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I N L E ID IN G  

Voor u ligt het kwaliteitsverslag 2019 van Vredenoord. In dit verslag wordt in hoofdstuk 1 beschreven in hoeverre 

Vredenoord de doelen die het zichzelf gesteld heeft voor 2019 bereikt zijn. In hoofdstuk 2 volgt een scan, weerge-

geven wordt in hoeverre Vredenoord nu voldoet aan de eisen die gesteld worden door het Kwaliteitskader Ver-

pleeghuiszorg. 

Zowel in hoofdstuk 1 als 2 wordt ook een doorkijkje gegeven naar de items waaraan Vredenoord in 2020 wil gaan 

werken, deze items worden opgenomen in het kwaliteitsplan 2020. 

De verslaglegging in hoofdstuk 1 en 2 vindt plaats op basis van de thema’s uit het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg: 
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1. WAT HEBBEN WE BEREIKT IN 2019? 

In dit hoofdstuk wordt beschreven in hoeverre Vredenoord de doelen die het zichzelf gesteld heeft voor 2019 

bereikt zijn. 

1.1. Persoonsgerichte zorg en ondersteuning 

Bij persoonsgerichte zorg en ondersteuning baat het over de wijze waarop de cliënt in alle levensdomeinen 

uitgangspunt is bij zorg- en dienstverlening. Iemand met een zorg en ondersteuningsbehoefte is vooral een 

uniek persoon met een eigen geschiedenis, een eigen toekomst en eigen doelen. Persoonsgerichte zorg en 

ondersteuning vindt plaats binnen een relatie tussen cliënt en zijn naaste(n), zorgverlener en zorgorganisatie. 

De kwaliteit van deze relatie bepaalt mede de kwaliteit van zorg. 

 

Iedere cliënt heeft inspraak in afspraken over de doelen van de zorg, behandeling en ondersteuning   

Iedere cliënt heeft een contactverzorgende, daarmee is voor alle betrokkenen veel duidelijkheid ontstaan. Voor de 

cliënten inclusief behandeling heeft in 2019 twee keer een MDO plaatsgevonden waarin de wensen en behoeften 

over de zorg- en dienstverlening werd geëvalueerd en het zorgleefplan opnieuw werd vastgesteld. Voor de cliënten 

zonder behandeling heeft in 2019 een dergelijke bespreking één keer plaatsgevonden, de huisarts is bereid hier 

eenmaal per jaar aan mee te werken. 

Met de ondersteuning van een coach van Waardigheid & Trots is het ECD 

opnieuw ingericht, het is vereenvoudigd en overzichtelijker. De kern van 

het ECD wordt nu gevormd door: 

- Profiellijst 1: Levensloop en Samenspel met de familie  

- Profiellijst 2: Risicosignalering en Veilige Zorg 

- Profiellijst 3: Cliëntprofiel 

Deze profiellijsten leveren vervolgens de input voor het zorgleefplan. 

Voor alle cliënten is het ECD (opnieuw) gevuld, er is een completer beeld 

van elke cliënt verkregen. Dit heeft geleid tot een beter begrip van het 

gedrag en de houding van cliënten en familieleden. Tegelijk kwamen ook tot nieuwe vragen, zoals ‘is de manier 

waarop dit altijd binnen de familie ging ook de manier die past bij onze zorgopvattingen?’  

Aandachtspunten voor kwaliteitsplan 2020 

De invulling van de functie van contactverzorgende heeft nog aandacht nodig. In 2020 is het beleidsvoornemen 

uitgesproken om de functie te gaan ontwikkelen naar EVV-er. De kwaliteitsslag is gericht op de cliënt, maar in 

sterke mate ook op de relatie met de mantelzorgers. Mede door de inzet van Improve360 gaat hieraan verder 

gewerkt worden. 

In 2019 zijn grote stappen gezet in het persoonsgericht methodisch werken. Dit niet als doel op zich, maar als 

krachtige motor voor kwalitatief goede zorg conform het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Samen met een coach 

van Waardigheid & Trots worden in 2020 stappen gezet ter verdieping van het zorgproces en de borging daarvan.  

Specifieke aandacht zal hierbij uitgaan naar: 

- het nog persoonlijker en meer op maat maken van de zorgleefplannen; 

- het zichtbaar maken van professionele afwegingen en de onderbouwing van keuzes in het zorgproces  en 

de navolgbaarheid daarvan; 
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- het consequent vertalen van geconstateerde problemen/ risico’s naar persoonlijke doelen en acties in het 

zorgleefplan; 

- het consequent en adequaat signaleren en rapporteren.  

Tenslotte willen we ervoor zorgen dat in 2020 voor al onze cliënten minimaal twee keer per jaar een MDO/zorg-

leefplanbespreking uitgevoerd wordt. Voor de bewoners exclusief behandeling is de huisarts hierbij niet aanwezig. 

Zijn er vragen op medisch gebied dan wordt daarvoor tijdens zijn spreekuur een afspraak gemaakt. 

Zorgverleners kennen de cliënt, zijn wensen en behoeften  

In 2018 is voor de zorgverlening aan cliënten veelvuldig gebruik gemaakt van de inzet van uitzendkrachten als 

gevolg van een hoog ziekteverzuim en openstaande vacatures. Uitzendkrachten kennen de cliënten minder goed  

dan eigen vaste medewerkers. In 2019 is de inzet van uitzendkrachten aanzienlijk teruggebracht. Over 2019 zijn 

de kosten van inhuur maar liefst 49% lager ten opzichte van 2018. Dit ondanks een zomervakantieperiode waarin 

de inzet hoog was en ondanks een toch nog hoog ziekteverzuim. Vooral in de laatste paar maanden van 2019 

drong echt door dat ‘externen’ lang niet altijd mede instaan voor de verworvenheden in de kwaliteitsslag. Een 

aantal zzp-ers is echter juist gecontracteerd, omdat zij goed pasten. Ook de CR merkte op dat er minder wisselende 

en vreemde gezichten waren. We mogen heel trots zijn op het feit dat nieuwe collega’s er in slagen om voormalige 

collega’s naar Vredenoord te halen.   

Om de inzet van uitzendkrachten te beperken is er in 2019 veel aandacht geweest voor het terugdringen van het 

ziekteverzuim.  De HR adviseur was gedurende 8 uur per week belast met het in kaart brengen en analyseren van 

het ziekteverzuim, het voorbereiden van de spreekuren van de bedrijfsarts en het samen met de teamleiders be-

geleiden/re-integreren van zieke medewerkers. Het ziekteverzuim is wekelijks gemonitord en (zieke) medewerkers 

zijn al dan niet preventief begeleid bij het herstellen of voorkomen van ziekte. Verzuimbegeleiding is een doorlopend 

proces wat vruchten afwerpt. In januari 2019 was het verzuim nog 15,61%, in december 2019 betrof het ziekte-

verzuim excl. zwangerschapsverlof 7,49%. 

Het in 2018 opgezette flexbureau is in 2019 verder uitgebouwd. Om de medewerkers van het eigen flexbureau 

efficiënter in te zetten is de formatie van de planner uitgebreid met 0,17 fte. Het flexbureau is een succes geworden. 

De medewerkers in dit bureau zijn mede de oorzaak van mindere inzet van externen. 

Aandachtspunten voor kwaliteitsplan 2020 

Het flexbureau is een succes geworden. De medewerkers in dit bureau zijn mede de oorzaak van mindere inzet 

van externen. Zij blijken hun naam eer aan te doen. Met de invoering van de WAB in een niet-verbeterende ar-

beidsmarkt van de komende tijd moet nagedacht worden over de mate van flexibiliteit die nog mogelijk is. 

Cliënten voeren binnen hun mogelijkheden zelf regie over leven en welbevinden  

Advanced Care Planning is ingebed in de opnameprocedure. Medewerkers zijn op de hoogte van wat de cliënt 

wenst tijdens zijn of haar laatste levensfase. De afspraken rondom de zorg tijdens de laatste levensfase zijn met 

de Specialist Ouderengeneeskunde (of huisarts indien van toepassing) gemaakt en vastgelegd in het medisch dos-

sier en het ECD. 

