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Voorwoord 
 

Voor u ligt het Kwaliteitsplan 2023 Ouderenzorg. Bij de totstandkoming hiervan is geput uit 

verschillende documenten van Saxenburgh en zijn bijdragen geleverd door verschillende 

ondersteunende diensten van onze organisatie.  

De Coronapandemie heeft de afgelopen jaren zijn sporen nagelaten binnen de organisatie. Inmiddels 

zijn de werkzaamheden en scholingen weer zo veel mogelijk opgepakt. Naast de uitdagingen die deze 

periode opleverde heeft het ook positieve effecten gehad. Versnelde digitalisering, zoals thuiswerken 

en online-vergaderen, biedt ook mogelijkheden en kansen. Waar mogelijk en wenselijk wil 

Saxenburgh deze mogelijkheden behouden en hier gebruik van blijven maken. 

Nieuw is het “Strategisch meerjarenplan Ouderenzorg Saxenburgh 2023-2027” Dit plan wordt in het 

najaar 2022 voorgelegd aan de verschillende adviesgremia. 

Dit Kwaliteitsplan beschrijft hoe Saxenburgh voortdurend wil werken aan de kwaliteit van zorg, en 

daarmee een bijdrage levert aan de kwaliteit van leven van de cliënt en bewoner. Hoe worden de 

punten uit het “Strategisch meerjarenplan Ouderenzorg Saxenburgh 2023-2027” uitgewerkt en welke 

invloed heeft dit op onze medewerkers en bewoners en cliënten? 

Het kwaliteitsplan wordt voorgelegd aan de cliëntenraden, ondernemingsraad en de VVAR voor het 

einde van het jaar 2022. Daarna vindt definitieve vaststelling plaats door het management en de Raad 

van Bestuur. 
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Inleiding 
 

De strategie van Saxenburgh is erop gericht zich verder te ontwikkelen tot een zorgnetwerk 

organisatie. Dat wil zeggen: Saxenburgh biedt niet ziekenhuiszorg, ouderenzorg, thuiszorg en 

revalidatiezorg maar integrale Saxenburgh zorg in de regio. Het netwerk is opgebouwd langs deze vier 

lijnen waarin alle partijen een sterke wisselwerking hebben en onderling een afhankelijkheid hebben.  

Elk zorgonderdeel heeft zijn eigen visie, maar is wel onderling met elkaar verbonden door strategische 

doelstellingen. Binnen de ouderenzorg zijn verschillende zorgproducten: wonen, thuiszorg, 

dagbesteding en revalidatie. Onze ouderenzorg maakt onderdeel uit van een breed zorgnetwerk. We 

hebben een hypermodern ziekenhuis dichtbij en hebben thuiszorg, revalidatie en reactivering onder 

onze hoede. Dat maakt Saxenburgh uniek en bijzonder aantrekkelijk: wij kunnen elke vorm van zorg 

bieden in welke fase onze cliënt zich dan ook bevindt! 

In het najaar 2022 wordt het “Strategisch meerjarenplan Ouderenzorg Saxenburgh 2023-2027” 

aangeboden aan de adviesgremia. In dit plan is beschreven waar Saxenburgh over 5 jaar wil staan en 

hoe we daar als organisatie willen komen. Hierin wordt onder anderen benoemd: 

- Saxenburgh biedt integrale Saxenburgh zorg waarbij het accent ligt op gezondheid, wonen, 

welzijn en de best mogelijke medische-, ouderen- en revalidatiezorg. Deze vorm van ketenzorg 

kunnen wij middels een netwerkstructuur in de nabijheid van onze bewoners leveren; we 

hebben verschillende fysieke werkplekken in de regio tot onze beschikking evenals (para)medici 

en overige behandelaren om deze zorg te kunnen leveren. 

 

- De ouderenzorg van Saxenburgh gaat uit van de eigen regie van de cliënt/bewoner en de 

ondersteuning vanuit familie. Bij de keuzes rondom zorg, welzijn en behandeling zal de 

driehoek tussen cliënt, familie en medewerker van steeds groter belang worden om de 

gevraagde zorg te kunnen blijven leveren. 

 

- Ook de veranderingen in de zorgfinanciering, diverse ontwikkelingen in het zorglandschap en 

de druk op de gezondheidszorg zullen van invloed zijn op de keuzes die de komende jaren 

gemaakt moeten worden. Het strategisch meerjarenplan is hierbij een duidelijke leidraad. 

Dit kwaliteitsplan is tot stand gekomen vanuit het geactualiseerde Kwaliteitskader Ouderenzorg 2021 

en de Visie zorg voor ouderen. Het visiestuk geeft aan waarom, voor wie en hoe we samen werken 

aan goede zorg. Onze visie is beschreven in acht uitgangspunten, zie figuur 1. 

De inhoud van deze visie is gedeeld met de medewerkers en ondersteund door een leerprogramma 

geïmplementeerd. Met het project “Waardigheid en Trots op Locaties” zijn alle locaties betrokken bij 

verbetertrajecten. Samen met zorgmedewerkers, medezeggenschapsorganen, management, 

behandelaren en ondersteunende diensten is nagedacht over de vertaling van de visie naar de 

dagelijkse praktijk. Persoonsgerichte zorg is hier een belangrijk onderdeel van. 

Het Kwaliteitsplan ouderenzorg 2023 dat voor u ligt, zal tevens dienen als jaarplan en heeft hierdoor 

verbinding met bovenstaande documenten/beleidsstukken 
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          Figuur 1.: 8 uitgangspunten
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1. Profiel zorgorganisatie  
1.1 Omschrijving zorgvisie en kernwaarden 

 

Persoonsgerichte zorg is voor Saxenburgh Ouderenzorg een centraal begrip. We bekijken wonen, leven en 

werken vanuit een persoonsgericht perspectief. We delen bijzondere belangstelling voor de mensen en 

werken samen aan goede zorg. Op basis van deze twee onderdelen hebben we voor onszelf en anderen 

een toekomstbeeld neergezet dat hierbij past.  

Missie 

De missie van Saxenburgh laat zien waar de organisatie voor staat. Wat biedt ze de inwoners van het 

verzorgingsgebied? Samen met onze netwerkpartners zoals huisartsen en welzijnsinstellingen werkt 

Saxenburgh aan een Vitaal Vechtdal en een Gezond Coevorden. Kern daarvan is het bevorderen van een 

gezonde levensstijl, preventie van ziekte en het leveren van zorg waarin een waardig leven van de cliënt en 

patiënt de belangrijkste drijfveer is.  

“Wij bieden een volwaardig zorgpakket van basisvoorzieningen in ziekenhuiszorg, ouderenzorg, thuiszorg, 

revalidatie en reactivering. Uitgangspunt hierin is de beste zorg waarin een waardig leven én de wensen en 

behoeften van patiënten en cliënten centraal staan.”  

Visie 

Vervolgens laat de visie zien hoe we dat doen:  

“We organiseren de zorg goed, veilig en dichtbij door middel van een samenhangend aanbod van 

zorgvoorzieningen. We doen dat samen met onze patiënten/cliënten en regiopartners vanuit eigentijdse 

inzichten.”  

Kernwaarden 

De kernwaarden zijn de basisprincipes die op basis van deze visie en missie het handelen van onze 

medewerkers in ziekenhuis, ouderenzorg, thuiszorg, revalidatie en ondersteunende diensten elke dag 

bepalen. Onze cliënten herkennen de kernwaarden door de wijze waarop alle medewerkers hen tegemoet 

treden.  

Onze zorg is persoonsgericht;  

Wij hebben aandacht voor de kwaliteit van leven; wij organiseren de zorg samen. Samen met de patiënt, 

cliënt en/of familie en samen met zorgverleners buiten Saxenburgh.  

Dat alles onder de kernachtige omschrijving: “Samenwerken aan goede zorg”. 

 

Zo zien wij persoonsgerichte zorg 

“Onze bewoner en de zorg staan centraal. De bewoner heeft daarom regie over het eigen leven en 

welbevinden en recht op een respectvolle behandeling. Deskundigheidsbevordering en methodisch werken 

maken onderdeel uit onze manier van werken. We streven naar beheersing en verbetering van de kwaliteit 

en veiligheid van zorg en creëren een cultuur gericht op leren en ontwikkelen”. 

Saxenburgh heeft de verdeling van taken van een deel van het personeel gewijzigd. Dit om een realistische 

verdeling van taken te creëren met als doel een structuur te vormen die bijdraagt aan het bieden van 

persoonsgerichte zorg waarin ouderen centraal staan als ook het verder versterken van de integrale 

samenwerking binnen Saxenburgh. 
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Onderstaand organogram geeft een overzicht van de nieuwe verdeling van locaties binnen Saxenburgh. 
 
 

 
       Figuur. 2:  Organisatiestructuur Ouderenzorg Saxenburgh 2022  

 

 

De manager ouderenzorg is hierbij integraal verantwoordelijk voor de totale ouderenzorg van 

Saxenburgh. De wijkmanagers/teammanagers zijn voor hun locatie verantwoordelijk op tactisch 

niveau. Dit voor zowel de zorginhoudelijke zaken als voor de bedrijfsvoering. Tevens zijn er 

Teamcoördinatoren toegevoegd om de wijkmanagers/teammanagers te ondersteunen in de 

bedrijfsvoering met daarnaast een HBO-Verpleegkundige om te kunnen ondersteunen in de 

dagelijkse zorg en kwaliteitsaspecten. 

 

1.2 Doelgroepen en verdeling 

 

Saxenburgh kent 9 locaties die allen landelijk zijn gesitueerd. De meeste liggen op korte afstand van de 

(binnen)stad of dorpskern met haar faciliteiten. Binnen deze locaties biedt Saxenburgh zorg aan de volgende 

doelgroepen: 

 Psychogeriatrische verpleeghuiszorg met en zonder behandeling. 

 Somatische zorg met en zonder behandeling 

 Zorgzwaartepakket 4 tot en met 10 met en zonder behandeling 
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Aantal cliënten per doelgroep, verdeeld in leeftijdscategorie. 

 
            Peildatum september 2022 

1.3 Type zorgverlening per locatie  

 

 
         Peildatum september 2022 
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1.4 Locaties van Saxenburgh 

 

Saxenburg levert, samen met mantelzorgers en vrijwilligers, complexe zorg in kleinschalige woonvormen. 

Het zorgaanbod van Saxenburgh is georganiseerd rondom 9 locaties (figuur 3). Alle zorg, WMO, extramurale 

en intramurale zorg wordt vanuit deze locaties georganiseerd. We richten ons op complexe problematiek en 

kwetsbare ouderen. We willen voor de keten- en netwerkpartijen een goede partner zijn en geen concurrent 

die hetzelfde werk levert. We leveren een actieve bijdrage in Vitaal Vechtdal. 
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2. Profiel personeelsbestand 

2.1 Zorgverleners  

 

       Fte1 in loondienst per locatie- peildatum September 20222.  

