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Managementsamenvatting 
 

Onderdeel 

kwaliteitskader  

Mate waarin 

organisatie 

voldoet in 2018 

Acties voor kwaliteitsplan 2019 en volgende jaren  

Persoonsgerichte zorg en 

ondersteuning  
       • De PDL (Passiviteiten van het Dagelijks Leven) cursus. 

• Implementatie Zorgleefplan “in één oogopslag. 

• Maak jij het verschil gesprekken door ontwikkelen en 

gesprekscoaching naar behoefte. 

• Het palliatieve beleid verder implementeren en scholing. 

• Werken met Mijn Verbetermeter via ambassadeurs en 

kwaliteitscoördinatoren.  

   

Wonen en welzijn         • Extra geestelijk verzorger voor 8 uur per week. 

• Vitaliteit als integraal onderdeel van het zorgleefplan. 

• Extra uren voor vitaliteitscoach voor uitbreiding naar VPT. 

• Extra uren applicatiebeheerder voor toegang ECD cliënten 

en mantelzorgers. 

• Medewerker mantelzorgbeleid inzetten op versterking van de 

verbinding met familie en mantelzorgers. 

• e-learning voor vrijwilligers. Hercertificering van het 

“Vrijwillige inzet, Goed geregeld” keurmerk. 

• Aanschaf van toegangscontrole en domotica is aangevraagd 

bij de extra middelen. 

• Opheffen kwaliteitsverschil warme maaltijden. 

• Meer aandacht voor het belevingsaspect bij de maaltijd 
• Inzet diverse toepassingen van zorgtechnologie t.b.v. 

wooncomfort voor mensen met dementie 

   

Veiligheid         • Farmacotherapeutisch Overleg (FTO) in de huidige 

overlegstructuur inbedden.  

• Interne auditoren inzetten op medicatieveiligheid en de 

Medimo app ter ondersteuning van dubbele 

medicatiecontrole. Inzet kwaliteitsverpleegkundige. 

• Decubitus prevalentiemeting tweemaal uitvoeren en 

casuïstiekbesprekingen. Inzet kwaliteitsverpleegkundige en 

interne auditoren. 

• Implementatie Wet Zorg & Dwang door projectleider 

zorgverbetering. Kwaliteitsverpleegkundige en 

verpleegkundig specialist inzet alternatievenbundel. 

• SO’s leggen wensen rondom het levenseinde vast. 

• Gebruik van psychofarmaca verlagen (SO’s, 

kwaliteitsverpleegkundige en verpleegkundig specialist).  

   

Leren en verbeteren van 

kwaliteit  
       • Uitbouwen lerend netwerk (verdieping en verbreding). 

• Participatiekliniek i.c.m. introductie nieuwe medewerkers. 

• Verpleegkundigen met focus op kwaliteit aangesteld. 

• Implementatie krachtgericht werken met teamcoaching en 
intervisie. 

• Stuurgroep kwaliteit monitoren; inzet kwaliteitsfunctionaris en 
projectmedewerker 

• Voorzetting functie FG, bewustzijn privacy en 

informatieveiligheid, ondersteuning dataportibiliteit, opstellen 

Declaration of Accountability (DoA)  

   

Leiderschap, governance 

en management  
       • Dialoogdiners door Raad van bestuur om cliëntinformatie op 

te halen bij cliënten/mantelzorgers. 

• Cliëntinformatie ophalen door spiegelgesprekken. 

• Projectmedewerker mantelzorgbeleid en familieparticipatie. 
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Personeelssamenstelling         • Personele bezetting teams (kwantitatief en kwalitatief) 
verbeteren door extra mensen en flexibilisering inzet 
personeel. Extra middelen: projectleider zorgverbetering, 
projectleider mantelzorgbeleid en familieparticipatie en 
verpleegkundigen met de focus op kwaliteit. 

• Verzuimcoach inzetten in het kader van continue en 
systematische aandacht voor daling ziekteverzuim; extra 
middelen. 

• Kwaliteitsverpleegkundige en aanstellen verpleegkundig 
specialist door extra middelen. 

• Coaches op werkvloer voor begeleiding leerlingen en 
stagiaires. Hiervoor zijn extra middelen aangevraagd voor 
uren praktijkbegeleiding en on-the-job coaches.  

• Strategisch personeelsbeleid wordt opgesteld door HR. 

• WT middelen nu structureel, continueren we in 2019 zoals in 
2018.  

   

Gebruik hulpbronnen        

 

• Implementatie nieuwe richtlijnen meldcode 

ouderenmishandeling; aanstellen 2e aandachtsfunctionaris. 

• Extra middelen zijn opgenomen voor implementatie van een 

nieuw zusteroproepsysteem en inzet van domotica.  

• Uitbreiding van de samenwerking met de SIG 

(gehandicaptenorganisatie in Noord- en Midden 

Kennemerland) naar de inzet van cliënten van de SIG bij 

dagbestedingsactiviteiten. 

• Green deal project uitvoeren  

   

Gebruik van informatie         • Pilots spiegelgesprekken en dialoogdiners organiseren. 
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Inleiding  
Voor u ligt het kwaliteitsverslag 2018 van Zorggroep Reinalda: een verslag waarin we u graag 

meenemen in de activiteiten en projecten die we hebben ondernomen op het terrein van kwaliteit. 

Omdat wij samen leren en verbeteren als leidend principe hanteren en ook op organisatieniveau de 

kwaliteitscirkel (Plan-Do-Check-Act) willen hanteren, maken wij per onderdeel van het 

kwaliteitskader een schematische eigen beoordeling van de mate waarin we aan de eisen van het 

kader voldoen en wat de plannen zijn voor 2019 om hierin te verbeteren. Op die manier levert het 

verslag de bouwstenen aan voor het kwaliteitsplan 2019 en hebben wij van het kwaliteitsverslag 

2018 en het kwaliteitsplan 2019 één document gemaakt.  

 

Een beknopt overzicht van de stand van zaken per element van het kwaliteitskader en de 

verbeteracties voor 2019 en verder zijn opgenomen in de managementsamenvatting.  

  

Veel leesplezier toegewenst!  

  

Dr. Carolien Koning  

Bestuurder Zorggroep Reinalda  

Haarlem, april 2019 
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1.  Algemene gegevens Zorggroep Reinalda 
 

1.1 Locaties 
Zorggroep Reinalda heeft feitelijk 1 locatie: Het Reinaldahuis, met 160 appartementen voor WLZ cliënten. 

Daarnaast wordt op drie plaatsen buiten het Reinaldahuis VPT zorg geleverd vanuit de WLZ. Dit zijn de 

koop- en aanleunwoningen nabij het Reinaldahuis, Het Polderhuis en De Roos. 

 

1.2 Doelgroepen 
Overzicht indicaties intramurale cliënten op 31-12-2018: 

3 VV   1 

4 VV Z043 (4VV incl.BH incl. DB)  34 

5 VV Z053 (5VV incl.BH incl. DB)  59 

6 VV Z063 (6VV incl.BH incl. DB)  54 

7VV Z073 (7VV incl.BH incl. DB)  2 

8 VV Z083 (8VV incl.BH incl. DB)  2 

10 VV Z103 (10VV incl.BH incl. DB)  4 

GRZ  8 

ELV laag - 

ELV hoog   10 

ELV palliatief 1 

 

1.3 Personele samenstelling 
De personele samenstelling van Zorggroep Reinalda ziet in 2018 als volgt uit: 

Meerjarenbegroting van het gemiddeld aantal FTE zorgpersoneel verpleeghuis per jaar in loondienst per categorie 

Tabel 1a, gemiddeld aantal FTE 2017 2018 2019 2020 2021 

Zorgpersoneel verpleeghuis in loondienst  realisatie Begroting gemiddeld aantal FTE op jaarbasis 

Niveau 1 (10)  10   10   10   10  

Niveau 2 (22)  22   26   26   26  

Niveau 3 (42)  42   43   42   42  

Niveau 4 (20)  20   25   25   26  

Niveau 5 (1)  1   1   1   1  

Niveau 6    1   1   2   3  

Behandelaar (1)  1   1   1   1  

Overig zorgpersoneel (6)  6   6   7   7  

Leerlingen (13)  13   13   13   13  

Totaal aantal FTE  (115)  116   127   128   129  

Toename FTE tov 2018      11   11   13  
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2.  Persoonsgerichte zorg en ondersteuning  
De mate waarin we zelf beoordelen te voldoen aan het thema Persoonsgerichte zorg en 

ondersteuning is:  

          

2.1  Compassie, uniek zijn, autonomie en zorgdoelen  
De vier genoemde thema’s sluiten goed aan bij onze missie, visie en kernwaarden die wij eind 2017 

opnieuw hebben geformuleerd (zie bijlage 1). De bestuurder is in Q1 2018 met alle teams in 

gesprek gegaan over deze hernieuwde waarden en hoe zij in de praktijk vorm en inhoud 

(willen/kunnen) geven.  

In 2018 heeft een tussentijdse audit van het keurmerk De Roze Loper plaatsgevonden. Dit keurmerk 

heeft Zorggroep Reinalda sinds 2011 en staat voor seksuele diversiteit en tolerantie in de zorg. Dit 

sluit goed aan bij onze kernwaarden Tolerant en Samen.  

We hebben het keurmerk wederom behaald en gaan aan de slag met een aantal kleine 

verbeterpunten. 

Najaar 2017 is het formulier levensgeschiedenis/achtergrondinformatie in het ECD opgenomen en is 

een nieuwe werkwijze afgesproken over het in- en aanvullen van dit formulier. Het formulier is voor 

alle relevante medewerkers te lezen, zoals gastvrouwen, zorgpersoneel en vakantiekrachten die 

extra worden ingezet t.b.v. welbevinden. Op die manier zorgen wij ervoor dat de cliënt wordt 

begeleid/verzorgd door medewerkers die de cliënt en diens verhaal goed kennen en individueel en 

cliëntgericht kunnen werken. 

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft echter in oktober 2018 tijdens een onaangekondigd 

bezoek geconstateerd dat dit nog niet voldoende leidt tot het gewenste resultaat. In navolging 

hierop zal in 2019 voor iedere cliënt een Zorgleefplan “in één oogopslag” worden gemaakt. Op één 

blad in A4 formaat wordt weergegeven waar een cliënt wel en niet van houdt, hoe hij of zij wenst te 

worden aangesproken, welke afspraken er gemaakt zijn en welke ondersteuning van mantelzorgers 

er is. 

In 2018 heeft een aantal zorgmedewerkers de PDL-cursus (Passiviteiten van het Dagelijks Leven) 

gevolgd. De kennis en vaardigheden die zij hebben opgedaan in de cursus kunnen zij toepassen op 

cliënten die bedlegerig zijn vanwege een vergevorderde dementie en op cliënten die vanwege 

somatische problemen hun mobiliteit zijn verloren. Bovendien zijn materialen aangeschaft waarmee 

de PDL zorg goed ondersteund kan worden. 

Actie 2019 ev: De PDL (Passiviteiten van het Dagelijks Leven) cursus wordt in 2019 als een in 

company-training aangeboden aan zorgmedewerkers die deze cursus nog niet hebben gevolgd.  

Actie 2019 ev: Implementatie Zorgleefplan “in één oogopslag”. 

2.2  Gesprekken “Maak jij het verschil”  
Evenals in 2017, zijn in 2018 twee teams actief om elke maand aan alle individuele bewoners 20-30 

minuten extra tijd te besteden om beter diens vragen/wensen te achterhalen en extra individuele 

aandacht te geven. Scholing van nieuwe medewerkers vindt elk half jaar plaats. Daarnaast worden 

medewerkers gecoacht op gespreksvaardigheden. Het concept ontwikkelen wij voortdurend verder. 

Het blijkt namelijk dat niet alle cliënten elke maand behoefte hebben aan een gesprek over hun 

welbevinden. Sommigen willen liever iets samen doen, zoals samen de kerstdecoraties neerzetten 

in hun appartement (en onderwijl een leuk gesprek hebben), of samen naar de wekelijkse markt die 

in het atrium van het Reinaldahuis plaatsvindt. Het gaat juist om deze extra momenten, dus de vorm 

waarin de extra aandacht wordt gegeven beweegt mee met de behoefte van de cliënt. Na evaluatie 

van de pilot in december is besloten om door te gaan met de aanpak “Maak jij het verschil omdat 

alle betrokkenen het een waardevolle aanpak vinden en het willen continueren. Belangrijke 

meerwaarden zijn:  

- Men leert de cliënt en diens wensen nog beter kennen. Er komen (soms) wensen naar 

boven waarvan men niets wist.  



  9 

- Er wordt actief tijd gemaakt voor extra aandacht voor de cliënt. Medewerkers weten nu dat 

zij voor deze aandacht ook tijd mogen nemen.  

- Door de coaching leren medewerkers en coaches elkaar beter kennen, en weten elkaar nu 

ook sneller te vinden. De coaches leren ook de cliënten beter kennen. Zij zitten niet bij alle 

gesprekken, dus kiezen zij vaak die cliënten uit die zij nog niet goed kennen.  

- Het leidt tot meer tevredenheid onder bewoners die daardoor ook minder vaak bellen of 

klagen. Zij voelen zich meer gehoord.  

