
 
 

 

 

 

 

 
 

KWALITEITSPLAN 2021  

Woonzorgcentrum Vredenoord 
 

26 oktober 2020 

 



Vredenoord | Kwaliteitsplan 2021 | Inhoud 

 

 
 

1 

Inhoud 
 

Voorwoord .......................................................................................................................................... 2 

1. Profiel van Vredenoord ............................................................................................................. 3 

1.1. Omschrijving van de organisatie......................................................................................... 3 

1.2. Missie, visie en kernwaarden ............................................................................................... 3 

1.3. Besturingsfilosofie ................................................................................................................. 4 

1.4. Organogram Vredenoord ..................................................................................................... 5 

1.5. Doelgroepen ........................................................................................................................... 6 

2. Profiel personeelsbestand/personeelssamenstelling ............................................................ 7 

3. Huidige situatie, plannen en voornemens ............................................................................. 8 

3.1. Persoonsgerichte zorg en ondersteuning .......................................................................... 8 

3.2. Wonen en welzijn .................................................................................................................. 9 

3.3. Basisveiligheid ........................................................................................................................ 9 

3.4. Leren en werken aan kwaliteit .......................................................................................... 10 

3.5. Leiderschap, governance en management ..................................................................... 11 

3.6. Personeelssamenstelling (voldoende en vakbekwaam personeel) .............................. 12 

3.7. Gebruik van hulpbronnen .................................................................................................. 13 

3.8. Gebruik van informatie ....................................................................................................... 13 

4. Leren en verbeteren ............................................................................................................... 14 

4.1. Persoonsgerichte zorg en ondersteuning ........................................................................ 14 

4.2. Wonen en welzijn ................................................................................................................ 17 

4.3. Veiligheid .............................................................................................................................. 18 

4.4. Leren en werken aan kwaliteit .......................................................................................... 20 

4.5. Leiderschap, governance en management ..................................................................... 20 

4.6. Personeelssamenstelling (voldoende en vakbekwaam personeel) .............................. 20 

4.7. Gebruik van hulpbronnen .................................................................................................. 22 

4.8. Gebruik van informatie ....................................................................................................... 23 

4.9. Borging van de voortgang ................................................................................................. 23 

 

 



Vredenoord | Kwaliteitsplan 2021 | Voorwoord 

 

 
 

2 

Voorwoord 

 

2020 is een jaar dat niet los gezien kan worden van de pandemie die de wereld trof. Ook op Vredenoord 

werden bewoners en medewerkers besmet met het coronavirus. Maatregelen voor het indammen van 

het coronavirus volgden elkaar in snel tempo op. De getroffen maatregelen waren van grote invloed op 

onze bewoners en hun familieleden, op onze medewerkers en vrijwilligers. En natuurlijk had het ook 

invloed op de uitvoering van het Kwaliteitsplan 2020, niet alles wat we ons voorgenomen hadden kon 

(volledig) uitgevoerd worden.  

Samen met de Cliëntenraad, Ondernemingsraad, leidinggevenden en staffunctionarissen hebben we het 

kwaliteitsplan 2020 geëvalueerd; wat is afgerond, wat kan in het laatste kwartaal van 2020 nog afgerond 

worden, wat moet meegenomen worden naar 2021 en welke nieuwe onderwerpen zijn er die onze 

aandacht in 2021 nodig hebben. Gezamenlijk zijn we gekomen tot het Kwaliteitsplan 2021 dat nu voor  

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. 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 2021 wil ontwikkelen. 

 

Huis ter Heide, 

26 oktober 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 Vre-

denoord thuis.  

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

nancieringsstromen: 

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 Vre-

denoord (KDO). 

Zorgverzekeringswet (in onderaannemingsschap) (Zvw): 

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

cliënten. 

Wet maatschappelijke ondersteuning (in onderaannemingsschap) (WMO): 

 Huishoudelijke ondersteuning voor zelfstandig wonende cliënten. 

Subsidies: 

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

opleidingen; 

 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 oplei-

dingsprojecten die gericht zijn op nieuwe instroom, met ontslag bedreigde werknemers, opscholing 

binnen de organisatie via de beroepskwalificerende scholing of opleidingen tot praktijk/werkbege-

leiders. 

 Kwaliteitsbudget: vanuit dit budget worden structurele kwaliteitsverbeteringen bekostigt zoals op-

leidingen 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 or-

ganisatie. 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 belang-

rijk 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 ade-

quate 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 doel-

stelling 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 geloofsrich-

ting 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 Identiteits-

raad. 
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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. Van de 78 appartementen zijn 21 appartementen geschikt voor de huisves-

ting 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 31-12-2019 Aantal per 30-09-2020  

VPT 1 VV zonder behandeling 1 0 

VPT 4 VV zonder behandeling 3 1 

VPT 5 VV zonder behandeling 0 0 

VPT 4 VV met behandeling 2 2 

VPT 5 VV met behandeling 3 3 

VPT 6 VV met behandeling 2 0 

Verblijf geïndiceerde partner 1 1 

ZZP 2 VV zonder behandeling 1 1 

ZZP 4 VV zonder behandeling 26 26 

ZZP 5 VV zonder behandeling 17 7 

ZZP 6 VV zonder behandeling 10 6 

ZZP 4 VV met behandeling 1 1 

ZZP 5 VV met behandeling 27 40 

ZZP 6 VV met behandeling 7 11 

ZZP 7 VV met behandeling 2 3 

Totaal 103 102 
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2. Profiel personeelsbestand/personeelssamenstelling  

gemiddeld over 1-1-2020 tot 1-9-2020             

                

 Profiel personeelsbestand zorg            

 Para(medisch) Psychosociaal Verpleegkundige Niveau 3 (incl. WB) Niveau 2 Niveau 1 Facilitair 
Management  
en staf Vrijwilligers 

#FTE 
Gediplo-
meerd 

Leer-
ling 

Gediplo-
meerd Leerling 

Gediplo-
meerd Leerling 

Gediplo-
meerd Leerling 

Gediplo-
meerd Leerling 

Gediplo-
meerd Leerling       

Vredenoord         2,62 3,72 25,27 7,1 9,69 0,78 6,6   18,74 10,91 82 

                

                

 Profiel personeelsbestand zorg            

 Para(medisch) Psychosociaal Verpleegkundige Niveau 3 Niveau 2 Niveau 1 Facilitair 
Management  
en staf Vrijwilligers 

#FTE in-
stroom 

Gediplo-
meerd 

Leer-
ling 

Gediplo-
meerd Leerling 

Gediplo-
meerd Leerling 

Gediplo-
meerd Leerling 

Gediplo-
meerd Leerling 

Gediplo-
meerd Leerling       

Vredenoord         0,89 0,89 3,25 1,56 0,94   1,61   2,42 1   

                

                

 Profiel personeelsbestand zorg            

 Para(medisch) Psychosociaal Verpleegkundige Niveau 3 Niveau 2 Niveau 1 Facilitair 
Management  
en staf Vrijwilligers 

#FTE uit-
stroom 

Gediplo-
meerd 

Leer-
ling 

Gediplo-
meerd Leerling 

Gediplo-
meerd Leerling 

Gediplo-
meerd Leerling 

Gediplo-
meerd Leerling 

Gediplo-
meerd Leerling       

Vredenoord         0,78   2,69   2,56   1,56   1,56 1   

                

                

 Personele kosten vs. Opbrengsten            

 

Personele kosten  
excl. PNIL 

Opbrengsten  
incl. NHC NIC Ratio           

Vredenoord 4.208.261 5.408.368 0,7781           
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3. Huidige situatie, plannen en voornemens  

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

dige 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.  