 

  
       Fte in loondienst per locatie- peildatum September 2022 

                                                
1 Fulltime eenheid 
2 De ondersteunende staf bestaat uit secretariaat Manager Ouderenzorg, expertauditoren en de domoticacoach. 
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2.2. In- en uitstroomcijfers 

Medewerkers3 

Periode:1 januari 2022 tot en met 13 september 2022 

Stagiaires en vakantiekrachten  

             Periode:1 januari 2022 tot en met 13 september 2022 

 

2.3. Ratio personele kosten versus opbrengsten 

 

De ratio is 0.90 fte per cliënt. Het gaat hierbij om de kwantitatieve personele inzet bij de zorg- en 

dienstverlening aan de gemiddelde cliënt.  
          Peildatum september 2022 

2.4. Verzuim 

 

       Vernet5 cijfers 1 januari 2022 tot en met 13 september 2022 

 

  

                                                
3 Cijfers zijn exclusief vakantiemedewerkers en stagiaires en inclusief medewerkers Revalidatie en Herstelzorg. 
4 Medewerkers die vallen onder CAO VV en VT. 
5 Vernet verzameld verzuimgegevens en vertaald deze naar toegankelijke rapportages. Website: https://www.vernet.nl/ 

 
FTE Aantal medewerkers 

Uitstroom 53,2 139 

Instroom 34,5 153 

 
FTE Aantal medewerkers 

Uitstroom 28,65 49 

Instroom 34,76 59 

Verzuim SXB 2022 Ouderenzorg4 

  Q1 Q2 

Verzuimpercentage (exclusief 

zwangerschap en regres) 
9,62 7.74 

Meldingsfrequentie 1.86 1,10 

Verzuimduur 

(gem. aantal dagen.) 
                     21,10                      25,80 

Gem. aantal werknemers                    955,00                    957,00 

Verzuim percentage naar leeftijd 

   <26 jaar 6,82 6,49 

26-35 jaar 5.64 6,88 

36-45 jaar 9,33 8,90 

46-55 jaar 8,57 8,43 

   >55 jaar                      10,25                       10.86 

https://www.vernet.nl/
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3.  Persoonsgericht  
3.1. Persoonsgerichte zorg en ondersteuning 

 

Zo zien wij persoonsgerichte zorg  

“Onze bewoner en de zorg staan centraal. Het levensverhaal/-ervaring van de bewonder is vertrekpunt in 

onze zorg. Welzijn, welbevinden en eigen regie van de bewoners staat bij Saxenburgh hoog in het vaandel. 

Wij ondersteunen de bewoners zodat zij regie en welbevinden behouden en we werken vanuit een 

respectvolle houding jegens de bewoner. De bewoner heeft daarom regie over het eigen leven en 

welbevinden en recht op een respectvolle behandeling. Deskundigheidsbevordering en methodisch werken 

maken onderdeel uit onze manier van werken. We streven naar beheersing en verbetering van de kwaliteit 

en veiligheid van zorg en creëren een cultuur gericht op leren en ontwikkelen.” SXB is uniek in de invulling 

en benadering van persoonsgerichte zorg. Dit bleek ook bij de externe audit van Qualicor Europe; 

Saxenburgh scoorde hier erg goed op en het certificaat is behaald! 

 

 

 

Sinds kort is er een nieuwe structuur binnen de organisatie doorgevoerd. Omdat de ‘span of control’ van de 

wijkmanagers te groot werd (en daarmee de afstand tot de medewerkers), is de rol van teamcoördinator 

geïntroduceerd om te ondersteunen in de bedrijfsvoering. Naast elke teamcoördinator is een HBO-V 

coördinator aangesteld om te ondersteunen in de dagelijkse zorg en kwaliteitsaspecten. Daar waar andere 

organisaties de laatste jaren geneigd zijn tussenlagen weg te snijden, kiest Saxenburgh ervoor een laag toe 

te voegen. Persoonsgerichte zorg geldt niet alleen voor cliënten en bewoners, maar juist ook voor de 

medewerker. Die verdient meer professionele handelingsruimte en meer persoonlijke aandacht, zeker in 

deze tijd van krapte op de arbeidsmarkt. Saxenburgh maakt dus een bewuste keuze voor het vergroten van 

medewerkersgeluk. 
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3.1.1 Uitgangspunt “Goede zorg” 

In ons denken en doen blijft goede zorg het vertrekpunt en staan wij garant voor 

goede kwaliteit. De driehoek ‘bewoner, naasten/mantelzorger, medewerker’ 

staat hierin centraal. Als team bieden we zorg- en dienstverlening die aansluit bij 

de behoeften, wensen en voorkeuren van onze individuele bewoner. De 

komende jaren zal de focus steeds meer verschuiven naar wat de cliënt zelf kan 

en wat de familie hierbij kan betekenen. 

 

 

Familieparticipatie 

Saxenburgh vindt het belangrijk dat goede zorg samen met de bewoner, diens familie en naasten wordt 

verleend omdat zij de bewoner het beste kennen. Daarnaast zal de rol van familie en mantelzorgers 

steeds belangrijker worden nu er landelijk, en ook bij Saxenburgh, sprake is van krapte op de arbeidsmarkt 

en de landelijke tarieven van het Zilveren Kruis zorgkantoor met 0,4 % ten opzichte van 2022 zullen dalen. 

Het beleid omtrent familieparticipatie zal worden herschreven. Omdat de locaties verschillend zijn in bouw 

(al dan niet de aanwezigheid van een huiskamer bijvoorbeeld) en doelgroepen, zal dit onderdeel per 

locatie worden opgepakt.  

 

3.1.2 Uitgangspunt “Ruimte geven aan wie je bent” 

Iedere bewoner heeft een eigen appartement met een eigen voordeur. Het 

appartement is - afgezien van het bed – zo mogelijk ingericht met eigen 

meubels. Indien gewenst en mogelijk blijven partners samenwonen. We bieden 

ook ruimte voor persoonlijke vrijheid en keuzes door onze persoonsgerichte 

benadering en het aanbod van activiteiten.  

 

 

 

Persoonsgerichte zorg in het zorgdossier  

Vanuit het project Zorgdossier dat is ontstaan uit “Waardigheid en Trots op Locatie” zijn vier opdrachten 

uitgezet: 

 Beleid 

 Werkwijzen en procedures 

 Rollen en functies 

 Opleiden en trainen 
 

In 2022 is een start gemaakt met het schrijven van een nieuw beleid zorgdossier. Naar aanleiding hiervan 

zal er een start gemaakt worden met het herschrijven van de werkwijzen en procedures rondom het 

zorgleefplan. Dit zal in 2023 worden afgerond. De rollen en functies van alle zorgmedewerkers die werken 

in het zorgdossier zijn herzien en worden in 2023 vastgesteld. De uitgangspunten hiervoor waren vooral 

het Kwaliteitskader Ouderenzorg en het Visiedocument Ouderenzorg van Saxenburgh. Het levensverhaal 

van de bewoner en de persoonsgerichte zorg spelen hierin een rol op de voorgrond. De mens staat bij ons 

centraal en niet diens ziekte. We sluiten aan bij de behoeften, wensen en voorkeuren van de individuele 

persoon. Dat vraagt om persoonlijke aandacht: we luisteren en tonen interesse in elkaar. Hierbij is ieder 

mens uniek. Er is ruimte voor wie iemand is als persoon en voor diens persoonlijke ervaringen.  

Hoe we hier mee omgaan en hoe en waar we de wensen van onze bewoners vastleggen in het 

zorgleefplan zal in 2023 door middel van de scholing “Persoonsgerichte zorg in het zorgdossier” worden 

geïmplementeerd. 

3.1.3 Resultaten die we willen bereiken 

Vanaf 1 januari 2024 
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 is er een beleid betreffende familieparticipatie herschreven en vastgesteld; 

 is het levensverhaal en persoonsgerichte zorg geïmplementeerd in het zorgleefplan; 

 zijn de werkwijzen en procedures rondom het zorgleefplan herschreven; 

 zijn de rollen en functies van alle zorgmedewerkers die werken in het zorgdossier herzien en 

vastgesteld; 

 heeft 90% van de zorgmedewerkers de scholing “Persoonsgerichte zorg in het zorgdossier” 

afgerond. 

 

3.2 Wonen en welzijn 

3.2.1 Uitgangspunt “Wonen met een thuisgevoel”  

Wij kunnen het eigen ‘thuis’ niet vervangen maar willen zoveel mogelijk 

datzelfde gevoel voor onze bewoners creëren als zij thuis zouden wonen, in 

hun eigen omgeving.  

 

 

 

 

 

Programma bouwen aan de zorg voor ouderen van de toekomst. 

De organisatie is ervan overtuigd dat we anders moeten gaan werken in de zorg en anders moeten 

gaan nadenken over de zorg van de (nabije) toekomst. Om te beginnen bij Saxenburgh zelf. Eind 

september wordt een kick-off dag georganiseerd voor de wijkmanagers en teamcoördinatoren, 

verzorgd door de mensen van Omdenken. Met Oudtopia wil Saxenburgh een belevingsgericht 

startschot geven aan een participatief verandertraject naar Het Verpleeghuis van de Toekomst.  

Centraal in de Oudtopia-aanpak staat dat beleidsmakers, inwoners, mantelzorgers en andere 

belanghebbenden zelf ervaren hoe het is om oud en hulpvragend te zijn. Het vormt de opmaat tot 

dialoog en reflectie over ieders rol in de zorg voor ouderen en de eigen behoefte aan zorg in de 

toekomst. Kortom: we gaan Praten over Later. 

Maar dat doen we niet zomaar. De (leer)inzichten en behoeften die in Oudtopia gedeeld worden, 

verzamelen we en leggen we vast. Die opbrengsten zijn richtinggevend voor de vervolgstappen. In 

die zin is Oudtopia ook een vorm van (actie)onderzoek, waarin de interventie (de ervaring) en het 

onderzoek voor beleidsvorming gelijk opgaan. Opbrengsten van die dan vormen de basis voor een 

ontwerptraject van anderhalf jaar.  

 

Palliatieve zorg 

Vanaf 2021 zijn er medewerkers geschoold in de palliatieve zorg. Een projectgroep heeft enkele jaren 

geleden een projectplan geschreven waarin taken en verantwoordelijkheden van verschillende functies en 

rollen binnen de palliatieve zorg beschreven staan. Aangezien het belangrijk is dat deze beter herkenbaar 

worden in de dagelijkse zorg rondom de bewoner zal dit projectplan worden herijkt en in 2023 een vervolg 

krijgen in de vorm van beleid en het ontwikkelen van functieprofielen. 

 

Intimiteit en seksualiteit 

De behoefte aan intimiteit en seksualiteit verdwijnt niet als je verhuist naar een oudereninstelling. Het is 

belangrijk om dit onderwerp bespreekbaar te maken en te houden. Er spelen vaak veel vragen rondom dit 

onderwerp waarbij het ten alle tijde van belang is om goed naar de wensen te luisteren, respectvol met de 

gevoelens van een ander om te gaan en vanuit de aspecten van goede zorg op zoek te gaan naar 

mogelijkheden om privacy, zorg en aandacht aan de intieme behoeften van onze bewoners te geven. In 

2022 is intimiteit en seksualiteit door middel van moreel beraad voor onze medewerkers bespreekbaar 

gemaakt op de afdelingen. In 2023 zal hier meer aandacht voor zijn.  
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Geestelijke verzorging 

In onze huidige maatschappij, die zo snel veranderd door externe invloeden, is er aandacht voor 

geestelijke verzorging op het gebied van ethiek, cultuurverschillen en godsdienst als ook voor spirituele en 

levensbeschouwelijke vraagstukken. Dit houdt onder andere in dat Saxenburgh waarde hecht aan een 

veilige zorgrelatie waarbij we werken aan bewustzijn met betrekking tot diversiteit en oog hebben voor 

gevoelens en mogelijk grensoverschrijdend gedrag. 