Een van de medewerkers: “De bewoners ervaren de gesprekken als erg prettig en voelen zich 

gehoord. Tijdens die gesprekken hebben we het niet over het Zorgleefplan maar over wat kunnen 

wij nog meer voor u doen. De meeste bewoners vinden het prettig om alleen al een gesprek te 

hebben, maar er kunnen ook wensen zijn om samen een kopje koffie te drinken in het restaurant.”  

Eventuele verbeterpunten of actiepunten die uit deze gesprekken naar voren komen worden 

uiteraard in het desbetreffende cliëntendossier verwerkt.  

Actie 2019 ev: Maak jij het verschil gesprekken door ontwikkelen en gesprekscoaching naar 

behoefte.  

 

2.3 Werken met een zorgleefplan: beleid rondom levenseinde  
Ook zorg rondom het levenseinde is onderdeel van het zorgleefplan. Eind 2017 is het beleid rondom 

palliatieve zorg vastgesteld en dit zou is in 2018 verder worden geïmplementeerd. Helaas is dit door 

het vertrek en uitval van enkele spilfunctionarissen op dit gebied blijven liggen. Sinds 2016 worden 

medewerkers geschoold middels de basiscursus palliatieve zorg van het Netwerk palliatieve zorg 

waar wij deel van uitmaken. In 2018 hebben alle verpleegkundigen (4 en 5) en een aantal 

verzorgenden deze basiscursus gevolgd.  

Actie 2019 ev: Het palliatieve beleid zal verder geïmplementeerd worden in 2019 volgens de 

beleidsnota die hiervoor is gemaakt. Tevens zal scholing plaatsvinden van zorgmedewerkers die de 

basiscursus palliatieve zorg nog niet hebben gevolgd.  

2.4  Mijn Verbetermeter  
De thema’s compassie, uniek zijn, autonomie en zorgdoelen zijn basis voor de vragenlijsten die 

de kwaliteitscoördinatoren opstellen. In 2017 is een start gemaakt met het werken met Mijn 

Verbetermeter, een Actiz enquêtetool. Per team is een kwaliteitscoördinator aangesteld, die 

geschoold is om te werken met Mijn Verbetermeter. De kwaliteitscoördinator heeft een belangrijke 

rol als sparring partner voor de teamleider en in de praktische uitvoering. Dit betreft het opstellen 

van de vragen, het coördineren van het invullen van de vragenlijsten en eventueel interviews, en de 

analyse en interpretatie samen met de teamleider. Op deze manier wordt de verbetercyclus de 

verantwoordelijkheid van het hele team. Het blijkt dat het in de praktijk best lastig is om je dit 

instrument goed eigen te maken, omdat het enige tijd vraagt om er rustig voor te gaan zitten. Dat is 

nog niet op alle afdelingen goed gelukt. In 2018 zijn in mijnverbetermeter metingen gedaan op het 

gebied van voeding, decubitus, hygiëne communicatiemiddelen en cliënttevredenheid algemeen 

(NPS meting). 

Acties 2019 ev: Het verder uitbreiden van het werken met Mijn Verbetermeter via ambassadeurs 

en kwaliteitscoördinatoren.  

 

  



  10 

3.  Wonen en Welzijn  
De mate waarin we zelf beoordelen te voldoen aan het thema Wonen en Welzijn is:  

          

3.1  Zingeving  
Op het gebied van zingeving, rouw en verlies, schuld en schaamte, eenzaamheid en dilemma’s 

rond het levenseinde, speelt de humanistisch raadsvrouw een belangrijke rol in de vorm van het 

voeren van gesprekken met cliënten intra- en extramuraal (en hun mantelzorgers). Waar mogelijk 

stemt zij hierover af met andere bij de behandeling en begeleiding betrokken medewerkers. 

Daarnaast organiseert zij twee gespreksgroepen, waarbij levensvragen aan de orde komen en een 

ontmoetingsgroep op de gesloten afdeling. Met subsidiegelden startte de humanistisch raadsvrouw 

in het najaar ook een gespreksgroep in de Roos; deze groep loopt door tot eind 2019. Op 

betekenisvolle dagen, zoals met kerst en op Wereld Humanisme Dag organiseert zij bijeenkomsten 

voor cliënten en medewerkers, zoals de jaarlijkse Midwinterviering. Wereld Humanisme Dag stond 

dit jaar in het teken van diversiteit. Ook organiseert zij in nauwe samenwerking met diverse 

christelijke voorgangers maandelijks een katholieke en een protestantse viering. Tot slot organiseert 

zij 2 keer per jaar een herdenkingsbijeenkomst voor de nabestaanden van ‘onze’ overledenen en 

gaat zij op verzoek af en toe voor in een uitvaart. Rouw en verlies zijn nu eenmaal thema’s die 

aandacht verdienen in een verpleeghuis waar gemiddeld 80 mensen per jaar overlijden.  

 

Aandacht voor zingeving, ethiek en identiteit/diversiteit beperkt zich niet tot de cliënten en 

mantelzorgers. Voor medewerkers wordt jaarlijks de cursus “Humane Ouderenzorg” aangeboden. In 

2018 is er voor gekozen om de gereserveerde gelden aan te wenden in het kader van de roze loper 

en in samenwerking met Bureau Discriminatiezaken een training te verzorgen op het gebied van 

discriminatie en vooroordelen. Verder werd in 2018 twee keer het “broodje ethiek” georganiseerd, 

waar onder leiding van de humanistisch raadsvrouw een ethisch dilemma rond het welbevinden van 

cliënten werd besproken op basis van casuïstiek uit de praktijk.  

De introductiebijeenkomsten voor nieuwe bewoners (en hun mantelzorgers) stagneerden door 

tijdsgebrek van de geestelijk verzorger; het lukte slechts een keer om deze aan te bieden in plaats 

van de geplande drie. 

 

Actie 2019 ev: De functie geestelijke verzorging verder uitbouwen door het aantrekken van een 

nieuwe geestelijk verzorger voor 8 uur per week; het weer oppakken van de 

introductiebijeenkomsten voor nieuwe bewoners (en mantelzorgers) , meer aandacht voor scholing 

van medewerkers op het gebied van zingeving, meer regelmaat in het organiseren van moreel 

beraad (broodje ethiek). 

3.2 Zinvolle tijdsbesteding  
Voor een zinvolle tijdsbesteding werkt Zorggroep Reinalda met een daginvullingscoach, een 

vitaliteitscoach, dagbestedingscoaches, vrijwilligers en een uitgebreid recreatieprogramma voor alle 

leeftijdsgroepen.  

Aandacht voor Beweegstimulering en Voeding  

De positieve koers die in 2017 was ingezet om de bewoners meer te laten te bewegen door 

verschillende beweegactiviteiten – individueel en groepsgericht - heeft zich in 2018 doorgezet. Eind 

van het jaar maakt bijna 1/3 van de WLZ-bewoners in meer of mindere mate, structureel of 

incidenteel gebruik van een beweegactiviteit of maakt gebruik van beweegapparatuur, al dan niet 

met begeleiding. 

Door meer bekendheid met het wekelijks beweeg-activiteitenaanbod (MBvO-zitdansen-bewegen op 

muziek-koersbal etc.) en door aandacht voor bewegen en vitaliteit tijdens verschillende 

themaweken/-dagen (bv. Olympische beweegweek, de vitaliteitsweek, Haarlemse muggenronde, 

Sjoelmarathon, seizoenswandelingen) kunnen steeds meer bewoners enthousiast gemaakt worden 
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om mee te doen. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door de onmisbare hulp van de vele vrijwilligers 

en steeds meer mantelzorgers. 

Het aantal verwijzingen voor vitaliteitscoach en deelname aan activiteiten is toegenomen door de 

individuele kennismakingsgesprekken met nieuwe bewoners (door contact met de 

dagbestedingscoach), het driemaandelijks overleg met zorgcoördinatoren en frequenter contact met 

de behandeldienst, in het bijzonder de fysiotherapie. Waar namelijk de inzet van fysiotherapie stopt 

of vermindert, wordt een eventueel vervolg/nazorgtraject verzorgd door de vitaliteitscoach. De 

samenwerking met de zorgteams kan nog worden verbeterd door vitaliteit ook onderdeel van het 

zorgleefplan te laten worden. 

Tenslotte is in 2018 de voeding als belangrijk onderdeel van vitaliteit ook een aandachtsgebied 

geworden voor de Vitaliteitscoach. Deelname aan projectgroep Nieuw Voedingsconcept. Bij de 

nieuwe plannen wordt specifiek gelet op de verbetering van maaltijdbeleving, de cliënten-

tevredenheid en de mate van zelfredzaamheid vanuit een visie op beweeggerichte zorg.  

 

Voor individuele wensen hebben wij ook een Wensboom. In 2018 zijn diverse wensen vervuld, zoals 

 dagje naar de Dappermarkt; 

 een luxe etentje in het restaurant voor een bewoonster van de gesloten afdeling met haar 3 
dochters’; 

 dagje Apenheul met 2 bewoners; 

 een meezingmiddag in de Roos voor alle cliënten’; 

 een mooie rondrit en paling eten met een bewoner en zijn echtgenote; 

 een dagje Volendam (2 dames uit de Roos); 

 een dag naar de bruiloft van een kleindochter; 

 met 2 bewoners naar Panorama Mesdag; 

 optreden van een shantykoor voor allen; 

 een bewoner van Plato samen met zijn echtgenote op familiebezoek in Norg; 

 een middagje naar het NZH museum; 

 een dagje naar Egmond aan Zee en daar lunchen met 2 bewoners. 
 

Kortom, het aanbod is uitgebreid, meer belevingsgericht geworden en meer toegesneden op 

individuele wensen.  

 

Actie 2019 ev:. Vitaliteit als integraal onderdeel van het zorgleefplan maken. Uitbreiding activiteiten 

aanbod met meer specifieke beweegactiviteiten. 

Actie 2019 ev: De positieve ervaringen die zijn opgedaan met de coaches vitaliteit en daginvulling 

willen wij verbreden naar onze cliënten met een VPT. Daartoe zijn extra uren voor vitaliteitscoach 

aangevraagd. 

3.4  Familieparticipatie en inzet vrijwilligers  

3.4.1 Familieparticipatie  
Mantelzorgers worden ondersteund in hun soms zware rol door het houden van 

huiskamerbijeenkomsten en mantelzorgcafés, waar bepaalde centrale thema’s aan de orde komen. De 

afgelopen periode waren dat “Zingeving in de zorg”, “Omgaan met de ziekte van Parkinson” en “Anders 

omgaan met dementie”. Daarnaast wordt elke maand een informatieve mantelzorgnieuwsbrief gemaakt 

door een van onze vrijwilligers die zelf ook mantelzorger is, in samenwerking met de coördinator 

vrijwilligers/familieparticipatie.  

De afdelingen maken zelf nieuwsbrieven en organiseren jaarlijks enkele huiskamerbijeenkomsten, 

gericht op ontmoeting en het ophalen van informatie/ervaringen van familie en mantelzorgers. Zo 

waren er bijvoorbeeld een verwendag, Sinterklaasfeest, kerstbingo, kerstdiner en nieuwjaarsborrel 

van de afdeling Multatuli/Erasmus en organiseerde Spinoza Oudhollandse spelen, een familiedag 

en een kerstdiner. Afdeling Plato (de gesloten afdeling) organiseerde ook een Sinterklaasfeest en 

kerstdiner. Bij Socrates/Coornhert vond een kerstdiner plaats.  
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Op 15 april 2018 startte Zorggroep Reinalda i.s.m. Kennemerhart een Odensehuis in een 

wijkcentrum waar ook het Inloophuis, de Herstelacademie en DOCK bij betrokken zijn. Een 

Odensehuis is een laagdrempelige informatie-, advies- en ontmoetingsplek voor mensen met 

(beginnende) dementie, mantelzorgers en hun familie en vrienden. Er is ruimte voor ontmoeting, 

ondersteuning, activiteiten en advies. Een Odensehuis biedt een stem aan mensen met dementie 

en de mantelzorgers. Het is een veilige plek naast hun eigen woonomgeving waar ze zich’ thuis’ 

kunnen voelen. De Informatievoorziening is bestemd voor een brede groep geïnteresseerden.  

Tot slot wil Zorggroep Reinalda dat mantelzorgers en andere naasten zich welkom voelen om mee 

te eten (zowel met ontbijt, lunch als avondeten) en draagt dit beleid actief uit.  

In 2018 is gestart met een pilot voor het cliëntenportaal, zodat cliënten en naasten zelf toegang tot 

het cliëntendossier kunnen krijgen. Voortgang van dit cliëntenportaal zal in 2019 nog nader worden 

bekeken. 

Projectmedewerker mantelzorgbeleid en familieparticipatie wordt in 2019 geworven. 

Actie voor 2019 ev: Toegang voor cliënten en naasten in ECD wordt nog verder doorontwikkeld. 

Hiertoe is extra uren applicatiebeheerder aangevraagd die deze implementatie begeleidt. 

Daarnaast wordt met een medewerker mantelzorgbeleid ingezet op versterking van de verbinding 

met familie en mantelzorgers. 

