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Voorwoord
Een verhuizing naar een verpleeghuis is vaak een verhuizing in de laatste fase van het leven. De
keuze is niet altijd een vrijwillige en regelmatig ingegeven door de omstandigheden. De expertise
van Zonnehuisgroep IJssel-Vecht ligt bij de begeleiding en verzorging in deze laatste fase. Onze
inzet is erop gericht dat iedere bewoner en iedere cliënt van de Zonnehuisgroep IJssel-Vecht kan
rekenen op professionele en deskundige zorg in een veilige en warme omgeving, met state of the
art behandeling en begeleiding.
Kwaliteit van zorg is een gelaagd begrip. Het concept positieve gezondheid van Machteld Huber laat
zien dat mensen dit niet alleen afmeten aan de medische zorg of zorg bij de dagelijkse
verrichtingen. In de laatste levensfase gaat het in wezen om zingeving, welbevinden, comfort,
aandacht en compassie, en zelf kunnen bepalen hoe je het graag hebben wilt.
Wij zien de begrippen zingeving en compassie als de meest waardevolle begrippen van het nieuwe
kwaliteitskader. Ze sluiten aan bij onze kernwaarden. Daarom willen we investeren in een gastvrije
omgeving, eigen regie, liefdevolle en warme zorg, passende activiteiten en ruimte voor
levensvragen. We zoeken elkaar hierin op: bewoners, partners en verwanten, vrijwilligers,
medewerkers en leidinggevenden vormen met elkaar een gemeenschap waar ieder naar vermogen
ondersteunend is en bijdraagt aan kwaliteit. Het is ons streven om iedere dag opnieuw mooie en
waardevolle momenten te realiseren.
Kwaliteit van zorg voor bewoners is onlosmakelijk verbonden met zorg en aandacht voor de
medewerkers. Zonnehuisgroep IJssel-Vecht heeft een paar moeilijke jaren achter de rug, waarin de
financiële situatie op de voorgrond stond. Met grote inzet en verantwoordelijkheidsgevoel hebben
de medewerkers in deze periode de zorgverlening geborgd en met warmte en liefde bewoners
begeleid. Inmiddels kunnen we weer de draad oppakken van waar het ons om gaat. Dankzij een
financiële impuls vanuit het programma Waardigheid en Trots investeren we vanaf 2018 in een
organisatie-breed plan voor kwaliteitsverbetering. Dit plan is tevens de basis voor het voorliggend
kwaliteitsplan. Geïnspireerd door onze visie werken we in dit plan projecten uit die bijdragen aan
tevreden cliënten, deskundige en geïnspireerde medewerkers en een gezonde bedrijfsvoering. We
werken dit uit in zes ‘ster’-projecten, projecten die nauw aansluiten bij de vraag van de
medewerkers: basiskwaliteit op orde, omgevingsgerichte (dementie)zorg, belevingszorg, samen
zorgen, eigenaarschap en grip op resultaat.
Met elkaar in gesprek zijn en blijven leidt er toe dat kwaliteit van zorg niet een statisch begrip
wordt, maar blijft aansluiten bij wat cliënten, familie, medewerkers en vrijwilligers als belangrijk
ervaren. Het gesprek hierover hebben we in 2018 op de locaties gevoerd en blijven we de
komende jaren organiseren.
We vinden het belangrijk om verantwoording af te leggen over onze inspanningen en de resultaten
die we hiermee bereiken. Zonnehuisgroep IJssel-Vecht kiest hierbij voor een verantwoording door
middel van kwaliteitsvensters, te publiceren op onze website. De eerste aanzet hiertoe is in 2018
gepubliceerd. Als onze plannen vragen bij u oproepen, nodigen we u van harte uit contact met ons
op te nemen. We staan altijd open voor suggesties.
Marco van Alderwegen
Rita van Odenhoven
Raad van Bestuur Zonnehuisgroep IJssel-Vecht.
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Strategie
Waar we voor staan en gaan
Bij Zonnehuisgroep IJssel-Vecht, een stichting met een van oorsprong Christelijke identiteit, staat
‘Waar je er als mens toe doet’ centraal. Dit is onze essentie en vormt het kader van waaruit wij
de dingen doen. Het welbevinden van de bewoner staat daarbij voorop waarbij we de beweging van
zorg naar leven inzetten. Ons werk doen we vanuit passie en met liefde. We staan in verbinding met
elkaar. Met de cliënt, zijn of haar naasten, de vrijwilligers, de collega’s, de organisatie en de
belanghebbenden buiten onze organisatie. Het gaat ons om zien en gezien worden, waarbij we oog
hebben voor het kleinste detail. Vanuit deze essentie zijn we trots op wat we doen!
Voor wie we er zijn
We richten ons op:
•
•

Wonen met Zorg

Voor mensen met dementie, somatische zorgvraag en gerontopsychiatrie
o

•

o

Laatste zorg in de palliatieve fase

o

Kleinschalig

Geriatrische Revalidatiezorg (GRZ)
o

Algemene revalidatie, specialisaties in revalidatie na amputatie, revalidatie i.c.m.
dementie

•

Zorg aan huis
o

Rondom onze locaties

o

Gecombineerd met o.a. dagbesteding en behandeling vanuit de eerste lijn

Locaties
We zijn aanwezig in wijken van Zwolle en Ommen met goede huisvesting en richten de
woonomgeving in op wat de cliënt nodig heeft. Dit betekent dat werk aan de winkel is voor de
huisvesting van de Weteringbuurt en de Venus. Voor de Weteringbuurt zoeken we al langere tijd
naar passende alternatieve huisvesting. Voor de Venus denken we mee met huisbaas Driezorg.
Rondom de locaties bieden we alle zorg en services die aansluiten bij de zorgvraag van onze cliënten.
Denk hierbij aan zorg aan huis, dagbesteding, huishoudelijke zorg, begeleiding, specialistische zorg
etc. We dragen hiermee bij aan het langer thuis wonen.
Onze locaties staan in contact met de wijk. In bijvoorbeeld het Zonnehuis bieden we ruimte aan
zorgaanbieders uit de eerste lijn om zich te vestigen.
Onze ambities
We zetten de beweging van zorg naar leven in en we hebben daarbij de volgende ambities.
•

We zijn specialist in ondersteunen van leven, wonen en zorg voor mensen met dementie.
Door onze integrale benadering met omgevingszorg onderscheiden we ons van andere
zorgaanbieders en bieden we een prettige woonomgeving.

•

We bieden geriatrische revalidatiezorg op kwalitatief hoog niveau, met een aantal
specialismen en een stevige positie in de zorgketen.

•

We zijn deskundig in zorg aan huis. Onze goede thuiszorg combineren we met een deskundig
behandelaanbod in de eerste lijn. Hiermee onderscheiden we ons.

•

We erkennen de oorspronkelijke rol van de naasten en verstevigen de samenwerking met
hen. We communiceren open met elkaar over de zorg voor de cliënt.
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•

We bieden op alle locaties goede en betrouwbare verpleeghuiskwaliteit en voldoen aan de
eisen van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. We onderschrijven de waarden ‘compassie,
autonomie en uniek zijn’ die in het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg worden benoemd. Niet
het ziektebeeld maar welbevinden en kunnen omgaan met het naderend levenseinde staan
zoveel als mogelijk bovenaan bij alle handelen, denken en doen. In overeenstemming
hiermee wordt in de organisatie meer en meer de nadruk gelegd op eigenaarschap en
faciliteren van het waarmaken van de eigen verantwoordelijkheid van medewerkers en
teams.

•

Onze bedrijfsvoering is op orde. De organisatie is bedrijfsmatig en financieel sterk en
daarmee toekomstbestendig.

•

We integreren nieuwe technologie en maken daarbij gebruik van “bewezen” toepassingen
(adaptie).

•

Ook voor medewerkers geldt: waar je er als mens toe doet. ZGIJV wil een leuke en
professionele werkplek zijn voor (potentiele) medewerkers

Hoe we werken
De respectvolle dialoog met elkaar staat bij ons centraal. Uitganspunt is dat mensen (cliënten, hun
naasten, vrijwilligers en medewerkers) verantwoordelijkheid nemen en richting geven aan hun leven.
Gebruik maken van wat je zelf kunt, ook bij afnemende gezondheid en mogelijkheden, geeft kwaliteit
van leven. Eigen regie en eigenaarschap zijn hierin sleutelbegrippen. Speerpunt is dat de
professionals in hun kracht komen te staan en zich vanuit de zorgteams, als basis van de organisatie,
optimaal kunnen richten op de leefwereld van cliënten. Ondersteuning en management maken dit
mogelijk.
Onze leidinggevenden en coördinatoren zetten in op verbindend en waarderend leiderschap. Vanuit
het uitgangspunt dat steeds meer verantwoordelijkheid wordt gelegd bij de teams en de
medewerkers leidinggevenden en coördinatoren helpen met het vergroten van het oplossend
vermogen van de medewerkers. En daarmee met het vergroten van de kans dat er oplossingen
ontstaan die ook in de praktijk gaan werken. Dit proces kost tijd, om (weer) te leren keuzes te
kunnen of durven maken en om belangen te leren afwegen. Vanuit vertrouwen geven we ruimte aan
de ontplooiing van eigenaarschap.
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Medewerkers
Voor een overzicht van het medewerkersbestand verwijzen we naar Bijlage 1.
Capaciteitsplanning
De capaciteitsplanning vindt plaats op basis van de zorgzwaarte, zorgbehoefte en de indicatie van
de betrokken cliënten. De zorgbehoefte wordt bepaald aan de hand van indicaties, zorgplannen en
vastgesteld door zorgleefplanbesprekingen en MDO’s. Hierop afgestemd is er dagelijks een
adequate bezetting om te kunnen voldoen aan de gevraagde zorgbehoefte van de bewoners.
Dagelijks zijn er bekende en gediplomeerde medewerkers aanwezig op de afdelingen.
Twee functies worden boven-formatief ingezet in de zorg, ten behoeve van continuïteit en
kwaliteitsverbetering. Dit betreft de teams van coördinerend verpleegkundigen en HBO-V
verpleegkundigen.
Het vrijwilligersbeleid wordt gemoderniseerd, om op die manier beter gebruik te kunnen maken
van de talenten die vrijwilligers ons te bieden hebben.
Toezicht huiskamers
Het Kwaliteitskader vraagt om meer continuïteit in het toezicht in de huiskamers. Hiervoor is een
opslag op de tarieven gerealiseerd. De pilot ‘assistent wonen-welzijn’ is succesvol geweest en deze
wordt verder uitgerold binnen de organisatie.
Zonnehuisgroep IJssel-Vecht heeft een overeenkomst met stichting JOW, zij werven ook
vrijwilligers beschikbaar voor toezicht. Daarnaast worden vrijwilligers en soms mantelzorgers
ingeschakeld.
Zonnehuisgroep IJssel-Vecht is vertegenwoordigd in meerdere regionale platforms om het
arbeidsmarktvraagstuk op te pakken, door middel van projecten zoals aangepaste opleidingen en
het inzetten van medewerkers met een andere dan een zorg-achtergrond. We hebben ons
aangesloten bij het Regionaal Actieplan Zwolle, waarbij een brede coalitie hier stappen in wil
zetten.
Visie op leren en ontwikkelen
Zonnehuisgroep IJssel-Vecht heeft veel relatief jongere medewerkers en een grotere groep oudere
medewerkers. Medewerkers die al langer aan de organisatie verbonden zijn, zijn in de regel al
langer geleden opgeleid en niet altijd meegenomen in de nieuwe visies op bijvoorbeeld
dementiezorg en revalidatiezorg.
Het is onvermijdelijk dat een organisatie die in korte tijd een grote transitie doormaakt tegen
kwaliteitsvraagstukken aanloopt. Een van de aspecten van deze transitie is de relatief snelle
overgang van verzorgingshuiszorg naar verpleeghuiszorg in enkele locaties. En ook nieuwe visies
op zorg (van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’, en eigen regie van de cliënt) vragen de aandacht.
Tevens is de arbeidsmarkt krap en zijn medewerkers op alle niveaus moeilijk te krijgen.
Mede met het oog daarop heeft het strategisch opleidingsplan twee doelstellingen: verhogen en op
niveau houden van de kwaliteit en deskundigheid én goede medewerkers krijgen en houden door
een aansprekend leerklimaat te bieden. We bieden medewerkers ruimschoots de kans om te leren
en zich te ontwikkelen. We beschouwen dit overigens ook als een plicht en eigen
verantwoordelijkheid van iedere medewerker.
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Medewerkers van verschillende leeftijden hebben verschillende leerstrategieën en leervragen. Door
hiermee rekening te houden streven we naar een grotere effectiviteit van opleiden. De recente
inrichting van het e-learning systeem is hier een voorbeeld van. In de regel leren medewerkers
meer door coaching on the job dan in het klaslokaal. Deze constatering sluit aan bij hetgeen op dit
moment bekend staat als het 70:20:10 principe: 70% werkplek-leren, 20% via coaching en
feedback, 10% via opleidingen en cursussen.
In de regel spreken we over opleiden en bijscholen met als doel het aanvullen van tekorten in
kennis of vaardigheden. Maar we willen de medewerkers met talenten niet uit het oog verliezen.
Talentmanagement krijgt een plaats in het personeelsbeleid. Medewerkers met specifieke
deskundigheid en kwaliteit krijgen de mogelijkheid hun talenten verder te ontwikkelen.
In het opleidingsprogramma worden uiteraard ook de ondersteunende diensten meegenomen. En
bovendien bekijken we wat we aan scholing aan vrijwilligers en mogelijk ook aan familieleden kunnen
bieden.
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Netwerken
Zonnehuisgroep IJssel-Vecht vormt een lerend netwerk met Het Baken in Elburg en Driezorg in
Zwolle.
Zonnehuisgroep IJssel-Vecht maakt deel uit van de volgende netwerken die relevant zijn in het
kader van dit kwaliteitsplan (niet uitputtend):
Partners

Activiteiten

Vorm

Universitair Netwerk

Het stimuleren van en

wetenschappelijk

Ouderenzorg (UNO)

implementeren van resultaten van

onderzoek en scholing

wetenschappelijk onderzoek bij

naar aanleiding van

ouderen met complexe zorgvragen

resultaten aan de

Onderwijs en ontwikkeling

aangesloten instellingen
Zorgtrainingscentrum

samenwerking zorg- en

samenwerkings-

onderwijsinstellingen met een

overeenkomst

zorgethisch, wijk- en zorgtechnisch
innovatielab
Netwerk Palliatieve zorg

overleg met als doel verbeteren van

lidmaatschap

de kwaliteit van zorg voor mensen in
de palliatieve fase, zowel op
organisatorisch als relationeel vlak
Regionaal Dementie

overleg met als doel verbeteren van

Ondersteuningsnetwerk

de kwaliteit van zorg van ouderen

lidmaatschap

met (beginnende) dementie
Werkveldcommissie i.o.

overleg over onderwijsontwikkeling

deelnemer

van Zwolse HBO en MBO instellingen
met afvaardigingen Zwolse
zorgorganisaties
Deltion college

Onderwijs, ontwikkeling en projecten

samenwerking

Landstede

Onderwijs, ontwikkeling en projecten

samenwerking

Windesheim

Onderwijs, ontwikkeling en projecten

samenwerking

koepelorganisatie voor de netwerken

deelnemer

Zorg
Zorgnetwerk Zwolle

PTZ, dementie en Transmurale
Stroke Service Zwolle
BOZZ

overleg VVT-organisaties en

deelnemer

organisaties met WMO aanbod in
Zwolle en omgeving
Parkinson-net

landelijk netwerk voor behandeling

lidmaatschap

en begeleiding van mensen met
Parkinson
MS-netwerk

landelijk netwerk voor behandeling

lidmaatschap

en begeleiding van mensen met MS
Claudicationetwerk

geïntegreerd zorgnetwerk voor

lidmaatschap

patiënten, oefen- en
fysiotherapeuten, huisartsen en
vaatchirurgen betreft perifeer
arterieel vaatlijden
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Partners

Activiteiten

Vorm

Netwerk Geriatrie

kennisdelen en samenwerken

deelnemer

kennisdelen en samenwerken

deelnemer

kennisdelen en samenwerken

deelnemer

Kennisdelen en samenwerking

deelnemer

platform van woningcorporaties,

deelnemer

fysiotherapie
Regionaal overleg
ergotherapeuten
Regionaal overleg
logopedisten
HR netwerk
Zorg en wonen
WWZ038

zorginstellingen en gemeente met als
doel passend wijkgericht aanbod
wonen en zorg te realiseren
Philadelphia en Philazon

Samenwerken: realiseren

samenwerkings-

dagbesteding en welbevinden

overeenkomst

Health Innovation Platform

samenwerkingsplatform zorg,

lidmaatschap

(HIP)

scholen en bedrijfsleven om

Arbeidsmarkt

innovatie te bevorderen
Overig
Lean in de zorg (LIDZ)

kennisnetwerk voor en door

lidmaatschap

zorginstellingen
Reliëf | Christelijke

doelstelling het bevorderen van

vereniging van

menslievende zorg in Nederland

lidmaatschap

zorgaanbieders
ActiZ platform kwaliteit

uitwisseling bestuurders, laatste

deelname bestuurder

periode met name gericht op
kwaliteitskader
Signalis

klachtenbehandeling

samenwerkingsovereenkomst

LOC

Bevorderen van de

lidmaatschap

medezeggenschap van bewoners en
opkomen voor de belangen van
bewoners in verpleeg- en
verzorgingshuizen

10
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Governance
De Raad van Toezicht ziet actief en aantoonbaar toe op de eindverantwoordelijkheid van de Raad
van bestuur en op het volgen van de Zorgbrede Governance Code. In december 2017 heeft de
Raad van Toezicht haar visie op toezichthouden en toezichtkader vastgesteld. Vanuit deze visie en
kader is eveneens het concept toezichtplan 2018 besproken. Dit plan is opgenomen als bijlage 4 en
komt terug in de vergadercyclus 2018.
De Raad van Bestuur:
•

neemt de Zorgbrede Governancecode in acht

•

neemt, conform de voorschriften voor accreditatie NVZD, deel aan een intervisiegroep van
zorgbestuurders

•

loopt met regelmaat mee op de werkvloer, in de zorg en in de ondersteunende diensten

•

neemt deel aan de commissie Kwaliteit en Veiligheid die iedere acht weken bijeen komt

•

houdt periodiek overleg met medewerkers van de organisatie door middel van ronde tafel
gesprekken. Medewerkers worden van harte uitgenodigd om hier aan deel te nemen.