 

 

Nieuwbouw Clara Feyoena Heem 

In 2022 is een start gemaakt met de bouw van een nieuwe locatie. Nieuwbouw is noodzakelijk om te 

kunnen voldoen aan de eisen van deze tijd. 

De werkzaamheden aan de bouw van het nieuwe Saxenburgh Clara Feyoena Heem zijn na de 

bouwvakantie voortvarend opgepakt. Het wordt steeds duidelijker zichtbaar, hoe straks het nieuwe thuis 

voor de huidige en toekomstige bewoners eruit gaat zien. De bouw ligt op schema. 

Links op de foto zien we de eerste verdieping verrijzen van woongebouw B. Rechts op de foto zien we de 

begane grond van woongebouw A. Op de voorgrond is de fundering te zien van het centrale 

voorzieningengebouw, dat straks de beide woongebouwen met elkaar verbindt. Hier komen een plaza voor 

ontmoeting en ruimte voor een kapsalon, een polikliniek voor mensen die thuis revalideren, een 

oefenruimte voor reactivering en herstel en kantoren voor zorgprofessionals. 

 

 
         Situatie September 2022 

 

Vanuit de ontwikkeling van de nieuwbouw van CFH zijn o.a. de visies op eten en drinken, schoonmaak en 

linnen opgesteld. Deze visies zijn de basis voor de werkprocessen die we hierop aanpassen, en zullen 

onderdeel uitmaken van ons leerprogramma. Specifiek voor CFH zijn kwartiermakers aangesteld, die 

namens een afdeling belast zijn met de voorbereiding, uitvoering en nazorg van de ingebruikname van de 

nieuwe locatie. De verwachting is dat er na de zomer 2023 gestart kan worden met de inhuizing. .  
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3.2.2 Uitgangspunt; Stimuleren van gezonde activiteiten en welzijn  

We vragen iedere bewoner naar zijn of haar wensen en gewoontes. Ook 

bespreken we onze gevarieerde keuzemogelijkheden in activiteiten en welzijn 

die wij aanbieden. Als een bewoner een wens heeft die wij niet kunnen 

vervullen, zoeken we buiten de Saxenburgh naar alternatieven. Onze 

medewerkers, vrijwilligers en mantelzorgers bieden aangename, eenvoudige en 

gevarieerde activiteiten aan die passen bij de wensen van de bewoner.  

 

 

 

Zinvolle daginvulling 

Om prettig te kunnen wonen en leven in Saxenburgh is het van groot belang dat de daginvulling van de 

individuele bewoner zoveel mogelijk doorgaat zoals hij dat vanuit huis uit gewend was. Iedereen heeft 

activiteiten die hij dagelijks, wekelijks, maandelijks of jaarlijks uitvoert. Hierbij gaat het niet alleen om 

georganiseerde activiteiten die in groepsverbanden worden aangeboden, maar ook om gewone dagelijkse 

verrichtingen en gewoonten die starten zodra een cliënt wakker wordt.  

De daginvulling van de bewoner past binnen de persoonsgericht zorg en ons uitgangspunt “De oudere van 

nu”. Samen met familie, naasten en de sociale omgeving van de bewoner, geven wij hem zoveel mogelijk 

persoonlijke aandacht die is afgestemd op zijn levensovertuiging en passend is bij zijn behoeften.  

 

Wijksteunpunten 

Saxenburgh heeft in 2022 op basis van de acht uitgangspunten, zie figuur 1 pagina 6, een nieuw beleid 

geschreven voor de wijksteunpunten. Deze zal in het najaar worden vastgesteld. De wijksteunpunten 

zullen naar verwachting in 2023 een arrangement “belevingsgerichte daginvulling” aanbieden. Bij een 

aanvraag voor een indicatie voor dagbesteding zal gekeken worden naar mogelijke opties voor de inwoner 

van de wijk (persoonsgerichte benadering) binnen dit arrangement; er is hiervoor geen indicatie voor 

dagbesteding nodig.   

“Het arrangement belevingsgerichte daginvulling is een samenwerkingsverband tussen de 

welzijnsaanbieders en maatwerkaanbieders en is geschikt voor inwoners die beperkingen ondervinden in 

hun zelfredzaamheid en/of participatie, en die niet beschikken over arbeidsvermogen ((aangepast) werk of 

vrijwilligerswerk) en waarbij ook geen ontwikkelingsmogelijkheden te verwachten zijn. Bij deze inwoners 

staat het samen bezig zijn en daaraan plezier beleven voorop. Het arrangement kan ook worden ingezet 

om de mantelzorger te ontlasten of als de inwoner zonder dagactiviteiten moet verblijven in een instelling 

of thuis zou verwaarlozen. We willen naar een zinvolle daginvulling voor iedereen, welke gericht is op 

inclusie, noaberschap en gericht is op versterking van het sociaal netwerk. Arrangementen 

belevingsgerichte daginvulling zijn laagdrempelig en worden dicht bij de inwoner georganiseerd. Er worden 

activiteiten aangeboden gericht op beleving, waarbij te denken valt aan creatieve activiteiten, samen 

zingen of naar muziek luisteren, koken, spelletjes spelen, bewegingsactiviteiten, enzovoort. De activiteiten 

worden aangeboden door vrijwilligers van de welzijnsorganisatie, met behulp van een professional van de 

maatwerkaanbieder die zijn of haar specifieke kennis en expertise van de doelgroep (op afroep) inbrengt. 

Denk hierbij aan inwoners met een licht vorm van dementie of niet-aangeboren hersenletsel.” (Bron: het 

Hardenbergs model voor ondersteuning) 

 

Clienttevredenheid 

Hoe ervaart de bewoner de zorg? De ervaringen van de bewoner maken het verschil. Door deze uit te 

vragen bij de bewoners, weet Saxenburgh waar de verbeterpunten in zorgproces liggen. 

In het najaar 2022 worden het aangepaste beleid, de werkwijze en de door Saxenburgh opgestelde 

aanvullende vragen ter goedkeuring voorgelegd aan de manager Ouderenzorg en de Cliëntenraad. In 
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2023 zal de uitvraag van de cliëntervaringen verder doorontwikkeld worden; onder andere de wijze van 

uitvraag is hiervan een onderdeel. 

 

3.2.3 Uitgangspunt; Stimuleren van gezond eten, drinken en bewegen  

Eten, drinken en bewegen zijn belangrijk voor welzijn en gezondheid. We 

bespreken met elke bewoner zijn of haar wensen en gewoontes en we zijn open 

en gastvrij. Ons aanbod sluit aan bij de “Schijf van Vijf”, “Richtlijnen gezonde 

voeding” en verschillende bewegingsprogramma’s. Zo ondersteunen we  

welzijn en langer vitaal leven.  

 

 

Eten en drinken 

Binnen de sector zorg en welzijn wordt het belang van eten en drinken gelukkig steeds meer erkend als 

onderdeel van de zorg. Eten en drinken is van invloed op het welzijn en de gezondheid van mensen. Er is 

behoefte aan medewerkers die specifieke kennis en kunde hebben met betrekking tot eten en drinken. 

Saxenburgh ouderenzorg wil graag de vastgestelde visie implementeren op de locaties (kleinschalig 

wonen, dagbesteding en wijkcentra). Dit vindt plaats middels fysieke bijeenkomsten en het aanstellen van: 

- afdelingscoördinatoren voor eten en drinken; dit zijn medewerkers voor één of meerdere teams die 

veel weten en organiseren rondom eten en drinken; 

- Eten + Welzijn coach die de afdelingscoördinatoren traint en ondersteunt; 

- Keuken Coach die iedere locatie 3x per jaar bezoekt en de verschillende teams van de 

kleinschalige woonvormen ondersteunt op de inhoud van eten en drinken conform de visie van 

SXB. 

De eerste bijeenkomsten op locatie zullen vooral gericht zijn om medewerkers te informeren en 

enthousiasmeren over de nieuwe werkwijze. De bijeenkomsten, aangevuld met de digitale leeromgeving 

leveren de benodigde kennis op, waarna medewerkers met de kennis aan de slag kunnen. Het is een 

cyclus van 4 maanden: herkennen, kennis opdoen, experimenteren en borgen. Uit de 0-meting en de pilot, 

die in het najaar van 2022 heeft plaatsgevonden, èn de eerste evaluaties halen we de informatie en 

prioriteren we op wat er geleerd moet worden in de praktijk. Dit neemt de Keuken Coach mee in de 

volgende bijeenkomsten en kan dus locatie specifiek zijn. Daar waar nodig zullen de desbetreffende 

disciplines, waaronder de diëtiste, worden betrokken. 

De trainingen bestaan niet alleen uit kennisoverdracht, maar ook uit ervaren en doen. We maken 

gezamenlijke afspraken om deze kennis toe te passen en te benutten in de praktijk. 

 

Terugdringen administratieve lasten en vereenvoudigen werkprocessen 

In voorzitters kwaliteitsteams worden administratieve lasten besproken en geïnventariseerd. Vervolgens 

worden mogelijkheden om de administratieve taken te schrappen onderzocht en een advies opgesteld. Als 

de stuurgroep Kwaliteit ouderenzorg akkoord is met het voorgelegde advies worden de gemaakte 

afspraken doorgevoerd op alle locaties. De HBO-V die de wijkmanagers op de locaties ondersteunt, 

coördineert dit proces. 

 

3.2.4 Verbinding met …. 

Saxenburgh vindt verbinding met de wijk en haar inwoners belangrijk. We nodigen inwoners uit de wijk dan 

ook uit om bij onze locaties langs te komen voor een maaltijd of om mee te doen met activiteiten die er 

worden georganiseerd. Andersom sluiten wij ook aan bij activiteiten in de wijk. Daarnaast zijn er contacten 

met apotheek, huisartsen, thuiszorg- en andere zorgorganisaties en initiatieven in de wijk. 
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Verbinding met het lerend netwerk 

Saxenburgh vormt samen met Tangenborgh, Treant en Icare een lerend netwerk. De Coronapandemie 

maakte dat we minder bij elkaar op bezoek zijn geweest dan daarvoor het geval is geweest. Daar waar de 

organisaties elkaar wel weten te vinden bij specifieke vraagstukken, zal in 2023 het Lerend Netwerk weer 

een boost moeten krijgen; het is van belang om contacten en overleggen weer op te pakken zoals dat in 

het Kwaliteitskader Ouderenzorg is beschreven. De vijfjarige (multidisciplinaire) visitaties zijn hierbij een 

aandachtspunt en zal geïmplementeerd moeten worden.  

