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Inleiding
Het kwaliteitskader Verpleeghuiszorg vormt de wettelijke basis voor de kwaliteit van de
verpleeghuiszorg. Zorgorganisaties, waaronder ook wij als Driezorg, zijn nu aan zet om daar
daadwerkelijk invulling aan te geven. De cliënt is het vertrekpunt en bepaalt hoe wij zo
optimaal en liefdevol mogelijk kunnen bijdragen aan de kwaliteit van zijn of haar leven. De
cliënt beoordeelt ook het resultaat van onze inspanningen. Het is daarom aan ons om onze
zorgverlening daarop af te stemmen, inzichtelijk te maken op welke wijze we dat doen en
hoe we blijvend werken aan verbetering. Dat laatste is mede van belang, omdat het
vormgeven aan de gewenste zorg gelimiteerd is door de financiële mogelijkheden die wij
hebben. Dat betekent dat niet alles in een keer kan, we met elkaar soms keuzes maken en
prioriteiten stellen. Dat doen we in dialoog met de cliënt.
Binnen Driezorg hebben we al op veel vlakken vorm gegeven aan verschillende elementen
van het kwaliteitskader. Ons kwaliteitsbeleid is erop afgestemd, evenals de inzet van
instrumenten. We mogen trots zijn op ons Elektronisch Cliëntendossier (ECD), een
geautomatiseerde omgeving waarin alles rondom de zorg en het welbevinden van een
cliënt is vastgelegd. We hebben een kwaliteitscyclus ingericht waarin kwaliteitscommissies en
aandachtsvelders een belangrijke rol vervullen in het ondersteunen van de zorgteams in het
uitvoeren van goede zorgverlening. De structuur staat, maar goede zorgverlening valt of
staat met de verankering ervan in ons dagelijks denken en handelen. Na een jaar, waarin
vele veranderingen tegelijk zijn doorgevoerd, ligt daar voor ons de focus.
We werken vanuit een smalle beurs, we hebben geen dikke spaarpot en de personele
bezetting is nog niet op orde. Daartegenover staat dat onze medewerkers een enorme
passie, betrokkenheid en inzet laten zien. De wil en motivatie zijn er. Daarom kiezen we ervoor
te investeren in de mensen die bij ons werken. Deskundigheidsbevordering en het bieden
van doorgroeimogelijkheden, voorkomen van uitval en teamontwikkeling zijn voor ons
belangrijke thema’s. Driezorg heeft hiertoe extra middelen gekregen vanuit Waardigheid &
Trots en de zogenoemde Van Rijn gelden. De inzet van deze middelen en de resultaten die
we ermee realiseren zijn mede bepalend voor het tempo waarin we het kwaliteitskader
stapsgewijs invullen. Dit kan betekenen dat we niet alle vanuit het kader gestelde deadlines
op tijd halen, of op onderdelen nog wat “ achteraan in de trein’ zitten. Daarover zijn we
transparant. We kunnen te allen tijde laten zien waar we staan, welke risico´s we zien, hoe we
denken deze op te vangen en wat er nog voor nodig is om de doelstellingen wel te halen.
Ofwel we schuiven langzaam maar zeker op naar voren. Een recent gehouden audit door
Perspekt heeft ons op dit punt waardering opgeleverd: we hebben veel onder handen en
we maken meters!
De inhoud van dit kwaliteitsplan volgt de handreiking die in het kwaliteitskader is gegeven.
Hoofdstuk 1 geeft aan waar wij voor staan (missie, visie, kernwaarden en besturingsfilosofie)
en een beschrijving van onze cliëntenpopulatie. Hoofdstuk 2 gaat in op de
personeelssamenstelling. In hoofdstuk 3 behandelen we de inhoudelijke thema’s uit het
kwaliteitskader, geven we op hoofdlijnen weer wat van ons wordt verwacht, waar we staan
en welke stappen we zetten in 2017-2018. Hoofdstuk 4 sluit af met een overzicht van onze
praktijk van leren en verbeteren.
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1. Profiel Driezorg organisatie
1.1 waar zijn we te vinden
Driezorg is een zorgorganisatie voor ouderen in Zwolle en Hattem. Bij Driezorg wonen circa
1425 cliënten en werken 771 mensen en ongeveer 663 vrijwilligers.
Driezorg is uitgegroeid tot een organisatie met 10 locaties in de wijken van Zwolle en een
cluster van seniorenwoningen in Hattem.

Driezorg heeft 5 woonzorgcentra (Berkumstede, Havezate, Kievitsbloem, Rivierenhof en De
Venus). Onze woonzorgcentra bieden een woonvorm voor senioren met een indicatie voor
verblijf, al dan niet met behandeling. In de woonzorgcentra Berkumstede en Havezate wordt
zowel zorg inclusief als exclusief behandeling geleverd (voormalige verzorgingshuis- en
verpleeghuiszorg). Op deze locaties zijn kleinschalige woonvoorzieningen voor cliënten
inclusief behandeling. De overige locaties leveren vanuit de WLZ, zorg exclusief behandeling.
Daarnaast heeft Driezorg 9 woonlocaties (Berkumstede, Havezate Kievitsbloem, Rivierenhof,
Arcadia, Fermate, Westenhage, Wendakker/Ensemble) en levert daarnaast zorg in de wijk in
Hattem (Hof van Blom). Onze zorg-/seniorenwoningen bieden een woonvorm voor mensen
met een zorgbehoefte, die zelfstandig hun huishouding willen voeren.
Welzijn is onlosmakelijk verbonden met zorg en wonen. Het welzijn binnen Driezorg is er op
gericht om mensen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen en functioneren in de eigen
omgeving. Het aanbod is zo goed mogelijk afgestemd op de individuele en gezamenlijke
behoeften. Zo zijn er activiteiten die gericht zijn op ontmoeting en ontspanning en worden er
activiteiten aangeboden die gericht zijn op vitaliteit en zelfredzaamheid.