Tweemaal per jaar vindt een veiligheidsbezoek aan een locatie plaats. Raad van Bestuur en
management van Zonnehuisgroep IJssel-Vecht spreken dan met cliënten, familieleden en
vrijwilligers over de veiligheid van zorg en over verbeterpunten.
Via het intranet – de verbeterlamp - kunnen medewerkers aangeven welke procedures, protocollen
en overige afspraken in de organisatie door hen als belemmerend of overbodig worden beschouwd.
Meldingen worden rechtstreeks met de bestuurder besproken en binnen vier weken opgelost.
Zonnehuisgroep IJssel-Vecht heeft, naast de CCR en lokale cliëntenraden en de ondernemingsraad
ook een vrijwilligersraad. In 2018 wordt een Professionele Adviesraad (PAR) ingericht.
De communicatielijnen verlopen naar bevrediging en een goede naleving van gemaakte afspraken
wordt bewaakt door de bestuurssecretaris.
Het managementteam voert jaarlijks een strategische risicoanalyse uit. Verbetermaatregelen
worden opgenomen in het verbeterregister.
In 2018 is de strategische agenda 2018-2020 vastgesteld. Zie voor een verdere toelichting
hoofdstuk Strategie van voorliggend plan.
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Plan van Aanpak
Het kwaliteitskader gaat uit van acht thema’s die bijdragen aan het realiseren van een optimale
kwaliteit van leven voor cliënten.
In de verbeterprojecten 2018 van Zonnehuisgroep IJssel-Vecht zijn deze acht thema’s geborgd.
Het gaat hierbij om de volgende zes Sterprojecten:
1. Basiskwaliteit op orde
2. Omgevingszorg
3. Belevingszorg
4. Eigenaarschap
5. Grip op resultaat
6. Samen zorgen
De aanvullende middelen Waardigheid en Trots voor deskundigheidsbevordering en zinvolle
dagbesteding worden in afstemming met de OR en CCR toegevoegd aan het budget voor de
voornoemde projecten. Het budget is geoormerkt en hierover zal separaat in de jaarrekening
verantwoording worden afgelegd.
De middelen vanuit het Kwaliteitsbudget die vanaf 2019 beschikbaar komen, worden voor 85%
ingezet voor extra zorgmedewerkers. De belangrijkste basis voor de verdeling van deze middelen
zijn de locatieplannen die verderop in dit kwaliteitsplan zijn opgenomen. De overige 15% worden
ingezet voor de ontwikkeling en inzet van innovatieve zorgtechnologie. Het doel van deze
technologie is dat medewerkers in dezelfde tijd meer kunnen doen voor de cliënt, zodat de kwaliteit
van dienstverlening en de tijd voor het welbevinden van de cliënt toenemen. Hierbij wordt
nadrukkelijk aandacht besteed aan de sociale component, zodat de terughoudendheid onder
medewerkers om technologie te gebruiken, afneemt. In Bijlage 5 vindt u een projectplan voor de
ontwikkeling en inzet van zorgtechnologie.
Zonnehuisgroep IJssel-Vecht biedt, naast verpleeghuiszorg, ook thuiszorg, revalidatiezorg en
dagbesteding. Het kwaliteitskader gaat niet in op deze voorzieningen. De organisatie draagt er
uiteraard zorg voor dat ook bij deze voorzieningen er aandacht is voor kwaliteitsverbetering.
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Project basiskwaliteit op orde
Projectdoelstelling: voldoen aan het kwaliteitskader en hiermee bieden van
goede kwaliteit van zorg aan cliënten.
Onder leiding van het projectteam wordt op zowel team- als
medewerkersniveau systematisch bekeken hoe het staat met de kwaliteit van
zorg aan de hand het kwaliteitskader verpleeghuiszorg.
•

Signalen over risico's leiden tot geïmplementeerde verbetermaatregelen

•

Medewerkers werken methodisch en zijn proactief, dit leidt tot een hogere cliëntwaardering

•

Met inzet van de PDCA cyclus werken we aan duurzaam verbeteren en een toename van
efficiency en effectiviteit, en hiermee toename cliëntwaardering en medewerkerstevredenheid

•

Op alle thema’s van het kwaliteitskader is meetbare verbetering gerealiseerd.

•

De cliëntendossiers zijn op orde.

•

Er zijn doelstellingen geformuleerd ten aanzien van medicatieveiligheid (inclusief het gebruik van
antipsychotica en antibiotica), decubitus, inzet vrijheidsbeperkende maatregelen en ongeplande
ziekenhuisopnames (of Advanced Care Planning). En deze doelstellingen worden gerealiseerd.

•

Risico’s zijn per bewoner in kaart en er wordt gestuurd op het voorkomen hiervan

•

Bewoners eten en drinken voldoende.

Indicatoren waarop resultaten bereikt moeten worden:
•

schoon en verzorgd lichaam plus verzorgde kleding

•

medicatieveiligheid

•

decubituspreventie

•

gemotiveerd gebruik van vrijheidsbeperkende maatregelen

•

advance care planning

•

hygiëne en infectiepreventie

Project Belevingszorg
Projectdoelstelling: meer comfort bieden tijdens zorgmomenten.
Bij bewoners die vanwege ernstige lichamelijke aandoeningen intensieve
verzorging en verpleging nodig hebben, kan de dagelijkse verzorging
moeizaam verlopen. Zij kunnen niet altijd meewerken of werken zelfs
(ongewild) tegen. Dit geeft pijn en ongemak voor de bewoner zelf en kost
medewerkers veel kracht en energie. Door passiviteit van de bewoner is de
kans op decubitus en verstijving van de spieren groot. Belevingszorg gaat uit van de wensen en de
beleving van de bewoner. Medewerkers nemen gedeeltelijk of volledig, de zelfzorgactiviteiten van
het dagelijkse leven over van de bewoner en zetten zich in om de negatieve gevolgen (decubitus,
spierverstijving) zoveel mogelijk tegen te gaan. Dit doen zij op een liefdevolle manier. Het doel is
stabilisatie, het omgaan met beperkingen waar geen herstel meer mogelijk is en het maximaal
gebruiken van restactiviteit. Op een aantal plekken wordt als gewerkt volgens de Passiviteit
Dagelijks Leven methodiek (PDL). Deze methodiek wordt breder verspreid en toegepast.
Concrete doelen zijn:
•

Verminderen van pijn en ongemak bij verzorging van cliënten

•

Liefdevolle verzorging van cliënten met grote zorgafhankelijkheid die in alle rust kan
plaatsvinden

•

Voorkomen van fysieke klachten bij medewerkers en hieruit voortvloeiend ziekteverzuim

•

Medewerkers voelen zich gesterkt om het werk te kunnen doen en dit leidt onder meer tot
afname ziekteverzuim en duurzame inzetbaarheid

•

Afname van de kosten voor ziektevervanging bij ziekteverzuim

13
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Project Omgevingszorg
Projectdoelstelling: ZGIJV is het meest dementievriendelijke (t)huis van
regio Zwolle.
Dementie is volksziekte nummer 1. Maar liefst 1 op de 5 mensen krijgt een
vorm van dementie. Daarom wordt extra ingezet op goede dementiezorg
en het vergroten van de dementiekennis. ZGIJV heeft onder andere
gekozen voor de methode omgevingszorg, die zich richt op het creëren van een optimale
woonomgeving voor mensen met dementie. Concreet betekent dit dat gekeken wordt hoe de
woonomgeving beter kan aansluiten op de leefwereld van mensen met dementie. Die moet
herkenbaar, overzichtelijk en duidelijk zijn. Gekeken wordt bijvoorbeeld naar de inrichting, de
organisatie en presentatie van de maaltijden, het dagritme en dagbesteding. Hierbij wordt ook
gekeken naar alle initiatieven en ideeën die er al zijn.
•

Medewerkers zijn geschoold: ze hebben kennis van ziektebeelden psychogeriatrie, en ze zijn
vaardig in het omgaan met mensen met dementie. De voortgang in het kennisniveau wordt
vastgelegd door een 0-meting en vervolgmeting (Ideon).

•

Medewerkers spreken een gezamenlijke taal en hebben een gemeenschappelijk
referentiekader. Ze richten hun eigen werk in uitgaande van afstemming op elkaar en uiteraard
op de cliënt. Alle medewerkers hebben hiertoe dezelfde e-modules of workshops gevolgd.

•

Er is een programma waarmee medewerkers die nieuw in de organisatie komen werken ook
eenzelfde leertraject doorlopen.

•

Vrijwilligers zijn bekend met en geschoold in ziektebeelden dementie (informatie op papier,
digitaal of via workshops).

•

Familieleden en naasten zijn op de hoogte van de visie op dementiezorg van ZGIJV. Er is
informatiemateriaal (op papier, digitaal of via workshops) voor hen beschikbaar over omgaan
met mensen met dementie.

•

De invulling van de dag (dagritme, dagbesteding, maaltijden en tussendoortjes, etc.) past bij
hetgeen de bewoners vragen en bij hetgeen zij voor hun verhuizing naar Zonnehuisgroep
IJssel-Vecht gewend waren.

•

De woonomgeving (binnen en buiten) is voorspelbaar voor bewoners en biedt houvast;
overeenkomstig de principes van de omgevingsgerichte dementiezorg (inspirator Anneke van
der Plaats).

•

Familieleden en vrijwilligers zijn betrokken op de afdeling en nemen deel aan activiteiten

•

Er is aandacht voor de ambiance bij de maaltijden, er is aandacht voor lekker eten en drinken
en het aanbieden hiervan, passend bij de fasen van het ziektebeeld. Nieuwe inzichten
(voorbeelden: fingerfood, aangepast servies en bestek) worden uitgeprobeerd.

•

Er is een beleid ‘welkom’ waarin de bewoner en familie centraal staan en administratieve
verrichtingen de relatie niet in de weg staan (project passende zorg). Dit beleid wordt in de
praktijk toegepast.

Project Eigenaarschap
Projectdoelstelling: doel is om medewerkers in de organisatie meer eigenaar
te laten zijn van het eigen werk, en hiermee de relatie cliënt-zorgverlener
beter tot zijn recht te laten komen. Het project bereikt alle medewerkers van
Zonnehuisgroep IJssel-Vecht.
‘Eigenaarschap’ loopt als rode draad door alle projecten en ons dagelijks
werk heen. Eerder maakte ZGIJV al de stap naar het werken in kleinschalige
zelfstandige teams waarbij bewoners centraal staan. Meer vanuit positivisme en vertrouwen durven
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en kunnen handelen naar wat de medewerker denkt dat goed is voor de bewoners, daar willen wij
voor gaan! Om projecten en methodieken te kunnen omarmen is het nodig dat medewerkers het
nut en noodzaak ervan inzien om meer eigen regie te voeren. En dat zij daarbij de benodigde
handvatten, steun en informatie aangereikt krijgen. Het is ook belangrijk dat zij ruimte en tijd
krijgen om nieuwe vaardigheden eigen te maken. En dat zij ervaren dat het ook echt van
toegevoegde waarde is voor bewoners. Coaches van Waardigheid en trots gaan ZGIJV hierbij
ondersteunen. ZGIJV wil dat iedereen zich in zijn kracht voelt staan en de ruimte en middelen heeft
om zijn vak uit te oefenen. Dat medewerkers mogen en willen meedenken en meebouwen aan een
(nog) betere zorg voor bewoners dan nu, daar staan wij immers voor! Het vergroten van de inzet
van moreel beraad is onderdeel van dit project.
Project Grip op resultaten
Projectdoelstelling: In dit project onderzoekt ZGIJV met scans waar
verbeteringen mogelijk zijn en worden verbeterplannen gemaakt. Dat gaat
resultaat opleveren, doordat de kosten omlaag kunnen en doordat minder
energie verspild wordt aan het regelen en organiseren. En alle tijd die daar niet
meer voor nodig is, komt ten goede van bewoners. Een gezonde en stabiele
organisatie draagt bij aan continuïteit en is een basisvoorwaarde om kwaliteit te bieden en te
borgen.
Goede kwaliteit vraagt om een organisatie die op orde is. De financiën moeten op orde zijn, uit
ervaring weet ZGIJV inmiddels wat het betekent als dat niet het geval is. De huisvesting past bij
wat bewoners nodig hebben, de locaties zien er netjes uit, de ICT is betrouwbaar en ondersteunt
de medewerkers in het werk. Medewerkers krijgen informatie over het eigen team, over hoeveel
uitgeven wordt aan bijvoorbeeld eten en drinken of aan incontinentie materiaal, hoeveel
medewerkers ingezet zijn, en hoe gescoord wordt op medicatieveiligheid.
Achter de schermen is alles handig geregeld, zodat medewerkers snel materialen kunnen
aanvragen of aan kunnen geven welke scholingen zij willen volgen.
Een gezonde bedrijfsvoering is geen project, maar going concern. In 2018 en 2019 worden een
aantal organisatievraagstukken wel projectmatig aangepakt, om de bedrijfsprocessen te verbeteren
en te borgen:
•

analyse vastgoed en waar nodig aanpassingen aan de huidige doelgroepen; meerjaren
vastgoed strategie

•

analyse ICT en verbeteren ondersteuning primair proces door middel van passende
automatisering; meerjaren ICT strategie

•

aanpassing intranet ten behoeve van verbetering interne communicatie (interactief)

•

analyse portfolio, versterken van accenten in de portfolio

•

scan ondersteunende diensten en optimaliseren ondersteuning van het primaire proces

•

hernieuwen opzet managementinformatie (kwantitatief en kwalitatief), teneinde de teams te
faciliteren in het uitvoeren van hun taken

•

verder uitwerken meerjaren personeelsplan en opleidingsplan.
In het kader hiervan heeft ZGIJV zich aangemeld als deelnemer aan de landelijke pilot tweede
tranche strategische personeelsplanning.

•

herinrichten kwaliteitsmanagementsysteem, met als doel verbetering toepasbaarheid en
toegankelijkheid voor teams

•

inrichten veiligheidsmanagementsysteem op teamniveau (met directe feedback-loop ten
behoeve van verbeteren PDCA cyclus)

•

herzien cliënttevredenheidsonderzoek (op geleide van landelijke ontwikkelingen/Actiz)

•

inrichten Commissie Kwaliteit en Veiligheid, frequentie een maal per acht weken
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•

inrichten taakgroep regelgeving, om nieuw beleid en richtlijnen te volgen en waar nodig en
gewenst door te vertalen naar de werkvloer

Project Samen zorgen
Projectdoelstelling: zo goed mogelijk samen met vrijwilligers en mantelzorgers
de zorg vormgeven en ervoor zorgen dat zij zich echt welkom voelen.
Naasten en vrijwilligers vervullen een belangrijke rol in de zorg en
ondersteuning

van

verpleeghuisbewoners.

Het

is

belangrijk

om

de

samenwerking met elkaar goed vorm te geven. Maar hoe doe je dat, ‘samen
zorgen’? Op welke manier gaan medewerkers, naasten en vrijwilligers elkaar als partner zien? Kan
je ruimte geven aan elkaars ideeën en wensen? Hoe neem je initiatieven serieus en maak je de
uitvoering mogelijk in de dagelijkse praktijk? Mantelzorgers, vrijwilligers en medewerkers gaan
trainingen ontvangen om samen zorgen zo goed mogelijk vorm te kunnen geven en op
familiebijeenkomsten staan we stil bij een zo goed mogelijke samenwerking tussen iedereen die bij
de zorg betrokken zijn. Ook wordt intensief samengewerkt met de vrijwilligersraad.
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Locatieplannen
2019 is het eerste jaar dat Zonnehuisgroep IJssel-Vecht voor iedere locatie een plan opstelt. Op
iedere locatie is door alle betrokkenen met veel genoegen gewerkt aan het ophalen van
verbeterpunten, wensen en ideeën.
Op basis van de locatieplannen zijn de volgende acties uitgezet:
•
Benodigde investeringen worden aangemeld voor de investeringsbegroting 2019
•
Voor de inzet van het kwaliteitsbudget (85% voor extra medewerkers en 15% voor de
ontwikkeling en inzet van zorgtechnologie) vormen de locatieplannen een belangrijke input.
Het projectplan voor de inzet van voor zorgtechnologie is te vinden in Bijlage 5.
•
Bij het inzetten van middelen vanuit het budget Waardigheid en Trots voor zinvolle daginvulling
wordt uitgegaan van de wensen zoals deze in het verbeterplan zijn geformuleerd. De
sterprojecten nemen hierin het voortouw.
De locatieplannen zijn gestructureerd aan de hand van de acht thema’s uit het Kwaliteitskader
Verpleeghuiszorg. Aan het eind van elk locatieplan staat een overzicht van de acties die conform
bovenstaande in gang worden gezet.
Korte samenvatting
Op alle locaties van ZGIJV zijn veel wensen, behoeftes en verbeterpunten opgehaald bij bewoners,
familie en medewerkers. Hoewel deze voor elke locatie verschillend zijn, is er wel een aantal rode
draden aan te wijzen:
•

•

•

•

•
•

Op alle locaties blijkt dat bewoners behoefte hebben aan meer persoonlijke aandacht. Het kan
hier gaan om iemand die tijd heeft voor een praatje, een wandeling of een spelletje. Over de
medewerkers zijn de bewoners erg positief, maar het ontbreekt ze simpelweg aan tijd.
Voortdurend toezicht op huiskamers is van belang. Door personeelstekort komt het voor dat de
huiskamers af en toe onbezet zijn. Vooral in afdelingen voor psychogeriatrie is dit van belang.
Een medewerker op de huiskamer kan onrust bij bewoners herkennen en hier snel op acteren.
Bewoners waarderen activiteiten en uitstapjes. Er wordt al regelmatig iets georganiseerd, maar
het is hoe meer, hoe beter. Het kan hier gaan om van alles, van een wandeling tot een
rondvaart en van een winkelbezoek tot een dagje naar de dierentuin. De mogelijkheden tot
begeleiding ontbreken om vaker met bewoners op pad te gaan.
Het is belangrijk om aandacht te blijven besteden aan de huiselijke sfeer in de huiskamers en
andere gemeenschappelijke ruimtes. Het gaat om een gezellige woonomgeving die aanvoelt als
thuis. Kleine dingen als mooie placemats of ander servies kunnen al een groot verschil maken.
De behoefte bestaat aan activiteiten met muziek en beweging en andere ‘stimulerende’
activiteiten die het dagelijkse ritme onderbreken.
Telkens blijkt dat bewoners en familieleden het fijn vinden om op een open manier te spreken
over verbeterpunten, en de georganiseerde bijeenkomsten zijn voor herhaling vatbaar.

