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Voorwoord 

Voor u ligt het Kwaliteitsplan 2020 van Vredenoord dat gebaseerd is op het Kwaliteitsverslag 2019 van 

Vredenoord en het Kwaliteitskader verpleeghuiszorg. In dit plan wordt heden, verleden en toekomst 

met elkaar verbonden. In hoofdstuk 1 wordt het profiel van Vredenoord geschetst. Dit betreft naast de 

missie en de visie en kernwaarden ook belangrijke kerngegevens, waardoor inzicht wordt gegeven in 

de soort en omvang van de organisatie. Hoofdstuk 2 geeft een overzicht van de personeelssamenstelling 

van Vredenoord. Hierbij wordt ingegaan op de formatieopbouw van zorgmedewerkers en de 

behandelaars. In hoofdstuk 3 wordt de huidige situatie van Vredenoord beschreven: Waar zijn we trots 

op en wat gaat goed? Wat moet beter, wat zijn de knelpunten? Waar ligt de uitdaging en ambitie van 

Vredenoord. Hoofdstuk 4 gaat over leren en verbeteren, het laat zien hoe Vredenoord zich in 2020 wil 

ontwikkelen. 

De input voor de ontwikkelingen is opgehaald in de diverse overleggen met leidinggevenden en 
stafleden, in teamoverleggen per afdeling en in overleggen met de cliëntenraad en ondernemingsraad. 

Op 11 december 2019 heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) een vervolgbezoek gebracht 
aan Vredenoord. De door de inspectie geformuleerde verbeterpunten zijn ook opgenomen in dit 

kwaliteitsplan. 

Dit kwaliteitsplan is geschreven in een periode waarin het coronavirus ons allemaal treft. Maatregelen 

voor het indammen van het coronavirus volgen elkaar in snel tempo op en het einde is nog niet in zicht. 

In de verbeterparagraaf zijn termijnen opgenomen voor de ontwikkelpunten. In deze tijd moeten we 
echter realistisch zijn. Alle zeilen moeten bijgezet worden om te kunnen voldoen aan de maatregelen 

ten gevolge van corona. Onze eerste prioriteit daarbij is de zorg voor onze bewoners en medewerkers. 
We beseffen ons dat de gestelde termijnen voor de ontwikkelpunten daardoor niet altijd haalbaar zullen 

zijn, afhankelijke van hoe de situatie zich ontwikkelt zullen termijnen aangepast worden. 

 

Huis ter Heide, 

31 maart 2020. 
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1. Profiel van Vredenoord 

1.1. Omschrijving van de organisatie 

Vredenoord is een ouderenzorgorganisatie in Huis ter Heide en biedt een breed scala aan van woon-, 

behandel-, en zorgfuncties voor ouderen. Vredenoord heeft één locatie met zowel een landelijke als een 

regionale functie. De landelijke functie is in het bijzonder belangrijk voor alle ouderen van de kerkelijke 

gemeenschap van de Zevende-dags Adventisten. Alle ouderen die zich aangesproken voelen door of 

respect hebben voor de normen en waarden die voortkomen uit deze levenswijze voelen zich bij 

Vredenoord thuis.  

Vredenoord maakt voor de vergoeding van haar zorg- en dienstverlening gebruik van de volgende 

financieringsstromen: 

Wet langdurige zorg (Wlz): 

 Huisvesting, zorg en dienstverlening aan cliënten met een verblijfsindicatie woonachtig in locatie 

Vredenoord (ZP met of zonder behandeling); 

 Huisvesting, zorg en dienstverlening aan cliënten met een tijdelijke opname wens in locatie 

Vredenoord (KDO). 

Wet langdurige zorg – Thuiszorg (Wlz): 

 Thuiszorg voor zelfstandig wonende cliënten met een verblijfsindicatie (Volledig Pakket Thuis). 

Zorgverzekeringswet (in onderaannemingsschap): 

 Wijkverpleging (persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding thuis) aan zelfstandig wonende 

cliënten. 

Wet maatschappelijke ondersteuning (in onderaannemingsschap): 

 Huishoudelijke ondersteuning voor zelfstandig wonende cliënten. 

Subsidies: 

 Stagefonds en praktijkleren: ten behoeve van de begeleiding van leerlingen in de reguliere 

zorgopleidingen; 

 SectorplanPlus: een meerjarige subsidie (2017 - 2021) van het ministerie van Volksgezondheid, 

Welzijn en Sport voor werkgevers in de Zorg en Welzijn om een extra impuls te geven aan 

opleidingsprojecten die gericht zijn op nieuwe instroom, met ontslag bedreigde werknemers, 

opscholing binnen de organisatie via de beroepskwalificerende scholing of opleidingen tot 

praktijk/werkbegeleiders. 

 Kwaliteitsbudget: vanuit dit budget worden structurele kwaliteitsverbeteringen bekostigt zoals 

opleidingen en scholingen van medewerkers. 

1.2. Missie, visie en kernwaarden 

Missie  

Vredenoord biedt een woonomgeving waarbinnen welzijn en zorg aansluit bij de individuele behoeften 

van de cliënten. Dit wordt geboden vanuit een protestants-christelijke grondslag en in het bijzonder 

vanuit de levensvisie van de Kerk der Zevendedags Adventisten.  
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Visie  

Welzijn en zorg worden geboden vanuit inclusiviteit en gelijkwaardigheid. Daarmee bedoelen wij dat de 

cliënten hun leven kunnen voortzetten zoals zij dat gewend zijn. 

Kernwaarden  

Kernwaarden geven richting aan ons persoonlijk gedrag, ons samenwerken en aan ons gezicht als 

organisatie. Vredenoord hanteert een drietal kernwaarden:  

 Professioneel; 

 Gastvrij; 

 Betrokken. 

1.3. Besturingsfilosofie 

Vredenoord wordt bestuurd door een eenhoofdige Raad van Bestuur. Vredenoord werkt in het kader 

van goed bestuur met het Raad van Toezichtmodel. De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor- en 

belast met het besturen van de organisatie. Periodiek wordt hierover verantwoording afgelegd aan de 

Raad van Toezicht. De leden van de Raad van Toezicht zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het 

toezicht op de continuïteit van de bedrijfsvoering, de strategische doelstellingen en de kwaliteit en de 

veiligheid van zorg aan cliënten. Binnen de organisatie geldt de Zorgbrede Governancecode als 

belangrijk toetsingskader voor bestuur en toezicht. De Governancecode Zorg bestaat uit zeven principes, 

welke ook door Vredenoord worden nageleefd. 

De zeven principes zijn:  

1. Goede zorg: De maatschappelijke doelstelling en legitimatie van Vredenoord is het bieden van 

goede zorg aan cliënten.  

2. Waarden en normen: De Raad van Bestuur en Raad van Toezicht hanteren waarden en normen 

die passen bij de maatschappelijke positie van Vredenoord. 

3. Invloed belanghebbenden: Vredenoord schept randvoorwaarden en waarborgen voor een 

adequate invloed van belanghebbenden.  

