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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 er op 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 vijf ‘ster’-projecten, projecten die nauw aansluiten bij de vraag van de 

medewerkers: basiskwaliteit op orde, omgevingsgerichte (dementie)zorg, passiviteit dagelijks 

leven, 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 gaan wij in 2018 en de daarop volgende jaren op alle locaties 

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 wordt 

aanvang 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. 

 

Rita van Odenhoven, 

bestuurder Zonnehuisgroep IJssel-Vecht.
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Visie en kernwaarden 

Het motto van Zonnehuisgroep IJssel-Vecht is: “waar je er als mens toe doet …”. Wij geloven dat 

de mens in iedere levensfase waardevol is en willen dit blijvend actief ondersteunen. Dit doen we 

door het bieden van zorg, waarbij iedereen zich thuis voelt en tot zijn recht komt als uniek persoon 

op onze locaties met een eigen gezicht. De eigen regie van de cliënt, samen met familie, buren en 

vrienden, staat centraal. Onze professionele medewerkers vullen aan en ondersteunen, waar nodig 

en gewenst.  

De kernwaarden die ons drijven zijn waardigheid, uniciteit en betrokkenheid.  

 

Motto, visie en missie komen tot uiting in de in 2014 geformuleerd ‘9 bewegingen’: 

1. Van zorgen voor naar zorgen dat 

2. Van iedereen levert een deel naar integrale zorg (formeel en informeel) 

3. Van zorgzame medewerkers naar zelfredzame professionals 

4. Van bescheiden naar innovatief en bekend 

5. Van primair intramuraal naar ketenzorg, aan huis 

6. Van institutioneel denken naar clientgericht maatwerk 

7. Van controle naar vertrouwen 

8. Van een taakgerichte naar een mensgerichte cultuur 

9. Van hiërarchisch naar coachend leiderschap 

 

Profiel 

Zonnehuisgroep IJssel-Vecht richt zich in de eerste plaats op de zorg voor mensen met dementie. 

We zijn gespecialiseerd in kleinschalig wonen, maar zijn er ook voor mensen met dementie die nog 

thuis wonen.  

Daarnaast heeft Zonnehuisgroep IJssel-Vecht zich gespecialiseerd in geriatrische revalidatiezorg 

(algemene revalidatie en specialisaties in revalidatie na amputatie en bij mensen met dementie) en 

zorg voor mensen met een gerontopsychiatrisch ziektebeeld.  

Zonnehuisgroep IJssel-Vecht biedt bovendien in en om de eigen locaties alle zorg, begeleiding en 

services die bij kunnen dragen aan het langer thuis blijven wonen. Zoals thuiszorg, 

casemanagement dementie, begeleiding, eerstelijnsverblijf en dagopvang. Zonnehuisgroep IJssel-

Vecht is voorkeursaanbieder in de wijken Stadshagen en Assendorp in de pilot Zorg in de Wijk van 

Achmea/Zilveren Kruis.  

In twee locaties van Zonnehuisgroep IJssel-Vecht wonen ook mensen met een hogere zorgindicatie 

voor somatische zorg. 

Zonnehuisgroep IJssel-Vecht heeft vijf locaties.  

 

Besturingsfilosofie 

In de besturingsfilosofie van onze organisatie staat de respectvolle dialoog centraal. Uitgangspunt 

is dat mensen (cliënten én 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 optimaal kunnen richten op de leefwereld van 

cliënten. Ondersteunende afdelingen en leiding doen hun uiterste best om dit mogelijk te maken.  
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Medewerkers  

 

Voor een overzicht van het medewerkersbestand verwijzen we naar de bijlagen. 

 

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 zorgleefplan-besprekingen 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.  

 

De overhead moet beperkt blijven tot 10% van de personeelsformatie.  

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’ zal in de komende periode 

meer kennis geven over welke kwaliteit nodig is voor huiskamertoezicht en op welke tijden deze 

ingezet moet worden. De pilot wordt gemonitord door het managementteam, in afstemming met 

de ondernemingsraad. Tijdens de pilotfase zal een taakgroep HR/zorg de profielen van de 

woonassistenten verder uitwerken en actief gaan scholen en werven. 

