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Voorwoord 

 
In 2019 heeft Saxenburgh een kwaliteitsplan opgeleverd voor drie jaren (2019 tot en met 2021). Dit is  

een plan met ambities en uitdagingen en veel van deze plannen en uitdagingen zijn gerealiseerd of in 

gang gezet. Trots zijn wij op de stappen die gezet zijn om de kwaliteit binnen de organisatie te 

verbeteren. 

Verder hebben de gevolgen van Corona grote impact gehad op het gevoel van veiligheid van onze 

bewoners, cliënten, familieleden en medewerkers. Ook de bedrijfsvoering, communicatie en 

besluitvorming rondom de Corona (in samenhang met de cliëntenraden) zijn enorm beïnvloed. De 

hele organisatie heeft onder grote druk gestaan gedurende deze periode, waardoor temporisering van 

ambities soms noodzakelijk is geweest. 

In aanloop op het kwaliteitsplan 2022 is het huidige plan kritisch geëvalueerd waarbij de input die wij  

hebben ontvangen vanuit cliëntenraden, ondernemingsraad en VVAR (vanuit meerdere gesprekken) 

is meegenomen. De ervaringen en nieuwe inzichten die wij hebben gekregen, ook op basis van 

COVID- 19, is het plan opgevat om de ingezette koers van de afgelopen drie jaar voort te zetten. Het  

belangrijkste is dat de wij de opgestelde plannen en beschikbare middelen koppelen aan de visie die 

wij voor ogen hebben. Het nog verder uitbouwen van persoonsgerichte zorg, gericht op welzijn en 

welbevinden. 

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. Het kwaliteitsplan 

wordt voorgelegd aan de cliëntenraden, ondernemingsraad en de VVAR voor het einde van het jaar 

2021. 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. Dat maakt Saxenburgh uniek en bijzonder aantrekkelijk:  

wij kunnen elke vorm van zorg bieden in welke fase onze cliënt zich dan ook bevindt! 

Binnen de SXB is een strategisch meerjarenbeleid “Saxenburgh bouwt door!” opgesteld, dit  

strategisch document is het uitgangspunt geweest voor de visie zorg voor Ouderen, waarin 

persoonsgericht centraal staat. De komende periode zal de strategie voor de Ouderenzorg, dus hoe 

wij hier gaan komen worden uitgewerkt in een meerjarenbeleidsplan 2022-2027. Het kwaliteitsplan zal 

tevens dienen als jaarplan en heeft hierdoor verbinding met bovenstaande 

documenten/beleidsstukken. 

Het kwaliteitsplan is tot stand gekomen vanuit het kwaliteitskader 2021 en de visie zorg voor ouderen. 

Tijdens de tour die wij afgelopen jaar op alle locaties hebben gehouden is de betekenis van de visie 

zorg op ouderen gedeeld met alle medewerkers, waarin de aftrap is gegeven om de visie de komende 

1,5 jaar ons eigen te maken, ondersteund met een leerprogramma. De visie geeft de stip op de 

horizon weer voor de komende vijf jaar. Het visiestuk geeft aan waarom, voor wie en hoe we samen 

werken aan goede zorg. Onze visie is beschreven in acht uitgangspunten, zie afbeelding bijlage l. 

Van belang is om te weten dat de missie en visie, welke herzien is in 2021, verder uit te dragen om 

duidelijk te maken wat wij onder persoonsgerichte zorg verstaan. Dit vraagt om een gezamenlijk  

nadenken van medewerkers, medezeggenschapsorganen, management, behandelaren en 

bijvoorbeeld ondersteunende diensten. Met Waardigheid en Trots op alle locaties , krijgen we 

ondersteuning op deze inhoudelijke verbeterprocessen. 

De extra gelden zijn vanaf 2022 opgenomen in de zzp tarieven. De verdeling van de gelden is als 
volgt: 

- 85 % van de gelden worden besteed aan inzet medewerkers, deze inzet is gelijk als in 2020 
en 2021. 

- 15 % van de gelden worden besteed aan invoering van de organisatiestructuur, ontwikkeling 

van de wijksteunpunten binnen Oostloorn en Welgelegen, zorgdomotica en de aankleding van 
het atrium in Oldenhaghen. 
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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 voortaan uit 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 

“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 

“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 van eigentijdse 

inzichten.” 

Kernwaarden 

 Onze zorg is persoonsgericht

 We hebben aandacht voor de kwaliteit van leven

 We organiseren de zorg samen, samen met bewoner, familie en andere zorgverleners 

In ons doen en laten is steeds te herkennen dat wij ‘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”. 

1.2 Doelgroepen en verdeling 

Saxenburgh kent 9 locaties, die allen landelijk zijn gesitueerd. Binnen deze locaties biedt Saxenburgh aan 

de volgende doelgroepen zorg: 

 Psychogeriatrische verpleeghuiszorg met en zonder behandeling.

 Somatische zorg met en zonder behandeling

 Zorgzwaartepakket 4 met en zonder behandeling 

Aantal cliënten per doelgroep, verdeeld in leeftijdscategorie.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Peildatum 27 september 2021 
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1.3 Type zorgverlening per locatie 
Peildatum 27 september 2021 

 

ZZP Zorgzwaartepakket 

BH Met behandeling 

DB dagbesteding 

DH dagbehandeling 

 

1.4 Locaties van Saxenburgh 

Saxenburg levert complexe zorg samen met 

mantelzorgers en vrijwilligers in kleinschalige 

woonvormen. Het zorgaanbod van Saxenburgh is 

georganiseerd rondom 9 locaties (figuur 2). Alle zorg, 

WMO, extramurale en intramurale zorg wordt vanuit 

deze locaties georganiseerd. We richten ons op 

complexe problematiek, kwetsbare ouderen en 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. 

Voor een overzicht van onze locatie zie de website 

https://www.saxenburgh.nl/ouderenzorg/locatie- 

overzicht/onze-locaties 

Figuur 2 

https://www.saxenburgh.nl/ouderenzorg/locatie-overzicht/onze-locaties
https://www.saxenburgh.nl/ouderenzorg/locatie-overzicht/onze-locaties
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Pesoneelssamenstelling per locatie 
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2. Profiel personeelsbestand/personeelssamenstelling 
2.1 Zorgverleners 

NB ondersteunende staf zijn artsen, psychologen, (para) medici. 

FTE in loondienst per locatie- peildatum September 2021 

2.2. In- en uitstroomcijfers 
 

 FTE Aantal medewerkers 

Uitstroom 43.15 113 

Instroom 15.01 85 

Peildatum september 2021 

 
 

2.3. Ratio personele kosten versus opbrengsten 
Peildatum september 2021 

 

Hierbij gaat het om de kwantitatieve personele inzet bij de zorg- en dienstverlening aan de gemiddelde 

cliënt. De uitkomst is nu 0.89 fte per cliënt. 



 

Wat is welbevinden voor onze bewoner? 

Ik voel me thuis. Ik voel me gezien en gehoord en ben tevreden. Ik kan en mag mezelf zijn. Ik kan en mag 

mijn leven leiden op een manier die bij mij past. 

2.4. Verzuim 
 

 
 

Verzuim SXB 2021 Ouderenzorg* 

 Q1 Q2 

Vp percentage 

(excl.) 
9,44 7.92 

Meldingsfrequentie 1.27 0.8 

Verzuimduur 

(gem. aantal dgn.) 
27.4 40.3 

Gem. aantal 

werknemers 
986 967 

VZ perc. naar leeftijd 

<26 jaar 7.02 5.12 

26-35 jaar 5.03 3.22 

36-45 jaar 11.9 11.55 

46-55 jaar 9.94 7.16 

>55 jaar 11.56 10.86 

Vernet cijfers t/m september 2021 

 

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.” 
 

 

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. 

 
Familieparticipatie 

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

verleent wordt omdat zij de bewoner het beste kennen. Familie en naasten krijgen voldoende ruimte om dit  

te realiseren. Onder begeleiding van een coach vanuit Vilans (waardigheid en trots op locatie) wordt in 

2022 een project gestart met als doel het verbeteren van de familieparticipatie. 

 
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. 

9 concept 11-10-2021 
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Levensverhaal centraal 

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 diens persoonlijke 

ervaringen. Afgelopen jaar is het levensverhaal centraal in Saxenburgh Ouderenzorg geïntroduceerd. 

Tijdens de training, die medewerkers hiervoor gevolgd hebben, zijn de volgende vragen uitvoerig 

besproken: 

a. hoe kan informatie over het levensverhaal van de cliënt worden verkregen om daarmee het contact 

met en de zorg voor cliënten te verbeteren? 

b. hoe kunnen medewerkers op basis van het levensverhaal het contact met de cliënt verbeteren en de 

zorg op de betekenisgeving van de cliënt afstemmen, in aansluiting op de vier domeinen van het  

zorgleefplan;? 

c. hoe kunnen medewerkers hun collega’s betrekken bij deze verhalende manier van werken, zodat ze 

samen, ook met andere disciplines, de zorg kunnen ontwerpen en verlenen, afgestemd op het  

levensverhaal? 

d. hoe kunnen de gegevens over het levensverhaal worden vastgelegd zodat medewerkers de zorg 

integraal vanuit het levensverhaal kunnen verlenen? 

Door deze training is het levensverhaal centraal een vast gegeven geworden in onze werkprocessen en 

rapportage. In 2022 zal het levensverhaal centraal geïntegreerd worden in de visie. 

 
Persoonsgerichte zorg in het zorgdossier 

In 2022 zal de scholing “Goed gebruik zorgdossier” een vervolg krijgen onder de noemer 

“Persoonsgerichte zorg in het zorgdossier”. Alle zorgmedewerkers worden geschoold op welke wijze de  

wensen van de bewoner in het zorgdossier vastgelegd dienen te worden. Levensverhaal centraal wordt  

hierbij als uitgangspunt gebruikt. 

3.1.3 Resultaten die we willen bereiken 

Op 1 januari 2023 

 is familie actief betrokken bij de zorg en dienstverlening van de bewoner. 

 Is de scholing “het levensverhaal centraal” afgerond en is het levensverhaal geïntrigeerd in de  

visie 

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

afgerond. 

 Zijn medewerkers gericht op de wensen en behoeften van onze bewoners. 

 Zijn medewerkers zich bewust van hun eigen houding en gedrag en zijn medewerkers bewust wat 

dit gedrag met de bewoner doet. 

 Er wordt gedacht in mogelijkheden en kansen; zodat persoonlijke wensen en behoeften van onze 

bewoners zoveel als mogelijk gerealiseerd kunnen worden. 

 
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 wanneer zij thuis zouden wonen, in hun eigen omgeving. 

 
Palliatieve zorg 

Vanaf 2021 zijn er in alle gebieden aandachtsvelders palliatieve zorg. In 2022 krijgt palliatieve zorg een  

vervolg, er wordt een vervolgplan geschreven en hierin worden opleidingsactiviteiten opgenomen. 

 
Intimiteit en seksualiteit 

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

belangrijk om dit onderwerp bespreekbaar te maken. 