Ook intern is er bij Saxenburgh voortdurend veel aandacht voor verbeteren; er is sprake van een continue 

lerende organisatie. Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld de kwaliteitsteams, de aandacht voor de PDCA-

cyclus vanuit het programma Waardigheid en Trots en de huidige inzet van de HBO-verpleegkundigen. 

 

Vereiste: In elke verpleeghuisorganisatie vindt er vijfjaarlijks een (multidisciplinaire) visitatie plaats. 

Dit wordt verder uitgewerkt in 2 instrumenten en deze zal dienen als richtsnoer: 

 Methode Multidisciplinaire Kwaliteitsvisitatie 

 Methode Zelfevaluatie Lerend Vermogen  

 

3.2.5 Resultaten die wij willen bereiken:  

Vanaf 1 januari 2024  

 zijn de palliatieve zorgmedewerkers beter herkenbaar door het ontwikkelde beleid en functieprofielen 
voor de palliatieve zorg; 

 ligt er een basis voor een ontwerptraject voor het Verpleeghuis van de Toekomst; 

 heeft de inhuizing in de nieuwbouw in Clara Feyoena Heem plaatsgevonden en zijn de nieuwe  
visies op eten en drinken, schoonmaak en linnen opgesteld geïmplementeerd in de werkwijzen;  

 is de visie en het beleid voor de wijksteunpunten bepaald en uitgewerkt, is de implementatie gestart 
en er heeft een eerste evaluatie plaatsgevonden; 

 heeft doorontwikkeling plaatsgevonden betreffende de uitvraag van cliëntervaringen  en kan onze 
bewoner zijn of haar (on)tevredenheid met zo weinig mogelijk moeite reflecteren in een vragenlijst 
waarvan de uitkomsten besproken worden in het team;  

 is de vastgestelde visie op vocht en voeding geïmplementeerd en zijn de genoemde coördinatoren 
en coaches aangesteld. Het eten binnen Saxenburgh richt zich niet alleen op genieten en elkaar 
ontmoeten, maar draagt ook bij aan een goede gezondheid; 

 zijn de administratieve lasten met 5% gedaald, waardoor er meer aandacht en tijd is voor de cliënt, 
waardoor de medewerker meer werkplezier en minder werkdruk ervaart; 

 hebben vrijwilligers, familie en medewerkers een aanvullende ondersteunende rol ten aanzien van 
het welzijn van onze bewoners;  

 zijn werkprocessen en structuren ingericht rondom persoonlijke wensen en behoeften van de 
bewoners en niet vanuit afdelingsbelangen en vaste organisatiestructuren;  

 is er een plan voor een vijfjaarlijkse multidisciplinaire visitatie waarvan Treant, Icare en Tangenborgh 
onderdeel van zijn;  

 is zingeving rondom levensvragen onderdeel van het integraal denken en werken in de teams. 
Waarbij de geestelijk verzorger een belangrijke rol speelt;  

 zijn werkprocessen effectief en efficiënt ingerichte uitgaande van de visie “zorg voor ouderen”; 
 

3.3. Kwalitatief veilige zorg en ondersteuning 

Werken aan zorginhoudelijke kwaliteit gaat uit van professionele standaarden en richtlijnen. Binnen de 

Saxenburgh heeft het streven naar optimale kwaliteit en veiligheid voor medewerker en cliënt hoge 

prioriteit. Daarbij moet er een goede balans gezocht worden tussen persoonlijke vrijheid en welzijn aan de 

ene kant en persoonlijke veiligheid en risico’s aan de andere kant. Om de veiligheid verder te verhogen, 

met als doel het verbeteren van de zorg, worden de hieronder beschreven kwaliteitsinitiatieven in 2023 

geïnitieerd: 
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3.3.1 Leren in teams 

Waardigheid en trots op locatie 

Alle locaties van Saxenburgh hebben in 2020 of 2021 deelgenomen aan “Waardigheid en trots op locatie”.  

In het najaar van 2022 worden de uitwerkingen van de plannen, zoals benoemd in paragraaf 3.1.2,  verder 

uitgewerkt en afgerond waarna deze in 2023 worden geïmplementeerd. 

Tevens worden in het najaar 2022 herhaalscans op alle locaties uitgevoerd. De herhaalscans worden 

ingevuld door personen in verschillende rollen en functies namelijk familieleden, medewerkers van 

Saxenburgh met verschillende functies en de Cliëntenraad. Uit de herhaalscans zal duidelijk worden op 

welke onderdelen verbeteringen hebben plaatsgevonden en waar nog verbeterpunten liggen. De 

verbeterpunten worden opgenomen in de verbeterparagrafen van het kwaliteisplan van de locaties. 

 

Risico Indicatoren langdurige zorg 
Om goed inzicht in de kwaliteit op de locaties te houden, zal de Saxenburgh naast de drie verplichte 

indicatoren t.a.v. basisveiligheid nog twee indicatoren kiezen. 

Die indicatoren zijn: 

 Thema 2.    Advancecare planning6 (verplichte indicator)  

 Thema 3.1  Medicatiefouten (verplichte indicator) 

 Thema 4.2  Terugdringen vrijheidsbeperking (leefcirkels) 

 Thema 5  Continentie 

 Thema 6.   Aandacht voor voeding (verplichte indicator) 

Bovenstaande indicatoren worden in 2023 door de wijkmanagers samen met de HBO-verpleegkundige 

gemonitord middels een real-timemanagement dashboard. Zo nodig wordt op de uitkomsten 

verbeterpunten vastgesteld en acties uitgezet welke daarna geëvalueerd zullen worden.  

 

3.3.2 Uitgangspunt technologie persoonsgericht inzetten. 

We nemen zorgdomotica in gebruik om de kwaliteit van leven te verhogen: het 

zorgt voor meer zelfredzaamheid, veiligheid, een gevoel van vrijheid en het 

(langer) kunnen behouden van de eigen regie. Zorgdomotica wordt altijd op maat 

en in overleg met bewoner en familie ingesteld en vastgelegd in het zorgleefplan. 

Zorgdomotica draagt niet alleen bij aan onze visie, het vergroot ook het 

werkplezier en  

zorgt voor verbetering van werkomstandigheden voor onze medewerkers.  

 

Zorginnovatie 

Het project Zorgdomotica is in 2022 afgerond er komt een vervolgproject Zorginnovatie. Leefcirkels zijn hier 

een onderdeel van. Een Leefcirkel is een zorgtechnologie voor mensen met dementie, waarbij zijn 

bewegingsruimte op maat ingeregeld wordt. Bij leefcirkels is het uitgangspunt om de leefruimte waarin de 

bewoner zich vrij kan bewegen, zo groot mogelijk te laten zijn. Begin dit jaar is er contact geweest met 

zorginstelling Vitalis; deze instelling is gestart op 1 locatie met de implementatie van Leefcirkels, maar 

daarna heeft het stilgestaan. Er heeft een online overleg met hen plaatsgevonden.  

Sinds juli is een externe projectleider een projectplan aan het opstellen voor de implementatie van de 

Leefcirkels binnen SXB. In september 2022 wordt het projectplan door hem gepresenteerd waarna er in het 

najaar van 2022 in ’t Welgelegen wordt gestart met een pilot van de Leefcirkels. Wanneer deze pilot positief 

wordt afgerond zal het implementatieplan in 2023 verder worden uitgerold over de overige locaties. Omdat 

elke locatie anders is (gebouw, doelgroep enzovoort) zal voorafgaand kritisch gekeken moeten worden òf en 

hoe de Leefcirkels ingericht kunnen worden.  

                                                
6 Advance care planning; behandeling rondom het levenseinde 
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De nieuwe zorginnovator die vanaf Oktober 2022 is aangesteld zal eigenaar worden voor de uitrol. Met het 

in het leven roepen van deze nieuwe functie willen we de komende jaren inzetten op alle technologische 

ontwikkelingen die nodig zijn voor de zorg.  

 

Wet Zorg en Dwang  

In 2021 is de Wet Zorg en Dwang (WZD) geïmplementeerd. De WZD is een onderdeel van onze 

werkprocessen en is een belangrijk onderwerp tijdens onze jaarlijkse verplichte scholingen voor al onze 

medewerkers. Er is een rolbeschrijving geschreven voor onder andere de aandachtsvelders WZD. De 

aandachtsvelders die nog niet alle benodigde kennis hebben, krijgen in 2023 de mogelijkheid om zich hier 

zo optimaal mogelijk in te kunnen bekwamen. 

3.3.3 Resultaten die we willen bereiken 

Vanaf 1 januari 2024: 

 hebben de medewerkers voldoende kennis en expertise om een zorgvuldige afweging te maken bij het 

inzetten van onvrijwillige zorg;  

 heeft de zorginnovator, indien de pilot positief is afgerond, de uitrol van de Leefcirkels verder uitgerold 

over de overige locaties en is de maximale vrijheid voor iedere cliënt, daar waar mogelijk, vergroot; 

 hebben alle zorgmedewerkers de benodigde kennis ten aanzien van WZD. 

3.4 Leren en werken aan kwaliteit 

3.4.1 Scholingsplannen 2023 

 
Visie “Zorg voor Ouderen” 

Sinds de invoering van de nieuwe visie in 2021 zijn er al veel activiteiten uitgevoerd om deze visie goed in 

de organisatie bekend te maken. Voor 2023 zal een E-Learning-module worden ontwikkeld om de nieuwe 

visie beter te kunnen borgen in de dagelijkse werkpraktijk. Aansluitend hieraan zullen de teams op hun 

locatie met actieve leervormen aan de slag gaan en wordt er een weekkalender ontwikkeld met spreuken die 

de teams uitdagen om met elkaar over de visie in gesprek te gaan. Saxenburgh maakt bij het implementeren 

van de visie gebruik van de firma Educared. Dit is een extern bedrijf die Saxenburgh ondersteunt om het 

leerprogramma te ontwikkelen. 

 

Moreel beraad 

De term ‘persoonsgerichte zorg’ is een van de sleutelwoorden in de visie. Om te zorgen dat er voldoende 

mogelijkheid is om hierover te kunnen spreken met elkaar, worden in 2023 alle zorgmedewerkers 

uitgenodigd voor een moreel beraad. In dit beraad kan van gedachten gewisseld worden over allerlei 

uiteenlopende ethische kwesties die vanuit de dagelijkse praktijk aan de orde komen. 

 

Ontwikkeltraject structuurwijziging 

Naar aanleiding van de structuurwijziging en de installering van de teamcoördinatoren is er een 

ontwikkeltraject opgezet. Dit zal in de 1e helft van het jaar 2023 plaats vinden. Vanuit de evaluaties van dit 

traject en de vervolgwensen zal voor 2024 een nieuw programma worden opgesteld. 

 

Ergonomisch werken 

Ergonomisch werken krijgt opnieuw aandacht. De training “Omgaan met fysieke belasting” zal worden 

aangepast naar de huidige tijd en normen en zal worden uitgebreid voor de doelgroep huishoudelijk 

medewerkers. 
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Aandachtsvelders 

Er is voor 6 aandachtsvelden een rolbeschrijving geschreven te weten: interne auditor, HKV7, Zorgdossier, 

WZD8, GVP-GVS-GVT9 en Voorzitter kwaliteitsteam. Vanuit deze rolbeschrijving is er bepaald welke kennis, 

kunde en vaardigheden de aandachtsvelder nodig heeft om zijn rol goed te kunnen uitvoeren. Dit is 

vastgelegd in een rolprofiel in JEL (je eigen leeromgeving). De aandachtsvelders die nog niet alle benodigde 

kennis hebben, krijgen in 2023 de mogelijkheid om zich hierin optimaal te kunnen bekwamen. 