Deskundige zorgverleners en methodisch werken 

Middels profielvragenlijst 2. Risicosignaleringen Veilige Zorg wordt per cliënt de risico’s geïnventariseerd en vastge-

legd. In profiellijst 3. Cliëntprofiel wordt aangegeven wat er speelt bij de cliënt, wat aandacht nodig heeft in de 

zorg en de ondersteuning.  
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Voor cliënten met een vorm van onbegrepen gedrag wordt de psycholoog ingeschakeld voor het opstellen van een 

benaderingsplan. Deze benaderingsplannen worden steeds op dezelfde plaats in het dossier gedocumenteerd, 

waardoor de adviezen makkelijk te vinden zijn. 

Aandachtspunten voor kwaliteitsplan 2020 

Een consequente vertaling van geconstateerde risico’s in profielvragenlijsten Risicosignaleringen Veilige Zorg en 

Cliëntprofiel (welke risico’s zijn vastgesteld, welke professionele overwegingen zijn gedaan, welke afspraken zijn 

overeengekomen) verdient verbetering, evenals het aansluitend specifieke doelen en acties SMART in het ECD 

opnemen.  

Het benaderingsplan is nu nog een apart document in het ECD. In 2020 wordt in het ECD een aparte profielvra-

genlijst benaderingsplan aangemaakt wat gekoppeld wordt aan het zorgleefplan. Op deze manier krijgt het bena-

deringsplan een prominentere plaats in het ECD 

Een toenemend aantal ouder wordende cliënten met een behandelindicatie op pg-grondslag ontvangen nog niet 

altijd de specialistische hulp waar zij conform hun indicatie recht op hebben. Helaas is dit een financieel vraagstuk 

met de financier.  

1.2.  Wonen en welzijn 

Wonen en welzijn gaat over de wijze waarop de organisatie en zorgverleners in hun zorg- en dienstverlening 

enerzijds oog hebben voor optimale levenskwaliteit en welbevinden van cliënten en betrokken naaste(n) en 

anderzijds gericht zijn op het bevorderen en ondersteunen hiervan. 

 

Familieparticipatie 

In november 2019 is een poging gedaan om een mantelzorg-thema-avond te organiseren. Vanwege de geringe 

belangstelling is deze niet doorgegaan. 

In januari 2020 heeft een GVP-student voor de mantelzorgers van de afdeling Parelhof een thema-avond georga-

niseerd. Het thema van de avond was dementie. Deze avond was een groot succes.  

Aandachtspunten voor kwaliteitsplan 2020 

In de eerste helft van 2020 worden ook voor de overige afdelingen thema-avonden voor de mantelzorgers georga-

niseerd. 

Huiselijke sfeer huiskamers Parelhof 

Om de huislijke sfeer van de huiskamers te bevorderen is er een onderscheid gemaakt tussen de huiskamers, er is 

nu een prikkelarme huiskamer en een prikkelrijke. 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. 

Aandachtspunten voor kwaliteitsplan 2020 

Om de sfeer in de huiskamers verder te bevorderen wordt na de zomer van 2020 twee keer per week in de 

huiskamers gekookt. 
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Behoefte aan huiskamers in hoofdgebouw 

De cliënten in het hoofdgebouw hebben in toenemende mate behoefte aan aandacht in huiskamers. Vredenoord 

heeft onvoldoende huiskamers om aan die behoefte te kunnen voldoen. Eind 2019 is gestart met de voorbereidin-

gen voor de realisatie van meerdere huiskamers in 2020. Er zijn concrete plannen uitgewerkt en de benodigde 

financiële middelen zijn gereserveerd. Een tussenoplossing in de vorm van een extra huiskamer kon, dankzij vol-

doende personeel, al met ingang van 6 januari 2020 worden gerealiseerd.  

Aandachtspunten voor kwaliteitsplan 2020 

Realisatie uitbreiding huiskamers. 

1.3. Veiligheid 

Garanderen van basisveiligheid betekent dat een zorgorganisatie met gebruikmaking van relevante professionele 

standaarden en richtlijnen, vermijdbare schade bij cliënten zoveel mogelijk voorkomt en leert van veiligheidsin-

cidenten. Het gaat om risicobewustzijn en risicoreductie. 

 

Deskundige zorgverlener: inzet 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. 

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. 

1.4. Leren en verbeteren van kwaliteit 

Bij leren en verbeteren van kwaliteit gaat het over de wijze waarop de zorgverleners en zorgorganisatie op 

dynamische en lerende wijze zorg dragen voor optimale zorg en verzorging voor cliënten, daarbij gebruikmakend 

van de best beschikbare kennisbronnen zoals wetenschappelijke literatuur, professionele richtlijnen, landelijke 

en lokale data, gesystematiseerde ervaringsgegevens en kwalitatieve informatie. 

 

Leren en verbeteren: keuze voor kwaliteitsmanagementsysteem 

Vredenoord heeft gekozen voor het kwaliteitsmanagementsysteem Improve360. In december is het eerste deel-

certificaat Basis Op Orde behaald. Werken aan het kwaliteitsmanagementsysteem is een doorlopend proces.  

Aandachtspunten voor kwaliteitsplan 2020 

Het programma voor 2020 heet ‘Op weg naar de lerende organisatie’ en zal gevuld worden met die onderdelen die 

in het kwaliteitsplan 2020 én in de rapportage van de IGJ zijn te vinden. En uiteraard met wat zich vanuit de praktijk 

aandient. 

Leren en verbeteren: kwaliteitsdocumentatiesysteem 

In 2019 is de achterstand die opgelopen was in het actueel houden van de documenten van het kwaliteitshandboek 

ingehaald. Vredenoord beschikt nu weer over een actueel kwaliteitshandboek. 
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Het kwaliteitshandboek is niet gebruiksvriendelijk; de zoekfunctie kan beter, het vullen en bijwerken van het kwa-

liteitshandboek kan efficiënter.  

Aandachtspunten voor kwaliteitsplan 2020 

In 2020 vindt een heroriëntatie plaats op het kwaliteitshandboek. Onderzocht wordt of een overstap mogelijk is 

naar een gebruiksvriendelijker kwaliteitshandboek. 

Leren en verbeteren: kwartaalrapportage kwaliteit en veiligheid 

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

oord te kunnen monitoren wordt ieder kwartaal de rapportage Kwaliteit en Veiligheid opgesteld. Gedurende het 

jaar zijn de kwartaalrapportages steeds verder verfijnd en werd de controleerbaarheid beter. De rapportages zijn 

hierdoor vrij uitgebreid. 

Aandachtspunten voor kwaliteitsplan 2020 

In de loop van 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. 

Leren en verbeteren: deelname aan lerend netwerk 

Vredenoord heeft nog geen aansluiting gevonden bij een lerend netwerk.  om van en met andere zorgaanbieders 

te leren en te verbeteren. De organisatie waarmee gesprekken gevoerd zijn, verkeert in zwaar weer en de bestuur-

der is weg.  

Aandachtspunten voor kwaliteitsplan 2020 

Inmiddels zijn nieuwe partners gezocht. Gesprekken starten  in februari 2020. 

Leren en verbeteren: deskundigheidsbevordering van medewerkers 

Er wordt gewerkt met de e-learningpakketten van Noordhoff, deze zijn voor de medewerkers toegankelijk via het 

LeerManagementSysteem.  

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

renzorg werkt te ondersteunen op het gebied van leren en ontwikkelen. De eerste reacties van de medewerkers 

zijn positief. 

Vanwege de financiële situatie van Vredenoord in 2019 zijn in dat jaar alleen de noodzakelijke scholingen uitge-

voerd.  Nu het weer beter gaat  met Vredenoord is er voor 2020 een uitgebreide scholingskalender vastgesteld. 