Hierna vindt u de locatieplannen voor de locaties van de Zonnehuisgroep IJssel-Vecht:
•
De Hoekstee
•
De Esdoorn
•
De Riethorst
•
De Venus
•
Het Zonnehuis, met een apart locatieplan voor de Weteringbuurt
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Locatieplan De Hoekstee
De Hoekstee ligt aan de rand van de gemeente Ommen in een wijk met relatief veel
appartementen en woningen voor senioren. Direct naast de Hoekstee staat Oldenhaghen
(Saxenburgh Groep), met zorgwoningen voor ouderen. De Hoekstee biedt groepswonen voor
mensen met dementie. Er zijn vier woongroepen van ieder acht bewoners. Iedere woongroep
heeft een eigen huiskamer. Deze huiskamers liggen naast elkaar. Bewoners hebben een eigen zitslaapkamer. Toilet en douche worden elk gedeeld door twee of drie bewoners. De locatie heeft
een gezamenlijke ontmoetingsruimte met keuken waar een kok dagelijks kookt voor alle
bewoners. De appartementen zijn gelijkvloers en er is een tuin die rechtstreeks vanuit de
huiskamers

toegankelijk

is.

De

Hoekstee

biedt

verblijf

met

behandeling

(vanuit

het

behandelcentrum van Zonnehuisgroep IJssel-Vecht) en heeft een BOPZ-erkenning.

Wat kenmerkt de Hoekstee:
Een persoonlijke en respectvolle benadering door lieve en
betrokken medewerkers (volgens Zorgkaart Nederland)
Een kleinschalige woonomgeving, met grote betrokkenheid
in de gemeente Ommen
Er wordt gewerkt wordt op basis van de uitgangspunten van
omgevingsgerichte zorg
Een open keuken met eigen kok
Veel vrijwilligers, waardoor regelmatig activiteiten
georganiseerd kunnen worden.
Punten van de locatie die aandacht behoeven:
Goede samenwerking met alle disciplines is nodig om de kwaliteit van zorg goed te kunnen
borgen. Juist op locatie is dit erg belangrijk
De entree mag meer open en uitnodigend
De locatie is aan de kleine kant, waardoor uitbreiding een wens is
Voor dit locatieplan zijn verbeterpunten, wensen en behoeften opgehaald bij bewoners, familie,
medewerkers en vrijwilligers. Op 11 en 15 oktober 2018 zijn familieavonden georganiseerd om te
spreken over verbetermogelijkheden, waarbij ook de cliëntenraad aanwezig was. Ook is gebruik
gemaakt van bijeenkomsten met familie en de cliëntenraad uit mei 2018. Verder is gebruik gemaakt
van Zorgkaart Nederland en Familienet
Lopende projecten
Gestart met het sterproject Omgevingszorg, om een meer dementievriendelijke woonomgeving te
creëren.
Verbeterpunten
Hieronder geven we een overzicht van wat bewoners, familie, medewerkers en vrijwilligers als
positieve en als verbeterpunten zien op locatie De Hoekstee.
1. Persoonsgerichte zorg en ondersteuning
De medewerkers zijn zorgzaam, geduldig en oprecht betrokken. Maar de medewerkers komen wel
handen tekort, waardoor ze niet altijd de kwaliteit en aandacht kunnen bieden die ze zouden willen.
Er is behoefte aan meer ondersteuning in beweging, met hulp van bijvoorbeeld een bewegingsagoog.
Een aantal keer per week bewegen. Ook meer muziektherapie (of andere dingen met muziek) is een
grote wens.
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Het tijdsgebrek bij medewerkers uit zich soms in een gehaaste benadering. Het zou fijn zijn als
medewerkers meer ruimte krijgen voor ‘warme zorg’. Voor deze warme zorg zou een ‘snoezelruimte’
met projector bevorderlijk kunnen zijn. De samenwerking tussen medewerker, vrijwilliger, bewoner
en familie wordt als zeer prettig ervaren. De Hoekstee kan bogen op een groot aantal vrijwilligers,
waardoor bewoners veel persoonlijke aandacht ervaren en ze regelmatig even naar buiten kunnen.
Maar de vrijwilligers kunnen de medewerkers niet vervangen, en het tijdsgebrek onder medewerkers
wordt breed ervaren.
2. Wonen en welzijn
Hoewel enthousiasme bestaat over de binnentuin, zou een overkapping met een schuifwand de tuin
nog nuttiger en aantrekkelijker kunnen maken. Op deze manier kan de tuin ook in de winter of op
erg zonnige of winderige dagen voor activiteiten gebruikt kan worden. De wens bestaat dat de tuin
in elk seizoen bijgehouden wordt. Dit vereist andere planten en meer voorjaarsbloeiers. Verder
zouden zaken als een kippenhok, een moestuin of fruitbomen de tuin leuker maken, maar dit vereist
wel iemand die het onderhoudt. Waar mogelijk zou dit onderhoud samen met de bewoner gedaan
kunnen worden. Verder zou de tuin beter ingezet kunnen worden voor bewegingsactiviteiten.
Een ander terugkerend punt is de behoefte aan andere activiteiten binnen en buiten huis.
Hulpmiddelen (waarover later meer) en personeelsinzet schieten in veel gevallen tekort en
bemoeilijken het organiseren van grotere uitstapjes. De familie zou het prettig vinden als de
dagbesteding af en toe opengesteld wordt voor familie (bijvoorbeeld elke zondag). Er bestaat
behoefte aan een mannenclub, waar de mannen gezellig bij elkaar kunnen zijn.
In de huiskamers is ruimte voor verbetering. De huiskamers zijn soms vrij donker, en behoeven een
opknapbeurt en andere verlichting (suggesties: lichtbuizen of een lichtkoepel). De lampen die er
hangen worden bovendien erg vies. De badkamers zijn aan vernieuwing toe. Een van de problemen
is dat het water slecht wegloopt. De huiselijkheid van de gemeenschappelijke ruimtes is over het
algemeen goed en de ruimtes worden dementievriendelijk ingericht. Wel zou het zithoekje
aantrekkelijker gemaakt kunnen worden. Een ander verbeteridee is om stickers of camouflage aan
te brengen op de deuren van bewoners: dit geeft een minder gesloten gevoel. Op de gangen zouden
meer zitjes kunnen komen, waar bewoners kunnen zitten, al dan niet met familie, medewerkers of
vrijwilligers. De toegankelijkheid van de hoofdingang kan beter, onder andere door een
afstandsbediening of een camera te gebruiken.
Over de keukenvoorziening is men tevreden. Het eten is goed en lekker. Er is wel behoefte aan meer
schoonmaak, zowel op de kamers als in de gemeenschappelijke ruimtes. De vloer plakt regelmatig
en het toiletpapier is vaak op.
3. Veiligheid
Een terugkerend punt omtrent de veiligheid is het toezicht in de huiskamers. De wens is om altijd
een dubbele bezetting te hebben, zodat medewerkers rustig even met een bewoner mee kunnen
gaan, zonder dat de huiskamer onbeheerd achtergelaten wordt.
4. Leren en verbeteren van kwaliteit
Het zou goed zijn om voor vrijwilligers (en waar nodig voor medewerkers en mantelzorgers) een
training te verzorgen gericht op omgang met dementie.
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5. Leiderschap, governance en management
Geen opmerkingen.
6. Personeelssamenstelling
Een belangrijk verbeterpunt op de Hoekstee is de bezetting op de nachtdienst. De brede wens bestaat
om de nachtdienst uit te breiden naar 2 personen. Daarnaast zou men graag een dubbele dag- en
avonddienst zien, voor meer aandacht en toezicht op de huiskamers. Dit hoeft niet per se verplegend
personeel te zijn; iemand die er is voor een praatje of een spelletje zou al helpen. Wel bestaat de
behoefte dat er altijd een verpleegkundige in huis is, zowel overdag als ’s avonds en ’s nachts.
7. Gebruik van hulpbronnen
Er zijn veel spelletjes aanwezig, maar die zijn voor bewoners vaak te moeilijk. De behoefte bestaat
aan eenvoudigere spelletjes. Apparaten die beweging ondersteunen voor binnen en in de tuin.
Er wordt nu gewerkt met vrij oude televisies. Een smart-tv of een Chromecast kan op allerlei
manieren ingezet worden.
Verder is er de wens om golfkarretjes aan te schaffen om bewoners mee naar buiten te nemen.
Helemaal ideaal zou het zijn als er een eigen rolstoelbusje zou zijn om bewoners te vervoeren naar
grotere uitjes, maar dit vergt een grotere investering. Andere wensen zijn een schommel voor
rolstoelen en een groot aquarium in de gang, als afleiding voor bewoners.
8. Gebruik van informatie
De informatievoorziening is over het algemeen goed op orde. Bij wijzigingen in bijvoorbeeld de
medicatie wordt de familie snel en correct op de hoogte gesteld. Verbetering zou mogelijk zijn door
communicatie meer via WhatsApp plaats te laten vinden als telefonisch contact beperkt mogelijk is.
Door de drukke werkzaamheden van medewerkers zou dit in veel gevallen helpen om snel contact
te krijgen. Familienet is nog niet bij iedereen bekend en kan beter ingezet worden. Familieleden
geven aan dat folders en informatie vaak niet bij de achteringang liggen, terwijl van familie vaak wel
verwacht wordt dat ze daar het gebouw betreden. Overleg met de ergotherapie over aanpassingen
van rolstoelen en dergelijke ontbreekt vaak.
De communicatie en informatievoorziening worden bemoeilijkt door een groot verloop van personeel,
stagiaires en vrijwilligers. De daaruit voortvloeiende overdrachtsmomenten zorgen ervoor dat
afspraken

niet

altijd

worden nageleefd. Meer overleg

en tijd

voor een praatje

tussen

medewerkers/vrijwilligers en bewoners zou kunnen helpen om dichter bij elkaar te komen.
Ten slotte ervaren de medewerkers een grote administratielast. Het idee wordt geopperd om een
‘regelconciërge’ aan te stellen die een deel van de administratie doet.
Waar gaat de Hoekstee mee aan de slag?
-Het sterproject Omgevingszorg wordt verder uitgewerkt
-Het sterproject Belevingszorg gaat van start
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Enkele feiten en cijfers
Aantal plaatsen

Doelgroep

Totaal

De Hoekstee

Psychogeriatrie

32

Medewerkers

Verpleegkundig

Verzorgend

Facilitair

Totaal fte

Vrijwilligers

De Hoekstee

5

40

2

27,25

67

Cliënttevredenheid

2018

2010-2016

Gemiddeld

De Hoekstee

Cijfer

N=

2017
Cijfer

N=

Cijfer

N=

Cijfer

N=

Zorgkaart Nederland

8,8

6

8,2

12

7,8

9

8,4

19

21
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Locatieplan De Esdoorn
De Esdoorn ligt in de Zwolse wijk Dieze. De Esdoorn verpleeghuiswoningen heeft appartementen
voor 19 mensen met dementie en een BOPZ-verklaring (verblijf met behandeling). Er zijn twee
woongroepen van zes bewoners en een woongroep van zeven bewoners, elk met een eigen
huiskamer. Bewoners hebben een eigen zit-slaapkamer. Iedere woongroep beschikt over twee
toiletten en douches. De groepswoningen zijn gelijkvloers en de binnentuin is vanuit de
huiskamers rechtstreeks toegankelijk.
De Esdoorn Woonzorg heeft 64 tweekamerappartementen voor mensen met een somatische
aandoening. Bewoners houden hun eigen huisarts (verblijf zonder behandeling). Paramedische
behandeling wordt in de regel geboden door de eerstelijnspraktijk van Zonnehuisgroep IJsselVecht. Ook mensen met een ZZP 5 en 7 zonder BOPZ-indicatie kunnen hier verblijven. Per twee
etages is een huiskamer voor de bewoners beschikbaar.
De locatie heeft een restaurant dat ook voor buurtbewoners toegankelijk is. Naast de locatie is
recent een complex van 34 seniorenappartementen geopend, waar de Esdoorn diverse diensten
levert, waaronder zorg aan huis.
Wat kenmerkt de Esdoorn (volgens Zorgkaart Nederland):
Medewerkers met hart voor hun vak en met persoonlijke
aandacht voor de bewoner
Een actieve groep vrijwilligers die veel activiteiten organiseert
Een modern en licht pand met ruime kamers
Een eigen restaurant met goed eten
Punten van de locatie die aandacht behoeven:
Naast de binnentuin is de omgeving van de Esdoorn niet erg
groen. Daar komt op korte termijn wel verbetering in, omdat
een gezamenlijke tuin wordt aangelegd tussen de Esdoorn en
het naastgelegen appartementencomplex.
Ondanks de betrokken houding van de medewerkers, komen
ze er door tijdgebrek minder aan persoonlijke aandacht en
begeleiding toe dan wenselijk is
Voor dit locatieplan zijn verbeterpunten, wensen en behoeften opgehaald bij bewoners, familie,
medewerkers en vrijwilligers. Op 2 oktober 2018 zijn bij de bingomiddag verbeterpunten bij
bewoners van de woon-zorgafdeling opgehaald, en op 17 oktober 2018 is een familieavond
georganiseerd voor familie van de PG-bewoners. Bij deze laatste bijeenkomst was ook de
cliëntenraad aanwezig. Verder hebben medewerkers ook buiten de bijeenkomsten verbeterpunten
opgehaald en is hen gevraagd naar hun eigen ervaringen. Dit is onder andere gebeurd in een
eerstelijnsoverleg waarin alle disciplines vertegenwoordigd zijn, en met het ‘verbeterbord’. Ook is
gebruik gemaakt van Zorgkaart Nederland en Familienet.
Al lopende projecten
-Gestart met sterprojecten Basiskwaliteit op orde en Eigenaarschap
-Omlabeling traditionele woon-zorgplaatsen naar verpleeghuisplaatsen
Verbeterpunten
Hieronder geven we een overzicht van wat bewoners, familie, medewerkers en vrijwilligers als
positieve en als verbeterpunten zien op locatie De Esdoorn.
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1. Persoonsgerichte zorg en ondersteuning
Over het algemeen zijn de bewoners erg positief over het personeel. Bewoners krijgen veel vrijheid
om naar eigen wensen te leven en worden hier goed in ondersteund. Het belangrijkste verbeterpunt
zit in de beschikbaarheid van medewerkers en de tijd om aandacht te kunnen geven aan bewoners.
Bewoners en familie geven aan dat de persoonlijke aandacht voor ieders situatie beter kan. Ook kan
er nog beter gekeken worden naar wat een bewoner nog wél zelf kan, al dan niet met ondersteuning.
Bij ziekte zouden bewoners graag meer hulp ontvangen. Verder is een belangrijke wens dat
medewerkers meer ruimte krijgen voor een-op-een begeleiding en zou een muziektherapeut of een
creatief therapeut een groot verschil kunnen maken.
2. Wonen en welzijn
Een erg positief punt in de Esdoorn is de hoeveelheid georganiseerde activiteiten. Vrijwilligers zijn
hierin erg actief. Hierbij valt te denken aan een muziekmiddag, een boottocht of een wandeling. Maar
nog meer activiteiten zou nog beter zijn. Het kan hier gaan om spelletjes in de huiskamer, een
kaartclub, handwerken of borduren etc. Bovenal gaat het om de ruimte voor individuele aandacht en
begeleiding voor de bewoner.
Over het algemeen is er tevredenheid over de kwaliteit van het eten. Wel mag er wat meer variatie
in het eten en hebben bewoners behoefte aan meer fruit. In de avonduren mag het restaurant langer
verlicht en bemand worden. Zo is het koffieapparaat is ’s avonds snel leeg en dan is er niemand
meer om het bij te vullen. Als bewoners niet in het restaurant maar op de kamer willen eten, is
daarvoor ook vrij weinig begeleiding beschikbaar. Maar ook bij maaltijden in het restaurant bestaat
er een tekort aan begeleiding, met name in de avonduren. Bewoners hebben verder behoefte aan
meer flexibiliteit in de etenstijden: bijvoorbeeld op zondag de mogelijkheid om een uurtje later te
eten.
Over de schoonmaak is men tevreden. Over de wasvoorziening niet: de kosten zijn hoog en de
kwaliteit is laag. Het zou fijn zijn als in ieder geval de bovenkleding op de huiskamers kan worden
gewassen, al dan niet door of samen met bewoners. Dit geeft op de verpleeghuiswoningen ook een
huiselijke sfeer.
Over de breedte bestaat een grote behoefte aan meer personeel op de huiskamers, maar ook in de
verzorging of activiteitenbegeleiding. Vooral in avonduren is er weinig begeleiding en weinig te doen.
Samen kunnen koken op de huiskamers is een grote wens. Voor de PG-afdeling geldt dat als
welzijnsmedewerkers overdag meer met de bewoners doen, bewoners ’s nachts rustiger zijn. Muziek
staat hoog op het wensenlijstje: van optredens van bandjes tot studenten van het conservatorium
die (samen met bewoners) komen spelen. Over de breedte geldt dat de aankleding van een aantal
huiskamers erg ongezellig oogt. Ook is er bij veel bewoners de wens om iets met dieren op de
afdeling of daarbuiten te doen. De kinderboerderij in Berkum kan ook op afspraak langskomen. Op
de PG-afdeling is een robotkat aanwezig. Dit werkt erg goed.
In de ontvangst van bewoners en familie is verbetering mogelijk. Er bestaat grote behoefte om de
receptie te bemannen. Nu wordt de receptie onregelmatig bemand door vrijwilligers. Iemand die
familie en bewoners de weg kan wijzen, maar die ook tijd heeft voor een praatje met bewoners, zou
erg helpen. Wanneer een bewoner nieuw is, zou een ‘maatje’ (een lotgenoot) voor familie of voor
een bewoner het wennen aan de nieuwe situatie vergemakkelijken.