3.4.2 Vrijwilligers  
Zorggroep Reinalda beschikt over een grote groep vrijwilligers die door de coördinator vrijwilligers 

en recreatie worden ingezet ter ondersteuning van de activiteitenbegeleiding, ter ondersteuning van 

de gastvrouwen bij de maaltijden en verzorging in de huiskamers, voor individuele wensen van 

cliënten zoals bijvoorbeeld een wandeling, als hulp bij het recreatief en welzijnsprogramma in het 

atrium, etc.  

Er is al een aantal jaren een ontwikkeling aan de gang waarbij vrijwilligers meer dan voorheen zelf 

ook begeleiding nodig hebben en dit werk doen in het kader van hun eigen participatie. Zorggroep 

Reinalda zorgt voor de benodigde begeleiding.  

Samen met de vrijwilligersacademie hebben wij de cursus “Omgaan met dementie” voor vrijwilligers 

georganiseerd. De vrijwilligers maken gebruik van het aanbod cursussen en workshops dat door de 

Vrijwilligers Academie wordt aangeboden. Om de betrokkenheid van de vrijwilligers te versterken en 

te ondersteunen zijn in 2018 een aantal activiteiten georganiseerd voor zowel medewerkers als 

vrijwilligers, zoals een zomerborrel en de pub quiz. 

Actie voor 2019 ev: In 2019 worden de mogelijkheden voor e-learning voor vrijwilligers 

onderzocht. Verder zullen de initiatieven om sociale aangelegenheden te combineren voor 

medewerkers en vrijwilligers gecontinueerd worden.  

Voor de hercertificering van het “Vrijwillige inzet, Goed geregeld” keurmerk voor vrijwilligers, die in 

2019 plaatsvindt, zal een vrijwilligerstevredenheidsonderzoek worden uitgevoerd. 

3.5  Wooncomfort  
Bewoners kunnen grotendeels zelf hun appartement inrichten. Ook is het toegestaan om een 

huisdier te houden, mits de bewoner/diens mantelzorgers zelf voor het dier kunnen zorgen en 

eventuele extra benodigde schoonmaak zelf uitvoeren of bekostigen. De inrichting van de afdeling 

Plato (gesloten afdeling) is in 2017 aangepast. Met behulp van een binnenhuisarchitect zijn ruimtes 

aangepast en meer belevingsgericht gemaakt. De verlichting is aangepast op de afdeling en er is 

gewerkt aan het aanschaffen van geschikter meubilair.  

In maart 2018 is een proef gestart met het gebruik van zogenaamde “zorgriemen” die in combinatie 

met een detector bij de uitgangen een signaal geven als een cliënt het pand verlaat. De cliënt kan 

via GPS gelokaliseerd worden. Daarnaast zijn op de liftdeuren en een aantal uitgangen bestickering 

aangebracht zodat mensen met oriëntatie- en geheugenproblemen minder snel naar buiten gaan of 
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in een trappenhuis verdwijnen. In navolging van deze proef willen we zorgtechnologie op grotere 

schaal gaan inzetten om het wooncomfort voor cliënten te vergroten. Cliënten met nog milde 

dementie of Mild Cognitive Impairment (MCI) kunnen alleen naar buiten toe, maar de kans bestaat 

dat hij of zij de weg niet meer terugvindt. Reinalda vindt het belangrijk dat cliënten de regie over hun 

eigen leven kunnen behouden. Daar hoort o.a. het maken van een wandeling buiten een locatie bij. 

Met behulp van GPS (Global Positioning System) is het mogelijk voor bepaalde cliënten een locatie 

te kunnen verlaten. De techniek maakt het mogelijk om de positie van een cliënt op een elektronisch 

kaartbeeld zichtbaar te maken. Tevens is het mogelijk dat de cliënt via een noodknop een 

spreek/luisterverbinding kan opzetten met de desbetreffende afdeling. 

Binnen Reinalda is de behoefte om PG-cliënten zoveel mogelijk vrijheid te geven door middel van 

het instellen van leefcirkels waarmee de veiligheid van de cliënten zo goed mogelijk kan worden 

gegarandeerd. In de gewenste situatie krijgt de desbetreffende zorgafdeling een melding als een 

cliënt een leefcirkel verlaat, of een voor de cliënt gesloten deur staat.  

Een ander thema waar we in 2018 mee aan de slag zijn gegaan is “voeding” (zie ook H3.2). Daartoe 

is een project gestart om de voorbereidingen te treffen om te realiseren dat alle maaltijden voortaan 

door de keuken worden bereid. Daarnaast is er extra aandacht voor beleving en individuele 

(di)eetwensen. 

Actie 2019 ev:. Aanschaf van toegangscontrole en domotica is aangevraagd bij de extra middelen. 

Opheffen kwaliteitsverschil warme maaltijden op de verschillende locaties in huis, zodat alle 

cliënten van een lekkere maaltijd kunnen genieten. 

Meer aandacht voor het belevingsaspect bij de maaltijd om zowel het welbevinden als voldoende 

voedselinname te verbeteren. Inzet diverse toepassingen van zorgtechnologie t.b.v. wooncomfort 

voor mensen met milde dementie en mensen met ernstige dementie.  
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4.  Veiligheid  
Wij beoordelen zelf de mate waarin wij voldoen aan het thema Veiligheid als:  

          

De 4 indicatoren (medicatieveiligheid, decubituspreventie, gemotiveerd gebruik van 

vrijheidsbeperkende maatregelen en advance care planning) zijn gemonitord. De uitkomst van 

deze indicatoren over de basisveiligheid zijn op 28 juni 2018 aangeleverd bij de Openbare 

Database van het Zorginstituut.  

4.1  Medicatieveiligheid  
In 2018 heeft een aantal ernstige incidenten plaatsgevonden rondom medicatieveiligheid. Dit betroffen 

incidenten met betrekking tot dubbele controle risicovolle medicatie en BEM-codes (BEM = beheer eigen 

medicatie code). Hierop is een verbeterplan opgesteld door de manager Zorg&Welzijn. Dit betrof extra 

controles door teamleiders en de kwaliteitsverpleegkundige. 

Dit heeft geleid tot verbetering van de medicatieveiligheid; het aantal MIC meldingen betreffende het 

ontbreken van een 2e paraaf bij risicovolle medicatie nam significant af en alle BEM codes zijn ingevoerd 

in Medimo, zodat direct zichtbaar is op de deellijst welke zelfstandigheid een cliënt op dit gebied heeft. 

De medicatiereviews door de apotheek en de specialisten ouderengeneeskunde (SO) vinden 1x per 

kwartaal plaats; ook met de nieuwe apotheek is dit inmiddels opgepakt en worden als zeer 

waardevol ervaren. Deze medicatiereviews worden m.b.v. het start/stopsysteem uitgevoerd en 

iedere cliënt wordt minimaal 1x per jaar besproken. Antipsychotica- en antibioticagebruik komt 

tijdens deze medicatiereviews uitgebreid aan de orde. Er wordt naar kwaliteit gekeken maar ook 

naar kostenaspecten. Reflectie in het lerend netwerk met andere specialisten ouderengeneeskunde 

heeft nog niet plaatsgevonden, dit moet nog vorm gaan krijgen. Een Farmacotherapeutisch Overleg 

(FTO) met de apotheek en eventuele huisartsen vindt uit tijdgebrek (nog) niet plaats.  

  

De MIC commissie heeft in samenwerking met de medicatiecommissie zichtbare trends in 

medicatiemeldingen gevolgd en geanalyseerd, waardoor enkele verbetertrajecten hebben 

plaatsgevonden zoals extra controlerondes na iedere medicatie deelronde en de pilot van 

medicatiedelen tijdens ADL i.p.v. een vaste medewerker voor medicatiedelen. Al met al vinden we 

de medicatieveiligheid nog niet continu op voldoende niveau. Met name het doorlopen van de 

PDCA-cyclus is bij het opvolgen van fouten een aandachtspunt.  

Het aantal medicatiemeldingen is in 2018 door een gerichte aanpak van onverwachte audits en 

scholing significant verminderd ten opzichte van 2017, een afname van maar liefst 26% (zie ook 

Hoofdstuk 5.1.2) 

  

Actie 2019 ev: In overleg met de apotheek zal gekeken worden hoe het Farmacotherapeutisch 

Overleg (FTO) in de huidige overlegstructuur kan worden ingebed.  

Actie 2019 ev: Continue en systematische aandacht voor medicatieveiligheid. De 

meldingsbereidheid is groot, het aantal fouten neemt gelukkig af . Middelen zijn aangevraagd voor 

interne auditoren en de Medimo app ter ondersteuning van dubbele medicatiecontrole. De 

kwaliteitsverpleegkundige waarvoor extra middelen zijn aangevraagd speelt hierin ook een 

belangrijke rol.  

4.2  Decubituspreventie  
In de zomer en het najaar van 2018 zijn weer opnieuw de prevalentiemetingen omtrent decubitus 
uitgevoerd. De meting is net als vorig jaar uitgevoerd met behulp van Mijn Verbetermeter en is uitgevoerd 
door de kwaliteitsverpleegkundige en leerlingen die in deze periodes aanwezig waren. 
In de meting bij bewoners van Zorggroep Reinalda wordt naast decubitus graad 2-4 ook categorie 1 
meegenomen. Dit zodat er ook op een juiste manier kan worden gekeken naar de preventie van decubitus 
en tijdig kan worden ingegrepen om erger te voorkomen. Dit is anders bij de Landelijke prevalentie meting 
waarbij alleen wordt gekeken naar decubitus graag 1 vanwege het vaak verkeerd diagnosticeren.  
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Zoals eerder benoemd is gebruik gemaakt van mijn Verbetermeter. Hieronder de metingen schematisch 
weergegeven: 

 Mei/juni 2018 (n=150) November/december 2018 (n=146) 

Decubitus vanaf graad 1 11 cliënten (7,3%) 4 cliënten (2,7%) 

Decubitus graad 2 tot 4 10 cliënten (6,7%) 2 cliënten (1,4%) 

 
Dit is in een half jaar een daling van 5.3% binnen de organisatie. De landelijke prevalentie meting 
decubitus van 2015 scoort voor de chronische sector-WZW 7,1 % exclusief decubitus categorie 1.  
 
Ondanks het lage percentage en het feit dat wij onder het gemiddelde van de landelijke meting zitten is 
het aandacht hebben voor decubitus nog steeds een belangrijk onderdeel. Decubitus heeft ten alle tijden 
een negatieve invloed op de kwaliteit van leven. Uit de meting komt veelal naar voren dat er goed wordt 
geconstateerd dat er een risico op decubitus is maar dat de verdere acties die hierop volgen niet goed 
worden omschreven of zelf mogelijk niet worden uitgevoerd. Volgens plan zal daarom de meting dan ook 
2 keer per jaar worden blijven uitgevoerd om de percentages goed te kunnen blijven observeren en de 
preventie onder de aandacht te laten blijven. 
N.a.v. de uitkomsten van de meting zullen op de afdelingen casuïstiek besprekingen worden gehouden. 
Ook zullen de resultaten bij het middenkader overleg worden besproken. 
 
De aanbevelingen n.a.v. het onderzoek zijn als volgt: 

- Wanneer er een nieuwe bewoner op de afdeling komt wordt er meteen een risicosignalering 
afgenomen en verwerkt in het zorgleefplan; 

- Alle huidige zorgleefplannen moeten worden aangepast a.d.h.v. de risicosignaleringen, dit zodat 
de acties en doelen up to date zijn; 

- In de zorgleefplannen duidelijke acties verwerken buiten de gestandaardiseerde verwerking van de 
risicosignalering; 

- Kennis van medewerkers verhogen waardoor preventiemogelijkheden mogelijk sneller worden 
ingezet en risico’s sneller worden herkend; 

- Casuïstiekbesprekingen invoeren a.d.h.v. de uitslagen van de metingen; 
- Zorgleefplannen korter en bondiger houden zodat het overzicht blijft bestaan.  

 

Actie 2019 ev: In 2019 wordt de decubitus prevalentiemeting tweemaal uitgevoerd en wordt aan de 

hand van casuïstiekbesprekingen gekeken hoe decubitus nog meer kan worden voorkomen. De 

kwaliteitsverpleegkundige speelt hierin een belangrijke rol, evenals inzet van intern auditoren. Extra 

middelen zijn hiervoor aangevraagd. 

4.3  Gemotiveerd gebruik van vrijheidsbeperkende maatregelen  
De alternatievenbundel van Vilans is besproken in de M&M commissievergadering en door de 

aandachtsfunctionarissen verspreid op de afdelingen. Op de somatische afdelingen worden 

vrijheidsbeperkende middelen en maatregelen alleen gebruikt op eigen verzoek. Deze worden 

iedere 3 maanden geëvalueerd met het zorgteam en de artsen.  

  

Op Plato (gesloten afdeling) wordt vrijheidsbeperking ingezet bij bewoners met een RM (rechterlijke 

machtiging) of IBS (inbewaringstelling). Hiervoor wordt altijd de goedkeuring van de familie 

gevraagd. Het zorgteam gaf aan dat de alternatievenbundel op Plato nog niet veelvuldig wordt 

gehanteerd.  