Wat is goed handelen hierin? Kan dit wel? Het is van belang dat zorgverleners hierover in gesprek gaan,  

om na te denken over mogelijkheden. Natuurlijk roept dit vragen op, zoals: ‘Hoe kunnen we met respect 
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voor intimiteit en privacy zorg verlenen?’ ‘hoe ga ik daarmee om?’. Goede begeleiding voor het zorgteam,  

met respect voor de gevoelens van iedereen, is hierbij essentieel. Als we luisteren naar elkaar en het  

meedenken rond intieme behoeften gaan zien als aspecten van goede zorg, dan kunnen we er meer 

ruimte voor maken. In 2022 zal intimiteit en seksualiteit door middel van moreel beraad bespreekbaar 

gemaakt worden op de afdelingen. 

 
Nieuwbouw Clara 

In 2022 wordt een start gemaakt met de bouw van een nieuwe locatie. Het huidige zorgcentrum Clara 

Feyoena Heem (hierna te noemen CFH) stamt uit 1973. Nieuwbouw wordt noodzakelijke geacht om te 

kunnen voldoen aan de eisen van deze tijd. In eerste instantie worden twee gebouwen met elk 40 

groepswoningen gebouwd, voor psychogeriatrische en somatische zorg, alsmede crisisopvang. Het type 

zorg is flexibel inzetbaar, afhankelijk van de behoefte. “Cliënten kunnen hier straks prettig en passend  

wonen, in een kleinschalige woonomgeving binnen grootschaligheid. Zij kunnen hier wonen met het gevoel 

van thuis. Centraal en verbonden met de twee gebouwen is een voorzieningsgebouw gepland, met onder 

andere een winkeltje, kapper, pedicure, restaurant en kantoren. Het zogeheten ‘chalet’, blijft bestaan. 

Cliënten verblijven hier tijdelijk voor revalidatiezorg. Behalve 80 groepswoningen, omvat het  

nieuwbouwplan ook realisatie van twee gebouwen met in totaal 44 appartementen voor zelfstandig wonen. 

Bovendien is er ruimte op het terrein gereserveerd om in de toekomst nog eens een gebouw met 40 

groepswoningen en een gebouw voor zelfstandig wonen te realiseren. 

 
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, dit zal  

onderdeel uitmaken van ons leerprogramma. Specifiek voor CFH zullen kwartiermakers aangesteld 

worden, die namens een afdeling belast is met de voorbereiding, uitvoering en nazorg van de 

ingebruikname van de nieuwe locatie. Verwachting is dat er begin 2023 gestart kan worden met de 

inhuizing. 

Onderstaande processen vormen een onderdeel van het taakgebied van de kwartiermaker: 

- Inrichten werkprocessen: Afdelingsspecifieke en -overstijgende werkprocessen 

- Ingebruikname : Gebouwkennis en opstart in de nieuwbouw 

 
Planning inrichting ten tijde van verhuizing 

- Inrichting: Losse inrichting i.r.t. werkprocessen en vaste inrichting 

- Verhuizing: In een later stadium zal inzet gevraagd worden voor het 

voorbereiden van dit project. Dit kan de ingebruikname coördinator 

zijn of een dan te bepalen ander contactpersoon binnen de 

afdeling. 

 
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 cliënt 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 groepsgebonden worden aangeboden, maar ook om gewone dagelijkse verrichtingen en 

gewoonten die starten zodra een cliënt wakker wordt. 
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De activiteiten zijn afgestemd op de individuele wensen en behoeften en worden in samenspraak met de 

cliënt voortgezet of opnieuw georganiseerd. Gewoonten worden geaccepteerd, in stand gehouden. 

Cliënten geven zelf aan wat ze willen doen; er is een gevarieerde keuzemogelijkheid. Cliënten blijven waar 

mogelijk deelnemen aan activiteiten buiten de Saxenburgh; dit wordt gestimuleerd. 

 
Saxenburgh gaat van iedere cliënt de omgeving, de praktische inrichting van ruimtes en de benadering 

naar de cliënt in kaart brengen. De werkprocessen worden daarop ingericht zodat optimaal ingespeeld kan 

worden op de wensen en behoeften van de cliënten. Medewerkers leren ook hoe zij met het ritme van de 

dag aangename, eenvoudige en gevarieerde activiteiten kunnen aanbieden. Deze worden afgewisseld met 

momenten van rust. 

Hierdoor verdwijnt een deel van de stress van de cliënt en er ontstaat meer tijd voor de medewerkers om 

aangename, individuele activiteiten met cliënten uit te voeren, aansluitend bij de wensen en behoeften. 

 
De volgende uitgangspunten zijn leidend: 

 Dag invulling zoals thuis, zoveel mogelijk zoals iemand gewend was/is.

 Passend bij de levensovertuiging van de cliënt.

 Activiteiten die zijn afgestemd op de individuele wensen en behoeften van de cliënt.

 Cliënten geven zelf aan wat ze willen doen, er is een gevarieerde keuzemogelijkheid. Buiten de 

mogelijkheden die we zelf bieden, wordt er gekeken buiten de Saxenburgh welke mogelijkheden er 

zijn. Familie, naasten en sociale omgeving wordt waar mogelijk bet rokken bij invulling van de een 

zinvolle dagbesteding.

 
Wijksteunpunten 

Saxenburgh gaat in 2022 op basis van de acht uitgangspunten, zie afbeelding 1, een nieuw beleid 

schrijven voor de wijksteunpunten. 

De aandacht van ieder wijksteunpunt komt met name te liggen op de “Functie in de wijk”. Doordat  

ondersteuning vanuit de wijk geboden wordt, zoals het aanbieden van maaltijden, kunnen cliënten langer 

thuis wonen. Daarnaast worden door wijksteunpuntcoördinatoren activiteiten in de wijk georganiseerd, 

waarbij de focus zal liggen om eenzaamheid van cliënten te verminderen. 

 
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 2021 is er gestart met een werkgroep voor een cliënttevredenheidsonderzoek. Eind 2021 zullen in 

samenwerking met QDNA de verplichte vragenlijsten afgenomen worden. In 2022 zal de verplichte 

vragenlijst aangevuld worden met een door Saxenburgh opgestelde vragenlijst, waar de visie “zorg voor  

ouderen” als uitgangspunt zal dienen. De vragenlijst zal jaarlijks worden afgenomen met als doel de  

kwaliteit van zorg te verbeteren. Uitkomsten worden vastgelegd in een dashboard en worden besproken in 

het kwaliteitsteam en met de cliëntenraad. 

 
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. 

Vocht en voeding 

Saxenburgh heeft in 2021 een visie geschreven ten aanzien van eten en drinken. Binnen de 

Saxenburgh is er een werkgroep “Eten en drinken” met als doel het ontwikkelen van een voedingspaspoort 

in het zorgdossier. De voedselvoorkeuren van de cliënt worden hierin vastgelegd en geëvalueerd. Het 

rapport van de nulmeting, uitgevoerd in tweede en derde kwartaal van 2021, zal dienen als basis. 
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Naar aanleiding van dit rapport worden er verbetermaatregelen opgesteld die in 2022 geïmplementeerd 

worden. 

 
Terugdringen administratieve lasten en vereenvoudigen werkprocessen 

Administratieve lasten zorgen voor frustraties in de zorg. In 2019 is een werkgroep “Snappen en  

Schrappen” gestart in samenwerking met Vilans. Saxenburgh gaat in 2022 weer actief aan de slag om een 

vervolg te geven aan het schrappen van onnodige administratieve lasten. Waardoor de werkdruk  

verminderd wordt en er meer ruimte is voor het welzijn van de bewoners. 

In 2022 zal er actief gekeken worden naar: 

- Werkproces van de VIM procedure (Veilig Incident Melden) 

- “Aftekenlijstjes” op locaties 

 
3.2.4 Verbinding met …. 

We sluiten aan bij de activiteiten in de wijk en nodigen wijkbewoners uit om bij ons langs te komen.  

Bijvoorbeeld voor activiteiten of om mee te eten in een van onze huizen. We leggen ook contact met 

huisartsen, apotheek, thuiszorg en andere zorgorganisaties en (vrijwilligers)initiatieven in de wijk. 

Verbinding met het lerend netwerk 

In juni 2021 is een geactualiseerde versie van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg gepubliceerd. Eén van 

de thema’s die hierin, in vergelijking tot de vorige versie, verder is uitgewerkt is de multidisciplinaire  

visitatie. Dit is momenteel nog niet geïmplementeerd binnen het leren netwerk waar Saxenburgh in 

participeert (Treant, Tangenborgh en Icare). Dit vraagt om een plan van aanpak. De tekst uit het  

Kwaliteitskader betreffende de visitatie luidt als volgt: 

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

Dit wordt verder uitgewerkt in 2 instrumenten (deze dienen als richtsnoer): 

 Methode Multidisciplinaire Kwaliteitsvisitatie

 Methode Zelfevaluatie Lerend Vermogen

In 2022 gaat Saxenburgh, in samenwerking met het lerend netwerk, hier verder vorm aan geven. 

 
3.2.5 Resultaten die wij willen bereiken: 

Op 1 januari 2023 

 is het eten binnen Saxenburgh niet alleen genieten en elkaar ontmoeten, maar draagt het ook bij  

aan een goede gezondheid. 

 zijn wensen en voorkeuren ten aanzien eten en drinken vastgelegd in het zorgdossier en wordt dit 

half jaarlijks geëvalueerd met onze bewoner. 

 hebben vrijwilligers, familie en medewerkers een aanvullende ondersteunende rol ten aanzien van 

het welzijn van onze bewoner. 

 wordt zinvolle dagbesteding beschreven in het zorgleefplan en halfjaarlijks geëvalueerd. 

 zijn werkprocessen en structuren ingericht rondom persoonlijke wensen en behoeften van de 

bewoners en niet vanuit afdelingsbelangen en vaste organisatiestructuren. 

 kan onze bewoner zijn of haar (on)tevredenheid reflecteren in een vragenlijst en worden de 

uitkomsten besproken in het team. 

 zijn de administratieve lasten met 5% gedaald, waardoor er meer aandacht en tijd is voor de cliënt.  

De medewerker ervaart hierdoor meer werkplezier en minder werkdruk. 

 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. De 

geestelijk verzorger speelt hierbij een belangrijke rol. 

 is een goede fysieke inhuizing (bewoners en medewerkers) in nieuwbouw mogelijk. 

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

 Is de visie van het wijksteunpunt uitgewerkt en geïntegreerd. 
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3.3. Kwalitatief veilige zorg en ondersteuning 

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

Saxenburgh is het streven naar optimale veiligheid voor medewerker en cliënt een hoge prioriteit. Daarbij  

moet er een goede balans gezocht worden tussen persoonlijke vrijheid en welzijn aan de ene kant en de 

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 volgende kwaliteitsinitiatieven in 2022 geïnitieerd: 

 
 

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”. Door het uitvoeren van een zelfscan is inzicht verkregen in de mate waarin wij voldoen aan de 

acht thema`s van het kwaliteitskader verpleeghuiszorg. Afhankelijk van ontwikkelpunten krijgen wij 

ondersteuning op maat, in de vorm van coaching en expertsessies. Het maakt verschillen tussen de 

locaties mooi zichtbaar en op basis daarvan kun je heel concreet leren van elkaar. 

