf (kortdurend, tijdelijk verblijf, m.u.v. locatie Mariposa). 

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 

Doelgroep:  

• Inwoners van de diverse gemeenten waarin WZU Veluwe actief is, die volgens de gemeente in 

aanmerking komen voor gebruik van diensten, zoals hulp bij huishouding en dagbesteding.  

Zorgproducten: 

➢ Huishouding; 

➢ Dagbesteding (maatwerk en algemeen); 

➢ Respijtzorg; 

➢ GGZ-c 3 en hoger. 

 

Werkgebied van WZU Veluwe  

De locaties van WZU Veluwe bevinden zich in Epe, Nunspeet, ‘t Harde, Elburg en Wapenveld. Op 1 

oktober 2020 tellen deze locaties 400 appartementen (zie onderstaande tabel). In de periode 

januari t/m juni verblijven er 438 cliënten. Woonvormen zijn: Wonen met zorg (somatiek), 

Kleinschalig Wonen (psychogeriatrie), Tijdelijk verblijf (ELV, respijtzorg), Beschermd Wonen GGZ-

C. De Bunterhoek is een ‘accommodatie’ in het kader van de Wet Zorg en Dwang. Op 1 oktober 

2020 telt WZU Veluwe 246 plaatsen met behandeling (inclusief Tuinkamer Nunspeet). 

  

Locatie  Aantal appartementen  

1/10/2020 

waarvan appartementen 

Kleinschalig Wonen 1/10/20 

De Boskamp te Epe  76  

De Bunterhoek te Nunspeet 124 62  

Mariposa te ’t Harde  48   

Het Nieuwe Feithenhof te Elburg  64 24 

Rehoboth te Wapenveld  88 10 

Totaal  400 96  
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Daarnaast levert WZU Veluwe thuiszorg en dienstverlening vanuit de Wmo in de volgende regio’s:  

 

Thuiszorg in de dorpen: 

Elburg  

Doornspijk 

Epe  

‘t Harde 

Nunspeet 

Wapenveld 

 

Dienstverlening Wmo in gemeenten 

en bijbehorende kernen: 

Elburg 

Epe 

Heerde 

Nunspeet 

Oldebroek 

 

Aantal cliënten  

In onderstaande tabel staat het aantal cliënten per zorgsoort, in de periode januari t/m juni 2020.  

Zorgsoort Aantal cliënten in de periode 

januari t/m juni 2020 

Wonen met Zorg, cliënten met ZZP (Wlz) 438 

VPT 20 

Thuiszorg (Zvw) 416 

Wmo huishouding 373 

Wmo dagbesteding* 36 

 

ZZP verdeling Wlz  

In onderstaand figuur staat het percentage cliënten per ZZP, inclusief Volledig Pakket Thuis en 

exclusief cliënten GGZ-C, Eerstelijnsverblijf, Respijtzorg en Niet geïndiceerde Partners. Het figuur 

geeft het gemiddelde weer van de periode januari t/m augustus 2020. Door de complexer 

wordende zorgvraag is het de verwachting dat de zorgzwaarte (ZZP) toeneemt. Voor WZU Veluwe 

één van de redenen om de functie behandeling te realiseren.   

 

  



 

 

43 43 

Bijlage 2: Personeelssamenstelling 

 

Totaal aantal dienstverbanden  

Op 23 september 2020 heeft WZU Veluwe ruim 1300 dienstverbanden met medewerkers 

(waaronder medewerkers met een nevendienstverband; dus 2 dienstverbanden binnen WZU 

Veluwe):  

Aantal dienstverbanden medewerkers  

contracten voor bepaalde tijd  328 

contracten voor onbepaalde tijd  981 

Totaal  1309 

 

Aantal FTE zorgverleners  

In onderstaande diagrammen is aangegeven hoeveel FTE zorgmedewerkers er werkt bij WZU 

Veluwe: gemiddeld 345 FTE in loondienst en 27 FTE PNIL in de periode januari t/m juni 2020. Dit is 

uitgesplitst naar functieniveau. Het eerste diagram gaat over personeel in loondienst. Het tweede 

diagram gaat over Personeel Niet in Loondienst (inhuur extern). Het betreft medewerkers in zowel 

Wonen met Zorg, thuiszorg, Dagbesteding als Flexpool. 

 
 

Let op: De betekenis van de kleuren is verschillend in deze 2 figuren!  
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Rato zorgpersoneel/totaal aantal medewerkers per 1 januari 2020  

Rato zorgpersoneel/ totaal aantal medewerkers  

Exclusief medewerkers huishouding WMO 77 % 

Inclusief medewerkers huishouding WMO  88 %  

 

In- en uitstroom van medewerkers januari t/m juni 2020  

Hieronder een overzicht van de medewerkers die in- en uitdienst zijn gekomen over de periode 1 

januari 2020 t/m juni 2020. Stagiaires en vakantiekrachten met een contract korter dan 6 weken 

zijn buiten beschouwing gelaten. Medewerkers van de tijdelijke Corona-herstelunit staan er wel in.  

 

In- en uitstroom jan t/m jun 2020 Aantal medewerkers 

Instroom 150 medewerkers 

Uitstroom  96 medewerkers  

 

Verzuimpercentage WZU breed januari t/m juni 2020  

Hieronder het verzuimpercentage per maand, van januari 2018 t/m juni 2020 (exclusief zwanger-

schap). Het verzuim in de eerste helft 2020 is hoger dan in 2019, als gevolg van de Coronacrisis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Rato personele kosten versus opbrengsten 

In de periode januari t/m 1 augustus 2020 is dit: 76%.

  2020 2019 2018 

Januari 8,6% 6,7% 7,7% 

Februari 8,6% 7,8% 8,2% 

Maart 10,5% 7,4% 8,1% 

April  14,5% 6,7% 6,5% 

Mei  9,8% 5,5% 4,9% 

Juni  9,1% 5,7% 5,3% 

Juli  6,2% 5,9% 

Augustus   6,6% 5,2% 

September   6,7% 5,8% 

Oktober   7,2% 6,2% 

November   7,7% 6,3% 

December   7,4% 6,6% 



Samenvatting 

 

 