 

De M&M commissie heeft in 2018 een interne audit van het zorgdossier uitgevoerd op de registratie 

van de vrijheidsbeperkende middelen en maatregelen. Bij alle teams was de registratie nu goed op 

orde, zowel op de papieren formulieren als in het zorgleefplan in het elektronisch dossier. In een 

paar gevallen ontbrak de beschrijving van een vrijheidsbeperkende middel of maatregel in het 

zorgleefplan of een handtekening van een cliënt of mantelzorger ontbrak. De 

aandachtsfunctionarissen blijven erop toezien dat de registratie goed wordt uitgevoerd. 
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Actie 2019 ev: De registratie van het gebruik van vrijheidsbeperkende middelen en maatregelen 

zal ook in 2019 goed worden gemonitord. Voor de komst van de Wet Zorg & Dwang zal een 

implementatieplan worden ontwikkeld door een in 2019 aan te stellen projectleider zorgverbetering. 

Het beter hanteren van de alternatieven bundel zal gecoacht worden door 

kwaliteitsverpleegkundige en verpleegkundig specialist. Voor deze functionarissen zijn extra uren 

aangevraagd.  

4.4  Advance care planning  
De vanuit het Kwaliteitskader verplichte indicator “preventie van acute ziekenhuisopname” is 

vervangen door de indicator “Advance care planning”.  

Voor het zoveel als mogelijk voorkómen van acute ziekenhuisopnames is een doorlopend gesprek 

met cliënt en familie nodig over de door hen gewenste en medisch gezien mogelijke zorg, ook 

rondom het levenseinde. Met de nieuwe indicator wordt gemeten in hoeverre deze afspraken zijn 

vastgelegd in het zorgdossier. 

De gezamenlijke afspraken over behandeling rond het levenseinde zijn eind 2018 gemonitord in het 

elektronisch zorgdossier. Gekeken is naar de ingevulde en ondertekende wilsverklaring. Deze is bij 

de somatische cliënten in 97,4% van de dossiers aangetroffen en bij de PG cliënten in 97,1% van 

de dossiers. 

Actie 2019 ev: De Specialisten Ouderengeneeskunde gaan tijdens de intake van nieuwe cliënten 

de wensen rondom het levenseinde bespreken en direct vastleggen in het dossier (in het verleden 

werd dit gesprek gevoerd door de zorgcoördinator). 

 

4.5  Meting zorginhoudelijke indicatoren (Meetweek)  
De volgende zorginhoudelijke indicatoren zijn in november 2018 in het elektronisch cliëntdossier 

gemeten bij alle intramurale cliënten en de VPT cliënten. Gekeken is naar: vrijheidsbeperkende 

middelen en maatregelen, gebruik psychofarmaca,), valincidenten en medicijnincidenten.  

De meting van de risicosignaleringen zorgproblemen is niet meer uitgevoerd omdat de toegevoegde 

waarde hiervan niet werd ingezien en deze meting ook niet meer verplicht hoeft te worden 

uitgevoerd. 

 

Actie 2019 ev: De aandachtsfunctionarissen medicatieveiligheid zullen samen met de Specialisten 

Ouderengeneeskunde een ambitie en plan formuleren om het gebruik van psychofarmaca te 

verlagen. Dit zal gecoacht worden door kwaliteitsverpleegkundige en verpleegkundig specialist. 

Voor deze functionarissen zijn extra uren aangevraagd.  
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5.  Leren en verbeteren van kwaliteit  
Wij beoordelen zelf de mate waarin wij voldoen aan het thema Leren en verbetering van kwaliteit 

als:  

          

5.1  Samen leren, waaronder deel uitmaken van lerend netwerk  

5.1.1 Lerend netwerk  
 

Zorggroep Reinalda vormt een lerend netwerk met Zorgcentra Meerlanden, Zorgcentra Aelsmeer 

en PCSOH. In 2018 heeft op kwartaalbasis overleg plaatsgevonden met bestuurders van het 

lerend netwerk. Afwisselend op locatie van één van de vier deelnemers. Onderwerpen die zijn 

besproken zijn o.a. intervisie en onderwerpen als omgaan met IGJ, RVT en media. Daarnaast 

hebben zij gesproken over ICT, outsourcing, werken met minder managers, terugdringen van het 

verzuim, oefening en locaties bij calamiteiten, arbeidsmarktproblematiek, werken aan 

kwaliteitsplan en kwaliteitsverslag, wel of geen eigen behandeldienst hebben en het delen van 

gevoelige informatie verkregen in het netwerk. Tot slot hebben zij een intentieovereenkomst 

ondertekend om de samenwerking te bekrachtigen. 

 

Daarnaast is er binnen het lerend netwerk ook contact tussen andere functionarissen dan de 

bestuurders: kwaliteit, zorg, facilitair en control/financiën. De kwaliteitsfunctionarissen van de vier 

organisaties uit het lerend netwerk zijn in maart, juli en november 2018 bijeen geweest De 

onderwerpen die aan de besproken zijn : 

• Kwaliteitsverslag 2017 en Kwaliteitsplan 2018; planning en uitwisseling  

• Nieuwe indicatoren basisveiligheid  

• Interne audits  

• Kwaliteitskader wijkverpleging 

• Wet zorg&dwang 

 

Medewerkers van PCSOH hebben twee keer deelgenomen aan de workshop participatiekliniek en 

medewerkers van meerdere organisaties van het lerend netwerk hebben het symposium 

“Professioneel” van de VAR van Zorggroep Reinalda in het najaar bijgewoond en workshops gevolgd. 

 

Actie 2019 ev: Uitbouwen lerend netwerk op de verschillende dimensies (verdieping en verbreding) 

door bijwonen bijeenkomsten en scholingen over en weer, meer uitwisseling van instrumenten, 

methodieken en medewerkers. Extra uren zijn opgenomen voor deelname aan dergelijke 

bijeenkomsten voor medewerkers door de organisatie heen. 

5.1.2 Samen leren binnen de organisatie  
Het samen leren binnen de organisatie willen we stimuleren. Hiertoe hebben we de volgende 

afspraken gemaakt: 

1. De fundering van samen leren en verbeteren wordt gevormd door de verplichte scholingen die 
voor iedereen gelden om een basisniveau van kwaliteit en veiligheid te kunnen garanderen.  

2. We werken systematisch aan het organisatie- en teamklimaat; een prettig organisatie- en 

teamklimaat/ teamdynamiek zorgt voor gezondere medewerkers die bereid zijn om aan hun 

team, aan henzelf en hun vak te werken.  

3. Teams geven bij het maken van de begroting ook wensen aan voor opleidingen die specifiek 

zijn voor hen. Daarin wordt dan een keuze gemaakt. 

Uitwisseling met lerend netwerk is één van de mogelijkheden (zie ook H5.2.1 Lerend netwerk).  

4. Teams kunnen gebruik maken van intervisiebegeleiding door de maatschappelijk werkende. 

Hiermee is gestart in 2018 en dit zal in 2019 verder worden ontwikkeld. 

Samen leren binnen de organisatie vindt eveneens plaats door participatiekliniekbijeenkomsten. 

Hierin ervaren medewerkers hoe het is om afhankelijk te zijn door handicaps aangemeten te krijgen 
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waarmee ze moeten eten, drinken, lopen en converseren. In 2018 zijn vier workshops 

georganiseerd waaraan ook medewerkers van het lerend netwerk deelnamen.  

In de teams zijn drie verpleegkundigen met focus op kwaliteit benoemd. Zij kunnen een deel van 

hun uren specifiek wijden aan kwaliteitsverbetering.  

Intervisie 

Intervisie was voor veel medewerkers onbekend. Aan de hand van de oplossingsgerichte 

intervisiemethode wordt dieper ingegaan op het handelen in een bepaalde casuïstiek waar 

medewerkers individueel mee te maken hebben. In de hulpverlening is het belangrijk om met 

aandacht te blijven kijken naar je eigen handelen. Met en van elkaar leren door op een reflectieve 

manier de achtergronden en oorzaken te onderzoeken, waardoor je beter zicht krijgt op je eigen 

functioneren en vaardigheden.  

Iedere deelnemer brengt een casus in. Gezamenlijk wordt besloten welke casus wordt behandeld. 

Onderwerpen die genoemd worden in de ingebrachte casussen zijn heel divers. Denk daarbij aan 

communicatie en samenwerking op de werkvloer, werkdruk (beleving), eenduidig werken en het 

delen van verantwoordelijkheid met collega’s. Onderwerpen betreffende bewoners zijn bejegening 

van bewoner naar de zorg medewerkers, cultuurverschillen, taalbarrière en communicatie binnen de 

zorgdriehoek.  

In 2018 heeft inmiddels één intervisiebijeenkomst plaatsgevonden en de eerste reacties zijn positief. 

Medewerkers vinden het prettig om hun casus gezamenlijk te bespreken en de bevindingen met 

elkaar te delen. Voor 2019 is een planning gemaakt om 2x per maand met een aantal medewerkers 

van zowel intramuraal als extramuraal intervisie te houden. 

Krachtgericht werken 

Het samen leren binnen de organisatie zal verder ontwikkeld worden door te gaan werken met 

zelfstandige teams en een omslag naar “krachtgericht werken”. Deze beweging hebben we in 2018 

voorbereid en zal in 2019 worden geïmplementeerd. 

Onder “Krachtgericht werken” verstaan wij het werken in zelfstandige teams, waarbij medewerkers 

zelf verantwoordelijk zijn voor het organiseren van het werk, bijvoorbeeld in de zorg. Ook zijn teams 

zelf verantwoordelijk voor besluitvorming en overleg, voor bepaalde keuzes rond scholing en 

deskundigheidsbevordering en voor de bereikte resultaten. Iedere medewerker heeft de 

professionele verantwoordelijkheid om een toegevoegde waarde te leveren in het zelfstandige 

team. Denk hierbij aan het vertegenwoordigen van een bepaald kennisgebied in je team, 

bijvoorbeeld medicatieveiligheid of zorgtechnologie.  

Iedere medewerker heeft de professionele verantwoordelijkheid een toegevoegde waarde te leveren 

in het zelfstandige team. Enerzijds is er in het team aandacht voor de competenties van de 

individuele medewerker, waarbij wordt uitgegaan van de kracht/ competenties van de individuele 

medewerker. Anderzijds is de medewerker zelf verantwoordelijk voor de ontwikkeling van haar of 

zijn talenten in het team.  

De medewerker formuleert zijn/ haar eigen leerbehoeftes, leeraanpak en leerproblemen. De 

medewerker is hierbij zelf verantwoordelijk dat hij of zij specifieke vakkennis op peil houdt. 

Zorggroep Reinalda faciliteert deze ontwikkelingen in de verschillende fasen van het 

implementatietraject. Alle teams krijgen teamcoaching.  

 

Actie 2019 ev: Het succes van de workshops participatiekliniek worden voortgezet in 2019 en 

gecombineerd met de introductiebijeenkomsten nieuwe medewerkers. Hiervoor zijn extra middelen 

aangevraagd. 

Actie 2019 ev: Verpleegkundigen met focus op kwaliteit zijn benoemd in de zorgteams. 

Actie 2019 ev: De omslag naar Krachtgericht werken zal vanaf voorjaar 2019 plaatsvinden. Teams 

krijgen teamcoaching. Ook blijft intervisie beschikbaar.  
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Van kwaliteitscommissies naar werken met kwaliteitsopdrachten 

Samen leren binnen de organisatie vond in 2018 ook plaats d.m.v. de zes kwaliteitscommissies:  

1. Medicatie  

2. Hygiëne en Infectie Preventie, waaronder voedselveiligheid (HACCP), hygiëne- richtlijnen 

(HIP commissie).  

3. Veiligheid, waaronder bedrijfshulpverlening (BHV), gebruik van domotica en zorgtechnologie 

t.b.v. de veiligheid van cliënten.  

4. M&M commissie, gaat over wettelijke regelingen op de BOPZ-afdeling waaronder Middelen en 
Maatregelen, zoals bedoeld in de Wet Bijzondere Opname Psychiatrische Ziekenhuizen 
(BOPZ).  

5. Melding Incidenten Cliënten (MIC). De commissie houdt zich bezig met het bundelen van 
informatie over (bijna) incidenten en calamiteiten op organisatieniveau, analyse hiervan en 
verbetervoorstellen doen aan het MT. Tevens koppelt de MIC commissie specifieke trends in 
meldingen op het gebied van medicatieveiligheid, hygiëne en infectiepreventie en middelen en 
maatregelen terug aan de andere kwaliteitscommissies.  

6. Verpleegkundige Advies Raad (VAR).  

 

In de loop van het jaar bleek dat constructie van de 6 kwaliteitscommissies niet het gewenste 

resultaat lieten zien. Bij de meeste commissies was de opkomst op vergaderingen minimaal. Er 

werden wel initiatieven ontplooid door de commissies om de kwaliteit te verbeteren, maar de 

verbeteracties waren vaak eenmalig en niet blijvend. De gewenste Deming cirkel (Plan-Do-Check-

Act) werd maar ten dele doorlopen, waardoor geen implementatie van de nieuwe maatregelen 

plaatsvond. De commissies werken veelal reactief i.p.v. proactief. Ook was nog niet bij alle 

commissies een duidelijke doelstelling op papier gezet, waardoor geen beeld bestaat van de 

opdracht waaraan de betreffende commissie werkte, 

Na evaluatie met de voorzitters van de 6 kwaliteitscommissies, de kwaliteitsfunctionaris en 

bestuurder is besloten een stuurgroep kwaliteit te installeren met de kwaliteitsfunctionaris als 

voorzitter, die de aandachtsfunctionarissen vanuit de 6 commissies (plus ECD commissie en de 

Privacy en Informatiebeveiliging commissie) kwaliteitsopdrachten gaat verstrekken. Opdrachten 

kunnen teamgebonden zijn, maar ook organisatiebreed worden opgezet. Als deze stroom op gang 

gebracht is, zouden de aandachtsfunctionarissen (medewerkers uit de teams) zelf ook punten ter 

verbetering aan kunnen voeren aan de stuurgroep. Zo zal een mooie cyclische verbetering op gang 

komen. 