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 
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en zich te ontwikkelen. We beschouwen dit overigens ook als een plicht en eigen 

verantwoordelijkheid van iedere medewerker. 

  

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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Locaties 

 

De Hoekstee, Ommen 

 

 

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 zit-slaapkamer. 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. 

 

ZZP-indicaties1 Doelgroep Zorgzwaartepakket totaal 

0 1 2 3 4 5 6 7 8  

De Hoekstee Psychogeriatrie - - - - - 25 1 6 - 32 

 

Medewerkers2 Verpleegkundig Verzorgend Facilitair3 Totaal fte Vrijwilligers 

De Hoekstee/37 3 31 3 22,77 77 

 

Clienttevredenheid 2017 2016 2010 gemiddeld 

De Hoekstee cijfer N = cijfer  N = cijfer N = N=21 

Zorgkaart Nederland 8,2 12 7,7 1 7,8 8 8,0 

NPS4 (dd. 2014) 81 

 

  

                                                
1 Peildatum voor de ZZP-indicaties is 28 november 2017 
2 Peildatum voor de cijfers over de medewerkers is 27 november 2017 
3 Facilitaire medewerkers zijn in de regel huishoudelijk medewerkers, en een enkele keer een woonassistent 
4 De Net Promotor Score (NPS) geeft een absoluut getal tussen -100 en +100 op basis van de vraag: zou u 

deze locatie aan familieleden of bekenden aanbevelen? Een hogere NPS score betekent een beter resultaat. 
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De Esdoorn, Zwolle 

 

De Esdoorn ligt in de wijk Dieze. Het huis heeft een van oorsprong gereformeerd vrijgemaakte 

signatuur. De Esdoorn biedt groepswonen 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. De huiskamers liggen naast elkaar. 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 heeft 64 tweekamer appartementen 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 IJssel-Vecht. Ook 

mensen met een ZZP 5 zonder BOPZ indicatie kunnen hier verblijven. Per etage is een huiskamer 

voor de bewoners beschikbaar. 

 

De locatie heeft een restaurant dat ook voor buurtbewoners toegankelijk is. Naast de locatie wordt 

in 2018 een complex van 34 seniorenappartementen gerealiseerd, waar vanuit de Esdoorn zorg 

aan huis zal worden geleverd. 

 

ZZP-indicaties Doelgroep Zorgzwaartepakket totaal 

0 1 2 3 4 5 6 7 8  

De Esdoorn Psychogeriatrie - - - - - 16 3 - - 19 

Somatiek - - 2 2 20 19 16 3 - 62 

 

Medewerkers Verpleegkundig Verzorgend Facilitair Totaal fte Vrijwilligers 

De Esdoorn 10 58 16 51,08 129 

 

Cliënttevredenheid 2017 2016 2015 gemiddeld 

De Esdoorn cijfer N = cijfer  N = cijfer N = N = 27 

Zorgkaart Nederland 7,5 23 7,4 3 10 1 7,6 

NPS (dd. 2015)  Esdoorn verpleegwoningen: 21 

Esdoorn verzorgingshuis: 3 
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De Riethorst, Zwolle 

 

De Riethorst is gevestigd in een appartementencomplex naast het woonzorgcentrum Rivierenhof 

van Stichting Driezorg. Deze voorziening ligt in de wijk Aa-landen. Een winkelcentrum is nabij.  

De Riethorst is opgezet vanuit de principes van belevingsgerichte zorg. 

De Riethorst biedt groepswonen voor 30 mensen met dementie 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 zit-slaapkamer. De huiskamers liggen aan een gang 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 gelijkvloers en 

de binnentuin is vanuit de huiskamers rechtstreeks toegankelijk.  

 

Woonzorgcentrum Rivierenhof heeft een restaurant dat ook voor familieleden en bezoekers van de 

Riethorst toegankelijk is.  

