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Voorwoord 

 

Het jaar 2021 kan niet los gezien worden van 2020 en de pandemie die de wereld in bedwang houdt.  

Ook op Vredenoord werden bewoners en medewerkers dit jaar weer besmet met het coronavirus. Maat-

regelen voor het indammen van het coronavirus volgden elkaar in snel tempo op. De getroffen maatre-

gelen waren van grote invloed op onze bewoners en hun familieleden, op onze medewerkers en vrijwil-

ligers. En natuurlijk had het ook invloed op de uitvoering van het Kwaliteitsplan 2021, niet alles wat we 

ons voorgenomen hadden kon (volledig) uitgevoerd worden.  

Tevens hadden we in 2021 te maken met een onder toezichtstelling van de IGJ (inspectie). We hadden 

de opdracht om half 2021 aan te tonen dat de kwaliteit weer opgepakt was en er zichtbaar betere 

resultaten konden worden aangetoond. Het resultaat was dat de IGJ ons in het tweede deel van 2021 

heeft aangegeven dat ze de resultaten hebben gezien en daarmee de ondertoezichtstelling hebben 

losgelaten. 

We hebben zaken die in 2021 niet zijn behaald weer meegenomen in dit nieuwe plan van 2022. Tevens 

zijn er nieuwe onderwerpen toegevoegd of de reeds aanwezig onderwerpen aangescherpt. Zo is het 

kwaliteitsplan voor 2022 tot stand gekomen.  

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 2022 wil ontwikkelen 

en verdere stappen wil maken naar een optimaal Vredenoord! 

 

Berry Quak, 

21 december 2021. 
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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 bewoners met een verblijfsindicatie woonachtig in locatie 

Vredenoord (ZP met of zonder behandeling); 

 Huisvesting, zorg en dienstverlening aan bewoners met een tijdelijke opname wens in locatie Vre-

denoord (KDO). 

Zorgverzekeringswet (in onderaannemingsschap) (Zvw): 

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

bewoners. 

Wet maatschappelijke ondersteuning (in onderaannemingsschap) (WMO): 

 Huishoudelijke ondersteuning voor zelfstandig wonende bewoners. 

Subsidies:  

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

dingen; 

 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 bewoners. 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 

bewoners 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 bewoners. Binnen de organisatie geldt de Zorgbrede Governancecode als be-

langrijk 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 bewoners.  

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. 

Normaliter verblijven er rond de 100 bewoners op Vredenoord. Vanwege een corona-uitbraak waren 

niet alle kamers bezet en was het aantal bewoners per 1 december 2021 derhalve lager. 

De zorgprofielmix van Vredenoord ziet er als volgt:  

Locatie Vredenoord  Aantal per 01-12-2021  

VPT 4 VV zonder behandeling 0 

VPT 5 VV zonder behandeling 0 

VPT 4 VV met behandeling 1 

VPT 5 VV met behandeling 0 

VPT 6 VV met behandeling 1 

ZZP 0 VV 1 

ZZP 4 VV zonder behandeling 18 

ZZP 5 VV zonder behandeling 11 

ZZP 6 VV zonder behandeling 9 

ZZP 4 VV met behandeling 0 

ZZP 5 VV met behandeling 36 

ZZP 6 VV met behandeling 6 

ZZP 7 VV met behandeling 2 

Totaal 85 
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2. Profiel personeelsbestand/personeelssamenstelling 2021 

 

 

 

Profiel personeelsbestand – FTE  
Verpleegkundige Niveau 3 (inc. WB) Niveau 2 Niveau 1 Facili-

tair 
Manage-
ment en 

staf 

Vrij-
wil-

ligers 

Gediplo-
meerd  

Leerling Gediplomeerd  Leerling Gediplo-
meerd  

Leer-
ling 

Gediplo-
meerd  

Leer-
ling 

4,00 4,78 14,11 7,78 8,39 nvt 3,67 nvt 18,14 11,94 80 
(aantal) 

 

In 2021 heeft Vredenoord veel leerlingen. Vredenoord wil zich inzetten als leerbedrijf voor de zorg. Het 

is een kweekvijver voor de aankomende jaren. Voor de komende jaren worden er minder leerlingen 

aangenomen omdat wij de kwaliteit van de opleiding willen borgen.  

Profiel personeelsbestand – instroom 
Verpleegkundige Niveau 3 (inc. WB) Niveau 2 Niveau 1 Facili-

tair 
Manage-
ment en 

staf 

Vrij-
wil-

ligers 

Gediplo-
meerd  

Leerling Gediplomeerd  Leerling Gediplo-
meerd  

Leer-
ling 

Gediplo-
meerd  

Leer-
ling 

0,89                   0,78 3,17                    1,56 0,72 0,11 1,22 4,61 3 

 

Binnen het management en staf heeft zich een vernieuwing plaatsgevonden om een professionele 

verbetering te maken binnen de organisatie.  

Profiel personeelsbestand – uitstroom 
Verpleegkundige Niveau 3 (inc. WB) Niveau 2 Niveau 1 Facili-

tair 
Manage-
ment en 

staf 

Vrij-
wil-

ligers 

Gediplo-
meerd  

Leerling Gediplomeerd  Leerling Gediplo-
meerd  

Leer-
ling 

Gediplo-
meerd  

Leer-
ling 

0,78 2,33 5,67 2,33 1,67 nvt 1,44 Nvt 1,35 3,44 10 

 

Gezien de onrustige periode van start 2021, zijn er meer medewerkers uitgestroomd dan ingestroomd.  

De leegtes zijn – wegens de krapte op de arbeidsmarkt en de Corona – ingevuld door ZZP-ers en 

uitzendkrachten 

Deze ZZP-ers/uitzendkrachten worden niet meegeteld in het overzicht.  
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3. Huidige situatie, plannen en voornemens  

Vredenoord heeft hard gewerkt om te voldoen aan het kwaliteitskader verpleeghuiszorg. Hoewel we 

mooi op weg zijn, zijn we nog niet op elk onderdeel daar waar we willen zijn.  

Om te bepalen waar we precies staan met de implementatie van het kwaliteitskader verpleeghuiszorg 

is door elk team het Kwaliteit meetinstrument Zicht op Kwaliteit ingevuld. Op basis daarvan wordt in dit 

hoofdstuk per onderdeel van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg beschreven hoe de huidige situatie 

op Vredenoord wordt ervaren; Waar zijn we trots op en wat gaat goed? Wat moet beter, wat zijn de 

knelpunten? Waar ligt de uitdaging en ambitie van Vredenoord.  

3.1. Persoonsgerichte zorg en ondersteuning 

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

Ook naasten worden hierbij betrokken, zij worden bijvoorbeeld in de gelegenheid gesteld om deel te 

nemen aan het MDO en er is een mogelijkheid om via CarenZorgt inzage te hebben in het ECD. 

Onze medewerkers kennen de wensen, be-

hoeften, mogelijkheden en verwachtingen 

van de bewoner. Deze zijn vastgelegd in di-

verse profiellijsten van het ECD en vormen 

de basis voor het zorgplan: 

- Levensloop en Samenspel; met hierin in-

formatie over wat van belang is te weten 

over de bewoner. 

- Risicosignalering en veilige zorg; met 

hierin systematisch vastgestelde veilig-

heidsrisico’s. 

- Cliëntprofiel; met aanwezige problema-

tiek en aandachtsgebieden plus professionele onderbouwing. 

- Eten en drinken; met informatie over voorkeuren en afspraken over smakelijk eten en drinken en in 

goede ambiance.  

Er is aandacht en begrip voor de bewoner en diens naasten, normen en waarden worden gerespecteerd. 

Het uitgangspunt is dat de bewoner binnen zijn/haar mogelijkheden zelf de regie kan voeren over leven 

en welbevinden. De medewerkers weten wat de bewoner zelf kan en wil en ondersteunen daarbij als 

dat nodig mocht zijn. Bij de afweging van veiligheidsrisico’s tegen kwaliteit van leven wordt het wel 

moeilijker om de eigen regie centraal te stellen, we zijn nog zo gewend om alle mogelijke veiligheidsri-

sico’s uit te sluiten.   

Om goed om te kunnen gaan met bewoners met onrustig/onbegrepen gedrag is bij medewerkers meer 

kennis nodig over dementie. Er heeft scholing onbegrepen gedrag plaatsgevonden, maar ook coaching 

on the job is nodig bij het nakomen van afspraken uit de benaderingsplannen en het rapporteren hier-

over. Er zijn 5 medewerkers opgeleid tot Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie (GVP-ers) die we 

samen met een kwaliteitsverpleegkundige gaan inzetten voor de coaching.  