Op deze wijze worden verbeteropdrachten vanuit de stuurgroep kwaliteit naar de 

aandachtsfunctionarissen uitgezet. Zij voeren deze uit, met hun team of organisatiebreed. De 

aandachtsfunctionarissen koppelen de voortgang van de verbeterprojecten terug naar de 



  20 

stuurgroep. Daarnaast komen signalen van knelpunten en verbeterpunten vanuit de teams via de 

aandachtsfunctionarissen of rechtstreeks vanuit de aandachtsfunctionarissen weer bij de stuurgroep 

kwaliteit. Zo kan de stuurgroep weer gevoed worden, resultaten op de verbeterprojecten monitoren 

en weer nieuwe opdrachten uitzetten. 

Voor de tijdsinvestering die het uitwerken van deze verbeteropdrachten met zich meebrengen zijn 

extra gelden aangevraagd in 2019. 

De VAR commissie heeft ook zitting in de stuurgroep kwaliteit. In 2018 heeft de VAR tevens een 

advies uitgebracht over scholing omtrent Dementie, een themamiddag over dementie georganiseerd 

en een symposium met als thema “Professioneel”. Daarnaast is de VAR betrokken door de RvB bij 

de voorstellen rondom de organisatie veranderingen. Hier heeft de VAR positief over geadviseerd 

en aangegeven dat zij de inzet van coaching van teams belangrijk vinden. 

MIC meldingen 
Vergelijking MIC meldingen organisatiebreed 2017 t.o.v. 2018  

 

2017 

1e kw 

2017 

2e kw 

2017 

3e kw 

2017 

4e kw 

2017 

totaal  

2018 

1e kw 

2018 

2e kw 

2018 

3e kw 

2018 

4e kw 

2018 

totaal 

Medica

tie  297 247 234 280 1058   164  202  221  187  774 

Vallen 103 84 70 99 356   99  91  96  107  393 

Anders 54 45 55 49 203   37  23  33  32  125 

Totaal 454 376 359 428 1617   311  331  363  343  1348 

 

We zien een afname van het totaal aantal MIC meldingen van 17 % t.o.v. 2017. 

Bij de medicatiemeldingen is een afname van 26% zichtbaar. Verder in 2018 zichtbaar: 10% meer 

valincidenten. Dit heeft te maken met de steeds slechter wordende populatie, cliënten zijn veel 

minder mobiel als zij bij ons in zorg komen. 

  

Actie 2019 ev: De bestuurder zal ook in 2019 samen met het MT de rol en positionering van de 

stuurgroep kwaliteit blijven monitoren. Dit plan zal worden gefaciliteerd en gemonitord door de 

kwaliteitsfunctionaris en door een projectleider waarvoor extra uren zijn aangevraagd. Tevens 

zijn uren aangevraagd voor deelname van medewerkers aan deze commissies.  

 

HKZ certificering  

In 2018 heeft een tussentijdse audit van het HKZ keurmerk plaatsgevonden. Zorggroep Reinalda 

voldoet wederom aan de eisen van de volgende normen:  

• HKZ Norm Verpleeghuizen, Verzorgingshuizen en Thuiszorgorganisaties: 2015  

• HKZ Norm Verpleeghuizen, Verzorgingshuizen en Thuiszorgorganisaties, Onderdeel 

Bemiddeling: 2015  

• HKZ Norm Algemeen Organisatiedeel rubrieken 4 t/m 9: 2015  

Tijdens de audit zijn 2 tekortkomingen gesignaleerd. Deze betroffen de opvolging van actiepunten 

van een interne audit vrijheidsbeperkende middelen en maatregelen en de intake van nieuwe 

cliënten. Daarnaast zijn er 6 observaties gemaakt en 2 mogelijke verbeteringen aangegeven. Voor 

de tekortkomingen en observaties is een plan van aanpak gemaakt dat regelmatig op voortgang 

wordt gemonitord door de kwaliteitsfunctionaris.  

Daarnaast wordt het Kwaliteitsmanagementsysteem up to date gehouden door bewaking van de 

revisietermijnen van documenten door de Kwaliteitsfunctionaris.  
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5.1.3 Algemene Verordening Gegevensbescherming  
Medio november 2017 heeft Zorggroep Reinalda een Functionaris Gegevensbescherming (FG) 

aangesteld. Een FG is een verplichte functionaris voor iedere organisatie die op grote schaal 

bijzondere persoonsgegevens verwerkt. Dit is één van de vereisten uit de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (AVG) die op 25 mei 2018 van kracht is gegaan. Deze AVG is de opvolger 

van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).  

De vereisten uit de AVG zijn vergelijkbaar met die uit de WBP, met als aanvulling de verplichte FG, 

de verplichting om een register op te stellen met alle verwerkingen van bijzondere  

persoonsgegevens (met een aantal verplichte items die hierbij in kaart gebracht dienen te worden) 

en het aantoonbaar kunnen maken van bewustwording van risico’s op het gebied van privacy bij de 

medewerkers.  

 

De volgende actiepunten zijn in de loop van 2018 uitgevoerd: 

 Nulmeting op basis van de AVG 

Uitgevoerd door adviesbureau Kader op 31 januari 2018. 

 Het instellen van een projectgroep Privacy- en Informatiebeveiliging 

In deze werkgroep, die onder leiding van de FG staat, zijn de afdelingen ICT, EAD, P&O, 

intramurale- en extramurale zorg en dagbesteding vertegenwoordigd. Deze werkgroep heeft 

gezorgd voor veel input vanuit de werkvloer, met name op het gebied van het signaleren van 

risico’s. In de vergaderingen van de werkgroep werd gezamenlijk gezocht naar de meest passende 

of geschikte oplossing om deze risico’s te beperken of weg te nemen. 

 Het opstellen van het verwerkingsregister 

Hierin zijn alle verwerkingen van bijzondere persoonsgegevens in kaart gebracht met de 

bijbehorende verwerkingsdoeleinden, bewaartermijnen en technische en organisatorische 

beveiligingsmaatregelen. 

 Verwerkingsovereenkomsten in kaart gebracht 

Ontbrekende verwerkingsovereenkomsten zijn alsnog aangeboden aan organisaties die bijzondere 

persoonsgegevens voor Zorggroep Reinalda verwerken. 

 Documenten m.b.t. AVG aangepast en/of opgesteld 

Het Privacyreglement is aangepast en de volgende documenten zijn opgesteld: Privacy- en 

Informatiebeveiligingsbeleid, Meldprocedure datalekken en een Procedure uitvoering rechten 

betrokkenen in het kader van de AVG. 

 Bewustwording medewerkers 

In alle reguliere overleggen binnen de organisatie heeft de FG een presentatie gegeven op het 

gebied van privacy- en informatiebeveiliging. 

 Data Protection Impact Assessment (DPIA) ofwel gegevensbeschermingseffectbeoordeling 

In de loop van 2018 bleek dat er in 2019 drie nieuwe applicaties in gebruik genomen zouden gaan 

worden. Hiervoor is een quickscan naar de applicatiebeheerders gestuurd om in te schatten of 

hiervoor een DPIA moest worden uitgevoerd voordat deze applicaties in gebruik genomen konden 

worden. In twee gevallen moest inderdaad een uitgebreide DPIA worden gedaan, in één geval 

ging het niet om het vastleggen van bijzondere persoonsgegevens en was dit dus niet nodig. 
 

Actie 2019 ev: De Functionaris Gegevensbescherming zal in 2018 mogelijke datalekken blijven 

monitoren en zorgen voor een continue bewustwording bij de medewerkers op het gebied van 

Privacy en Informatiebeveiliging. Ook zal de FG ondersteuning bieden bij verzoeken van cliënten 

om dataportibiliteit en inzage in dossiers.  

In 2019 zal een Declaration of Accountability (DoA) worden opgesteld door de organisatie en deze 

zal door een extern bureau worden geauditeerd. Extra uren voor de FG zijn aangevraagd voor 

2019. 
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6.  Leiderschap, governance en management  
Wij beoordelen zelf de mate waarin wij voldoen aan dit thema uit het kwaliteitskader als:  

          

In het kwaliteitskader verpleeghuiszorg worden zes thema’s onderscheiden als het gaat om 

Leiderschap, governance en management.  

1. Visie op zorg  

2. Sturen op kernwaarden  

3. Leiderschap en goed bestuur  

4. Rol en positie interne organen en toezichthouder(s)  

5. Inzicht hebben en geven  

6. Verankeren van medische, verpleegkundige en psychosociale expertise.  

  

In 2018 heeft Zorggroep Reinalda (ZGR) op onderstaande wijze gewerkt aan het onderdeel 

Leiderschap, governance en management en heeft hiermee de volgende resultaten bereikt. ZGR 

volgt de Zorgbrede Governance Code.  

  

Ad 1 en 2. Visie op zorg en sturen op kernwaarden  

De missie, visie en kernwaarden die in 2017 zijn geherformuleerd, hebben in 2018 nadere invulling 

gekregen. Op basis van onze uitgangspunten hebben wij onze doelen opgesteld voor 2018 en 

verder: waar ligt onze uitdaging? 

• Voor bewoners/cliënten een plaats waar eigen regie en kwaliteit van bestaan centraal   

staan; 

• Voor medewerkers en vrijwilligers een fijne plek om te werken; 

• Slim georganiseerd en een financieel gezonde organisatie; 

• Een professionele en betrouwbare samenwerkingspartner. 

 

Deze doelen zijn middels de Kaderbrief 2018 besproken met OR, Cliëntenraad en RvT en verspreid 

binnen en buiten de organisatie. De missie, visie en kernwaarden zijn tevens opgenomen in ons 

strategisch beleid voor 2019 en verder getiteld Zorgen met en voor elkaar (zie bijlage 2).  

  

Ad3. Leiderschap en goed bestuur  

De bestuurder is bij zoveel mogelijk activiteiten en bijeenkomsten aanwezig en houdt de organisatie 

tweewekelijks via een mail op de hoogte van hetgeen in het MT besproken is. Bovendien houdt zij 

(letterlijk en figuurlijk) een open-deuren beleid: inbreng en ideeën worden gewaardeerd. Speciale 

spreekuren nodigen medewerkers nog nadrukkelijker uit om met de bestuurder in gesprek te gaan. 

 

Het samen leren en verbeteren staat hoog op de agenda bij ons. Ruimte (in tijd) en ruimte om 

fouten te maken en nieuwe dingen te leren (leercultuur) zijn hierbij belangrijke voorwaarden. Er zijn 

daarom extra middelen gevraagd om ruimte te geven in tijd voor medewerkers in de zorg. 

Daarnaast is in 2018 een organisatiewijziging voorbereid die de omslag naar “Krachtgericht werken” 

met zelfstandige teams inzet. Dit brengt een leercultuur met meer zelfstandigheid en regie op de 

eigen ontwikkeling met zich mee. De wijziging vindt plaats vanaf voorjaar 2019.  

 

In 2018 speelden er enkele kwaliteitsissues, waaronder medicatieveiligheid. Er is intern onderzoek 

gedaan en een verbeterplan opgesteld, geïmplementeerd en geëvalueerd.  

 

De Raad van Bestuur is actief in regionale en landelijke samenwerking. Zo werken we met regionale 

partners samen in de uitvoering van gezamenlijke projecten rondom de regionale transitiegelden en 

werken we samen via Cazhem, een centraal aanmeldpunt artsen die met spoed een verpleeghuis 

zoeken voor hun patiënten in de avond, weekend, nacht. Ook wordt er samengewerkt met regionale 

partners op het gebied van werving/opleiding personeel. Daarnaast is eind 2018 besloten om aan te 

haken bij de Carantegroep, een landelijk samenwerkingsverband van 17 VVT en 

gehandicaptenorganisaties op het gebied van o.a. ICT, HR en administratie.  
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Klachten worden per kwartaal geëvalueerd samen met cliëntvertrouwenspersoon.  

Opbouw van het personeelsbestand is idealiter in beeld en ZGR kent ook een strategisch 

personeelsbeleid, maar dit is aan herijking toe. De krapte op de arbeidsmarkt in kwalitatieve en 

kwantitatieve zin zorgt ervoor dat een andere aanpak en handelwijze noodzakelijk is.  

 

Om te voldoen aan de Governancecode Zorg 2017 zijn de statuten van Zorggroep Reinalda 

aangepast. Ook zijn kleine aanpassingen doorgevoerd in de reglementen van de RvB en RvT, 

onder andere op het gebied van conflictregeling. 