 

ZZP-indicaties Doelgroep Zorgzwaartepakket totaal 

0 1 2 3 4 5 6 7 8  

De Riethorst Psychogeriatrie - - - - - 19 1 9 1 30 

 

Medewerkers Verpleegkundig Verzorgend Facilitair Totaal fte Vrijwilligers 

De Riethorst 3 25 9 20,79 65 

 

Cliënttevredenheid 2017 2013 2011 gemiddeld 

De Riethorst cijfer N = cijfer  N = cijfer N = N = 11 

Zorgkaart Nederland 7,8 8 9.6 2 8,8 1 8,2 

NPS (dd. 2015)  14 
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De Venus, Zwolle 

 

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 tweekamer-

appartementen 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.  

 

ZZP-indicaties Doelgroep Zorgzwaartepakket totaal 

0 1 2 3 4 5 6 7 8  

De Venus Somatiek  1 - 1 - 11 10 8 1 - 32 

 

 

Medewerkers Verpleegkundig Verzorgend Facilitair Totaal fte Vrijwilligers 

De Venus 1 28 9 21,47 24 

 

Cliënttevredenheid 2017 

De Venus cijfer N = 

Zorgkaart Nederland 9,5 1 
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Het Zonnehuis, Zwolle 

 

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 twee 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).  

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 de omliggende flats. In het Zonnehuis is ook een huisartsenpraktijk gevestigd.  

 

ZZP-indicaties Doelgroep Zorgzwaartepakket totaal 

LG-06 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9b  

Het Zonnehuis Somatiek 4 - - - - - 1 21  9 - 35 

Psychogeriatrie 1 - - - - - 86 - 14 - 2 103 

Gerontopsychiatrie - - - - - - 1 2 17 - - 20 

Geriatrische 

revalidatiezorg  

           44 

 

Medewerkers Verpleegkundig Verzorgend Facilitair Totaal fte Vrijwilligers 

Het Zonnehuis 26 176 35 142,48 255 

2Match5 34 105 20 8,72 - 

 

Cliënttevredenheid 2017 2016 2015 gemiddeld 

Het Zonnehuis cijfer N = cijfer  N = cijfer N = N = 70 

Zorgkaart Nederland 7,8 59 7,5 10 6,7 1 7,7 

NPS (dd. 2014)  Somatiek: 0 

PG: 10 

  

                                                
5 Betreft flexpool medewerkers 
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Netwerken 

Zonnehuisgroep IJssel-Vecht vormt een lerend netwerk met Het Baken uit Elburg en Driezorg uit 

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 

Onderwijs en ontwikkeling 

Universitair Netwerk 

Ouderenzorg (UNO) 

Het stimuleren van en 

implementeren van resultaten van 

wetenschappelijk onderzoek bij 

ouderen met complexe zorgvragen 

wetenschappelijk 

onderzoek en scholing 

naar aanleiding van 

resultaten aan de 

aangesloten instellingen 

Zorgtrainingscentrum samenwerking zorg- en 

onderwijsinstellingen met een 

zorgethisch, wijk- en zorgtechnisch 

innovatielab 

samenwerkings-

overeenkomst  

Netwerk Palliatieve zorg overleg met als doel verbeteren van 

de kwaliteit van zorg voor mensen in 

de palliatieve fase, zowel op 

organisatorisch als relationeel vlak 

lidmaatschap 

Regionaal Dementie 

Ondersteuningsnetwerk  

overleg met als doel verbeteren van 

de kwaliteit van zorg van ouderen 

met (beginnende) dementie 

lidmaatschap 

werkveldcommissie i.o. overleg over onderwijsontwikkeling 

van Zwolse HBO en MBO instellingen 

met afvaardigingen Zwolse 

zorgorganisaties  

deelnemer 

Deltion college Onderwijs, ontwikkeling en projecten Samenwerking 

Landstede Onderwijs, ontwikkeling en projecten Samenwerking 

Windesheim Onderwijs, ontwikkeling en projecten Samenwerking 

Zorg 

Zorgnetwerk Zwolle koepelorganisatie voor de netwerken 

PTZ, dementie en Transmurale 

Stroke Service Zwolle  

deelnemer 

BOZZ overleg VVT-organisaties en 

organisaties met WMO aanbod in 

Zwolle en omgeving 

deelnemer 

Parkinson-net landelijk netwerk voor behandeling 

en begeleiding van mensen met 

Parkinson 

lidmaatschap 

MS-netwerk landelijk netwerk voor behandeling 

en begeleiding van mensen met MS 

lidmaatschap 

Claudicationetwerk geïntegreerd zorgnetwerk voor 

patiënten, oefen- en 

fysiotherapeuten, huisartsen en 

vaatchirurgen betreft perifeer 

arterieel vaatlijden 

lidmaatschap 
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Partners Activiteiten Vorm 