4. Inrichting governance: De Raad van Bestuur en Raad van Toezicht zijn vanuit hun eigen rol 

verantwoordelijk voor de governance van Vredenoord. 

5. Goed bestuur: De Raad van Bestuur bestuurt Vredenoord gericht op haar maatschappelijke 

doelstelling. 

6. Verantwoord toezicht: De Raad van Toezicht houdt toezicht vanuit de maatschappelijke 

doelstelling van Vredenoord.  

7. Continue ontwikkeling: De Raad van Bestuur en Raad van Toezicht ontwikkelen permanent hun 

professionaliteit en deskundigheid. 

 

Vredenoord heeft een Ondernemingsraad en een Cliëntenraad die periodiek samenkomen, al dan niet 

in aanwezigheid van de Raad van Bestuur, om de gang van zaken in Vredenoord te bespreken conform 

de daartoe door de wetgever geboden mogelijkheden. Vredenoord heeft als grondslag de geloofsrichting 

van het Kerkgenootschap der Zevendedags Adventisten. Deze grondslag en de daarbij behorende 

kernwaarden vormt het uitgangspunt bij al het bestuurlijk handelen. Om de adventistische identiteit te 

bewaken en de bestuurder te adviseren over identiteitsvraagstukken heeft Vredenoord een 

Identiteitsraad. 
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1.4. Organogram Vredenoord 
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1.5. Doelgroepen 

Woonzorgcentrum Vredenoord heeft de beschikking over in het totaal 78 appartementen en 19 kamers 

op de PG-afdeling Parelhof. De 19 kamers van de Parelhof vielen aanvankelijk onder 

eindverantwoordelijkheid van collega zorginstelling Warande. Met ingang van 1 mei 2019 zijn deze 

plaatsen overgeheveld naar Vredenoord. 

Van de 78 appartementen zijn 21 appartementen geschikt voor de huisvesting van echtparen. Een groot 

deel van deze zogenaamde ‘echtparenkamers’ worden bewoond door slechts één persoon. 

De zorgprofielmix van Vredenoord ziet er als volgt: 

Locatie Vredenoord  Aantal per 31-12-2018 Aantal per 31-12-2019 

VPT 1 VV zonder behandeling 1 1 

VPT 4 VV zonder behandeling 4 3 

VPT 5 VV zonder behandeling 1 0 

VPT 4 VV met behandeling 2 2 

VPT 5 VV met behandeling 3 3 

VPT 6 VV met behandeling 1 2 

Verblijf geïndiceerde partner 3 1 

ZZP 2 VV zonder behandeling 1 1 

ZZP 4 VV zonder behandeling 23 26 

ZZP 5 VV zonder behandeling 15 17 

ZZP 6 VV zonder behandeling 12 10 

ZZP 4 VV met behandeling 4 1 

ZZP 5 VV met behandeling 2 27 

ZZP 6 VV met behandeling 7 7 

ZZP 7 VV met behandeling 1 2 

Totaal 80 103 
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2. Profiel personeelsbestand/personeelssamenstelling  

Gegevens personeelsbestand/personeelssamenstelling 2019 – cliëntgebonden functies 

Kernfactor 1. Aard van de aanstellingen 

Aantal 

personeelsleden 

Aantal personeelsleden met een arbeidsovereenkomst 

over de periode 

148 

Aantal fte Aantal ingezette fte’s van personeelsleden met een 

arbeidsovereenkomst over de periode. Het betreft de 

ingezette fte’s (incl. meeruren, overuren, oproepuren) 

en niet alleen de contractuele fte’s.  

69,77 fte 

Percentage  personeel met 

een arbeidsovereenkomst 

voor bepaalde tijd 

Aantal personeelsleden met een arbeidsovereenkomst 

voor bepaalde tijd op een meetmoment gedeeld door 

het totaal aantal personeelsleden met een 

arbeidsovereenkomst voor bepaalde en onbepaalde tijd 

op datzelfde meetmoment.  

36,91% 

Percentage inzet 

uitzendkrachten / 

Personeel Niet In 

Loondienst (PNIL) 

Aantal fte uitzendkrachten/PNIL ingezet gedurende de 

periode gedeeld door totaal aantal ingezette fte door 

personeelsleden gedurende dezelfde periode.  

7,88% 

Percentage kosten 

uitzendkrachten / 

Personeel Niet In 

Loondienst (PNIL) 

Aantal euro uitgegeven aan inzet uitzendkrachten/PNIL 

gedurende de periode gedeeld door som 

personeelskosten van personeelsleden met een 

arbeidsovereenkomst over de periode.  

10,32% 

Gemiddelde 

contractomvang 

Aantal fte's van personeelsleden met een 

arbeidsovereenkomst over de periode gedeeld door 

gemiddeld aantal personeelsleden met een 

arbeidsovereenkomst over de periode.  

0,46 

Kernfactor 2. Kwalificatieniveaus zorgverleners en vrijwilligers 

Percentage fte per 

niveau 

Aantal over de periode ingezette fte’s van 

personeelsleden van een kwalificatieniveau gedeeld 

door het totaal aantal ingezette fte's van 

personeelsleden over de periode.  

- niveau 1: 8,03% 

- niveau 2: 16,33% 

- niveau 3: 26,21% 

- niveau 4: 7,78% 

- niveau 5: 0,00% 

- niveau 6: 1,31% 

- Behandelaren: 2,78% 

- Overig zorgpersoneel: 
15,65% 

- Leerlingen: 13,00% 

Aantal stagiairs Aantal stagiairs over de periode. 12 

Aantal vrijwilligers Aantal vrijwilligers over de periode. 82 

- Individuele diensten aan 
cliënten (14); 

- Hand- en spandiensten 
op de afdeling (57); 

- Identiteit-vrijwilligers 
(avondwijdingen) (11) 

Kernfactor 3. Ziekteverzuim 

Ziekteverzuim- 

percentage 

CBS/Vernet: Het ziekteverzuim-percentage is het totaal 

aantal ziektedagen van de personeelsleden, in 

procenten van het totaal aantal beschikbare (werk-

/kalender) dagen van de werknemers in de 

verslagperiode. Het ziekteverzuimpercentage is inclusief 

het verzuim langer dan een jaar en exclusief 

zwangerschaps- en bevallingsverlof.  

9.85 % 
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Verzuimfrequentie CBS/Vernet: De verhouding tussen het aantal 

verzuimgevallen en het aantal personeelsleden. De 

meldingsfrequentie wordt omgerekend naar jaarbasis.  

2,04 

Kernfactor 4. In-, door- en uitstroom 

Percentage instroom Het percentage instroom betreft het aantal personen 

dat op meetmoment minus 1 jaar niet werkzaam is als 

personeelslid bij de organisatie, maar dat wel is op 

meetmoment, gedeeld door het gemiddelde aantal 

personeelsleden van meetmoment en meetmoment 

minus 1 jaar.  

33,22% 

Percentage uitstroom Het percentage uitstroom betreft het aantal personen 

dat op meetmoment minus 1 jaar wel werkzaam is als 

personeelslid bij de organisatie, maar dat niet is op 

meetmoment, gedeeld door het gemiddelde aantal 

personeelsleden van meetmoment en meetmoment 

minus 1 jaar.  