 
Ook zijn er een aantal knelpunten als rode draad door de organisatie inzichtelijk gemaakt, waaronder 

werkwijze Veilig Incidenten Melden, onnodige registratie, zorgdossier, implementeren van de visie. 

Daarom is er, onder begeleiding van de waardigheid en trots coaches, gestart met een aantal projecten: 

 Borgen van de PDCA cyclus

Het doel van dit traject om de PDCA cyclus (Plan, Do, Check, Act) te borgen in alle lagen van de 

organisatie. In de training wordt aangesloten bij de: 

  Verbeterplannen die in het kader van “Waardigheid en trots op locatie” zijn opgesteld. 

  Visie van de ouderenzorg. 

 
Onderwerpen / vraagstukken die in de training aan bod komen zijn: 

  Hoe ga je als leidinggevende richting geven aan de visie en verbeterplannen? 

  Wat vraagt dit aan leiderschap van jou? 

  Waar ben je eigenaar van en verantwoordelijk voor? 

  Hoe begeleidt jij jouw (kwaliteits)team bij het uitvoeren van de verbeterplannen? 

  Wat betekent dit voor jouw persoonlijk leiderschap? 

  En welk gedrag hoort hierbij? 

 
Om aan bovenstaande handen en voeten te geven is een stuur- en projectgroep samengesteld, met als 

doel dat alle verbeterplannen op alle locaties een zelfde uitwerking hebben. 

 
De stuurgroep draagt de keuze voor het ontwikkelen en uitvoeren van de kwaliteitsplannen actief uit,  

neemt beslissingen en zorgt voor invulling van de randvoorwaarden voor het project en de kwaliteitsteams  

op locatie. De stuurgroep houdt zicht op andere lopende initiatieven binnen Saxenburgh en zorgt waar 

nodig voor afstemming en samenhang met project “Waardigheid en Trots op locatie”. De stuurgroep  

bestaat uit de manager Ouderenzorg, vakgroepvoorzitters (medisch specialisten en psychologen) en 

manager P&O. 

De projectgroep is verantwoordelijk voor uitvoeren van gezamenlijke projectopdrachten, het aansturen van 

de kwaliteitsteams, coördinatie tussen eventuele bestaande werkgroepen en begeleiden en voorbereiden 

van besluitvorming (stuurgroep) en rapportage op projectniveau. De projectgroep bestaat uit een 

wijkmanager, voorzitters kwaliteitsteams en kwaliteitsfunctionaris. 

De ingezette verbeterpunten willen wij graag vanuit de werkvloer “bottom-up”’ tot stand brengen. 

 
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. 

De indicatoren zijn: 
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 Advancecare planning1 (verplichte indicator)

 Medicatiefouten (verplichte indicator)

 Aandacht voor voeding (verplichte indicator)

 Gemotiveerd omgaan met vrijheidsbeperking (bestaat uit twee keuze indicatoren)

Op het managementdashboard worden de indicatoren gemonitord zodat er geleerd en/of bijgestuurd kan 

worden. Saxenburgh ontwikkelt op dit moment een nieuw real-time dashboard om risico indicatoren nog 

beter te kunnen monitoren en waar nodig te kunnen verbeteren. Wijkmanagers kunnen het dashboard 

real-time monitoren en bespreken in het kwaliteitsteam om verbeterpunten vast te stellen. 

 

 
Veilig incidenten melden 

In 2019 zijn we gestart met een nieuw veilig incidenten (hierna te noemen vim) formulier. In 2021 is het vim  

formulier geëvalueerd met de vim teams van de locaties. Met deze informatie is de vim procedure 

aangepast en wordt het vim formulier herzien. Begin 2022 zal het herziene formulier in gebruik genomen 

worden. 

Tijdens de bijeenkomsten van de werkgroep “Veilig Incidenten Melden” wordt er extra aandacht gegeven 

aan het borgen van verbetermaatregelen die naar aanleiding van het melden van incidenten meldingen 

worden benoemd. Het leren en verbeteren is nu nog te weinig zichtbaar. 

 

 
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. 

 
Zorgdomoticia 

In 2020 en 2021 is er op (bijna) alle locaties de telefonie en zorgtechnologie omgeving 

gemoderniseerd en geoptimaliseerd op basis van de visie binnen Saxenburgh.  Daar waar dit nog niet is 

gerealiseerd zal dit in 1e kwartaal van 2022 als nog plaatsvinden. Om de zorgdomotica te implementeren is  

er een zorgdomoticacoach aangesteld. Zij assisteert bij het implementeren en instrueert de 

aandachtsvelders domotica. Afgelopen twee jaar is er een basis infrastructuur neergelegd die in 2022 

wordt uitgebreid met o.a. “leefcirkels”. 

 
Wet Zorg en Dwang 

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

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

medewerkers. In 2022 krijgen de medewerkers naast de theoretische e-learning toets ook praktische 

ondersteuning op de werkvloer. 

3.3.3 Resultaten die we willen bereiken 

Op 1 januari 2023 

 heeft 100% van de medewerkers voldoende kennis en expertise om een zorgvuldige afweging te 

maken bij het inzetten van onvrijwillige zorg.

 is de maximale vrijheid voor iedere cliënt, daar waar mogelijk, vergroot.

 is er een blauwdruk voor zorgdomotica op alle locaties.

 is er een plan voor het inzetten van technologie om te korten die de komende jaren op de arbeidsmarkt  

ontstaan gedeeltelijk op te kunnen vangen.

 zijn veilig incidentmeldingen omtrent “niet aftekenen medicatie” op de locaties (waar digitaal aftekenen 

wordt toegepast) gereduceerd tot 10 %
 

1 Advance care planning; behandeling rondom het levenseinde 
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Afbeelding 2 

 is de projectgroep (voorzitters kwaliteitsteams) bekend met de PDCA cyclus en werkt hiernaar. De 

projectgroep begeleidt medewerkers uit hun team bij de PDCA cyclus.

 is er een realtime dashboard ten aanzien van de indicatoren. Wijkmanagers monitoren de indicatoren  

en bespreken uitkomsten in het team. Samen met het team worden er zo nodig verbetermaatregelen  

uitgezet.

3.4 Leren en werken aan kwaliteit 

3.4.1 Scholingsplannen 2022 

Implementeren van de visie “zorg voor ouderen”. 

Voor het implementeren van de visie is een implementatie project geschreven. 

In 2021 heeft Raad van Bestuur, manager ouderenzorg en manager personeelszaken en 

personeelsadviseur tijdens de tour in de Ouderenzorg de visie op elke locatie besproken. In 2022 zal er 

een vervolgtraject worden ingezet om de visie te implementeren. Deze leerroute wordt weergegeven in 

afbeelding 2. 

 
Bij dit vervolgtraject worden de acht uitgangspunten, zie afbeelding 1, uitgewerkt in een interactieve e- 

learning programma. Per thema worden interactieve elementen toegevoegd zoals quizjes,  

sleepoefeningen en dergelijke. 

Saxenburgh maakt bij het implementeren van de visie gebruik van de firma Educared. (Educared is een 

extern bedrijf die Saxenburgh ondersteunt om het leerprogramma te ontwikkelen).  De gehele 

implementatie zal ongeveer 1,5 jaar in beslag nemen. 

 

 
 

Scholing agressie 

In Saxenburgh zijn we gericht op het bieden van een plezierige woonplek en een zo hoog mogelijk  

welbevinden voor onze bewoners. Voor de psychogeriatrische bewoner of de gerontopsychiatrie,  

(verpleeghuisbewoners met een psychiatrische stoornis, vaak gecombineerd met somatische aandoening 

of functiebeperkingen) is het welbevinden door verschillende factoren vaak kwetsbaar. Het sociaal netwerk 

is vaak relatief klein, de fysieke gezondheid is zwak, en door psychiatrische problematiek is er vaak ook  

een mentale kwetsbaarheid. 

 
Binnen deze groep komen gedragsproblemen, waaronder agressie veel voor. Het omgaan met agressie 

vormt voor zorgmedewerkers een uitdaging, waardoor juist zij die een belangrijke rol (kunnen) spelen wat 
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betreft het welbevinden van de bewoners overbelast kunnen raken. In het belang van zowel de bewoner 

als zorgverlener, is het goed om aandacht te hebben voor deze problematiek. Daarom biedt Saxenburgh in 

2022 een scholing agressie aan voor alle zorgmedewerkers. Deze scholing wordt een onderdeel van het 

meerjarenopleidingsplan en zal 1 x per 2 jaar herhaald worden. 

 
3.4.2 Resultaten die we willen bereiken 

Op 1 januari 2023 

 hebben alle zorgmedewerkers een agressie training gevolgd 

 is de agressie training een vast onderdeel van het meerjarenopleidingsplan. 

 

4. Leiderschap, Governance en Management 
4.1 Saxenburgh bouwt door 

In 2019 is een project gestart Saxenburgh Bouwt Door! In dit project is aandacht gesteed aan drie thema’s: 

 de strategie

 de structuur van de organisatie

 de managementinformatie, die actueel inzicht moet bieden in de stand van zaken in de organisatie op 

de gebieden kwaliteit, financiën, productie en personeel.

In 2021 is de nieuwe strategienotitie definitief vastgesteld en is er een start gemaakt met de inrichting van 

de managementinformatie. Tevens zijn er besprekingen gestart in 2020 en 2021 m.b.t. de wijziging in de 

organisatie structuur. Het centrale motief is het verbeteren van de stuurkracht. 

In 2022 zal de huidige structuur wijzigingen. Omdat op dit moment in de huidige structuur sprake is van een 

te grote span of controle van alle leidinggevenden. Het ontbreekt op dit moment om te mobiliseren,  

inspireren, reflecteren en waarderen; er is onvoldoende tijd en aandacht voor medewerkers hierdoor. 

De nieuwe structuur kent de volgende uitgangspunten: 

1. Aansluiten bij de visie (persoonsgericht) en strategie 

2. Stuurbaarheid en slagkracht vergroten/creëren 
3. Aandacht voor onze medewerkers 
4. Financieel gezond 
5. Evenredige en realistische verdeling span of control 

6. Juiste medewerker op de juiste plek. 

 
Om een stuurbare en wendbare organisatie te worden moet dus kritisch gekeken worden naar taken en 

verantwoordelijkheden en delegatie mogelijkheden. Omdat de span of control sterk afhankelijk is van 

diverse factoren zoals, diversiteit in functies, aantal medewerkers of zorgprocessen, etc. is er niet een 

norm benoemd voor de hele organisatie maar moet dit op maat worden afgestemd. 

Tevens is gestart met organisatie breed MD traject, waarbij in de ouderenzorg de focus voor wijkmanagers 

wordt gelegd op continue verbeteren, zoals net al kort benoemd ( hoofdstuk 3.4) sluit dit aan bij de 

uitkomsten van de kwaliteitsscan op locatie. Tijdens deze training komt o.a. aan bod ‘hoe ga je als  

leidinggevende richting geven aan de visie en verbeterplannen?’. Wat vraagt dit aan leiderschap van jou 

als wijkmanager. 