23

24

Kwaliteitsplan 2019 Zonnehuisgroep IJssel-Vecht

De herkenbaarheid van personeel is van belang. Er is nu vrij veel wisseling van personeel en
vrijwilligers, wat onrust bij bewoners kan veroorzaken. Een fotobord (met daarop wie er in dienst is,
maar ook bijvoorbeeld wat voor eten er is) zou helpen. De omgeving van de huiskamer kan nog
beter passend gemaakt worden, onder andere met contrasterende kleuren en minder onverwachte
geluiden. Het zou ook helpen om lijstjes voor een foto of andere afbeelding op de deuren van de
appartementen aan te brengen, zodat bewoners hun kamer makkelijker kunnen herkennen. In een
aantal woonkamers is er behoefte aan ander meubilair (met name de stoelen) en meer
sfeerverlichting of dimbare verlichting.
De Esdoorn heeft een mooie binnentuin, maar deze kan nog aantrekkelijker gemaakt worden. Een
tuinman die samen met bewoners aan de slag gaat, kan helpen. Bewoners willen graag meer
mogelijkheden om naar buiten te gaan.
3. Veiligheid
Het belangrijkste punt omtrent veiligheid is het gebrek aan toezicht op de huiskamers. Nu zijn er
momenten dat er niemand op de huiskamer is. Zo kan vrij gemakkelijk onrust ontstaan.
4. Leren en verbeteren van kwaliteit
De medewerkers hebben al veel kennis van dementie en familie vindt het goed dat de Esdoorn
meedoet aan het project Omgevingszorg. Medewerkers hebben behoefte aan meer ruimte voor
klinische lessen.
5. Leiderschap, governance en management
Geen opmerkingen
6. Personeelssamenstelling
Er is vooral behoefte aan meer personeel om aandacht aan bewoners te geven. Bijvoorbeeld in de
avonduren komen medewerkers er niet aan toe om een bewoner rustig naar bed te brengen en
tegelijk aandacht aan andere bewoners te kunnen geven. Mogelijkheden voor een-op-een
begeleiding worden gemist.
7. Gebruik van hulpbronnen
Er zijn veel hulpmiddelen aanwezig om bewoners te activeren. Te denken valt aan een duofiets of
een fietslabyrinth (waarmee men virtueel door een stad kan fietsen), of muziekinstrumenten. De
duofiets wordt vrij weinig gebruikt, omdat personeel hier weinig tijd voor heeft. Er is een Tovertafel
aanwezig. Nog meer hulpmiddelen die bewoners activeren maar die weinig begeleiding van het
personeel vragen zouden welkom zijn. Er staat een biljart op de bovenste verdieping, het zou mooi
zijn als deze naar beneden kan.
Hoewel de hulpmiddelen vaak aanwezig zijn, ontbreekt de tijd bij personeel om het goed bekend te
maken bij bewoners en er gebruik van te maken. Bewoners hebben verder de behoefte aan
tijdschriften. Nu zijn er vooral boeken aanwezig.
8. Gebruik van informatie
De familie is over het algemeen tevreden over de informatie, maar wil graag meer inzicht in
rapportage en persoonlijke situatie van de bewoner. De communicatie is netjes en afspraken worden
goed nagekomen, maar het contact is wel erg vaak over de mail.

24

Kwaliteitsplan 2019 Zonnehuisgroep IJssel-Vecht

25

Waarmee gaat de Esdoorn aan de slag?
-Het sterproject Omgevingszorg start hier volgend jaar.
-De sterprojecten Basiskwaliteit op orde en Eigenaarschap gaan verder uitgewerkt worden.
-De medewerkers gaan meer de wijk in, om zo meer zichtbaarheid in de wijk Dieze te creëren en te
kijken waar de wijk en ZGIJV samen kunnen optrekken.
-Mensen van Philadelphia gaan ondersteuning leveren in de zorg.
-Er wordt een gezamenlijke tuin aangelegd tussen de Esdoorn en het nieuwe naastgelegen
appartementencomplex. Daarnaast worden de huidige terrassen aangepast zodat deze ruimer en
toegankelijker worden, wordt een zijingang gemaakt en worden verschillende zaken opgepakt om
in en rondom het pand meer openheid te creëren.
Enkele feiten en cijfers
Aantal plaatsen

Doelgroep

Totaal

De Esdoorn

Psychogeriatrie

19

Somatiek

64

Medewerkers

Verpleegkundig

Verzorgend

Facilitair

Totaal fte

Vrijwilligers

De Esdoorn

10

58

16

51,08

98

Cliënttevredenheid

2018

2015-2016

Gemiddeld

De Esdoorn

Cijfer

N=

2017
Cijfer

N=

Cijfer

N=

Cijfer

N=

Zorgkaart Nederland

7,9

6

7,5

23

8,1

4

7,7

33

Aanbevolen door

94%
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Locatieplan De Riethorst
De Riethorst is gevestigd in een appartementencomplex in het gebouw van woonzorgcentrum
Rivierenhof van Stichting Driezorg. Deze voorziening ligt in de wijk Aa-landen. Een winkelcentrum
en een park zijn nabij.
De Riethorst is opgezet vanuit de principes van belevingsgerichte zorg. De Riethorst biedt
groepswonen voor 30 mensen met PG-aandoeningen op basis van verblijf met behandeling. De
Riethorst heeft een woongroep van 8 bewoners, een van 10 bewoners en een woongroep van 12
bewoners. Iedere woongroep heeft een ruime huiskamer. Bewoners hebben een eigen zitslaapkamer. De huiskamers liggen aan een loopcircuit rond de binnentuin en bewoners kunnen
iedere huiskamer bezoeken als zij dit willen. Toilet en douche worden elk gedeeld door twee
bewoners. De groepswoningen zijn alle op de begane grond en de binnentuin is vanuit het
loopcircuit rechtstreeks toegankelijk.
Woonzorgcentrum Rivierenhof heeft een restaurant dat ook voor familieleden en bezoekers van
de Riethorst toegankelijk is.

Wat kenmerkt de Riethorst:
Lieve, zorgzame en betrokken medewerkers
(volgens Zorgkaart Nederland)
-

Gewerkt wordt op basis van de
uitgangspunten van belevingsgerichte zorg

-

De binnentuin en activiteiten buiten

-

Veel aandacht voor welbevinden, activiteiten
met muziek, bloemschikken etc.

-

Veel bewegingsruimte, bewoners kunnen naar
buiten en in andere huiskamers aanschuiven.

-

Het loopcircuit biedt loopmogelijkheden zonder doodlopende gangen.

Punten van de locatie die aandacht behoeven:
De huiskamers zijn ruim, maar de woongroepen zijn relatief groot. Dit wordt ondervangen
doordat bewoners deel kunnen nemen aan passende activiteiten in een ruimte die hiervoor
is ingericht.
-

Doordat de locatie gevestigd is in een pand van Driezorg is de herkenbaarheid van de
Zonnehuisgroep IJssel-Vecht minimaal. Voor nieuwe bewoners/bezoekers vraagt dit om
aanpassingen in de bewegwijzering, zowel binnen als buiten

-

Zonnehuisgroep IJssel-Vecht wil graag in de omgeving van de eigen locaties zorg aan huis
en behandeling bieden. Dit wordt in nauwe afstemming met Driezorg meegenomen in de
verdere ontwikkeling van Zorg aan Huis vanaf 2019.

-

Door de inrichting en de ligging van de Riethorst is het niet mogelijk om bijvoorbeeld een
buurtkamer of een inloop te organiseren die ook voor buurtbewoners en mensen van buiten
toegankelijk zijn. Driezorg komt hier in belangrijke mate aan tegemoet. Ook dit wordt
meegenomen in de verdere ontwikkeling Zorg aan Huis.

Voor dit locatieplan zijn verbeterpunten, wensen en behoeften opgehaald bij familie, medewerkers
en vrijwilligers. Op 11 oktober 2018 is een familieavond georganiseerd om over dit thema te spreken.
Hierbij was ook de cliëntenraad aanwezig. Verder is gebruik gemaakt van inzichten van
medewerkers, Zorgkaart Nederland en Familienet.
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Lopende projecten
-In 2020 start de Riethorst met Omgevingszorg, maar men is al actief bezig met het implementeren
van de principes van Omgevingszorg. Ook de coaches omgevingszorg brengen al veel elementen
mee naar de locatie.
-In januari 2019 wordt gestart met het sterproject Belevingszorg
-Eind 2018 komt een nieuwe welzijnsruimte gereed, waarin ruimte is voor lichamelijke verzorging
en aandacht.
-Eind 2018 komt nieuw meubilair in de serre (ofwel de activiteitenruimte).
Verbeterpunten
Hieronder geven we een overzicht van wat bewoners, familie, medewerkers en vrijwilligers als
positieve en als verbeterpunten zien op locatie De Riethorst.
1. Persoonsgerichte zorg en ondersteuning
Familie geeft aan dat de kwaliteit van het aanwezige personeel top is. De betrokkenheid en
persoonlijke behandeling worden gewaardeerd. Aangegeven wordt dat ‘de bewoner hier als mens
wordt behandeld’. Medewerkers kijken goed naar de behoeften van de individuele persoon, en ze
hebben goed in beeld hoe iemand rustiger kan worden met een bepaalde afleiding of bezigheid. Ook
mantelzorgers hebben het idee dat goed rekening gehouden wordt met hun persoonlijke situatie.
Het probleem is dat medewerkers vaak onder grote tijdsdruk staan, waardoor ze er niet aan toe
komen om voldoende aandacht te geven. Dit tijdsgebrek zorgt er ook voor dat onrust onder bewoners
minder snel gesignaleerd en opgelost kan worden. Veel bewoners vinden ‘warme zorg’ (bijvoorbeeld
vrolijkheid en knuffelen) erg belangrijk. Hoe verder de dementie gevorderd is, hoe meer de behoefte
bestaat aan non-verbale communicatie, zoals aanraking, geur en muziek. Veel medewerkers
herkennen die behoefte, en willen hiervoor aandacht blijven houden in trainingen op het gebied van
welzijn. Dit komt ook bij omgevingszorg aan de orde.
2. Wonen en welzijn
Activiteiten zijn erg belangrijk. Er worden al erg leuke activiteiten georganiseerd, zoals gymnastiek,
muziekochtenden of een zanger. Maar de behoefte bestaat aan meer ruimte voor activiteiten op
maat, met een-op-een begeleiding. Te denken valt aan het voorlezen van korte verhalen of buiten
wandelen bij mooi weer. Ruimte voor individuele begeleiding is erg belangrijk. Verder wordt de
manicure gemist. Positief is wel dat de pedicure en de kappers wekelijks komen. Het idee is om een
beautymiddag te organiseren.
De aanwezigheid van jongeren van Stichting JOW! wordt als erg positief ervaren. Echter, de jongeren
worden niet op alle huiskamers ingezet. Waar ze niet aanwezig zijn, worden ze gemist.
Huiselijkheid en sfeer zijn erg belangrijk. Er wordt veel goeds gedaan, en bewoners en familie geven
aan een echt thuisgevoel te hebben. Maar vooral in de huiskamers is hierin nog veel te winnen.
Kleine dingen in het interieur, als leuke kopjes of een theemuts, kunnen al veel doen voor de sfeer.
De tafels in de huiskamers zijn gemaakt voor stoelen, maar nu er meer bewoners in rolstoelen zijn,
passen die niet allemaal. Met een rolstoel past een bewoner nauwelijks aan de tafels. De huiskamers
en keuken zijn erg lawaaiig (door een oude vaatwasser of een luide bestekbak). Verder geven de
deuren naar de bewonerskamers een storend piepsignaal wanneer deze wordt geopend, wat ook te
horen is op de andere bewonerskamers, vooral ’s avonds en ’s nachts. Bewoners krijgen zo een valse
verwachting dat er hulp langskomt. In de gang galmt het flink. Het zou kunnen helpen om de ruimte
eens te laten beoordelen op akoestiek of licht. Verder hebben bewoners vaak moeite om het licht te
vinden in donkere ruimtes als de badkamer. Makkelijkere lichtknopjes of sensoren voorkomen
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verwarring. De verlichting over het algemeen is een aandachtspunt, er bestaat bijvoorbeeld behoefte
aan kleine nachtlampjes. Verder is het toilet door het legionellapreventiemiddel niet meer goed
schoon te krijgen en is vernieuwing nodig. Zwarte toiletbrillen (of andere manieren om contrast te
creëren) kunnen bijdragen aan herkenning voor bewoners.
De aanwezigheid van de binnentuin wordt erg op prijs gesteld. De tuin zou wel beter benut kunnen
worden, onder andere door meer wandelpaadjes, meer zitplekken in de schaduw of zonwering.
3. Veiligheid
Altijd toezicht in de huiskamer is belangrijk. Nu gebeurt dat niet altijd, vooral tijdens
dienstwisselingen. Dit kan gevaarlijke situaties opleveren met bewoners die aan de wandel gaan en
vallen. De personele bezetting is hiervoor te laag. Verder worden medewerkers regelmatig gestoord
tijdens de medicijnuitgifte. Een beter systeem kan hierin meer rust geven. Ten slotte ontbreekt op
een aantal warmwaterkranen een begrenzing, waardoor het water erg warm kan worden.
4. Leren en verbeteren van kwaliteit
De kennis van psychogeriatrie is bij vrijwilligers en mantelzorgers soms beperkt, vooral als het gaat
om moeilijke situaties. Het zou goed zijn om een cursus omgaan met dementie te verzorgen voor
vrijwilligers, en waar nodig ook voor medewerkers of mantelzorgers.
5. Leiderschap, governance en management
Geen opmerkingen.
6. Personeelssamenstelling
De zorgformatie is op orde, maar er is nog behoefte aan meer breed inzetbare assistenten wonen en
welzijn.
Deze zouden bijvoorbeeld kunnen worden ingezet voor huiskamertoezicht, maar ook in de
huishouding of in simpelweg in het geven van aandacht en het maken van een wandelingetje. Een
goede opleiding is wel belangrijk. Verder zou het helpen om meer medewerkers flexibel te kunnen
inzetten als een bewoner onrustig is. De inzet van mantelzorgers en vrijwilligers is hierin ook
belangrijk.
7. Gebruik van hulpbronnen
Er zijn te weinig tilliften. De twee aanwezige liften worden vaak heen en weer gesleept. Dit is voor
medewerkers veel werk en geeft onrust onder bewoners. Verder bestaat de behoefte aan een simpel
te bedienen oventje, waarmee bewoners (met begeleiding) zelf wat kunnen bakken. Een rolstoelfiets
zou verder helpen om vaker met bewoners naar buiten te gaan. Hier is wel tijd voor nodig bij
personeel voor begeleiding.
8. Gebruik van informatie
Het zou mooi zijn als er een rapportagesysteem zou komen waarin de familie kan meelezen wat er
gebeurt. In andere verpleeghuizen gebeurt dit al. Dit zou ook tijd kunnen schelen, omdat de
zorgmedewerkers niet meer de rapportage met familie hoeven te bespreken. Het probleem is dat de
beveiligingsomgeving dit nog niet toestaat. De familie waardeert de periodieke evaluatie (ofwel de
zorgleefplan-bespreking) over de situatie van de bewoner. Ook Familienet wordt goed ingezet om
foto’s en activiteiten te delen.
Afspraken, bijvoorbeeld over extra controle op bepaalde tijdstippen, worden goed nagekomen.
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Waarmee gaat de Riethorst het komend jaar aan de slag?
-Het sterproject Samen Zorgen gaat van start op de Riethorst
-Het doel is om extra AWW’ers en/of ander welzijnspersoneel in te zetten.
-Het (gedachtegoed) van omgevingszorg en belevingszorg wordt verder geïmplementeerd
-Ingezet wordt op twee tilliften extra (zonder weegunit, dat zorgt voor een groot prijsverschil, en
daar zijn er niet veel van nodig)
-Diverse aanpassingen aan het interieur, zoals het vervangen van verouderd meubilair, de aanschaf
van een zonnescherm in de binnentuin bij huiskamer 1 en 2 en het vervangen van tuinstoelen, tafels en kussens.
-Het installeren van zwarte wc-brillen
Enkele feiten en cijfers
Aantal plaatsen

Doelgroep

De Riethorst

Psychogeriatrie

30

Medewerkers

Verpleegkundig

Verzorgend

AWW

DBC

Totaal fte

Vrijwilligers

De Riethorst

1

29

7

1

21,37

63

Cliënttevredenheid

2018

2017

De Riethorst

Cijfer

N=

Cijfer

Zorgkaart Nederland

8,2

6

7,8

2011-2016

Gemiddeld

N=

Cijfer

N=

Cijfer

N=

8

9,3

3

8,0

14
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Locatieplan De Venus
De Venus is een van de locaties van Stichting Driezorg. De Venus ligt in de wijk Spoolde, in het
noordoosten van Zwolle, in het groen en met uitzicht op de IJssel. Zonnehuisgroep IJssel-Vecht
heeft sinds februari 2017 in dit woonzorgcentrum 32 tweekamerappartementen voor cliënten met
een somatische indicatie. Bewoners houden hun eigen huisarts (verblijf zonder behandeling).
Paramedische behandeling wordt in de regel geboden door de eerstelijnspraktijk van
Zonnehuisgroep IJssel-Vecht. Ook mensen met een ZZP 5 zonder BOPZ-indicatie kunnen hier
verblijven. Er is een gemeenschappelijke huiskamer op de begane grond. Woonzorgcentrum de
Venus heeft een restaurant dat ook voor familieleden en bezoekers van de bewoners van Venus
van de Zonnehuisgroep toegankelijk is.

Sterke
-

punten van de locatie
Bewoners hebben een eigen appartement;
Het pand is huiselijk ingericht
Het pand ligt in een mooie omgeving (bij park
Het Engelse werk en aan de IJssel).