5 medewerkers studeren af op 18 maart 2020. Het is beslist een belangrijk gegeven dat in het kleine personeels-

bestand van Vredenoord nu 5 GVP-ers aanwezig zijn. Inzet voor 2020 is dat zij hun kennis ‘olievlekken’. Het is niet 

realistisch om te denken dat, naast alles wat óók moet, nog meer medewerkers de opleiding zullen volgen. Maar 

wie het wil, zal worden gestimuleerd. 

Eind 2019 is nagedacht over hoe een algehele kwaliteitsverbetering bij medewerkers gerealiseerd kan worden. Dit 

heeft geresulteerd in de aanstelling van een Coördinator Opleiden en Ontwikkeling. 

De planning om eind 2019 een plan te ontwikkelen voor de kennisontwikkeling van palliatieve terminale zorg is niet 

gehaald. Dit is opgenomen in het scholingsplan 2020.  
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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. Kenmerkend voor een kleine 

organisatie is dat medewerkers vaak meerdere rollen hebben. Zo is de Zorgbemiddelaar gestart met een Leergang 

Innovatie. Ook hiervan gaat een ontwikkelde werking uit. 

1.5. Leiderschap, governance en management 

Leiderschap, governance en management gaat over de aansturing en governance van de zorgorganisatie die 

faciliterend zijn voor kwaliteit, zoals het beleggen van verantwoordelijkheid, besluitvorming en risicomanage-

ment, en over de strategische, statutaire en financiële verplichtingen. 

 

Zorgbrede Governancecode 

De reglementen Raad van Bestuur en Raad van Toezicht en remuneratiecommissie zijn in 2019 opnieuw vastgesteld 

door de Raad van Toezicht.  

De Raad van Toezicht heeft in samenwerking met de Raad van Bestuur in 2019 ontwikkeld en vastgesteld de 

reglementen van de commissies, een toezichtvisie, een conflictregeling, een onkostenregeling en rooster van aftre-

den. 

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.  

1.6. Personeelssamenstelling 

Bij de personeelssamenstelling gaat het over de adequate samenstelling van het personeelsbestand. Hoeveel 

zorgverleners met welke vaardigheden en competenties zijn nodig om te voorzien in de (fluctuaties in) wensen 

en behoeften van de cliënten waaraan de zorgorganisatie zorg en ondersteuning biedt. 

 

Deskundige zorgverlener: de personele inzet is afgestemd op de zorgvraag van de aanwezige cliënten 

De zorgbemiddelaar heeft in 2019 alle indicaties opnieuw tegen het licht gehouden en waar nodig is een nieuwe 

indicatie aangevraagd zodat deze weer passend waren. Op grond daarvan is een formatieplaatsenplan gemaakt 

waarop de personele inzet wordt afgestemd. 

1.7. Gebruik van hulpbronnen 

Bij het gebruik van hulpbronnen gaat het over het effectief en efficiënt gebruiken van hulpbronnen om de best 

mogelijke zorgresultaten en ervaringen te behalen met de beschikbare financiële middelen. 

 

Hulpmiddelen: hoog-laagbedden 

Het hulpmiddelencentrum heeft de hoog-laagbedden gekeurd. Gebleken is dat alle bedden van 10 jaar en ouder 

aan vervanging toe zijn. Het gaat hier om 70 bedden. Een totaalinventarisatie is omgezet naar een handelingssce-

nario. Een deskundige gebruikerscommissie buigt zich inmiddels over de keuzes in de vervanging.   
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Hulpmiddelen: telefooncentrale inclusief alarmering 

Een upgrade door KPN heeft ervoor gezorgd dat de huidige centrale betrouwbaar is en voldoet voor dit moment. 

De telefooncentrale is echter merkbaar oud en niet duurzaam voor de langere termijn.  

Per 1 februari 2020 is een Coördinator TD aangesteld, hij gaat aan de slag met de telefooncentrale.  

Financiën en administratieve organisatie 

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

bare bron van financiële managementinformatie geworden.  

Aandachtspunten voor kwaliteitsplan 2020 

In 2020 wordt doorontwikkeld naar het gebruik van dashboards waarop alle relevante info in een oogopslag zicht-

baar is. De planning op zorgmedewerkers gebeurt nog volgens het FPP-model, maar meer en meer vindt integratie 

plaats met functies die niet in dat model zijn opgenomen, zoals woonbegeleiding, huishouding en keuken. 

1.8. Gebruik van informatie 

Bij het gebruik van informatie gaat dit enerzijds over het actief gebruik maken van informatie rondom de inzet 

van middelen, voor het leveren, monitoren, managen en verbeteren van zorg, alsook over het op transparante 

wijze verstrekken van kwaliteitsinformatie aan cliënten, hun naasten en aan de samenleving. 

 

Cliënttevredenheid: ZorgkaartNederland 

Hoewel Vredenoord een actief beleid voert omtrent de waarderingen op ZorgkaartNederland is het aantal waarne-

mingen in 2019 te gering en is de spreiding van de gegeven reactie te groot om conclusies te kunnen formuleren. 

Er zijn 33 waarnemingen gedaan, waarvan er 2 een onvoldoende gaven. Het gemiddelde cijfer was een 7,8. Het 

aanbevelingspercentage voor Vredenoord is 94%. 

Aandachtspunten voor kwaliteitsplan 2020 

In 2020 wordt een cliënttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. 

Cliënttevredenheid: enquête bij MDO 

In 2019 is getracht om de vragenlijst cliënttevredenheid opnieuw in te voeren als onderdeel van het MDO. Dat is 

niet gelukt, mede door de wijzigingen in aansturing van de zorgteams.  

Aandachtspunten voor kwaliteitsplan 2020 

In 2020 wordt de vragenlijst cliënttevredenheid 4 weken voorafgaand aan een MDO aan de vertegenwoordiger van 

de cliënt gemaild met het verzoek de ingevulde versie mee te nemen naar het MDO. Vredenoord hoopt hierdoor 

inzicht te verkrijgen in de mate van tevredenheid van cliënten om zo gericht verbetermaatregelen te kunnen door-

voeren. 
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2. STAND VAN ZAKEN KWALITEITSKADER 

In dit hoofdstuk wordt beschreven in hoeverre Vredenoord voldoet aan het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Dit 

hoofdstuk is onlosmakelijk verbonden met het voorgaande hoofdstuk waarin beschreven is wat Vredenoord in 2019 

gerealiseerd heeft.  

2.1. Persoonsgerichte zorg en ondersteuning 

In 2019 zijn in Vredenoord grote stappen gezet in het persoonsgericht methodisch werken. De randvoorwaarden 

om methodisch te kunnen werken zijn verbeterd, het cliëntdossier is daarvoor opnieuw ingericht.  

Compassie: nabijheid, vertrouwen, aandacht en begrip  

Voor elke cliënt is de levensgeschiedenis in het cliëntdossier opgenomen. 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. Tijdens het inspectiebezoek 

van 11 december 2019 heeft de inspectie gezien dat zorgverleners de cliënten kennen en dat de levensgeschiedenis 

in de cliëntdossiers is opgenomen.  

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

werkers (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. In 2020 wordt Vredenoord hierin ondersteund door een coach van Waardigheid en Trots. 

Uniek zijn: gezien worden in persoonlijke context, eigen identiteit 

Cliënten worden met respect behandeld en benaderd. De inspectie heeft echter wel geconstateerd dat dit niet altijd 

op eenzelfde manier en volgens dezelfde afspraken gebeurd. Wanneer cliënten niet conform afspraak benaderd 

worden is het succes van de benadering wisselend.  

Zorgverleners spreken sommige cliënten aan met de voornaam en andere cliënten niet. Hoe een cliënt aangespro-

ken wil worden is vastgelegd in het cliëntdossier. 

Autonomie: behoud van eigen regie over leven en persoonlijk welbevinden, ook bij zorg in de laatste levensfase 

Zorgverleners ondersteunen zoveel mogelijk de eigen regie van de cliënten, ze laten zich primair leiden door de 

wensen van de cliënten. Ze weten wat de cliënt zelf kan en handelen daarnaar. Tijdens het inspectiebezoek zag en 

hoorde de inspectie dat zorgverleners aandacht hebben voor wat de cliënten zelf kunnen en willen. 