30,51% 

Percentage 

doorstroom 

kwalificatie-niveau 

Het percentage doorstroom betreft het aantal personen 

dat op twee opeenvolgende peilmomenten werkzaam is 

als personeelslid in die organisatie en van 

kwalificatieniveau is gewisseld op meetmoment ten 

opzichte van meetmoment minus 1 jaar, gedeeld door 

het gemiddelde aantal personeelsleden van 

meetmoment en meetmoment minus 1 jaar  

15,59% 

Kernfactor 5. Ratio personeelskosten / opbrengsten 

Fte zorg / cliënt-ratio Aantal ingezette fte’s over de periode gedeeld door het 

aantal cliënten over de periode. Bij de fte’s betreft het 

de ingezette fte’s (incl. meeruren, overuren, 

oproepuren) en niet alleen de contractuele fte’s.  

0,76 
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3. Huidige situatie, plannen en voornemens  

Per onderdeel van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg wordt in dit hoofdstuk beschreven hoe de 

huidige situatie op Vredenoord is; Waar zijn we trots op en wat gaat goed? Wat moet beter, wat zijn 

de knelpunten? Waar ligt de uitdaging en ambitie van Vredenoord.  

3.1. Persoonsgerichte zorg en ondersteuning 

Vredenoord is trots op de stappen die gezet zijn in het persoonsgericht methodisch werken. De 

randvoorwaarden om methodisch te kunnen werken zijn verbeterd. Met de ondersteuning van een coach 

van Waardigheid & Trots is het ECD opnieuw ingericht, het is 

vereenvoudigd en overzichtelijker. Elke cliënt beschikt over een 

actueel ECD waarbij de kern gevormd wordt door: 

 Profiellijst 1: Levensloop en Samenspel met de familie;  

 Profiellijst 2: Risicosignalering en Veilige Zorg;  
 Profiellijst 3: Cliëntprofiel. 

Deze profiellijsten leveren de input voor het zorgleefplan. Elke 

cliënt beschikt over een actueel zorgleefplan dat samen met de 

cliënt (en/of diens naasten) wordt opgesteld.  

We hebben geconstateerd dat de navolgbaarheid van de afspraken uit het zorgleefplan nog wisselend 

is, dat kan en moet beter. Dat zelfde geldt voor de navolgbaarheid en het maken en vastleggen van de 

professionele afwegingen bij geconstateerde risico’s. De coach van Waardigheid & Trots gaat de 

medewerkers hierin ondersteunen. 

De zorgverleners zijn bekend met de behoeften en wensen, zorgen, problemen en levensvragen van de 

cliënt en handelen daarnaar. Er is aandacht en begrip voor de cliënt en diens naasten, normen en 

waarden worden gerespecteerd. Zorgverleners ondersteunen zoveel mogelijk de eigen regie van de 

cliënten, ze laten zich primair leiden door de wensen en mogelijkheden van de cliënten zoals 

geformuleerd in het ECD. 

De afgesproken frequentie van MDO’s is in 2019 niet helemaal gerealiseerd. MDO’s hebben niet altijd 

binnen 6 weken na inhuizing plaatsgevonden en voor de bewoners exclusief behandeling heeft 1 MDO 

plaatsgevonden in plaats van 2. We gaan er voor zorgen dat in 2020 voor alle cliënten tijdig en frequent 

een MDO plaatsvind.  

Vredenoord bevindt zicht in de transitie van verzorgingshuis naar verpleeghuis. De deskundigheid van 

de medewerkers (met name op de somatische afdelingen) sluiten nog onvoldoende aan op de 

complexere en zwaardere zorgbehoefte van de cliënten. Scholing en coaching is nodig om het 

kennisniveau m.b.t. dementie en onbegrepen gedrag te vergroten. 

3.2. Wonen en welzijn 

Op de Parelhof sluit de leefomgeving aan op de wensen en behoeften van de cliënten. De inrichting van 

de huiskamers is aangepast zodat de cliënten minder prikkels krijgen. Ook is de ene huiskamer 

prikkelarmer dan de andere huiskamer; passend bij de groep cliënten die daar verblijft. De actieve 

selectie van de cliënten in de huiskamers heeft een positief effect op de sfeer in de huiskamers. Op 

deuren en wanden van de huiskamers en gangen zijn stickers aangebracht zodat de deuren niet meer 

als zodanig herkenbaar zijn. Dit geeft de cliënten rust. 

Op de somatisch afdelingen verblijven cliënten die, naast lichamelijke aandoeningen, in toenemende 

mate te maken krijgen met PG-problematiek. Deze afdelingen zijn daarop niet ingericht, de huiskamers 

zijn te klein voor het aantal cliënten die er verblijven en er zijn teveel prikkels. Als noodoplossing is er 
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begin 2020 een extra huiskamer op de eerste etage ingericht. Voor 2020 zijn er plannen om nog een 

extra huiskamer te realiseren, de benodigde financiële middelen zijn gereserveerd. 

Op de Parelhof zijn verschillende mogelijkheden voor activiteiten voor de cliënten, zowel 

groepsactiviteiten als individuele activiteiten. Dit verloopt goed, de aangeboden activiteiten in de 

huiskamers zijn gericht op de cliënten die er verblijven. Woonbegeleiders proberen steeds uit welke 

activiteiten cliënten fijn vinden om te doen en welke niet. 

Op de somatische afdelingen is het activiteitenaanbod groot, maar wordt vanuit de organisatie 

georganiseerd. Het merendeel van de groepsactiviteiten vindt plaats op het Smaragdplein. Individuele 

activiteiten worden op deze afdelingen niet tot nauwelijks georganiseerd. In 2020 wil Vredenoord daar 

verandering in aanbrengen. 

De inzet van mantelzorgers is essentieel voor onze cliënten, zij zijn een onmisbare schakel als het gaat 

om welzijn, zorg en dienstverlening aan de cliënten. Vredenoord heeft haar visie op mantelzorg 

uitgewerkt in een mantelzorgbeleid, echter dit beleid wordt nog onvoldoende toegepast in de praktijk. 

Naasten en andere betrokkenen uit het sociale netwerk van de cliënten krijgen de ruimte om in de zorg 

en ondersteuning van de cliënt te participeren alleen is dat nog onvoldoende bekend bij alle 

betrokkenen. In 2020 wil Vredenoord hier verandering in brengen. 

Vredenoord is trots op de 82 vrijwilligers die voor ons actief zijn, zij zijn voor ons van onschatbare 

waarde. Ze schenken aandacht en tijd aan onze cliënten en bieden gezelligheid. Ze brengen de 

buitenwereld binnen.  

3.3. Basisveiligheid 

Medicatie 

Op elke afdeling worden medicatiereviews uitgevoerd, alleen op de Parelhof gebeurt dat samen met de 

apotheker. Voor 2020 zijn medicatiereviews gepland voor alle afdelingen, waaraan ook de apotheker 

zal deelnemen. 