Eigenaar: Raad van Bestuur
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De dienstverlening van Driezorg beslaat de volgende gebieden:
 hulp bij het huishouden
 verzorging/verpleging
 behandeling
 begeleiding bij daginvulling in onze woonzorgcentra en zorg-/seniorenwoningen
 kortdurend eerstelijns verblijf.
1.2 wat drijft ons: missie & visie, klant- & kernwaarden
In de sturing van de organisatie is het van belang om kort en krachtig aan te geven waar
Driezorg qua dienstverlening voor staat, wat cliënten van ons mogen verwachten, wat wij
belangrijk vinden en waaraan cliënten ons herkennen. De teksten hieronder zijn begin 2017
fijn geslepen vanuit keuzes die eerder zijn gemaakt. Door ze systematisch uit te dragen en toe
te passen worden ze onderdeel van onze cultuur en wijze van doen.
Missie
Driezorg wil mensen een (t)huis bieden. Dat doet Driezorg vanuit haar woonlocaties in de
wijken van Zwolle en Hattem. Driezorg wil veilige zorg en ondersteuning leveren op een
vriendelijke en vertrouwde manier (dichtbij) (t)huis.
Visie
Mensen die ouder worden willen een waardevol leven leiden en van betekenis zijn, ondanks
toenemende beperkingen. Hierbij hoort het houden van eigen regie en het maken van
eigen keuzes in wat waardevol en van betekenis is. Driezorg vindt het belangrijk dat mensen
zich thuis voelen bij Driezorg. Thuis betekent dat je jezelf kunt zijn en blijven in een veilige en
vertrouwde omgeving, ongeacht leeftijd of gezondheid. Driezorg wil mensen ondersteunen
en versterken in het proces van ouder worden. De cliënt, met de mensen om de cliënt heen,
staat aan het roer. Driezorg ondersteunt, in samenwerking met maatschappelijke partners,
de cliënt bij zijn keuzes en wensen, eigentijds en binnen de financiële mogelijkheden.
Visie en missie beschrijven het ‘Waarom’. ‘Hoe’ Driezorg dit doet wordt beschreven in de
klant- en kernwaarden.
Klantwaarden
Cliënten kunnen Driezorg in haar dienstverlening en dienstenaanbod herkennen aan de
volgende klantwaarden:
Thuis: Onze cliënten voelen zich bij Driezorg thuis. Onze medewerkers gaan op zoek
naar wat voor iemand belangrijk is en passen zich aan de wensen van de cliënt.
Eenvoud: Onze medewerkers maken het voor cliënten zo eenvoudig mogelijk. In hun
taalgebruik zijn onze medewerkers begrijpelijk en in hun houding en gedrag zijn onze
medewerkers toegankelijk.
Veilig: Vanuit ons vakmanschap verlenen onze medewerkers veilige zorg en
ondersteuning aan cliënten. De woonlocaties zijn zo ingericht dat aan de
basisvoorwaarden van veiligheid wordt voldaan.

Eigenaar: Raad van Bestuur
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Kernwaarden
De cliënten en stakeholders herkennen de volgende kernwaarden van Driezorg in ons
gedrag en onze normen:
In verbinding: Onze medewerkers zijn in verbinding met de cliënt, stellen zich flexibel
op en durven creatief te zijn. Onze medewerkers zijn ook in verbinding met elkaar en
delen kennis en ervaringen om samen sterker te worden.
Aanspreekbaar: Onze medewerkers zijn aanspreekbaar op hun gedrag,
dienstverlening en hun resultaten. Onze medewerkers spreken dat actief naar elkaar
uit. Er is ruimte voor complimenten. Fouten zijn om van te leren.
Daadkracht: Onze medewerkers tonen persoonlijk leiderschap. Beloftes naar cliënten
en collega’s worden nagekomen.
We handelen samen met onze cliënten vanuit nabijheid. Voor ons gaat het erom dat onze
cliënten bij het ouder worden in hun eigen waarde gelaten worden. Eventueel met
ondersteuning, die bijdraagt aan de kwaliteit van leven en maximaal rekening houdt met het
perspectief van de mensen zelf. Dit alles binnen onze financiële mogelijkheden.
1.3 op wie richten we ons
Driezorg richt zich primair op (kwetsbare) ouderen. Vanaf het moment dat iemand zelf een
vorm van afhankelijkheid, of kwetsbaarheid ervaart en een bepaalde ondersteuningsvraag
heeft in zijn/haar proces van ouder worden. De (potentiële) cliënt is woonachtig in regio
Zwolle of Hattem, of heeft de wens hier te gaan wonen. Afhankelijk van de levensfase en
behoefte van de cliënt biedt Driezorg zorg en ondersteuning. Driezorg heeft cliënten met als
grondslag een somatische aandoening, een psychogeriatrische aandoening, of een
combinatie daarvan.
Richten op mensen in het proces van ouder worden betekent dat Driezorg zich niet meer
gaat richten op doelgroepen als jong volwassenen met stoornissen in het autistisch spectrum,
psychiatrische patiënten tenzij het proces van ouder worden primair wordt, mensen met
lichamelijke beperkingen anders dan inherent aan beperkingen t.g.v. het ouder worden of
mensen met een handicap waarbij ook het proces van ouder worden primair wordt.
Aantal cliënten per locatie, verdeeld naar ZZP grondslagen

Eigenaar: Raad van Bestuur
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In voorgaand overzicht wordt per locatie het aantal cliënten per ZZP grondslag gegeven.
Wat we zien is dat de lagere ZZP’s (1 t/m 3) uitstromen en de hogere ZZP’s (4 t/m 6)
toenemen. Naast een toenemende zorgzwaarte zien we ook een toenemende complexiteit.
Feitelijk hebben we in onze woonzorgcentra (voormalige verzorgingshuizen) in toenemende
mate te maken met verpleeghuiscliënten. Dit vraagt om een andere personeelsinzet, zowel
qua niveau (verdeling verzorgenden en verpleegkundigen) als qua deskundigheid (kennis en
ervaring met bijvoorbeeld dementie en moeilijk en onbegrepen gedrag). Feitelijk vervaagt
de grens tussen cliënten met behandeling en cliënten zonder behandeling steeds meer. We
zien dat de inbreng van de specialist ouderengeneeskunde, psycholoog en verpleegkundig
specialist naast die van de huisarts van meerwaarde zijn bij cliëntbesprekingen. Het nader
vormgeven en invullen van het multidisciplinair overleg ook voor cliënten zonder
behandeling heeft onze aandacht.
1.5 welke zorg leveren wij: type zorgverlening, ZZP-verdeling, omzet per doelgroep
Driezorg biedt zorg en ondersteuning aan circa 1.425 kwetsbare ouderen in Zwolle en
omgeving. 371 van hen wonen in een Driezorg woonzorgcentrum met een indicatie voor 24
uurs verblijf al dan niet met behandeling.
De overige cliënten wonen zelfstandig in een van de Driezorg woonlocaties
(seniorenwoningen). De geleverde zorg per zorgtype is als volgt:
Productie
Aantal verpleegdagen intramuraal
Aantal verzorgingsdagen intramuraal
Aantal dagen Volledig Pakket Thuis
Aantal dagdelen dagverzorging
Aantal uren extramurale zorg ZvW en MPT (Wlz)
Aantal uren extramurale zorg PGB
Aantal trajecten hulp bij het huishouden WMO