 
 

4.2 Resultaten die we graag willen bereiken 

Op 1 januari 2023 

 zijn werkprocessen effectief en efficiënt ingericht, uitgaande van de missie en visie van 

Saxenburgh. 

 zijn we een professionele organisatie met deskundige medewerkers; zij werken conform de 

wettelijke kaders en richtlijnen en beschikken over de juiste kennis en expertise. 

 is er een helder en transparant functiehuis als basis voor de strategische personeelsplanning. 
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 is de stuurkracht verbeterd waardoor er (nog) betere resultaten komen op terrein van kwaliteit,  

personeel en financiën. Werkt Saxenburgh met stuurinformatie waardoor zorg en dienstverlening 

continu verbeterd kunnen worden. 

 zijn wijkmanagers toegerust in hun functie om hun functie adequaat te kunnen uitoefenen. 

 zijn VVAR, cliëntenraad en ondernemingsraad actief betrokken bij organisatieontwikkelingen. 

 Is de PDCA cyclus verbeterd. 

 

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 

Saxenburgh gaat op basis van een concreet communicatieplan wervingsactiviteiten zetten, zodat er 

een continue instroom is van nieuwe medewerkers. In 2021 is hier al mee gestart door de vacatureteksten 

te verbeteren. De vacatureteksten zijn nu wervender en enthousiaster geschreven. Saxenburgh kan zo 

aan de personeelsbehoefte voldoen en is ad-hoc werven minder nodig. In 2022 gaat Saxenburgh starten 

met een campagne “Samenwerken aan goede zorg: daar ga ik voor!”. 

Er wordt structureel beeldmateriaal verzameld voor verschillende social media kanalen waarbij  

Saxenburgh als werkgever herkenbaar is. Ook wordt in 2022 het gebruik van social media bij de 

medewerkers gepromoot, zodat (latent) werkzoekenden een kijkje gegeven wordt in de organisatie om ze 

hierdoor te enthousiasmeren. 

 
Analyse op de uitstroomcijfers 

Door één keer per kwartaal de uitstroomcijfers te analyseren en wijkmanagers te bevragen waarom 

medewerkers niet meer werkzaam zijn bij Saxenburgh, krijgen we de oorzaken in beeld. Hierop kunnen 

gericht acties uitgevoerd worden en verbetermaatregelen ingezet worden met als doel medewerkers te 

behouden. 

 
Meer leerwerkplekken creëren 

Saxenburgh gaat meer leerwerkplekken creëren om aan de toekomstige vraag te voldoen. 

 
Functiehuis 

In 2021 is het functiehuis binnen Saxenburgh herschreven en wordt in 2022 verder ingericht vanuit de 

mogelijkheden voor de medewerkers ten aanzien van loopbaanontwikkeling. Het functiehuis sluit aan bij 

de visie “Zorg voor ouderen”. 

 
Voor een optimale benutting van intern potentieel is het wenselijk dat medewerkers beschikken over 

inzicht in de eigen competenties en voorkeuren, zodat zij deze verder kunnen ontwikkelen en inzetten.  

Daarnaast moet er gekeken worden naar: 

 Het aanbieden van contracten passend bij de wensen van (jonge) medewerkers en beter benutten van 

beschikbaar potentieel door de arbeidsomvang van medewerkers die dat willen vergroten.

 Bieden van werkzekerheid (vaste contracten van juiste omvang passend bij de levensfase van de 

medewerker).

 Medewerkers meer grip geven op onregelmatigheid (weekenden, vakanties, bijzonder verlof), dit kan 

door verder invulling te geven aan het optimaliseren en evalueren van het Flexbureau en planbureau.  

Ook inspelen op mogelijke kandidaten met afstand tot de arbeidsmarkt.
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5.2 Resultaten die we willen bereiken 

Op 1 januari 2023 

 volgen 20% van de medewerkers “Saxenburgh, ouderenzorglocaties” op social media. 

 is de uitstroom van medewerkers minimaal 10% minder 

 zijn er 10% meer leerplekken gecreëerd. 

 is er een nieuwe organisatiestructuur geïmplementeerd. 

 is de juiste medewerker op de juiste plek 

 heeft elke medewerker een diploma of certificaat. 

 is het meerjaren opleidingsplan passend bij de visie. 

 

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. 

 
 

Doel Hulpmiddelen 

S
a
x
e
n

b
u

rg
h

 

Persoonsgericht werken met 

het zorgdossier 

Training verzorgd door het trainings- en opleidingsinstituut 

STOC 

Educared  Implementatie visie “zorg voor ouderen” 

Familieparticipatie  Werkgroep “Familieparticipatie”. Het zorgproces wordt  

vanaf de verhuizing van de cliënt naar de Saxenburgh in 

kaart gebracht en daar waar mogelijk is wordt 

familieparticipatie toegepast. 

 Onder begeleiding van een coach vanuit Vilans verbeteren 

van familieparticipatie. 

Clienttevredenheid  Client tevredenheidsonderzoek van QDNA. 

Terugdringen administratieve 

lasten en vereenvoudigen 

werkprocessen 

 Schrapsessies onder begeleiding van Vilans 

Medicatieveiligheid  8x module digitaal aftekenen 

 Implementatie medicatiereview 

Materiële veiligheid 

zorgcommunicatie 

 Zorgdomotica 

 Zorgdomotica coach 

 Scholing zorgdomotica in de exclusief ingerichte ruimte. 

Medewerkerstevredenheid  App t.b.v. medewerkers tevredenheidsonderzoek 

 

 
6.1. Resultaten die wij willen bereiken 

Op 1 januari 2023: 

 is op alle locaties de basis blauwdruk zorgdomotica aanwezig.

 zijn technologische hulpbronnen, zoals ICT, Dominica, wearables, telemonitoring en eHealth, op alle 

locaties in de werkprocessen geïntegreerd.

6.2 Gebruik van informatie 

Actief gebruik maken van alle bronnen van informatie heeft tot doel 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. 
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Managementinformatie 

Er worden verschillende dashboards ingericht. Een dashboard voor (wijk)managers zodat zij informatie 

krijgen om sturing te geven aan de processen. Dat houdt in dat er een koppeling komt tussen de 

aandachtsgebieden bedrijfsvoering en kwaliteit. 

Daarnaast dient het dashboard voor medewerkers beter ingericht te worden op de risico’s in de  

werkprocessen zodat zij hun taken nog beter kunnen uitvoeren. 

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 steeds afhankelijker worden van de gegevens die voorhanden zijn. Men 

moet vertrouwen krijgen in de gegevens. Aandacht voor de kwaliteit van gegevens en informatie moet 

toenemen.

 
Folders 

Saxenburgh kent veel verschillende formats ten aanzien van informatiefolders die met de cliënt worden 

gedeeld. Door het ontbreken van uniformiteit is er behoefte aan een folderbeleid en één uniform format ten 

aanzien van verstrekken van informatie aan bewoners. 

 
Bewonersgidsen 

In 2020 zijn op alle locaties promotiefilmpjes gemaakt en is er een aanzet gegeven voor het ontwikkelen 

van uniforme informatievoorziening richting de cliënten; dit resulteert in 2022 in actuele bewonersgidsen 

voor alle locaties. 

 
Website 

Vanuit de strategie ‘Saxenburgh bouwt door’, wordt in 2021 en 2022 ook een nieuwe website ontwikkeld.  

Doelen voor de nieuwe website vanuit de strategie zijn; het bijdragen aan positionering van de labels  

ziekenhuis en ouderenzorg, en indirect bijdragen aan marktaandeelverhoging van het ziekenhuis en de 

ouderenzorg én de thuiszorg en revalidatie in de regio door meer en betere online zichtbaarheid. 

6.2.1.  Resultaten die wij willen bereiken: 

Op 1 januari 2023: 

 is nieuwe website ontwikkeld. 

 is voor alle locaties de informatie actueel en zijn bewonersgidsen en folders digitaal beschikbaar. 
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7. Verbeterparagraaf en beschrijving van samen leren en verbeteren 
Op alle locaties is in 2021 de kwaliteitssscan van waardigheid en trots uitgevoerd. Uit deze kwaliteitsscans zijn verbeterpunten naar voren gekomen. 

Samen met de coaches vanuit waardigheid en trots zijn op een aantal locaties al verbeterplannen opgesteld en voor een aantal locaties wordt hier nog aan gewerkt. 
Hieronder de locatiegebonden verbeterplannen: 

 

7.1 Aleida Kramer 

 
Aleida Kramer heeft deelgenomen aan de kwaliteitsscan van waardigheid en trots op locatie. De terugkoppeling van de 

kwaliteitsscan is in september 2021 geweest. De volgende stap is om hierop samen met de coaches vanuit waardigheid en 

trots op locatie een verbeterplan te maken. Op het moment van dit schrijven moet de start van het maken van het  

verbeterplan nog plaats vinden. Zodra het verbeterplan gemaakt is zal dit toegevoegd worden aan het verbeterplan van 

Aleida Kramer. 

Thema PERSOONSGERICHTE ZORG 

 Onderwerp Kansen voor verbeteren n.a.v. 

cliënten en medewerkers 

ervaringen gemeten in scan 

waardigheid en trots 

Wat doen we in 2022 om te verbeteren Hoe wordt vastgesteld dat we het doel 

behaald hebben. 

Visie “zorg voor 

ouderen” 

Naasten van de bewoner 

herkennen de visie terug in het 

gedrag van de medewerkers 

  Implementatie traject van de visie “zorg voor 

ouderen” met ondersteuning van educared. 

  Audit 

  Zorgdossiers zijn persoonsgericht. 

Thema WONEN EN WELZIJN 

 Onderwerp Kansen voor verbeteren n.a.v. 

cliënten en medewerkers 

ervaringen gemeten in scan 

waardigheid en trots 

Wat doen we in 2022 om te verbeteren Hoe wordt vastgesteld dat we het doel 

behaald hebben. 

Technologie Leefcirkels Binnen de mogelijkheden van Aleida Kramer de 

leefcirkels verruimen. 

Audit 

Clienttevredenheid onderzoek 

Thema VEILIGHEID 

 Onderwerp Kansen voor verbeteren n.a.v. 

cliënten en medewerkers 

ervaringen gemeten in scan 

waardigheid en trots 

Wat doen we in 2022 om te verbeteren Hoe wordt vastgesteld dat we het doel 

behaald hebben. 
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 Veilig incidenten 

melden en 

verbeteren 

Elke medewerker vult indien 

nodig een vim in. 

Vim meldingen uitleggen aan alle medewerkers   Audit veilig incidenten melden. 

  Monitoren managementdashboard 

Er wordt gewerkt conform het 

beleid. Er is een zichtbare 

verbetercyclus voor wat betreft 

incidenten. 