Met het gebruik van Medimo is ook het aantal medicatie-incidenten verminderd. Medicatie-incidenten 

worden veelal op individueel niveau geanalyseerd. Er wordt nog onvoldoende geanalyseerd op trends. 

Daar gaan we in 2020 verandering in brengen. 

Reflectie op antipsychotica- en antibioticagebruik vindt plaats op cliëntniveau, niet overkoepelend.  

Decubitus 

In het cliëntdossier wordt door het systematisch invullen van de profielvragenlijst Risicosignalering 

eventuele risico’s, waaronder decubitus, vastgelegd. Blijkt uit de risicosignalering dat er een risico op 

decubitus is dan worden voor de cliënt passende maatregelen genomen.  

Decubitus komt op Vredenoord op beperkte schaal voor, mogelijk dat de gezonde leefwijze van onze 

cliënten hieraan bijdraagt. Daarnaast wordt er ook goed gekeken door geschoolde medewerkers naar 

het voorkomen van wonden. Hiervoor zijn 3 medewerkers opgeleid. Komt decubitus voor dan is het 

vaak een cliënt die bij inhuizing al decubitus had. 

Vrijheidsbeperkende maatregelen 

Vredenoord voert een terughoudend beleid als het gaat om het inzetten van vrijheidsbeperkende 

maatregelen. Voor de cliënten met behandeling vindt er maandelijks een VBM-overleg 

(Vrijheidsbeperkende maatregelen overleg) plaats alwaar de inzet van vrijheidsbeperkende maatregelen 

wordt geëvalueerd. 

De overwegingen van (mogelijke) vrijheidsbeperkende maatregelen, het (mogelijk) inzetten van 

alternatieven hiervoor en het gebruik van gedragsbeïnvloedende medicatie is niet altijd navolgbaar in 
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het ECD. Evenals de betrokkenheid van de cliënt(vertegenwoordiger) in het besluit om 

gedragsbeïnvloedende medicatie in te zetten. Dit gaan we in 2020 beter doen. De coach van 

Waardigheid & Trots gaat de medewerkers hierin ondersteunen. 

Er is gestart met de voorbereidingen voor de implementatie van de Wet Zorg en Dwang welke per 1 

januari 2020 van kracht is en waarbij 2020 een overgangsjaar is. Bij de implementatie wordt 

samengewerkt met Warande. In de vereist commissie van deskundigen nemen Vredenoord en Warande 

onderling in elkaars commissie plaats. Het is mooi om te zien dat een kleine organisatie als Vredenoord 

een echte inbreng heeft in de discussies. Oók in de praktijk. 

Ongeplande ziekenhuisopnames 

In het ECD worden afspraken vastgelegd over het al dan niet insturen van een cliënt naar een 

ziekenhuis. Op het moment dat een ziekenhuisopname overwogen wordt kan op deze manier een 

zorgvuldige afweging gemaakt worden. Het aantal acute ziekenhuisopnames vanuit Vredenoord is zeer 

beperkt. 

3.4. Leren en werken aan kwaliteit 

Vredenoord werkt met het kwaliteitsmanagementsysteem van Improve360. In december 2019 hebben 

we het heeft het eerste deelcertificaat Basis Op Orde behaald. Hiervoor is op organisatieniveau het 

speelveld bepaald en is vastgesteld dat de basis van de organisatie op 

orde is. Met het behalen van het Improve360 certificaat voldoet 

Vredenoord ook aan de norm ISO9001:2015. 

Het traject wordt nu voortgezet waarbij het behalen van het 

deelcertificaat Op weg naar continu leren de doelstelling voor 2020 is. 

Echter op het moment van schrijven van dit kwaliteitsplan worden we 

onder druk gezet door het coronavirus en is het de vraag of deze 

planning nog realistisch is. Met de mensen van Improve360 vindt 

overleg plaats over de mogelijkheden. Uitgangspunt is dat Vredenoord 

zich ook in deze moeilijke periode wil blijven ontwikkelen, weliswaar in 

een aangepast tempo nu de situatie daarom vraagt. 

Zowel een cliëntenraadpleging als medewerkersraadpleging is onderdeel van Improve360 en wordt in 

2020 uitgevoerd.  

Vredenoord heeft zich aangesloten bij REIN. REIN is een project om iedereen die in de regio Utrecht in 

de ouderenzorg werkt te ondersteunen op het gebied van leren en ontwikkelen. Zowel Improve360 als 

REIN bieden mogelijkheden tot teamontwikkeling, maar Improve360 zal voor Vredenoord hierin leidend 

zijn.  

Elk kwartaal verschijnt er een rapportage Kwaliteit en Veiligheid. Op deze manier wordt gemonitord hoe 

de voortgang van het kwaliteitsplan verloopt en hoe het staat met de kwaliteitsindicatoren 

basisveiligheid. De gegevens worden zoveel mogelijk uit bestaande geautomatiseerde systemen gehaald 

zoals ONS en aangevuld met de input van leidinggevenden en staffunctionarissen. De huidige 

kwartaalrapportages kunnen verbeterd worden door meer te analyseren op trends en basisoorzaken. 

Daar gaan we ons in 2020 op focussen. 

Vredenoord heeft een actueel kwaliteitshandboek, het is echter niet gebruiksvriendelijk; de zoekfunctie 

kan beter, het vullen en bijwerken van het kwaliteitshandboek kan efficiënter. In 2020 wordt een nieuw 

kwaliteitshandboek geïmplementeerd.  

Zowel tijdens teamoverleggen als in individuele gesprekken gaan de teamleiders in dialoog met hun 

medewerkers, wordt in gezamenlijkheid onderzocht waar verbeteringen mogelijk zijn. Eigenaarschap en 

zelfredzaamheid wordt gestimuleerd, er wordt gewerkt met aandachtsvelders en zorgmedewerkers zijn 

lid van diverse werkgroepen. 
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Professionaliteit vereist continu leren en verbeteren. Dat is het opleidings- en ontwikkelbeleid dat 

Vredenoord wil ontwikkelen. Aan het einde van 2019 is dit, na een moeilijk jaar, geconcludeerd. In 2020 

wordt dat uitgewerkt in persoonsgerichte zorg, persoonlijke kennis van de cliënt en vakmanschap. 

Het is bijzonder om te zien dat medewerkers bereid zijn te investeren in opleiden en ontwikkelen. De 

bestuurder beoogt hiermee een interessante werkgever te zijn. In Vredenoord kun je groeien.  

3.5. Leiderschap, governance en management 

Na de moeilijke periode 2018/2019 normaliseren in 2020 de verantwoordelijkheden en verhoudingen 

weer. De Raad van Toezicht is weliswaar niet operationeel of bestuurlijk betrokken in de organisatie, 

maar is wel dichterbij gekomen dan formeel wenselijk is. Nu er bestuurlijke continuïteit is moet ook hier 

‘rust’ ontstaan. Daar wordt inmiddels aan gewerkt.  

In november 2019 de missie, visie en kernwaarden van Vredenoord opnieuw geformuleerd. Deze nieuwe 

formuleringen worden nu aan de praktijk getoetst. In concreto: voor het ontwikkelen van een 

toekomstvisie van Vredenoord wordt uitgegaan van deze formuleringen. Dan zal blijken of ze werkbaar 

zijn. Op deze manier worden missie en visie ook echt geïntegreerd in de uitwerking van de strategie. 