t/m oktober 2017

Prognose 2017

9.419
84.111
1.642
4.660
80.840
857
5.085

11.303
100.933
1.970
5.592
97.008
1.028
6.102

1.6 Onze werkwijze: besturingsfilosofie
De besturingsfilosofie van Driezorg is onlosmakelijk verbonden met de visie van de
organisatie. Het beeld dat Driezorg voor ogen heeft, is dat ze samen met de cliënt het
verschil maakt in de manier van ouder worden. Vanuit dit perspectief organiseert Driezorg
wonen, welzijn en zorg rondom de vraag en ondersteuningsbehoefte van de cliënt.
De besturingsfilosofie van Driezorg (najaar 2017) kent de volgende vijf uitgangspunten:
Zorgdienstverlening is mensenwerk. Medewerkers krijgen de ruimte zich te ontwikkelen en als
professional naar hun klanten te functioneren. We investeren in elkaar om individuele en
gemeenschappelijke kwaliteit te verbeteren. Dit is een proces en geen recept. Een proces
dat wel naar een duidelijk doel leidt: een goed samenwerkende organisatie waarin
zorgprofessionals en ondersteuners eendrachtig samenwerken om de beste zorg te bieden.
Een gemeenschappelijke cultuur met gedeelde waarden. Driezorg streeft naar een cultuur
waarin wij onze waarden delen, deze komt terug in de manier waarop wij werken en elkaar
verstaan. De gedeelde waarden zijn het uitgangspunt, op lokaal niveau krijgen deze een
eigen passende invulling. Locaties hebben een eigen kleur, sfeer en identiteit. Dit geeft
kracht, vanuit deze kracht werken we graag samen met de cliënt, mantelzorger, familie en
vrijwilliger.
Eigenaar: Raad van Bestuur
Datum: 20 december 2017
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We hechten aan persoonlijke verantwoordelijkheid van medewerkers en dus een heldere
toedeling van taken en verantwoordelijkheden. We hechten ook aan teamwork. We hebben
elkaar nodig om een sterke, krachtige organisatie te zijn. Persoonlijke verantwoordelijkheid en
teamwork versterken elkaar.
Medewerkers zijn in de eerste plaats zelf verantwoordelijk voor hun ontwikkeling, loopbaan en
duurzame inzetbaarheid. Driezorg zorgt voor de juiste kansen en faciliteert medewerkers door
middel van een cultuur die gericht is op voortdurend leren. Leidinggevenden spelen hierbij
een belangrijke ondersteunende rol.
Vrijwilligers, mantelzorgers en familie zijn onmisbaar. Zij maken een belangrijk onderdeel uit
van onze organisatie en dienstverlening. Wij zullen hen faciliteren en in de besturing en
organisatie van Driezorg systematisch aandacht geven.

Stichting Driezorg Wonen, Welzijn & Zorg
Adres
Postcode
Plaats
Telefoonnummer
Identificatienummer Kamer van Koophandel
E-mailadres
Internetpagina/website

Eigenaar: Raad van Bestuur
Datum: 20 december 2017

Zijpe 4
8032 HX
Zwolle
038-2001100
05081871
info@driezorg.nl
www.driezorg.nl
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2. Driezorg personeelsprofiel
Aandacht voor de professional staat bij Driezorg hoog op de agenda. Externe factoren als
krapte op de arbeidsmarkt, een toenemende en veranderende zorgvraag en een
veranderende houding van (potentiële) werknemers maken het ons moeilijk om voldoende
goed gekwalificeerd personeel vanuit de arbeidsmarkt aan te trekken. Wij kiezen er daarom
voor om onze focus te verleggen en te investeren in de mensen die bij ons werken. We leiden
zelf personeel op, we bieden onze medewerkers doorgroeimogelijkheden en werken zo
samen aan een gezonde organisatie. Een keuze die is ontstaan uit krapte, maar die ons
inmiddels veel nieuw elan geeft.
Kortom: Wij willen graag onze medewerkers versterken, hen trots op hun vak laten zijn, hen in
staat stellen om hun werk goed te doen. Alleen zo kan zorg geboden worden die bij de
wensen en mogelijkheden van onze cliënten en de mensen om hen heen past.
2.1 Werken bij Driezorg
aantal zorgverleners en vrijwilligers per organisatie-eenheid
Binnen Driezorg totaal zijn 771 medewerkers, waarvan 49 verpleegkundigen en 281
verzorgenden IG, en 663 vrijwilligers werkzaam
De verdeling van zorgmedewerkers en vrijwilligers over de intramurale locaties ziet er als volgt
uit:

Vrijwilligers zijn niet meer weg te denken uit onze organisatie. Zij worden bij ons ingezet in het
restaurant/Grand Café waar cliënten een kop koffie, of wat anders kunnen drinken en waar
cliënten de maaltijd kunnen gebruiken. Onze restaurants/Grand Cafes worden bezocht door
zowel intramuraal wonende cliënten, onze zelfstandig wonende cliënten en bewoners uit de
wijk. Daarnaast bemensen vrijwilligers de winkeltjes en hebben vrijwilligers een rol bij diverse
activiteiten, al dan niet individueel.
Per jaar leiden wij 52 leerlingen op, Variërend van BBL verzorgende IG verkort en regulier, BBL
verpleegkundige, niveau 4, en VTH traject (verpleegtechnische handelingen). Leerlingen
wisselen gedurende de opleiding een aantal maal van setting. Hierdoor is er niet een vast
percentage leerlingen gekoppeld aan een locatie. Gegeven de toenemende zorgzwaarte
Eigenaar: Raad van Bestuur
Datum: 20 december 2017

Pagina:

8

Driezorg Kwaliteitsplan 2017-2018
en complexiteit beraden wij ons op de verdeling verpleegkundigen en verzorgenden IG per
afdeling.
2.2 Verdeling medewerkers over functies Driezorg breed
De verdeling van de zorgverleners over functies en niveaus, is als volgt:

verhouding zorg versus overhead
Als overhead worden vaak de kosten die niet zijn gerelateerd aan cliëntenzorg vergeleken
met de totale kosten. Dit kan een vertekend beeld geven. Onder algemene kosten heeft in
2016 en 2017 een relatief hoge inhuur heeft plaatsgehad. Drukken we de overhead uit in
fte’s zorg gerelateerd t.o.v. de fte’s niet zorg gerelateerd dan bedraagt de overhead 17%.
Trekken we daar nog de fte’s vanaf die worden bekostigd vanuit de serviceovereenkomsten
met onze extramurale bewoners dan daalt de overhead naar 15-16%.
Naar verwachting zal de overhead niet stijgen. Met name binnen de onderdelen van
bedrijfsvoering worden processen opnieuw ingericht (lean principes) en worden onder
andere de P&O services verdergaand geautomatiseerd (self service).

Eigenaar: Raad van Bestuur
Datum: 20 december 2017
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2.3 Personeelsopgaven
Bezetting op orde
Uit onderstaande grafiek komt naar voren dat Driezorg in de eerste helft van 2017 te maken
heeft gehad met een hoog verloop. Kortweg kwam het erop neer dat er meer zorgpersoneel
uitstroomde dan er binnen kwam.