Het is begin oktober 2020 wanneer dit Kwaliteitsplan 2021 ontwikkelt wordt, de uitvoering van het 

Kwaliteitsplan 2020 is dan nog in volle gang. Bij de beschrijving van de huidige stand van zaken wordt 

daarom aangegeven wanneer een onderwerp nog niet afgerond is, maar waarvan wel verwacht wordt 

dat dit in het laatste kwartaal van 2020 afgerond wordt. Mocht een onderwerp onverhoopt toch niet 

afgerond worden in 2020, dan wordt hier in 2021 verder aan gewerkt. Het wordt dan niet meer opge-

nomen in het Kwaliteitsplan 2021, maar de voortgang wordt wel beschreven in de Kwartaalrapportage 

Kwaliteit en Veiligheid. 

3.1. Persoonsgerichte zorg en ondersteuning 

De doorontwikkeling van het ECD heeft zich in 2020 voortgezet, er zijn profiellijsten toegevoegd voor 

een benaderingsplan en voor aandacht voor eten en drinken. Servicemedewerkers facilitair hebben 

toegang gekregen tot het ECD, zij kunnen nu rapporteren in het ECD en hebben inzage in het zorgplan 

en de profiellijsten. 

Ook in 2020 zijn medewerkers van Vredenoord gecoacht door een coach van Waardigheid en Trots bij 

het methodisch werken. Na het vertrek van de coach is dit overgenomen door een kwaliteitsverpleeg-

kundige. Het ECD is kwantitatief beter op orde dan in het voorgaande jaar, het gros van de profiellijsten 

is ingevuld. Kwalitatief gezien is er nog een verbeterslag te realiseren. De kwaliteit van de rapportage, 

de navolgbaarheid van en het maken en vastleggen van professionele afwegingen bij geconstateerde 

risico’s in het ECD kan en moet nog beter. Hiervoor is een lange adem nodig, het moet beklijven bij de 

medewerkers. Dit is een punt van aandacht voor 2021. 

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 geformu-

leerd in het ECD. 

De afgesproken frequentie van 2 MDO’s per jaar voor elke bewoner is in 2020 behaald voor alle bewo-

ners met een indicatie inclusief behandeling. Voor de bewoners exclusief behandeling heeft er 1 MDO 

plaatsgevonden. Het is niet altijd gelukt om binnen 6 weken nadat een bewoner op Vredenoord kwam 

wonen een MDO te laten plaatsvinden. Voor 2021 wordt ingezet op 2 MDO’s per bewoner, ongeacht of 

zij een indicatie met of zonder behandeling hebben. Daarnaast wordt het een speerpunt dat voor elke 

nieuwe bewoner binnen 6 weken een MDO plaats vindt. 

In 2020 hebben zorgmedewerkers scholingen gevolgd om het kennisniveau m.b.t. dementie en onbe-

grepen gedrag te vergroten en zijn ze gecoacht door een coach van Waardigheid en Trots. Centraal 

stond hoe je in contact kunt komen met de bewoners, want hoe beter je de bewoner kent, hoe meer 

kans er is dat er minder beschermende maatregelen ingezet hoeven te worden bij bewoners met de-

mentie/onbegrepen gedrag. Er is een werkgroep opgericht met een afgevaardigde per afdeling. Deze 

werkgroep gaat zich in 2021 bezighouden met het uitrollen van het geleerde door de gehele organisatie. 

Zij zullen o.a. scholingen verzorgen voor de servicemedewerkers facilitair, keukenmedewerkers en re-

ceptionisten.  

Voor 2020 stond op het programma het doorontwikkelen van de functie van contactverzorgende naar 

eerstverantwoordelijk verzorgende (EVV-er). De verwachting is dat in 2020 nog een functieprofiel EVV-

er ontwikkelt wordt. De implementatie van de functie EVV-er vindt in 2021 plaats. 
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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 prikkel-

armer 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. In 2020 wilde Vredenoord 

verbouwen om extra huiskamers te realiseren, de benodigde financiële middelen waren daarvoor gere-

serveerd. Vanwege de coronacrisis is het niet gelukt extra huiskamers te realiseren, dit wordt doorge-

schoven naar 2021. 

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

teiten 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 georga-

niseerd. Het merendeel van de groepsactiviteiten vindt plaats op het Smaragdplein. Individuele activi-

teiten worden op deze afdelingen niet tot nauwelijks georganiseerd, het is in 2020 niet gelukt om daar 

significante verandering in aan te brengen. Wel is er een begin gemaakt met vastleggen van de wensen 

en behoeften omtrent hun daginvulling in de profiellijst Levensloop en samenspel met de familie. Voor 

de bewoners die gebruik maken van de huiskamers staat op de planning om in Q4 van 2020 een acti-

viteitenplan te ontwikkelen en op te nemen in het ECD. 

De betrokkenheid 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 betrokke-

nen. Vredenoord wilde in 2020 hier verandering in brengen, dat is nog niet gelukt. Dit onderdeel wordt 

meegenomen naar 2021. 

Vredenoord is trots op de 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 wordt minimaal 1 keer per jaar een medicatiereview uitgevoerd, hierbij is de arts, 

apotheker en een medewerker van de afdeling betrokken.  

Maandelijks wordt per afdeling een medicatiechecklist ingevuld om te controleren of afspraken rondom 

medicatie nagekomen worden. De medicatiekwaliteitscommissie verzamelt deze lijsten en gaat aan de 

hand hiervan waar nodig in gesprek met de medewerkers om verbeteringen door te voeren. 

In 2020 is bij de analyse van medicatie-incidenten niet alleen op individueel niveau geanalyseerd, er is 

ook beter gekeken naar trends. 
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Reflectie op antipsychotica- en antibioticagebruik vond in 2020 plaats op cliëntniveau, voor 2021 wordt 

dit een terugkerend onderdeel tijdens elk teamoverleg waarbij dan op de aard en omvang van het 

antipsychotica- en antibioticagebruik op de afdeling gereflecteerd wordt.  