De medewerkers kennen het informele netwerk van de bewoner en wat de behoefte van de bewoner is 

wat betreft het betrekken van dat informele netwerk, dat is vastgelegd in het ECD in de profiellijst 

Levensloop en goed samenspel.    
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Een kwaliteitsverpleegkundige heeft de medewerkers geschoold en gecoacht in het methodisch werken, 

inclusief het opstellen van het zorgleefplan. Het ECD wordt maandelijks zowel kwantitatief als kwalitatief 

getoetst. De audits laten een verbetering zien van het methodisch werken, het cliëntprofiel wordt beter 

ingevuld (overwegingen zijn zichtbaar), de vertaling van het cliëntprofiel naar het zorgplan is verbeterd, 

de doelen en acties zijn meer SMART geformuleerd, de standaard doelen zijn aan het verdwijnen en de 

bewoner wordt meer centraal gesteld. Coaching van de medewerkers bij het methodisch werken blijft 

continu nodig.  

De kwaliteitsverpleegkundige heeft Vredenoord per 1 september 2021 verlaten. De inzet van een kwa-

liteitsverpleegkundige is nodig, dit heeft een belangrijke meerwaarde bij het verhogen van de kennis en 

kunde van onze medewerkers. De vacature staat uit, maar is helaas nog niet ingevuld. 

Vredenoord beschikt sinds kort wel weer over een coach van Waardigheid en Trots. Naast het bieden 

van ondersteuning bij de verdere implantatie van de WZD gaat hij ook de medewerkers verder coachen 

in het methodisch werken met het ECD, inclusief het rapporteren. 

De afspraak is dat MDO’s binnen 6 weken na opname en vervolgens elk half jaar of vaker indien de 

situatie van de bewoner daarom vraagt plaatsvinden. Voor de bewoners inclusief behandeling loopt dit, 

voor de bewoners zonder behandeling verloopt dit moelijker en worden de termijnen niet altijd gehaald. 

Duidelijke afspraken met de huisarts hierover zijn nodig. 

Advanced care planning is onderdeel van gesprek tijdens elk MDO, afspraken rondom het levenseinde, 

en over wat de bewoner belangrijk vindt aangaande de kwaliteit van leven (bijvoorbeeld welke behan-

deling wel/niet of wel/geen ziekenhuisopname) worden geëvalueerd en opnieuw vastgelegd. 

Begin 2021 heeft de zorgbemiddelaar bijscholingen Kennis indicatiestellingen verzorgd. De medewer-

kers beschikken nu over voldoende kennis om zorgveranderingen op te merken en tijdig een herindicatie 

aan te vragen. Om de kennis op pijl te houden wordt de scholing in 2022 herhaald. 

Er is een goede multidisciplinaire samenwerking, zorgmedewerkers en behandelaren weten elkaar tijdig 

te vinden. De functie van CV-er is in 2021 doorontwikkelde naar EVV-er. Na een belangstellingsonder-

zoek onder de huidige medewerkers hebben 6 medewerkers zich aangemeld voor de opleiding tot EVV-

er, zij zijn in september gestart. In 2022 start een tweede groep. 

3.2. Wonen en welzijn 

Er is aandacht voor zingeving en ondersteuning bij levensvragen van de bewoner zoals eenzaamheid,  

verlies van functies en rouw. Er is een geestelijk verzorger van de Zevendedags Adventisten verbonden 

aan Vredenoord die de bewoners en naasten bijstaat. Op Vre-

denoord verblijven ook bewoners met een andere levensover-

tuigingen. Indien zij dat wensen wordt voor hen een geestelijk 

verzorger ingeschakeld die past bij hun levensovertuiging. 

Op de Parelhof sluit de leefomgeving aan op de wensen en 

behoeften van de bewoners. De inrichting van de huiskamers 

is aangepast zodat de bewoners minder prikkels krijgen. Ook 

is de ene huiskamer prikkelarmer dan de andere huiskamer; 

passend bij de groep bewoners die daar verblijft. De actieve 

selectie van de bewoners 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 bewoners rust. 

Op de somatisch afdelingen verblijven bewoners 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 bewoners die er verblijven en er zijn teveel prikkels. Plannen voor extra 
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huiskamers zijn nog niet gerealiseerd. Dit is mede door een bestuurswissel gestagneerd. Daarnaast 

moet de financiële situatie eerst scherp in beeld zijn alvorens er een besluit genomen kan worden. 

Er is aandacht voor het wooncomfort van onze bewoners. De bewoner kan zijn/haar kamer met eigen 

spullen inrichten. In de praktijk brengt dit soms wel problemen met zich mee. De inrichting van een 

kamer is dan bijvoorbeeld naar wens van de bewoner maar komt doordat er teveel spullen in staan in 

het geding met het veilig werken (bijvoorbeeld het gebruik van een tillift en het hygiënisch schoonhou-

den van de kamer).  

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

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

betrokkenen. Daar wilden we in 2021 verbetering in aanbrengen. Echter door alles wat er op Vredenoord 

speelde (corona, onder verscherpt toezicht van de inspectie staan, wisseling bestuurder) is dat maar 

ten dele gelukt. In het najaar van 2021 heeft er na lange tijd weer een mantelzorgavond plaatsgevon-

den. Deze werd druk bezocht en zeer gewaardeerd. In maart 2022 staat de volgende mantelzorgavond 

gepland. In 2022 gaan we het huidige mantelzorgbeleid evalueren en opnieuw implementeren. 

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 bewoners en bieden gezelligheid. Ze brengen de buitenwereld 

binnen. De inzet van vrijwilligers is nu nog veel gericht op groepsgebeuren, er is behoefte om dit ook 

meer te richten op individuele activiteiten met de bewoner. Dat is niet alleen prettig voor de bewoner, 

maar het kan ook een verlichting zijn voor de mantelzorger. 

3.3. Basisveiligheid 

Medicatieveiligheid 

In theorie is de medicatieveiligheid goed geregeld. Medewerkers die ingezet worden voor het klaarzet-

ten, aanreiken en toedienen van medicatie zijn daarvoor bevoegd en bekwaam. Er wordt gewerkt met 

Medimo, een elektronisch voorschrijf- en registratiesysteem. In Medimo staat per bewoner de BEM-code 

en is er altijd een actuele toedieningslijst beschikbaar. Alle benodigde medicatie-protocollen zijn aan-

wezig in het kwaliteitshandboek. De afspraak is dat medewerkers bij het delen van de medicatie een 

geel hesje dragen met daarop de tekst ‘Niet storen’. Ondanks dat blijkt uit de VIM-meldingen dat er 

veel medicatie-incidenten voorkomen. Op dit moment wordt door een Hbo-student op Vredenoord een 

onderzoek uitgevoerd naar de medicatieveiligheid. Nog dit jaar wordt daarvan de uitslag verwacht. Op 

basis daarvan zullen in 2022 verbeteringen doorgevoerd worden. 

Hygiëne en infectiepreventie 

Ten tijde van de corona-uitbraak bleek weer eens hoe belangrijk een goede hygiëne en infectiepreventie 

is en kwam het weer extra onder de aandacht van onze medewerkers. Een ziekenhuishygiënist werd 

ingeschakeld, haar adviezen voor een verbetering van de hygiëne werden doorgevoerd, protocollen 

werden opnieuw onder de aandacht gebracht.  

Een verpleegkundige is 14 uur per week vrijgesteld om de taak van Contactpersoon InfectiePreventie 

(CIP) uit te voeren. Zij is ook gestart met de opleiding Contactpersoon InfectiePreventie. Door deze 

opleiding doet ze kennis op over verspreiding van zorginfecties en de preventiemaatregelen conform de 

landelijke richtlijnen. De CIP gaat meehelpen met het ontwikkelen en implementeren van werkinstruc-

ties en krijgt een belangrijke rol in de nog in te stellen infectiecommissie.  

Decubitus 

Decubitus komt op Vredenoord op beperkte schaal voor. Mocht er een risico zijn op decubitus dan wordt 

dat tijdig gesignaleerd door observaties tijdens de verzorging en het halfjaarlijks invullen van de pro-

fiellijst risicosignalering veilige zorg. Bij een risico op decubitus worden maatregelen genomen. 
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Onvrijwillige zorg / Wet zorg en dwang 

De implementatie van de Wet zorg en dwang is nog niet voltooid. Vredenoord heeft ondersteuning van 

een coach van Waardigheid & Trots voor de implementatie van deze wet. 

In de periode januari tot en met november 2021 is er geen onvrijwillige zorg toegepast op Vredenoord. 

Wel zijn er maatregelen op vrijwillige basis toegepast. De regie van het toepassen van de (on)vrijwillige 

zorgt ligt bij de SO en psycholoog. Zij zijn ook degene die ervoor zorgen dat het stappenplan WZD 

gevolgd wordt. En zij zorgen ervoor dat de overwegingen voor het gebruik van vrijheidsbeperkende 

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

Evenals de betrokkenheid van de bewoner(vertegenwoordiger) en het besluit hiertoe. Dit is terug te 

vinden bij het onderdeel Maatregelen onderaan het zorgplan. 