We hebben de keuze gemaakt om onze focus te verleggen en het tekort aan zorgpersoneel
aan te vullen door zelf op te leiden. In september stroomde een extra groep leerlingen in. De
uitstroom hebben we kunnen buigen door intern meer doorgroeimogelijkheden te creëren.
De grafiek laat zien dat de uitstroom vanaf het 3e kwartaal sterk is verminderd . Wij hopen in
het eerste kwartaal van 2018 te kunnen laten zien dat de instroom in balans blijft met de
uitstroom en het verlooppercentage niet hoger zal zijn dan 10%.
Verbetering werkgeversimago
Door de vele interne veranderingen en de negatieve publiciteit kregen we te maken met
een negatief werkgeversimago. In de zomer van 2017 hebben we met de Ron Jans
campagne een nieuw elan kunnen geven aan Driezorg als werkgever.

Eigenaar: Raad van Bestuur
Datum: 20 december 2017
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Werken aan duurzame inzetbaarheid

Begin 2016 is er een bijeenkomst geweest met alle leidinggevenden waarin gesproken is over
verzuim. Er zijn handvatten gegeven over gespreksvoering, vraagstelling richting bedrijfsarts
en inzet van de P&O adviseurs. Het verzuim binnen Driezorg is in de eerste 3 kwartalen 2016
gedaald, helaas is vanaf kwartaal 4 2016 weer een stijging te zien. Deze zet zich in 2017 door.
Naar verwachting hebben de eind 2016 en begin 2017 doorgevoerde herstelmaatregelen en
de veranderingen en soms ook onzekerheid die dit met zich mee brengt hiermee een relatie.
Een eerste analyse met de bedrijfsarts leert dat ca 60% van de medewerkers zich nooit ziek
meldt. De stijging van het verzuim is niet toe te schrijven aan het kortdurend en/of frequente
verzuim, maar zit in het langzaam oplopend lange verzuim. Een daling van het
verzuimpercentage is alleen mogelijk door het terugbrengen van het lange verzuim. En dat
kan het beste door de groep medewerkers die tegen de drempel van langdurig verzuim
aanzitten (frequent verzuimen) tijdig op te vangen. Hierop hebben we de volgende acties
gezet:
● Focus op betere naleving Wet Verbetering Poortwachter. Het uitgangspunt hierbij is
dat snel en effectief ingrijpen het verzuim korter maakt.
● Verzuimgesprekken worden gevoerd met medewerkers die een frequent verzuim
hebben van 2 x per kwartaal en/of 3 x per jaar. Bij deze gesprekken zijn
teammanager en P&O aanwezig. Deze gesprekken zijn vooral gericht op het
achterhalen van oorzaken en het bespreekbaar maken van te nemen maatregelen.
● Er wordt eind oktober 2017 gestart met het Project duurzame inzetbaarheid.
In december 2017 krijgen teammanagers scholing gericht op "hoe om te gaan met verzuim
en verzuimgesprekken". In januari en februari krijgt dit een vervolg met coaching tijdens het
voeren van verzuimgesprekken. Deze aanpak wordt gefinancierd vanuit het
preventiebudget van de verzekeraar. Daarnaast biedt het preventiebudget de mogelijkheid
voor een select groepje werknemers in 2018 trainingen te volgen op het gebied van
psychische weerbaarheid.