Decubitus 

Hoewel decubitus op Vredenoord op beperkte schaal voor komt, kan dat nog verder beperkt worden 

door meer aan preventie te doen. Er is een kwaliteitsverpleegkundige aangesteld die de medewerkers 

hierin begeleidt. 

De afspraak is dat wanneer bij een bewoner decubitus categorie 2 of hoger voorkomt dat dit tijdens 

een casuïstiekbespreking besproken wordt. Het afgelopen jaar is dat niet consequent gebeurd. Een deel 

van het jaar waren er coronamaatregelen van kracht, waardoor bijvoorbeeld niet alle besprekingen 

konden doorgaan. 

Vrijheidsbeperkende maatregelen 

Vanaf 1 januari 2020 is de Wet Zorg en Dwang (WZD) van kracht waarbij 2020 een overgangsjaar is. 

Voor de implementatie van de WZD is Vredenoord aangehaakt bij de werkgroep WZD van Warande. De 

Visie Vredenoord op Vrijheid en Veiligheid is vastgesteld.  

De implementatie van de WZD is nog niet afgerond, in Q4 2020 vinden nog bijscholingen WZD plaats 

en worden maatregelen getroffen om de deuren van de PG-afdeling te openen. 

In 2020 is een coach van W&T gestart met het coachen van de medewerkers om de overwegingen en 

navolgbaarheid van maatregelen en de (mogelijke) inzet van alternatieven beter zichtbaar te maken in 

het cliëntdossier. Dit wordt in 2021 doorgezet. 

Ongeplande ziekenhuisopnames 

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

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

afweging gemaakt worden.  

Reflectie op de ongeplande ziekenhuisopnames vindt nog niet plaats, dit wordt in 2021 opgepakt. 

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. Voor 2020 stond op de planning het 

behalen van het certificaat Op weg naar continu leren. Echter in het 

vroege voorjaar van 2020 werd Vredenoord geconfronteerd met een co-

rona-uitbraak met o.a. als gevolg dat de verdere implementatie van Im-

prove360 stagneerde. 

Er is een absolute noodzaak om een en ander voortvarend op te pakken 

om zo de kwaliteitscyclus weer draaiend en geborgd te krijgen. In Q4 

vindt training on the job plaats om voor het einde van het jaar de bor-

ging/verbetercyclus aan te brengen én leidinggevenden, staf en sleutel-

figuren op te leiden. 

Deze interventie wordt gedaan om opnieuw de Toetsing Basis op Orde op organisatie en teamniveau te 

kunnen doorstaan. Bij deze toetsing is het vooral van belang om aan te kunnen tonen dat er sprake is 

van een werkende cyclus voor kwaliteitsverbetering binnen de gehele organisatie. Dat de mate van 
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adequate opvolging aantoonbaar is en dat het geheel aantoonbaar in samenhang en verbinding functi-

oneert met elkaar. Dit vormt dan het fundament om toe te gaan werken naar continu leren, zodat een 

intern lerend netwerk gevormd kan gaan worden in 2021.  

Vredenoord heeft zich aangesloten bij REIN, dat traject liep in 2020 en wordt voortgezet in 2021. REIN 

is een project om iedereen die in de regio Utrecht in de ouderenzorg werkt te ondersteunen op het 

gebied van leren en ontwikkelen.  

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 basisveilig-

heid. De gegevens worden zoveel mogelijk uit bestaande geautomatiseerde systemen gehaald zoals 

ONS en aangevuld met de input van leidinggevenden en staffunctionarissen. In 2020 zijn de kwartaal-

rapportages verbeterd, er wordt meer geanalyseerd op trends en basisoorzaken. In 2021 wordt dit nog 

verder verfijnd. 

Omdat het huidige kwaliteitshandboek niet meer aan de wensen voldoet is besloten over te gaan op 

een nieuw kwaliteitshandboek. De voorbereidingen hiervoor zijn getroffen, de uitrol vindt nog plaats in 

2020. 

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

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

en zelfredzaamheid blijft een punt van aandacht. 

3.5. Leiderschap, governance en management 

Toen we nog dachten dat 2018/2019 een moeilijke periode was, hadden we 2020 nog niet meegemaakt. 

Maar inmiddels, na de eerste corona-golf, is weer een begin gemaakt met het professionaliseren van 

de governance en de besturingsstructuur van Vredenoord.  

Governance in smalle betekenis is een set van documenten waarin de ordening van de besturing en het 

toezicht wordt geregeld. Deze exercitie is in 2020 afgerond. Governance in brede zin is de toepassing 

in de praktijk van een besturingsfilosofie. Een korte omschrijving daarvan is:  

Een besturingsfilosofie is de wijze waarop het bestuur een organisatie wil aansturen. De sturingsfilosofie 

beschrijft de basis normen en waarden waarmee de organisatie de missie, visie en strategie wil waar-

maken. Op basis van de besturingsfilosofie wordt het besturingsmodel van de organisatie ingericht. Het 

gaat daarbij om vragen als hoe worden de bevoegdheden verantwoordelijkheden in de organisatie be-

legd? Hoe zorgen we ervoor dat medewerkers de goede dingen doen? Hoe willen we de verschillende 

activiteiten structureren? bron: http://www.house-of-control.nl/sturingsfilosofie-besturingsfilosofie-stu-

ringsbeginselen.html . 

In de loop van 2020 is, mede door de ontwikkelingen a.g.v. Covid-19 ruimte / noodzaak ontstaan om 

over de besturingsfilosofie na te denken. Dit gebeurt op het niveau van leiderschap en zorgleiderschap, 

maar vooral op verantwoordelijkheid. Vredenoord heeft geen financiële mogelijkheden om een stevige 

overhead te betalen en juist een kleine organisatie is uitermate geschikt om horizontaal te organiseren. 