In 2021 is De Visie op vrijheid en veiligheid geëvalueerd en opnieuw vastgesteld.  

In november stonden WZD-scholingen gepland, vanwege een nieuwe corona-uitbraak hebben deze 

deels plaatsgevonden.  In 2022 worden de WZD-scholingen opnieuw aangeboden. Het is de bedoeling 

dat alle medewerkers van Vredenoord deze scholing volgen. 

In 2021 is een beleid op vrijwillige/onvrijwillige zorg vastgesteld. In dat beleidsdocument is een globaal 

stappenplan opgenomen om te komen tot een opendeurbeleid. Dit stappenplan wordt in Q4 2021 ge-

concretiseerd. Voor de uitwerking hiervan is een projectgroep WZD ingesteld. 

3.4. Leren en werken aan kwaliteit 

Het leren en verbeteren van kwaliteit komt in 2022 nog prominenter op de agenda te staan.  

Vredenoord werkt met een jaarlijks opnieuw op te stellen kwaliteitsplan maar nog niet met teamplannen 

die daar een afgeleide van zijn. In 2022 gaat elk team werken met een eigen teamplan. 

Tijdens overleggen en de overdracht is er ruimte voor reflectie en feedback op werken aan kwaliteit. 

De uitvoering daarvan is in ontwikkeling. Het middenkader was lange tijd niet stabiel en bij medewerkers 

was het gevoel van veiligheid – nodig om samen te kunnen reflecteren en elkaar van feedback te kunnen 

voorzien – niet altijd aanwezig. Vanaf 1 september 2021 zijn de posten van teamleider weer allemaal 

bezet en kan er weer gebouwd worden.  

Er worden veelvuldig VIM-meldingen van allerlei aard gedaan. Echter door de wisseling teamleiders en 

het ontbreken van een kwaliteitsverpleegkundige is de analyse van deze meldingen gestagneerd. Hier-

door wordt niet duidelijk wat trends zijn en wordt er nog onvoldoende geleerd van deze meldingen. 

Er wordt gewerkt aan de voorwaarden voor een cultuur gericht op leren en verbeteren. De medewerkers 

ervaren nu meer dan voorheen een open houding van leidinggevenden en het management. Het be-

spreken van verbetermogelijkheden in het team en daarmee verder aan de slag gaan vindt nog niet 

structureel plaats. Dit wordt één van de pijlers in 2022. 

Nadat steeds duidelijker werd dat het systeem van Improve360 geen uitvoering kon geven aan onze 

wensen voor een kwaliteitsmanagementsysteem werd het draagvlak binnen het MT om met dit systeem 

te blijven werken steeds kleiner. Daarom werd besloten hiermee te stoppen. 

Er wordt nu gewerkt met een maandmonitor. In de maandmonitor wordt maandelijks per team verslag 

gedaan van personeelsindicatoren (o.a. verzuim, bezetting, aantal in/uit dienst), kwaliteitsindicatoren 

(o.a. klachten, VIM, MIM, borging ECD, calamiteiten) en de voortgang van het kwaliteitsplan en de 

scholingskalender. Het is nog zoeken naar een juiste versie, nu wordt het nog teveel als een admini-

stratieve belasting ervaren en te weinig als een instrument dat helpt om tijdig aan de juiste knoppen te 
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kunnen draaien. Een doorontwikkeling van de maandmonitor is nodig. Vervolgens wordt in 2022 beke-

ken in hoeverre de maandmonitor voldoet aan de eisen die het kwaliteitskader aan een kwaliteitsma-

nagementsysteem stelt, maar ook of deze voldoet aan onze behoefte aan stuurinformatie. 

3.5. Leiderschap, governance en management 

Vredenoord beschikt op organisatieniveau over een visie. Wanneer je aan een willekeurige medewerker 

zou vragen wat deze visie is, is de kans groot dat hij/zij dat niet kan vertellen. Om het handelen in de 

praktijk meer in lijn te brengen met de organisatievisie is meer bekendheid nodig en een vertaalslag 

van de organisatievisie naar een visie op teamniveau. 

Met de aanstelling van een nieuwe vaste bestuurder en vaste teamleiders zorg en wonen is er meer 

rust in de organisatie gekomen. Er wordt weer meer leiding en sturing ervaren, men kan weer bij iemand 

terecht, er is structuur. En hoewel processen altijd beter gestroomlijnd kunnen worden, ook van de 

ondersteunende diensten wordt voldoende ondersteuning ervaren. 

Vredenoord beschikt niet over een Verpleegkundige Advies Raad (VAR). Nu er meer rust is in de orga-

nisatie is de tijd daar om een VAR op te richten. 

3.6. Personeelssamenstelling (voldoende, gemotiveerd en vakbekwaam personeel) 

Er wordt een zorgelijk personeelstekort ervaren, het ziekteverzuim is hoog (gelukkig wel dalende) en 

het is moeilijk om nieuw vast personeel te vinden. Het lukt niet om de roosters dicht te krijgen met vast 

eigen personeel, er wordt veel van de creativiteit van de planners en flexibiliteit van de medewerkers 

verwacht. En toch ontkomt Vredenoord niet aan de (dure) inzet van ZZP-ers en uitzendkrachten.  

 

 

 

Vredenoord krijgt nu ondersteuning van Waardigheid & Trots bij het werken met de toolkit personeels-

samenstelling. Deze toolkit helpt om inzicht te krijgen in de huidige en gewenste personeelssamenstel-

ling en om deze beter af te stemmen op de zorgvraag, wensen en behoeften van de bewoners. 

De toolkit is inmiddels gevuld met de gegevens van Vredenoord, een eerste bespreking onder leiding 

van de coach van Waardigheid & Trots is gepland. Implementatie vindt plaats in 2022. 

Vredenoord heeft een abonnement op de Vilans kick-protocollen. Deze protocollen zijn altijd actueel en 

beschikbaar voor alle medewerkers. Overige protocollen, richtlijnen en beleidsdocumenten zijn opgeno-

men in een kwaliteitshandboek wat voor iedereen via intranet toegankelijk is.  

In 2021 is er een nieuw Strategisch opleiding- en ontwikkelbeleid vastgesteld. Het doel van dit beleid is 

het verbreden en verdiepen van kennis, vaardigheden en attitude van medewerkers zodat zij onze 

bewoners doeltreffend kunnen begeleiden naar een waardevol kwalitatief leven, om de strategische 

ambities van Vredenoord waar te kunnen maken en om medewerkers meer voldoening in hun werk te 
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geven. In een jaarlijkse scholingskalender wordt vastgelegd welke scholingen er dat jaar gaan plaats-

vinden. Medewerkers merken dat Vredenoord in ontwikkeling is, dat het Strategisch opleiding- en ont-

wikkelbeleid en de scholingskalender daaraan bijdragen. Intervisie, casuïstiekbesprekingen, reflecteren  

en het onderling uitwisselen van kennis gebeurd nog te weinig. Dat wordt in 2022 opgepakt. 

Vredenoord heeft een overeenkomst met REIN. REIN is een programma dat leren en ontwikkelen sti-

muleert en faciliteert. Via REIN kunnen medewerkers e-learnings doorlopen. 

Er is behoefte aan ontwikkelgesprekken, door de vele wisselingen van leidinggevenden hebben deze in 

2021 mondjesmaat plaatsgevonden. Er is een procedure voor het voeren van functioneringsgesprekken, 

deze voldoet echter niet meer. Er wordt een procedure voor ontwikkelgesprekken gemaakt en in 2022 

zal met elke medewerker een ontwikkelgesprek worden gevoerd. 

Het voeren van exitgesprekken is weer opgepakt, deze worden uitgevoerd door HR en bij uitzondering 

door een teamleider. De exitgesprekken worden anoniem terug gerapporteerd in de maandmonitor van 

het kwartaal zodat de anonimiteit gewaarborgd blijft. Bij de bespreking wordt gekeken welke verbeter-

punten we hieruit kunnen halen.  

3.7. Gebruik van hulpbronnen 

Er wordt gebruik gemaakt van een alarmeringssysteem en domotica, deze zijn echter aan vervanging 

toe. Ook omdat Vredenoord met leefcirkels wil gaan werken. Onderzocht wordt of er een lening mogelijk 

is om deze investering in 2022 te kunnen doen.  

Materialen en hulpmiddelen zijn voldoende beschikbaar. Het afgelopen jaar zijn alle medicijnkamers 

opnieuw ingedeeld, er is een beter overzicht van waar alles opgeslagen is en er is nu een beter overzicht 

van wat bijbesteld moet worden. 

Medewerkers ervaren dat de ondersteunende diensten bereikbaar en faciliterend zijn, ze merken dat er 

bij financiën en HR werkwijzen aangepast en gemoderniseerd worden.  