Eigenaar: Raad van Bestuur
Datum: 20 december 2017
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3. Driezorg kwaliteitsprofiel
3.1 waar komen we vandaan
Driezorg heeft medio 2016 moeten vaststellen dat ze haar basis financieel en kwalitatief niet
op orde had. De uitgaven waren hoger dan de inkomsten, Driezorg verleende diensten waar
geen financiële vergoeding tegenover stond en liep achter in het doorvoeren van de
transitie die in de sector Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT) is ingezet. Het
lukte hierdoor niet om de kwaliteitscyclus geheel te doorlopen. Herstelmaatregelen waren
nodig. Dit heeft geleid tot een meer eigentijdse inrichting van de organisatie. Zo zijn
processen efficiënter ingericht, diensten waar geen vergoedingen tegenover stonden
afgebouwd en de welzijnsfunctie in een modern jasje gestoken. Bezuinigingen gingen hand
in hand met vernieuwing. Op 1 april 2017 is de organisatie gekanteld.
Na de kanteling werd duidelijk dat het proces naar de kanteling toe en de vele
veranderingen die zijn doorgevoerd ook hebben geleid tot een hoog personeelsverloop en
een stijgend ziekteverzuim. Het imago van Driezorg als werkgever bereikte een dieptepunt.
Dat had zijn weerslag op het binnenhalen en vasthouden van nieuw zorgpersoneel. Om dit
op te vangen moest een zwaar beroep worden gedaan op het eigen zorgpersoneel. Door
meer uren te maken kon de zorg geleverd blijven worden. Die hoge inzet van eigen
medewerkers is ten koste gegaan van de noodzakelijke scholingen. Een negatieve spiraal
werd zichtbaar. Om dit proces te doorbreken en de kwaliteitscyclus een impuls te kunnen
geven is een aanvraag gedaan voor toekenning van extra middelen vanuit beschikbaar
gestelde Van Rijngelden. Driezorg kreeg bijna 1,6 miljoen toegekend.
In het najaar van 2017 is een programma gestart gericht op instroom van nieuw
zorgpersoneel (o.a. instroom door extra opleidingsplaatsen) behoud van zorgpersoneel
(kansen vergroten op doorstroming), deskundigheidsbevordering (extra verdiepende
opleidingen), teamontwikkeling (coaching en training on the job) en terugdringing
ziekteverzuim. De gelden vanuit Waardigheid & Trots worden aangewend voor
deskundigheidsbevordering op het gebied van een zinvolle daginvulling.
Tegelijk zal eind 2017/begin 2018 een nieuwe strategische koers worden vastgesteld. Hierop is
in dit plan geen voorschot genomen.
3.2 ambities Driezorg 2017-2018
De basis op orde
In 2018 gaan we verder met het ‘op orde brengen van de basis’. Wijzigingen die in 2017 in de
systemen, processen en werkwijzen zijn doorgevoerd worden in 2018 geborgd. Wij doen dit
op eigen kracht.
Klaar voor het leveren van complexe zorg
De zorg aan cliënten wordt steeds complexer. Wij willen veilige zorg blijven leveren. Dit vraagt
om deskundige medewerkers. De benodigde deskundigheid ondersteunen we vanuit het
reguliere opleidingsplan (alle opleidingen die wettelijk verplicht zijn). In 2017 en 2018 kunnen
we met behulp van de Van Rijn gelden een extra impuls geven met verdiepende
opleidingen zoals “Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie”. Met de gelden vanuit
Waardigheid & Trots geven we een impuls aan “een zinvolle daginvulling” voor cliënten.
Veilige en vertrouwde zorg
Driezorg wil de cliënt een veilige (woon)omgeving bieden. Wat voor de ene cliënt als veilig
voelt hoeft een andere cliënt niet als veilig te ervaren. Daarom willen we samen met de
Eigenaar: Raad van Bestuur
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cliënt op zoek blijven naar wat voor de cliënt veilige zorg en ondersteuning is. De risicoinventarisaties zien we als een belangrijk hulpmiddel om het gesprek aan te gaan met de
cliënt en de risico’s in de ondersteuning van de cliënt expliciet te maken. Dilemma’s die zich
hierbij voordoen bespreken we met de cliënt/familie en het team.
Een goed werkende BHV organisatie kan het veiligheidsgevoel van cliënten vergroten.
Medio 2017 is een evaluatie ingezet om eind 2017/begin 2018 weer te komen tot een
eigentijds goed functionerende BHV organisatie.
Daarnaast willen we het beleid rondom informele zorg, zoals mantelzorg en vrijwilligers verder
vormgeven. Mantelzorgers zijn onmisbaar voor de ervaren kwaliteit van leven door cliënten.
Door de inzet van vrijwilligers kunnen er extra activiteiten voor en met cliënten gedaan
worden die vanuit de reguliere bekostiging niet mogelijk zijn. Met name op het gebied van
welzijnsactiviteiten is de inzet van vrijwilligers onmisbaar.
Persoonlijk leiderschap
Vanaf 2017 werken we aan teamontwikkeling. Het kennen van de eigen rol, zich bewust zijn
van de eigen verantwoordelijkheid, versterken van onderlinge communicatie en
samenwerking in het team en het vergroten van het zelf oplossend vermogen. Wij vragen
onze medewerkers te werken aan het aanspreekbaar zijn, het reflecteren op eigen handelen
en het weloverwogen nemen van besluiten. De randvoorwaarden voor een positief
leerklimaat worden gerealiseerd.
Leren en verbeteren
Om Driezorg scherp te houden op mogelijke verbeteringen starten we een lerend netwerk
met een tweetal collega-instellingen. Daarnaast worden rondom thema’s medewerkers
uitgenodigd om mee te denken, ervaringen te delen en bij te dragen aan vernieuwing. Zo
wordt een lerende organisatie gecreëerd.
Inzicht en transparantie
We willen ons Managementinformatiesysteem (MIS) door ontwikkelen, we zien dit als een
hele belangrijke randvoorwaarde om tijdig bij te kunnen sturen. Complicerende factor hierin
is dat Driezorg te maken heeft met verschillende opdrachtgevers die ook verschillende eisen
stellen. Voor de langdurige zorg (Wlz) is dit het zorgkantoor, voor de verpleging en verzorging
extramuraal zijn dit diverse Zorgverzekeraars en voor de thuisondersteuning zijn dit de
gemeente Zwolle en Hattem (WMO). De opdrachtgevers verwachten van Driezorg een
bepaalde basiskwaliteit waaraan voldaan moet worden. Daarnaast verplichten de
opdrachtgevers Driezorg om te voldoen aan een aantal (verantwoordings)voorwaarden om
ook daadwerkelijk geld te ontvangen voor de geleverde zorg en ondersteuning.
3.3 Stapsgewijs het kwaliteitskader verder invullen
Ons kwaliteitsbeleid is afgestemd op het kwaliteitskader, evenals het gebruik van
instrumenten. Het kwaliteitskader vraagt echter op onderdelen om verdieping. We werken
daarom stapsgewijs aan de verdere invulling van het kwaliteitskader. In dit hoofdstuk hebben
we per “taartpunt” in beeld gebracht wat het kader van ons vraagt, hoe wij dat invullen (op
hoofdlijnen) en welke verbetermogelijkheden we zien (zonder hierin volledig te willen zijn).
Vervolgens worden onder iedere taartpunt maximaal 3 focuspunten beschreven waaraan
gewerkt wordt in 2017-2018. De beperking tot 3 focuspunten per “taartpunt” kan tot gevolg
hebben dat niet alle verbetermogelijkheden hierin naar voren komen. In de eerste helft van
2018 wordt met diverse interne partijen en het lerend netwerk besproken op welke
onderdelen nadere keuzes, dan wel aanscherping voor 2018 nodig/wenselijk is.
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3.3.1 Persoonsgerichte zorg en ondersteuning
Onderwerp
Kader