De medezeggenschapsorganen en de Raad van Toezicht zijn van de nieuwe formulering op de hoogte, 

maar nog niet officieel betrokken. 

De kernwaarden van waaruit Vredenoord werkt zijn nog vrij algemeen geformuleerd. Professioneel, 

gastvrij en betrokken zijn echter ook een goede leidraad voor het handelen en omgang met elkaar, 

cliënten, familie en medewerkers. De woorden zijn gewone dagelijks-leven woorden en hebben 

daardoor waarde in een grijpbare betekenis.  

De verhouding met medezeggenschapsorganen Ondernemingsraad en Cliëntenraad en de Raad van 

Toezicht is sterk in positieve ontwikkeling. Nieuwe bemensing of juist bemensing met een moeilijk recent 

verleden spelen een belangrijke rol. De Bestuurder ziet het als zijn taak om vertrouwen te wekken en 

waar te maken, zodat er weer in genormaliseerde verhoudingen en relaties kan worden verder gewerkt. 

In het vervolg op het voorgaande kan worden gesteld dat in 2019 tekort is geschoten in het faciliteren 

van de medezeggenschapsorganen. Ieder orgaan had zijn eigen problemen en elkaar vasthouden was 

meer aan de orde dan het inrichten van formeel vereiste verhoudingen. Is 2020 is dit weer volwaardig 

opgepakt. 

Een zich ontwikkelend lerend netwerk werd in 2019 door discontinuïteit bij een netwerklid verstoord. 

Een begin van een nieuw lerend netwerk is ontstaan. Vanuit Vredenoord wordt er naar gestreefd de 

relatie te leggen op basis van het kwaliteitsmanagement. 

Vredenoord kent een eenhoofdige Raad van Bestuur. De zorg is niet in de Raad van Bestuur 

vertegenwoordigd. Wel is één van de teamleiders een ervaren HBO-V-er. In het overleg RvB-teamleiders 

wordt op deze wijze in de verpleegkundige inbreng voorzien.  

3.6. Personeelssamenstelling (voldoende en vakbekwaam personeel) 

De dienstrooster zijn zo samengesteld dat er tijdens intensieve zorgmomenten minimaal twee 

zorgverleners beschikbaar zijn om deze taken te verrichten.  

Tijdens de openingsuren van de huiskamers is er permanent een woonbegeleider of woonondersteuner 

aanwezig. Deze medewerkers beschikken over de juiste kennis en competenties om aandacht te 

besteden aan zingeving en een zinvolle daginvulling van de cliënten.  

Op iedere afdeling is gedurende de dag en avond altijd een verzorgende niveau 3 aanwezig. In 

voorkomende gevallen doen collega’s van verschillende afdelingen een beroep op elkaar. In de 

nachtdienst is altijd minimaal één verzorgende niveau 3 aanwezig. 
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Vredenoord werkt met een verpleegkundige achterwacht die inzetbaar is bij acute situaties. 24 uur per 

dag is er op locatie een BIG-geregistreerde verpleegkundige beschikbaar dan wel telefonisch bereikbaar. 

Zo nodig is deze verpleegkundige achterwacht binnen 30 minuten ter plaatse.  

Voor de cliënten inclusief behandeling huurt Vredenoord de behandelaren in van een collega 

verpleeghuis, hiervoor is een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Indien vereist is de specialist 

ouderengeneeskunde binnen 30 minuten ter plaatse. Voor de cliënten zonder behandeling kan 24 uur 

per dag een beroep gedaan worden op de huisarts.  

Vredenoord beschikt over een eigen flexpool zodat indien de zorgvraag toeneemt extra menskracht 

ingezet kan worden. Indien de flexpool niet aan de behoefte kan voldoen wordt een beroep gedaan op 

ZZP-ers (waarvan er een aantal rechtstreeks aan Vredenoord verbonden zijn) en/of uitzendkrachten. 

Op elke afdeling vinden structureel teamoverleggen plaats. De teamoverleggen worden benut om 

regelzaken met elkaar af te stemmen en om specifieke thema’s (bijvoorbeeld medicatie-incidenten, 

terugdringen van vrijheidsbeperkende maatregelen, decubitus) te behandelen. Tijdens deze overleggen 

is er ook ruimte voor reflectie. Er is een open cultuur waarbij er ruimte is voor het aanspreken van 

elkaar.  

Op elke afdeling vindt structureel omgangsoverleg plaats voor cliënten inclusief behandeling. 

Medewerkers krijgen hier de handvatten voor een zo goed mogelijke benadering van cliënten met 

onbegrepen gedrag. In 2020 wordt ook een omgangsoverleg ingevoerd voor cliënten exclusief 

behandeling zodat eventuele gedragsproblemen al in een vroeg stadium herkend kunnen worden. 

Elke cliënt heeft een vaste contactverzorgende. Contactverzorgenden worden maandelijks per cliënt 2 

uur vrij gepland om de specifieke taken van een contactverzorgende uit te kunnen voeren; o.a. het up 

to date houden van het ECD, voorbereiden van het MDO, uitvoering MDO en contacten met cliënt en 

naasten. 

Vredenoord beschikt niet over een actueel scholingsbeleid dat de vakbekwaamheid van de medewerkers 

aantoonbaar versterkt. In 2020 wordt het scholingsbeleid opnieuw vastgesteld. In dat beleid worden 

afspraken vastgelegd over hoe ervoor gezorgd wordt dat iedere zorgverlener voldoende tijd en ruimte 

krijgt om te leren en te ontwikkelen via feedback, intervisie, reflectie en scholing. Het scholingsbeleid 

wordt vervolgens jaarlijks vertaald in een scholingskalender. 

In 2019 zijn incidenteel gesprekken met medewerkers gevoerd waarin competenties- en 

loopbaanontwikkeling aan de orde kwam. De beschikbare procedure voor het uitvoeren van 

functioneringsgesprekken was niet meer van deze tijd. Besloten is om de werkwijze in 2020 te herzien. 

3.7. Gebruik van hulpbronnen 

De financiële bedrijfsvoering wordt maandelijks gemonitord. De financiële administratie is inmiddels een 

betrouwbare bron van financiële managementinformatie geworden.  

De telefooncentrale is betrouwbaar en voldoet voor dit moment. De telefooncentrale is echter merkbaar 

oud en niet duurzaam voor de langere termijn. In 2020 onderzocht wat te doen met de telefooncentrale 

voor de langere termijn. 

Op de Parelhof zijn in 2018 twee huiskamers gerealiseerd toegespitst op de daar verblijvende doelgroep. 

Er is een prikkelarme en een prikkelrijke huiskamer.  

Vanwege de toenemende complexiteit en zorgzwaarte is de inrichting van de somatische afdelingen 

onvoldoende aangepast aan de wensen en eisen van de nieuwe doelgroep. Daarom is eind 2019 is 

gestart met de voorbereidingen voor de realisatie van meerdere huiskamers op deze afdelingen in 2020. 