Punten van de locatie die aandacht behoeven:
De verschillende appartementen die ZGIJV
huurt liggen relatief ver uit elkaar, dit is
logistiek niet handig. De appartementen zijn
bovendien niet allemaal aantrekkelijk genoeg
voor de verhuur.
De appartementen zijn slechts ten dele geschikt voor bewoners die door hun ziekte
hulpmiddelen zoals tilliften etc. nodig hebben
De omgeving van de Venus is minder geschikt om het strategisch agendapunt versterken
Zorg aan Huis waar te maken
Het pand is oud en vraagt om de nodige investeringen om het weer bij de tijd te maken.
Driezorg en ZGIJV moeten hun strategische vastgoedplannen op elkaar afstemmen. Maar
helder is dat het pand de komende jaren nog blijft staan en dat betekent dat het inderdaad
nodig is om de woonomgeving gedurende deze jaren zo aangenaam mogelijk te laten zijn.
De locatie mag een duidelijker profiel krijgen.
Voor dit locatieplan zijn verbeterpunten, wensen en behoeften opgehaald bij bewoners, familie,
medewerkers en vrijwilligers. Bij een high-tea in oktober 2018 met bewoners en familie is veel
informatie opgehaald. Verder is gebruik gemaakt van input van medewerkers, Zorgkaart Nederland
en Familienet.
Lopende projecten
-Begin 2018 is een scan uitgevoerd naar de samenwerking binnen het team van de Venus. Er is een
plan opgesteld om de samenwerking tussen de medewerkers in de zorg en met het behandelcentrum
te versterken en dit is in uitvoering genomen.
-Voor de PG-bewoners wordt gekeken hoe de uitgangspunten van omgevingszorg zo goed mogelijk
geïmplementeerd kunnen worden.
-De Venus zet in op deskundigheidsbevordering door meer in te zetten op het omscholen van
medewerkers naar niveau 4.
Verbeterpunten
Hieronder geven we een overzicht van wat bewoners, familie, medewerkers en vrijwilligers als
positieve en als verbeterpunten zien op locatie De Venus.
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1. Persoonsgerichte zorg en ondersteuning
Bewoners zijn tevreden over het personeel. Kwalificaties die worden gegeven zijn bijvoorbeeld: lief,
zorgzaam en betrokken. De verbeterpunten onder dit punt richten zich vooral op een tekort aan
personeel. In de huidige formatie hebben medewerkers te weinig tijd om voldoende aandacht te
geven aan een bewoner. De zorg komt hierdoor gehaast over, en als de werkdruk hoog is, krijgen
bewoners soms met een wat onvriendelijke of slechtgehumeurde medewerker te maken.
Medewerkers ervaren het tekort aan tijd ook als frustrerend, omdat ze wel graag persoonlijke
aandacht aan elke bewoner willen geven. Vooral in de avonduren of in de nacht kan het soms lang
duren voordat hulp komt. In vakantietijd wordt het douchen soms overgeslagen. Medewerkers geven
aan dat een relatief kleine uitbreiding van de formatie al een groot verschil kan maken voor de
werkdruk.
2. Wonen en welzijn
De bewoners hebben waardering voor de uitstapjes en activiteiten die georganiseerd worden. Echter,
in lijn met wat hierboven is geschreven, is ook hier de tijd en ruimte voor persoonlijke aandacht een
groot knelpunt. Tijd voor een praatje, een wandeling of een andere activiteit ontbreekt vaak. Hoewel
dit per bewoner niet veel tijd hoeft te kosten, kan het wel een lichtpuntje in de dag zijn. De omgeving
van het pand is erg mooi, maar bewoners krijgen vrij weinig kans om ervan te genieten. Bewoners
hebben behoefte aan meer activiteiten buiten, en tijd voor medewerkers om even een wandelingetje
te maken.
Bewoners hebben behoefte aan regelmatige afleiding van de dagelijkse routines en bezigheden.
Activiteiten die hiervoor kunnen zorgen, zijn bijvoorbeeld een dagje uit, een creatieve middag, een
bandje dat muziek komt spelen of studenten die met bewoners spelletjes kunnen spelen. Vooral in
de avonduren hebben bewoners weinig te doen en is het wel erg stil. De persoonlijke aandacht is
misschien nog belangrijker voor bewoners die weinig of geen familie hebben. Nu komt het voor dat
verjaardagen worden vergeten en ongemerkt voorbijgaan.
Over het gebouw zijn de bewoners over het algemeen tevreden. De kamers zijn fris en licht, de
inrichting is leuk met veel spulletjes van vroeger en de sfeer is goed. Een grote wens voor wat betreft
het gebouw is een keuken waar bewoners onder begeleiding samen kunnen koken. De eigen keuken
wordt gemist. Daarnaast ontbreekt het een aantal bewoners aan een gezellige, huiselijke ruimte
waar samen koffie gedronken kan worden. Verder zijn de wc’s, zonwering en liften verouderd en aan
renovatie toe, en is toiletpapier en incontinentiemateriaal vaak maar beperkt aanwezig. Omdat het
pand eigendom is van Driezorg en ZGIJV een deel ervan huurt, ontstaat een afstemmingsnoodzaak
bij veranderingen in en om het pand.
De bewoners zijn tevreden met het feit dat een kapper en pedicure in het gebouw aanwezig zijn, en
met de frequentie van de schoonmaak (maar de schoonmakers zouden wel meer tijd kunnen krijgen).
De aanwezigheid van kerkdiensten is voor een aantal bewoners zeer belangrijk. Bemensing van de
receptie is een wens, om de weg te wijzen, en voor een praatje met bewoners. Ook hierover zal in
samenspraak met Driezorg moeten worden besloten.
Over de kwaliteit van de maaltijden wordt een gemengd beeld afgegeven. Sommige bewoners geven
aan dat het eten goed verzorgd is en waarderen de eenvoud, andere willen juist meer variatie en
vinden de maaltijden regelmatig flauw van smaak of koud. Ook vinden bewoners de groente vaak
niet goed gaar en komt de soep in te kleine porties en met te weinig vulling. Brede consensus bestaat
over dat de eigen keuken wordt gemist. Verder vinden bewoners de tijd tussen ontbijt en warm eten
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te kort, vooral als de bewoner laat op de ochtend wordt geholpen. Ook ervaren bewoners een gebrek
aan fruit bij de maaltijden.
Ten slotte ervaren bewoners soms verschillen in behandeling tussen bewoners van Driezorg en
ZGIJV. Deze verschillen zijn niet wenselijk en wekken onvrede op bij bewoners.
8. Gebruik van informatie
Bewoners en familie ervaren dat medewerkers goed antwoord geven op vragen. Verder hebben
bewoners behoefte aan meer overlegmomenten om punten naar voren te brengen, en te kijken waar
bewoners hierin samen met medewerkers kunnen optrekken.
Waarmee gaat de Venus het komend jaar aan de slag?
-

Het sterproject Samen zorgen gaat in 2019 van start. Eind 2018 wordt gestart met de
voorbereiding.
Vanuit het kwaliteitsbudget wordt extra ingezet op meer tijd voor welzijn en een huiselijke
sfeer, en bezetting van de receptie.
Investeringsbegroting: beter zonwerend maken van gangen, bedrijfsveilig houden van het
pand, verlichting van het terrein en aanpassing van de keuken.
Samen met Driezorg: overleg over meer gezamenlijkheid bij voorzieningen, bijvoorbeeld
gebruik van de recreatiezaal, belangstelling voor bewoners en bezetting van receptie.
Regelmatig gaan groepsgesprekken gevoerd worden over de voortgang op de opgehaalde
verbeterpunten, en over de inbreng van andere verbeterpunten.

Enkele feiten en cijfers
Aantal bewoners

Doelgroep

Totaal

De Venus

Somatiek

18

Psychogeriatrie

14

Medewerkers

Verpleegkundig

Verzorgend

Totaal fte

Vrijwilligers

De Venus

1

36

19,62

22

Cliënttevredenheid

Oktober 2018

De Venus

Cijfer

N=

Zorgkaart Nederland

9,5

2
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Locatieplan Het Zonnehuis
Het Zonnehuis staat in de wijk Stadshagen. In het Zonnehuis zijn meerdere doelgroepen
gehuisvest (psychogeriatrie, gerontopsychiatrie, somatiek en geriatrische revalidatiezorg). De
locatie biedt groepswonen aan bewoners met dementie (verblijf met behandeling); er zijn acht
groepen van acht bewoners en één groep met zes bewoners. Iedere groepswoning (straat) heeft
een eigen huiskamer. Iedere bewoner heeft een zit-slaapkamer, het sanitair is gedeeld met vier
medebewoners. De meeste huiskamers beschikken over een balkon. Er zijn drie woongroepen
van acht personen voor bewoners met gerontopsychiatrische problematiek en er zijn vier
woongroepen voor bewoners met een somatische indicatie (1x6, 2x8 en 1x10 bewoners). Sanitair
wordt

op

de

stedenbuurt

gedeeld

door

2

bewoners.

Achtendertig

bewoners

met

psychogeriatrische problematiek wonen in appartementen naast het Zonnehuis (Weteringbuurt).
Er wordt gewerkt aan een plan voor alternatieve huisvesting. Het Zonnehuis heeft ruim 40
plaatsen geriatrische revalidatiezorg en ELV. Voor bewoners en bezoekers is er een restaurant op
de begane grond (Plaza). De Plaza is een ontmoetingsplek waar dagelijks activiteiten plaatsvinden
en heeft een sociale functie voor de bewoners van het Zonnehuis en voor de bewoners van de
omliggende flats. In het Zonnehuis is ook een huisartsenpraktijk gevestigd. In het Zonnehuis
wordt o.a. samengewerkt met Philadelphia en Dimence.
Wat kenmerkt het Zonnehuis:
-

-

Medewerkers die liefdevolle en betrokken zorg
geven en rekening houden met de wensen van de
bewoner (volgens Zorgkaart Nederland)
Een modern pand in een rustige en groene
omgeving en dichtbij een winkelcentrum

Punten van de locatie die aandacht behoeven:
Er wordt veel energie gestoken in de aankleding en
inrichting van het gebouw, maar toch heeft het
pand een wat ‘institutionele’ uitstraling.
Medewerkers komen tijd tekort om bijvoorbeeld rustig een praatje te kunnen maken of eenop-een aandacht te kunnen bieden.
Voor dit locatieplan zijn verbeterpunten, wensen en behoeften opgehaald bij bewoners, familie,
medewerkers en vrijwilligers. Op acht verschillende bijeenkomsten met bewoners en familie, die
veelal in oktober 2018 hebben plaatsgevonden, zijn verbeterpunten besproken. Verder hebben
medewerkers ook buiten de bijeenkomsten verbeterpunten opgehaald en is hen gevraagd naar hun
eigen ervaringen. Ook is gebruik gemaakt van Zorgkaart Nederland en Familienet.
Lopende projecten
-Het sterproject Omgevingszorg is bezig op de Dorpenbuurt
-Het sterproject Belevingszorg start begin 2019 op de Weteringbuurt. In het tweede kwartaal start
de Stedenbuurt.
-Het sterproject Basiskwaliteit op orde loopt op alle locaties. De Havenbuurt heeft een pilot gedraaid.
-Het sterproject Samen zorgen vindt plaats in de Stedenbuurt en de Stromenbuurt
-De sterprojecten Eigenaarschap en Grip op resultaat lopen op alle locaties.
Verbeterpunten
Hieronder geven we een overzicht van wat bewoners, familie, medewerkers en vrijwilligers als
positieve en als verbeterpunten zien op locatie Het Zonnehuis.
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1. Persoonsgerichte zorg en ondersteuning
Over de kwaliteit van het personeel wordt overal positief gesproken. Het personeel (zowel zorg als
AWW’ers) is ‘geweldig’, en heeft een erg positieve houding.
Toch komen de medewerkers er door tijdsgebrek niet altijd aan toe om echt persoonsgerichte zorg
en ondersteuning te leveren. De wens is om altijd een medewerker aanwezig te hebben in de
huiskamer, voor toezicht en gezelligheid. Bij voorkeur is dit iemand met inzicht in gedragingen van
bewoners, zodat direct ingespeeld kan worden op verandering van gedrag. Verder is er breed een
behoefte aan meer activiteiten die de hersenen stimuleren, zoals muziekactiviteiten of een
kennisquiz. Ook de mogelijkheid tot zwemmen of therapie in het zwembad staat hoog op het
wensenlijstje van veel bewoners.
2. Wonen en welzijn
De georganiseerde activiteiten worden erg gewaardeerd. Een goed voorbeeld is de BBQ op het balkon
met familie in de Stedenbuurt. Wel bestaat de wens om vaker activiteiten (klein en groot) en
uitstapjes

te

organiseren.

Te

denken

valt

aan

een

rondvaart,

bioscoop,

huifkartocht,

dierentuinbezoek of een terrasje. Waar mogelijk kan hierin samen worden opgetrokken met de
Zonnebloem. Over het algemeen hebben bewoners behoefte aan wat meer wisseling van omgeving.
Hiervoor is het nodig dat er medewerkers zijn die de activiteit kunnen begeleiden. Ook is er de wens
dat er vaker een medewerker is die tijd heeft voor een praatje, een kopje koffie of een kleine
wandeling. Er bestaat een brede behoefte aan meer individuele begeleiding. Nadrukkelijk wordt
aangegeven dat er hierin ook aandacht moet zijn voor mensen die niet vaak in de huiskamer komen
en niet zelf om aandacht vragen. Zo kan een aanwezige AWW’er zelf actief vragen of een bewoner
zin heeft in een wandelingetje.
De levendigheid in huiskamer kan een stuk beter. Het geeft nu een vrij besloten en saaie indruk.
Enerzijds kan veel verbeterd worden door activiteiten als een film, spelletjes, sjoelen en voorlezen,
anderzijds kunnen kleine dingen als bloemen en planten al veel doen voor de vrolijkheid in de
huiskamer. Ook wat meer vrolijke kleuren (bijv. leuke placemats, andere kleur muren) kunnen al
een verschil maken. Meubels in de huiskamer zijn nu 11 a 12 jaar oud en zijn veelal aan vervanging
toe. Vooral in de late middag, de avond en het weekend zijn meer activiteiten gewenst. Vooral in de
avond is het vaak erg stil. De ochtend is al vol, maar in de middag en avond valt een groot gat. Veel
verbetering kan bereikt worden met bijvoorbeeld iemand van het conservatorium die liedjes komt
spelen op de huiskamers of in een daarvoor geschikt gemaakte multifunctionele ruimte, of iemand
die met de bewoners een bloemstuk komt maken. Op een aantal straten wordt gemerkt dat
huisdieren ook erg veel voor de sfeer kunnen doen.
Tijdschriften (zoals Donald Duck, Margreet, Libelle) en (gratis) kranten op de huiskamer. Een huisaan-huisblaadje kan al goed zijn, maar ook De Stentor staat op het wensenlijstje. Boeken met grote
letters, voorlezen
Verder zijn er een aantal zaken omtrent het gebouw die beter kunnen. De balkons zijn soms lastig
toegankelijk. Het zou erg helpen om beide deuren automatisch te laten openen, in plaats van één.
De drempels zijn soms te hoog voor rolstoelen. De knop op de balkondeur, die bedoeld is zodat
mensen in een rolstoel zichzelf naar binnen kunnen trekken, verkleint de doorgang en heeft al
meerdere mensen verwond. Een overkapping op de balkons is een brede wens. Op de Stromenbuurt
bestaat de wens voor een betere buitenruimte, maar dit vergt een aanzienlijke verbouwing.
Daarnaast is de sensor van de kranen nogal lastig te begrijpen voor bewoners en werkt deze vaak
slecht. Een gewone mengkraan (met begrenzing) zou beter zijn. De zonwering houdt de zon vaak
slecht tegen, en zorgt dat het in de zomer te warm wordt. Eten is vrij eenzijdig. Binnen de
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mogelijkheden en onder begeleiding samen koken zou voor veel bewoners leuk zijn. Verder kan de
schoonmaak secuurder, bijvoorbeeld ook afstoffen en onder het bed schoonmaken, en komt soms
niet alle kleding goed terug. Medewerkers hebben behoefte aan een liftinstallatie/tilliften in het
gehele huis, waardoor minder zware zorg nodig is.
De familie is erg tevreden over de overnachtingsmogelijkheid die wordt geboden. De wens bestaat
om 1x per jaar een familieavond te organiseren, en daarnaast meer activiteiten voor bewoners en
familie samen (bijvoorbeeld een familiebingo). De tegels op de parkeerplaats zijn vaak glad en
onstabiel, waardoor het lastig is om familie op te halen.
3. Veiligheid
Omtrent de veiligheid is voortdurend toezicht in de huiskamer het belangrijkste verbeterpunt.
4. Leren en verbeteren van kwaliteit
Medewerkers hebben behoefte aan meer gelegenheid om voor hen scholing te volgen. Dit moet wel
op maat gebeuren; een aantal medewerkers ervaart juist een overschot aan (niet altijd relevante)
trainingen en scholingen.
5. Leiderschap, governance en management
De medewerkers hebben behoefte aan meer een luisterend oor. Zij voelen zich nu soms onmachtig
door de tekorten en de werkdruk.
6. Personeelssamenstelling
De behoefte bestaat aan meer bezetting op de huiskamers en meer medewerkers in de nachtdiensten
(bijvoorbeeld op de Havenbuurt) en in de avonden. De werkdruk voor medewerkers kan hierdoor
verminderd worden.
7. Gebruik van hulpbronnen
Op veel buurten bestaat de wens om ‘Smart-tv’s’ of een Chromecast aan te schaffen, waardoor meer
met de tv gedaan kan worden. Te denken valt aan bewegingsactiviteiten met behulp van Youtube,
maar ook meer films en muziek kunnen afspelen. Ook een ‘tovertafel’ voor alle straten staat op het
wensenlijstje.
Een bus of caddy voor rolstoelen zou erg helpen om bewoners makkelijker mee te nemen kunnen op
grotere activiteiten. Om bewoners in een rolstoel vaker mee naar buiten te kunnen nemen zou een
rolstoelfiets goed zijn.
Medewerkers hebben behoefte aan een efficiëntere ICT-omgeving. Alleen al het opstarten duurt soms
wel 5 minuten. Meer vrijetijdsmiddelen. Administratieve taken kosten veel tijd, zoals het eten
bestellen en gaten in de roosters oplossen. Het inplannen van afspraken door medisch secretariaat
kan efficiënter. Zo kan het secretariaat meteen de familie bellen in plaats van eerst de zorg)
8. Gebruik van informatie
Door gebrek aan personeel ontstaan soms misverstanden. Een voorbeeld: een bewoner wordt
volgens afspraak opgehaald, maar het personeel weet hier niet van. Medewerkers hebben behoefte
aan meer tijd om rapportages te lezen (bij voorkeur digitaal), zodat vragen van familie beter
beantwoord kunnen worden. Familie heeft behoefte aan een vast aanspreekpunt.
Waar gaat het Zonnehuis mee aan de slag in 2019?
-

Volgend jaar start de Stedenbuurt in het tweede kwartaal met Belevingszorg. Ook op de
Dorpenbuurt gaat dit project van start.
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-

De Havenbuurt start met Omgevingszorg
Samen zorgen wordt verder uitgerold binnen de Stedenbuurt.
De projecten Eigenaarschap en Basiskwaliteit op orde lopen op alle locaties door.
Ingezet wordt op meer AWW’ers en/of ander personeel.
De toegankelijkheid op de balkons wordt verbeterd en waar mogelijk wordt een overkapping
aangebracht.
De huiskamers worden opgeknapt en opgeleukt. Gekeken wordt hoe met weinig middelen
een groot resultaat bereikt kan worden.