Invulling

Verbetering
mogelijk

Onderwerp
Kader
Invulling

Verbetering
mogelijk

Onderwerp
Kader
Invulling
Verbetering
mogelijk

Onderwerp
Kader
Invulling

Verbetering
mogelijk

Onderwerp
Kader
Invulling
Verbetering
mogelijk

Persoonsgerichte zorg & ondersteuning
Vereisten en voorwaarden
Iedere cliënt beschikt binnen 24 uur over een voorlopig ZLP, dat uiterlijk 6 weken na opname
definitief wordt. De verantwoordelijkheid voor het opstellen van het ZLP is belegd bij een
verzorgende van tenminste niveau 3 (IG). Bij voorkeur is dit de contactverzorgende. Bij
persoonsgerichte zorg past maatwerk.
Iedere cliënt kent een eigen contactverzorgende. De contactverzorgende is minimaal
verzorgende IG, niveau 3. Kennis van de cliënt, inventarisatie van zijn/haar wensen, eventuele
risico’s worden in kaart gebracht en in samenspraak met de cliënt en/of familie verwerkt en
vastgelegd in het ZLP, dat is opgenomen in ECD. Conform protocol is het ZLP binnen 6 weken
volledig. Het ZLP wordt halfjaarlijks geëvalueerd met behulp van het cliëntervaringsformulier en
tijdens de cliëntbesprekingen (cliënten zonder behandeling) en multidisciplinaire overleggen
(cliënten met behandeling). In het ECD wordt vanuit de cliënt gerapporteerd.
Aandachtspunt uit de audit november 2017: Bij het opstellen van het ZLP voor cliënten met
dementie naast de huisarts ook de psycholoog betrekken (leidraad: 8 principes van dementie).
Daarnaast zien we dat een aantal contactverzorgenden nog worstelt met hun rol.
Persoonsgerichte zorg & ondersteuning
Compassie
De cliënt ervaart nabijheid, vertrouwen, aandacht en begrip.
Onze medewerkers handelen vanuit nabijheid. Iedere cliënt kent een eigen
contactverzorgende. Een van de kernwaardes is “in verbinding”. Wij vragen onze medewerkers
in verbinding te zijn met de cliënt en met elkaar. Bij opname wordt o.a. gevraagd hoe een
cliënt aangesproken wil worden, waarmee in het contact en/of de zorg rekening gehouden
moet worden etc. Client en familie worden betrokken bij evaluatiemomenten.
In het kader van “ken je cliënt” samen met de cliënt zijn/haar levensverhaal in beeld brengen
(gebruik makend van de contactmomenten die er zijn). Daarnaast is meer aandacht voor
familie en mantelzorgers nodig, wat kunnen zij voor de cliënt doen, maar ook wat kunnen wij
voor hen doen?
Persoonsgerichte zorg & ondersteuning
Uniek
De cliënt wordt gezien als mens met een persoonlijke context die ertoe doet en met een eigen
identiteit die tot zijn recht komt.
Een klantwaarde is “Thuis”. Thuis betekent dat cliënten zichzelf kunnen zijn en blijven. Dat onze
medewerkers op zoek te gaan naar wat voor iemand belangrijk is en zich hieraan aanpassen.
Samen met de cliënt in beeld brengen van zijn/haar levensverhaal. Bespreken van en omgaan
met dilemma’s in de zorgverlening (cliëntbesprekingen). Maken van afwegingen in het licht van
de persoonlijke situatie van de cliënt. Hoe komen we van “zorgen voor” naar “zorgen dat”.
Persoonsgerichte zorg & ondersteuning
Autonomie
Voor de cliënt is de mogelijkheid van eigen regie over leven en welbevinden leidend, ook bij de
zorg in de laatste levensfase.
Kennis van de cliënt en zijn/haar wensen worden geïnventariseerd en verwerkt in het ZLP, ook
ten aanzien van de laatste levensfase. Uitgangspunt is dat de cliënt met de mensen om
hem/haar heen zelf aan het roer staat. Hierbij hoort eigen regie, het maken van eigen keuzes in
wat waardevol en van betekenis is. Medewerkers ondersteunen hierbij. Wat we zien is dat
medewerkers hierin nog te “leidend” zijn.
Bespreken van en omgaan met dilemma’s (cliëntbesprekingen). Maken van afwegingen in het
licht van de persoonlijke situatie van de cliënt. Hoe komen we van “zorgen voor” naar “zorgen
dat”, hoe geven we de cliënt eigen regie.
Persoonsgerichte zorg & ondersteuning
Zorgdoelen
Iedere cliënt heeft vastgelegde afspraken over (inspraak bij) de doelen ten aanzien van
zijn/haar zorg, behandeling en ondersteuning.
Zorgdoelen worden opgesteld in samenspraak met de cliënt volgens de methodiek van de 4
domeinen. De afspraken worden vastgelegd in het ZLP.
Continueren van de aandacht voor de dossiervorming. Vermindering van het aantal doelen en
uit de audit van november 2017 kwam het aandachtspunt naar voren om de verschillende
doelen goed in samenhang met elkaar te brengen.
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Plannen en voornemens 2017-2018

Persoonsgerichte zorg & ondersteuning

INVULLING CONTINUEREN MET FOCUS OP:
1. Het levensverhaal van de cliënt: “ ken je cliënt”  MT-verantwoordelijke: manager WWZ
Doelstelling: Wij kennen onze cliënten, hun levensloop, hoe ze in het leven staan en hun verlangens.
Het kennen van de cliënt geeft inzicht in zijn/haar uniciteit en vormt de basis voor de wijze waarop wij de cliënt
ondersteunen bij de keuzes die hij/zij maakt. Het optekenen van het levensverhaal is een onderdeel van de
opleiding tot gespecialiseerd verzorgende psychogeriatrie (GVP). Elke woonzorglocatie heeft 2 verzorgenden IG die
de GVP opleiding volgen. Wij geven hen een voortrekkersrol. Zodra dit onderdeel binnen de GVP opleiding is
afgerond worden ervaringen gedeeld met de eigen teams (gevolgde methodiek, resultaten, waarde etc.). Een Xaantal contactverzorgenden start in 2018 met het weergeven van het levensverhaal van zijn/haar cliënten. Hierbij
wordt de aangereikte methodiek vanuit de GVP opleiding gevolgd en begeleiding heeft plaats door de GVP-er in
het team.
2. Multidisciplinaire zorg (behandelcomponent)  MT-verantwoordelijke: manager WWZ
Doelstelling: Wij anticiperen op de toekomstige situatie waarbij verpleeghuiszorg per definitie inclusief
behandelcomponent moet worden geleverd.
Bij Driezorg ontvangt ongeveer 85% van het totaal aantal intramurale cliënten zorg exclusief behandeling. Dit
betekent dat de huisarts hoofdbehandelaar is. Daarnaast wordt alle paramedische - en farmaceutische zorg,
mondzorg en gebruik van hulpmiddelen via de zorgverzekeringswet vergoed. Voordeel is dat de cliënt zijn/haar
huisarts, fysiotherapeut, apotheek enz. in principe kan behouden, ook wanneer hij/zij naar het “verpleeghuis” gaat.
Echter, met de toenemende zorgzwaarte en comorbiditeit, ontbreekt het steeds vaker aan samenhang en
integraliteit van behandeling, verpleging, begeleiding en verzorging. Dit maakt de zorgverlening (voor cliënten en
medewerkers) complex en onduidelijk en verhoogd de administratieve lasten. Om die reden is het wenselijk dat alle
vormen van zorg en behandeling integraal met elkaar samenhangen. Driezorg huurt vanaf januari 2018 de
behandeldienst in van een collegazorginstelling. Samen met deze collegazorginstelling gaan we onderzoeken hoe
we kunnen anticiperen op de toekomstige situatie waarbij verpleeghuiszorg per definitie inclusief
behandelcomponent moet worden geleverd. Hoe kunnen we binnen de wet en regelgeving en onze financiële
kaders inhoud geven aan multidisciplinair overleg, naar behoefte en wens van cliënt.
3. Methodisch werken en denken  MT-verantwoordelijke: manager WWZ
Doelstelling: Alle zorgmedewerkers passen de principes van methodisch denken en werken toe in hun praktijk in
samenspraak met de cliënt en zijn netwerk.
Medio 2018 is het opleidingstraject methodisch denken en werken afgerond. Zowel intramuraal als extramuraal
gaan we in 2018 het geleerde in de praktijk brengen. Methodisch denken en werken draagt helpt om de omslag te
maken van “zorgen voor” naar “zorgen dat”.
NB De gesignaleerde behoefte aan cliëntbesprekingen, het omgaan met dilemma’s, hoe de cliënt eigen regie te
geven etc. is onderdeel van de teamontwikkeling 2017-2018 en krijgt vorm in de “taartpunt” leren en werken aan
kwaliteit.