3.8. Gebruik van informatie 

Een onderdeel van Improve360 was het opvragen van feedback bij bewoners en medewerkers. Van-

wege de eerder beschreven stagnatie in het werken met Improve360 heeft dat niet plaatsgevonden. In 

2022 wordt een cliënttevredenheidsonderzoek en een medewerkerstevredenheidsonderzoek uitge-

voerd. 

In het najaar van 2021 heeft de Cliëntenraad wel een enquête uitgevoerd onder bewoners en mantel-

zorgers. Bij het schrijven van dit kwaliteitsplan was het resultaat van deze enquête nog niet bekend. 

Mocht daar aanleiding toe zijn dan zullen verbetermaatregelen getroffen worden. 

Nog niet alle administratieve systemen zijn efficiënt en effectief ingericht. Wel is het zo dat de meeste 

processen beschreven zijn, maar ondanks dat worden er werkzaamheden gedaan die eigenlijk overbodig 

zijn. Om onze bedrijfsprocessen beter te laten verlopen gaan we per 1 januari 2022 werken met AFAS, 

voorbereidingen daartoe worden getroffen. In eerste instantie gaat het daarbij om het invoeren van alle 

medewerkersbestand en de salarissen. Vanaf februari gaat er ook gewerkt worden met de module 

werving en selectie. 
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4. Leren en verbeteren 

 

 

 

 

 

  

“Laat je nieuwsgierigheid je leiden naar de paden 

die minder bewandeld zijn”. Bobby Chiu. 

4.1. Persoonsgerichte zorg en ondersteuning 

4.1.1. Eigen regie van de bewoner 

Dit onderwerp heeft een relatie met 4.2.1 Onderwerp Zinvolle dagbesteding.  

Doel:                De bewoner kan – binnen zijn/haar mogelijkheden – zelf regie over leven en 

welbevinden voeren: 

1. Zorgverleners weten wat de bewoner zelf kan en wil. Zij ondersteunen de 

bewoner alleen als het nodig is of als hij er om vraagt. 

2. Zorgverleners geven bewoners zoveel mogelijk eigen regie. Veiligheidsrisico’s 

worden goed afgewogen tegen kwaliteit van leven. 

3. Zorgverleners signaleren een toename van kwetsbaarheid bij bewoners en dit 

wordt besproken in het multidisciplinaire team. Met bewoner wordt het ge-

sprek gevoerd over wat zinvolle en haalbare doelstellingen zijn voor de zorg 

en behandeling. 

Acties en planning:    De 3 teamleiders stellen uiterlijk 15 januari een groep medewerkers samen voor 

de inventarisatie van wanneer/waarop elke afzonderlijke bewoner de eigen regie 

wil hebben. 

 De medewerkers worden uiterlijk 1 februari door de teamleiders geïnstrueerd 

over hoe de inventarisatie uit te voeren. Uiterlijk 1 april 2022 is de inventarisatie 

afgerond. 

 De teamleiders bieden in april de inventarisatie, inclusief een voorstel met acties 

die nodig zijn om de hierboven genoemde doelstelling te behalen aan het MT aan 

ter bespreking.  

 In april wordt in het MT-overleg vastgesteld welke acties, op welke termijn, uit-

gevoerd worden ter realisatie van de hierboven genoemde doelstelling. 

De uitvoering van de acties wordt in het MT gemonitord via de maandmonitor. 

Wie:                 MT 
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4.1.2. Nabijheid, vertrouwen, begrip 

Dit onderwerp heeft een relatie met 4.1.6 Onderwerp MDO.  

Doel:                Bewoners ervaren nabijheid, geborgenheid, vertrouwen en begrip. Zij worden 

met respect behandeld: 

1. Zorgverleners spreken altijd respectvol over en met bewoners. 

2. De bewoner ervaart geborgenheid, vertrouwen en begrip. 

3. De bewoner wordt gezien en gehoord, ook als hij/zij een rustiger karakter 

heeft. 

4. Er wordt goed omgegaan met bewoners met onrustig/onbegrepen gedrag, 

aandacht, betrekken psycholoog, afspraken over benaderingswijze maken, 

vastleggen en nakomen. 

Acties en planning:    Elke kwartaal analyseren de teamleiders de VIM-meldingen, MIM-meldingen en 

klachten. De kwaliteitsfunctionaris inventariseert de trends in de VIM-meldingen, 

MIM-meldingen en klachten. 

 In april, juli, oktober en januari worden in het MT de analyses en trends bespro-

ken van het daaraan voorafgaande kwartaal. In het MT wordt bepaald welke 

acties nodig zijn. 

De uitvoering van de acties wordt in het MT gemonitord via de maandmonitor. 

Wie:                 MT 

4.1.3. Netwerk bewoner 

Doel:                Bewoner wordt ondersteund om zijn netwerk in stand te houden of uit te breiden: 

1. Zorgverleners kennen het informele netwerk/de familie van de bewoner. 

2. Zorgverleners weten wat de behoefte is van de bewoner, wat betreft het be-

trekken van het informele netwerk. 

3. Naasten worden geholpen bij het vinden van ondersteuning indien zij hier 

behoefte aan hebben. 

Acties en planning:     Cultuuromslag bewerkstelligen zodat de medewerkers werken vanuit de mindset  

‘hoe kunnen we betekenisvol zijn voor onze bewoners’. Het uitgangspunt hierbij 

is dat het bestaande netwerk van de bewoner in tact blijft.  

 In de tweede week van januari wordt het huidige netwerk van de bewoners ge-

ïnventariseerd. Informatie hiervoor wordt door de kwaliteitsfunctionaris gefilterd 

uit het cliëntprofiel (ECD).  De inventarisatie wordt voor 1 februari besproken in 

het MT. Hier worden conclusies getrokken op basis waarvan uit te voeren acties 

bepaald worden. 

De uitvoering van de acties wordt in het MT gemonitord via de maandmonitor. 

Wie: MT 
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4.1.4. Zorgleefplan op orde 

Doel:                Cliëntdossiers en zorgplannen voldoen aan de richtlijnen en zijn op orde: 

1. Iedere bewoner beschikt binnen 6 weken na opname over een ZLP en medisch 

plan. 

2. Binnen 24 uur zijn medicatie, dieet, hulpvraag, eerste contactpersoon en han-

delen bij calamiteiten vastgelegd in een concept-ZLP en medisch plan. 

3. Het ZLP is opgesteld door een tenminste niveau 3 zorgverlener. 

4. Het medisch plan is opgesteld door de SO/huisarts. 

5. De zorgprofessionals volgen de richtlijnen voor gebruik van het zorgleefplan.  

6. De zorgprofessionals werken multidisciplinair en gezamenlijk, met een actueel 

ZLP, dat werkelijk verbinding houdt met de uitvoering van zorg. 

7. De zorgprofessionals hebben inzicht in de situatie, het zorg-/behandelproces 

van de bewoner. 

8. Er wordt voldoende, maar niet teveel geregistreerd. 

Acties en planning:    Ter realisatie van de punten 1 t/m 4: 

- Teamleiders zorg bepalen uiterlijk 1 februari samen met de EVV-ers hoeveel 

uren er binnen het team noodzakelijk zijn om aan de punten 1 t/m 4 te kunnen 

voldoen. 

- In februari in het MT de uitkomsten bespreken en acties op uitzetten. 

- De uitvoering van de acties wordt in het MT gemonitord via de maandmonitor. 

 Ter realisatie van de punten 5 t/m 7: 

- De teamleiders zorg inventariseren in februari samen met elk team wat zij per 

1 juli 2022 bereikt willen hebben.  

- Vervolgens stellen zij uiterlijk 28 februari per team een plan van aanpak op 

met de acties die nodig zijn om het gewenste resultaat te behalen. 

- De voortgang van de plannen van aanpak wordt gemonitord via de maand-

monitor. 

 Ter realisatie van punt 8: 

- De bestuurder maakt in januari in de organisatie kenbaar aan welke wettelijk 

verplichte registraties wij ons moeten houden. 

- Iedereen draagt zorg voor de wettelijke registratie op het eigen verantwoor-

delijkheidsgebied. 

- In juli wordt in het MT geëvalueerd of er resultaat zichtbaar is op het niet 

teveel registreren, maar wel voldoende conform de wettelijke verplichte regi-

straties. 

Wie:              MT 
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4.1.5. Methodisch werken   

Doel: Zorgverleners werken methodisch en dit is terug te zien in het cliëntdossier: 

1. Zij kennen de levensloop van de bewoner en het cliëntprofiel. 

2. Zij lezen voor aanvang van de zorg de rapportage, ze kennen de actuele situ-

atie. 

3. Ze vertalen de doelen naar acties per domein en volgen deze.  

4. Ze voeren bij opname, ter voorbereiding van het MDO en tussentijds wanneer 

de situatie van de bewoner daarom vraagt een risico-inventarisaties uit en 

vullen hiervoor de profiellijst Risicosignalering en veilige zorg in.  