 

3.4.2 Resultaten die we willen bereiken 

Vanaf 1 januari 2024 

 is de visie “Zorg voor ouderen” herkenbaar in de werkwijze en handelen van medewerkers; 

 is het ontwikkeltraject structuurwijziging doorlopen en hebben de evaluaties geleid tot input voor 

een vervolgprogramma; 

 is er een start gemaakt met de cyclische scholingen omtrent ergonomisch werken; 

 kunnen aandachtsvelders Interne auditor, HKV, Zorgdossier, WZD, GVP-GVS- GVT en Voorzitter 

kwaliteitsteam hun rol goed uitvoeren. 

                                                
7 Hygiëne, Kwaliteit en Veiligheid 
8 Wet Zorg en Dwang 
9 Gespecialiseerd Verpleegkundige Psychogeriatrie- Gespecialiseerd Verpleegkundige Somatiek - Gespecialiseerd Verpleegkundige    

  Thuiszorg 
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4. Leiderschap, Governance en Management 
4.1 Saxenburgh bouwt door! 

 

In 2019 is het project “Saxenburgh bouwt door!” gestart. Dit project loopt door in 2023 waarbij aandacht 

wordt besteed aan de volgende drie thema`s: 

1. Strategie 
2. Structuur organisatie 
3. Managementinformatie 

 
Binnen de ouderenzorg is een duidelijke strategie ontwikkelt, hetgeen is uitgewerkt in het  

meerjarenbeleidsplan 2023-2027. Vanuit deze strategie is een visie ontwikkeld en wordt een bijpassende 

structuur ingezet vanaf 1 oktober 2022.  

Binnen de ouderenzorg wordt vanaf bovenstaande datum de functie van teamcoördinator Ouderenzorg 

ingevoerd. Daarnaast wordt aan de functie van HBO-verpleegkundige een addendum toegevoegd, waardoor 

het mogelijk wordt de HBO-verpleegkundige vrij te maken voor de coördinerende taak met betrekking tot 

zorginhoud en kwaliteit en veiligheid. 

Vanaf 1 oktober 2022 tot en met maart 2023 is een volledig scholingsprogramma op verschillende 

onderdelen opgezet. De teamcoördinatoren en de wijkmanagers krijgen hierin goede inhoudelijke 

begeleiding en toerusting voor hun nieuwe functie. Eigenaarschap en verantwoordelijkheidsgevoel zal 

worden ontwikkeld waarbij, naast de bovenstaande functies, de eerder genoemde functie van HBO-

Verpleegkundige een belangrijk rol speelt met betrekking tot zorginhoud en kwaliteit.  

Naast de ingeslagen strategie en invulling van de nieuwe structuur zal de sturingsinformatie een meer 

essentiële rol krijgen binnen de organisatie. Management informatie, nu ingericht in de BI-Power-tool, zal in 

samenspraak met de betrokken wijkmanager, team coördinatoren en HBO-Verpleegkundigen uitgebreid 

worden.  

Vanaf oktober 2022 zal een nieuwe Raad van Bestuur aantreden in verband met de pensionering van de 

huidige voorzitter. Deze nieuwe Raad van Bestuur bestaat uit een voorzitter en een lid Raad van Bestuur.  

De uitdaging voor de komende periode is om te verkennen op welke wijze de inbreng van verpleegkundigen, 

verzorgenden en (para)medici verder kan worden gestructureerd en/of geprofessionaliseerd. Dit door 

gebruik te maken van het lerend netwerk en van onze samenwerkingsafspraken met de huisartsen. 

 

4.2 Resultaten die we graag willen bereiken 

 
Vanaf 1 januari 2024 

 is de organisatiestructuur geïmplementeerd en geëvalueerd; 

 is de span of control evenredig en realistisch; 

 zijn de jaarplannen voor elke locatie opgesteld vanuit het meerjarenbeleidsplan waarbij gebruik is 

gemaakt van een nieuw format;  

 zijn duidelijke PDCA-cyclussen ingericht in de werkprocessen en worden deze door elk 

kwaliteitsteam gebruikt; 

 zijn de vakgroep voorzitters sparringpartners voor de manager Ouderenzorg.   
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5. Personeelssamenstelling  
5.1 Uitgangspunt; Medewerkers en vrijwilligers betrekken, ondersteunen en 

ontwikkelen.  

Zorgverleners en vrijwilligers zijn onmisbaar voor het leven van 

persoonsgerichte zorg. We geven persoonsgerichte zorg en aandacht aan onze 

bewoners en aan onze medewerkers. Wij zijn duidelijk over onze koers en 

doelen en medewerkers kunnen hierover meedenken. Een fijne en veilige 

werkomgeving, ondersteuning en werkstructuren die bijdragen aan het 

werkplezier horen hierbij. Zo kunnen medewerkers en vrijwilligers hun werk 

samen goed doen. En gaan woon- en werkplezier hand-in-hand.  

 

Structureel aandacht schenken aan Saxenburgh als werkgever 

Om het meerjarenbeleid op basis van de missie van SXB te realiseren, is het nodig om zorgverleners met de 

juiste kwalificaties, een professionele werkhouding en een eigentijdse manier van zorg verlenen in dienst te 

hebben. Om dit personeel aan te trekken en te behouden moeten wij een aantrekkelijke werkgever zijn en 

blijven; een organisatie waar medewerkers gezond en tevreden willen en kunnen werken. Om hier toe te 

komen maken we gebruik van de gebieden van de Schijf van Vijf. 

 

 
 

 

 

Analyse op de uitstroomcijfers  

Het is ook in 2023 van groot belang medewerkers te behouden. Om zicht te houden op de uitstroom van 

personeel worden elk kwartaal de uitstroomcijfers per locaties geanalyseerd door een personeelsadviseur 

en samen met de wijkmanagers de reden van vertrek in beeld gebracht. Hierdoor krijgen we de oorzaken 

in beeld en is het mogelijk om zo nodig gerichte acties hier op uit te zetten en/of verbetermaatregelen uit te 

zetten.  

 

Meer leerwerkplekken creëren 

Met de huidige schaarste van personeel op de arbeidsmarkt is het een uitdaging om voldoende personeel 

van het juiste niveau aantrekken. Daarnaast wil Saxenburgh huidige medewerkers de kans geven zich te 

ontwikkelen en eventueel door te groeien naar een andere functie binnen de organisatie. Hiertoe wordt in 

2023 een BBL traject (Beroeps Begeleidende Leerweg) gestart met een breed opleidingsplan. 

Medewerkers vanaf niveau 2 tot en met niveau 6 maar ook specialistische beroepen als Verpleegkundig 

Specialist, Specialist Ouderengeneeskunde en GZ- psycholoog komen hiervoor in aanmerking. Veel van 

dit alles vindt plaats in samenwerking met het Alfa College te Hardenberg, Hierin zijn wij als organisatie 

uniek! 

Enkele van de aandachtpunten zijn: 

 Gezamenlijke en elkaar versterkende, structurele 
wervingsacties. 

 Warm contact tussen het moment van aannemen en 
1ste werkdag. Denk aan digitale uitleg van de 
organisatie, praktische informatie en het toekennen van 
een buddy. 

 Aandacht voor de vitale medewerker: inzetbaarheid, 
werkvermogen en werkplezier. Balans tussen werk en 
privé wordt hierbij meegenomen. 

 Uitvoering geven aan het Medewerkers 
Tevredenheidsonderzoek dat in 2021 heeft 
plaatsgevonden. 
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Functiehuis 

In 2022 is het functiehuis opnieuw ingericht. Aandachtspunt hierbij was de mogelijkheid voor de 

medewerkers ten aanzien van hun loopbaanontwikkeling. Het functiehuis sluit aan bij de visie “Zorg voor 

ouderen”. In 2023 zal verdere uitwerking plaatsvinden. De eerder genoemde BBL-trajecten bieden kansen 

voor de medewerkers; voor elke functie, met uitzondering voor medewerker huishouding, bestaat een BBL 

traject. Belangrijk is om uitgangspunten die Saxenburgh heeft rondom BBL opleidingen in de Ouderenzorg 

vast te leggen. Wij hanteren voor interne en externe medewerkers dezelfde richtlijnen. Een document met 

werkafspraken wordt op basis van bovenstaande verder uitgewerkt. 

 

5.2 Resultaten die we willen bereiken 

Vanaf 1 januari 2024 

 

 zijn er meer leer(werk)plekken gecreëerd en is de instroom toegenomen met als doel de 

basisbezetting van het aanstellingsniveau van 92% te realiseren; 

 is er door de uitgevoerde analyses op de uitstroomcijfers een beter beeld ontstaan voor de reden van 

uitstroom en zijn waar mogelijk acties uitgezet om deze te beperken; 

 is er meer aandacht voor de medewerkerstevredenheid; de balans tussen werk en privé is hierbij een 

aandachtspunt; 

 zijn de functies die zijn ontwikkeld ten behoeve van het functiehuis zo goed mogelijk ingezet ten 

behoeve van de doelgroepen/cliëntpopulatie. 
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6. Gebruik van hulpbronnen 

 

Binnen de zorg wordt zo effectief en efficiënt mogelijk gebruik gemaakt van hulpbronnen om de best 

mogelijke zorgresultaten en ervaringen te behalen met de beschikbare financiën en middelen. Daarin is 

deskundigheidsbevordering een belangrijke hulpbron waar de komende tijd flink op wordt ingezet.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

                                                
10 QDNA is een multifunctionele applicatie waarmee de organisatie kan onderzoeken, meten, analyseren en luisteren naar de meningen 
van zijn cliënten. 
11 WOL is een afkorting het programma Waardigheid en Trots op Locatie. 

Doel Hulpmiddelen 

S
a
x

e
n

b
u

rg
h

 

Ondersteuning van de bedrijfsvoering, dagelijkse 

zorg en kwaliteitsaspecten 

Teamcoördinatoren 

HBO Verpleegkundige  

Ondersteuning van de zorgmedewerkers i.v.m. 

krapte arbeidsmarkt en verminderde financiële 

middelen.  

(Nieuw beleid) familieparticipatie 

Beter kunnen aansluiten bij de behoefte, wensen 

en persoonlijke voorkeuren van de individuele 

persoon.  

Scholing “persoonsgerichte zorg in het 

zorgdossier”.  

Genereren van input ter voorbereiding op de zorg 

van de toekomst 

Kick-off dag ‘Oudtopia’  

De ‘Medewerker palliatieve zorg’ is beter 

herkenbaar in de dagelijkse zorg rondom de 

bewoner. 

Beleid en functieprofielen palliatieve zorg 

Meer aandacht voor intimiteit, seksualiteit en 

geestelijke verzorging.  