Horizontaal organiseren betekent dat met een maximum aan professionaliteit en een minimum aan 

hiërarchie de kwalitatief meest hoogwaardige zorg wordt gepresteerd. Komend vanuit een sterk hiërar-

chische organisatie, waarin medewerkers ‘aan het bed’ erg geneigd zijn om vragen en problemen aan 

een teamleider voor te leggen. Dit leidt tot onmondige medewerkers en overbelaste teamleiders, want 

zij hebben nog andere dingen te doen. Qua structuur betekent dit dat er op een bepaald aantal bewo-

ners een (kwaliteits)verpleegkundige beschikbaar is. Omdat samenwerken veel van mensen eist, is 

goede teamcoaching nodig. Om de professionaliteit van de zorg hoog te houden is er een structuur van 

professionele intervisie. Om de continuïteit van zorg te waarborgen is het ook nodig dat goed rooster-

management en verzuimmanagement plaatsvindt. Op deze manier wordt een grotere ‘duurzaamheid’ 

in de organisatie gerealiseerd, want de continuïteit is minder afhankelijk van één of twee personen in 

een hiërarchische rol. 

http://www.house-of-control.nl/sturingsfilosofie-besturingsfilosofie-sturingsbeginselen.html
http://www.house-of-control.nl/sturingsfilosofie-besturingsfilosofie-sturingsbeginselen.html
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Naast verpleging/zorg is er ook de professionaliteit van de ‘levens-beroepen’: schoonmaken, koken, 

logistiek, techniek. Dit zijn zeer diverse beroepen met zeer specifieke professionaliteit. Traditioneel is 

dat een dergelijke professionals leiding wordt gegeven door een niet-professional. Dit is heel anders 

dan in de zorg. Het is om die reden ook feitelijk een veel moderner wijze van leidinggeven, veel meer 

passend in de hierboven beschreven besturingsfilosofie.  

Ook ‘verblijven’ is een professie. Het gaat er om de dag van de deelnemers invulling te geven en is 

feitelijk geen zorg-activiteit. Daarom moet gekeken worden of dit in het zorgdomein thuishoort.   

De basis van deze samenwerkvorm is goede kaderstelling en dús goede aansturing. Het begrip leider-

schap is dan echter op een andere leest geschoeid, het is niet meer opdragend, maar dragend. Dat 

vraagt een sterke beleids-interesse met een volledige focus op kwaliteit in alle aspecten.  

In 2021 wordt dit verder uitgewerkt onder de titel van passende zorg en bedrijfsvoering, twee van de 

vier elementen die zo mogelijk recht geven op de 2% budget 2021. 

3.6. Personeelssamenstelling (voldoende en vakbekwaam personeel) 

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

leners 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 beste-

den 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 voorko-

mende gevallen doen collega’s van verschillende afdelingen een beroep op elkaar. In de nachtdienst is 

altijd minimaal één verzorgende niveau 3 aanwezig. Het streven is om een vaste medewerker van Vre-

denoord de verantwoordelijke dienst op een afdeling te laten draaien. In deze tijden van krapte is dat 

niet altijd mogelijk en komt het voor dat er een beroep gedaan moet worden op een ZZP-er. Vredenoord 

heeft een aantal ZZP-ers aan zich verbonden die goed bekend zijn op Vredenoord en verantwoord een 

verantwoordelijke dienst kunnen draaien. 

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. De verpleegkundige ach-

terwacht bestaat uit een beperkte groep verpleegkundigen, deze groep wil Vredenoord uitbreiden door 

samenwerking te zoeken met andere organisaties in de regio. 

Voor de cliënten inclusief behandeling het Vredenoord een contract met Warande over de inzet van 

behandelaren. 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. 

De flexpool bestaat op dit moment met name uit medewerkers met een groter contract, zij worden 

vooral ingezet om het langdurend verzuim op te vangen. Er is ook behoefte aan een flexpool die ingezet 

kan worden voor het opvullen van het kortdurend verzuim, hiervoor is aanpassing van de samenstelling 

van de flexpool nodig. Dit wordt in 2021 opgepakt.  

Op elke afdeling vinden teamoverleggen plaats, in 2020 vonden deze niet structureel plaats. De gel-

dende coronamaatregelen en een discontinuïteit in teamleiders waren hier debet aan. De teamoverleg-

gen 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.  
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Op elke afdeling vindt omgangsoverleg plaats voor cliënten inclusief behandeling. Medewerkers krijgen 

hier de handvatten voor een zo goed mogelijke benadering van cliënten met onbegrepen gedrag. Het 

was de bedoeling om in 2020 ook een omgangsoverleg in te voeren voor cliënten exclusief behandeling 

zodat eventuele gedragsproblemen al in een vroeg stadium herkend kunnen worden. Dat is niet gelukt, 

dit staat op het programma voor 2021. 

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 nog niet over een actueel scholingsbeleid dat de vakbekwaamheid van de mede-

werkers aantoonbaar versterkt. De verwachting is dat dit scholingsbeleid in Q4 van 2020 opnieuw vast-

gesteld kan worden. 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 2020 heeft de teamleider wonen en zorg vele gesprekken met medewerkers gevoerd waarin compe-

tenties- en loopbaanontwikkeling aan de orde kwam. Omdat de beschikbare procedure voor het uitvoe-

ren van functioneringsgesprekken niet meer van deze tijd was zijn de gesprekken anders opgezet, meer 

vanuit waar liggen de kwaliteiten van de medewerker, waar wil je nog in groeien. Op basis van deze 

gesprekken wordt er een nieuwe procedure ontwikkelt. 

3.7. Gebruik van hulpbronnen 

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

bare 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 wordt onderzocht wat te doen met de telefoon-

centrale voor de langere termijn, in 2021 wordt hierover een besluit genomen.  

Vanwege de toenemende complexiteit en zorgzwaarte is de inrichting van het voormalige woonzorg-

centrum onvoldoende aangepast aan de wensen en eisen van de nieuwe doelgroep. Het was de bedoe-

ling om in 2020 2 nieuwe, ruimere huiskamers te realiseren, de benodigde financiële middelen zijn 

daarvoor gereserveerd. Vanwege de coronamaatregelen lukt het niet meer om de nieuwe huiskamers 

in 2020 te realiseren, dit wordt doorgeschoven naar 2021.  

3.8. Gebruik van informatie 

De stuurgroep kwaliteitskader verpleeghuiszorg heeft besloten dat aanbieders van verpleeghuiszorg met 

ingang van 2021 jaarlijks een nieuwe, uniforme methode moeten gaan gebruiken: de totaalscore van 

ZorgkaartNederland.nl. Hoewel de mogelijkheid om een waardering op ZorgkaartNederland uit te op 

verschillende manieren onder de aandacht gebracht wordt, blijkt het sturen van een mail met een di-

recte link naar ZorgkaartNederland de meeste respons op te leveren. In 2021 gaan we dergelijke mails 

elk kwartaal versturen naar de contactpersonen van nieuwe bewoners. 

Een onderdeel van Improve360 is het opvragen van feedback bij cliënten en medewerkers. Vanwege 

de eerder beschreven stagnatie in de voortgang van Improve360 heeft dat nog plaatsgevonden. In 

november 2020 wordt nog wel feedback opgevraagd bij de medewerkers, in Q1 2021 wordt het opge-

vraagd bij de cliënten.  