Er zijn concrete plannen uitgewerkt en de benodigde financiële middelen zijn gereserveerd.  
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3.8. Gebruik van informatie 

Hoewel Vredenoord een actief beleid voert omtrent de waarderingen op ZorgkaartNederland blijft het 

aantal waarnemingen gering. Een onderdeel van Improve360 is het opvragen van feedback bij cliënten. 

Dat gaan we in 2020 inzetten.  

Het cliëntdossier ONS is in 2019 opnieuw ingericht met als voordeel dat er nu ook beter stuurinformatie 

uit het systeem gehaald kan worden. In 2020 wordt dit doorontwikkeld.  
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4. Leren en verbeteren 

4.1. Persoonsgerichte zorg en ondersteuning 

Onderwerp:  Doorontwikkeling van de functie van contactverzorgende naar EVV-er 

Doel: De functie van contactverzorgende is doorontwikkeld naar EVV-er, dat houdt in dat de 

EVV-er:  

- de juiste kennis en vaardigheden welke binnen het competentieprofiel van de EVV 

aan de orde komen beheerst; 

- in staat is om de cliënt te ondersteunen bij het realiseren van zijn/haar kwaliteit van 

leven; 

- in staat is om de zorg omtrent een cliënt te coördineren; 

- fungeert als aanspreekpunt voor cliënt, familie en collega's; 

- in staat is om reflectie toe te passen. 

Planning:         Er wordt een functieprofiel voor EVV-er ontwikkeld. Op basis hiervan wordt vastgesteld 

op welke onderdelen de huidige CV-ers moeten doorontwikkelen en hoe we dat gaan 

realiseren. Dit is uiterlijk 1 september 2020 duidelijk. 

In september vindt een belangstellingsonderzoek onder de CV-ers plaats. Per 1 oktober 

2020 is duidelijk wie belangstelling heeft voor de doorontwikkeling naar EVV-er en wie 

daarvoor geschikt is. 

Vanaf 1 oktober 2020 starten de activiteiten voor de doorontwikkeling van CV-ers naar 

EVV-er.     

Wie:                HR adviseur in samenwerking met teamleiders wonen en zorg. 

Onderwerp:  Verdieping en borging zorgproces 

Doel: Elke bewoner beschikt over een persoonlijk, op maat gemaakt zorgleefplan waarbij 

doelen en acties SMART geformuleerd zijn en dat samen met de 

cliënt/vertegenwoordiger opgesteld is. Geconstateerde problemen/risico’s zijn 

consequent vertaald naar persoonlijke doelen en acties in het zorgleefplan. In elk ECD 

zijn de professionele afwegingen en onderbouwing van keuzes in het zorgproces 

verwerkt en zijn deze navolgbaar. De medewerkers werken conform de afspraken die 

in het ECD vastgelegd zijn, ze rapporteren adequaat en consequent. 

Planning: In 2019 is het ECD opnieuw ingericht en zijn voor alle cliënten de profiellijsten opnieuw 

ingevuld en op basis daarvan is het zorgleefplan aangepast. We willen echter nog 

verbeteren door een verdiepingsslag door te voeren. De zorgmedewerkers worden 

hierbij in de periode van januari tot juli 2020 gecoacht door de coach van Waardigheid 

& Trots. 

 Het ECD wordt verder doorontwikkeld, er wordt een profiellijst Benaderingsplan 

toegevoegd, evenals een profiellijst Aandacht voor eten en drinken. 

Wie: Zorgmedewerkers, teamleiders wonen en zorg, teamleider facilitair en welzijn, 

coördinator opleiden en ontwikkelen en coach Waardigheid & Trots. 
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Onderwerp:  Flexteam 

Doel: Medewerkers van het flexteam zijn flexibel inzetbaar voor het oplossen van diensten 

zodat er zo min mogelijk een beroep gedaan hoeft te worden op uitzendkracht en ZZP-

ers. De uitgave voor uitzendkrachten en ZZP-ers is in 2020 gelijk aan 2019.  

Planning: Door adviseur HR wordt uiterlijk 1 mei 2020 aan het MT ter goedkeuring voorgelegd de 

spelregels aangaande de maximale flexibele inzet van medewerkers van het flexteam. 

Bij het opstellen van de spelregels wordt rekening gehouden met de WAB. Na 

goedkeuring in het MT worden de spelregels besproken met de medewerkers van het 

flexteam en de planner. Voor maximale flexibiliteit van de medewerkers van het 

flexteam worden duidelijke afspraken gemaakt en op schrift gesteld zodat hierover geen 

misverstand kan ontstaan.   

 Vanaf 1 juli 2020 werkt het flexteam conform de hierboven genoemde spelregels. 

Wie: Adviseur HR (opstellen spelregels), teamleiders wonen en zorg (afspraken met 

zorgmedewerkers flexteam maken en vastleggen), planner (inplannen medewerkers 

flexteam conform vastgestelde spelregels en medewerkers flexteam (werken diensten 

conform spelregels en vastgelegde afspraken). 

Onderwerp:  Kennisniveau dementie en onbegrepen gedrag 

Doel: De zorgmedewerkers beschikken over voldoende kennis van dementie en onbegrepen 

gedrag zodat zij de cliënten de vereiste zorg en begeleiding kunnen bieden. 

Planning: Scholing dementie is opgenomen in de scholingskalender van 2020. 

 Medewerkers worden in het eerste half jaar van 2020 gecoacht in het omgaan met 

bewoners met dementie en/of onbegrepen gedrag door een coach van Waardigheid en 

Trots. 

 Tijdens de omgangsoverleggen krijgen de medewerkers handvatten voor het omgaan 

met bewoners met onbegrepen gedrag. Nu vind omgangsoverleg structureel plaats voor 

bewoners inclusief behandeling. Vanaf 1 juni 2020 vindt omgangsoverleg ook plaats 

voor bewoners exclusief behandeling. 

Wie: Coördinator opleiden en ontwikkelen (scholing), coach Waardigheid en Trots 

(coaching), teamleiders wonen en zorg (regelen omgangsoverleg voor bewoners zonder 

behandeling) en contactverzorgenden (deelname aan overgangsoverleg).  

Onderwerp:  MDO 

Doel: Voor alle cliënten worden MDO’s tijdig en consequent uitgevoerd. Dat wil zeggen binnen 

6 weken na inhuizing en vervolgens elk half jaar of vaker indien de situatie van de cliënt 

daarom vraagt.  

Planning: Er wordt een MDO-planning per half jaar gemaakt waarin ook ruimte is voor MDO’s van 

nieuwe cliënten. Van elk MDO wordt een MDO-verslag gemaakt. Dit is niet alleen van 

belang voor de navolgbaarheid van gemaakte afspraken, maar het geeft ook inzicht of 

MDO’s conform afspraak hebben plaatsgevonden. 

Wie: Teamleider wonen en zorg (planning en ondersteuning/coaching medewerkers tijdens 

MDO (indien situatie daarom vraagt)) en contactverzorgende (uitvoering MDO). 
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4.2. Wonen en welzijn 

Onderwerp:  CarenZorgt  

Doel: Medewerkers en mantelzorgers maken op de juiste manier gebruik van CarenZorgt: de 

communicatie van en naar mantelzorgers is verbeterd, afspraken van cliënten worden 

op één plek beheert.   