Moreel beraad 

Bewoner zorg bieden vanuit de herziene visie 

rondom wonen en welzijn.  

Nieuwbouw Clara Feyoena Heem met 

nieuwe visie en werkprocessen 

Zinvolle dagbesteding voor de inwoners van de 

wijk.  

Arrangement ‘belevingsgerichte 

daginvulling’ door wijksteunpunten.  

Ervaring van de bewoners gebruiken om de zorg 

te verbeteren. 

Cliëntervaringen meten door QDNA10  

Leren van andere organisaties. Lerend netwerk 

Verbeteren van zorg volgens normen 

kwaliteitskader.  

WOL-traject11 

Inzetten op de technologische ontwikkelingen die 

nodig zijn in de zorg.  

Zorgdomotica  

Zorginnovator 

 
Dit bedrijf ondersteunt Saxenburgh om het 

leerprogramma met betrekking tot de 

implementatie van de visie “Zorg voor Ouderen” te 

ontwikkelen. 

 

Educared 
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6.2 Gebruik van informatie 

Actief gebruik maken van alle bronnen van informatie heeft tot doel om de inzet van mensen, middelen, 

monitoren, managen, samen leren en verbeteren van zorg te ondersteunen. Maar ook op welke wijze 

Saxenburgh informatie aanbiedt aan cliënten en hun naasten.  

 

Managementinformatie  

In 2022 is er een start gemaakt met het inrichten van de verschillende dashboards voor (wijk)managers en 

medewerkers zodat zij informatie krijgen om sturing te geven aan de processen. In 2023 wordt dit project 

verder voorgezet.  

De informatievoorziening zal moeten voldoen aan onderstaande doelen;  

 Flexibel; het continu inspelen op veranderingen. Nieuwe wensen en nieuwe voorzieningen zullen gaan 

toenemen.  

 Integratie; om informatie beschikbaar en gestructureerd te presenteren, is verdere integratie van 

systemen en databases noodzakelijk.  

 Kwaliteit; de gebruiker zal voor de sturing van processen steeds meer ondersteuning krijgen van 

gegevens  vanuit het managementdashboard.  

 

Folders  

Saxenburgh heeft 1 bron voor de folders waarmee voorkomen wordt dat er verschillende formats en 

versies in omloop zijn. Folders en overige informatie zijn voor medewerkers, cliënten en overige 

stakeholders op overzichtelijke wijze te vinden op de website van Saxenburgh.  

 

Website 

In 2022 is er een nieuwe website in gebruik genomen. In 2023 wordt de website verder ingericht en zijn de 

cliëntfolders digitaal beschikbaar. Op verzoek is de informatie op locatie te printen.  

6.2.1. Resultaten die wij willen bereiken: 

Vanaf 1 januari 2024: 

 

 kan een ieder de benodigde cliëntenfolders en overige informatie op de website vinden; 

 is het managementdasboard verder aangepast aan de wensen van het management zodat zij zo 

optimaal mogelijk kunnen sturen op financiën, kwaliteit en medewerkers.
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7. Verbeterparagraaf en beschrijving van samen leren en verbeteren 

 
Op alle locaties zijn in 2021 de kwaliteitsscans van Waardigheid en Trots uitgevoerd. Uit deze kwaliteitsscans zijn verbeterpunten naar voren gekomen. In 
Oktober en November 2022 zijn middels kwaliteitsdialogen de uitkomsten van de herhaalscans besproken. De verbeterpunten worden meegenomen in de 
jaarplannen van de locaties. Waar mogelijk zijn ze al meegenomen in de speerpunten die hieronder per locatie worden genoemd.  

 

7.1  Aleida Kramer 

                                                                                                                                                        

Aleida Kramer heeft in 2021 deelgenomen aan de kwaliteitsscan van Waardigheid en Trots op 

Locatie. In 2022 hebben de herhaalscans plaatsgevonden. De uitkomsten hiervan worden 

besproken middels een kwaliteitsdialoog en zullen worden meegenomen in het “Jaarplan 

Aleida Kramer 2023”. Op het moment van dit schrijven is deze nog niet gereed. 
 

 

THEMA 
 

ONDERWERP/ACTIVITEIT 
 

RESULTAAT 
 

Thema 1: Persoonsgerichte zorg   

 Zorgleefplan persoonsgericht opstellen en 
actueel maken. 

Dossier is door iedereen, inclusief behandelaren, 
goed bijgehouden. 

 Bespreken van het zorgleefplan Het zorgleefplan is 2x per jaar besproken. 

Thema 2: Wonen en Welzijn   

 Familieparticipatie en inzet van vrijwilligers. Er zijn thema-avonden voor familie georganiseerd 
en familie is betrokken bij activiteiten. 

Thema 3: Veiligheid   

 Meer aandacht voor VIM . Er is een 2-maandelijkse VIM-nieuwsbrief 
geïmplementeerd. 

  Er is 2-maandelijks een VIM-overleg. 

Thema 4: Leren en verbeteren   
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 Klinische lessen  Er is door de verschillende aandachtsvelders 
informatie en kennis gedeeld. 

 Carrousel Voorbehouden handelingen worden op locatie 
afgetekend. 

 Kwaliteitsavond Er heeft een kwaliteitsavond plaatsgevonden. Het 
thema hiervoor moet op moment  van schrijven nog 
worden bepaald. (prestatie-indicatoren). 

 Scholing slik- en verstikproblemen Medewerkers hebben meer kennis van dit 
onderwerp en kunnen dit toepassen in hun 
werkzaamheden. 

 Scholing Wet Zorg en Dwang (WZD) Betrokkenen weten hoe een WZD-formulier 
ingevuld moet worden. 

Thema 5: Leiderschap   

 Scholing Teamcoördinator en Wijkmanager De Teamcoördinator en Wijkmanager zijn bekend 
met de aanvullende taken die in hun 
functieomschrijving staan en kunnen deze naar 
behoren uitvoeren. 

 Verpleegkundigen  Verpleegkundigen zijn beter in staat hun (nieuwe) 
taken uit te voeren en kunnen onder andere een 
triage uitvoeren en een teamoverleg voorzitten. 

Thema 6: Personeelssamenstelling 
 

  

 Ziekteverzuim  Het ziekteverzuim is verlaagd. 

 Vacatures De openstaande vacatures zijn ingevuld. 

 Aanstellingsniveau  Het aanstellingsniveau van niveau 3 en 4 ligt op 
minimaal 92% 

Thema 8: Gebruik van informatie   

 Communicatie tussen Wijkmanager, Raad van 
Bestuur en medewerkers 

De medewerkers ervaren een betere communicatie 
tussen het management en de werkvloer. 

 Herhaalscan 2022 De resultaten worden middels het kwaliteitsteam 
aan de medewerkers teruggekoppeld. 
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7.2 ‘t Welgelegen 

 

‘t Welgelegen heeft in 2021 deelgenomen aan de kwaliteitsscan van Waardigheid en Trots op 

Locatie. In 2022 hebben de herhaalscans plaatsgevonden. De uitkomsten hiervan worden 

besproken middels een kwaliteitsdialoog en zullen worden meegenomen in het “Jaarplan “’t 

Welgelegen 2023”. Op het moment van dit schrijven is deze nog niet gereed. 

 

 

THEMA 
 

ONDERWERP/ACTIVITEIT 
 

RESULTAAT 
 

Thema 1: Persoonsgerichte zorg   

 Dossier Het dossier is actueel en door iedereen, inclusief 
behandelaren, goed bijgehouden. 

 Zorgleefplan  Het zorgleefplan is actueel en persoonsgericht 
opgesteld, zelfstandigheid van de bewoner wordt 
bevorderd. 
Advance care planning; er is besloten wat wordt 
opgenomen bij Domein 0 (wensen omtrent 
levenseinde). 

Thema 2: Wonen en Welzijn   

 Familieparticipatie Er zijn thema-avonden georganiseerd, familie is 
betrokken bij activiteiten en er is een wensbus voor 
bewoners en familie. 

 Beleid eten en drinken Er wordt gekookt in de huiskamers ter bevordering 
van de beleving voor de bewoners. 

Thema 3: Veiligheid   

 Veilig Incident Melden (VIM) Een maandelijkse VIM-krant is geïmplementeerd, 
jaarlijks is er een VIM-verslag en 2x per een VIM 
coördinatoren overleg. 
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 Scholing Er hebben scholingen omtrent grensoverschrijdend 
gedrag en ontruimingsoefeningen op locatie 
plaatsgevonden. 

Thema 4: Leren en verbeteren   

 Kwaliteitsavond Rol van het kwaliteitsteam en de prestatie 
indicatoren zijn besproken en bekend bij de 
medewerkers. 

 Verbeterbord Het gebruik van het verbeterbord is 
geïmplementeerd in de dagelijkse gang van zaken. 

Thema 5: Leiderschap   

 Scholing Teamcoördinator en Wijkmanager De Teamcoördinator en Wijkmanager zijn bekend 
met de aanvullende taken die in hun 
functieomschrijving staan en kunnen deze naar 
behoren uitvoeren. 

 Nieuwe medewerkers Nieuwe medewerkers krijgen hun eerste werkjaar 
een buddy toegewezen. 

Thema 6: Personeelssamenstelling   

 Stagiaires/ leerlingen Er is een aanspreekpunt voor de locaties aangesteld 
t.b.v. een evenwichtige verdeling tussen 
stagiaires/leerlingen. 

 Aanstellingsniveau medewerkers 92% aanstellingsniveau van niveau 3 en 4 op orde 
houden 

Thema 7: Gebruik van hulpbronnen   

 Gebruik van de Surface Alle medewerkers hebben de e-learning “Feedback 
geven” vanuit GoodHabitz gevolgd. 

 Leefcirkels Oldenhof De pilot van het project “Leefcirkels” is in ’t 
Welgelegen van start gegaan. 

Thema 8: Gebruik van informatie   

 Datalek Wet- en regelgeving m.b.t. de AVG wordt nageleefd. 

 Communicatie tussen Wijkmanagers, Raad 
van Bestuur en medewerkers 

De medewerkers ervaren een betere communicatie 
tussen het management en de werkvloer. 
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7.3 Clara Feyoena Heem 

 

Clara Feyoena Heem heeft in 2021 deelgenomen aan de kwaliteitsscan van Waardigheid en 

Trots op Locatie. In 2022 hebben de herhaalscans plaatsgevonden. De uitkomsten hiervan 

worden besproken middels een kwaliteitsdialoog en zullen worden meegenomen in het 

“Jaarplan Clara Feyoena Heem 2023”. Op het moment van dit schrijven is deze nog niet 

gereed. 

 

 

THEMA 
 

ONDERWERP/ACTIVITEIT 
 

RESULTAAT 
 

Thema 1: Persoonsgerichte zorg   

 Persoonsgerichte zorg Medewerkers werken vanuit de visie 
persoonsgerichte zorg 

 Zorgleefplan De zorg wordt uitgevoerd volgens plan. Het 
zorgleefplan wordt minimaal 2x per jaar besproken. 

 Multidisciplinair Overleg (MDO) Het MDO wordt uitgevoerd volgens het standaard 
voorbereidingsformulier. Indien mogelijk is de 
familie aanwezig bij het MDO  

 Familieparticipatie De familie is betrokken via het verwantenportaal, 
familienet en 1x per jaar een familieavond. 