Het gebruik van het cliëntdossier ONS is in 2020 doorontwikkeld, maandelijks wordt stuurinformatie uit 

het systeem gehaald. 
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4. Leren en verbeteren 

4.1. Persoonsgerichte zorg en ondersteuning 

Onderwerp:      Verdieping en borging zorgproces  

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

len en acties SMART geformuleerd zijn en dat samen met de cliënt/vertegenwoordiger 

opgesteld is. Geconstateerde problemen/risico’s zijn consequent vertaald naar persoon-

lijke 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 rappor-

teren adequaat en consequent. 

Planning:         In 2020 heeft een coach de medewerkers ondersteund bij het kwantitatief en kwalitatief 

in orde brengen van het ECD van alle bewoners. 2021 staat in het teken van het borgen 

van de kwaliteit van het ECD. Elke maand worden rapporten uit het ECD om zicht te 

houden op de kwantitatieve stand van zaken van het ECD. Elk half jaar wordt de kwa-

liteit van de inhoud van het ECD van elke bewoner gecontroleerd; is de inhoud volledig, 

adequaatheid en navolgbaar en verwerkt het resultaat in een rapport. Deze rapportage 

wordt elk kwartaal besproken in het teamoverleg van elk team en wordt opgenomen in 

de Kwartaalrapportage Kwaliteit en Veiligheid. 

Wie:                Bestuurssecretaris/kwaliteitsfunctionaris (rapporten uit ECD), kwaliteitsverpleegkundige 

(kwaliteitscontrole ECD, bespreking resultaten in teamoverleg, aanleveren rapportage 

bevindingen ten behoeve van Kwartaalrapportage Kwaliteit en Veiligheid). Teamleider 

wonen en zorg is eind verantwoordelijk. 

Onderwerp: Rapportage 

Doel: Rapporteren is van belang voor het vaststellen, verlenen, voortzetten, evalueren, over-

dragen en controleren van de zorg. Met een adequate en consequente rapportage:  

 Waarborgen we de continuïteit en kwaliteit van de zorg en van een goede samen-

werking; 

 Kunnen we een gang van zaken reconstrueren; 

 Voorkomen we fouten; 

 Honoreren we de rechten van de cliënt;  

 Leggen we verantwoording over het handelen. 

Planning: Bij de rapportage houden medewerkers zich aan de afspraken die vastgelegd zijn in de 

procedure Eenduidige werkwijze methodisch werken met het persoonsgericht zorgleef-

plan in het ECD. Tijdens elk teamoverleg neemt de kwaliteitsverpleegkundige met de 

medewerkers een rapportage door om samen te kijken waar verbetering mogelijk is 

(intervisie tijdens teamoverleg). 

Zorgmedewerkers ontvangen een naslagwerk waarin tips voor rapporteren volgens 

SOEP-methode, TIME model voor wondzorg, PES model voor zorgleefplan, inschakelen 

verpleegkundige achterwacht, benodigde info voor bellen medische dienst Warande. 

Het naslagwerk wordt door de kwaliteitsverpleegkundige in eerste instantie in Q1 op 1 
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afdeling geïntroduceerd en vervolgens (na eventuele aanpassing) in Q2 op de andere 

afdelingen.  

In Q2 wordt voor de SMF-ers en de huiskamermedewerkers een naslagwerk ontwikkelt 

en geïmplementeerd. 

Wie:  Kwaliteitsverpleegkundige in samen werking met de medewerkers 

Onderwerp:  Afname kosten inhuur derden  

Doel: Er wordt een afname verwezenlijkt betreft inhuur van derden zodat de kosten niet bo-

ven de € 700.000 euro uitkomen. 

Planning: Om ervoor te zorgen dat de kosten beperkt blijven wordt in het laatste kwartaal van 

2020 een plan van aanpak gemaakt om: 

 Formatie op orde te krijgen en houden; 

 Het ziekteverzuim onder controle te krijgen en houden; 

 Efficiënt gebruik te maken van de inzet van derden (bijvoorbeeld inzet van vaste 

ZZP’ers; deze zijn bekend met de organisatie en er zijn geen bijkomende kosten 

m.b.t. bemiddeling). 

Het plan van aanpak wordt met ingang van 1 januari 2021 gehanteerd. 

Wie: HR adviseur. 

Onderwerp:      Kennisniveau dementie en onbegrepen gedrag  

Doel:               Alle medewerkers beschikken over voldoende kennis van dementie en onbegrepen ge-

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

Planning: De in 2020 opgestarte coaching van medewerkers in het omgaan met bewoners met 

dementie en/of onbegrepen gedrag wordt in 2021 doorgezet door een coach van Waar-

digheid en Trots. Daarnaast zal de kwaliteitsverpleegkundige tijdens het meewerken in 

de zorg hierop coachen.  

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 Q1 2021  vindt omgangsoverleg ook plaats voor 

bewoners exclusief behandeling. 

In Q1 worden de facilitaire medewerkers geschoold ter verhoging van de kennis van 

dementie en onbegrepen gedrag, zodat ook handvatten verkrijgen over hoe om te gaan 

met deze bewoners. 

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

ching), teamleider wonen en zorg (regelen omgangsoverleg voor bewoners zonder be-

handeling) en contactverzorgenden/EVV-ers (deelname aan overgangsoverleg), kwali-

teitsverpleegkundige (coachen op de werkvloer) en leden werkgroep dementie en on-

begrepen gedrag (scholing facilitaire medewerkers). 
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Onderwerp:      MDO  

Doel:              Voor alle bewoners worden MDO’s tijdig en consequent uitgevoerd. Dat wil zeggen bin-

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

cliënt daarom vraagt. In elk MDO wordt het zorgleefplan geactualiseerd. Zie www.zorg-

leefplanwijzer.nl/zlp-informatie/wet-en-regelgeving.html  

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 (profiellijst ECD). Dit is 

niet alleen van belang voor de navolgbaarheid van gemaakte afspraken, maar het geeft 

ook inzicht of MDO’s conform afspraak hebben plaatsgevonden. 

 Het speerpunt voor 2021 is dat daadwerkelijk voor alle nieuwe bewoners binnen 6 we-

ken na verhuizing naar Vredenoord een MDO plaats vindt. 

Wie: Kwaliteitsverpleegkundige (planning en ondersteuning/coaching medewerkers tijdens 

MDO) en contactverzorgende/EVV-er (uitvoering MDO). 

Onderwerp:  Kennis indicatiestellingen  

Doel: De zorg wordt geleverd op basis van een actuele indicatie. Medewerkers beschikken 

over voldoende kennis en initiëren bij een verandering in de zorg tijdig een herindicatie. 

Voor de herindicatie levert de zorgmedewerker de benodigde informatie compleet aan-

geleverd bij de zorgbemiddelaar. 