Netwerk Geriatrie 

fysiotherapie 

kennisdelen en samenwerken deelnemer 

Regionaal overleg 

ergotherapeuten 

kennisdelen en samenwerken deelnemer 

Regionaal overleg 

logopedisten 

kennisdelen en samenwerken deelnemer 

HR netwerk Kennisdelen en samenwerking deelnemer 

Zorg en wonen 

WWZ038 platform van woningcorporaties, 

zorginstellingen en gemeente met als 

doel passend wijkgericht aanbod 

wonen en zorg te realiseren 

deelnemer 

Philadelphia en Philazon Samenwerken: realiseren 

dagbesteding en welbevinden 

samenwerkings-

overeenkomst 

Arbeidsmarkt 

Health Innovation Platform 

(HIP) 

samenwerkingsplatform zorg, 

scholen en bedrijfsleven om 

innovatie te bevorderen 

lidmaatschap 

Overig 

Lean in de zorg (LIDZ) kennisnetwerk voor en door 

zorginstellingen 

Lidmaatschap 

Reliëf | Christelijke 

vereniging van 

zorgaanbieders 

doelstelling het bevorderen van 

menslievende zorg in Nederland 

Lidmaatschap 

ActiZ platform kwaliteit  uitwisseling bestuurders, laatste 

periode met name gericht op 

kwaliteitskader 

deelname bestuurder  

Signalis klachtenbehandeling samenwerkings-

overeenkomst 

LOC Bevorderen van de 

medezeggenschap van bewoners en 

opkomen voor de belangen van 

bewoners in verpleeg- en 

verzorgingshuizen 

lidmaatschap 
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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. Op 15 december jl. 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 vergadervoorbereiding van 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. 

 

Twee maal 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 zal opnieuw aandacht worden besteed aan de visie en missie van Zonnehuisgroep IJssel-

Vecht en zal een meerjarenplan worden opgesteld, in opvolging van het huidig Beleidsplan 2017-

2018.  
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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 vijf projecten (vijf sterren): 

1. Basiskwaliteit op orde 

2. Omgevingsgerichte zorg 

3. Passiviteit dagelijks leven 

4. Eigenaarschap 

5. Grip op resultaat 

 

De aanvullende middelen Waardigheid en Trots voor deskundigheidsbevordering en zinvolle 

dagbesteding worden toegevoegd aan het budget voor de voornoemde projecten. Het budget is 

geoormerkt en hierover zal separaat in de jaarrekening verantwoording worden afgelegd.  

 

Het laatste project, grip op resultaat, richt zich op een gezonde bedrijfsvoering.  

 

Zonnehuisgroep IJssel-Vecht biedt, naast verpleeghuiszorg, ook thuiszorg, revalidatiezorg en 

dagopvang. Het kwaliteitskader gaat niet in op deze voorzieningen. De organisatie draagt er 

uiteraard zorg voor dat ook bij deze voorzieningen er aandacht is voor verbetering en kwaliteit. 
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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 

 

Projectteam: 

 teamcoach Dorpenbuurt PG en Havenbuurt (projectleider) 

 HBO-VGG Dorpenbuurt & Havenbuurt  

 HBO-V Stromenbuurt 

 verpleegkundige 

 verpleegkundige 

 Vacature 

 

Project Passiviteit Dagelijks Leven 

Projectdoelstelling: verbeteren van de kwaliteit van zorg aan bewoners.  

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. Passiviteit Dagelijks Leven 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 (DPL). Deze methodiek wordt breder verspreid en toegepast. 