Analyse wat gaat er goed wat kan er beter 

Analyse huidige situatie versus beleid 

Verbeterplan opzetten om te komen tot een 

PDCA-cyclus 

VIM commissie in positie 

Opvolgen VIM is agendapunt in teamoverleg 

  VIM word afgehandeld volgens 

PCDA cyclus 

  Evaluatie word gedaan tijdens 

maandelijks kwaliteitsoverleg 

Thema LEREN EN VERBETEREN 

 Onderwerp Kansen voor verbeteren n.a.v. 

cliënten en medewerkers 

ervaringen gemeten in scan 

waardigheid en trots 

Wat doen we in 2022 om te verbeteren Hoe wordt vastgesteld dat we het doel 

behaald hebben. 

Cliënt tevredenheid Jaarlijks meten van cliënt 

tevredenheid. 

Vragenlijst ontwikkelen waarin naar 

persoonsgerichte zorg gevraagd wordt 

Rapportage van cliënttevredenheid 

onderzoek analyseren. 

 
 

7.2 ‘t Welgelegen 

 
‘t Welgelegen heeft deelgenomen aan de kwaliteitsscan van waardigheid en trots op locatie. De terugkoppeling van de 

kwaliteitsscan is in september geweest. De volgende stap is om hierop samen met coaches vanuit waardigheid en trots  

op locatie een verbeterplan te maken. Op het moment van dit schrijven moet de start van het maken van het 

verbeterplan nog plaats vinden. Zodra het verbeterplan gemaakt is zal dit toegevoegd worden aan het verbeterplan van 

‘t Welgelegen. 

Thema PERSOONSGERICHTE ZORG 

 Onderwerp Kansen voor verbeteren n.a.v. 

cliënten en medewerkers 

ervaringen gemeten in scan 

waardigheid en trots 

Wat doen we in 2022 om te verbeteren Hoe wordt vastgesteld dat we het doel 

behaald hebben. 

Visie “zorg voor 

ouderen” 

Naasten van de bewoner 

herkennen de visie terug in het 

gedrag van de medewerkers 

  Implementatie traject van de visie “zorg voor 

ouderen” met ondersteuning van educared. 

  Audit 

  Zorgdossiers zijn persoonsgericht. 

Thema WONEN EN WELZIJN 
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 Onderwerp Kansen voor verbeteren n.a.v. 

cliënten en medewerkers 

ervaringen gemeten in scan 

waardigheid en trots 

Wat doen we in 2022 om te verbeteren Hoe wordt vastgesteld dat we het doel 

behaald hebben. 

Technologie Leefcirkels Binnen de mogelijkheden van ’t Welgelegen de 

leefcirkels verruimen. 

  Audit 

  Clienttevredenheid onderzoek 

Thema VEILIGHEID 

 Onderwerp Kansen voor verbeteren n.a.v. 

cliënten en medewerkers 

ervaringen gemeten in scan 

waardigheid en trots 

Wat doen we in 2022 om te verbeteren Hoe wordt vastgesteld dat we het doel 

behaald hebben. 

Veilig incidenten 

melden en 

verbeteren 

Elke medewerker vult indien 

nodig een vim in. 

Vim meldingen uitleggen aan alle medewerkers   Audit veilig incidenten melden. 

  Monitoren managementdashboard 

Er wordt gewerkt conform het 

beleid. Er is een zichtbare 

verbetercyclus voor wat betreft 

incidenten. 

Analyse wat gaat er goed wat kan er beter 

Analyse huidige situatie versus beleid 

Verbeterplan opzetten om te komen tot een 

PDCA-cyclus 

VIM commissie in positie 

Opvolgen VIM is agendapunt in teamoverleg 

  VIM word afgehandeld volgens 

PCDA cyclus 

  Evaluatie word gedaan tijdens 

maandelijks kwaliteitsoverleg 

Thema LEREN EN VERBETEREN 

 Onderwerp Kansen voor verbeteren n.a.v. 

cliënten en medewerkers 

ervaringen gemeten in scan 

waardigheid en trots 

Wat doen we in 2022 om te verbeteren Hoe wordt vastgesteld dat we het doel 

behaald hebben. 

Cliënt tevredenheid Jaarlijks meten van cliënt 

tevredenheid. 

Vragenlijst ontwikkelen waarin naar 

persoonsgerichte zorg gevraagd wordt 

Rapportage van cliënttevredenheid 

onderzoek analyseren. 
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7.3 Clara Feyoena Heem 

Clara Feyoena Heem heeft deelgenomen aan de kwaliteitsscan van waardigheid en trots op locatie. Clara Feyoena Heem heeft naar aanleiding van de 

kwaliteitsscan onder begeleiding van de coaches een verbeterplan opgesteld. Er is een start gemaakt met het uitzetten van acties om de doelen te bereiken. De 

punten die in 2021 nog niet behaald zijn, zijn meegenomen in het verbeterplan 2022. Dit plan beschrijft hoe Clara Feyoena Heem dit het komende jaar verder 

vorm wil geven en wat er voor nodig is om dit te realiseren 

Thema PERSOONSGERICHTE ZORG 

 Onderwerp Kansen voor verbeteren n.a.v. 

cliënten en medewerkers 

ervaringen gemeten in scan 

waardigheid en trots 

Wat doen we in 2022 om te verbeteren Hoe wordt vastgesteld dat we het doel 

behaald hebben. 

Aandacht voor 

cliënten. 

Visie op persoonsgerichte zorg 

is vertaald naar de locatie. 

Medewerkers werken volgens 

de visie op persoonsgerichte 

zorg en dragen deze visie uit. 

  Visie vertaald naar de locatie/ doelgroep cliënten 

Clara Feyoena Heem 

  Visie binnen het team overleg besproken 

  Visie is onderdeel van het teamplan 

  Teams werken vanuit de visie. 

  Medewerkers kunnen visie in het 

dagelijks werk toepassen in 

persoonsgerichte zorg. 

  Evaluatie in het team 

De medewerkers verzorgen de 

bewoners volgens de afspraken 

uit het zorgleefplan. 

  Afspraken cliënten duidelijk vastgelegd in het 

zorgleefplan 

  Afspraken over wat we in de overdracht bespreken 

en wat er tijdens een cliëntbespreking kan. 

  Onderlinge afspraak in het team over uniforme 

verzorging van de cliënten 

  Verpleegkundigen checken 

afspraken versus uitvoering 

  Bevindingen worden in 

kwaliteitsteam teruggekoppeld. 

  PDCA-audit 

Medewerkers en behandelaren 

werken goed samen. 
Multidisciplinaire samenwerking met de 

huisartsen/apotheek, fysio, erg, SO's, psycholoog, 

maatschappelijk werk en geestelijk verzorger met de 

zorgteams verbeteren en borgen: 

Intensiveren samenwerking met de 

behandelaren: zorgt voor betere afstemming en 

draagt bij aan professionalisering van de teams. 

Overleggen en afstemmen met de 

behandelaren/huisartsen om te komen tot 

werkafspraken rond overdracht, werken in het 

ECD en betrokkenheid bij MDO's - vastgelegd in 

procedures en een 

samenwerkingsovereenkomst met SLA's. 

Agenda punten opzetten en actie 

punten uitzetten naar betreffende 

disciplines/ kwaliteitsteam 
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  Het zorgleefplan wordt 2 keer 

per jaar geëvalueerd en 

besproken met de cliënt en/of 

zijn familie. 

Afspraken over evalueren zorgleefplannen. 

Eigenaarschap evalueren duidelijk. 

Planning evaluatie opgesteld. 

Familie uitnodigen voor MDO. 

Coachen medewerkers in het gesprek. 

Afspraken met behandelaren over MDO en hun 

aanwezigheid 

Steekproefsgewijs bij gesprek gaan 

zitten, coachen. 

Bevindingen terugkoppelen 

kwaliteitsteam. Kwaliteitsteam zet 

evt. actie uit. 

PDCA-audit 

Thema WONEN EN WELZIJN 

 Onderwerp Kansen voor verbeteren n.a.v. 

cliënten en medewerkers 

ervaringen gemeten in scan 

waardigheid en trots 

Wat doen we in 2022 om te verbeteren Hoe wordt vastgesteld dat we het doel 

behaald hebben. 

Aandacht voor 

levensvragen 

Mijn team kent de cliënt, het 

levensverhaal en de 

omstandigheden van de 

cliënten. 

Mijn team speelt in op de 

levensvragen van de cliënt, 

waar nodig worden andere 

professies ingeschakeld. 

Hier is tijd voor en medewerkers 

kunnen het goede gesprek 

voeren, ook over de moeilijker 

intiemere onderwerpen. 

Hoe komen levensvragen in beeld? Levensverhaal in 

beeld. 

Iedere medewerker kent het levensverhaal van de 

cliënt 

Coaching gesprekstechnieken 

Intervisie organiseren 

Levensvragen meenemen tijdens intake en evaluatie 

  Evaluatie met cliënten en 

medewerkers 

Levensverhaal 

centraal 

Mijn team kent de cliënt, het 

levensverhaal en de 

omstandigheden van de 

cliënten. 

Mijn team speelt in op de 

levensvragen van de cliënt, 

waar nodig worden andere 

professies ingeschakeld. 

Hier is tijd voor en medewerkers 

kunnen het goede gesprek 

voeren, ook over de moeilijker 

intiemere onderwerpen. 

Stappenplan op dit thema maken met werkgroep, 

bestaande uit medewerkers van de teams 

Bij de verhuizing/opname van de cliënt: familie alvast 

betrekken ('warm maken') voor ondersteuning bij de 

zorg en activiteiten. 

Bewustwording en attitude van medewerkers ('durf te 

vragen'). 

Betrekken van familie (familieparticipatie-avonden). 

Verdere implementatie van cliëntportaal? 

Familieavonden organiseren + voorbereiden 

  Twee jaarlijkse familieparticipatie- 

avonden organiseren. 

  Werkafspraken maken tussen 

betrokken disciplines 

 



26 concept 11-10-2021  

 Zinvolle 

tijdsbesteding en 

activiteiten 

Voor de cliënten zijn er iedere 

dag passende activiteiten 

Met welzijn/activiteiten gevarieerd en afgestemd 

programma aansluitend bij wensen en behoeften van 

de cliënt. 

Op de huiskamers zijn activiteiten aansluiten bij de 

doelgroep 

Vrijwilligers worden gericht geworven voor de 

huiskamers 

Individuele activiteiten worden georganiseerd door 

welzijn in samenwerking met vrijwilligers 

Overzicht activiteiten. 

Vast punt in de teamoverleggen. 

Tijdens halfjaarlijkse evaluatie met 

familie dit evalueren 

Thema VEILIGHEID 

 Onderwerp Kansen voor verbeteren n.a.v. 

cliënten en medewerkers 

ervaringen gemeten in scan 

waardigheid en trots 

Wat doen we in 2022 om te verbeteren Hoe wordt vastgesteld dat we het doel 

behaald hebben. 

VIM melden Er zijn geen drempels om 

incidenten te melden. 

Incidenten worden besproken 

en er is een werken PDCA 

cyclus 

Aandacht in de teams voor het melden van 

incidenten 

VIM analyse als vast agendapunt in team overleg 

VIM aandachtvelders in positie, heldere afspraken 

over wie doet wat, wanneer (analyse, rapportage, 

informeren, etc) 

Systeem is ondersteunend aan het VIM proces 

PDCA-audit 

VIM opvolgen Er wordt gewerkt conform het 

beleid. Er is een zichtbare 

verbetercyclus voor wat betreft 

incidenten. 