Planning:         Medewerkers worden in het eerste kwartaal van 2021 bijgeschoold in kennis van ver-

eisten per ZZP en hoe een herindicatie in gang gezet moet worden. Scholing wordt 

opgenomen in de scholingskalender 2021. 

Wie:                De coördinator opleiden en ontwikkelen neemt scholing herindicaties op in de scholings-

kalender 2021. Contactverzorgenden/EVV-ers, verzorgenden 3IG en verpleegkundigen 

nemen deel aan de scholing die verzorgd wordt door de zorgbemiddelaar. 

Onderwerp: Inzet EVV  

Doel: Medewerkers die geschikt zijn bevonden (al dan niet met scholing/begeleiding) werken 

als EVV-er conform het nieuwe functieprofiel. 

Planning: In Q4 2020 is het proces voor de functiewijziging goedgekeurd door MT (actie HR) en 

heeft het een positief advies van de OR (actie bestuurder). In deze procesbeschrijving 

dient te zijn opgenomen dat de functie van Contactverzorgende vervalt en hoe dit pro-

ces vorm krijgt.  

In Q1 vindt een belangstellingsonderzoek onder de medewerkers (intern) plaats die op 

basis van diploma hiervoor in aanmerking komen. Hierop volgt de selectie en toewijzing 

op basis van voorwaarden zoals beschreven in de procesbeschrijving (actie HR en team-

leider W&Z). Indien er onvoldoende (geschikte) interne kandidaten aanwezig zijn, zal 

een vacature worden uitgezet voor het ontbrekende aantal FTE (actie HR). 

Vanaf Q2 werken de EVV-ers op basis van het nieuwe functieprofiel van EVV-er.  

http://www.zorgleefplanwijzer.nl/zlp-informatie/wet-en-regelgeving.html
http://www.zorgleefplanwijzer.nl/zlp-informatie/wet-en-regelgeving.html
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Wie: HR adviseur en teamleider wonen en zorg, met ondersteuning van coördinator opleiden 

en ontwikkelen.  

4.2. Wonen en welzijn 

Onderwerp:  Aanbod individuele activiteiten  

Doel: Er wordt een breed scala van individuele activiteiten aangeboden, afgestemd op de 

individuele behoeftes en wensen van onze  bewoners. 

Planning: Q4 2020 en Q1 2021; voor alle bewoners die deelnemen aan een huiskamer wordt een 

individueel activiteitenplan gemaakt en opgenomen in het ECD. In de huiskamers wor-

den op basis van de activiteitenplannen activiteiten aangeboden. 

 In Q1 wordt gecheckt of alle individuele behoeftes en wensen goed in de profielvragen-

lijst 1 Levensloop en Samenspel opgenomen zijn. Op basis van de wensen wordt geïn-

ventariseerd welke inzet van vrijwilligers benodigd is en deze gaan werven. 

Wie: Woonbegeleiders (invullen activiteitenplan en aanbieden activiteiten in huiskamers), 

teamleider welzijn en facilitair in samenwerking met medewerker welzijn (controle vol-

ledigheid profiellijst 1, inventarisatie behoefte aan vrijwilligers, werving vrijwilligers). 

Onderwerp:  Uitbreiding huiskamers Vredenoord 

Doel: Er zijn 2 nieuwe huiskamers gerealiseerd zodat voldaan kan worden aan de toenemende 

mate van behoefte aan aandacht van bewoners met een indicatie ZZP 5 of hoger. 

Planning: Voorbereidingen voor de nieuwe huiskamers zijn reeds getroffen. In 2021 worden de 

nieuwe huiskamers gerealiseerd. 

Wie: Bestuurder.  

Onderwerp:  Betrokkenheid mantelzorg 

Doel:               Mantelzorg is een essentieel onderdeel van het leven van onze bewoners. Mantelzorgers 

horen thuis in het leven van onze bewoners. Zij hebben altijd hun leven op een bepaalde 

manier gedeeld en idealiter blijven zij dat ook doen in Vredenoord. In de huidige cultuur 

worden familie en vrienden beschouwd als ‘bezoek’. Dat is vervreemdend en creëert 

afstand zowel tot de bewoner als tot de organisatie. Zwart-wit geformuleerd is Vreden-

oord er om de mantelzorgers te ondersteunen. Zij deden het tot aan de verhuizing naar 

Vredenoord, het groeide hen boven het hoofd en nu ondersteunt Vredenoord hen. 

                       Dit is een totaal andere benadering. En in veel situaties is het niet realistisch. Echter in 

díe situaties waarin sprake is van mantelzorg die van betekenis kan zijn, is dat heel 

belangrijk. 

                       Dit betekent zowel voor Vredenoord als voor de mantelzorger een totaal nieuwe manier 

van denken en doen. Vredenoord moet dit in gang zetten. 

Planning:         In Q1 wordt het bestaande document mantelzorgbeleid geëvalueerd en zo nodig aan-

gepast aan het nieuwe doel. 

Dit ver gelegen doel is niet in een jaar te bereiken, maar vereist een verandering van 

denken, van taal, van handelen. Wel is het de bedoeling dat de communicatie naar 
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nieuwe bewoners in 2021 in deze nieuwe stijl wordt gecommuniceerd. Voorts moeten 

medewerkers geschoold worden in deze denkwijze. Zo kan in de loop van een tweetal 

jaren een nieuwe verhouding ontstaan die én recht doet aan de menselijke waardigheid 

én in continuïteit mogelijkheid tot een goed leven in Vredenoord biedt. 

Wie: Bestuurder.  

4.3. Veiligheid 

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 (mo-

gelijk) inzetten van alternatieven hiervoor zijn terug te vinden in het ECD. Evenals de 

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

Planning:         Het stappenplan WZD wordt gevolgd; elk half jaar wordt er een verslag gemaakt voor 

de inspectie, elke maand vindt er voor elke afdeling een VBM-overleg plaats onder lei-

ding van de psycholoog. 

In Q4 2020 vinden bijscholingen WZD plaats. In 2020 is een coach van W&T gestart 

met het coachen van de om de overwegingen en navolgbaarheid van maatregelen en 

de (mogelijke) inzet van alternatieven beter zichtbaar te maken in het cliëntdossier. Dit 

wordt in 2021 doorgezet. 

Wie:               Bestuurssecretaris/kwaliteitsfunctionaris (verslaglegging naar de inspectie), coach W&T 

(coaching medewerkers) en teamleider wonen en zorg (eindverantwoordelijk voor juiste 

verslaglegging in ECD). 

Onderwerp:  Analyse VIM-meldingen  

Doel:               Alle VIM-meldingen zijn geanalyseerd op basisoorzaken en trends met de 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 op-

genomen, inclusief de genomen maatregelen en de resultaten daarvan. 