Bij opname bespreken de zorgverleners met de cliënt de wensen rondom de zorg in de laatste levensfase. Deze 

afspraken worden vastgelegd in het cliëntdossier. Tijdens elk MDO wordt dit besproken en zo nodig aangepast als 

wensen wijzigen. Wanneer de toestand van een cliënt achteruit gaat wordt nogmaals gecheckt of de vastgelegde 

afspraken nog van toepassing zijn.  

Bij opname wordt een risicoanalyse uitgevoerd en wordt samen met de cliënt en diens naasten bepaald welke 

risico’s aanvaardbaar zijn en welke niet. Risico’s die niet aanvaardbaar zijn worden vertaald naar doelen en acties 

in het zorgleefplan. De inspectie heeft echter geconstateerd dat het maken van professionele afwegingen wisselend 

is evenals de navolgbaarheid van de gesignaleerde risico’s. In het eerste half jaar van 2020 krijgt Vredenoord 

ondersteuning van een coach van Waardigheid en Trots om dit te verbeteren. 
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Zorgdoelen: iedere cliënt heeft afspraken over en inspraak bij de doelen ten aanzien van zijn/haar zorg, behandeling 

en ondersteuning 

Elke cliënt beschikt over een actueel zorgleefplan dat samen met de cliënt (en diens naasten) wordt opgesteld. De 

navolgbaarheid van de afspraken uit het zorgleefplan is nog wisselend. Ook voor de verbetering hiervan krijgt 

Vredenoord ondersteuning van een coach van Waardigheid en Trots. 

In het werkproces is opgenomen dat bij een nieuwe opname binnen 6 weken een MDO plaatsvindt alwaar het 

zorgleefplan definitief vastgesteld wordt. De termijn van 6 weken is in 2019 niet altijd gehaald. Voor 2020 is een 

MDO-planning gemaakt met ruimte voor het laten plaatsvinden van MDO’s binnen 6 weken na opname.  

Voor de cliënten die onder de medische eindverantwoordelijkheid van de specialist ouderengeneeskunde vallen 

(cliënten met een indicatie inclusief behandeling) vindt twee keer per jaar een MDO plaats. Voor de cliënten die 

onder de medische eindverantwoordelijkheid van de huisarts vallen (cliënt met een indicatie exclusief behandeling) 

vindt een keer per jaar een MDO plaatst. Vredenoord wil in 2020 ook voor deze cliënten twee keer per jaar een 

MDO laten plaatsvinden, weliswaar zonder deelname van de huisarts. Voor medische zaken wordt dan een afspraak 

gemaakt tijdens het spreekuur van de huisarts. 

2.2. Wonen en welzijn 

Zingeving 

Vredenoord heeft een christelijke grondslag en identiteit gebaseerd op de levensvisie van de Kerk der Zevende-

dags Adventisten.  

Vredenoord geeft bijzondere aandacht aan de geloofsbeleving van haar cliënten. De zorgverleners kennen de ker-

kelijke achtergrond van de cliënten, zodat ze een luisterend oor kunnen bieden en troost kunnen geven. Zorgver-

leners bidden samen met de cliënten voor de maaltijden en waar gewenst wordt voorgelezen uit de Bijbel of andere 

religieuze boeken. Wanneer het door de cliënt op prijs gesteld wordt zijn medewerkers bereid met hen te bidden. 

Vredenoord biedt geestelijke verzorging met onder meer kerkdiensten, wijdingen en bijeenkomsten. Voor de cliën-

ten is een geestelijke verzorger van de Kerk der Zevende-dags Adventisten aan Vredenoord verbonden. Op Vre-

denoord wonen ook cliënten met een andere levensbeschouwelijke signatuur, ook zij kunnen indien gewenst een 

geestelijk verzorger spreken die past bij hun levensbeschouwing. 

Zinvolle dagbesteding 

Op de PG-afdeling zijn verschillende mogelijkheden voor activiteiten voor de cliënten, zowel groepsactiviteiten als 

individuele activiteiten. 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. 

Schoon en verzorgd lichaam plus verzorgde kleding 

In het cliëntdossier zijn de wensen en afspraken over de persoonlijke verzorging van lichaam en kleding vastgelegd. 

Hiernaar wordt gehandeld. 

Familieparticipatie en inzet vrijwilligers 

Vredenoord vindt de inzet van mantelzorgers essentieel voor de 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 
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mantelzorgbeleid. Dit beleid wordt echter nog onvoldoende toegepast in de praktijk. Naasten en andere betrokke-

nen 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, te beginnen met het project CarenZorgt. CarenZorgt is aangezet binnen de organisatie, maar het 

implementatietraject is niet goed verlopen waardoor het systeem nog onvoldoende gebruikt wordt.  

Vrijwilligers zijn van onschatbare waarde voor Vredenoord. Vrijwilligers schenken aandacht en tijd aan de cliënten 

en bieden gezelligheid. Ze brengen de buitenwereld binnen. Afspraken rondom inzet van vrijwilligers zijn beschre-

ven in het vrijwilligers beleid van Vredenoord. 

Voor Vredenoord zijn 82 vrijwilligers actief: Vrijwilligersactiviteiten zijn grofweg in drie groepen te onderscheiden: 

- Individuele diensten aan cliënten (14 vrijwilligers); 

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

- Identiteit-vrijwilligers (avondwijdingen) (11 vrijwilligers). 

Wooncomfort; gastvrijheid, maaltijden, schoonmaak en inrichting 

Op de PG-afdeling 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. 

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 begin 2020 een extra huiskamer op de 

eerste etage ingericht. Voor 2020 zijn er plannen om nog een extra huiskamer te realiseren. 

Bij Zevendedags Adventisten staat een gezonde levensstijl voorop, op Vredenoord worden geen alcoholische dran-

ken geschonken en roken is er niet toegestaan. Er wordt dagelijks vers gekookt op basis van de principes van het 

Zevendedags Adventisme waarbij er een keuze is tussen een vegetarische en niet vegetarische maaltijd. 

Vier keer per jaar wordt voor de cliënten en naasten de bijeenkomst ‘Wat schaft de pot’ georganiseerd. Het centrale 

thema hierbij is de voeding en de ambiance waarin de maaltijden plaatsvinden. Op basis van de ervaringen van de 

cliënten worden waar nodig verbeteringen doorgevoerd.  

Vanaf eind 2018 is er voor de cliënten de mogelijkheid om op het Smaragdplein gezamenlijk de avondmaaltijd te 

gebruiken. Dit is een groot succes geworden, er wordt veelvuldig gebruik van gemaakt. Sinds kort is er ook een 

mogelijkheid om de ochtendmaaltijd op het Smaragdplein te nuttigen. De groep die hiervan gebruik maakt is nog 

klein, maar groeiende.  

In 2020 wordt op de PG-afdeling gestart met het tweemaal per week op de afdeling koken met cliënten. Door de 

geur van het koken en door ze te betrekken bij het verzorgen van de maaltijden krijgen de cliënten meer zin in 

eten. 

Schoonmaak van de ruimtes heeft Vredenoord in eigen hand. Bij de planning van de roosters wordt er rekening 

mee gehouden dat zoveel mogelijk dezelfde servicemedewerkers facilitair bij dezelfde cliënten de kamers schoon-

maken. 

Cliënten zijn vrij om hun appartement naar eigen smaak in te richten. Voorwaarde is wel dat zorgverleners op 

verantwoorde wijze de benodigde zorg kunnen bieden.  
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2.3. Basisveiligheid 

Medicatiereviews 

Op de Parelhof is in 2019 elk kwartaal een medicatiereview uitgevoerd. Hierbij zijn aanwezig de apotheker, specialist 

ouderengeneeskunde, de teamleider en/of een medewerker die de medicijnen aan de cliënten verstrekt. De verte-

genwoordiger van de cliënt is hierbij niet aanwezig. Mocht naar aanleiding van het review een wijziging van medi-

catie nodig zijn, dan wordt dit wel altijd besproken met de vertegenwoordiger van de cliënt. 