Enkele feiten en cijfers
Aantal

Doelgroep

plaatsen
Het Zonnehuis

Psychogeriatrie

65

Somatiek

32

Gerontopsychiatrie

24

Medewerkers

Verpleegkundig

Verzorgend

Facilitair

Totaal fte

Vrijwilligers*

Het Zonnehuis

26

176

35

142,48

230

* Aantal vrijwilligers is inclusief Weteringbuurt
Cliënttevredenheid

2018

2017

2015-2016

Gemiddeld

**
Het Zonnehuis

Cijfer

N=

Cijfer

N=

Cijfer

N=

Cijfer

N=

Zorgkaart Nederland

8,1

21

7,8

61

7,5

11

7,8

95

Aanbevolen door

88%

**Cliënttevredenheid is inclusief Weteringbuurt, omdat daar geen aparte cijfers voor beschikbaar zijn

36

Kwaliteitsplan 2019 Zonnehuisgroep IJssel-Vecht

37

Locatieplan De Weteringbuurt
De Weteringbuurt huisvest 38 bewoners met psychogeriatrische problematiek en ligt naast het
Zonnehuis. Omdat de Weteringbuurt in een ander gebouw ligt en de situatie sterk verschilt van
die in het Zonnehuis, hebben we voor de Weteringbuurt een apart locatieplan gemaakt. De
huisvestingssituatie in de Weteringbuurt is beperkt geschikt voor psychogeriatrische zorg. Er
wordt gewerkt aan een plan voor alternatieve huisvesting.
Wat kenmerkt de Weteringbuurt:
-

-

Medewerkers zijn betrokken, hebben veel
persoonlijke aandacht en staan open voor
verandering
De faciliteiten van het Zonnehuis zijn om de
hoek

Punten van de locatie die aandacht behoeven:
De huisvesting is tijdelijk en beperkt
toegesneden op bewoners uit een
psychogeriatrische doelgroep
Veel activiteiten worden georganiseerd op het
Zonnehuis, waardoor bewoners buitenlangs moeten. Vooral in de winter geeft dit onrust.
Voor dit locatieplan zijn verbeterpunten, wensen en behoeften opgehaald bij bewoners, familie,
medewerkers en vrijwilligers. Verder is gebruik gemaakt van Zorgkaart Nederland en Familienet
Lopende projecten
-De Weteringbuurt doet officieel nog niet mee aan het sterproject Omgevingszorg, maar is al wel
actief bezig met het implementeren van de beginselen van omgevingszorg, binnen de beperkingen
van het gebouw.
-Het sterproject Samen zorgen loopt, waaronder zelf wassen op de Soestwetering.
Verbeterpunten
Hieronder geven we een overzicht van wat bewoners, familie, medewerkers en vrijwilligers als
positieve en als verbeterpunten zien op locatie De Weteringbuurt.
1. Persoonsgerichte zorg en ondersteuning
Door tijdsgebrek komen medewerkers vaak onvoldoende toe aan het geven van persoonlijke
aandacht. Bewoners hebben behoefte aan meer dagbesteding en therapie op het gebied van muziek
en bewegen. Therapie in het zwembad zou fijn zijn. Medewerkers zouden graag meer tijd hebben
voor het begeleiden van de groepsdynamiek om zo onrust onder bewoners te voorkomen.
2. Wonen en welzijn
De bewoners zijn enthousiast over de uitstapjes die georganiseerd worden. Zo ging de Weteringbuurt
laatst een weekend weg met de helft van de bewoners. Wel bestaat de behoefte aan meer uitstapjes
voor wie dat kan. Voor de organisatie hiervan hebben medewerkers vaak onvoldoende tijd.
Verder hebben bewoners behoefte aan meer zinvolle dagbesteding, gericht op zoveel mogelijk
‘normaal’ wonen. Er moet op de Weteringbuurt vaker iets te beleven zijn. Het zou fijn zijn als er op
iedere huiskamer een welzijnsmedewerker is die daarvoor zorgt. Een grote wens is om op de locatie
zelf eten te kunnen koken, waar mogelijk onder begeleiding door de bewoners zelf. Nu moeten
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bewoners voor dagbestedingsactiviteiten meestal naar het Zonnehuis. Hierdoor moeten ze buiten
langs een onbekende omgeving. Zeker als het koud wordt, is dat lastig. Bovendien worden bewoners
hiervan onrustig. Het zou fijn zijn als activiteiten zoveel mogelijk in de huiskamers van de
Weteringbuurt zelf georganiseerd worden.
De woonomgeving is verre van optimaal. Het gebouw is donker de gangen zijn klein, er is weinig
toezicht en de mogelijkheden om naar buiten te gaan zijn relatief beperkt. Ook de toegankelijkheid
van de kamers is niet ideaal. Om bij de eigen kamer te komen, moeten bewoners door een
tussendeur die niet zomaar open kan. Binnen de beperkingen van het gebouw moet gezocht worden
naar verbeteringen in de sfeer en de woonomstandigheden. Bijvoorbeeld stickers op de deuren zou
al meer een open gevoel kunnen geven.
3. Veiligheid
Voor de veiligheid van bewoners zou er meer toezicht op de huiskamers moeten zijn, gericht op het
voorkomen van onrust. De beperkte nachtdienst zorgt ervoor dat steeds een groot deel van het
gebouw onbeheerd is.
4. Leren en verbeteren van kwaliteit
Het zou goed zijn om vrijwilligers en waar nodig medewerkers training te geven in omgang met
bepaalde vormen en fasen van dementie. De Weteringbuurt heeft relatief weinig vrijwilligers,
waardoor het nog belangrijker is de aanwezige vrijwilligers zo goed mogelijk in te zetten. Verder
ontbreekt het vaak aan tijd voor begeleiding van stagiaires.
5. Leiderschap, governance en management
Geen opmerkingen
6. Personeelssamenstelling
Een tweede nachtdienst is belangrijk, in verband met toezicht in de nacht. Door de vormgeving van
het gebouw (de gangen liggen ver van elkaar en op verschillende verdiepingen), is toezicht met één
nachtdienst erg lastig. Vanaf 22 uur zijn er altijd drie woningen alleen. Medewerkers ervaren hierdoor
zelf ook grotere werkdruk.
7. Gebruik van hulpbronnen
De wens bestaat om meer hulpmiddelen op de locatie zelf te hebben, in plaats van in het Zonnehuis.
Voorbeelden zijn een douchebrancard en een postoel.
8. Gebruik van informatie
Familie wil graag mee kunnen kijken in rapportagesysteem, en zo vaker op de hoogte zijn van de
situatie van de bewoner. Het piepersysteem in de Weteringbuurt is verouderd en vaak niet afgestemd
op het Zonnehuis.
Waarmee gaat de Weteringbuurt komend jaar aan de slag?
-Het sterproject Samen zorgen wordt verder uitgerold. Hieronder valt het verder uitrollen van zelf
wassen op woningen.
-Het sterproject Belevingszorg wordt verder uitgerold
-Waar mogelijk zelf kunnen koken op de Weteringbuurt (al dan niet met bewoners, onder
begeleiding)
-Aspecten van omgevingszorg worden waar het kan alvast ingevoerd
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-Er wordt gekeken naar de verpleegkundige inzet en de inzet van de gespecialiseerd verzorgende
psychogeriatrie om de kwaliteit van zorg te verbeteren
-Investeringsbegroting:

het

vervangen

van

de

stoffering

en

het

meubilair

passend

bij

omgevingszorg, vervanging telefonie voor betere afstemming met het Zonnehuis, aanpassing
elektronisch deurensysteem en een abri voor bewoners die buiten willen roken.
Enkele feiten en cijfers
Aantal plaatsen

Doelgroep

Totaal

De Weteringbuurt

Psychogeriatrie

38

Medewerkers

Verpleegkundig

Verzorgend

Totaal fte

Vrijwilligers

De Weteringbuurt

5

48

29,88

Zie Zonnehuis

39
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Kwaliteitsverslag
Kwaliteitsvensters
Het jaarlijks kwaliteitsverslag krijgt vorm door middel van kwaliteitsvensters op de ZGIJV-website
(https://zgijv.nl/organisatie/kwaliteit). Zonnehuisgroep IJssel-Vecht sluit hierbij aan bij een nieuwe
wijze van verantwoorden zoals onder meer uitgewerkt door de koepelorganisatie Actiz.
In de kwaliteitsvensters komen onder meer aan de orde:
-

de ervaringen van cliënten met zorg en met wonen en welzijn,

-

veiligheid (waaronder rapportage op de indicatoren zoals aangegeven in het kwaliteitskader),

-

ervaringen van medewerkers en vrijwilligers,

-

personeelssamenstelling,

-

keurmerken en auditverslagen,

-

inspectierapporten

-

ervaringen in het Lerend Netwerk.
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Bijlage 1, cijfermatig overzicht
De informatie is tenzij anders aangegeven ontleend aan het jaardocument 2017, dat via
www.jaarverslagenzorg.nl is in te zien.
Overzicht vestigingsnummers
Naam locatie

Adres

Vestigingsnummer

KVK nummer

Het Zonnehuis

Nijenhuislaan 175, 8043 WB Zwolle

000022136568

05083801

De Riethorst

Zijpe 4, 8032 HX Zwolle

000022136541

05083801

De Hoekstee

Hessel Mulertstraat 20, 7731 CL Ommen

000022136525

05083801

De Esdoorn

Esdoornstraat 7, 8021 WB Zwolle

000022136517

05083801

De Molenhof/

Spoolderbergweg 19, 8019 BB Zwolle

000022136533

05083801

De Venus
Leeftijdsverdeling cliënten
ZGIJV Locatie1

Het Zonnehuis

Aantal cliënten

Leeftijdsverdeling

Totaal

- 50

51-60

61-70

71-80

81-90

91+

Somatiek 322

3

2

5

8

12

5

35

Psychogeriatrie3

-

1

7

25

58

12

103

Gerontopsychiatrie

-

2

4

9

5

-

20

4

De Riethorst

Psychogeriatrie

-

-

-

1

25

4

30

De Hoekstee

Psychogeriatrie

-

-

3

11

15

3

32

De Esdoorn

Psychogeriatrie

-

-

-

2

13

4

19

Somatiek

-

-

1

10

31

20

62

Somatiek

-

-

-

1

14

17

32

De Venus

Personeelssamenstelling
Personeelssamenstelling5

Aantal

FTE

Medewerkers in loondienst

948

464,8

waarvan tijdelijk

244

42,68

Verpleegkundig, verzorgend personeel waarvan:

482

265,64

niveau 3 (VIG, EVV)

399

210,79

niveau 4 (VPK)

68

43,92

niveau 5 (HBO-V)

15

12,01

Medisch en sociaal- wetenschappelijke functies

41

16,47

Overige personeel patiënt/cliëntgebonden functies

54

35,35

Vrijwilligers

559

Ziekteverzuim (excl. zwangerschap)

5,1%

1

Peildatum: 28 november 2017

2

Stedenbuurt: Hasseltstraat, Ommenstraat Stromenbuurt: IJsselstraat, Dinkelstraat

3

Havenbuurt, Dorpenbuurt (exclusief Zalkstraat en Hamingenstraat), Weteringbuurt

4

Hattemstraat (deels), Meppelstraat, Kampenstraat

5

Peildatum: 1 november 2018
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Gemiddeld ziekteverzuim percentage 2017, exclusief zwangerschap: 6,7 %.
Ratio personele kosten versus opbrengsten per 31 december 2017: 64,6%.
Overzicht medewerkersbestand
(Para)

Verpleeg

Ver-

medisch

kundig

zorgend

41

96

518

36

Zonnehuis

centraal

46

168

Esdoorn

centraal

18

Riethorst

centraal

Hoekstee

centraal

De Venus

centraal

Zonnehuisgroep

Facilitair

Onder-

MT

totaal

56

5

752

52

centraal

-

45

24

centraal

-

3

27

5

centraal

-

5

25

4

centraal

-

7

34

16

centraal

-

steunend

IJssel-Vecht

Overzicht behandeldienst en boven-formatieve zorgfuncties
Functie6

aantal

fte

opleidingsniveau

specialist ouderengeneeskunde

3

1,72

WO

verpleegkundig specialist / Physician

3

2,44

HBO-master

psycholoog7

3

2,44

WO

fysiotherapeut

11

8,08

HBO

ergotherapeut

8

5,72

HBO

logopedist

4

2,61

HBO

diëtist8

0

casemanager dementie

2

1,3

HBO

geestelijk verzorger

5

2,2

WO/HBO

coördinerend verpleegkundige

9

4,5

Minimaal niveau 4

HBO-V verpleegkundige (niveau 5)

7

5,81

HBO

Assistant

In-, door- en uitstroomcijfers
Categorie

Instroom

Uitstroom

Aantal

FTE

Aantal

FTE

181

59,0

167

64,07

Zelfstandigen

13

4,41

4

0,9

Ingehuurd

0

0

0

0

Personeel in
loondienst incl.
leerlingen BBL

personeel
Leeftijdsverdeling medewerkers9
Functie

16-25

26-35

36-45

46-55

56+

Verpleegkundigen en verzorgenden

140

101

99

133

42

1

1

1

Specialist ouderengeneeskunde

6

Peildatum 27 november 2017

7

Waaronder 2 GZ psychologen

8

Sinds 2018 2 diëtisten in dienst

9

Peildatum 27 november 2017
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26-35

36-45

Verpleegkundig specialist / Physician Assistant

16-25

2

1

Psycholoog

1

1

46-55
1

Fysiotherapeut

1

6

3

Ergotherapeut

1

3

2

1

1

2

1

Logopedist

56+

1
1

Diëtist
Casemanager dementie

1

1

Geestelijk verzorger

1

3

2

1

6

2

2

1

17

14

9

Coördinerend verpleegkundige
HBO-V verpleegkundige (niveau 5)

2

Facilitair10

3

10

6

Waaronder woonassistent, teammanager, applicatiebeheerder, horeca servicemedewerker, medewerker

servicepunt, transportmedewerker, assistent facilitair, coördinator Horeca
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Bijlage 2, toezichtplan Raad van Toezicht ZGIJV 2018
Het toezichtplan van de RvT is gebaseerd op de kwaliteitsambities van de organisatie:

De RvT kijkt naar de drie centrale governancethema’s van ZGIJV: tevreden cliënten, toegeruste en
geïnspireerde medewerkers en gezonde bedrijfsvoering. Gekeken wordt op drie niveaus11, waarbij
in 2018 de aandacht gaat naar de volgende onderwerpen:
Niveaus

Zicht op

Thema’s

primaire proces

Zicht op besturing

Zicht op maatschappij

Tevreden
cliënten

Omgevingszorg

Basiskwaliteit op orde

Verantwoording van zorg

Belevingszorg

Interne en externe audits

Wijkgericht werken

Zorgbehoefte

Verbinding prof-informeel

Lerend zorgnetwerk

bewoners

GRZ

Samenwerking verwijzers

Samen zorgen
Toegeruste en

Cultuur en

Impact eigenaarschap

Opleidingsinitiatieven

geïnspireerde

eigenaarschap

Facilitering teams

Uitwisseling SOG

medewerkers

Lerende

Opleidingsbeleid

Arbeidsmarktbewerking

professionals

Strategische

Aantrekkelijk

personeelsplanning

werkgeverschap

Inzetbaarheidsbegeleiding

11

In lijn met de Zorgbrede Governancecode 2017
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Gezonde

Grip op resultaten

Meerjarenbeleidsplan

Identiteit en onderscheid

bedrijfs-

Kwaliteitsimpuls

Strategisch vastgoedplan

Brancheontwikkeling regio

voering

en effecten extra

Kanteling staf-lijn

Belanghouderbeleid

gelden

Zorginnovatie

Relatie extern toezicht

ICT en administratieve
organisatie
Bijeenkomsten RvT
De RvT komt maandelijks bijeen, doorgaans op de laatste vrijdag van de maand. Elke bijeenkomst
bestaat uit een vergadergedeelte én een themadeel.
Expertise RvT(-leden)
Toezichthouders van de ZGIJV voldoen aan de criteria uit de algemene profielschets én hebben
specifieke expertise op (ten minste) één van de 3 governancethema’s (zie schema).
Werkvormen
De RvT geeft het toezicht maandelijks proactief en themagericht vorm. Per thema werken minimaal
twee en maximaal drie leden van de RvT aan de voorbereiding, waarbij een lid met de bijbehorende
expertise als organisator optreedt.
Hierdoor verwachten we dat de aanwezige expertise van alle leden zoveel en integraal mogelijk
organisatie breed wordt benut. Ook is het mogelijk om medewerkers uit te nodigen bij de vergadering
en/of te betrekken bij de voorbereidingen.
Andere werkvormen:
-

Locatiebezoeken (in kleine samenstelling)

-

Themagesprek met CCR/VR/OR en Verpleegkundige adviesraad (VAR)

-

Brainstormsessie met MT en RvB (over nieuwe zorgconcepten)

-

Moreel beraad, zorg-ethisch lab, e.d.

Werkvormen gericht op de omgeving van de organisatie zijn:
-

Lerend netwerk Raden van Toezicht

-

Themabijeenkomsten.