Concrete doelen zijn: 

 Verminderen van pijn en ongemak bij verzorging van cliënten 
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 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 

 

Projectteam: 

 ergotherapeut (projectleider) 

 HBO-Toegepast Gerontoloog Stedenbuurt 

 Verzorgende IG en Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie (GVP) Dorpenbuurt 

 

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. 
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Projectteam: 

 psycholoog (projectleider) 

 HBO-VGG Weteringbuurt 

 HBO-VGG Esdoorn 

 Verzorgende IG en Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie (GVP) Dorpenbuurt 

 

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 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 plan van aanpak voor dit project is eind 2017 gereed.  

Het vergroten van de inzet van moreel beraad is onderdeel van dit project.  

 

Projectteam:  

 manager Wonen, Zorg en Welzijn, projecteigenaar 

 HR adviseur, intern projectleider 

 coaches vanuit het programma Waardigheid en Trots, projectuitvoering 

 

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 wordt een aantal 

organisatievraagstukken wel projectmatig aangepakt, om de bedrijfsprocessen te verbeteren en te 

borgen: 
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 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 

 inrichten taakgroep regelgeving, om nieuw beleid en richtlijnen te volgen en waar nodig en 

gewenst door te vertalen naar de werkvloer 

 

Projectteam:  

 bestuurder (projectleider) 

 coach Waardigheid en Trots  
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Lokale verbeterplannen 

Zonnehuisgroep IJssel-Vecht heeft vijf locaties met ieder een eigen kleur, bewoners die specifiek 

voor de locatie kiezen en medewerkers en vrijwilligers die zich verbonden voelen met deze locatie.  

Het Plan van Aanpak, zoals in dit kwaliteitsplan beschreven, is organisatie-breed. Maar de ‘couleur 

locale’ behoort uiteraard door te klinken in de verbeterplannen. Daarom wordt per locatie getoetst 

of de plannen bijdragen aan verbetering van ervaren kwaliteit.  

De lokale cliëntenraden is gevraagd om hier de trekker in te zijn en locatiebijeenkomsten te 

organiseren met cliënten, familie, medewerkers, vrijwilligers en hier de volgende vragen te 

bespreken: wat gaat er goed en wat zou beter kunnen? Wat ziet u terug van de lopende projecten 

en draagt dit bij aan een verbetering van de kwaliteit? 

De opbrengst van deze bijeenkomsten wordt meegenomen in de lokale verbeterplannen.  

 

Verbetersuggesties per locatie  

Op basis van de reviews op Zorgkaart Nederland in 2017 kunnen per locatie verbeterpunten 

worden benoemd.  

 

Zonnehuis (betreft tevens revalidatiezorg):  

Respondenten geven als verbeterpunten: ‘te weinig personeel’, een sober/redelijk institutioneel 

gebouw, het nakomen van afspraken, de schoonmaak en de communicatie. 

 

Esdoorn: 

Respondenten geven als verbeterpunt het tekort aan personeel, en de wijze van communiceren 

(regelmatig alleen per mail). 

 

Hoekstee: 

Respondenten spreken onder meer over de toegang (veiligheid) en meer gebruik maken van de 

buitenruimte.  

 

Riethorst: 

Respondenten geven als verbeterpunt het tekort aan personeel.  

 

Kwaliteitsverslag en tijdpad 

Kwaliteitsvensters 

Het jaarlijks kwaliteitsverslag krijgt vorm door middel van een kwaliteitsvenster op de ZGIJV-

website. 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.  

 

Tijdpad 

Het kwaliteitskader geeft een aantal vaste data waarop gegevens moeten worden aangeleverd. We 

houden ons uiteraard aan deze data.  
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Wat betreft de projecten omgevingszorg, passiviteit dagelijks leven en basiskwaliteit op orde: de 

uitgewerkte projectplannen zijn eind december 2017 gereed. Daarna zal, in 2018, ieder team 

tegelijkertijd met ten minste één van de projecten bezig zijn. De planning hiervan wordt 

meegenomen in de projectplannen. Belangrijke data zijn: 

 