Op de afdelingen Olivijn, Robijn en Opaal hebben medicatiereviews plaatsgevonden, maar zonder aanwezigheid 

van een apotheker. Voor 2020 zijn medicatiereviews gepland waaraan ook de apotheker zal deelnemen. 

Medicatiefouten 

  

 

In 2019 zijn in totaal 160 medicatie-incidenten gemeld. Dat is een afname ten opzichte van 2018, toen zijn er 214 

gemeld. Eind 2018 is er een digitaal aftekensysteem ingevoerd, dit heeft er mede voor gezorgd dat het aantal 

medicatie-incidenten afgenomen is. 

15,6% van de medicatie-incidenten betreft een weigering van cliënten om medicatie in te nemen.  

68,8% van de medicatie-incidenten betreft vergissingen van medewerkers; medicatie vergeten te geven of onvol-

doende toezien op inname van medicatie. 

Bij 15,6% van de medicatie-incidenten gaat het om een andere reden, bijvoorbeeld het ontbreken van medicatie. 

De medicatie-incidenten worden maandelijks in het teamoverleg besproken. Eind 2019 is op de afdeling Olivijn 

geconcludeerd dat medewerkers tijdens het delen van medicatie te snel afgeleid waren waardoor er fouten gemaakt 

werden. Op deze afdeling is nu in de ochtend een medewerker volledig vrij gesteld om de medicatie te delen. Deze 

persoon heeft geen pieper op zak en mag niet gestoord worden. Ze gaat pas de zorg in als ze alle medicatie gedeeld 

heeft. 

Antipsychoticagebruik 

In de kwartaalrapportage kwaliteit en veiligheid wordt gedocumenteerd hoeveel cliënten antipsychotica gebruiken. 

Details over het de aard en omvang van antipsychoticagebruik wordt niet vastgelegd. Reflectie op antipsychotica-

gebruik vindt plaats op cliëntniveau, niet overkoepelend. Omdat Vredenoord nog geen deel uitmaakt van een lerend 

netwerk wordt het ook niet besproken met collega organisaties. 

Antibioticagebruik 

In Vredenoord wordt de aard en omvang van antibioticagebruik niet apart gedocumenteerd. Reflectie op het anti-

bioticagebruik vindt op cliëntniveau plaats, niet overkoepelend. Omdat Vredenoord nog geen deel uitmaakt van 

een lerend netwerk wordt het ook niet besproken met collega organisaties. 
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Decubituspreventie 

In het cliëntdossier wordt door het systematisch invullen van de profielvragenlijst Risicosignalering eventuele ri-

sico’s, waaronder decubitus, vastgelegd. De profielvragenlijst Risicosignalering wordt ingevuld bij inhuizing, voor-

afgaand aan elk MDO (2x per jaar) en tussentijds indien de situatie van de cliënt daarom vraagt. Blijkt uit de 

risicosignalering dat er een risico op decubitus is dan worden voor de cliënt passende maatregelen genomen.  

Een medewerker is speciaal geschoold in wondzorg en wordt ingeschakeld bij de wondbehandeling. 

Aanwezigheid van decubitus 

 

Het aantal cliënten met decubitus is zeer beperkt op Vredenoord. Mogelijk dat de gezonde levensstijl van onze 

cliënten hier mede debet aan is. En daarnaast wordt er ook goed gekeken door geschoolde medewerkers naar het 

voorkomen van wonden. Hiervoor zijn 3 medewerkers opgeleid.  

Inzet vrijheidsbeperkende maatregelen 

Vredenoord voert een terughoudend beleid voor het toepassen van vrijheidsbeperkende maatregelen. In onder-

staande grafieken is te zien dat op alle afdelingen in de loop van het jaar het aantal toegepaste vrijheidsbeperkende 

maatregelen is teruggebracht. 

Met uitzondering van de afdeling Olivijn was op elke afdeling het terugdringen van vrijheidsbeperkende maatregelen 

een vast gespreksonderwerp tijdens de teambesprekingen. Vanaf 2020 is het ook een vast gespreksonderwerp op 

Olivijn. 
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Evaluatie inzet vrijheidsbeperkende maatregelen 

De inspectie heeft tijdens haar bezoek geconstateerd dat zowel op de PG-afdeling als de somatische afdelingen de 

overwegingen en navolgbaarheid van (mogelijke) vrijheidsbeperkende maatregelen en het gebruik van gedragsbe-

ïnvloedende medicatie niet altijd navolgbaar is. De overwegingen voor het gebruik hiervan en het (mogelijk) inzet-

ten van alternatieven hiervoor zijn niet of onvoldoende terug te vinden. Evenals de betrokkenheid van de cliënt(ver-

tegenwoordiger) in het besluit om gedragsbeïnvloedende medicatie in te zetten.  

Inmiddels is Vredenoord gestart met de implementatie van de Wet Zorg en Dwang. Vredenoord wordt ondersteund 

door een coach van Waardigheid en Trots om de overwegingen en navolgbaarheid beter zichtbaar te maken in het 

cliëntdossier.  

Ongeplande ziekenhuisopname 

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. Elk kwartaal worden de acute ziekenhuisopnames in kaart gebracht en wordt gekeken of een acute zie-

kenhuisopname voorkomen had kunnen worden. 
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Onderstaande tabel laat zien dat in 2019 het aantal acute ziekenhuisopnames beperkt was. Na evaluatie is gebleken 

dat één van deze opnames voorkomen kunnen worden. Een cliënt liep na een val letsel op dat gehecht moest 

worden. Hechtmateriaal was op Vredenoord niet aanwezig waardoor een korte ziekenhuisopname noodzakelijk 

was. 

Afdeling Totaal aantal 

cliënten 

Acute zieken-

huisopnames Q1 

Acute zieken-

huisopnames Q2 

Acute zieken-

huisopnames Q3 

Acute zieken-

huisopnames Q4 

Parelhof 19 0 0 0 1 

Olivijn 33 1 1 0 0 

Robijn 36 1 1 1 1 

Opaal 16 2 0 0 0 

 

2.4. Leren en verbeteren van kwaliteit 

Kwaliteitsmanagementsysteem 

Vredenoord werkt met het kwaliteitsmanagementsysteem van Improve360 en is in december 2019 gecertificeerd. 

Vredenoord heeft het eerste deelcertificaat Basis Op Orde behaald. Voor het be-

halen van dat deelcertificaat is op organisatieniveau het speelveld bepaald en is 

vastgesteld dat de basis van de organisatie op orde is. 

Het traject wordt nu voortgezet waarbij het behalen van het deelcertificaat Op weg 

naar continu leren de doelstelling voor 2020 is.  

De eerste stap, het goed positioneren van de sleutelfiguren, is inmiddels gezet. De 

sleutelfiguren zijn bekend, zij weten wat hun rol inhoudt, voor welk deel van de 

organisatie zij de sleutelfiguur zijn en wat er voor hen te doen staat.  

De volgende stap is het aanbrengen van de focus vanuit de vraag en 

perspectief van de mensen die het betreft. Verbeterpunten (bijvoorbeeld 

uit het inspectierapport) worden vertaald naar een speelveld op teamni-

veau. Daarbij worden de volgende afwegingen gemaakt: 

- Vraagt de Mens die het betreft, onze cliënt, of diens naaste, het 

aan ons? Voegt het voor hen waarde toe?  

- Past het binnen de kaders van ons speelveld?   

- Is het antwoord op beide vragen ‘ja’?   

- Wat hebben we dan te doen met elkaar?  

- Wie hebben we daarvoor nodig?  

- Welke middelen of materialen hebben we daarbij nodig?  

- Wat betekent dit voor het geld?  

- Hoe organiseren we dit dan?  