5. Ze nemen geconstateerde risico’s op in het cliëntprofiel; wat speelt er, is er 

actie nodig, waarom wordt het wel/niet opgenomen in het zorgplan (pro-

bleem, oorzaak, symptomen en professionele afweging) 

6. Ze rapporteren op doelen, beschrijven welk gedrag zij constateren of hoe een 

bewoner op de zorgverlening reageert 

7. Ze kunnen vertellen waarom zij de zorg zoals verricht, geleverd hebben. 

Acties en planning:    In samenwerking met de coach van W&T loopt inmiddels team- en individuele  be-

geleiding ter borging van het methodisch werken. Dit loopt in het eerste half jaar 

van 2022. De voortgang wordt maandelijks gemonitord in het kwaliteitsteam en 

verslaglegging vindt plaats door de teamleiders in de maandmonitor.  

Wie:                 Kernteam Kwaliteit 

4.1.6. MDO 

Dit onderwerp heeft een relatie met  4.1.2 Onderwerp Nabijheid, vertrouwen, begrip.  

Doel:                Binnen 6 weken na inhuizing en minimaal 2x per jaar wordt een MDO gehouden 

en afspraken die daarin worden gemaakt worden vastgelegd en nagekomen: 

1. De  juiste professionals zijn (zorgverlener, arts, psycholoog e.d.) zijn aanwezig 

bij het MDO. 

2. De bewoner en mantelzorger zijn aanwezig en betrokken. 

3. Doelen en afspraken worden vastgelegd in het zorgleefplan. 

4. Doelen en afspraken worden uitgevoerd en gevolgd. 

5. Van elk MDO wordt een MDO-verslag gemaakt en via CarenZorgt gedeeld met 

de bewoner/mantelzorger. 

Acties en planning:    De MDO’s voor de bewoners met behandeling zijn georganiseerd. Er is aandacht 

nodig voor de MDO’s voor de bewoners zonder behandeling.   

 Uiterlijk 1 februari neemt bestuurder contact op met de huisarts om samen vast 

te stellen wat nodig is om voor zijn bewoners 2 keer per jaar een MDO te laten 

plaatsvinden. De gemaakte afspraken worden teruggekoppeld naar de teamlei-

ders die zorgdragen voor de naleving van de afspraken. 

Teamleiders onderzoeken in Q1 in hoeverre de MDO-vragenlijst de inventarisatie 

van de ervaren nabijheid en vertrouwen borgt. Afhankelijk van de uitkomst in Q2 

acties doorvoeren. 
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In het Kernteam Kwaliteit wordt in juli het resultaat van het eerste half jaar ge-

ëvalueerd. 

Wie:    Bestuurder,  teamleiders en Kernteam Kwaliteit.  

4.1.7. Denken vanuit de bewoner 

Doel:                De huidige cultuur van het den-

ken vanuit de organisatie is om-

gezet naar denken vanuit de be-

woner (oftewel cultuurverande-

ring van bejaardentehuis naar 

verpleeghuis). 

Acties en planning:   De HR-manager en bestuurder 

stellen een programma op om dit 

te bewerkstelligen. Planning is 

om het programma eind Q1 2022 te presenteren aan het MT. 

 De acties die daaruit voortvloeien worden via de maandmonitor gemonitord. 

Wie:                 HR en bestuurder. 

 

4.2. Wonen en welzijn 

4.2.1. Zinvolle dagbesteding 

Dit onderwerp heeft een relatie met 4.1.1 Onderwerp Eigen regie van de bewoner.  

Doel:                Er is aandacht voor en ondersteuning bij activiteiten die voor de bewoner het 

leven de moeite waard maken: 

1. De zorgverleners geven de bewoner naar eigen wens/behoefte in overleg met 

de naaste(n) de dagelijkse persoonlijke verzorging van lichaam en kleding. 

2. Is er aandacht voor bed, bad, toiletgang, haardracht, make-up, bril, gehoor-

apparaat, kledingkeuze. 

Acties en planning:    Ter realisatie van de punten 1 en 2: 

- Hiervoor wordt aangesloten bij de acties van het onderwerp Eigen regie van 

de bewoner.  

- In april is op basis van de inventarisatie duidelijk waar de behoefte van de 

bewoners ligt.  

- In het door de teamleiders op te stellen voorstel worden ook acties opgeno-

men die bijdragen aan een zinvolle dagbesteding. 

- Teamleider vraagt aan de coördinator groepsverzorging om eind februari met 

een plan van aanpak te komen voor dagbesteding in de huiskamers. Deze 
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input wordt door de teamleiders meegenomen bij het schrijven van het hier-

voor genoemde voorstel. 

- In april wordt in het MT-overleg vastgesteld welke acties, op welke termijn, 

uitgevoerd worden ter realisatie van de hierboven genoemde doelstelling. 

- De acties worden gemonitord via de maandmonitor. 

Wie:                 MT en Kernteam Kwaliteit 

4.2.2. Mantelzorgers en vrijwilligers 

Doel:                Er is aandacht voor familieparticipatie en vrijwilligersinzet: 

1. Naaste(n) krijgen de ruimte om in de zorg en ondersteuning te participeren.  

2. Er zijn vrijwilligers aanwezig en deze werken samen met de zorgverleners. 

Afspraken rondom de inzet zijn helder voor alle betrokkenen. 

3. De vrijwilligers kennen de bewoners voldoende om hen goed te begeleiden. 

4. Het beleid en de afspraken over familieparticipatie en vrijwilligersinzet is be-

kend bij de medewerkers. 

5. De vrijwilligers hebben scholing gekregen voor de groep waarmee ze werken. 

Acties en planning:     In Q1 wordt het bestaande Mantelzorgbeleid geüpdatet door de zorgbemiddelaar, 

teamleider facilitair en welzijn en de bestuurssecretaris. De geüpdatete versie 

wordt eind Q1 aan het MT aangeboden ter vaststelling. Op basis van de nieuwe 

versie worden acties uitgezet en gemonitord via de maandmonitor. 

In Q1 wordt het bestaande Vrijwilligersbeleid geüpdatet door HR. De geüpdatete 

versie wordt eind Q1 aan het MT aangeboden ter vaststelling. Op basis van de 

nieuwe versie worden acties uitgezet en gemonitord via de maandmonitor. 

De opleidingsfunctionaris neemt in de scholingskalender 2022 scholingen op die 

nodig zijn voor vrijwilligers op basis van de doelgroep waarvoor ze ingezet wor-

den. In juli wordt in het MT geëvalueerd in hoeverre de scholingen effect hebben. 

In Q1 stelt het MT een profiel op voor een Mantelzorgondersteuner. In Q 2wordt 

een mantelzorgondersteuner aangesteld. 

Wie:                 MT 

4.2.3. Wooncomfort 

Doel:                Bewoners ervaren een veilige, passende en schone woonomgeving en gastvrij-

heid: 

1. De inrichting is aangepast aan behoeften en passend. De ambiance is prettig. 

2. De privé-, verkeers- en gedeelde ruimten zijn schoon en veilig ingericht. 

3. De bewoner kan zijn/haar kamer met eigen spullen inrichten. 

Acties en planning:     Teamleider facilitair en welzijn toetst in Q1 de huisregels van Vredenoord aan de 

huidige standaard. Het resultaat wordt in maart voorgelegd aan het MT. 

Indien op basis van de toets acties nodig zijn worden deze in Q2 doorgevoerd. 
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We zijn in afwachting van de uitkomsten van een enquête welke de CR uitgevoerd 

heeft onder de bewoners en mantelzorgers. Afhankelijk van de uitkomst hiervan 

kan het is mogelijk ook nodig om acties uit te zetten om het wooncomfort voor 

onze bewoners te verhogen.  

Wie:                 MT 

4.2.4. Maaltijden 

Doel:                Bewoners ervaren goede maaltijden,  met de juiste voedingswaarden in een pret-

tige ambiance: 

1. Bewoners die dat willen en kunnen worden betrokken bij het koken. 

2. Medewerkers vragen aan de bewoners of zij de maaltijd smakelijk vinden. 

3. De bewoners krijgen een maaltijdkeuze voorgelegd, aangepast aan dieetvoor-

keur, geloofs- of levensovertuiging. 

4. De maaltijden smaken goed. 

5. Er is aandacht voor de juiste voeding(s)waarde. 

6. Is er aandacht voor mondzorg. 

Acties en planning:    Ter realisatie van de punten 1 tot en met 5: 

We zijn in afwachting van de uitkomsten van een enquête welke de CR uitgevoerd 

heeft onder de bewoners en mantelzorgers. Afhankelijk van de uitkomst hiervan 

kan het is mogelijk ook nodig om acties uit te zetten in het kader van maaltijden. 

Mogelijk dat het nodig is om in Q2 de bewonersvoedingscommissie opnieuw op 

te starten. 