  

Ad 4. Rol en positie interne organen en toezichthouder(s)  

Zorggroep Reinalda organiseert “tegenkracht” op verschillende manieren: 

 Regulier overleg met OR, Cliëntenraad en VAR. De VAR hebben wij ook statutair verankerd in 
onze organisatie. 

 Regulier overleg met de Raad van Toezicht. Daarnaast heeft de Raad van Toezicht twee 
werkbezoeken afgelegd (thema “voeding” en “kortdurend verblijf”). Ook is een bijeenkomst 
georganiseerd waaraan RvT, MT en een tiental medewerkers uit de organisatie deelnamen over 
ethische dilemma’s: vanuit welke waarden kom je tot keuzes? 

 Naast het overleg met de Cliëntenraad is er een Cliëntenpanel waarmee enkele malen per jaar 
overlegd wordt.  

 De bestuurder neemt deel aan een intervisiegroep voor bestuurders. 
  

Ad 5. Inzicht hebben en geven  

In de loop van 2018 bleek dat constructie van de 6 kwaliteitscommissies niet het gewenste resultaat 

lieten zien. Er is toen besloten een stuurgroep kwaliteit te installeren met de kwaliteitsfunctionaris 

als voorzitter, die de aandachtsfunctionarissen vanuit de 6 commissies (plus ECD commissie en de 

Privacy en Informatiebeveiliging commissie) kwaliteitsopdrachten gaat verstrekken. Opdrachten 

kunnen teamgebonden zijn, maar ook organisatiebreed worden opgezet. Als deze stroom op gang 

gebracht is, zouden de aandachtsfunctionarissen (medewerkers uit de teams) zelf ook punten ter 

verbetering aan kunnen voeren aan de stuurgroep. Zo zal een mooie cyclische verbetering op gang 

komen. Zie ook 5.1.2. 

 

Zorggroep Reinalda vormt een lerend netwerk met Zorgcentra Meerlanden, Zorgcentra Aelsmeer en 

PCSOH. In 2018 heeft op kwartaalbasis overleg plaatsgevonden met bestuurders van het lerend 

netwerk. Zie ook 5.1.1.  

 

De raad van bestuur is regelmatig op de werkvloer geweest in 2018. Ook de Raad van Toezicht 

komt tweemaal per jaar op werkbezoek. 

  

Ad 6. Verankeren van medische, verpleegkundige en psychosociale expertise  

De VAR is statutair verankerd in onze organisatie. De bestuurder heeft structureel overleg met de 

VAR. Ook de Raad van Toezicht heeft minimaal 1x per jaar een overleg met de VAR. 

De behandeldienst valt in 2018 onder de aansturing van de bestuurder. Ook is er een 

gestructureerd overleg met de twee specialisten ouderengeneeskunde aangaande medische zaken.  

  

Actie 2019 ev: De Raad van Bestuur wil meer contact met familie en mantelzorgers van cliënten. 

Hiertoe zullen er dialoogdiners worden georganiseerd per afdeling. Daarnaast zullen 

spiegelgesprekken worden georganiseerd om medewerkers meer te laten weten wat familie en 

mantelzorgers van cliënten bezighoudt en waar het beter kan bij Zorggroep Reinalda. Er zal een 

projectleider worden benoemd die het beleid en de activiteiten rond familie- en mantelzorgcontact 

gaat herijken.  
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7.  Personeelssamenstelling  
7.1  Personeelssamenstelling  
De mate waarin wij naar ons eigen oordeel voldoen aan de eisen uit het Kwaliteitskader op het 

terrein van Personeelssamenstelling is:  

          

    

Net als andere zorginstellingen in de regio merken wij dat het lastig is om voldoende en voldoende 

gekwalificeerd personeel te werven en te behouden. Het afgelopen jaar hebben wij gezien dat het 

aantal medewerkers ongeveer hetzelfde is gebleven, maar er heeft wel een kwaliteitsverschuiving 

plaatsgevonden: de mensen die onze organisatie verlieten waren hoger opgeleid dan de mensen 

die dit jaar bij onze organisatie zijn komen werken.  

7.2  Werving en behoud van personeel  
Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten (RAAT)  

In regionaal verband is een convenant afgesloten voor een aanpak voor het werven en behouden 

van personeel, het Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten, en Zorggroep Reinalda participeert hierin.  

Tezamen hebben wij de volgende ambities vastgesteld: Wij:  

* werken samen op gemeenschappelijke thema’s om de tekorten in de regio op de lossen  

* ondernemen acties waarmee wij laten zien dat wij aantrekkelijke en goede werkgevers zijn  

* zorgen samen voor een positief imago van Zorg & Welzijn in onze regio  

* organiseren gezamenlijk activiteiten om nieuwe medewerkers te werven  

* leiden samen op voor de regio  

* bieden potentiële medewerkers een optimale werk- en leeromgeving  

* zetten alles op alles om (nieuwe) medewerkers te behouden  

* werken samen aan goede arbeidsvoorwaarden en gaan hierop niet concurreren  

* maken gebruik van elkaars kennis en ervaring: we delen met elkaar en leren van elkaar  

  

Er zijn een vijftal actiepunten vastgesteld:  

1. Verhogen van instroom- en opleidingscapaciteit  

2. Positief beïnvloeden loopbaankeuze van jongeren en andere potentiële medewerkers  

3. Verhogen van opleidingsrendement  

4. Vergroten van opleidingsmogelijkheden  

5. Beter benutten van beschikbaar potentieel en bieden van aantrekkelijke werkomgeving en 

werkklimaat  

  

Zorggroep Reinalda koerst in 2018 op de instroom van een substantiële groei van het aantal 

leerlingen (ook anderstaligen).  

Om jongeren positief te beïnvloeden over het werken in de zorg én voor meer aandacht aan onze 

cliënten, worden scholieren tijdens vakanties, weekends en rond de maaltijden ingezet. Zij zorgen 

voor het vervoer van cliënten van en naar het restaurant en daarnaast geven 1 op 1 aandacht  

 

Wervingsfilmpjes  
Om meer gekwalificeerd personeel aan ons te binden, hebben wij korte filmpjes gemaakt waarin 

medewerkers met verschillende functies en van verschillende afdelingen worden gevolgd. Er wordt 

ingezoomd op de “unique selling points” van Zorggroep Reinalda.  

De filmpjes worden via social media verspreid o.a. via facebook en YouTube:  

https://www.youtube.com/watch?v=HgrGyk7FNGQ&feature=youtu.be  https://youtu.be/Qd15kVU2ET4  
  

  

https://www.youtube.com/watch?v=HgrGyk7FNGQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=HgrGyk7FNGQ&feature=youtu.be
https://youtu.be/Qd15kVU2ET4
https://youtu.be/Qd15kVU2ET4
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7.3  Medewerkerstevredenheidsonderzoek  
In april 2018 is er door de organisatie Effectory een onderzoek uitgevoerd onder de medewerkers. 

Met een respons van 69% (15% hoger dan de benchmark) hebben we genoeg aanknopingspunten 

om verder te gaan.  

We halen met het medewerkerstevredenheidsonderzoek waardevolle input op bij de medewerkers 

over wat er goed gaat en waar ruimte is voor verbetering. We staan bewust stil bij hoe we in ons 

werk staan en aan welke zaken we eigenlijk meer aandacht moeten besteden om beter ons werk te 

kunnen doen. Onder andere wordt ingegaan op de inzetbaarheid bevlogen- en betrokkenheid. De 

uitkomsten spelen een rol op organisatie, team en individueel niveau. Het onderzoek geeft ons – 

letterlijk – richting voor verbetering. We hopen dat teams meer stil gaan staan bij de vragen “hoe 

gaat het met ons?”, “hoe zitten we erin?”, “voelen we ons veilig?” en kunnen we dat ook met elkaar 

bespreken?  

Naast de mooie respons zijn er zaken om trots op te zijn en zaken om aan te werken zowel op 

organisatieniveau, als op team en medewerkers niveau. In het plaatje hieronder zijn de hoofdlijnen 

van de resultaten op organisatieniveau opgenomen. Alle medewerkers hebben een persoonlijke link 

ontvangen met de persoonlijke resultaten en die van hun team. De leidinggevenden hebben 

eveneens de resultaten van hun team(s) ontvangen. 

 

 
 

Leidinggevenden hebben een training/workshop gevolgd over hoe zij de resultaten konden 

interpreteren en hoe zij hiermee vervolgens met hun team(s) aan de slag konden gaan.  

De teamresultaten zijn besproken in het teamoverleg en een aantal teams is al met de 

verbeterpunten aan de slag gegaan.  
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7.4  Nieuw roosterpakket  
In februari 2018 is organisatie breed gestart met het zelf roosteren, waardoor medewerkers meer 

inzicht krijgen in de planning en organisatie, en meer invloed krijgen op hun daadwerkelijke 

werkdagen en werktijden. Zij krijgen meer grip op het gezond houden van de balans tussen werk en 

privé.  

7.5  Verzuim  
Per december 2018 is Reinalda overgestapt naar IDEO Advies, de nieuwe arbodienst. Hierbij 

hoorde ook de overstap naar een nieuw verzuimsysteem. Er is gekozen voor ‘verzuimsignaal’ per 

januari 2019. Doordat er in december geen verzuimsysteem was, zijn er geen verzuimcijfers van het 

laatste kwartaal van 2018. Deze cijfers zijn dan ook van kwartaal 1 t/m 3 van 2018. 

 

Het verzuimpercentage van 01-01-2018 tot 01-11-2018 is 7,49% (exclusief vangnet) . 

Uitsplitsing naar categorieën in verzuim levert het volgende beeld op:  

 

Gemiddeld 

aantal 

werknemers 

Ziekmeld-

frequentie 

Gemiddelde 

verzuimduur 

Ziekteverzuim-

percentage 

309,95 1,11 21,4 7,49% 

 

Bijdrage aan verzuimpercentage van verzuimduurcategorie 

[0-7] [8-42] [43-91] [92-182] [183-365] [366-730] 

Kort Middellang Lang I Lang II Lang III Lang IV 

0,75% 0,96% 0,47% 1,26% 1,87% 2,17% 

 

In 2018 is gebruik gemaakt van de organisatie Falke & Verbaan en is de gedragsmatige aanpak van 

het verzuim geïntroduceerd. In het eerste kwartaal is een quick scan gemaakt, in het tweede 

kwartaal volgde de consensus vorming over de visie op verzuim en zijn leidinggevenden getraind in 

het voeren van gesprekken, waarbij de focus ligt op het gedrag en niet op de klacht. Vanaf het 

derde kwartaal heeft een externe verzuimcoach de leidinggevenden hierin verder begeleid. 
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7.6 Indicatoren Personeelssamenstelling t.b.v. Zorginstituut Nederland 
De indicatoren Personeelssamenstelling 2018 die aan het Zorginstituut Nederland worden aangeleverd: 

Indicator Uitkomst Opmerkingen 

2.1.1 Aantal personeelsleden 259  

2.1.2 Aantal fte 151,6  

2.1.3 Percentage personeel met 

een arbeidsovereenkomst voor 

bepaalde tijd 

36,0%  

2.1.4 Percentage inzet 

uitzendkrachten / Personeel niet in 

loondienst 

5,1 %  

2.1.5 Percentage kosten 

uitzendkrachten / Personeel niet in 

loondienst 

5,0 % Dit is een inschatting, 

hoeveel fte wordt niet 

geregistreerd. 

2.1.6 Gemiddelde contractomvang 55,62  

2.2.1 Percentage fte per niveau Niveau 1: 6,92 % 

Niveau 2: 21,27 % 

Niveau 3: 46,04 % 

Niveau 4 en 5: 22,09 % 

Behandelaren /  

(para-)medisch: 2,42 % 

Overig zorgpersoneel: 1,25 % 

Leerlingen zijn 

opgenomen bij 

de niveaus 1 

t/m 5 

2.2.2 Aantal stagiairs 66  

2.2.3 Aantal vrijwilligers 170  

2.3.1 Ziekteverzuimpercentage 7,49 %  

2.3.2 Verzuimfrequentie 1,11  

2.4.1 Percentage instroom 22,22 %  

2.4.2 Percentage uitstroom 27,57 %  

2.4.3 Percentage doorstroom 

kwalificatieniveau 

2,47 %  

2.5.1 Fte zorg / cliënt ratio 151,6 / 176 = 0,86  

 

7.7  Waardigheid en Trots  
Vanaf begin 2017 zetten we met behulp van de middelen van waardigheid en trots ten behoeve van de 

cliënten en ten behoeve van deskundigheidsbevordering van het personeel een vitaliteitscoach, een 

dagbestedingscoach en een maatschappelijk werker in. Vooralsnog tot het einde van 2019. Nu bekend 

is dat de middelen hiervoor een blijvend karakter krijgen, zullen we t.z.t. deze functies evalueren om te 

kijken of dit goed aansluit bij de behoefte van onze cliënten, of dat aanpassing nodig is.  

Acties voor 2019 ev:  

• Personele bezetting teams (kwantitatief en kwalitatief) verbeteren door extra mensen en 

flexibilisering inzet personeel. Hiervoor zijn op verschillende plekken in de begroting extra 

middelen voor aangevraagd. Het gaat hierbij om: projectleider zorgverbetering, projectleider 

mantelzorgbeleid en familieparticipatie en verpleegkundigen met de focus op kwaliteit. 