 Onderdeel Planning 

1.  Vaststellen kwaliteitsplan Uiterlijk 31 december 2017 

2.  Per project projectplan vaststellen Januari 2018 

3.  Opstellen kwaliteitsverslag Voorjaar 2018 

4.  Aanleveren indicatoren basisveiligheid Verwachting juni 2018 

5.  Publiceren kwaliteitsverslag  Uiterlijk 1 juli 2018 

6.  Jaarlijks actualisatie kwaliteitsplan Uiterlijk 31 december lopend jaar 

 

Ieder team is in het komend jaar aan het werk met ten minste één van de projecten die genoemd 

worden in dit Kwaliteitsplan.  
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Bijlage 1, cijfermatig overzicht 

 

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/ 

De Venus 

Spoolderbergweg 19, 8019 BB Zwolle  000022136533 05083801 

 

Leeftijdsverdeling cliënten 

ZGIJV Locatie6 Aantal cliënten Leeftijdsverdeling Totaal 

- 50 51-60 61-70 71-80 81-90 91+ 

Het Zonnehuis Somatiek 327 3 2 5 8 12 5 35 

Psychogeriatrie8 - 1 7 25 58 12 103 

Gerontopsychiatrie

9 

- 2 4 9 5 - 20 

De Riethorst Psychogeriatrie - - - 1 25 4 30 

De Hoekstee Psychogeriatrie - - 3 11 15 3 32 

De Esdoorn Psychogeriatrie 19 - - - 2 13 4 19 

Somatiek - - 1 10 31 20 62 

De Venus Somatiek 32 - - - 1 14 17 32 

 

Personeelssamenstelling  

Personeelssamenstelling 31-12-2016 Aantal FTE 

Medewerkers in loondienst 752 439,49 

waarvan tijdelijk  120 42,68 

Verpleegkundig, verzorgend personeel waarvan: 460 269,9 

niveau 3 (VIG, EVV) 393 210,79 

niveau 4 (VPK)  68 43,92 

niveau 5 (HBO-V) 9 7,77 

Medisch en sociaal- wetenschappelijke functies 41 16,47 

Overige personeel patiënt/cliëntgebonden functies 54 35,35 

Vrijwilligers 500  

Ziekteverzuim (excl. zwangerschap) 5,1%  

 

Gemiddeld ziekteverzuim percentage 2016, exclusief zwangerschap: 5,9 %. 

Ratio personele kosten versus opbrengsten per 31 december 2016: 69,6%. 

  

                                                
6 Peildatum: 28 november 2017 
7 Stedenbuurt: Hasseltstraat, Ommenstraat Stromenbuurt: IJsselstraat, Dinkelstraat 
8 Havenbuurt, Dorpenbuurt (exclusief Zalkstraat en Hamingenstraat), Weteringbuurt 
9 Hattemstraat (deels), Meppelstraat, Kampenstraat 



 

23 

23 Kwaliteitsplan 2017-2018, Zonnehuisgroep IJssel-Vecht 
 

Overzicht medewerkersbestand 

 (Para) 

medisch 

Verpleeg 

kundig 

Ver-

zorgend 

Facilitair Onder- 

steunend 

MT totaal 

Zonnehuisgroep 

IJssel-Vecht  

41 96 518 36 56 5 752 

Zonnehuis centraal 46 168 52 centraal -  

Esdoorn centraal 18 45 24 centraal -  

Riethorst centraal 3 27 5 centraal -  

Hoekstee centraal 5 25 4 centraal -  

De Venus centraal 7 34 16 centraal -  

 

Overzicht behandeldienst en boven-formatieve zorgfuncties 

Functie10 aantal  fte opleidingsniveau 

specialist ouderengeneeskunde 3 1,72  WO 

verpleegkundig specialist / Physician 

Assistant 

3 2,44 HBO-master 

psycholoog11 3 2,44 WO 

fysiotherapeut 11 8,08 HBO 

ergotherapeut 8 5,72 HBO 

logopedist 4 2,61 HBO 

diëtist 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 

 