Wie:                Teamleider wonen en zorg en kwaliteitsverpleegkundige 

Onderwerp:  Monitoren antibioticagebruik  

Doel: We weten dat steeds meer bacteriën niet meer goed reageren op antibiotica. Dit komt 

doordat er in de wereld veel te vaak antibiotica gebruikt worden als het eigenlijk niet 

nodig is. Vredenoord wil haar bijdrage leveren in het tegengaan van resistentie. 

Planning: Vanaf Q1 wordt per team de aard (ATC-code) en prevalentie (%bewoners) van antibi-

oticagebruik gedocumenteerd. Tijdens elk teamoverleg wordt er gereflecteerd op de 

aard en omvang van het antibioticagebruik. 

 Antibiotica wordt alleen voorgeschreven als het echt nodig is. Medewerkers ondersteu-

nen bewoners bij het juist gebruik van antibiotica.  
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 Vanaf Q2 wordt met collega organisaties uit het lerend netwerk gereflecteerd op de 

aard en omvang van het antibioticagebruik. 

Wie:                Teamleider wonen en zorg in samenwerking met arts (reflectie antibioticagebruik tijdens 

teamoverleg en met collega organisaties uit het lerend netwerk). 

Onderwerp:  Monitoren antipsychoticagebruik  

Doel: Antipsychotica zijn weliswaar doeltreffende medicijnen, maar er zijn ook risico’s op bij-

werkingen. Artsen mogen antipsychotica in principe alleen voorschrijven bij een psychi-

sche aandoening, zoals delier, schizofrenie en een psychotische stoornis. Desondanks 

gebeurt het ook in andere situaties. Sommige artsen schrijven het bijvoorbeeld voor 

aan cliënten die zogenaamd probleemgedrag vertonen. Iets waar bijvoorbeeld demente 

ouderen last van kunnen krijgen. Vredenoord wil haar bijdrage leveren aan het waar 

mogelijk beperken van het antipsychoticagebruik.  

Planning: Vanaf Q1 wordt per team de aard (ATC-code) en prevalentie (%bewoners) van anti-

psychoticagebruik gedocumenteerd. Tijdens elk teamoverleg wordt er gereflecteerd op 

de aard en omvang van het antipsychoticagebruik. 

 Vanaf Q2 wordt met collega organisaties uit het lerend netwerk gereflecteerd op de 

aard en omvang van het antipsychoticagebruik. 

Wie:                Teamleider wonen en zorg in samenwerking met arts (reflectie antipsychoticagebruik 

tijdens teamoverleg en met collega organisaties uit het lerend netwerk). 

Onderwerp:  Ongeplande ziekenhuisopnames  

Doel: Een ongeplande ziekenhuisopname is een ingrijpende gebeurtenis voor een bewoner, 

dit wil Vredenoord waar mogelijk voorkomen. 

Planning:          Vanaf Q1 wordt per afdeling het aantal ongeplande ziekenhuisopnames geregistreerd, 

waarbij een onderscheid gemaakt wordt tussen ziekenhuisopnamen ten gevolge van: 

 Vallen, heupfractuur; 

 Luchtweginfectie/urineweginfectie; 

 Delier; 

 CVA; 

 Onbegrepen gedrag. 

Tijdens elk teamoverleg wordt er gereflecteerd op de aard en omvang van de onge-

plande ziekenhuisopnames. 

Vanaf Q2 wordt met collega organisaties uit het lerend netwerk gereflecteerd op de 

aard en omvang van de ongeplande ziekenhuisopnames. 

Wie:  Teamleider wonen en zorg in samenwerking met arts (reflectie ongeplande ziekenhuis-

opnamen tijdens teamoverleg en met collega organisaties uit het lerend  

  



Vredenoord | Kwaliteitsplan 2021 | Huidige situatie, plannen en voornemens 

 

 
 

20 

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:         In Q4 van 2020 heeft er training-on-the-job plaatsgevonden voor het aanbrengen van 

de borging/verbetercyclus én om teamleiders, staf en sleutelfiguren op te leiden. Dit 

vormt de basis voor het doorontwikkelen en behalen van het deelcertificaat Op weg 

naar continu leren.  

 In Q1 2021 vindt de cliëntenraadpleging en medewerkersraadpleging plaats. Op basis 

van de uitkomsten hiervan worden verbeteracties in gang gezet. 

Wie:                Teamleiders in samenwerking met sleutelfiguren (borging en draaiende houden van de 

verbetercyclus) en bestuurssecretaris/kwaliteitsfunctionaris (uitvoering medewerkers-

raadpleging en cliëntenraadpleging en monitoren voortgang). 

4.5. Leiderschap, governance en management 

Onderwerp:  Lerend netwerk  

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

bieders te leren en te verbeteren. Deelname is er op niveau van de bestuurder, be-

stuurssecretaris/kwaliteitsfunctionaris, HR en teamleiders. 

Planning: De contacten binnen het lerend netwerk zijn bedoeld om van elkaar te leren, maar ook 

om niet allemaal hetzelfde wiel uit te vinden. De deelnemers uit het lerende netwerk 

hebben vanuit dat oogpunt overleg met elkaar. De frequentie is per functionaris ver-

schillend. 

 Elke deelnemer uit het lerend netwerk rapporteert elk kwartaal in de Kwartaalrappor-

tage Kwaliteit en Veiligheid. 

Wie: De bestuurder, bestuurssecretaris/kwaliteitsfunctionaris, HR en teamleiders.            

4.6. Personeelssamenstelling (voldoende en vakbekwaam personeel) 

Onderwerp: Uitvoering opleidingsbeleid  

Doel: De vastgestelde scholingskalender 2021 wordt conform planning (vastgelegd in de 

scholingskalender) uitgevoerd.  

Planning: In Q4 van 2020 wordt de scholingskalender voor 2021 vastgesteld. De coördinator op-

leiden en ontwikkelen plant de scholingen minimaal 5 maanden vooruit zodat de scho-

lingen in het rooster (dat minimaal 3 maanden vooruit gepland wordt) meegenomen 

kunnen worden. In de kwartaalrapportage kwaliteit en veiligheid wordt de uitvoering 

van de scholingen gemonitord.  

Wie: Coördinator opleiden en ontwikkelen. 
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Onderwerp: Werkbezoek bij collega organisatie uit lerend netwerk 

Doel: Medewerker welzijn doet bij een collega organisatie inspiratie op voor het verhogen van 

het welzijnswerk (o.a. welzijnsactiviteiten, werven vrijwilligers) binnen Vredenoord. 

Planning: Q1; Werkbezoek bij collega organisatie. 