Kwartaalrapportage Kwaliteit en Veiligheid 

Elk kwartaal worden de gegevens verzameld voor de kwartaalrapportage 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.  
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De kwartaalrapportages worden besproken en vastgesteld in het managementteam. De kwartaalrapportage wordt 

ter informatie naar de Cliëntenraad gestuurd en besproken met de Commissie Kwaliteit en Veiligheid van de Raad 

van Toezicht. 

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

Daar willen we ons in 2020 op focussen. 

Jaarlijks geactualiseerd kwaliteitsplan 

Begin 2019 een kwaliteitsplan 2019-2021 vastgesteld. Voor 2019 voldeed dit plan, voor 2020 is gezien de vele 

ontwikkelingen besloten het plan te herzien. Het kwaliteitsplan 2020 wordt gebaseerd op de bevindingen van het 

onderhavige kwaliteitsverslag en wordt opgesteld in samenwerking met de cliëntenraad en medewerkers van Vre-

denoord. 

Vredenoord maakt nog geen onderdeel uitmaakt van een lerend netwerk waardoor het nog niet mogelijk was het 

plan voorafgaand aan de vaststelling ter feedback voor te leggen aan twee collega-organisaties.  

Jaarlijks kwaliteitsverslag 

Dit kwaliteitsjaarverslag is tot stand gekomen in samenwerking met de Cliëntenraad, het managementteam en 

staffunctionarissen. Nagegaan is in hoeverre de doelen uit het kwaliteitsplan voor 2019 gerealiseerd zijn. Het kwa-

liteitsverslag is besproken in het managementteam en definitief vastgesteld door de bestuurder.   

Cliëntenraadpleging en medewerkersraadpleging vindt in 2020 plaats, deze zullen voor het kwaliteitsverslag 2020 

als informatiebron worden gebruikt. 

Het kwaliteitsverslag is ter interne en externe verantwoording. Intern voor onze medewerkers, de Cliëntenraad, 

Ondernemingsraad en Raad van Toezicht. Extern voor het zorgkantoor, de inspectie en toekomstige cliënten. Het 

kwaliteitsverslag is op genomen op de website van Vredenoord: http://www.vredenoord.nl/wp-con-

tent/uploads/Kwaliteitsverslag-2019-Woonzorgcentrum-Vredenoord.pdf 

Continu werken in de praktijk aan verbeteren door zorgverleners 

Via de teamleiders wordt input van de zorgverleners verkregen voor het maken van het kwaliteitsverslag en kwali-

teitsplan. 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 zelfred-

zaamheid wordt gestimuleerd, er wordt gewerkt met aandachtsvelders en zorgmedewerkers zijn lid van diverse 

werkgroepen. 

Deel uitmaken van een lerend netwerk 

Vredenoord maakt nog geen onderdeel uit van een lerend netwerk. Gesprekken hiervoor zijn gaande met een 

drietal collega-organisaties. De verwachting is dat Vredenoord in de loop van 2020 deel uitmaakt van een lerend 

netwerk. 

2.5. Leiderschap, governance en management  

Visie op zorg 

In november 2019 was er een beleidsdag voor management en stafleden. Er is toen opnieuw gekeken naar de 

formulering van de missie, visie en kernwaarden van Vredenoord. De formulering van de missie en visie werd te 

uitgebreid en te concreet bevonden en is aangepast. Achter de kernwaarden stond men nog steeds, deze zijn niet 

veranderd. 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. 

http://www.vredenoord.nl/wp-content/uploads/Kwaliteitsverslag-2019-Woonzorgcentrum-Vredenoord.pdf
http://www.vredenoord.nl/wp-content/uploads/Kwaliteitsverslag-2019-Woonzorgcentrum-Vredenoord.pdf
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Op deze manier worden missie en visie ook echt geïntegreerd in de uitwerking van de strategie. De medezeggen-

schapsorganen en de Raad van Toezicht zijn van de nieuwe formulering op de hoogte, maar nog niet officieel 

betrokken. 

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.  

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:  

- wij zijn professioneel;  

- wij zijn gastvrij;  

- wij zijn betrokken. (Vredenoord, 2019) 

Sturen op kernwaarden 

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 mede-

werkers. De woorden zijn gewone dagelijks-leven woorden en hebben daardoor waarde in een grijpbare betekenis.  

In de woonomgeving die Vredenoord volgens de missie wil zijn is er een spanning voelbaar tussen de drie elemen-

ten. Gastvrijheid hoort bij wonen, maar de vraag wie dan eigenlijk de gast is, is aan de orde. Betrokkenheid is een 

menselijke eigenschap die inhoud krijgt in de wederkerigheid. Dat kan dus zijn tussen de medewerker en de cliënt, 

maar ook (en in veel gevallen sterker) tussen de medewerker en de familie/mantelzorger. Als Vredenoord kiest 

voor een missie als woonomgeving en in één adem doorschrijft dat het daarbij gaat om mensen met ‘individuele 

behoeften op het gebied van welzijn en zorg’ dan is professionaliteit het onvermijdelijke derde element. Professio-

naliteit vereist continu leren en verbeteren. Dat is het opleidings- en ontwikkelbeleid dat Vredenoord wil ontwikke-

len. Aan het einde van 2019 is dit, na een moeilijk jaar, geconcludeerd. In 2020 wordt dat uitgewerkt in persoons-

gerichte zorg, persoonlijke kennis van de cliënt en vakmanschap. 

De organisatie maakte in 2019 en heftige ontwikkeling door, met als beloning een kroon op het werk met drie 

parels: 

- Een positief financieel resultaat 

- Het weer terug behalen van een kwaliteitscertificaat 

- Een rapport van de IGJ waarin vertrouwen in de ontwikkeling werd uitgesproken. 

Bestuur en management hebben hierin de uitdaging gezien om in 2020 de hand voortgaand aan de ploeg te slaan. 

Leiderschap en goed bestuurd 

Leiderschap heeft zich in Vredenoord in een paar jaar tijd op vele manieren gemanifesteerd. Zelfs in 2019 was dat 

aan de orde. In het eerste halfjaar was sprake van crisismanagement. Overigens met veel menselijke en inhoude-

lijke betrokkenheid, maar wat moest, dat moest nu eenmaal. Vredenoord heeft daar veel aan te danken. 

In het tweede halfjaar was sprake van verder bouwen op het fundament van het eerste halfjaar. De bestuurder 

kon meer ruimte geven en de samenwerking meer op basis van vertrouwen inhoud geven. De vorm daarbij was 
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nog centralistisch, maar wel met steeds meer bevoegdheden lager in de organisatie. Sleutelwoord werd ‘verant-

woordelijkheid’. Daarmee wordt een appél gedaan op ieders betrokkenheid en professionaliteit (zie de missie). Heel 

duidelijk zichtbaar werd dit in de keuze van het kwaliteitsmanagementsysteem Improve360, dat ontworpen is om 

vanaf de relatie cliënt-medewerker te ontwikkelen.  Met deze keuze vertrouwde de bestuurder een stuk verant-

woordelijkheid toe aan de mensen die direct in de gastvrijheid en professionaliteit staan. Door goede externe 

begeleiding werd dit gefaciliteerd. 

De ‘control’ wordt vormgegeven in formele en informele overlegstructuren. Dat gaat ver, want ‘informeel’ wordt 

ook nadrukkelijk ingevuld met een open deur naast de sleutelkast waar iedereen langs komt. In een kleine organi-

satie als Vredenoord zijn aanwezigheid, bereikbaarheid en beschikbaarheid van management en bestuurder cruci-

aal. 

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. 

Rol en positie interne organen en toezichthouder(s) 

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. 

Inzicht hebben en geven 

In 2019 is zowel een rapportage op kwaliteit als op financiën tot stand gebracht. Respectievelijk per kwartaal en 

per maand werden rapportages gepubliceerd die al heel snel ook als sturingsinstrument werden ingezet. 

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. 