In Q1 onderzoekt de teamleider facilitair en welzijn waarom het afhankelijk van 

de plaats waar je eet verschillen zijn in keuzemogelijkheden voor het menu. Het 

resultaat wordt in maart voorgelegd aan het MT. Wanneer er acties nodig zijn 

worden deze in Q2 doorgevoerd. 

Ter realisatie van punt 6: 

- De aandachtsvelder mondzorg wordt gevraagd om eind Q1 met een plan van 

aanpak te komen voor 2022.  

- Het plan van aanpak wordt eind Q1 besproken in het Kernteam Kwaliteit al-

waar het vastgesteld wordt. 

- De voortgang van de uitvoering van het plan van aanpak mondzorg vindt 

plaats in het Kernteam Kwaliteit. Het resultaat wordt door de teamleiders be-

schreven in de maandmonitor.  

Wie:                 MT 
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4.2.5. Geestelijke verzorging 

Doel:                Bewoners ervaren …….. 

Acties en planning:     Bestuurder maakt in januari een afspraak met de geestelijk verzorger om samen 

met hem de doelstelling concreet vast te stellen. Eind januari moet dat duidelijk 

zijn. 

Op basis van de doelstelling worden acties uitgezet. De voortgang hiervan wordt 

gemonitord via de maandmonitor.    

Wie:                 Bestuurder 

 

4.3. Veiligheid 

4.3.1. Medicatieveiligheid - Bevoegd en bekwaam 

Doel:                De zorgverleners zijn bevoegd en bekwaam in het klaarzetten, aanreiken en toe-

dienen van medicatie: 

1. De zorgverleners die medicatie delen zijn bevoegd en bekwaam om dat te 

doen. 

2. Ze weten voldoende van werking en bijwerking van het medicijn. Indien nodig 

wordt dit actief opgezocht. 

3. Er is een uitvoeringsverzoek indien dit nodig is (bij voorbehouden handelingen 

en bij een aantal risicovolle handelingen) en zijn deze beschikbaar. 

Acties en planning:   De aandachtsvelders medicatie stellen in januari een plan op om in 2022 de hier-

boven beschreven doelstelling te realiseren. Hierbij worden de resultaten van het 

onderzoek medicatieveilig-

heid meegenomen. Dit on-

derzoek wordt op dit mo-

ment uitgevoerd door een 

Hbo-student.   

Het plan van aanpak wordt 

eind januari ter vaststelling 

voorgelegd aan het Kern-

team Kwaliteit.  

De voortgang van het plan van aanpak wordt gemonitord in het Kernteam Kwa-

liteit en beschreven door de teamleiders in de maandmonitor.  

De scholingen die nodig zijn om bevoegd en bekwaam te blijven worden door de 

opleidingscoördinator meegenomen in de scholingskalender 2022.  

Wie:                 Kernteam Kwaliteit 
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4.3.2. Medicatieveiligheid - Zorgvuldig werken 

Doel:                Zorgverleners werken zorgvuldig en geconcentreerd bij het delen van de medi-

catie: 

1. Ze werken zorgvuldig en geconcentreerd. 

2. Er zijn maatregelen getroffen die maken dat medewerkers zorgvuldig en ge-

concentreerd kunnen werken, bijvoorbeeld: hesjes, niet telefonisch bereik-

baar zijn. 

3. Zorgverleners maken altijd gebruik van een actuele toedienlijst. 

Acties en planning:    Teamleiders en aandachtsvelders medicatie zien erop toe dat de eerder genomen 

maatregelen om zorgvuldig medicatie te kunnen delen (telefoon uit, hesjes niet 

storen aan etc.) weer gehandhaafd worden.     

Monitoring vindt plaats in het Kernteam Kwaliteit en beschreven door de team-

leiders in de maandmonitor.  

Wie:                 Kernteam Kwaliteit. 

4.3.3. Hygiëne code voeding 

Doel:                De hygiënecode voor de voedingsverzorging in woonvormen wordt toegepast: 

1. Er zijn geen levensmiddelen over de datum. 

2. Zorgverleners passen principe van first-in-first-out toe. 

3. De koelkast is op juiste temperatuur (tussen de 2 en 7 graden). 

4. Zorgverleners passen handhygiëne toe bij het omgaan met voedingsmiddelen. 

5. Vuil en schoon, rauw vlees en groente zijn gescheiden. 

6. Er worden aparte snijplanken gebruikt voor rauw vlees, groenten enz. 

Acties en planning:    Teamleider facilitair onderzoekt in Q1 het proces omtrent de controle op de hygi-

ënecode voeding. En laat op grond daarvan in maart in het MT het proces en 

bijbehorend actieplan vaststellen.  

Uitvoering van het actieplan vindt plaats vanaf Q2, de voortgang wordt gemoni-

tord via de maandmonitor. 

Wie:                 MT 

4.3.4. Onvrijwillige zorg/WZD – Werken volgens stappenplan WZD 

Doel:                De afweging voor onvrijwillige zorg wordt zorgvuldig en multidisciplinair gedaan, 

conform het stappenplan WZD: 

1. De medewerkers zijn op de hoogte van het stappenplan van de WZD. 

2. De medewerkers werken volgens het stappenplan van de WZD. 

3. De afweging van beperkende maatregelen wordt zorgvuldig en multidiscipli-

nair gedaan. 

4. Het ‘Nee, tenzij’ principe wordt toegepast. 
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5. Er wordt geen vrijheidsbeperking toegepast bij bewoners die wilsbekwaam 

zijn. 

6. Toegepaste onvrijwillige zorg staat in verhouding tot het (verwachte) ernstig 

nadeel (proportionaliteit). 

7. De maximale periodes uit het stappenplan worden aangehouden. 

Acties en planning:     Het Beleid vrijwillige/onvrijwillige zorg in Vredenoord is in september 2021 vast-

gelegd. Implementatie van dit beleid wordt in 2022 afgerond. Hierbij heeft Vre-

denoord ondersteuning van een coach van Waardigheid & Trots. 

Scholingen over dit onderwerp zijn in  2021 gestart en gaan door in 2022. Alle 

medewerkers van Vredenoord worden geschoold. 

Er is een plan van aanpak in de maak om te gaan werken met leefcirkels. De 

planning is om leefcirkels in oktober gerealiseerd te hebben. 

Monitoring van dit onderwerp vindt plaats in het Kernteam Kwaliteit en wordt 

vastgelegd in de maandmonitor.  

Wie:                 Kernteam Kwaliteit 

4.3.5. BHV 

Doel:                BHV is op orde. 

Acties en planning:     Teamleider facilitair brengt in februari in het MT een plan voor 2022 in om ervoor 

te zorgen dat de BHV op orde is. In dit plan wordt o.a. opgenomen de scholing 

van BHV-ers, het 2 keer per jaar uitvoeren van een BHV-oefening en de borging 

dat er 24 uur per dag een BHV-er in huis is. 

Monitoring van het plan vindt plaats via de maandmonitor. 

Wie:                 MT 

4.3.6. RI&E 

Doel:               Er is in 2022 een RI&E uitgevoerd. 

Acties en planning:  HR geeft in Q1 in het MT een terugkoppeling over wanneer er in 2022 en RI&E 

uitgevoerd wordt. 

HR en teamleider facilitair maken naar aanleiding van de uitkomsten van de RI&E 

een plan van aanpak en leggen dat voor aan het MT en dragen zorg voor de 

uitvoering van het plan. 

De uitvoering van de RI&E en het plan van aanpak wordt gemonitord via de 

maandmonitor. 

Wie:                 MT 
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4.4. Leren en werken aan kwaliteit 

4.4.1. Teamplan 

Doel:                Er is een teamplan en deze wordt (minimaal) jaarlijks geëvalueerd en geactuali-

seerd: 

1. Er een actueel teamkwaliteitsplan dat is opgesteld in samenwerking met be-

woners en naasten (CR), (para)medici, verpleegkundigen en verzorgenden. 

2. Het plan is opgesteld door c.q. met het team. Het team heeft invloed op de 

prioritering (bijv. m.b.t. veiligheidsthema's), op de planning en het tempo. 

3. Het plan is gebaseerd op de uitkomsten van feitelijke metingen zoals het kwa-

liteits-meetinstrument.  

4. De voortgang op het teamkwaliteitsplan wordt (minimaal jaarlijks) in het 

teamoverleg geëvalueerd en geactualiseerd. Daarvan wordt verslaglegging 

gedaan, de resultaten zijn inzichtelijk voor de medewerkers en het manage-

mentteam.  

Acties en planning:     Alle teams maken in de eerste helft van 2022 een teamplan voor het tweede half 

jaar van 2022. Deze teamplannen worden voorgelegd aan het MT (eind juni). 

 In Q4 maken alle teams een teamplan voor 2023. Deze teamplannen worden in 

december voorgelegd aan het MT. 