• Verzuimcoach inzetten in het kader van continue en systematische aandacht voor daling 
ziekteverzuim. Hiervoor zijn extra middelen aangevraagd.  

• Kwaliteitsverpleegkundige en aanstellen verpleegkundig specialist. Hiervoor zijn extra 

middelen aangevraagd. 

• Coaches op werkvloer voor begeleiding leerlingen en stagiaires. Hiervoor zijn extra 

middelen aangevraagd voor uren praktijkbegeleiding en on-the-job coaches.  

• Strategisch personeelsbeleid wordt opgesteld door HR; onderdeel hiervan zijn 

medewerkers lunches / medewerkers op de thee en introductiebijeenkomst nieuwe 

medewerkers in 2019 

• WT middelen nu structureel, continueren we in 2019 zoals in 2018 
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8.  Gebruik van hulpbronnen  
Onze eigen beoordeling van de mate waarin wij voldoen aan de eisen gesteld bij het thema het 

Gebruik van hulpbronnen luidt:  

          

8.1  Versterken driehoek  
In de samenwerking tussen psycholoog, geestelijk verzorger en maatschappelijk werk is het 

versterken van de zorgdriehoek een groot uitgangspunt. Het zijn drie solistische functies waarin allen 

cliëntgericht werken en die in de praktijk veel overlap hebben. In 2018 hebben zij de samenwerking 

actief opgezocht en zijn ze gestart met een psychosociaal team. Structureel wordt er inhoudelijk 

overlegd om duidelijk af te stemmen om kwalitatieve zorg te borgen.  

De samenwerking werd niet alleen inhoudelijk als verrijkend ervaren, maar betekende ook dat er 

meer werk kon worden verzet. Hoewel ieder een eigen vakgebied heeft zijn er raakvlakken en is er 

soms overlap. Door expertise te delen ontstond er een betere afstemming en kon er efficiënter 

gewerkt worden.  

Maatschappelijk werk biedt een laagdrempelige toegankelijk voor praktische ondersteuning.  

Ondersteuningsvragen liggen op het gebied van materiële hulpverlening, verstoorde relaties in het 

netwerk, veranderende rollen, overbelasting van de mantelzorger, impact van verhuizing, 

verliesverwerking en soms hele praktische vragen waar niet zo gemakkelijk een snel antwoord op te 

vinden is.  

 

Verder is het goed om te kunnen melden dat de implementatie van de meldcode huiselijk 

geweld/ouderenmishandeling middels een aandacht functionaris en een werkgroep met 

contactpersonen succesvol is verlopen. De meldcode is goed bekend en waar nodig weten de 

medewerkers Veilig Thuis te vinden. Er is diverse malen om advies gevraagd en er zijn in totaal 3 

meldingen gedaan . De samenwerking met Veilig Thuis verloopt prettig; er is een vast contactpersoon 

van Veilig Thuis die deelneemt aan de vergaderingen van de werkgroep en vanuit het Reinaldahuis 

neemt de Aandachtsfunctionaris deel aan het consultatienetwerk van Veilig Thuis.  

 

Acties voor 2019 ev:  

De landelijke richtlijnen van de meldcode zijn aangepast, waardoor de interne procedures 

geactualiseerd en aangepast moeten worden. Mede ten gevolge van de interne reorganisatie moet 

ook de samenstelling van de werkgroep opnieuw worden bekeken. Het lijkt wenselijk een tweede 

aandachtsfunctionaris aan te stellen; de functie van maatschappelijk werk ligt hierbij het meest 

voor de hand. 

 

8.2  Overige hulpbronnen  
Op diverse vlakken wordt bijgedragen aan de kwaliteit van de onze zorg-, dienstverlening en 

bereikbaarheid: 

• Zorgtechnologie: In 2018 is een programma van eisen (PvE) opgesteld en deze aangeboden 

aan vijf leveranciers. Het PvE omvat o.a. de volgende onderwerpen: personen zoekinstallatie, 

leefcirkels, bewakingsfuncties (bewegingsdetectie, halsalarmen) en cameratoezicht bij de 

hoofdingang. Tevens gaan de zorgmedewerkers gebruik maken van smartphones i.p.v. een 

DECT toestel. De zorgtechnologie wordt zo ingezet dat de veiligheid en de zelfredzaamheid 

van de intramurale cliënten wordt vergroot, en dat door het gebruik van de techniek de 

zorgmedewerker op een efficiëntere en effectievere ondersteuning aan haar cliënten kan 

geven. Dit zal in 2019 zijn beslag krijgen. 

• Bereikbaarheid: In 2018 is een pakket van eisen (PvE) opgesteld omtrent bereikbaarheid, ook 

dit PvE is aangeboden bij vijf leveranciers. In het PvE wordt uitgegaan van het principe 

“Mobiel tenzij”. Op basis van een gebruikersprofiel wordt vastgesteld of een medeweker de 

beschikking krijgt over een mobiele telefoon of een vast toestel. Beide hebben dezelfde 

functionaliteiten. 
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• In 2018 is een “dashboard” met stuurinformatie geïmplementeerd. Dat levert op teamniveau 

stuurinformatie op, onder ander om te zorgen dat de inzet van personeel strookt met de ZZP-

mix op dat moment (zie ook hoofdstuk 6 voor acties). De leidinggevenden zijn getraind om de 

informatie uit het stuurboard te begrijpen en gebruiken.  

• Duurzaamheid: in 2017 was de huidige verlichting in het Reinaldahuis al vervangen door LED 

verlichting en in 2018 is subsidie aangevraagd voor het plaatsen van zonnepanelen. 

Zorggroep Reinalda scheidt daarnaast al haar afval. Verder wordt er bij inkoop afgewogen of 

er sprake is van mogelijkheden voor hergebruik. In 2019 zal een projectleider het project 

Green deal gaan begeleiden. 

• Samenwerking SIG 

In 2018 is er een verkennend onderzoek gestart naar mogelijkheden om de samenwerking aan 

te gaan met de SIG. De SIG is een organisatie die mensen met een beperking ondersteunt. 

Zorggroep Reinalda en de SIG zijn een samenwerking aangegaan met de intentie om een groep 

van minimaal acht medewerkers 5 dagen per week dagbestedingsactiviteiten te laten verrichten 

bij ons. De samenwerking heeft als doel om enerzijds onze kwaliteit te verhogen en de kosten te 

verlagen en anderzijds een plek te bieden aan de medewerkers van dagactiviteiten van de SIG  

In het 4e kwartaal van 2018 is gestart met de implementatie van deze samenwerking. Vanaf 16 

oktober 2018 werken er 2 medewerkers iedere dinsdag naar tevredenheid in het restaurant. 

Eind december 2018 waren dat inmiddels 3 medewerkers. De cliënten worden 

begeleid/aangestuurd door een begeleidster dag besteding in dienst van de SIG en door het 

team van keuken / restaurant. Het tempo van de uitbreiding van het aantal cliënten wordt 

gedicteerd door het aanbod van geschikte cliënten vanuit de SIG. 

Inmiddels is er een projectleider aangesteld om de implementatie in goede banen te leiden. 

 

Actie 2019 ev:  

Extra middelen zijn opgenomen voor implementatie van een nieuw zusteroproepsysteem en 

inzet van domotica.  

Uitbreiding van de samenwerking met de SIG (gehandicaptenorganisatie in Noord- en Midden 

Kennemerland) naar de inzet van cliënten van de SIG bij dagbestedingsactiviteiten. Green deal 

project uitvoeren 
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9.  Gebruik van informatie  
Onze eigen beoordeling van de mate waarin wij voldoen aan de eisen gesteld bij het thema het 

Gebruik van informatie luidt:  

          

9.1  Clientoordelen  
Cliëntinformatie wordt met verschillende instrumenten opgehaald:  

• NPS/NPS+ meting  

• Zorgkaart Nederland  

• Cliëntenpanel  

• Huiskamerbijeenkomsten (zie H3.4.1) 

• Mantelzorgcafé (zie H3.4.1) 

• Gesprekken “Maak jij het verschil” (zie H2.2) 

• Klachten  

9.1.1 NPS/NPS+ meting  
De Net Promotor Score (NPS) is de uitvraag bij cliënten aan de hand van de aanbevelingsvraag. De 

NPS wordt berekend door het percentage promotors (cijfers 9 of 10) te verminderen met het 

percentage criticasters (cijfers 0 t/m 6). De passief tevreden respondenten zijn de cijfers 7 en 8.  

Wij hebben in 2018 deze aanbevelingsvraag gecombineerd met de uitvraag naar onderwerpen 

waarover cliënten tevreden zijn en onderwerpen waarover zij niet zo tevreden zijn. Tevens hebben 

wij de herkenbaarheid van onze kernwaarden uitgevraagd.  

De uitvraag hebben wij gedaan via interviews (intramuraal somatiek en extramuraal VPT) en 

schriftelijke enquête (contactpersonen PG cliënten intramuraal en extramurale wijkverpleging 

cliënten).  

NPS uitkomst 

NPS somatiek (n=30) NPS Contactpersonen PG (n=30) 

 

 

 

 

NPS wijkverpleging (n=37) NPS VPT cliënten (n=23) 

 

 

 

 

De resultaten zijn opgenomen in bijlage 3 “Uitkomst NPS meting”.  

 

Conclusie: 

 Er is een flinke afname te zien in de tevredenheid van de cliënten somatiek; de CP PG zijn iets 

minder tevreden dan in 2017. Positief is het feit dat er bij de cliënten somatiek geen cijfers lager 

dan een zes zijn gegeven. Bij de contactpersonen van de PG cliënten zat één zeer negatieve 

reactie. Het aanbod van activiteiten wordt zowel door cliënten als door contactpersonen als positief 

ervaren, evenals de persoonlijke/warme aandacht en bejegening. Op het gebied van 

communicatie, wachttijd na bellen, maaltijden, huiskamers en schoonmaak valt nog het één en 

ander te verbeteren. Het nieuwe voedingsconcept en de ondersteuning op de huiskamers vanuit 

de extra gelden sluit hier al mooi bij aan. 

46,7 53,4 

cijfers 8,9,10

cijfers 6 en 7

cijfers 0 t/m 5

80,0 16,7 3,3 

cijfers 8,9,10

cijfers 6 en 7

cijfers 0 t/m 5

78,3 21,7 

cijfers 8,9,10

cijfers 6 en 7

cijfers 0 t/m 5

78,3 21,7 

cijfers 8,9,10

cijfers 6 en 7

cijfers 0 t/m 5
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 Extramuraal wijkverpleging: Bij team paars was de respons te laag om een representatief beeld te 

krijgen van de cliënttevredenheid. De cliënttevredenheid is gelijk gebleven bij team wit/rood/blauw. 

Geen cijfers lager dan een zes gegeven. Verbeterpunten zijn er op het gebied van communicatie 

en overdracht en de grootte en wisseling in de teams. De cliënten zijn tevreden over de 

zorgverleners. 

 Extramuraal VPT: team groen een flinke toename tevredenheid, team geel gelijk gebleven. Geen 

cijfers lager dan een zes gegeven. Ook hier verbeterpunten op het gebied van communicatie en 

wisseling in teams. Over de schoonmaak en het nakomen van afspraken zijn de cliënten tevreden. 

 Bij de herkenning van de kernwaarden zien wij in de intramurale zorg met name “tolerant” als 

meest herkenbaar. Dit is een mooie opsteker voor ons Roze loper certificaat. Bij de extramurale 

wordt de kernwaarde “persoonlijk” het meest herkend; dit komt ook terug in de positieve punten die 

benoemd zijn door de cliënten. 

9.1.2 Zorgkaartnederland  
Zowel in 2017 als in 2018 hebben wij in onze locaties posters opgehangen om cliënten en 

mantelzorgers te wijzen op de mogelijkheden van zorgkaartnederland. Tevens hebben we op de 

achterkant van visitekaartjes van diverse functionarissen zoals wijkverpleegkundigen en teamleiders 

een afbeelding van zorgkaartnederland laten drukken. Patiëntenfederatie Nederland  

(NPCF) is twee keer in het Reinaldahuis geweest om reviews op te halen bij cliënten  

(interviewteams) en tevens hebben telefonische interviewteams van NPCF reviews verzameld van 

mantelzorgers en contactpersonen.  

In totaal zijn in 2018 vijftig reviews geplaatst voor het Reinaldahuis. Zie bijlage 4 “Reviews 

Zorgkaartnederland”.  

 

Conclusie: 

 Interviewteams blijven nodig om voldoende feedback te krijgen op Zorgkaart Nederland. 

 Grote tevredenheid over activiteiten, gebouw/appartement en het contact met medewerkers.  

 Aandachtspunten zijn de werkdruk bij medewerkers waardoor zij weinig tijd voor bewoners 
hebben, te veel wisselend personeel, communicatie/afspraken nakomen en schoonmaak. 

 

9.1.3 Cliëntenpanel  
Het cliëntenpanel is in 2018 twee keer bijeen geweest met de bestuurder en de kwaliteitsfunctionaris. 