Deze werkwijze is een ontwikkelmodel en zal na een jaar worden geëvalueerd en desgewenst
bijgesteld.
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Bijlage 3, overzicht onderzoeksprojecten, congressen en opleidingen
Onderzoeksproject

Looptijd

FIT4Frail, onderzoek naar beste

Januari 2018 – januari

manier van trainen fysieke fitheid

2019

Eigenaar

binnen de Geriatrische
revalidatiezorg (GRZ)
Themagroep Revalidatie van het

2016, 2017, 2018

manager GRZ

2018 (ws)

teamcoach Dorpen- en

UNO
Themagroep Hersenaandoeningen

Havenbuurt
Congressen, bezoek

Wanneer

Wie

Lidz jaarcongres 2018

November 2018

staffunctionarissen

Zorg in de laatste levensfase

2018

EVV

Studiereis Finland

Juni 2018

Manager WZW

Umcg therapeutisch instrument

Oktober 2018

1 medewerker/logo

Januari 2018

stafmedewerker

Januari 2018

HR

De grote thuiszorgdag

Juni 2018

wijkverpleegkundige

Ken jij het geheim van de klik

November 2018

Communicatie adviseur

Partners van afasiepatiënten

Mei 2018

1 medewerker

Juni/ nov/ aug/sep

Meerdere medewerkers

apraxie van spraak
Lean, workshop visueel
communiceren
Workshop jaarovergang
salarisadministratie

conversatietraining
Parkinsonnet

2018
De kracht van kwetsbaarheid

Oktober 2018

Geestelijk

RUG Colloquium

November 2018

Geestelijk verzorger

Uno Jaarcongres

December 2018

diverse medewerkers

Scholing (met uitzondering van de

Wanneer

Wie

2016/2017 –

13 medewerkers

verzorger/TC/Manager WZW

cyclische interne scholingen)
BBL niveau 3

2017/2018
BBL niveau 4

2016/2017 –

16 medewerkers

2018/2019/2020
Niveau 5 (HBO-v)

2015/2016 - 2019

8 medewerkers

Geriatrische

2017-2018

2 medewerkers

Verpleegtechnisch handelen

2018

1 medewerker

GHPT Master geriatrie fysiotherapie

2017 - 2019

2 fysiotherapeuten

Geriatrische Revalidatie Zorg na

2017 - 2018

1 psycholoog

Lean

2018-2019

psycholoog

GVS

2017 - 2018

1 medewerker

Counseling bij depressie en rouw

2016 - 2018

1 verpleegkundige

Revalidatieverpleegkundige

CVA
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Meerdere individuele

2018

Meerdere medewerkers

MBO facilitair management

2019

Medewerker TD

Master GPT

2018-2019

fysiotherapeut

GVP

2017 - 2018

5 medewerkers

Leergang palliatieve zorg

2018

2 verzorgenden

Scholing AWW

2018-2019

AWWers

HBO diagnostiek diagnostiek

2019

Psychologisch consulent

2018

Manager WZW

2018-2019

fysiotherapeut

2018

staffunctionaris

coachingstrajecten

volwassenen en ouderen
executieve leergang veroudering en
gezondheidszorg
Master digitale innovatie in de zorg
en welzijn
Adviseur veiligheid en kwaliteit in de
zorg
Master PA

2017-2019

Opleiding neurologische revalidatie

2018

team ergotherapie (6x)

ICT en Innovatie in de zorg (ws.)

2018 - 2020

1 fysiotherapeut

GRV (geriatrische

2017-2019

2 verpleegkundigen

Nevi 1

2018-2019

Assistent inkoper

Goed toezicht verdient goede

2018

Bestuurssecretaris

revalidatieverpleegkundige)

ondersteuning
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Bijlage 4, overzicht vereisten Kwaliteitskader en wijze van verwerken door ZGIJV
Thema

Vereisten

Aanpak ZGIJV

Persoonsgerichte zorg en
ondersteuning

•

Compassie, uniek zijn, autonomie en zorgdoelen zijn
richtinggevend voor medewerkers.

•

•

Client heeft binnen 24 uur (voorlopig) zorgleefplan,
opgesteld door EVV/niveau 3.

•

•

zingeving, zinvolle dagbesteding, familieparticipatie en
wooncomfort zijn leidend bij kwaliteitsverbetering
schoon en verzorgd lichaam, verzorgde kleding
aanpassen woonomgeving aan doelgroep

•
•
•

project omgevingszorg
project basiskwaliteit op orde.
project omgevingszorg, tevens meegenomen in scan
vastgoed

•

Medicatieveiligheid, decubituspreventie, vrijheidsbeperkende maatregelen en advance care planning

•

•

Gegevens aanleveren bij ZIN

•

•

Organisatie heeft incidentencommissie

•

deelproject basiskwaliteit op orde. Regelmatige
monitoring in commissie Kwaliteit & Veiligheid. ECD
applicatie wordt inmiddels aangepast om gegevens
over de vier thema’s op te kunnen halen/te kunnen
monitoren.
Gegevens worden gepresenteerd in Kwaliteitsvenster
op website ZGIJV (in ontwikkeling)
Incidentencommissie is onderdeel van nieuwe
commissie Kwaliteit & Veiligheid.

•

Organisatie heeft kwaliteitsplan en kwaliteitsjaarverslag.

•

Verslag vindt plaats door middel van Kwaliteitsvenster
op website (in ontwikkeling)

•

Organisatie neemt deel aan lerend netwerk

•

•

5-jaarlijkse kwaliteitsvisitatie

•

•

Organisatie heeft kwaliteitsmanagementsysteem

•

Intentieverklaring november ’17 getekend. Partners:
Driezorg en Het Baken.
Wordt door landelijke koepel Actiz ontwikkeld, nog
niet gereed.
Is geregeld (ook voorwaarde HKZ-audit). Teams
werken wekelijks met verbeterborden om
verbeteringen door te voeren. Aanschaf nieuw

Wonen en welzijn

•
•
Veiligheid

Leren en verbeteren van
kwaliteit

Compassie, uniciteit, autonomie, onderwerp van
gezamenlijke overleggen per team/locatie (zie
communicatieplan). Scholing zorgdoelen is onderdeel
opleidingsprogramma ECD
project basiskwaliteit op orde.
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Thema

Vereisten

Aanpak ZGIJV
veiligheidsmanagementsysteem (op teamniveau in te
richten) wordt onderzocht.

Leiderschap, governance
en management

•

Professionele inbreng door zorgverlener in RvB

•
•

•

RvB loopt mee op de werkvloer

•

RvB werkt conform Governancecode

•

RvB is eindverantwoordelijk voor toepassing
kwaliteitskader

•

•

Personeelssamenstelling is conform tijdelijke normen

•

Scan naar stand van zaken

•

Personeelsgegevens worden gepubliceerd

•

•

•

•

Medewerker krijgt tijd om mee te lopen binnen lerend
netwerk
Medewerker krijgt tijd voor scholing, intervisie, etc.

Zie website. Gegevens zijn onderdeel van
kwaliteitsvenster.
Nadere uitwerking in lerend netwerk. Prioriteit ligt op
het moment bij de eigen projecten.
1,8 miljoen extra middelen worden ingezet voor
projecten omgevingszorg, PDL, ervaringszorg en
basiskwaliteit op orde.

Hulpbronnen

•

Hulpbronnen zijn beschreven en worden gemonitord

•

Scans ICT, vastgoed en ondersteunende diensten zijn
gaande. Verbeterlamp geeft regelmatig input voor
gewenste verbeteracties.

Gebruik van informatie

•

Jaarlijks inzamelen cliëntervaringen

•

•
•

Informatie cliëntervaringen in kwaliteitsverslag
Informatie levert NPS scores aan, eventueel via Zorgkaart
Nederland

•
•

Clienttevredenheidsonderzoek eind 2017. Vanaf 2018
invulling overeenkomstig aanbevelingen Actiz.
Informatie wordt onderdeel van Kwaliteitsvenster.
Zorgkaart Nederland wordt met regelmaat onder de
aandacht van cliënten gebracht.

•
•

Personeels-samenstelling

•

ZGIJV richt professionele adviesraad in
Gemiddeld één dagdeel per twee weken, bevindingen
teruggekoppeld in blog
Registratie NVZD wordt aangevraagd. RvB neemt deel
in intervisiegroep (is voorwaarde voor registratie).
RvB is voorzitter stuurgroep projecten en deelnemer
commissie Kwaliteit & Veiligheid
Afd. communicatie werkt aan interactieve inrichting
intranet
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Bijlage 5 Projectvoorstel zorgtechnologie Zonnehuisgroep
1.1

Probleemstelling

Er is schaarste op de arbeidsmarkt en het is lastig om goede mensen te vinden. Tegelijkertijd stijgt
de vraag naar zorg en willen we kwaliteit van zorg blijven leveren. Het vergroten van welbevinden
van cliënten is daarbij belangrijk. Wij willen dan ook onze organisatie toekomstproof maken om
bovengenoemde uitdagingen beter aan te kunnen gaan. Naast de inzet van extra personeel willen
wij de mogelijkheden van inzet van zorgtechnologie gaan onderzoeken en gaan inzetten. Momenteel
maken wij hier zeer beperkt gebruik van terwijl de markt inmiddels succesvol bewezen technologie
inzet. Ook zijn onze medewerkers nog niet zo gewend om te werken met zorgtechnologie.
1.2

Doelstelling

Het streven is dat onze werknemers in dezelfde tijd meer kunnen doen voor de cliënt, zodat in ieder
geval de kwaliteit van de dienstverlening en de tijd voor het welbevinden van de cliënt toenemen.
Dit willen wij gaan doen door het verbeteren van de processen middels de inzet van slimme
technologie (zorgtechnologie). Hierbij besteden wij ook prominente aandacht aan de sociale
component waarbij medewerkers leren omgaan met zorgtechnologie zodat de terughoudendheid en
eventuele angst hiervoor afneemt. ZGIJV wil zich bekwamen in adoptie en succesvolle implementatie
van nieuwe technologie ter verbetering van kwaliteit van zorg én arbeid, alsmede verlaging van de
werkdruk van de professional
1.3

Wat gaan we doen?

De minister van VWS heeft meermalen aangegeven dat adoptie van ehealth en technologie te traag
gaat. ZGIJV wil niet specifiek de innovator zijn, wel de beste adopter, die weet wat nodig is voor een
succesvolle implementatie (en integratie) van nieuwe technologie in (zorg)processen. Hergebruik
van wat door anderen al is geleerd in plaats van het wiel opnieuw uitvinden, dat is waar ZGIJV voor
wil gaan.
ZGIJV wil zich in eerste instantie richten op de thema’s verbetering van nachtzorg en slimmer meten
lichaamsfuncties (prioritering kan nog aangepast worden indien nodig).
Hieronder staat een traject uitgewerkt hoe we daar zouden kunnen komen. Uiteraard zal het plan in
samenspraak met betrokken professionals definitief worden vastgesteld.

1. Startfase
•

We formeren een projectgroep met een projectleider, innovatietechnologie adviseur,
zorgmedewerkers, kwaliteitsmedewerker, facilitair medewerker, afgevaardigde
cliëntenraad, vrijwilliger en ICT-expert. De innovatietechnologie adviseur wordt ingehuurd
en is de expert en vraagbaak voor de organisatie op het gebied van zorgtechnologie. De
projectgroep zorgt voor de uitvoering van het project. De projectgroep legt verantwoording
af aan het MT (stuurgroep). Daarnaast zijn er gebruikersgroepen van zorgmedewerkers
van de verschillende afdelingen die vanaf de aanvang van het project ‘digilessen’ krijgen en
in de pilotfase de technologie gaan toetsen en implementeren. Zij worden in de latere fase
van het project de zogenaamde super users.

•

We gaan een veldonderzoek doen naar de trends en ontwikkelingen van zorgtechnologie,
door o.a. deskresearch en bezoeken aan kennisinstellingen, congressen bijeenkomsten en
best practices. Wij willen goed worden in adoptie en implementatie van bewezen
technologie en zullen dus in ieder geval inzetten dat wat zich al bewezen heeft. Daarnaast
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gaan we een stakeholders analyse doen waarbij we potentiele samenwerkingspartners
gaan benaderen, zoals:
o

Het Zorgtechnisch Lab in Zwolle voor o.a. kennis over zorgtechnologie en het
testen daarvan. Maar ook deelname aan gebruikerssessies met andere
zorgorganisaties in de regio die aan de slag gaan met zorgtechnologie en
Hackathons waarbij casuïstiek ingediend kan worden.

o

Digital Health Center voor o.a. kennis, gebruik en kunnen testen van
zorgtechnologie.

o

Vilans voor hun ruime kennis over domotica en hun mogelijke begeleiding bij het
keuzeproces en de implementatie van zorgtechnologie.

o

Zorgtrainingscentrum voor allerlei opleidingen en testmogelijkheden.

o

De Twentse Zorgacademie, Windesheim lectoraat en de HAN voor kennis en
opleidingen.

o

MBO-opleiding zorg en technologie: o.a. voor inzicht en gebruik van technologie
(volgens de protocollen) en het opleiden daarin.

o

www.digitaal-vaardig.nl. Voor o.a. een zelftest voor digitale vaardigheid in de
ouderenzorg en het digitaal opleiden van medewerkers.

o

Nictiz voor o.a. de kennisbundel over E-Health en ethiek.

o

Best practices op het gebied van domotica bezoeken zoals ’s Heerenloo,
Brabantzorg, Coloriet en Sensire.

o

We zoeken nadrukkelijk de samenwerking op met collega zorgorganisaties die ook
aan de slag zijn of gaan met domotica.

•

We maken een plan van aanpak voor het project met daarbij aandacht voor de bemensing
en de planning.

2. Analysefase
•

Een aantal processen in de zorg waarop belangrijke verbeterslagen gerealiseerd kunnen
worden zoals de nachtzorg, gaan we analyseren.

•

Wij gaan vervolgens het proces efficiënter inrichten en de mogelijkheden inventariseren
voor de inzet van zorgtechnologie.

•

We maken een prioritering in wat we eerst op gaan pakken.

3. Quick scan zorgtechnologie
•

Het implementeren van zorgtechnologie is nooit een doel op zich. We toetsen de
technologie o.b.v. cliënt -, medewerker – en organisatiedoelen.

•

Onze prioriteit in de technologie is in eerste instantie om de nachtzorg te
ondersteunen (zorgdomotica of toezichthoudende technologie) en om
lichaamsfuncties ‘slimmer’ te meten. De zorgdomotica in de nachtzorg is onder te
verdelen in: akoestische -, sensorische - en videobewaking. Deze nieuwe generatie
domotica heeft de potentie om de werkdruk van nachtzorgmedewerkers te verminderen en
om de privacy en veiligheid van bewoners te vergroten. Dankzij nieuwe generaties
domotica is het niet meer (of minder) nodig om nachtelijke rondes te lopen waardoor de
nachtrust van de bewoner toeneemt.

•

De project- en de gebruikersgroep gaan aan de slag om uit te zoeken welke technologie er
is voor bovengenoemde focusgebieden. Hierbij gaan ze ook op bezoek bij best practices.

•

Vervolgens gaan ze daadwerkelijk aan de slag met de technologie in een
proeftuinopstelling.

•

We toetsen (quick scan) de zorgtechnologie o.b.v. de volgende criteria:
o

Verbetert het de zorg aan de cliënt (welbevinden en ervaren van vrijheid)?
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•

o

Is het passend voor de organisatie: inpasbaar in processen en werkwijzen?

o

Is het ‘proven technology’ (succesvol bij ander zorgorganisaties)?

o

Kunnen we hierdoor meer doen met dezelfde mensen?

o

Past de investering binnen de budgettaire mogelijkheden?

o

Levert het besparingen op aan tijd en geld?

o

Sluit het aan bij het ICT-landschap?

o

Voldoet het aan de wetgeving, privacy en ethiekdoelstellingen?

Op basis van bovenstaande quick scan maken we de voorlopige keuze voor de
zorgtechnologie en leggen dit voor aan het MT.

4. Leverancierskeuze
•

De projectgroep stelt een functioneel programma van Eisen op en toets dit bij de
gebruikersgroep.

•

De projectgroep vraagt meerdere offertes op bij verschillende leveranciers en gaat deze
beoordelen.

•

Met een aantal leveranciers worden gesprekken gevoerd en/of zij geven presentaties. We
bezoeken referenties.

•

Een voorlopige leveranciersselectie wordt gemaakt en voorgelegd aan het MT.

5. Opstellen maatschappelijke businesscase voor de go/no go beslissing
•

In de businesscase worden de kosten van de invoering van de technologie, inclusief de
kosten van de zorgorganisatie zelf, afgezet tegen de kwantitatieve en kwalitatieve
opbrengsten gedurende een bepaalde exploitatieperiode. Hierbij wordt ook gekeken naar
de meerwaarde voor de stakeholders. De businesscase leidt tot een investerings- en
exploitatiebegroting.

•

De gevolgen van de inzet zorgtechnologie voor de zorgdiensten en zorgprocessen wordt
beschreven, evenals de beheersorganisatie en een risicoanalyse en voorstel
risicobeheersing (dit is voorgeschreven door de inspectie voor de gezondheidszorg).

•

De beoogde resultaten van de inzet van de zorgtechnologie worden gedefinieerd en
gebruikt voor de toetsing in de praktijk.

6. Opstellen technisch programma van eisen en service level agreement
•

Hierbij hebben de ICT coordinator en de manager bedrijfsvoering een prominente rol.

•

Beschreven wordt hoe de functies technisch worden gerealiseerd.

•

De serviceverlening wordt vastgesteld in een Service Level Agreement (SLA).

7. Opstellen plan van aanpak voor de implementatie
•

De projectgroep stelt samen met de gebruikersgroep een implementatieplan op.

•

In dit plan staat hoe de zorgtechnologie daadwerkelijk wordt geïmplementeerd. Het
draagvlak bij medewerkers, vrijwilliger, bewoners en mantelzorgers is heel belangrijk,
daarom zijn zij vanaf het beging nauw betrokken in dit proces.

•

Het is essentieel om in het implementatietraject gebruik te maken van training en
coaching. Hiermee creëer je draagvlak onder medewerkers, mantelzorgers en bewoners.
Het is belangrijk dat een deel van de medewerkers uit de gebruikersgroepen, ook wel super
users genoemd, experts worden in het gebruik van zorgtechnologie. Super users kunnen
andere medewerkers trainen en coachen.