In-, door- en uitstroomcijfers 

 Aantal  Instroom 2016 Uitstroom 2016 

mede- 

werkers 

vrij- 

willigers 

mede- 

werkers 

vrij- 

willigers 

mede- 

werkers 

vrij- 

willigers 

Zonnehuisgroep 

IJssel-Vecht  

696 621 260 213 197 77 

Zonnehuis 264 269 32 98 66 30 

Esdoorn 88 168 19 65 49 17 

Riethorst 36 59 25 21 8 8 

Hoekstee 41 77 9 17 20 4 

De Venus 34 32 13 12 16 18 

 

Leeftijdsverdeling medewerkers12 

Functie 16-25 26-35 36-45 46-55 56+ 

Verpleegkundigen en verzorgenden 140 101 99 133 42 

Specialist ouderengeneeskunde   1 1 1 

Verpleegkundig specialist / Physician Assistant  2 1   

Psycholoog  1 1 1  

                                                
10 Peildatum 27 november 2017 
11 Waaronder 2 GZ psychologen 
12 Peildatum 27 november 2017 
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Functie 16-25 26-35 36-45 46-55 56+ 

Fysiotherapeut 1 6 3  1 

Ergotherapeut 1 3 2 1 1 

Logopedist  1 2 1  

Diëtist      

Casemanager dementie    1 1 

Geestelijk verzorger    1 3 

Coördinerend verpleegkundige   2 1 6 

HBO-V verpleegkundige (niveau 5) 2  2 2 1 

Facilitair13 3 6 17 14 9 

 

De informatie is tenzij anders aangegeven ontleend aan het jaardocument 2016, dat op de website 

van Zonnehuisgroep IJssel-Vecht of op www.jaarverslagenzorg.nl is in te zien. 

  

                                                
13 Waaronder woonassistent, teammanager, applicatiebeheerder, horeca servicemedewerker, medewerker 

servicepunt, transportmedewerker, assistent facilitair, coördinator Horeca 

http://www.jaarverslagenzorg.nl/
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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 niveaus14, waarbij 

in 2018 de aandacht gaat naar de volgende onderwerpen: 

 

Niveaus 

Thema’s 

Zicht op primaire 

proces 

Zicht op besturing Zicht op 

maatschappij  

Tevreden 

cliënten 

Omgevingsgerichte zorg 

Passiviteit dagelijks 

leven 

Zorgbehoefte bewoners 

Mantelzorgondersteuning 

Basiskwaliteit op orde 

Interne en externe audits 

Verbinding prof-informeel 

GRZ 

Verantwoording van 

zorg 

Wijkgericht werken 

Lerend zorgnetwerk  

Samenwerking 

verwijzers 

Toegeruste 

en 

geïnspireerde 

medewerkers 

Cultuur en 

eigenaarschap 

Lerende professionals 

 

Impact eigenaarschap  

Facilitering teams 

Opleidingsbeleid 

Strategische 

personeelsplanning 

Inzetbaarheidsbegeleiding 

Opleidingsinitiatieven 

Uitwisseling SOG 

Arbeidsmarktbewerking 

Aantrekkelijk 

werkgeverschap 

Gezonde 

bedrijfs- 

voering 

Grip op resultaten 

Kwaliteitsimpuls en 

effecten extra gelden 

Meerjarenbeleidsplan 

Strategisch vastgoedplan 

Kanteling staf-lijn 

Zorginnovatie 

ICT en administratieve 

organisatie 

Identiteit en 

onderscheid 

Brancheontwikkeling 

regio 

Belanghouderbeleid 

Relatie extern toezicht 

 

Bijeenkomsten RvT 

                                                

14 In lijn met de Zorgbrede Governancecode 2017 
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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 Eigenaar 

FIT4Frail, onderzoek naar beste 

manier van trainen fysieke fitheid 

binnen de Geriatrische 

revalidatiezorg (GRZ)  

Januari 2018 – januari 

2019 

 

Themagroep Revalidatie van het 

UNO 

2016, 2017, 2018 manager GRZ  

Themagroep Hersenaandoeningen 2018 (ws) teamcoach Dorpen- en 

Havenbuurt 

Deelonderzoek Hygiëne ‘Handsome’ 

in samenwerking met GGD 

Rotterdam-Rijnmond / Erasmus MC. 