Planning: Uiterlijk 31 december 2020:  

- Zijn duidelijke instructies voor de gebruikers op schrift gesteld; 

- Is er een informatiebrochure hoe te werken met CarenZorgt voor de mantelzorgers 

ontwikkeld; 

- Zijn de medewerkers geïnstrueerd over hoe met CarenZorgt te werken; 

- Wordt tijdens het opnamegesprek uitleg gegeven over CarenZorgt aan de cliënt en 

mantelzorgers. 

Wie: Zorgbemiddelaar (projectleider CarenZorgt). 

Onderwerp:  Sfeer huiskamers Parelhof 

Doel: De sfeer in de huiskamers wordt vergroot door twee keer per week op elke huiskamer 

samen met de bewoners te koken. 

Planning: In september krijgen woonbegeleiders/woonondersteuners krijgen kooklessen van de 

kok zodat er verantwoorde maaltijden gemaakt kunnen worden. Menu’s worden door 

de woonbegeleiders/woonondersteuners in overleg met de kok samengesteld. 

 Vanaf oktober 2020 wordt er twee keer per week in de huiskamers gekookt. 

Wie: Teamleiders wonen en zorg (randvoorwaarden) en woonbegeleiders / 

woonondersteuners (uitvoering). 

Onderwerp:  Uitbreiding huiskamers in hoofdgebouw 

Doel: Er zijn 2 nieuwe huiskamers gerealiseerd zodat ook bij de toenemende complexiteit en 

zorgzwaarte voldaan kan worden aan de toenemende mate van behoefte aan aandacht 

in huiskamers. 

Planning: In 2019 zijn concrete plannen uitgewerkt, is gestart met de voorbereidingen voor de 

realisatie en zijn financiële middelen gereserveerd. In 2020 worden de nieuwe 

huiskamers gerealiseerd. 

Wie: Bestuurder.  

Onderwerp:  Activiteitenaanbod  

Doel: Er wordt een breed scala van zowel groeps- als individuele activiteiten aangeboden, 

afgestemd op de individuele behoeftes en wensen van onze  bewoners. 

Planning: Voor de uitvoering van groepsactiviteiten wordt geïnventariseerd wat de wensen van 

de bewoners zijn. Op basis hiervan worden de huidige groepsactiviteiten aangevuld dan 

wel aangepast. Dit wordt voor de zomer van 2020 gerealiseerd. 

 In het ECD zijn in de profielvragenlijst 1 Levensloop en Samenspel de behoeftes en 

wensen van de bewoner aangaande de daginvulling opgenomen. De 

contactverzorgende bespreekt samen met de bewoner hoe de individuele activiteiten 
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gerealiseerd kunnen worden en schakelt hiervoor bijvoorbeeld het sociale netwerk van 

de bewoner en/of vrijwilligers in. 

Wie: Teamleider welzijn en facilitair (groepsactiviteiten), teamleider wonen en zorg (coaching 

contactverzorgenden bij organiseren individuele activiteiten voor bewoners). 

4.3. Veiligheid 

Onderwerp:  Analyse VIM-meldingen 

Doel: Alle VIM-meldingen zijn geanalyseerd op basisoorzaken en trends met te intentie om te 

verbeteren en ervan te leren. Op basis van de uitkomsten zijn passende maatregelen 

genomen. 

Planning: In elke kwartaalrapportage kwaliteit wordt een analyse op basisoorzaken en trends 

opgenomen, inclusief de genomen maatregelen en de resultaten daarvan. 

Wie: Teamleider wonen en zorg. 

Onderwerp:  Wet Zorg en Dwang 

Doel: Vredenoord voldoet aan de eisen van de Wet Zorg en Dwang. 

 De overwegingen voor het gebruik van vrijheidsbeperkende maatregelen en het 

(mogelijk) inzetten van alternatieven hiervoor zijn terug te vinden in het ECD. Evenals 

de betrokkenheid van de cliënt(vertegenwoordiger) in het besluit hiertoe.  

Planning: In 2019 is gestart met de voorbereidingen voor de implementatie van de Wet Zorg en 

Dwang. 2020 is een overgangsjaar en wordt gebruikt om de wet volledig te 

implementeren. 

 De medewerkers worden ondersteund door een coach van Waardigheid en Trots om de 

overwegingen en navolgbaarheid beter zichtbaar te maken in het cliëntdossier.  

Wie: Teamleider wonen en zorg (implementatie) en coach Waardigheid en Trots (coaching 

medewerkers). 

4.4. Leren en werken aan kwaliteit 

Onderwerp:  Improve360 

Doel: Het deelcertificaat Op weg naar continu leren is behaald, onderdeel hiervan is o.a. een 

cliëntenraadpleging en medewerkersraadpleging. 

Planning: Het is (was) de planning om het deelcertificaat Op weg naar continu leren in december 

2020 te behalen. Nu vervolgsessies niet meer voor de zomer kunnen plaatsvinden 

vanwege de maatregelen rondom het coronavirus wordt onderzocht wat dit jaar wel 

mogelijk is. 

Wie: Kwaliteitsfunctionaris. 

Onderwerp:  Kwaliteitshandboek 

Doel: Vredenoord beschikt over een actueel, gebruikersvriendelijk kwaliteitshandboek. 
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Planning: In het voorjaar van 2020 worden de mogelijkheden onderzocht van een ander digitaal 

kwaliteitshandboek. De aanschaf en implementatie van het nieuwe kwaliteitshandboek 

vind plaats in het najaar. 

Wie: ICT in samenwerking met kwaliteitsfunctionaris. 

Onderwerp:  Palliatieve zorg 

Doel: Gezien de ontwikkeling van de gezondheid van de bewoners van Vredenoord is ingezet 

op kennisontwikkeling van palliatief terminale zorg. 

Planning: Eind 2019 is een plan ontwikkeld voor de kennisontwikkeling van palliatieve terminale 

zorg. In 2020 wordt het plan uitgevoerd. 

Wie: Coördinator opleiden en ontwikkelen.  

4.5. Leiderschap, governance en management 

Onderwerp:  Lerend netwerk 

Doel: Vredenoord neemt actief deel aan een lerend netwerk om van en met andere 

zorgaanbieders te leren en te verbeteren. 

Planning: Gesprekken voor het opstarten van een lerend netwerk zijn gesprekken gaande met 

een drietal collega-organisaties. De bedoeling is dat Vredenoord in de loop van 2020 

deel uitmaakt van een lerend netwerk. 

Wie: De bestuurder. 

4.6. Personeelssamenstelling (voldoende en vakbekwaam personeel) 

Onderwerp:  Scholingsbeleid 

Doel: Vredenoord beschikt over een scholingsbeleid dat de vakbekwaamheid van de 

medewerkers aantoonbaar versterkt. In het scholingsbeleid zijn afspraken vastgelegd 

over hoe ervoor gezorgd wordt dat iedere medewerker voldoende tijd krijgt om te leren 

en te ontwikkelen via feedback, intervisie, reflectie en scholing. Het scholingsbeleid is 

vertaald naar een scholingskalender. 