3.3.2 Wonen en welzijn
Onderwerp
Kader
Invulling

Verbetering
mogelijk

Wonen & welzijn
Vereisten en voorwaarden
Specifieke aandacht voor het aanpassen van de woonomgeving aan de wensen en
mogelijkheden van de verschillende doelgroepen
In de eigen appartementen kiezen cliënten hun eigen inrichting. Waar mogelijk wordt de
gemeenschappelijke woonomgeving afgestemd op de doelgroep, zoals bij kleinschalig wonen
Havezate. Soms is het gebouw er eerder dan de doelgroep, zoals bij de verpleeghuisunit
Berkumstede. Woonomgeving is hier beperkt afgestemd op de doelgroep (dementerenden).
Van alle locaties is een scan gemaakt (breincollectief). Er worden geen grote bouwkundige
aanpassingen uitgevoerd, maar waar nodig en mogelijk wel het vervangen van
vloerbedekking, schilderwerk en aankleding.
Uit onderzoek blijkt dat deskundigheidsbevordering, in combinatie met werken op basis van
‘De nieuwe hersenkunde’ (i.s.m. het Brein Collectief) én aanpassingen van de leefomgeving
(BOM: Brein Omgeving Methodiek) een positief effect heeft op het gedrag van
dementerenden. Uitwerking is onder handen, maar beoogde veranderingen verdienen een
planmatige aanpak. Hierbij zal de toets telkens zijn wat er bouwkundig mogelijk en financieel
realistisch is (geen grote bouwkundige aanpassingen).
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Wonen & welzijn
Zingeving
Aandacht en ondersteuning van levensvragen.
Driezorg heeft een geestelijk verzorger in dienst die in samenspel met het zorgteam inspeelt op
individuele levensvragen. Er zijn verschillende gespreksgroepen waarin levensthema’s aan bod
kunnen komen. Daarnaast kent Driezorg sinds april 2017 een coördinator welbevinden die ook
gericht is op het naar bovenhalen van cliëntbehoeften, het vastleggen ervan in het ZLP en het
leggen van contacten tussen cliënten die voor elkaar van betekenis kunnen zijn.
De geestelijk verzorger rapporteert niet, maar zou wel in het ECD kunnen aangeven bij welke
cliënten hij betrokken is. We zien dat medewerkers nog handelingsverlegen zijn als het gaat om
het bespreken van levensvragen, of daar niet aan toekomen.
Wonen & welzijn
Zinvolle dagbesteding
Aandacht en ondersteuning van activiteiten die voor de cliënt het leven de moeite waard
maken
Eerste bodem is gelegd. De coördinator welbevinden ondersteunt de zorgteams in het ophalen
van de cliëntbehoeften, vastlegging ervan in het ZLP en helpt hier invulling aan te geven. In het
kader van Waardigheid & Trots is een pilot zinvolle dagbesteding gestart op de locatie
Berkumstede.
De coördinatoren welbevinden moeten nog groeien in hun rol. We moeten nog een evenwicht
vinden in huiskamer gebonden activiteiten en centrale activiteiten. De pilot Berkumstede
zinvolle daginvulling (Waardigheid & Trots) gaan we evalueren op gevolgde methodiek,
aanpak & resultaten met als doel dit stapsgewijs op andere afdelingen/locaties toe te passen.
Onderzoeken in welke mate studenten van Deltion/Windesheim kunnen ondersteunen.
Wonen & welzijn
Schoon en verzorgd lichaam/kleding
Aandacht en ondersteuning van persoonlijke verzorging.
De wensen van de cliënt staan voorop. Cliënten maken gebruik van eigen
verzorgingsproducten, hebben keuze in hoe en door wie de wasverzorging plaatsheeft
(Driezorg of familie). Uit diverse audits komt naar voren dat onze cliënten er fris en verzorgd
uitzien. We zien dat een aantal medewerkers hierin nog te leidend is.
Met aandacht voor eigen regie de bestaande praktijk doorontwikkelen.

Wonen & welzijn
Familieparticipatie/inzet vrijwilligers
Ruimte bieden aan de rol van mantelzorgers en (afbakening van de inzet van) vrijwilligers.
Mantelzorgers verdienen ondersteuning in hun vaak zware rol, zowel in de organisatie maar ook
daarbuiten.
Familie en mantelzorgers worden betrokken vanaf het moment dat de cliënt bij ons komt
wonen. We zien in toenemende mate cliënten met een beperkt persoonlijk netwerk of het
ontbreken ervan. Hier vormen vrijwilligers een aanvulling, maar dit vraagt in toenemende mate
om een zekere kennis en omgangsvormen.
Familie/mantelzorgers vragen te participeren in de ondersteuning van de cliënt.
Familie/mantelzorgers vragen naar de wijze waarop zij een bijdrage kunnen leveren aan de
zorg. Familie en mantelzorgers meer ondersteunen door het aanbieden van respijtzorg, maar
bijvoorbeeld ook door hen mee te nemen in thema-avonden.
Bij Driezorg werken ruim 600 vrijwilligers. Doel is om vrijwilligers meer aan cliënten en locaties te
verbinden. Scholing van vrijwilligers.
Wonen & welzijn
Wooncomfort
Zaken als gastvrijheid, maaltijden, schoonmaak en inrichting.
Driezorg biedt cliënten veel keuzevrijheid, maar voorziet ook in een serviceconcept (beperkte
keuzemogelijkheden). Maaltijden kunnen op de eigen kamer worden gebruikt of gezamenlijk in
het restaurant. Was kan zelf of door familie worden verzorgd, of via Driezorg. Cliënten kunnen
gebruik maken van ruimtes voor een familiebijeenkomst/feestje, catering etc. De
woonappartementen worden schoon gemaakt.
Blijvend balans zoeken tussen het bieden van ruime keuzemogelijkheden, gemeenschappelijke
concepten en hieraan gekoppelde prijs/kwaliteitsverhoudingen. Tevens “net als thuis”
onderzoeken op welke wijze familie/mantelzorgers kunnen participeren.