 Palliatieve zorg Betrokken medewerkers zijn geschoold en passen 
het geleerde toe binnen hun rol op de afdeling. 

 Mondzorg Er wordt doelmatige en kwalitatief hoogwaardige 
mondzorg verleend met behulp van MondzorgPlus. 

Thema 2: Wonen en Welzijn   

 Levensverhaal Centraal Het persoonlijk levensverhaal is bekend bij de 
medewerkers 

 Voedingspaspoort De wensen en gewoonten van bewoners omtrent 
eten en drinken zijn bekend vastgelegd in het 
voedingspaspoort  
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 Vrijwilligers De inzet van onze vrijwilligers sluit aan bij de 
behoefte van de bewoners 

 Zinvolle tijdsbesteding en activiteiten De aangeboden activiteiten sluiten aan bij de 
individuele behoefte van de bewoners. 

Thema 3: Veiligheid   

 Veilig Incident Melden (VIM)  Er wordt bij het melden en afhandelen van VIM-
meldingen gewerkt vanuit de PDCA-cyclus. 

 Wet Zorg en Dwang (WZD) medewerkers zijn op de hoogte van de WZD en 
handelen hier naar.  

 Algemene Verordening Gegevensbescherming 
(AVG) 

medewerkers zijn op de hoogte van de AVG 
wetgeving en passen dit toe. 

 Grensoverschrijdend gedrag Alle medewerkers zijn geschoold in 
grensoverschrijdend gedrag en weten hoe te 
handelen. 

Thema 4: Leren en verbeteren   

 Overlegstructuur Er is een eenduidige overlegstructuur betreffende 
het werkoverleg, afdelingsoverleg, omgangsoverleg, 
bewonersbespreking en het MDO. 

 Feedback Feedback wordt gegeven en ontvangen volgens de 
feedback regels. 
 

 Verbeterbord Alle afdelingen werken met verbeterborden om te 
werken aan verbeterpunten. 

 Assessoren Medewerkers blijven handelingsbekwaam en zijn op 
de hoogte welke personen de assessoren zijn.  
 

 JEL (Jouw Eigen Leerportaal) De medewerkers hebben de e-learnings, die horen 
bij hun functie, uitgevoerd.  

 Carrousel Er is onderzoeken of het opzetten van een carrousel 
mogelijk is. Indien ja, dan is dat uitgerold. 

 Cliënttevredenheidsonderzoek Er is een cliënttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. 

Thema 5: Leiderschap   
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 Nieuwe structuur De wijkmanager, teamcoördinator en HBO 
Verpleegkundigen werken in de nieuwe structuur. 

 HBO-Verpleegkundige Verpleegkundigen staan in hun kracht en zijn in 
staat hun nieuwe rol en taken naar behoren uit te 
voeren. 

Thema 6: Personeelssamenstelling   

 Teams Er is toegewerkt naar evenwichtige teams met een 
nieuwe teamsamenstelling in verband met de 
nieuwbouw. 

Thema 7: Gebruik van hulpbronnen   

 Gebruik Surface De medewerkers zijn in staat mee te bewegen met 
de huidige ICT technieken (digitaal aftekenen 
medicatie). 

Thema 8: Gebruik van informatie   

 
 

Datalek Medewerkers weten hoe zij een datalek kunnen 
voorkomen en weten hoe zij gebruik kunnen maken 
van veilig mailen via ZIVVER. 

 Nieuwe structuur Medewerkers weten waar ze terecht kunnen met 
vragen met betrekking tot het werken met de 
nieuwe organisatie structuur.  

 Clienttevredenheidsonderzoek Uitkomsten zijn besproken in het kwaliteitsteam 

 Kwaliteitsjaarplan De teams zijn op de hoogte van het jaarplan en zijn 
in staat hiermee te werken. 
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7.4 Marsch Kruserbrink 

 

De Marsch Kruserbrink heeft in 2021 deelgenomen aan de kwaliteitsscan van Waardigheid en  

Trots op Locatie. In 2022 hebben de herhaalscans plaatsgevonden.  

Op het moment van schrijven zijn de uitkomsten van de herhaalscan nog niet bekend. Na de 

bespreking hiervan middels een kwaliteitsdialoog worden de overige geformuleerde speerpunten 

toegevoegd aan de verbeterparagraaf en verwerkt in het “Jaarplan 2023 Marsch Kruserbrink”. 

 

THEMA 
 

ONDERWERP/ACTIVITEIT 
 

RESULTAAT 
 

Thema 1: Persoonsgerichte zorg   

  
 

Veiligheid, geborgenheid en goede zorg. Er heeft voor elk MDO een gestructureerde 
bewonersbespreking plaatsgevonden zodat 
medewerkers weten wat belangrijk is voor een 
bewoner en hier zo goed mogelijk rekening mee 
kunnen houden. 

 Zorgdossier De zorgverantwoordelijken hanteren een eenduidige 
werkwijze bij het vullen van het zorgdossier. Hierbij 
wordt gebruik gemaakt van de levensgeschiedenis en 
levenservaring van de bewoner. 

 Samenwerking, betrokkenheid en contact met 
vrijwilligers 

Aandachtsvelders houden contract met vrijwilligers 
en evalueren de werkzaamheden; communicatie met 
vrijwilligers en de wijze waarop zij betrokken worden 
is verbeterd. 

Thema 2: Wonen en Welzijn   

 Persoonsgerichte activiteiten 
 
 

Medewerkers Wonen en Welzijn zijn beter in hun 
functierol gezet. Zij zijn hierin ondersteund door de 
Teamcoördinator en de HBO Verpleegkundige. 
Tevens zijn er activiteiten voor de bewoners in zijn of 
haar zorgleefplan vastgesteld. 
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Thema 3: Veiligheid   

 Veilig Incident Melden (VIM) Medewerkers zijn meer verantwoordelijk voor het 
verbeteren na een VIM-melding. VIM is onderdeel 
van het maandelijks werkoverleg; interventies en 
verbeteracties worden hiermee bij de medewerkers 
gelegd. Leden van het VIM-team bewaken het 
proces. 

Thema 4: Leren en verbeteren   

 Klinische lessen/scholingen Collega’s zijn door verschillende aandachtsvelders 
geïnformeerd over specifieke vraagstukken en 
casussen.  

Thema 5: Leiderschap   

   

   

Thema 6: Personeelssamenstelling   

   

   

Thema 7: Gebruik van hulpbronnen   

   

   

Thema 8: Gebruik van informatie   
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7.5 Oostloorn 

 

Oostloorn heeft in 2021 deelgenomen aan de kwaliteitsscan van Waardigheid en  

Trots op Locatie. In 2022 hebben de herhaalscans plaatsgevonden. De uitkomsten hiervan  

worden besproken middels een kwaliteitsdialoog en zullen worden meegenomen in het 

“Jaarplan  

Oostloorn 2023”. Op het moment van dit schrijven is deze nog niet gereed. 

 

THEMA 
 

ONDERWERP/ACTIVITEIT 
 

RESULTAAT 
 

Thema 1: Persoonsgerichte zorg   

 Levensgeschiedenis De levensgeschiedenis van de bewoner is de leidraad 
voor de zorgverlening. 

 Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie 
(GVP) en Gespecialiseerd Verzorgende 
Somatiek (GVS) 

De rollen van de gespecialiseerde verzorgenden zijn 
geïmplementeerd  

 Palliatieve zorg Er heeft een doorontwikkeling plaatsgevonden op 
het gebied van palliatieve zorg. 

Thema 2: Wonen en Welzijn   

 Activiteiten Welzijnsactiviteiten op de afdeling sluiten aan op 
behoefte van de bewoner. 

 Familieparticipatie Er is meer aandacht voor familieparticipatie. 

 Werkprocessen Er is een schone werkomgeving en werkprocessen 
zijn geactualiseerd. 

 Beleving De beleving van de bewoner is geëvalueerd. Er is 
continue aandacht om dit zo laagdrempelig mogelijk 
plaats te laten vinden. 

Thema 3: Veiligheid   

 Wet Zorg en Dwang (WZD) Het beleid met betrekking tot WZD is uitgevoerd en 
geëvalueerd. 



   

38 

            

 Veilig Incident Melden (VIM) Het werkproces VIM is geactualiseerd. 

Thema 4: Leren en verbeteren   

 Jaarplan Oostloorn Het “Jaarplan 2023 Oostloorn” is middels een 
methodische cyclus geëvalueerd. 

 Kwaliteit De structuur voor de kwaliteitsverbetering is verder 
ontwikkeld. 

 Verbeterborden De inzet van de verbeterborden is methodisch 
doorontwikkeld. 

 Medewerkers De medewerkers ervaren  ruimte om te ontwikkelen. 

Thema 5: Leiderschap   

 Organisatiestructuur Er zijn acties uitgezet om op de juiste manier 
invulling te kunnen geven aan de nieuwe 
organisatiestructuur.  

 Medewerkerstevredenheidsonderzoek De uitkomsten van het 
medewerkerstevredenheidsonderzoek worden 
gebruikt om te kunnen verbeteren. 

Thema 6: Personeelssamenstelling   

 Functieniveaus De inzet van alle functieniveaus is opnieuw 
beoordeeld. 

Thema 7: Gebruik van hulpbronnen   

 Huisvesting De veiligheid van het gebouw is onderzocht. 

 Domotica Er is een methodische cyclus ingezet aangaande het 
inzetten van domotica 

 Leefcirkels De mogelijkheden van leefcirkels zijn verder 
onderzocht. 

Thema 8: Gebruik van informatie   

 Kwaliteitsindicatoren De kwaliteitsindicatoren welke in het dashboard 
staan ingericht, zijn met de teams gedeeld. 

 Cliëntervaringen De uitkomsten van de cliëntervaringen worden als 
input gebruikt voor het kwaliteitsplan. 

 Informatie Er is een eenduidige en transparante wijze voor het 
delen van informatie 
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7.6 Schoutenhof 

 

De Schoutenhof heeft in 2021 deelgenomen aan de kwaliteitsscan van Waardigheid en  

Trots op Locatie. In 2022 hebben de herhaalscans plaatsgevonden.  

Op het moment van schrijven zijn de uitkomsten van de herhaalscan nog niet bekend. Na de 

bespreking hiervan middels een kwaliteitsdialoog worden de overige geformuleerde 

speerpunten toegevoegd aan de verbeterparagraaf en verwerkt in het “Jaarplan 2023 

Schoutenhof”. 

THEMA 
 

ONDERWERP/ACTIVITEIT 
 

RESULTAAT 
 

Thema 1: Persoonsgerichte zorg   

 Verbeterborden voor familie en personeel Familie en personeel kunnen ook middels een 
verbeterbord bij de voordeur van elke woning met 
elkaar communiceren; wat kunnen we voor elkaar 
betekenen? Leden van het kwaliteitsteam houden 
het proces in de gaten en nemen acties op. De HBO-
Verpleegkundige kijkt overstijgend mee. 