Planning: Uiterlijk 1 mei 2020 wordt een scholingsbeleid ter goedkeuring voorgelegd aan het MT. 

Na goedkeuring in het MT volgt een advies over een mogelijke aanpassing van de 

scholingskalender van 2020. 

Wie: Adviseur HR (ontwikkeling opleidingsbeleid), coördinator opleiden en ontwikkelen 

(advies aanpassing scholingskalender 2020 en ontwikkeling scholingskalender 2021), 

teamleiders (scheppen randvoorwaarden voor uitvoering scholingsbeleid). 

Onderwerp:  Competentie- en loopbaanontwikkeling 

Doel: Er is een procedure voor het voeren van jaarlijkse gesprekken competentie- en 

loopbaanontwikkeling. Deze procedure is ter vervanging van de procedure 

functioneringsgesprekken. 
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Planning: Uiterlijk 1 juni 2020 wordt een procedure voor competentie- en loopbaanontwikkeling 

ter goedkeuring voorgelegd aan het MT. De procedure wordt in het tweede half jaar 

geïmplementeerd.  

Wie: Adviseur HR (ontwikkeling procedure voor competentie- en loopbaanontwikkeling) en 

leidinggevenden (implementatie procedure). 

4.7. Gebruik van hulpbronnen 

Onderwerp:  Roosteren 

Doel: De mogelijkheden van ONS roosteren worden optimaal benut: medewerkers gebruiken 

alle mogelijkheden van het medewerkerportaal en de flexmodule is geïmplementeerd 

zodat openstaande diensten sneller en eenvoudiger ingevuld worden. 

Planning: Vanaf eind maart 2020 wordt gestart met de voorbereidingen voor en verdere inrichting 

van ONS; 

- Vaststellen en beschrijven hoe medewerkers het medewerkerportaal dienen te 

gebruiken (zelf de extra gewerkte uren op de werkstaat kunnen invullen, wekelijks 

fiatteren weekstaat en gebruik van het berichtenverkeer). 

- Vaststellen en beschrijven hoe we omgaan met flex-aanvragen/openstaande 

diensten. 

- Vaststellen en beschrijven hoe nieuwe medewerkers ingewerkt worden in het 

gebruik van ONS rooster en het medewerkerportaal. 

- Evalueren, aanpassen en vaststellen roosterbeleid. 

- Ontwikkelen basisroosters. 

- Flexteam in ONS inrichten. 

Nadat de voorbereidingen afgerond zijn kunnen de medewerkers getraind worden en 

kan de nieuwe inrichting uitgerold worden. Bij voorkeur vind dit voor de zomerperiode  

Wie: Externe consultant (inrichting ONS, training medewerkers, ondersteuning bij 

ontwikkeling werkinstructies), planners en teamleiders (ontwikkeling basisroosters en 

werkinstructies). 

Onderwerp:  Optimaliseren systeem personeelsadministratie 

Doel: De personeelsdossiers zijn gedigitaliseerd en compleet (inclusief ondertekende 

personeelsovereenkomst en VOG). 

Planning: Voor 1 juli 2020 wordt de digitalisering en completering van de personeelsdossiers 

afgerond. 

 Uitleg over het gebruik van SDB selfservice wordt opgenomen in het inwerkprogramma 

van nieuwe medewerkers. 

 Onderzocht wordt in hoeverre de huidige medewerkers voldoende bekend zijn met het 

gebruik van SDB selfservice. Indien nodig worden informatiebijeenkomsten 

georganiseerd. 

Wie: Adviseur HR. 
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Onderwerp: Inwerkprogramma nieuwe medewerkers  

Doel: Alle nieuwe medewerkers zijn volgens een vast inwerkprogramma ingewerkt zodat zij 

voldoende toegerust zijn voor de uitvoering van hun functie. 

Planning: In 2020 worden voor alle functies een inwerkprogramma ontwikkeld en in gebruik 

genomen. 

Wie:  Adviseur HR. 

4.8. Gebruik van informatie 

Onderwerp:   Stuurinformatie 

Doel: Vredenoord beschikt over een businesstool waarmee op eenvoudige wijze 

stuurinformatie verkregen wordt. 

Planning: Voordat overgegaan kan worden op de aanschaf en implementatie van een businesstool 

dient de beschikbare data betrouwbaar te zijn. Daarvoor is de optimalisatie van ONS 

een vereiste (zie paragraaf 4.7). De verwachting is dat de businesstool op zijn vroegst 

in het najaar van 2020 aangeschaft kan worden.   

Wie: Coördinator financiën.  

Onderwerp:  Rapportage Kwaliteit en Veiligheid 

Doel: Adequate stuurinformatie over kwaliteit en veiligheid is elk kwartaal beschikbaar. 

Planning: In april 2020 wordt de rapportage Kwaliteit en Veiligheid qua vorm en lay-out tegen het 

licht gehouden om te komen tot een beknoptere rapportage die wel blijft voldoet aan 

de vereiste controleerbaarheid. Ook zal de rapportage aangepast worden aan het 

nieuwe kwaliteitsplan 2020, de rapportage van de inspectie, de aangepaste 

organisatiestructuur en de Wet Zorg en Dwang. 

 De rapportages worden verbeterd door meer te analyseren op trends en basisoorzaken. 

 Zodra Vredenoord beschikt over een businesstool wordt de rapportage opnieuw 

aangepast en eenvoudiger gemaakt door het gebruik van dashboards waarop alle 

relevante info in één oogopslag zichtbaar is. 

Wie: Bestuurssecretaris/kwaliteitsfunctionaris. 

4.9. Borging van de voortgang  

Om de voortgang van het kwaliteitsplan en alle aspecten op het gebied van kwaliteit en veiligheid binnen 

Vredenoord te kunnen monitoren wordt ieder kwartaal een rapportage Kwaliteit en Veiligheid opgesteld. 

Deze rapportage wordt periodiek besproken in het Managementteam en vastgesteld door de Raad van 

Bestuur. De kwartaalrapportage Kwaliteit en Veiligheid wordt verzonden naar de Cliëntenraad, de 

Ondernemingsraad en de Auditcommissie Kwaliteit en Veiligheid van de Raad van Toezicht. Tijdens de 

verschillende overlegvergaderingen staat de rapportage als vast agendapunt op de agenda.  

Tijdens bijeenkomsten/werkoverleggen wordt (de voortgang van) het kwaliteitsplan door de 

leidinggevenden onder de aandacht van medewerkers, bewoners en familie van Vredenoord gebracht.  
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Maandelijks ontvangen de teamleiders wonen en zorg voortgangsrapportages uit het ECD welke zij met 

de bestuurder bespreken tijdens het 1 op 1 overleg. 

Door op deze manier te werk te gaan wordt in ruime mate voldaan aan de PDCA-cyclus en kan er 

gezamenlijk gewerkt worden aan een continue verbetering van de zorg- en dienstverlening. 

 