Verankeren van medische, verpleegkundige en psychosociale expertise 

Vredenoord kent een eenhoofdige Raad van Bestuur. Deze is niet noodzakelijkerwijs een zorgprofessional. De 

interim bestuurder in het eerste halfjaar was een verpleegkundige. In het tweede halfjaar echter was de zorg niet 

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

RvB-teamleiders werd op deze wijze in de verpleegkundige inbreng voorzien. Het karakter van dit overleg was zoals 

het heette: Operationeel overleg. 

Een overleg tussen de Behandeldienst (gecontracteerd extern) en de Raad van Bestuur heeft inmiddels een eerste 

keer plaatsgevonden. Dat zal worden voortgezet.    

2.6. Personeelssamenstelling (voldoende en vakbekwaam personeel) 

Indicatoren personeelssamenstelling 

Conform de afspraak uit het kwaliteitskader levert Vredenoord voor 1 juni 2020 op organisatieniveau gegevens 

over de personeelssamenstelling aan aan de Openbare Database van Zorginstituut Nederland gegevens. De gege-

vens worden aangeleverd aan de hand van 5 kernfactoren; aard van de instelling, kwalificatieniveaus zorgverleners 

en vrijwilligers, ziekteverzuim, in-, door- en uitstroom, en ratio personeelskosten/opbrengsten.  

Bijlage 1 geeft een overzicht van de indicatoren personeelssamenstelling van Vredenoord over het verslagjaar 2019. 
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Normen personeelssamenstelling 

In 2019 zijn de normen voor de personeelssamenstelling definitief vastgesteld. De normen zijn verdeeld in 3 clus-

ters: 

1. Aandacht, aanwezigheid en toezicht 

2. Specifieke kennis, vaardigheden 

3. Reflectie, leren en ontwikkelen 

In hoeverre Vredenoord voldoet aan de normen voor de personeelssamenstelling wordt hieronder beschreven. 

Normen personeelssamenstelling: Cluster 1: Aandacht, aanwezigheid en toezicht 

De dienstrooster zijn zo samengesteld dat er tijdens intensieve zorgmomenten (zoals opstaan, naar bed gaan, 

intake en rond het sterven) minimaal twee zorgverleners beschikbaar zijn om deze taken te verrichten. Tijdens de 

openingsuren van de huiskamers (overdag en een deel van de avond) is er permanent een woonbegeleider of 

woonondersteuner aanwezig om de cliënten de benodigde aandacht en nabijheid te bieden en om toezicht te 

houden. Om de aanwezige cliënten de benodigde aandacht en nabijheid te bieden wordt ook dankbaar gebruik 

gemaakt van de aanwezigheid van vrijwilligers, mantelzorgers en stagiaires. De professionele verantwoordelijkheid 

ligt altijd bij de zorgverleners.  

De woonbegeleiders en woonondersteuners beschikken over de juiste kennis en competenties om aandacht te 

besteden aan zingeving en een zinvolle dag-invulling van de cliënten. Wanneer een cliënt een huiskamer moet 

verlaten is er een andere (zorg)medewerker beschikbaar om dit op te vangen. 

Onze zorgverleners kennen onze cliënten, middels het ECD zijn ze op de hoogte van hun achtergrond en persoon-

lijke wensen. 

Normen personeelssamenstelling: Cluster 2: Specifieke kennis, vaardigheden 

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

vallen doen collega’s van verschillende afdelingen een beroep op elkaar. In de nachtdienst is altijd minimaal één 

verzorgende niveau 3 aanwezig. 

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 ver-

pleegkundige achterwacht binnen 30 minuten ter plaatse.  

Probleemherkenning is nog onvoldoende geborgd, afspraken over triage worden nog niet stelselmatig geëvalueerd 

met de betrokken medewerkers. 

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

is een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Het behandelteam bestaat uit een specialist ouderengeneeskunde, 

psycholoog, fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist en diëtiste. De samenwerking garandeert ook de 24 uurs 

beschikbaarheid dan wel oproepbaarheid van een specialist ouderengeneeskunde. 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 flexteam zodat indien de zorgvraag toeneemt extra menskracht ingezet kan 

worden. Indien het flexteam 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. 
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Bij een toenemende complexiteit van een zorgvraag is vanwege de kleinschaligheid van Vredenoord een tijdelijke 

overplaatsing van een cliënt naar een andere afdeling beperkt mogelijk. De inschakeling van externe expertise 

(bijvoorbeeld het Centrum voor Consultatie en Expertise) is altijd mogelijk. 

Normen personeelssamenstelling: Cluster 3: Reflectie, leren en ontwikkelen 

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 vrijheidsbe-

perkende 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.  

 Er vinden 6 teamvergaderingen per jaar plaats waarvan elke medewerker er minimaal 4 van dient bij te wonen.   

Op elke afdeling vindt structureel omgangsoverleg plaats. Medewerkers krijgen hier de handvatten voor een zo 

goed mogelijke benadering van cliënten met onbegrepen gedrag. In 2019 vonden de omgangsoverleggen alleen 

plaats voor cliënten inclusief behandeling. In 2020 worden ook een omgangsoverleg ingevoerd voor cliënten exclu-

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

In 2018 kwam Vredenoord financieel gezien in zwaar weer terecht, in 2019 moesten alle zeilen bijgezet worden om 

orde op zaken te stellen. De beperkte financiële ruimte heeft ervoor gezorgd dat in 2019 alleen de noodzakelijke 

scholingen uitgevoerd zijn. In 2019 hebben medewerkers één of meerdere van de volgende scholingen gevolgd: 

- Systematisch methodisch werken met het ECD; 

- Doelgericht rapporteren; 

- BHV-trainingen; 

- Opleiding tot Helpende plus; 

- GVP-opleiding; 

- Verzorgende niveau 3; 

- Wet Zorg en Dwang. 

Vredenoord heeft nog geen afspraken met een collega organisatie gemaakt om onze zorgverleners op gezette 

tijden mee te laten lopen bij een collega organisatie. Door de personeelskrapte zijn alle medewerkers nodig op 

Vredenoord. 

Elke cliënt heeft een vaste contactverzorgende. Contactverzorgenden worden maandelijks per cliënt 2 uur vrij ge-

pland 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. 

In 2019 is veel aandacht geweest voor het systematisch methodisch werken. Een coach van Waardigheid en Trots 

heeft Vredenoord daarbij ondersteund middels scholing en coaching van medewerkers. De focus lag hierbij op een 

eenduidige werkwijze voor goede zorg en ondersteuning van cliënten waarbij ook aandacht is voor de verwanten: 

- We kennen de cliënt en weten wat belangrijk is voor goede samenwerking met de familie.  

- We brengen in kaart de risico’s, de vragen die aandacht nodig hebben en wat iemand fijn vindt.  

- We leggen afspraken vast in het zorgplan, de agenda en episodes. De medicatieafspraken leggen we in 

Medimo vast.  

- We voeren de zorg uit, signaleren veranderingen, controleren, communiceren en rapporteren. 

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

baar 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 
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via feedback, intervisie, reflectie en scholing. Het scholingsbeleid wordt vervolgens jaarlijks vertaald in een scho-

lingskalender. 

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. 

Reflectie op de balans tussen de aard van de te verlenen zorg en de daarvoor noodzakelijke personeelssamenstel-

ling  

Knelpunten in de personeelssamenstelling hebben zich in 2019 expliciet voorgedaan. Acties werden ingezet op het 

verruimen van de bevoegdheden van medewerkers en op het organiseren van een groep medewerkers (flexteam) 

die los van een afdeling werden ingepland. Daarnaast is veel gebruik gemaakt van zzp-ers en uitzendkrachten. 

De reflectie op dit vraagstuk is een continue activiteit geweest en in het tweede halfjaar is, mede onder invloed 

van de versterkte aandacht voor kwaliteit (basis op orde), veel in gang gezet dat tot verbetering leidt.  

2.7. Gebruik van hulpbronnen 

Gebouw en omgeving 

Vredenoord is in 2001 geheel gerenoveerd en is in redelijk goede staat. Op de PG-afdeling 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 voorbereidin-

gen voor de realisatie van meerdere huiskamers op deze afdelingen in 2020. Er zijn concrete plannen uitgewerkt 

en de benodigde financiële middelen zijn gereserveerd.  