Wie:                 MT 

4.4.2. Reflecteren op werken aan kwaliteit 

Dit onderwerp heeft een relatie met 4.4.3 Onderwerp Leren van elkaar  

Doel:                Het team reflecteert op wat goed gaat, wat beter kan en benut de uitkomsten en 

nieuwe inzichten: 

1. Het team is alert op wat er goed gaat en wat er beter kan? 

2. Het team kijkt terug als de zorg anders is verlopen dan afgesproken/bedoeld 

en als er (bijna) incidenten zijn. Er is tijd en ruimte om te leren. 

3. Er vindt een open gesprek plaats, gericht op leren en verbeteren. 

4. De (nieuwe) inzichten worden vertaald naar afspraken in de praktijk.  

5. Opvolging en evaluatie vindt plaats. Het team ervaart dat daar vol-

doende tijd, ruimte en eventueel ondersteuning voor is. 

6. Er wordt ook geleerd van ervaringen uit andere teams. 

Acties en planning:     Elk team bepaald samen met de leidinggevende hoe zij reflecteren op werken 

aan kwaliteit handen en voeten willen geven. Het reflecteren op werken aan kwa-

liteit wordt in het eerste half jaar van 2022 opgestart.  

 Elke leidinggevende brengt in Q3 in het MT een rapport in met wat er gedaan is, 

wat het opgebracht heeft, wat wel werkt en wat niet. Op basis van deze rappor-

ten worden eventuele vervolgacties in Q4 opgepakt. 

Wie:                 MT 
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4.4.3. Leren van elkaar 

Dit onderwerp heeft een relatie met  4.4.2 Onderwerp Reflecteren op werken aan kwaliteit  

Doel:                Elk team wisselt ervaringen uit met en leert van andere teams. Zij ervaren dat 

daar voldoende tijd en ruimte voor is. 

Acties en planning:    Het leren van elkaar is onderdeel van het reflecteren op werken aan kwali-

teit.    Elk team bepaald samen met de leidinggevende hoe zij leren van elkaar 

handen en voeten willen geven. Het leren van elkaar wordt in het eerste half jaar 

van 2022 opgestart.  

 Elke leidinggevende brengt in Q3 in het MT een rapport in met wat er gedaan is, 

wat het opgebracht heeft, wat wel werkt en wat niet. Op basis van deze rappor-

ten worden eventuele vervolgacties in Q4 opgepakt. 

Wie:                 MT 

 

 

 

4.4.4. Leren van incidenten/klachten 

Doel:                De zorgverleners leren van (bijna)incidenten, (bijna)fouten en klachten en ge-

bruiken deze voor de verbetering van de zorg: 

1. De zorgverleners durven te praten over als de zorg anders loopt dan verwacht. 

2. (Bijna)incidenten, fouten en klachten worden gemeld. 

3. De zorgverleners kennende klachtenregeling en passen deze toe. 

4. (Bijna)incidenten, fouten en klachten worden binnen het team gemeld en ge-

analyseerd. 

5. Een oorzaak-analyse wordt vastgesteld en deze leiden deze tot verbeteracties. 

Deze worden opgevolgd en hierop wordt gerapporteerd. 

Acties en planning:    Teamleiders  analyseren maandelijks de incidenten en klachten. Deze rapportage 

wordt minimaal elk kwartaal besproken in de teams.    

Het resultaat van de besprekingen wordt gemonitord in het Kernteam Kwaliteit 

en beschreven door de teamleiders in de maandmonitor.  

Wie:                Kernteam Kwaliteit  
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4.4.5. Cultuur en leerklimaat 

Doel:                Vredenoord schept voorwaarden voor een cultuur gericht op leren en verbeteren: 

1. Teamleiders hebben een open houding waardoor medewerkers ruimte voelen 

om informatie te delen. 

2. De medewerkers bespreken verbetermogelijkheden in/met het team en men 

gaat met verbeteracties aan de slag. 

3. De medewerkers pakken verbeteringen op in het team. 

4. Medewerkers spreken elkaar aan op wat er goed (compliment) gaat en wat 

er niet goed gaat. 

Acties en planning:   Elk kwartaal (tweede MT in de laatste maand van het kwartaal) staat dit onder-

werp op de agenda van het MT. Dan geeft iedereen in het MT zijn/haar mening 

over hoe dit nu gaat. Op basis van de ervaringen worden vervolgacties uitgezet. 

 De voortgang wordt gemonitord via de maandmonitor. 

Wie:                  Bestuurder 

4.4.6. Kwaliteitsmanagementsysteem 

Doel:                Vredenoord werkt met een kwaliteitsmanagementsysteem dat inzicht geeft in de 

kwaliteit van zorg en ondersteuning. Het kwaliteitssysteem biedt inzicht in de 

prestaties van Vredenoord, maakt signalen en trends zichtbaar en draagt bij aan 

het bijsturen, verfijnen en aanpassen van beleid en uitvoering. 

Acties en planning:     Q1:  

- Evalueren in hoeverre de huidige maandmonitor voldoet aan de eisen van een 

kwaliteitsmanagementsysteem. 

- Besluit nemen over gebruik maandmonitor als kwaliteitsmanagementsysteem 

of toch een extern kwaliteitsmanagementsysteem implementeren.  

Q2: 

- Indien noodzakelijk in dit kwartaal keuze maken voor een extern kwaliteits-

managementsysteem. 

Q4: 

- Indien noodzakelijk uiterlijk in dit kwartaal een extern kwaliteitsmanagement-

systeem implementeren. 

Wie:                     Kwaliteitsfunctionaris  
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4.4.7. Leermanagementsysteem 

Doel:                Alle gevolgde opleidingen (dus ook de opleidingen die buiten de e-learningsom-

geving van REIN gevolgd worden) zijn vastgelegd in een leermanagementsys-

teem en inzichtelijk voor de leidinggevenden. 

Acties en planning:     De opleidingsfunctionaris zoekt in Q1 uit in hoeverre alle gevolgde opleidingen in 

REIN vastgelegd kunnen worden en legt dit voor aan het MT. Op basis van de 

uitkomst wordt actie ondernomen van af Q2. 

Wie:                 MT 

 

4.5. Leiderschap, governance en management 

4.5.1. Visie vertaald in de praktijk 

Doel:                De organisatievisie is bekend, zichtbaar en merkbaar in de praktijk: 

1. Er is een visie op teamniveau afgeleid van de visie op organisatieniveau. 

2. Zorgverleners en bewoners zijn betrokken bij het opstellen van de visie. 

3. De visie  is bekend bij teamleden. 

4. Er wordt gehandeld in lijn met deze visie. 

5. De visie is herkenbaar en voelbaar in de praktijk, bij bewoner, mantelzorger, 

medewerker en andere betrokkenen. 

Acties en planning:     In Q1 wordt de organisatievisie opnieuw vastgesteld in het MT. 

 In Q2 wordt de organisatievisie gedeeld in de organisatie zodat de teams onder 

leiding van hun teamleider deze visie kunnen vertalen naar hun teamplan voor 

de tweede helft van 2022. 

Wie:                 Bestuurder 

4.5.2. Ervaren zeggenschap 

Doel:                Medewerkers kunnen invloed uitoefenen op het beleid: 

1. Het team ervaart dat zij inspraak hebben op beleid, ze voelen zich gehoord. 

2. Er is een VAR actief en deze is bereikbaar en benaderbaar. 

3. Het team ervaart dat er door de Raad van Bestuur/het management wordt 

geluisterd naar zaken die zorgprofessionals belangrijk vinden om goede zorg 

en behandeling te kunnen bieden. 

Acties en planning:    In Q3 wordt een medewerkerstevredenheidsonderzoek uitgevoerd door HR. On-

derdeel van het medewerkerstevredenheidsonderzoek is o.a. de behoefte van 

een VAR. 

Op basis van het resultaat van het medewerkerstevredenheidsonderzoek worden 

in Q4 acties uitgezet en opgevolgd. 
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Monitoring vindt plaats via de maandmonitor. 

Naar aanle uitzetten (HR) en naar aanleiding van de uitkomst van de enquête in 

Q4 nieuwe acties uitzetten en opvolgen     

Wie:                 MT 

 

4.6. Personeelssamenstelling (voldoende en vakbekwaam personeel) 

4.6.1. Werken volgens richtlijnen 

Doel:                Zorgprofessionals handelen volgens afspraken (protocollen, richtlijnen). Zij weten 

wanneer zij wel en niet kunnen afwijken om veilige en persoonsgerichte zorg te 

bieden: 

1. Protocollen en richtlijnen zijn actueel en beschikbaar voor betrokkenen en 

men handelt hiernaar. 

2. De zorgprofessionals zijn op de hoogte van de protocollen en richtlijnen en 

weten wanneer er van afgeweken mag worden. 

3. De zorgprofessionals handelen volgens de geldende protocollen, professionele 

standaarden en richtlijnen. Zij weten wanneer ze kunnen afwijken. 

Acties en planning:    Het Kernteam Kwaliteit draagt er zorg voor dat alle documenten van het kwali-

teitshandboek eind Q1 actueel zijn. 