Analyse wat gaat er goed wat kan er beter 

Analyse huidige situatie versus beleid 

Verbeterplan opzetten om te komen tot een PDCA- 

cyclus 

VIM commissie in positie 

Opvolgen VIM is agendapunt in teamoverleg 

PDCA-audit 

Thema LEREN EN VERBETEREN 

 Onderwerp Kansen voor verbeteren n.a.v. 

cliënten en medewerkers 

ervaringen gemeten in scan 

waardigheid en trots 

Wat doen we in 2022 om te verbeteren Hoe wordt vastgesteld dat we het doel 

behaald hebben. 

Medewerkers 

reflecteren en 

bespreken als iets 

beter kan 

De (zorg)medewerkers 

reflecteren op het werk en 

bespreken met elkaar als iets 

beter kan. / Wij stimuleren een 

open cultuur waarin 

Bespreken en leren van fouten, leren reflecteren, 

elkaar leren aanspreken en feedback ontvangen. 

Teamreflectie bijeenkomst, teams reflecteren op 

eigen gedrag om gezamenlijke doelen te behalen. 

Wijkmanager is rolmodel. 

Jaarlijks voortgangsgesprek met de 

individuele medewerker voeren. 

Gespreksverslag maken en acties 

uitvoeren. 
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  medewerkers reflecteren op het 

werk en het met elkaar 

bespreken als iets beter kan. 

Derks training  

Voldoende overleg- 

momenten 

Medewerkers hebben 

voldoende overlegmomenten 

waarin belangrijke zaken 

worden besproken en 

afgestemd. / Wij bieden 

medewerkers voldoende ruimte 

voor overleggen, waarin 

belangrijke zaken worden 

besproken en afgestemd. 

Medewerkers leren hoe zij intervisie, 

casuïstiekbesprekingen, klinische lessen, 

intercollegiale toetsing, interne audits, teamreflectie, 

toepassen t.b.v. continu leren en verbeteren. 

In werkoverleggen is een duidelijke structuur/agenda 

en tijd om essentiële onderwerpen te bespreken 

Er is door de Wijkmanager een 

jaarplanning opgesteld. 

En er wordt een duidelijke agenda 

opgesteld. 

Zorgmedew erkers 

kunnen input 

geven voor 

kwaliteitsplan en 

verslag 

(Zorg)medewerkers kunnen 

input geven voor het 

kwaliteitsplan van Saxenburg 

(verbeterparagraaf locatie Clara 

Feyoena Heem). De organisatie 

beschikt over een actueel 

kwaliteitsplan en -verslag dat is 

opgesteld in afstemming met 

cliënten, naasten, cliëntenraad 

en (zorg)medewerkers. 

Medewerkers geven input in de verbeterparagraaf 

van de locatie Clara Feyoena Heem 

Kwaliteitsplan bespreekt het plan en paragraaf en 

monitort de voortgang en resultaten. 

Ieder team maakt een teamplan. 

Kwaliteitsteam medewerkers nemen 

acties uit het kwaliteitsteam mee 

naar de verschillende teams. 

Cultuur van leren 

en verbeteren 

Zorgmedewerkers leren van 

situaties en (cliënt)ervaringen 

en zijn steeds alert op wat er 

beter kan. Er zijn duidelijke 

afspraken ten aanzien van het 

leren en verbeteren van de 

kwaliteit van zorg en wij 

ondersteunen medewerkers 

zodat zij hiernaar kunnen 

handelen. 

Methodisch werken invoeren: observatie > 

probleemanalyse > advies > goed verwoorden in 

zorgleefplan > opvolgen en monitoren. 

Coachen van de wijkmanager/verpleegkundigen in 

de ontwikkeling van hun locatieplan (meetlat!) en bij 

de evaluatie van de voortgang van acties tijdens de 

teamoverleggen. 

Coachen van aandachtvelders kwaliteit die binnen 

het team het cyclisch werken aanjaagt /monitort. 

Wijkmanager en teams begeleiden bij het borgen 

van een goede cyclus van VIM-meldingen: analyse, 

bespreken in teams, verbeteren, volgen en 

opvolgen. 

Bevindingen worden door 

Wijkmanager gedeeld in 

kwaliteitsteam. Hieruit volgend 

eventuele nieuwe inspanningen. 
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 Lerend netwerk Voor medewerkers is er 

voldoende tijd om deel te 

nemen aan een lerend netwerk. 

Behoefte inventariseren 

Informeren over het lerend netwerk 

De organisatie begroot hiervoor personele inzet, 

medewerkers krijgen de mogelijkheid om op andere 

locaties (andere doelgroep cliënten) mee te werken. 

Bevindingen worden door 

Wijkmanager gedeeld in 

kwaliteitsteam. Hieruit volgend 

eventuele nieuwe inspanningen. 

 

7.4 Marsch Kruserbrink 

Marsch Kruserbrink heeft deelgenomen aan de kwaliteitsscan van waardigheid en trots op locatie. Marsch 

Kruserbrink heeft naar aanleiding van de kwaliteitsscan onder begeleiding van de coaches een verbeterplan 

opgesteld. Er is een start gemaakt met het uitzetten van acties om de doelen te bereiken. De punten die in 2021 

nog niet behaald zijn, zijn meegenomen in het verbeterplan 2022. Dit plan beschrijft hoe Marsch Kruserbrink dit 

het komende jaar verder vorm wil geven en wat er voor nodig is om dit te realiseren. 

Thema PERSOONSGERICHTE ZORG 

 Onderwerp Kansen voor verbeteren n.a.v. 

cliënten en medewerkers 

ervaringen gemeten in scan 

waardigheid en trots 

Wat doen we in 2022 om te verbeteren Hoe wordt vastgesteld dat we het doel 

behaald hebben. 

Persoonsgerichte 

zorg 

Visie vertaald naar 

medewerkers en bewoners van 

de locatie 

Visie vertaald naar de locatie 

middels klinische lessen door 

kwaliteitsteam/gvp 

  Visie op persoonsgerichte zorg is vertaald naar de 

locatie middels klinische lessen door 

kwaliteitsteam en gespecialiseerd verzorgende 

psychiatrie. 

  Evaluatie team overleg 

  Evaluatie eens per 4 weken in het 

kwaliteitsteam 

Bewonersbespreking Er is vind voor elk MDO een 

bewonersbespreking plaats op 

een gestructureerde wijze 

zodat medewerkers weten wat 

er belangrijk is voor een 

bewoner en hier rekening mee 

gehouden kan worden. Zo 

voelt de bewoner zich gehoord 

  Voor elk MDO (2 x per jaar) is er een bewoners 

bespreking gepland 

  Doel voor de medewerkers: het praktische maken 

van persoonsgerichte zorg, voor het team betekent 

dit bewust reflecteren en communiceren over de 

waarnemingen en ervaringen die wij op doen 

tijdens het verzorgen van onze bewoners 

  Audit 

  check door gespecialiseerd 

verzorgende psychiatrie/somatiek 
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  en begrepen, ervaart veiligheid 

en geborgenheid en goede 

zorg ontvangt. 

  

 Zorgdossier Persoonsgericht werken met 

het zorgdossier 

  Een zelfde werkwijze onder zorgverantwoordelijke 

bij het vullen van het zorgdossier 

  Audit zorgdossier. 

Thema WONEN EN WELZIJN 

 Onderwerp Kansen voor verbeteren n.a.v. 

cliënten en medewerkers 

ervaringen gemeten in scan 

waardigheid en trots 

Wat doen we in 2022 om te verbeteren Hoe wordt vastgesteld dat we het doel 

behaald hebben. 

Vrijwilligers Samenwerking vrijwilligers. 

Communicatie met vrijwilligers 

kan beter en de wijze waarop 

zij betrokken worden. 

  Wsp heeft gesprekken met vrijwilligers. 

  goed contact met de vrijwilligers coördinator 

  medewerkers ondersteunen/leren om in te 

zien wat de rol van vrijwilligers zijn. 

  contact tussen zorgmedewerkers en 

vrijwilligers dichter tot elkaar brengen. 

Evalueren/bespreken in 

koffiemomenten/ werkoverleggen 

van de zorg. 

bespreken koffiemomenten met 

vrijwilligers, tips en tops delen. 

2x per jaar een koffiemoment voor 

de vrijwilligers, zorg en co wsp 

schuiven aan. 

Coördinator wijksteunpunt schuift 

aan bij werkoverleg en 

koffiemomenten. Hier wordt 

besproken hoe het gaat, en 

worden tips en tops gedeeld. 

Thema VEILIGHEID 

 Onderwerp Kansen voor verbeteren n.a.v. 

cliënten en medewerkers 

ervaringen gemeten in scan 

waardigheid en trots 

Wat doen we in 2022 om te verbeteren Hoe wordt vastgesteld dat we het doel 

behaald hebben. 

Veilig incidenten 

melden 

Er is geen verbetercyclus en 

een cultuur van leren van 

incidenten en zoeken naar 

verbeteringen zodat incidenten 

voorkomen kunnen worden 

  maandelijks overleg met VIM team waarin 

meldingen geanalyseerd worden. 

  terugkoppelen van analyses in VIM overleg 

  Werken met actielijst en 

terugkoppelen elk overleg 

Rol van leden van VIM team is 

niet duidelijk. Verwachtingen 

zijn niet duidelijk en niet 

Uitleg geven in VIM overleg 

Spreken over verwachtingen en moeiten. 

Veiligheid creëren om motivatie en doel duidelijk te 

maken onder begeleiding van coach W&T. 

Maandelijks evalueren 
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  duidelijk of elk lid weet waar 

haar kracht ligt. 

  

 Veilig incidenten 

melden 

Medewerkers zijn niet 

betrokken bij het VIM proces en 

zien geen terugkoppeling van 

meldingen. Medewerkers voelen 

zich hierdoor niet 

verantwoordelijk in kritisch 

kijken hoe incidenten te 

voorkomen. 

Inzicht in portaal en werkwijze door 1e 

voorkeurscoördinator in team overleg door 

voorlichting/klinische les. 

Meldingen komen terug in maandelijks 

werkoverleg en verantwoordelijkheid voor komen 

tot interventies en verbeteracties wordt hiermee bij 

medewerkers gelegd. 

Bespreken in werk en 

teamoverleg. 

Maandelijks op agenda voor 

werkoverleg. 

3 maandelijks op agenda voor 

team overleg. 

 Veilig incidenten 

melden 

Portaal van melden en 

werkwijze is niet duidelijk bij 

medewerkers en VIM team 

leden. 

Eenduidige werkwijze door aanpassing protocol Bespreken met 

kwaliteits medewerk er 

Thema LEREN EN VERBETEREN 

 Onderwerp Kansen voor verbeteren n.a.v. 

cliënten en medewerkers 

ervaringen gemeten in scan 

waardigheid en trots 

Wat doen we in 2022 om te verbeteren Hoe wordt vastgesteld dat we het doel 

behaald hebben. 

Veilig incidenten 

melden 

Er is geen contact met locaties 

onderling om te leren van 

elkaar. 