•

Ook is het belangrijk om de tijd te nemen voor de implementatie van zorgtechnologie.
Denk aan een implementatietraject van zeker een aantal maanden. Hierin wordt in het
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klein gestart op een locatie met een paar systemen, waarna er na verloop van tijd en bij
toenemende acceptatie door zorgmedewerkers opgeschaald kan worden. Daarom draaien
wij eerst pilots om de context-specifieke behoeften en belemmeringen goed in kaart te
brengen, voordat volledige implementatie plaatsvindt.
•

Opstellen protocollen voor toepassing zorgtechnologie op cliëntniveau.

•

Opstellen gebruikshandleiding, scholingsplan en vraagbaakfunctie.

•

Opstellen beleidsplannen voor o.a. veiligheid, wetgeving en privacy.

8. Start pilot op locatie:
•

We beginnen met de implementatie op 1 locatie met de gebruikersgroep.

•

We richten hiervoor een testomgeving in.

•

De gebruikers gaan aan de slag en toetsen de technologie zoveel mogelijk in real case
scenario’s.

•

Gedurende het proces gaan we: Evalueren, verbeteren en toepassen (go / no go).

•

Bij een go: implementatie op de eerste locatie.

•

De gebruikersgroep heeft een prominente rol in het opleiden en informeren van hun
collega’s, bewoners en familie.

•

Jaar 2 en 3 verdere uitrol technologie op andere locaties.

9. Borging van de technologie
•

Inrichting van een helpdeks voor vragen.

•

Regelen van ondersteuning vanuit de ICT.

•

Blijven informeren van alle betrokkenen: bewoners, mantelzorgers, vrijwilligers en
personeel.

•
1.4

Blijven monitoren, evalueren en bijstellen.
Beoogde Resultaten

Jaar 1:
•

Is de projectgroep en gebruikersgroep geformeerd en is innovatietechnologie adviseur
aangesteld.

•

Is het zorgtechnologisch lab ingericht met gebruikers en een testomgeving.

•

Zijn we de samenwerking aangegaan met een aantal organisaties zoals o.a. het
Zorgtechnisch lab, digital health center, kennisinstellingen en collega zorgorganisaties.

•

Zijn een aantal processen geanalyseerd.

•

Hebben we een keuze gemaakt voor de in te zetten zorgtechnologie.

•

Is er een businesscase ontwikkeld.

•

Is er een keuze gemaakt voor een leverancier.

•

Zijn best practices bezocht.

•

Is een eerste pilot gestart nachtzorg op een locatie.

Jaar 2 en drie:
•

Verdere uitrol van de zorgtechnologie (nachtzorg) op de andere locaties (o.a.
implementatie en het opleiden van medewerkers, bewoners, mantelzorgers en vrijwilligers,
zie ook bovenstaand).

•

Borging van de technologie door o.a. de inzet van een helpdeskfunctie.

•

Blijven monitoren, leren en bijstellen.
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•

Voor andere processen wordt dezelfde cyclus uitgevoerd voor de inzet van zorgtechnologie
ter verbetering van de zorgprocessen.

1.5

Budget

Extra budget per jaar12

Jaar 1

Jaar 2

Jaar 3

Inzet personeel en expertise (inhuur en in loondienst)

€

87.500

€

87.500

€

75.600

Technologie, opleidingen en implementatie

€

125.000

€

125.000

€

108.000

Overhead (o.a. accountantscontrole)

€

25.000

€

25.000

€

21.600

Onvoorzien

€

12.500

€

12.500

€

10.800

Totaal

€

250.000

€

250.000

€

216.000

12

Het gaat om een cumulatief budget. In de tabel wordt weergegeven welk bedrag er jaarlijks bijkomt ten

opzichte van het vorige jaar
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Bijlage 6 Tabel FTE per functie en locatie
Extra fte's per functie en locatie
Functie
Hoekstee
AWW (FWG 15)
VIG (FWG 35)
Esdoorn WZ
AWW (FWG 15)
Receptie (FWG 30)
Dagbestedingscoach (FWG 40)
VIG (FWG 35)
Esdoorn VPH
AWW (FWG 15)
Dagbestedingscoach (FWG 40)
VIG (FWG 35)
Riethorst
AWW (FWG 15)
VIG (FWG 35)
Venus
AWW (FWG 15)
Receptie (FWG 30)
VIG (FWG 35)
Verpleegkundige (FWG 40)
Dorpenbuurt PG
AWW (FWG 15)
VIG (FWG 35)
Havenbuurt
AWW (FWG 15)
VIG (FWG 35)
Stedenbuurt
AWW (FWG 15)
VIG (FWG 35)
Stromenbuurt
AWW (FWG 15)
(IJssel Dinkel)
VIG (FWG 35)
Weteringbuurt
AWW (FWG 15)
VIG (FWG 35)
Behandelcentrum SPV'er (FWG 50)
Maatsch. ondersteuning (FWG 45)
Muziektherapeut (FWG 50)
WZW overstijgend HBO V (FWG 45)
Totaal

Niveau
1
3
1
3
4
3
1
4
3
1
3
1
3
3
4
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
BEH
BEH
BEH
5

2019
FTE
2,1
1,35
4,5
2

2020
FTE
1,7
0,8
3,4
0,5

2021
FTE
1,25
0,6
3,05

1,5
1,1
0
0
1,6
0,5
2,5
0,75
0,79
0,28
1,5
0,4
1,8
0,4
3,5
1,85
2
0,6
1,5
0,75
1,56
1,12
0,56
1,3
37,81

1,4
0,5
0,5
0,55
1,35
1,1
1,3
0,7
0,9

1,2
1

2019
Aantal plaatsen WLZ
Hoekstee
Esdoorn WZ
Esdoorn VPH
Riethorst
Venus
Dorpenbuurt
Havenbuurt
Stedenbuurt
Stromenbuurt
Weteringbuurt
Behandelcentrum
WZW overstijgend
Totaal

FTE
32
64
19
30
35
30
40
42
14
38

3,45
8
1,1
2,1
4,32
1,9
2,2
5,35
2,6
2,25
3,24
1,3
37,81

1,22
0,4
1,55
0,8
2,45
1
0,5
0,39
2,1
0,5
2,22
2
0,78

33,03

27,56

FTE
2,5
5,3
1,55
2,45
2,9
2,35
3,15
4,3
1,15
3,15
4,23
0
33,03

0,55

1,5
0,85
2,4
0,75
3,6
0,7
0,65
0,5
2,4
0,75
2
1,56
0,67

2020
FTE

0,25
1,5
0,5
1,75

Totaal
FTE
5,05
2,75
10,95
2,5
0
4,1
2,6
0,5
0,8
4,45
2,1
5,55
1,45
2,24
0,28
4,22
1,65
5,75
1,95
9,55
3,55
3,15
1,49
6
2
5,78
4,68
2,01
1,3
98,4

2021 Totaal
FTE
1,85
7,8
4,25
17,55
1,25
3,9
2
6,55
2,3
9,52
1,62
5,87
2,35
7,7
3,45
13,1
0,89
4,64
2,6
8
5
12,47
0
1,3
27,56
98,4
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Bijlage 7 Actieplannen per locatie
Locatie: Hoekstee
Psychogeriatrie
Jaar: 2019
1. Concrete punten uit het locatieplan
-

Veiligheid en aanwezigheid in de nacht
Aanwezigheid huiskamers; vergroten huiselijkheid
Schone en passende leefomgeving die aansluit bij de leefwereld van mensen met
dementie
Persoonlijke aandacht en ondersteuning
Zinvolle dag invulling

2. Hoe gaan we hiervoor de extra formatie inzetten?
-

Extra nachtdienst (VIG) in combinatie met technologie
Assistent Wonen & Welzijn
Muziektherapeut
Maatschappelijk werk en SPV

3. Wat merkt de bewoner hiervan?
Meer aandacht voor bewoners en mantelzorgers/familie (versterkt door project samen
zorgen). De veiligheid en aanwezigheid ’s nachts is vergroot.
De invulling van de dag en de woonomgeving is passend bij de bewoners, het accent ligt op
leven i.p.v. zorg. Er is rust en gezelligheid in de huiskamers (versterkt door project
omgevingszorg). Muziektherapie is onderdeel van het leven. Ondersteuning door
maatschappelijk werk en SPV.

4. Hoe gaan we de tevredenheid van de bewoner meten?
-

Dialoog met bewoner/mantelzorgers/vrijwilligers/cliëntenraad (familieavond).
Meten cliënttevredenheid (middels KVC, project basiskwaliteit op orde).
Uitnodigen beoordeling Zorgkaart Nederland en deze monitoren.
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Locatie: Esdoorn
Psychogeriatrie en woonzorg
Jaar: 2019
1. Concrete punten uit het locatieplan
-

Aanwezigheid huiskamers; vergroten huiselijkheid
Passende leefomgeving die aansluit bij de leefwereld van mensen met dementie
Persoonlijke aandacht en ondersteuning
Zinvolle dag invulling
Gastvrijheid vergroten
Wijkfunctie
Etenstijden en aanwezigheid in restaurant

2. Hoe gaan we hiervoor de extra formatie inzetten?
-

Assistent Wonen & Welzijn
VIG
Muziektherapeut
Maatschappelijk werk en SPV
Receptie medewerkers

3. Wat merkt de bewoner hiervan?
De invulling van de dag en de woonomgeving is passend bij de bewoners, het accent ligt op
leven i.p.v. zorg. Er is rust en gezelligheid in de huiskamers (versterkt door project
omgevingszorg). Muziektherapie is onderdeel van het leven. De receptiemedewerkers zorgen
voor een warme ontvangst van bewoners, familieleden en wijkbewoners.
Het restaurant is een ontmoetingsplek waarbij er op verschillende tijden eten en drinken kan
worden genuttigd. Ondersteuning door maatschappelijk werk en SPV.

4. Hoe gaan we de tevredenheid van de bewoner meten?
-

Dialoog met bewoner/mantelzorgers/vrijwilligers/cliëntenraad (familieavond).
Meten cliënttevredenheid (middels KVC, project basiskwaliteit op orde).
Uitnodigen beoordeling Zorgkaart Nederland en deze monitoren.
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Locatie: Riethorst
Psychogeriatrie
Jaar: 2019
1. Concrete punten uit het locatieplan
-

Aanwezigheid huiskamers; vergroten huiselijkheid
Passende leefomgeving die aansluit bij de leefwereld van mensen met dementie
Persoonlijke aandacht en ondersteuning
Zinvolle dag invulling
Kennis van psychogeriatrie en dementie van vrijwilligers en mantelzorgers wordt
vergroot

2. Hoe gaan we hiervoor de extra formatie inzetten?
-

Assistent Wonen & Welzijn
VIG
Muziektherapeut
Maatschappelijk werk en SPV

3. Wat merkt de bewoner hiervan?
Doordat de kennis over PG en dementie (bij vrijwilligers, mantelzorgers maar ook
medewerkers) is vergroot is er meer aandacht voor de behoefte van de individuele bewoner
(versterkt door project samen zorgen en omgevingszorg).
De invulling van de dag en de woonomgeving is passend bij de bewoners, het accent ligt op
leven i.p.v. zorg. Er is rust en gezelligheid in de huiskamers (versterkt door project
omgevingszorg). Muziektherapie is onderdeel van het leven. Ondersteuning door
maatschappelijk werk en SPV.

4. Hoe gaan we de tevredenheid van de bewoner meten?
-

Dialoog met bewoner/mantelzorgers/vrijwilligers/cliëntenraad (familieavond).
Meten cliënttevredenheid (middels KVC, project basiskwaliteit op orde).
Uitnodigen beoordeling Zorgkaart Nederland en deze monitoren.

58

Kwaliteitsplan 2019 Zonnehuisgroep IJssel-Vecht

59

Locatie: Venus
Woonzorg
Jaar: 2019
1. Concrete punten uit het locatieplan
-

Vergroten deskundigheid en niveau medewerkers
Persoonlijke aandacht
Gastvrijheid vergroten
Eten & Drinken
Samenwerken vrijwilligers en mantelzorgers

2. Hoe gaan we hiervoor de extra formatie inzetten?
-

Assistent Wonen & Welzijn
VIG en Verpleegkundige
Maatschappelijk werk
Receptie medewerkers

3. Wat merkt de bewoner hiervan?
Meer medewerkers (AWW, VIG, VPK) waardoor er meer aandacht is voor de individuele
bewoner. Kwaliteit van zorg is op niveau (versterkt door project basiskwaliteit medewerkers).
De receptiemedewerkers zorgen voor een warme ontvangst van bewoners, vrijwilligers en
familieleden.
Er worden meer activiteiten georganiseerd met ondersteuning van de assistent wonen en
welzijn, vrijwilligers en mantelzorgers.
Verhoging van de ervaren kwaliteit van het eten (samen koken?).

4. Hoe gaan we de tevredenheid van de bewoner meten?
-

Dialoog met bewoner/mantelzorgers/vrijwilligers/cliëntenraad (familieavond), met
extra aandacht voor het eten.
Meten cliënttevredenheid (middels KVC, project basiskwaliteit op orde).
Uitnodigen beoordeling Zorgkaart Nederland en deze monitoren.
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Locatie: Zonnehuis Dorpenbuurt
Psychogeriatrie
Jaar: 2019
1. Concrete punten uit het locatieplan
-

Aanwezigheid huiskamers; vergroten huiselijkheid
Persoonlijke aandacht en ondersteuning
Zinvolle dag invulling
Belevingszorg

2. Hoe gaan we hiervoor de extra formatie inzetten?
-

Assistent Wonen & Welzijn
VIG
Muziektherapeut
Maatschappelijk werk en SPV

3. Wat merkt de bewoner hiervan?
De invulling van de dag en de woonomgeving is passend bij de bewoners met dementie, het
accent ligt op leven i.p.v. zorg. Er is rust en gezelligheid in de huiskamers (versterkt door
project omgevingszorg). Muziektherapie is onderdeel van het leven.
Tijdens zorgmomenten ervaart de bewoner meer comfort (versterkt door project
belevingszorg). Ondersteuning door maatschappelijk werk en SPV.

4. Hoe gaan we de tevredenheid van de bewoner meten?
-

Dialoog met bewoner/mantelzorgers/vrijwilligers/cliëntenraad (familieavond).
Meten cliënttevredenheid (middels KVC, project basiskwaliteit op orde).
Uitnodigen beoordeling Zorgkaart Nederland en deze monitoren.
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Locatie: Zonnehuis Havenbuurt
Psychogeriatrie
Jaar: 2019
1. Concrete punten uit het locatieplan
-

Aanwezigheid huiskamers; vergroten huiselijkheid
Persoonlijke aandacht en ondersteuning
Zinvolle dag invulling

2. Hoe gaan we hiervoor de extra formatie inzetten?
-

Assistent Wonen & Welzijn
VIG
Muziektherapeut
Maatschappelijk werk en SPV

3. Wat merkt de bewoner hiervan?
De invulling van de dag en de woonomgeving is passend bij de bewoners met dementie, het
accent ligt op leven i.p.v. zorg. Er is rust en gezelligheid in de huiskamers (versterkt door project
omgevingszorg). Muziektherapie is onderdeel van het leven.
Ondersteuning door maatschappelijk werk en SPV.

4. Hoe gaan we de tevredenheid van de bewoner meten?
-

Dialoog met bewoner/mantelzorgers/vrijwilligers/cliëntenraad (familieavond).
Meten cliënttevredenheid (middels KVC, project basiskwaliteit op orde).
Uitnodigen beoordeling Zorgkaart Nederland en deze monitoren.
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Locatie: Zonnehuis Stedenbuurt en Stromenbuurt IJssel-Dinkel
Gerontopsychiatrie en Somatiek
Jaar: 2019
1. Concrete punten uit het locatieplan
-

Aanwezigheid huiskamers; vergroten huiselijkheid
Persoonlijke aandacht en ondersteuning
Zinvolle dag invulling
Belevingszorg
Samenwerking mantelzorgers en vrijwilligers

2. Hoe gaan we hiervoor de extra formatie inzetten?
-

Assistent Wonen & Welzijn
VIG
Muziektherapeut
Maatschappelijk werk en SPV

3. Wat merkt de bewoner hiervan?
Tijdens zorgmomenten ervaart de bewoner meer comfort (versterkt door project
belevingszorg).
Aanwezigheid van medewerkers in de huiskamers is vergroot waardoor er meer aandacht is
voor de individuele bewoner. Muziektherapie is onderdeel van het leven Ondersteuning door
maatschappelijk werk en SPV. Mantelzorgers en vrijwilligers worden meer betrokken bij het
dagelijks leven van de bewoners.

4. Hoe gaan we de tevredenheid van de bewoner meten?
-

Dialoog met bewoner/mantelzorgers/vrijwilligers/cliëntenraad (familieavond).
Meten cliënttevredenheid (middels KVC, project basiskwaliteit op orde).
Uitnodigen beoordeling Zorgkaart Nederland en deze monitoren.
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Locatie: Weteringbuurt
Psychogeriatrie
Jaar: 2019
1. Concrete punten uit het locatieplan
-

Aanwezigheid huiskamers; vergroten huiselijkheid
Persoonlijke aandacht en ondersteuning
Zinvolle dag invulling
Samenwerken vrijwilligers en mantelzorgers
Beperkingen van het gebouw

2. Hoe gaan we hiervoor de extra formatie inzetten?
-

Assistent Wonen & Welzijn
VIG
Muziektherapeut
Maatschappelijk werk en SPV

3. Wat merkt de bewoner hiervan?
Aanwezigheid van medewerkers in de huiskamers is vergroot waardoor er meer aandacht is
voor de individuele bewoner. Betere samenwerking met mantelzorgers/familie en vrijwilligers
(versterkt door project samen zorgen). Muziektherapie is onderdeel van het leven. Er worden
meer activiteiten op de locatie Weteringbuurt georganiseerd. Ondersteuning door
maatschappelijk werk en SPV.
De beperkingen van het gebouw worden d.m.v. inzet van technologie zoveel mogelijk beperkt
(met name nachtzorg).

4. Hoe gaan we de tevredenheid van de bewoner meten?
-

Dialoog met bewoner/mantelzorgers/vrijwilligers/cliëntenraad (familieavond).
Meten cliënttevredenheid (middels KVC, project basiskwaliteit op orde).
Uitnodigen beoordeling Zorgkaart Nederland en deze monitoren.
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