In januari wordt het mogelijk gemaakt dat medewerkers in de thuissituatie het 

kwaliteitshandboek kunnen raadplegen. 

In het 2e half jaar van 2022 vind er een toetsing plaats op de werkwijze volgens 

de protocollen en richtlijnen. 

Wie:                 Kernteam Kwaliteit. 

4.6.2. (Bij)scholing en kennisdeling 

Doel:                Zorgprofessionals houden -passend bij hun functieniveau-  ontwikkelingen in hun 

vakgebied bij: 

1. De organisatie heeft zicht op de scholingsbehoeften van zorgverleners. 

2. Er wordt in deze behoefte voorzien; medewerkers worden voldoende (bij)ge-

schoold. 

3. Er wordt voldoende scholing geboden cq gevolgd, afgestemd op de doelgroep. 

4. Is er aandacht voor praktijkleren, dit wordt toegepast. 

5. Zorgprofessionals volgen ontwikkelingen in hun vakgebied. Zij lezen vaktijd-

schriften. 

6. Kennis wordt uitgewisseld, bijv. tussen teamleden onderling en tussen arts, 

verpleegkundige, verzorgende en psycholoog. 
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Acties en planning:     De opleidingscoördinator stelt in januari een scholingskalender 2022. Input hier-

voor krijgt ze van de leidinggevenden. De scholingskalender wordt ter vaststelling 

aangeboden aan het MT in de laatste MT-vergadering van januari. 

 Monitoring van de uitvoering van de scholingskalender vindt plaats via de maand-

monitor. 

Wie:                 MT 

4.6.3. Leren en ontwikkelen 

Doel:                Er is voor iedere zorgprofessional voldoende tijd en ruimte om te leren en te 

ontwikkelen: 

1. Zorgverleners hebben tijd en ruimte om mee te lopen op een andere afde-

ling/bij een collega-organisatie. 

2. Er is voldoende gelegenheid om casuïstiekbesprekingen of intervisie te doen. 

3. Er is aandacht voor omgaan met zorgdilemma’s en zorg bij het levenseinde. 

4. Er zijn periodieke (jaar) gesprekken waarin competentie- en loopbaanontwik-

keling aan de orde komen. 

Acties en planning:    Ter realisatie van punt 1: 

 Vanaf januari worden (bijna wekelijks) Workshops Broodje geleerd georgani-

seerd. 

 Ter realisatie van de punten 2 en 3: 

 De opleidingscoördinator wordt gevraagd een plan te bedenken om hier uitvoe-

ring aan te geven. Het plan wordt in juni voorgelegd aan het MT en uitgevoerd 

in Q3 en Q4. 

 Ter realisatie van punt 4: 

 HR ontwikkelt in januari een format voor het voeren van ontwikkelgesprekken. 

Het format wordt in februari ter vaststelling voorgelegd aan het MT. 

 Vanaf maart voeren de leidinggevenden met alle medewerkers ontwikkelgesprek-

ken. 

 Voortgang wordt gemonitord via de maandmonitor. 

Wie:                 MT 
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4.6.4. Management Development Beleid 

Doel:                 Vredenoord heeft een MD-beleid 

Acties en planning:    HR ontwikkelt in 2022 een MD beleid en zet dit in werking.    Opstellen van MD 

beleid en in werking zetten – 2022 - HR  

 Voortgang wordt gemonitord via de maandmonitor. 

Wie:                 MT 

4.6.5. Personeelsplanningssysteem 

Doel:                Vredenoord heeft inzicht in de huidige en gewenste personeelssamenstelling. Het 

dienstrooster is afgestemd op wat nodig is volgens het bewonersbestand.  

Acties en planning:     In januari wordt in het MT definitief vastgesteld welke parameters we gebruiken 

in de toolkit. 

Vanaf Q2 is de toolkit leidend bij het te plannen rooster voor elke afdeling. 

 Voortgang wordt gemonitord via de maandmonitor. 

Wie:                 MT 

               

4.7. Gebruik van hulpbronnen 

4.7.1. Veilige woonomgeving 

Doel:                Bewoners bevinden zich in een (brand)veilige woonomgeving: 

1. De vloer van de kamers van bewoners en algemene ruimtes zijn vrij van zaken 

waar bewoners over kunnen struikelen, uitglijden of aan verwonden 

2. Ruimtes die risico's met zich mee brengen, zijn afgesloten (bijv. voorraad-

ruimtes, wasruimtes, ruimtes waar medicijnen zijn opgeborgen)  

3. Brandvoorschriften worden nagekomen. 

Acties en planning:  Teamleider facilitair stellen een map samen met adviezen over het veilig wonen 

in appartement.  

 De map met adviezen wordt in mei ter goedkeuring voorgelegd aan het MT. Na 

goedkeuring wordt in juni op elk appartement een map gelegd.  

Wie:                 MT 
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4.7.2. Technologische hulpbronnen 

Doel:                Technologische hulpbronnen (zoals ICT, domotica wearables, telemonitoring, e-

health) zijn aanwezig en op orde: 

1. Er zijn voldoende en passende hulpmiddelen en het is bekend waar deze zich 

bevinden. 

2. De hulpmiddelen werken naar behoren. 

3. De hulpmiddelen worden goed toegepast en tijdig gekeurd. 

Acties en planning:     In 2022 wordt de alarmering vervangen door een nieuw systeem. 

 In 2022 worden leefcirkels geïmplementeerd. De benodigde hulpmiddelen hier-

voor worden aangeschaft.   

Wie:                 Bestuurder en teamleider facilitair. 

4.7.3. Materialen en hulpmiddelen 

Doel:                Materialen en hulpmiddelen zijn op orde en worden goed gebruikt in de praktijk: 

1. De materialen en hulpmiddelen zijn goed beschikbaar. 

2. De materialen en hulpmiddelen zijn actueel. 

3. De materialen en hulpmiddelen zijn goed vindbaar. 

4. De materialen en hulpmiddelen worden goed onderhouden. 

5. Medewerkers kunnen de hulpmiddelen goed hanteren. 

Acties en planning:    Onder de verantwoordelijkheid van de teamleider facilitair worden in Q2 alle aan-

wezige materialen en hulpmiddelen geregistreerd en opgeborgen en wordt er een 

beheerorganisatie opgezet.  

Wie:                 Teamleider facilitair en bestuurder. 

 

4.8. Gebruik van informatie 

4.8.1. Gebruik van cliëntervaringen 

Doel:                Cliëntervaringen worden benut bij het verbeteren van de zorg: 

1. Er is een methode/werkwijze van meten, verbeteren en borgen. 

2. Uitkomsten van de cliëntervaringspeilingen worden benut bij het verbeteren 

van de zorg op teamniveau en op organisatieniveau. 

Acties en planning:     We zijn in afwachting van de uitkomsten van een enquête welke de CR uitgevoerd 

heeft onder de bewoners en mantelzorgers. Afhankelijk van de uitkomst hiervan 

kan het is mogelijk ook nodig om acties uit te zetten om de zorg te verbeteren.  

 In Q3 wordt een extern cliënttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Afhankelijk  

van het resultaat zullen vervolgacties uitgevoerd worden. 
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 In Q2 werken de zorgbemiddelaar en bestuurder het proces van evaluatie na 

overlijden/vertrek van een bewoner uit. Het proces wordt in juni ter vaststelling 

voorgelegd aan het MT en vanaf Q3 uitgevoerd.. 

Monitoring vindt plaats via de maandmonitor. 

Wie:       MT 

4.8.2. Administratieve belasting 

Doel:                Er vindt geen registratie van onnodige gegevens plaats: 

1. Teams weten welke registraties  verplicht zijn en welke niet.  

2. Er wordt actief gestuurd op het voorkomen van registratie van onnodige ge-

gevens. 

3. Medewerkers kunnen verbeterpunten aangeven in de organisatie en deze 

worden serieus genomen. 

4. Bij het in gebruik nemen van nieuwe systemen, regels of protocollen, wordt   

kritisch gekeken naar de administratieve belasting en de toegevoegde waarde 

van de informatie die het oplevert. 

5. Administratieve processen zijn efficiënt en effectief ingericht. 

Acties en planning:    Werkprocessen nalopen en opnieuw beschrijven. Per 1/5/gereed.   

Nieuw administratief systeem AFAS wordt geïmplementeerd. Per 1/5/gereed. 

Wie:    Coördinator financiën 

 

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 maandelijks de maandmonitor ingevuld. Deze rapportage wordt 

maandelijks besproken in het Managementteam en vastgesteld door de Raad van Bestuur. De maand-

monitor wordt verzonden naar de Cliëntenraad, de Ondernemingsraad en de Auditcommissie Kwaliteit 

en Veiligheid van de Raad van Toezicht. Tijdens de verschillende overlegvergaderingen staat de rappor-

tage 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.  

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.  