Bijeenkomsten voor 1e en 2e 

voorkeurscoördinatoren gedurende 1,5 uur. 

Evaluatie door 

kwaliteits medewerk er 

Vragen naar ervaringen en acties 

welke hierop volgen. 

werkbegeleiding Niveau van werkbegeleiding is 

onvoldoende aanwezig. 

Hierdoor onvoldoende 

adequate begeleiding aan 

toekomstige medewerkers. 

Leerlingen krijgen 

structureel adequate 

begeleiding 

Plan van aanpak maken door coach/manager en 

P&O 

Tijd en ruimte in roosters reserveren om hiermee 

aan de slag te gaan. 

Enquete onder leerlingen en 

werkbegeleiders. 
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7.5 Oostloorn 

 
Oostloorn heeft deelgenomen aan de kwaliteitsscan van waardigheid en trots op locatie. De terugkoppeling van de 

kwaliteitsscan is in september geweest. De volgende stap is om hier samen met coaches vanuit waardigheid en trots 

op locatie een verbeterplan te maken. Op het moment van dit schrijven moet de start van het maken van het 

verbeterplan nog plaats vinden. Zodra het verbeterplan gemaakt is zal dit toegevoegd worden aan het verbeterplan 

van Oostloorn. Dit plan beschrijft hoe locatie Oostloorn dit het komende jaar verder vorm wil geven en wat er voor 

nodig is om dit te realiseren. 

Thema PERSOONSGERICHTE ZORG 

 Onderwerp Kansen voor verbeteren n.a.v. 

cliënten en medewerkers 

ervaringen gemeten in scan 

waardigheid en trots 

Wat doen we in 2022 om te verbeteren Hoe wordt vastgesteld dat we het doel 

behaald hebben. 

Visie “zorg voor 

ouderen” 

Naasten van de bewoner 

herkennen de visie terug in het 

gedrag van de medewerkers 

  Implementatie traject van de visie “zorg voor 

ouderen” met ondersteuning van educared. 

  Audit 

  Zorgdossiers zijn persoonsgericht. 

Thema WONEN EN WELZIJN 

 Onderwerp Kansen voor verbeteren n.a.v. 

cliënten en medewerkers 

ervaringen gemeten in scan 

waardigheid en trots 

Wat doen we in 2022 om te verbeteren Hoe wordt vastgesteld dat we het doel 

behaald hebben. 

Technologie Leefcirkels Binnen de mogelijkheden van Oostloorn de 

leefcirkels verruimen. 

  Audit 

  Clienttevredenheid onderzoek 

Thema VEILIGHEID 

 Onderwerp Kansen voor verbeteren n.a.v. 

cliënten en medewerkers 

ervaringen gemeten in scan 

waardigheid en trots 

Wat doen we in 2022 om te verbeteren Hoe wordt vastgesteld dat we het doel 

behaald hebben. 

Veilig incidenten 

melden en 

verbeteren 

Elke medewerker vult indien 

nodig een vim in. 

Vim meldingen uitleggen aan alle medewerkers Audit veilig incidenten melden. 

Monitoren managementdashboard 

Er wordt gewerkt conform het 

beleid. Er is een zichtbare 

verbetercyclus voor wat betreft 

incidenten. 

Analyse wat gaat er goed wat kan er beter 

Analyse huidige situatie versus beleid 

Verbeterplan opzetten om te komen tot een 

PDCA-cyclus 

VIM word afgehandeld volgens PCDA 

cyclus 

Evaluatie word gedaan tijdens 

maandelijks kwaliteitsoverleg 
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   VIM commissie in positie 

Opvolgen VIM is agendapunt in teamoverleg 

 

Thema LEREN EN VERBETEREN 

 Onderwerp Kansen voor verbeteren n.a.v. 

cliënten en medewerkers 

ervaringen gemeten in scan 

waardigheid en trots 

Wat doen we in 2022 om te verbeteren Hoe wordt vastgesteld dat we het doel 

behaald hebben. 

Cliënt tevredenheid Jaarlijks meten van cliënt 

tevredenheid. 

Vragenlijst ontwikkelen waarin naar 

persoonsgerichte zorg gevraagd wordt 

Rapportage van cliënttevredenheid 

onderzoek analyseren. 

 
 

7.6 Schoutenhof 

 
Schoutenhof heeft deelgenomen aan de kwaliteitsscan van waardigheid en trots op locatie. De terugkoppeling van 

de kwaliteitsscan is in september geweest. De volgende stap is om hier samen met coaches vanuit waardigheid en 

trots op locatie een verbeterplan te maken. Op het moment van dit schrijven moet de start van het maken van het  

verbeterplan nog plaats vinden. Zodra het verbeterplan gemaakt is zal dit toegevoegd worden aan het verbeterplan 

van Schoutenhof. Dit plan beschrijft hoe locatie Schoutenhof dit het komende jaar verder vorm wil geven en wat er 

voor nodig is om dit te realiseren. 

Thema PERSOONSGERICHTE ZORG 

 Onderwerp Kansen voor verbeteren n.a.v. 

cliënten en medewerkers 

ervaringen gemeten in scan 

waardigheid en trots 

Wat doen we in 2022 om te verbeteren Hoe wordt vastgesteld dat we het doel 

behaald hebben. 

Visie “zorg voor 

ouderen” 

Naasten van de bewoner 

herkennen de visie terug in het 

gedrag van de medewerkers 

  Implementatie traject van de visie “zorg voor 

ouderen” met ondersteuning van educared. 

  Audit 

  Zorgdossiers zijn persoonsgericht. 

Thema WONEN EN WELZIJN 

 Onderwerp Kansen voor verbeteren n.a.v. 

cliënten en medewerkers 

ervaringen gemeten in scan 

waardigheid en trots 

Wat doen we in 2022 om te verbeteren Hoe wordt vastgesteld dat we het doel 

behaald hebben. 

Technologie Leefcirkels Binnen de mogelijkheden van Schoutenhof de 

leefcirkels verruimen. 

  Audit 

  Clienttevredenheid onderzoek 
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Thema VEILIGHEID 

 Onderwerp Kansen voor verbeteren n.a.v. 

cliënten en medewerkers 

ervaringen gemeten in scan 

waardigheid en trots 

Wat doen we in 2022 om te verbeteren Hoe wordt vastgesteld dat we het doel 

behaald hebben. 

Veilig incidenten 

melden en 

verbeteren 

Elke medewerker vult indien 

nodig een vim in. 

Vim meldingen uitleggen aan alle medewerkers   Audit veilig incidenten melden. 

  Monitoren managementdashboard 

Er wordt gewerkt conform het 

beleid. Er is een zichtbare 

verbetercyclus voor wat betreft 

incidenten. 

Analyse wat gaat er goed wat kan er beter 

Analyse huidige situatie versus beleid 

Verbeterplan opzetten om te komen tot een 

PDCA-cyclus 

VIM commissie in positie 

Opvolgen VIM is agendapunt in teamoverleg 

  VIM word afgehandeld volgens PCDA 

cyclus 

  Evaluatie word gedaan tijdens 

maandelijks kwaliteitsoverleg 

Thema LEREN EN VERBETEREN 

 Onderwerp Kansen voor verbeteren n.a.v. 

cliënten en medewerkers 

ervaringen gemeten in scan 

waardigheid en trots 

Wat doen we in 2022 om te verbeteren Hoe wordt vastgesteld dat we het doel 

behaald hebben. 

Cliënt tevredenheid Jaarlijks meten van cliënt 

tevredenheid. 

Vragenlijst ontwikkelen waarin naar 

persoonsgerichte zorg gevraagd wordt 

Rapportage van cliënttevredenheid 

onderzoek analyseren. 

 

7.7 Nijenhaghen 

 
Nijenhaghen heeft deelgenomen aan de kwaliteitsscan van waardigheid en trots op locatie. De terugkoppeling van de 

kwaliteitsscan is in september 2021 geweest. De volgende stap is om hier samen met coaches vanuit waardigheid en 

trots op locatie een verbeterplan te maken. Op het moment van dit schrijven moet de start van het maken van het  

verbeterplan nog plaats vinden. Zodra het verbeterplan gemaakt is zal dit toegevoegd worden aan het verbeterplan 

van Nijenhaghen. Dit plan beschrijft hoe locatie Nijenhaghen dit het komende jaar verder vorm wil geven en wat er 

voor nodig is om dit te realiseren. 

Thema PERSOONSGERICHTE ZORG 

 Onderwerp Kansen voor verbeteren n.a.v. 

cliënten en medewerkers 

Wat doen we in 2022 om te verbeteren Hoe wordt vastgesteld dat we het doel 

behaald hebben. 
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  ervaringen gemeten in scan 

waardigheid en trots 

  

Visie “zorg voor 

ouderen” 

Naasten van de bewoner 

herkennen de visie terug in het 

gedrag van de medewerkers 

  Implementatie traject van de visie “zorg voor 

ouderen” met ondersteuning van educared. 

  Audit 

  Zorgdossiers zijn persoonsgericht. 

Thema WONEN EN WELZIJN 

 Onderwerp Kansen voor verbeteren n.a.v. 

cliënten en medewerkers 

ervaringen gemeten in scan 

waardigheid en trots 

Wat doen we in 2022 om te verbeteren Hoe wordt vastgesteld dat we het doel 

behaald hebben. 

Technologie Medicatieveiligheid Implementeren Digitaal aftekenen   Audit 

Thema VEILIGHEID 

 Onderwerp Kansen voor verbeteren n.a.v. 

cliënten en medewerkers 

ervaringen gemeten in scan 

waardigheid en trots 

Wat doen we in 2022 om te verbeteren Hoe wordt vastgesteld dat we het doel 

behaald hebben. 

Veilig incidenten 

melden en verbeteren 

Elke medewerker vult indien 

nodig een vim in. 

Vim meldingen uitleggen aan alle medewerkers   Audit veilig incidenten melden. 

Monitoren managementdashboard 

Er wordt gewerkt conform het 

beleid. Er is een zichtbare 

verbetercyclus voor wat betreft 

incidenten. 

Analyse wat gaat er goed wat kan er beter 

Analyse huidige situatie versus beleid 

Verbeterplan opzetten om te komen tot een 

PDCA-cyclus 

VIM commissie in positie 

Opvolgen VIM is agendapunt in teamoverleg 

  VIM word afgehandeld volgens 

PCDA cyclus 

  Evaluatie word gedaan tijdens 

maandelijks kwaliteitsoverleg 

Thema LEREN EN VERBETEREN 

 Onderwerp Kansen voor verbeteren n.a.v. 

cliënten en medewerkers 

ervaringen gemeten in scan 

waardigheid en trots 

Wat doen we in 2022 om te verbeteren Hoe wordt vastgesteld dat we het doel 

behaald hebben. 

 Cliënt tevredenheid Jaarlijks meten van cliënt 

tevredenheid. 