Technologische hulpmiddelen 

Vredenoord is aangesloten bij REIN. REIN ondersteunt organisaties en de medewerkers in de zorg op het gebied 

van leren en ontwikkelen met als doel het verbeteren van de kwaliteit van de zorg. REIN is een initiatief van een 

aantal zorgorganisaties in de regio Utrecht. 

Materialen en hulpmiddelen 

Met bedrijven zijn afspraken vastgelegd voor een jaarlijkse controle: 

- Hulpmiddelen zoals bedden, tilliften, postoelen en bloeddrukmeters zijn in 2019 gecontroleerd. Daaruit 

bleek dat een aantal bedden vervangen moeten worden (zie ook paragraaf 1.7). 

- De blusmiddelen en brandhaspels zijn in 2019 goed bevonden. 

De arbeidsmiddelen en trappen worden vanaf 2020 jaarlijks gecontroleerd. 

Facilitaire zaken 

De centrale keuken, huiskamers, restaurant en winkel worden jaarlijks 2 keer onderworpen aan een HACCP-audit. 

In 2019 zijn facilitaire organisatieonderdelen gecontroleerd op de naleving van de Hygiënecode voor de zorginstel-

lingen. De teamleider monitort de aanpak van geconstateerde tekortkomingen. 

Ruimte Score maart 2019 Score sept 2019 Score okt 2019 

Recreatiezaal 7,7 - 7,4 

Winkel 10 - 7,7 

Keuken 9,1 - 8,2 
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Ruimte Score maart 2019 Score sept 2019 Score okt 2019 

Saffier 9,7 9,0 - 

Amber 7,6 8,6 - 

Amethist 7,3 8,8 - 

Aquamarijn 9,1 9,3 - 

Topaas 8 7,8 - 

Jaspis 7,3 6,9 - 

PG Toermalijn 10 7,6 - 

PG Rozenkwarts 8,7 8,5 - 

 

Financiën en administratieve organisatie 

De financiële administratie is in 2019 op orde gebracht en is nu een betrouwbaar instrument voor managementin-

formatie gebleken. De verwerkingsprocessen waren echter nog te arbeidsintensief, in 2020 wordt dat voortvarend 

aangepakt. 

Voor de personeelsadministratie geldt dat nog niet. Op diverse onderdelen zijn tekortkomingen geconstateerd. Deze 

zijn niet in directe zin van invloed op de salarisbetaling, maar betreft bijvoorbeeld de volledigheid van de digitalise-

ring van de personeelsdossiers. 

Professionele relaties en samenwerkingsovereenkomsten 

De belanghebbenden van Vredenoord zijn in eerste instantie de cliënten van Vredenoord en hun familie/vertegen-

woordigers en de medewerkers en vrijwilligers van de organisatie. Daarnaast zijn er uiteenlopende belanghebben-

den: het zorgkantoor en de zorgverzekeraars, gemeente Zeist en de diverse inspecties.  

Belangrijke samenwerkingspartners in de uitvoering van de zorg- en dienstverlening zijn Stichting Warande voor 

de inzet van behandelaars, de huisartsen in Zeist, de ziekenhuizen in de regio, apotheek van Zanten en Omnios 

mondzorg.   

Vredenoord participeert in de volgende overleggen: Samen voor Zeist, het Zeister Zorgoverleg en het overleg met 

de Ouderenbonden Zeist.   

Vredenoord is voor de behandeling van klachten aangesloten bij de externe Klachtencommissie Verzorging en 

Verpleging Utrecht.   

De aanleunwoningen van Intermezzo zijn eigendom van woningcorporatie Habion. Vredenoord beheert de wacht-

lijst van deze aanleunwoningen en levert alarmering en zorg aan de cliënten.   

Vredenoord is een erkend leerbedrijf. Voor het opleiden van stagiairs en leerlingen wordt samengewerkt met meer-

dere MBO- en HBO opleidingen.   

Vredenoord is lid van de Brancheorganisatie ActiZ, het Landelijke Overleg Cliëntenraden (LOC) de Nederlandse 

Vereniging voor Toezichthouders (NVTZ) en de Instelling voor Verpleging en Verzorging Utrecht (IVVU).  

2.8. Gebruik van informatie 

Clientoordelen 

In 2019 heeft een interviewteam van ZorgkaartNederland cliënten van Vredenoord geïnterviewd, naasten zijn ge-

vraagd een waardering op ZorgkaartNederland te plaatsen. De respons is beperkt en de spreiding in de antwoorden 

is groot, derhalve is het niet mogelijk conclusies aan de uitkomsten te verbinden. 
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In 2020 wordt een begin gemaakt met de 360 graden feedback. Voorafgaand aan elk MDO wordt dan voor de cliënt 

een speelveld ingevuld. De verwachting is dat dit meer input gaat opleveren voor het doorvoeren van passende 

verbetermaatregelen. 

Benutten en optimaliseren van bestaande administratiesystemen 

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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BIJLAGE 1:  INDICATOREN PERSONEELSSAMENSTELLING  

 

Gegevens personeelsbestand/personeelssamenstelling 2019 – cliëntgebonden functies 

Kernfactor 1. Aard van de aanstellingen 

Aantal personeelsle-

den 

Aantal personeelsleden met een arbeidsovereenkomst 

over de periode 

148 

Aantal fte Aantal ingezette fte’s van personeelsleden met een ar-

beidsovereenkomst over de periode. Het betreft de in-

gezette 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 arbeidsover-

eenkomst voor bepaalde en onbepaalde tijd op dat-

zelfde meetmoment.  

36,91% 

Percentage inzet uit-

zendkrachten / Perso-

neel Niet In Loon-

dienst (PNIL) 

Aantal fte uitzendkrachten/PNIL ingezet gedurende de 

periode gedeeld door totaal aantal ingezette fte door 

personeelsleden gedurende dezelfde periode.  

7,88% 

Percentage kosten uit-

zendkrachten / Perso-

neel Niet In Loondienst 

(PNIL) 

Aantal euro uitgegeven aan inzet uitzendkrachten/PNIL 

gedurende de periode gedeeld door som personeels-

kosten van personeelsleden met een arbeidsovereen-

komst over de periode.  

10,32% 

Gemiddelde contrac-

tomvang 

Aantal fte's van personeelsleden met een arbeidsover-

eenkomst over de periode gedeeld door gemiddeld aan-

tal personeelsleden met een arbeidsovereenkomst over 

de periode.  

0,46 

Kernfactor 2. Kwalificatieniveaus zorgverleners en vrijwilligers 

Percentage fte per ni-

veau 

Aantal over de periode ingezette fte’s van personeelsle-

den van een kwalificatieniveau gedeeld door het totaal 

aantal ingezette fte's van personeelsleden over de peri-

ode.  

- 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 

Kernfactor 3. Ziekteverzuim 

Ziekteverzuim- 

percentage 

CBS/Vernet: Het ziekteverzuim-percentage is het totaal 

aantal ziektedagen van de personeelsleden, in procen-

ten 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 beval-

lingsverlof.  

9.85 % 

Verzuimfrequentie CBS/Vernet: De verhouding tussen het aantal verzuim- 2,04 
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gevallen en het aantal personeelsleden. De meldings-

frequentie wordt omgerekend naar jaarbasis.  

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 per-

soneelsleden 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 per-

soneelsleden van meetmoment en meetmoment minus 

1 jaar.  

30,51% 

Percentage door-

stroom kwalificatie-ni-

veau 

Het percentage doorstroom betreft het aantal personen 

dat op twee opeenvolgende peilmomenten werkzaam is 

als personeelslid in die organisatie en van kwalificatieni-

veau is gewisseld op meetmoment ten opzichte van 

meetmoment minus 1 jaar, gedeeld door het gemid-

delde 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, oproepu-

ren) en niet alleen de contractuele fte’s.  

0,76 

 