2017 gespecialiseerd verzorgende 

psycho-geriatrie / EVV 

Congressen, participatie Wanneer  Wie 

LidZ jaarcongres 2017, organisatie 

jaarcongres Lean in de Zorg 

Oktober 2017 staffunctionaris 

Congressen, bezoek Wanneer  Wie 

Vilans jaarcongres Juni 2017 staffunctionaris 

LidZ jaarcongres Oktober 2017 verpleegkundige,  

staffunctionarissen 

Uno Jaarcongres December 2018 diverse medewerkers 

Scholing (met uitzondering van de 

cyclische interne scholingen) 

Wanneer Wie 

BBL niveau 3 2016/2017 – 

2017/2018 

13 medewerkers 

BBL niveau 4 2016/2017 – 

2018/2019/2020 

16 medewerkers 

Niveau 5 (HBO-v) 2015/2016 - 2019 8 medewerkers 

Zelfstandig Kok 2015 – 2017 2 medewerkers 

Ergotherapie en COPD April/mei 2017 1 ergotherapeut 

Elis en Yong 2017 1 logopedist 

GHPT Master geriatrie fysiotherapie 2017 - 2019 2 fysiotherapeuten 

Geriatrische Revalidatie Zorg na 

CVA 

2017 - 2018 1 psycholoog 

GVS 2017 - 2018 1 medewerker 

Counseling bij depressie en rouw 2016 - 2018 1 verpleegkundige  

Opleiding neurologische revalidatie 2018 team ergotherapie (6x) 

ICT en Innovatie in de zorg (ws.) 2018 - 2020 1 fysiotherapeut 

GRV (geriatrische 

revalidatieverpleegkundige) 

2017-2019 2 verpleegkundigen 

Executive leergang Veroudering en 

Gezondheid 

2018-2019 manager WZW 
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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.  

 Compassie, uniciteit, autonomie, onderwerp van 

gezamenlijke overleggen per team/locatie (zie 

communicatieplan). Scholing zorgdoelen is onderdeel 

opleidingsprogramma ECD  

 project basiskwaliteit op orde.  

Wonen en welzijn   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  

Veiligheid   Medicatieveiligheid, decubituspreventie, vrijheids-

beperkende 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.  

Leren en verbeteren van 

kwaliteit  

 Organisatie heeft kwaliteitsplan en kwaliteitsjaarverslag.  

 

 

 Organisatie neemt deel aan lerend netwerk  

 

 5-jaarlijkse kwaliteitsvisitatie  

 

 Organisatie heeft kwaliteitsmanagementsysteem 

 Verslag vindt plaats door middel van Kwaliteitsvenster 

op website (in ontwikkeling)  

 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 

veiligheidsmanagementsysteem (op teamniveau in te 

richten) wordt onderzocht. 
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Thema  Vereisten  Aanpak ZGIJV  

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  

 ZGIJV richt verpleegkundige adviesraad in (eerste 

helft 2018)  

 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  

Personeels-samenstelling   Personeelssamenstelling is conform tijdelijke normen  

 

 Personeelsgegevens worden gepubliceerd  

 

 Medewerker krijgt tijd om mee te lopen binnen lerend 

netwerk  

 Medewerker krijgt tijd voor scholing, intervisie, etc.  

 Scan naar stand van zaken wordt november 2017 

uitgevoerd, resultaten beschikbaar in december.  

 Zie website. Gegevens gaan onderdeel uitmaken van 

kwaliteitsvenster.  

 Nadere uitwerking in lerend netwerk. Prioriteit ligt op 

het moment bij de eigen projecten.  

 1,8 miljoen extra middelen worden in 2018 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 in 2017. Vanaf 2018 

invulling overeenkomstig aanbevelingen Actiz.  

 Informatie wordt onderdeel van Kwaliteitsvenster.  

 Zorgkaart Nederland wordt met regelmaat onder de 

aandacht van cliënten gebracht. In november 2017 

neemt team van Zorgkaart Nederland interviews af bij 

GRZ.  

 