Vragenlijst ontwikkelen waarin naar 

persoonsgerichte zorg gevraagd wordt 

Rapportage van cliënttevredenheid 

onderzoek analyseren. 
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7.8 Oldenhaghen 

Oldenhaghen heeft deelgenomen aan de kwaliteitsscan van waardigheid en trots op locatie. De terugkoppeling van de 

kwaliteitsscan is in september geweest. De volgende stap is om hier samen met coaches vanuit waardigheid en trots op 

locatie een verbeterplan te maken. Op het moment van dit schrijven moet de start van het maken van het verbeterplan 

nog plaats vinden. Zodra het verbeterplan gemaakt is zal dit toegevoegd worden aan het verbeterplan van 

Oldenhaghen. Dit plan beschrijft hoe locatie Oldenhaghen dit het komende jaar verder vorm wil geven en wat er voor 

nodig is om dit te realiseren. 

Thema PERSOONSGERICHTE ZORG 

 Onderwerp Kansen voor verbeteren n.a.v. 

cliënten en medewerkers 

ervaringen gemeten in scan 

waardigheid en trots 

Wat doen we in 2022 om te verbeteren Hoe wordt vastgesteld dat we het doel 

behaald hebben. 

Persoons g eric hte 

zorg 

Gebruik van tablets   Rapport schrijven op het appartement van de 

bewoner hierdoor ervaart de bewoner meer 

persoonlijke aandacht, betrokkenheid bij het 

schrijven van rapportage. 

  Audit 

  Bespreken tijdens teamoverleg 

visie Visie op persoonsgerichte zorg 

is vertaald naar de locatie. 

Medewerkers werken volgens 

de visie op persoonsgerichte 

zorg en dragen deze visie uit. 

  Visie is vertaald naar de locatie 

  Visie wordt een vast onderdeel van het 

afdelingsoverleg en locatieoverleg. 

  Audit persoonsgerichte zorg 

  Clienttevredenheidsonderzoek 

zorgleefplan De medewerkers verzorgen de 

bewoners volgens de afspraken 

uit het zorgleefplan. 

Onderlinge afspraak in het team over uniforme 

verzorging van de cliënten 

Afspraken met bewoners duidelijk vastgelegd in het 

zorgleefplan 

Afspraken maken over wat we tijdens een 

overdracht bespreken en wat in een 

bewonerbespreking thuis hoort. 

  Audit en steekproef zorgdossier 

Thema WONEN EN WELZIJN 

 Onderwerp Kansen voor verbeteren n.a.v. 

cliënten en medewerkers 

ervaringen gemeten in scan 

waardigheid en trots 

Wat doen we in 2022 om te verbeteren Hoe wordt vastgesteld dat we het doel 

behaald hebben. 
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 familieparticipatie Familie wordt actief uitgenodigd 

en levert een actieve bijdrage 

aan de (informele) zorg en het 

welzijn 

Stappenplan op dit thema maken met werkgroep, 

bestaande uit medewerkers van de teams 

Bij de opname van de cliënt: familie alvast 

betrekken ('warm maken') voor ondersteuning bij 

de zorg en activiteiten. 

Bewustwording en attitude van medewerkers ('durf 

te vragen'). 

Betrekken van familie (familieparticipatie-avonden) 

Familieavonden organiseren + voorbereiden. 

Cliënttevredenheidsonderzoek 

Levensv erhaal 

centraal 

Het team kent de bewoner, het 

levensverhaal en de 

omstandigheden van de 

bewoner. 
 

Het team speelt in op de 

levensvragen van de bewoner, 

waar nodig worden andere 

professies ingeschakeld. 
 

Hier is tijd voor en medewerkers 

kunnen het goede gesprek 

voeren, ook over de moeilijker 

intiemere onderwerpen. 

Het team kent de bewoner, het levensverhaal en 

de omstandigheden van de bewoner. 

Het team speelt in op de levensvragen van de 

bewoner, waar nodig worden andere professies 

ingeschakeld. 

Hier is tijd voor en medewerkers kunnen het 

goede gesprek voeren, ook over de moeilijker 

intiemere onderwerpen. 

Levensvragen meenemen tijdens intake en 

evaluatie 

Cliënttevredenheidsonderzoek 

Activiteiten Voor de bewoners zijn er iedere 

dag passende activiteiten 

Individuele activiteiten worden georganiseerd door 

welzijn team in samenwerking met vrijwilligers 

Met welzijn/activiteiten gevarieerd en afgestemd 

programma aansluitend bij wensen en behoeften 

van de cliënt. 

Vrijwilligers worden gericht geworven voor de 

bewoner of groep bewoners 

  Audit 

  Vast punt op het wijksteunpunt 

coördinator overleg. 

  Tijdens halfjaarlijkse evaluatie met 

familie dit evalueren 

Thema VEILIGHEID 

 Onderwerp Kansen voor verbeteren n.a.v. 

cliënten en medewerkers 

ervaringen gemeten in scan 

waardigheid en trots 

Wat doen we in 2022 om te verbeteren Hoe wordt vastgesteld dat we het doel 

behaald hebben. 
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 Veilig incidenten 

melden en 

verbeteren 

Elke medewerker vult indien 

nodig een vim in. 

Vim meldingen uitleggen aan alle medewerkers   Audit veilig incidenten melden. 

  Monitoren managementdashboard 

Er wordt gewerkt conform het 

beleid. Er is een zichtbare 

verbetercyclus voor wat betreft 

incidenten. 

Analyse wat gaat er goed wat kan er beter 

Analyse huidige situatie versus beleid 

Verbeterplan opzetten om te komen tot een 

PDCA-cyclus 

VIM commissie in positie 

Opvolgen VIM is agendapunt in teamoverleg 

  VIM word afgehandeld volgens 

PCDA cyclus 

  Evaluatie word gedaan tijdens 

maandelijks kwaliteitsoverleg 

 veiligheidsronde Elk half jaar is er een 

veiligheidsronde op de locatie. 

Het gebouw is een veilige en hygiënische 

woonplek 

  Halfjaarlijks ronde door 

aandachtsverlder hkv (hygiene 

kwaliteit en veiligheid) 

Thema LEREN EN VERBETEREN 

 Onderwerp Kansen voor verbeteren n.a.v. 

cliënten en medewerkers 

ervaringen gemeten in scan 

waardigheid en trots 

Wat doen we in 2022 om te verbeteren Hoe wordt vastgesteld dat we het doel 

behaald hebben. 

Medewerker 

tevredenheid. 

De (zorg)medewerkers 

reflecteren op het werk en 

bespreken met elkaar als iets 

beter kan. 

Manager stimuleert een open 

cultuur waarin medewerkers 

reflecteren op het werk en het 

met elkaar bespreken als iets 

beter kan. 

- teamtrainingen voor elke afdeling 

Bespreken en leren van fouten, leren reflecteren, 

elkaar leren aanspreken en feedback ontvangen 

jaarlijks voorgangsgesprek met de 

individuele medewerker voeren 

Leren en verbeteren Zorgmedewerkers leren van 

situaties en (cliënt)ervaringen en 

zijn steeds alert op wat er beter 

kan. Er zijn duidelijke afspraken 

ten aanzien van het leren en 

verbeteren van de kwaliteit van 

zorg en wij ondersteunen 

medewerkers zodat zij hiernaar 

kunnen handelen. 

Methodisch werken invoeren: observatie > 

probleemanalyse > advies > goed verwoorden in 

zorgleefplan > opvolgen en monitoren. 

Wijkmanager en teams begeleiden bij het borgen 

van een goede cyclus van VIM-meldingen: 

analyse, bespreken in teams, verbeteren, volgen 

en opvolgen. 

Coachen van de wijkmanager/verpleegkundigen in 

de ontwikkeling van hun locatieplan (meetlat!) en 

bij de evaluatie van de voortgang van acties 

tijdens de teamoverleggen. 

  Bevindingen worden door 

Wijkmanager gedeeld in 

kwaliteitsteam. Hieruit volgend 

eventuele nieuwe inspanningen. 

  Medewerker tevredenheid 

onderzoek 
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   Coachen van aandachtsvelder kwaliteit die binnen 

het team het cyclisch werken aanjaagt /monitort. 

 

 

 

 

7.9 ’t Vlierhuis 

 
’t Vlierhuis heeft eind 2021 deelgenomen aan de kwaliteitsscan van waardigheid en trots op locatie. Op het moment  

van schrijven heeft er nog geen terugkoppeling van de scan plaats gevonden. Na de terugkoppeling van de scan zal  

er een verbeterplan geformuleerd worden samen met de coaches van waardigheid en trots op locatie. Onder 

begeleiding van de coach zullen deze verbeterplannen uitgewerkt worden. Deze verbeterpunten zullen toegevoegd 

worden aan onderstaande verbeterpunten. Dit plan beschrijft hoe locatie ‘t Vlierhuis dit het komende jaar verder vorm 

wil geven en wat er voor nodig is om dit te realiseren 

Thema PERSOONSGERICHTE ZORG 

 Onderwerp Kansen voor verbeteren n.a.v. 

cliënten en medewerkers 

ervaringen gemeten in scan 

waardigheid en trots 

Wat doen we in 2022 om te verbeteren Hoe wordt vastgesteld dat we het doel 

behaald hebben. 

Visie “zorg voor 

ouderen” 

Naasten van de bewoner 

herkennen de visie terug in het 

gedrag van de medewerkers 

  Implementatie traject van de visie “zorg voor 

ouderen” met ondersteuning van educared. 

  Audit 

  Zorgdossiers zijn persoonsgericht. 

Thema WONEN EN WELZIJN 

 Onderwerp Kansen voor verbeteren n.a.v. 

cliënten en medewerkers 

ervaringen gemeten in scan 

waardigheid en trots 

Wat doen we in 2022 om te verbeteren Hoe wordt vastgesteld dat we het doel 

behaald hebben. 

Technologie Leefcirkels Binnen de mogelijkheden van ’t Vlierhuis de 

leefcirkels verruimen. 

  Audit 

  Clienttevredenheid onderzoek 

Thema VEILIGHEID 

 Onderwerp Kansen voor verbeteren n.a.v. 

cliënten en medewerkers 

ervaringen gemeten in scan 

waardigheid en trots 

Wat doen we in 2022 om te verbeteren Hoe wordt vastgesteld dat we het doel 

behaald hebben. 

Thema LEREN EN VERBETEREN 
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 Onderwerp Kansen voor verbeteren n.a.v. 

cliënten en medewerkers 

ervaringen gemeten in scan 

waardigheid en trots 

Wat doen we in 2022 om te verbeteren Hoe wordt vastgesteld dat we het doel 

behaald hebben. 

Cliënt tevredenheid Jaarlijks meten van cliënt 

tevredenheid. 

Vragenlijst ontwikkelen waarin naar 

persoonsgerichte zorg gevraagd wordt 

Rapportage van cliënttevredenheid 

onderzoek analyseren. 

 
 
 

 

 

8. Slotwoord 

 
Onze plannen voor 2022 zijn ambitieus, maar waarvan wij overtuigd zijn dat we ze gaan realiseren. 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 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. 

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

 

 

9 Afkortingenlijst 

BH met behandeling 

DB dagbesteding 

PDCA plan do check act 

VIG verzorgende 

Vim veilig incident melden 

WZD wet zorg en dwang 

ZZP zorgzwaartepakket 
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