Beide bijeenkomsten hebben plaatsgevonden aan de hand van een bepaald thema. De eerste 

bijeenkomst in mei betrof het thema “pesten” en de tweede bijeenkomst het thema “palliatieve zorg”. 

Uit deze bijeenkomsten bleek dat beide thema’s in bredere zin opgepakt moeten worden. Dit kan in de 

vorm van huiskamerbijeenkomsten of een mantelzorgcafé.  

Ook zijn we voornemens om dialoogdiners en spiegelgesprekken te gaan organiseren om een grotere 

groep van cliënten te betrekken bij het actief ophalen van cliëntinformatie. 
 

9.1.6 Klachten  
Klachten kunnen bij Zorggroep Reinalda op verschillende manieren binnenkomen. Dit staat 

beschreven in de Procedure Klachten en Meldingen (5.01). 

In 2018 zijn bij de cliëntenvertrouwenspersoon (CVP) in totaal 23 klachten binnengekomen en in 

behandeling genomen. 

De onderwerpen van de klachten waren: wijze en/of mate van zorg- en dienstverlening, bejegening, 

communicatie, teveel wisseling personeel, pesten en deskundigheid arts en/of verzorgend personeel. 
 

De cliëntenvertrouwenspersoon heeft gesprekken gevoerd met de desbetreffende cliënten, eventuele 

contactpersonen, een medewerker van Veilig Thuis, met een door de rechter aangestelde mentor van 

een cliënt, met de beide SO’s (Specialisten Ouderen Geneeskunde), teamleiders, zorgcoördinatoren, 

medewerkers het Servicebureau, managers en de Raad van Bestuur om goede afspraken te maken 

om dit in de toekomst te voorkomen. Uit de evaluatie blijkt dat deze afspraken bijna altijd werden 

nagekomen. 
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Bij het directiesecretariaat zijn in totaal 16 klachten van cliënten binnengekomen, waarvan 1 

anonieme klacht. 

De onderwerpen van de klachten betroffen: zorg- en dienstverlening, wachttijden na alarmering, 

communicatie, wasgoed en deskundigheid personeel. 

Op de klachten die niet anoniem zijn binnengekomen is schriftelijk gereageerd of deze zijn mondeling 

besproken met de cliënten/mantelzorgers en alle klachten zijn naar wens afgehandeld. 

De klachten over het wasgoed zijn direct doorgegeven aan de wasserij. 
 

Er zijn geen klachten van cliënten bij de geschillencommissie of rechter ingediend in 2018. 
 

Conclusie: 

In vergelijking met het voorgaande jaar: in 2017 zijn 20 klachten bij de cliëntenvertrouwenspersoon en 

9 klachten bij het directiesecretariaat binnengekomen. Bij het directiesecretariaat dus een toename 

van het aantal klachten.  

Bij de klachten via de cliëntenvertrouwenspersoon valt het op dat met name in het 1e kwartaal de 

klachten allemaal meervoudig zijn. Zowel in het 2e, 3e en 4e kwartaal een klacht over pestgedrag. Dit 

onderwerp is ook in het cliëntenpanel besproken en daar bleek dat pestgedrag van cliënten onderling 

regelmatig wordt gesignaleerd. Dit is een onderwerp dat in een breder perspectief bekeken zal 

worden, zoals bijvoorbeeld in het Mantelzorgcafé. 

In het 3e kwartaal een klacht over seksuele discriminatie; dit zal tevens bij de kerngroep Roze Loper 

worden gemeld. Deze kerngroep signaleert o.a. (seksuele) discriminatie binnen de organisatie. 

Buiten de klachten omtrent het pesten is een andere trend niet zichtbaar in de klachten die dit jaar bij 

de CVP zijn binnengekomen. 

 

Er is ook geen directe trend zichtbaar in de klachten die via het directiesecretariaat zijn 

binnengekomen. Dit betreffen los van elkaar staande onderwerpen. 

 

Actie 2019 ev: Pilots spiegelgesprekken en dialoogdiners organiseren op een aantal afdelingen 

zodat het team meer en direct verbonden wordt met de inventarisatie van cliëntoordelen.  
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Bijlage 1  Kaderbrief: Zorgen met en voor elkaar 
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Bijlage 2 NPS meting  
 Somatiek 

(n=30) 

Contactpersonen 

PG cliënten 

(n=30) 

Team 

rood/wit/blauw 

Wijkverpleging 

(n=35) 

Team paars 

(Roos) 

Wijkverpleging 

(n=2) 

Team geel 

VPT (n=14) 

Team groen VPT 

(Roos) (n=9) 

NPS 2018 46,7%* 80,0%** 80,0%* 50,0%* 71,4%* 88,9%* 

NPS 2017 75,9% 84,2% 80,5% 75,0% 71,4% 71,4% 

NPS 2016 56,7% 60,6% 77,9% 83,0% *** *** 

Meest 

herkenbare 

kernwaarde 

Tolerant (80%) Tolerant (86%) Persoonlijk (90%) Persoonlijk (87%) 

Verbeterpunten Communicatie, 

lang wachten 

nadat cliënt belt, 

maaltijden, 

huiskamers 

Persoonlijke 

verzorging, 

toezicht 

huiskamers, 

schoonmaak 

Communicatie, kleinere teams, minder 

wisseling personeel, overdracht 

Communicatie over de zorg en tijdstip 

van zorgverlening, inzage dossier door 

mantelzorgers, minder wisseling 

personeel 

Positieve 

punten 

Aanbod 

activiteiten, 

sfeer, 

persoonlijke 

aandacht 

Aanbod 

activiteiten, 

bejegening, 

warme aandacht 

zorg 

Zorgverleners vakkundig en zeer 

betrokken 

Persoonlijke zorg, afspraken worden 

nagekomen, schoonmaak 

Opmerkingen Zie bijlage 1 Zie bijlage 2 Zie bijlage 3 Zie bijlage 4 

* Geen cijfers lager dan een zes; ** 1x een nul gegeven; *** de respons was in 2016 te laag, geen gegevens 
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Bijlage 3 Reviews Zorgkaartnederland  
. 

Aantal 

reviews 

Gemidd

elde 

waarder

ing 

Positief negatief 

Januari 

2018: 8 

(interviews) 

7,6  Ruim appartement 

 Gastvrouwen en zusters lief en 
betrokken 

 Beste huis van Nederland, veel 
activiteiten, uitstekende 
maaltijden, snel geholpen, 
afspraken worden nagekomen, 
mooi appartement 

 Met respect behandeld, mooi 
appartement, eten goed, vooral 
de soepen 

 Tevreden over de schoonmaak 

 Vaak lang wachten op hulp 

 Eten is niet lekker 

 Niet tevreden over de 
schoonmaak 

 Personeel te druk 

Februari 

2018: 26 

(waarvan 23 

interviews) 

7,9  Groot en mooi appartement 

 Vriendelijk personeel  

 De kwaliteit van het eten is goed 

 Veel aanbod van activiteiten 

 Leuke band met het personeel 

 Afspraken worden nagekomen 

 Opmerkingen/ klachten worden 
voortvarend aangepakt 

 Respectvolle bejegening, 
aanpassing aan wensen van 
cliënt, goede communicatie ook 
met mantelzorg 

 Goede schoonmaak 

 Personeel herkenbaar aan kleur 
kleding 

 Medicatie wordt niet altijd 
tijdig verstrekt 

 Minder leuke contact met 
invalkrachten 

 Weinig contact met de buren 

 Communicatie met 
verpleegkundigen kan beter 

 Leerlingen worden niet goed 
begeleidt en hebben soms 
niet de juiste kennis 

 Uitstraling gesloten afdeling 
meer ziekenhuis dan 
woonhuis 

 Nadeel: roken op de kamer, 
rook/geur komt door 
openstaande deuren op de 
gangen 

 Veel wisseling van personeel 
binnen het team en minder 
personeel 

 Persoonlijke verzorging niet 
naar behoren 

 Afspraken maken gaat 
moeizaam, met name met 
arts  

 Parkeergelegenheid niet 
toereikend 

 Wel een eigen kamer, maar 
badkamer gedeeld, dat is 
jammer 

Maart 2018: 

7 (waarvan 

6 

interviews) 

8,3  Sfeer op de afdeling  

 Gezellige woonkamer 

 Liefdevolle verzorging 

 Bewegingsruimte bewoners 

 Fijne omgeving 

 Wordt rekening gehouden met 
wensen bewoners 

 Medewerkers zijn soms te 
lief 

 Parkeergelegenheid 
ontoereikend 
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April 2018: 3 

(interviews) 

 

8,3  Nadruk groepsaspect 

 Geluisterd naar wensen 
bewoners 

 Vriendelijk gebouw 

 Liefdevol en attent 

 Veel activiteiten 

 Met Kerst sfeervol 

 Personeel is makkelijk 
aanspreekbaar en informeren mij 
goed 

 Toegankelijkheid kamer is 
onhandig 

  Moeder zou meer aandacht 
moeten hebben 
 

 

Mei 2018: 1 

(interview) 

 

8,3  Ruim appartement 

 Gebouw prima geoutilleerd 

 Veel georganiseerd 

 Liefdevolle verzorging 

 Afspraken worden nagekomen 

 Geen leuke wijk 

 Schoonmaak soms matig 
 

Juni 2018: 1 

(interview) 

 

7,8  Moeder wordt aangesproken met 
mevrouw en achternaam 

 Personeel is bereikbaar voor 
vragen 

  

 Informatievoorziening kan 
beter 

 Gehoorapparaat niet altijd in 

 Onduidelijkheid over 
medicatie 

Juli 2018: 2 

(waarvan 1 

interview) 

 

9,4  Geweldige locatie 

 Thuisgevoel 

 Mooie entree 

 Verzorgd restaurant 

 Te weinig aandacht voor 
medicatie inname 

 Persoonlijke aandacht is 
minimaal 

Augustus 

2018: 1 

(interview)* 

 

4,7  

 
 Massaal gebouw 

 Kleinschaligheid is er niet 

 Personeel onvindbaar door 
werkdruk 

 Gebouw heeft meerdere 
defecten 

September 

2018: geen 

- - - 

Oktober 

2018: 1 

(interview) 

9,5  Vriendelijk personeel 

 Personeel werkt vol overgave 

 

November 

2018: geen 

- - - 

December 

2018: geen 

- - - 

    

Totaal 

Reinaldahui

s 50 reviews 

8,0   

Polderhuis: geen reviews in de periode januari 2018 – januari 2019 

De Roos; er waren twee reviews. Gemiddelde waardering: 6,0 (3,8 en 8,2) 

Van een was de melding dat ‘de uitnodiging te snel ging’; cijfer 3,8* 

* bij de review De Roos en de review Reinaldahuis van augustus 2018 hebben wij geprobeerd contact op 

te nemen met de cliënt/mantelzorger via de redactie van Zorgkaartnederland; dit is helaas niet gelukt. 
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Bijlage 4  Woordenlijst  
Afkorting  Betekenis  

ADL  Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen  

Arbo  Arbeidsomstandigheden  

AVG  Algemene Verordening Gegevensbescherming  

BHV  Bedrijfshulpverlening  

BOPZ  Bijzonder opname psychiatrisch ziekenhuis  

CR  Cliëntenraad  

ECD  Elektronisch Cliënten Dossier  

ELV  Eerstelijns Verblijf  

EVV  Eerst Verantwoordelijke Verzorgende  

FG  Functionaris Gegevensbescherming  

FTO  Farmacotherapeutisch Overleg  

GGZ  Geestelijke Gezondheidzorg  

GPS  Global Positioning System  

GRZ  Geriatrische Revalidatie Zorg  

HACCP  Hazard Analysis and Critical Control Point (voedselveiligheidsyteem)  

HKZ  Harmonisatiemodel Kwaliteitsbeoordelingen in de Zorgsector  

IBS  Inbewaringstelling  

IGZ  Inspectie Gezondheidszorg  

KvK  Kamer van Koophandel  

LOC  Landelijke Organisatie Cliëntenraden  

M&M  Middelen en Maatregelen  

MDO  Multidisciplinair Overleg  

MIC  Meldingen Incidenten Cliënten  

MPT  Modulair Pakket Thuis  

MT  Managementteam  

NPCF  Patiëntenfederatie Nederland  

NPS  Net Promotor Score  
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OR  Ondernemingsraad  

PAR  Professionele Adviesraad  

PCSOH  Protestants Christelijke Stichting Ouderenzorg Haarlemmermeer  

PDL  Passiviteiten van het Dagelijks Leven  

PG  Psychogeriatrie  

P&O  Personeel en Organisatie  

RIBW  Regionale Instelling voor Beschermende Woonvormen  

RM  Rechterlijke machtiging  

RVT  Raad van Toezicht  

SO  Specialist Ouderengeneeskunde  

VAR  Verpleegkundige en verzorgende Adviesraad  

VPT  Volledig Pakket Thuis  

VVT  Verpleging, Verzorging, Thuiszorg  

WBP  Wet Bescherming Persoonsgegevens  

Wkkgz  Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg  

WLZ  Wet Langdurige Zorg  

WMO  Wet Maatschappelijke Ondersteuning  

WOR  Wet op Ondernemingsraden  

WZW  Wonen, Zorg en Welzijn  

ZvW  Zorgverzekeringswet  

Z&W  Zorg en Welzijn  

  