 Persoonsgerichte zorg, wat is dat? Medewerkers hebben kennis van persoonsgerichte 
zorg. De Gespecialiseerd Verzorgende 
Psychogeriatrie heeft aan elk team een klinische les 
hierover gegeven. 

Thema 2: Wonen en Welzijn   

 Belevingsgericht De persoonlijke wensen en behoeften van de 
bewoners zijn geïnventariseerd. Hierbij zijn zowel 
de bewoner als familie betrokken. 

Thema 3: Veiligheid   

 Aandachtsvelders De aandachtsvelders hebben een taak- en 
functiebeschrijving en zijn in staat hun 
werkzaamheden betreffende hun aandachtsgebied 
uit te voeren. 
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Thema 4: Leren en verbeteren   

   

   

   

   

   

Thema 5: Leiderschap   

   

   

Thema 6: Personeelssamenstelling   

   

   

Thema 7: Gebruik van hulpbronnen   

   

   

Thema 8: Gebruik van informatie   
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7.7 Nijenhaghen 

 
Nijenhaghen heeft in 2021 deelgenomen aan de kwaliteitsscan van Waardigheid en  

Trots op Locatie. In 2022 hebben de herhaalscans plaatsgevonden. De uitkomsten hiervan  

zijn besproken middels een kwaliteitsdialoog en zullen worden meegenomen in het 

“Jaarplan  

Nijenhaghen 2023”. Op het moment van dit schrijven is deze nog niet gereed. 

 

THEMA 
 

ONDERWERP/ACTIVITEIT 
 

RESULTAAT 
 

Thema 1: Persoonsgerichte zorg   

 Gespecialiseerd Verzorgende Somatiek 
(GVS) 

Een medewerker heeft de opleiding GVS gevolgd. Deze 
medewerker is betrokken bij afdelingsoverleggen en sluit 
1x per half jaar, of eventueel vaker op uitnodiging, aan 
bij de overleggen. De GVS medewerker maakt in 
samenspraak met de HBO-Verpleegkundige een 
verbeterplan. 

 Wet Zorg en Dwang (WZD) Iedere medewerker volgt 1x per jaar een klinische les 
over WZD. 

Thema 2: Wonen en Welzijn   

 Veiligheid in de nacht Er is een 2de nachtdienst ingezet of een ander passend 
alternatief gevonden. 

  Er is een enquête over veiligheid in de nacht afgenomen 
onder medewerkers en bewoners. 

Thema 3: Veiligheid   

 Medicatie Elke medewerker van Nijenhaghen die medicatie deelt 
heeft de E-learning betreffende het digitaal aftekenen in 
Medimo voldaan. De teamcoördinator controleert 
hierop. 

Thema 4: Leren en verbeteren   
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kennis verbreden Palliatieve zorg.  
 

Palliatieve zorg De zorgmedewerkers hebben meer kennis betreffende 
palliatieve zorg: 

 Aandachtsvelders palliatieve zorg hebben een 
(herhaal)scholing gevolgd om hun kennis te 
verbreden. 

 Aandachtsvelders palliatieve zorg hebben 
klinische lessen gegeven aan zorgmedewerkers. 

Thema 5: Leiderschap   

 Scholing  De nieuwe teamcoördinator en HBO-Verpleegkundige 
hebben een scholing gevolgd aangaande hun nieuwe rol 
en functie. 

Thema 6: Personeelssamenstelling   

 Personeel Het personeelsbestand is behouden/uitgebreid. 

Thema 7: Gebruik van hulpbronnen   

 Wifi De Wifi op de locatie is verbeterd. 

Thema 8: Gebruik van informatie   

 Kwaliteitsindicatoren Informatie uit herhaalscan 2022 en de 
kwaliteitsevaluaties zijn teruggekoppeld aan het team.  
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7.8 Oldenhaghen 

 

Oldenhaghen heeft in 2021 deelgenomen aan de kwaliteitsscan van Waardigheid en  

Trots op Locatie. In 2022 hebben de herhaalscans plaatsgevonden.  

Op het moment van schrijven zijn de uitkomsten van de herhaalscan nog niet bekend. Na de 

bespreking hiervan middels een kwaliteitsdialoog worden de speerpunten toegevoegd aan de 

verbeterparagraaf en verwerkt in het “Jaarplan 2023 Oldenhaghen”. Onderstaande resultaten 

zijn om bovenstaande redenen summier beschreven.  

THEMA 
 

ONDERWERP/ACTIVITEIT 
 

RESULTAAT 
 

Thema 1: Persoonsgerichte zorg   

 Palliatieve zorg Er is meer aandacht geweest voor palliatieve zorg. 

 Zorgleefplan Het zorgleefplan is persoonsgericht opgesteld. 

 Eten en drinken De bewoner heeft meer regie rondom de 
maaltijden. 

 Wondzorg De wondzorg is verbeterd. 

Thema 2: Wonen en Welzijn   

 Familieparticipatie De familie is meer/anders betrokken. 

Thema 3: Veiligheid   

 Domotica Er wordt zo optimaal mogelijk gebruik gemaakt van 
de beschikbare domotica. 

 Omgang met agressie en grensoverschrijdend 
gedrag 

Er is aandacht besteed aan omgaan met agressie en 
grensoverschrijdend gedrag, al dan niet middels een 
cursus voor de medewerkers. 

Thema 4: Leren en verbeteren   

 Verbeterbord Het gebruik van het verbeterbord is 
geïmplementeerd. 

 Wondzorg  Er is een aanspreekpunt betreffende wondzorg 

 Clienttevredenheidsonderzoek Het jaarlijkse cliënttevredenheidsonderzoek 
plaatsgevonden. 
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Thema 5: Leiderschap   

 Nieuwe organisatiestructuur De rollen van de teamcoördinator en de HBO-
Verpleegkundige zijn geïmplementeerd. 

Thema 6: Personeelssamenstelling   

 Teams Er zijn evenwichtige teams op de locatie. 

Thema 7: Gebruik van hulpbronnen   

 Vernieuwde domotica Er wordt zo optimaal mogelijk gebruik gemaakt van 
de beschikbare (nieuwe) domotica. 

 WIFI De Wifi op locatie is verbeterd. 

Thema 8: Gebruik van informatie   

 Cliënttevredenheidsonderzoek  De uitkomsten van het 
cliënttevredenheidsonderzoek zijn besproken in het 
kwaliteitsteam. 

 Kwaliteitsjaarplan De Teams zijn betrokken bij het jaarplan. 
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7.9 ’t Vlierhuis 

 
‘t Vlierhuis heeft in 2021 deelgenomen aan de kwaliteitsscan van Waardigheid en  

Trots op Locatie. In 2022 hebben de herhaalscans plaatsgevonden. De uitkomsten hiervan  

zijn besproken middels een kwaliteitsdialoog en zullen worden meegenomen in het “Jaarplan  

‘t Vlierhuis 2023”. Op het moment van dit schrijven is deze nog niet gereed. 

 

THEMA 
 

ONDERWERP/ACTIVITEIT 
 

RESULTAAT 
 

Thema 1: Persoonsgerichte zorg   

 Persoonsgericht werken Er wordt persoonsgericht gewerkt, van elke bewoner 
is het levensverhaal bekend. 

 Zorgleefplan De cliënt herkent zich in het Zorgleefplan, 6 weken na 
het opstellen hiervan wordt deze besproken. 

 Wet Zorg en Dwang (WZD) Het stappenplan van de WZD worden gehanteerd. 

Thema 2: Wonen en Welzijn   

 Familieparticipatie Er zijn thema-avonden georganiseerd om familie te 
informeren en meer te betrekken. 

 Vrijwilligers Vrijwilligers zijn ingezet in combinatie met vacatures 
met een specifieke vraag 

 Eten en drinken Het eten is volgens een menucyclus gekookt en 
geserveerd. 

Thema 3: Veiligheid   

 Veilig Incident melden (VIM) Het VIM-team koppelt de meldingen terug naar het 
team. 

 Onbegrepen gedrag De medewerkers hebben een scholing gevolgd om 
beter met onbegrepen gedrag om te kunnen gaan. 

Thema 4: Leren en verbeteren   
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 Voorbehouden handelingen Er heeft een carrousel met betrekking tot de 
voorbehouden handelingen van de Verzorgende-IG  
(Verzorgende Individuele Gezondheidszorg) en 
verpleegkundigen plaatsgevonden. 

 Leren en reflecteren Er is voor iedere medewerkers aandacht geweest om 
te leren van fouten; fouten bespreekbaar maken en 
hierop reflecteren. 

 Overleggen Teamoverleggen hebben een duidelijke 
structuur/agenda 

Thema 5: Leiderschap   

 Organisatiestructuur De nieuwe organisatiestructuur is leidend in de 
uitvoer, de rollen van de teamcoördinator en de 
HBO-verpleegkundige zijn geïmplementeerd.  
 

 Eigenaarschap Er is sprake van eigenaarschap binnen de teams voor 
de taken en rollen waarvoor een ieder 
verantwoordelijk is. 

 Aandachtsvelders De verwachtingen rondom de rol van de 
aandachtsvelders zijn voor een ieder duidelijk. Het is 
tevens duidelijk wie voor wel aandachtsgebied het 
aanspreekpunt is. 

Thema 6: Personeelssamenstelling   

 Verpleegkundige Individuele 
Gezondheidszorg (VIG) en 
zorgverantwoordelijken 

De Verzorgende-IG en zorgverantwoordelijken zijn in 
staat hun rol en functie goed uit te voeren. 

 Ziekteverzuim Het ziekteverzuim is verlaagd. Er is aandacht besteed 
aan preventief verzuim. 

 Teamcoördinator en HBO-Verpleegkundige De rollen van de teamcoördinator en de HBO-
verpleegkundige op locatie zijn geïmplementeerd. 

Thema 7: Gebruik van hulpbronnen   

 Surface Iedere medewerker kan werken/ werkt met een 
Surface. 
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 Digitaal aftekenen medicatie De Verzorgende-IG en verpleegkundigen tekenen de 
medicatie digitaal af. 

 Domotica Er wordt gebruik gemaakt van camera toezicht en 
leefcirkels op de locatie. 

Thema 8: Gebruik van informatie   

 Resultaten onderzoeken en audits De resultaten van onderzoeken en audits worden 
met de medewerkers besproken. 

 Verbetermaatregelen Er zijn verbetermaatregelen opgesteld en verwerkt. 

 

8. Slotwoord 
 

Voor ons zijn onze cliënten/bewoners zo belangrijk dat we alles willen doen om ze een veilig thuis te bieden. Een thuis waarin het gaat om persoonlijke 

aandacht, eigen regie, warmte, vrijheid en nabijheid. Een thuis waarin de wensen en behoeften van onze bewoners centraal staan, waar familie welkom is 

en een bijdrage kan leveren op de wijze zoals hij/zij dat gewend was en zoals de bewoner dat natuurlijk wenst. We willen de leefwereld van onze bewoners 

vernieuwen, verbreden, van binnen naar buiten of van buiten naar binnen brengen en optimaal vormgeven. Saxenburgh wil haar medewerkers een fijne 

werkplek bieden met ruimte om te ontwikkelen. 

Onze missie en visie hierbij is wonen met een thuisgevoel en werken met plezier! 

 

 