 Q2; Welzijnsbeleid voor Vredenoord ontwikkelen (conform eisen kwaliteitskader ver-

pleeghuiszorg) en ter goedkeuring voorleggen aan het MT. 

 Q3; Implementatie welzijnsbeleid. 

Wie: Teamleider welzijn en facilitair in samenwerking met medewerker welzijn (organiseren 

werkbezoek, ontwikkelen welzijnsbeleid en implementatie daarvan). 

Onderwerp: Krapte op de arbeidsmarkt 

Doel: De formatie is op orde. Vredenoord is een aantrekkelijke werkgever voor nieuwe en 

bestaande medewerkers. 

Planning: In Q2: 

 Wordt een gericht vacaturebeleid opgesteld en ter goedkeuring voorgelegd aan het 

MT; 

 Wordt er gewerkt aan een verbetering van het imago van Vredenoord en de uitstra-

ling naar buiten (bijv. social media, website); 

 Worden de contacten met onderwijsinstellingen versterkt; 

 Worden acties uitgevoerd om van Vredenoord een aantrekkelijke leerorganisatie te 

maken. 

In Q1 t/m Q4: 

Medewerkers voelen zich gezien en gehoord door: 

 (Team) overleg; 

 Jaargesprek; 

 Kennisinhoudelijke overleggen (verpleegkundig overleg, EVV overleg etc. 

Wie: HR adviseur in samenwerking met communicatiemedewerker en coördinator opleiden 

en ontwikkelen. 

Onderwerp: Exitgesprek 

Doel: Het doel van de exitgesprekken is probleemgebieden te achterhalen om zo te leren uit 

het vertrek van medewerkers en te zien wat er beter kan. 

Planning: HR plant in de week die voorafgaat aan het vertrek van de medewerker een exitgesprek. 

Dit tijdstip is bewust gekozen omdat de medewerker dan nog actief betrokken is bij 

Vredenoord en dan vrijuit kan praten omdat het afscheid immers toch nabij is. Het 

gesprek wordt gevoerd aan de hand van het Formulier bij beëindiging arbeidsovereen-

komst. 

 Om het vrijuit spreken te bevorderen worden de exitgesprekken gevoerd door de HR-

medewerker die de vertrekkende medewerker niet in zijn/haar portefeuille heeft. 
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 Elk kwartaal worden de uitkomsten van de exitgesprekken en daaruit voortvloeiende 

adviezen besproken in het MT. Hier worden besluiten genomen voor eventuele acties 

op organisatieniveau. 

Wie: HR adviseur. 

Onderwerp:  Ziekteverzuim 

Doel: Het gemiddelde ziekteverzuim bedraagt over 2021 maximaal 10%.  

Planning:         Over het gehele jaar wordt gewerkt aan het beperken van het ziekteverzuim door: 

 Inzet op verzuimpreventie door formatie op orde en basisroosters (managen van 

verwachtingen); 

 Kortdurend frequent verzuim terugdringen door gesprekken met teamleider (waar 

nodig in aanwezigheid van HR); 

 Verzuim inzichtelijk maken voor medewerkers (zonder namen i.v.m. AVG), bijvoor-

beeld in Weetjesmail teamleider of in de maandelijkse nieuwsbrief; 

 Middellang en langdurig verzuim actief en zorgvuldig begeleiden (teamleider met 

ondersteuning/advies van HR). 

Wie:                HR adviseur in samenwerking met de teamleiders. 

4.7. Gebruik van hulpbronnen 

Onderwerp:  Meerjarenonderhoudsplan  

Doel: Actueel meerjarenonderhoudsplan. 

Planning: Vanwege de financiële situatie van Vredenoord is in de jaren 2018 tot en met 2020 het 

onderhoudsplan minimaal uitgevoerd. In Q2 2021 wordt onderzocht wat de consequen-

ties hiervan zijn voor het onderhoud van het gebouw en wordt een nieuwe planning 

voor onderhoud vastgesteld. Implementatie vindt plaats vanaf Q3 2021. 

Wie: Teamleider welzijn en facilitair.  

Onderwerp: Duurzaamheid 

Doel: Vredenoord ontwikkelt door in duurzaamheid. Daarin is Vredenoord niet uit op grote 

klappen, maar juist op bewustwording en het plukken van laaghangend fruit. 

Planning: Reeds in 2020 worden TL lampen vervangen door LED. Dat wordt in 2021 doorgezet en 

wellicht verder uitgewerkt naar aan-/uitsensoren. 

 In Q4 2020 wordt met Intrakoop bekeken of er redelijkerwijs nog winst te behalen valt. 

Daarbij valt te denken aan elementen als: 

 Onderhoud en schoonmaak; 

 Afvalscheiding (circulair inkopen); 

 Hemelwater en grondwater; 

 Maaltijdingrediënten. 

Daar waar nog winst te behalen is wordt dat in 2021 opgepakt. 
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Wie: Facilitaire zaken  

Onderwerp: Inzet van technologie 

Doel:  Het levensgenot van de bewoner vergroten door toepassing van technologie en ICT. 

Planning: In 2021 wordt een verkenning gedaan naar de mogelijkheden van ‘alternatief snoeze-

len’. 

 In 2021 wordt geprobeerd een platform van ‘relaties van bewoners’ op te zetten die de 

moderne mogelijkheden binnen het bereik van de bewoner brengt.  

Wie:  Teamleider Facilitair en Welzijn, als coördinator van een extern betrokken en geïnteres-

seerd platform  

4.8. Gebruik van informatie 

Onderwerp:  Rapportage Kwaliteit en Veiligheid 

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

Planning: Uiterlijk 6 weken na afloop van een kwartaal is de rapportage Kwaliteits en Veiligheid 

vastgesteld in het MT.  

In de eerste week van een nieuw kwartaal ontvangt elk MT-lid een format voor het 

aanleveren van gegevens voor de kwartaalrapportage. In de derde week van het nieuwe 

kwartaal wordt de gevraagde informatie aangeleverd. De aangeleverde rapportage 

geeft concreet antwoord op wat de stand van zaken van de doelstelling en planning is, 

inclusief een analyse op trends en basisoorzaken. Als het gaat om uitslagen van metin-

gen; Wat vertelt deze uitkomst? Wordt de uitslag herkend? Vind je het goed genoeg of 

ga je actie ondernemen? 

In de vierde week van het nieuwe kwartaal wordt de conceptrapportage aangeboden 

aan het MT. 

Uiterlijk in de zesde week van het nieuwe kwartaal wordt de rapportage vastgesteld in 

het MT. 

Wie: MT-leden leveren gevraagde informatie aan bij de bestuurssecretaris/ kwaliteitsfunctio-

naris en zij verwerkt deze in het rapport.             

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 On-

dernemingsraad 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 leidingge-

venden 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.  