plannen en voornemens 2017- 2018

Wonen & welzijn

INVULLING COORDINEREN MET FOCUS OP:
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1.Uitrol project zinvolle daginvulling (Waardigheid en Trots 2017-2018)  MT-verantwoordelijke: manager WWZ
Doelstelling: Op alle woonzorglocaties wordt de aanpak “zinvolle daginvulling” stapsgewijs geïmplementeerd.
Eerste kwartaal 2018 pilot zinvolle daginvulling afdeling/team 1 Berkumstede evalueren. Beschrijven gevolgde
methodiek, uitvoering en resultaten, zodanig dat deze binnen Berkumstede en op andere locaties kunnen worden
toegepast. Vanaf 2e kwartaal 2018: 1 vervolgafdeling Berkumstede en 1 vervolgafdeling in een van de andere
woonzorgcentra. Uitvoering onder begeleiding van de coördinator welbevinden. Eerste helft 2018 onderzoeken we
in welke mate een training belevingsgerichte zorg contactverzorgenden in de uitvoering kan helpen.
2. Familieparticipatie en vrijwilligers  MT-verantwoordelijke: manager WWZ
Doelstelling: Contactverzorgenden helpen cliënten hun netwerk te mobiliseren en versterken.
Zorgteams verkennen welke bijdrage familie/mantelzorgers kunnen leveren. Iedere contactverzorgende start in
2018 met deze inventarisatie (planmatig en stapsgewijs). In 2018 wordt op alle woonzorglocaties tenminste 1
familieavond georganiseerd waarin aandacht is voor ervaringen, maar ook voorlichting gegeven wordt aan de
hand van thema’s waar familie/mantelzorgers behoefte aan hebben.
Vrijwilligers vormen voor cliënten een belangrijke schakel in het mee kunnen doen aan activiteiten (participatie) en
aanvullend begeleiden in het behouden van eigen regie. Dit vraagt ook van vrijwilligers een zekere deskundigheid
en vermogen tot samenwerken met zorg- en servicemedewerkers. We gaan nieuw beleid ontwikkelen gericht op
werving, introductie, scholing en binding van vrijwilligers. Per locatie wordt een groep vrijwilligers geformeerd die in
staat is om cliënten te ondersteunen met passende activiteiten. Dit in samenspel tussen de coördinator
welbevinden en de coördinator vrijwilligerswerk.
3. Bouwkundige aanpassingen  MT-verantwoordelijke: manager Bedrijfsvoering
Doelstelling: we beschikken over een concreet (stappen)plan voor bouwkundige aanpassingen t.b.v. doelgroep
dementerenden.
In 2018 onderzoeken we welke bouwkundige aanpassingen wel mogelijk zijn ten behoeve van de doelgroep
dementerenden en waar financieel mogelijk gaan we deze planmatig doorvoeren.

3.3.3 Veiligheid
Onderwerp
Kader

Invulling

Verbetering
mogelijk

Onderwerp
Kader

Invulling

Verbetering
mogelijk

Veiligheid
Vereisten en voorwaarden
Opnemen van indicatoren op de 4 thema’s in het kwaliteitsverslag vanaf verslagjaar 2018.
Elke verpleeghuisorganisatie heeft een incidentencommissie of maakt gebruik van een lokale of
regionale incidentencommissie. Dit met het oog op lokaal leren.
Driezorg volgt de richtlijnen en protocollen die van toepassing zijn op de 4 thema’s van
basisveiligheid. Zowel op locatieniveau als op centraal niveau is een Commissie melding
incidenten cliënten actief. Deze commissies hebben een belangrijke rol in het transparant
maken van incidenten, het bespreekbaar maken van onderliggende oorzaken en stimuleren tot
verbetering. Driezorg levert jaarlijks de gevraagde zorginhoudelijke indicatoren aan. Op de 4
thema’s van basisveiligheid wordt gerapporteerd in ONS/NEDAP. Op Driezorg niveau worden
op kwartaalbasis zorginhoudelijke rapportages opgesteld, waarin informatie over incidenten is
opgenomen. Deze rapportage wordt besproken met RvT, CCR, MT en teammanagement.
Onderzoeken op welke wijze indicatoren op deze 4 thema’s van basisveiligheid opgenomen
kunnen worden in de zorginhoudelijke kwartaalrapportages en inzichtelijk gemaakt kunnen
worden op teamniveau.
Ombouwen van zorginhoudelijke kwartaalrapportage naar kwaliteit kwartaalrapportage, zodat
aansluiting aanwezig is tussen kwaliteitsplan, kwaliteitsverslag en de kwartaalrapportages.
Veiligheid
Medicatieveiligheid
% cliënten bij wie met een regelmatige frequentie een formele medicatiereview plaatsvindt
door apotheker en SOG (huisarts). Aantal geregistreerde medicatiefouten (MIC). Volgen van de
trends in medicatiefouten binnen de locaties (OE) van de instelling en verantwoording over de
opvolgende verbeteracties, van voorschrijven tot toediening, inclusief voorraadbeheer.
Commissie medicatieveiligheid is ingesteld en werkend. Commissie toetst praktijk, evalueert
protocollen, geeft adviezen. Info wordt geaggregeerd opgenomen in de zorginhoudelijke
kwartaalrapportages. Deze worden besproken op het niveau RvT, MT, CCR en
teammanagement. Medicatiereviews op de verpleeghuisunits hebben plaats door de SOG. Op
enkele locaties wordt via Medimo de medicatietoediening digitaal ondersteund. Hierdoor
worden minder fouten gemaakt (o.a. goede herkenning cliënt, eenvoudig aftekenen, actueel
medicatieoverzicht).
Praktijk continueren, commissies ondersteunen bij het opstellen van analyses. Aandachtsvelders
waar nodig versterken qua kennis en coachingsvaardigheden tbv hun rol in de zorgteams.
% cliënten bij wie een medicatiereview plaatsvindt opnemen in zorginhoudelijke/kwaliteit
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kwartaalrapportage. Onderzoeken op welke wijze Medimo breder ingezet kan worden.
Onderwerp
Kader
Invulling

Verbetering
mogelijk
Onderwerp
Kader

Invulling

Verbetering
mogelijk

Onderwerp
Kader
Invulling
Verbetering
mogelijk

Veiligheid
Decubitus
Regelmatige monitoring van huid(letsel), voedingstoestand, mond-zorg, incontinentieletsel bij
alle bedlegerige of immobiele cliënten.
Op cliëntniveau heeft monitoring primair plaats door de zorgmedewerker, die hierover ook
rapporteert. Hierbij worden de geldende richtlijnen en protocollen gevolgd. Commissie
wondzorg, commissie voeding, vocht, slikproblematiek en mondzorg, commissie incontinentie,
ingesteld en werkend. Commissies toetsen praktijk, evalueren relevante protocollen en geven
adviezen. Op onderdelen wordt op locatieniveau gewerkt met aandachtsvelders.
Praktijk continueren, commissies ondersteunen bij het opstellen van analyses. Aandachtsvelders
waar nodig versterken qua kennis en coachingsvaardigheden tbv hun rol in de zorgteams
Veiligheid
Vrijheidsbeperkende maatregelen (VBM)
Wat is % cliënten bij wie in de afgelopen 30 dagen een vrijheidsbeperkende maatregel als
verpleegdeken en/of jumpsuit/hansop is toegepast en wat was reden van de inzet.
Evaluatie: is bij de cliënten bij wie in de afgelopen 30 dagen VBM is getroffen, deze maatregel
per soort geëvalueerd met cliënt/ naaste(n)? Niet alleen maatregel maar ook proces voor inzet
van maatregel. Is vooraf voldoende naar alternatieven gezocht?
In de praktijk worden de geldende richtlijnen en protocollen gevolgd. Als inzet van VBM nodig
wordt geacht dan is bij het besluit de huisarts/SOG, cliënt zelf en/of eerste contactpersoon
betrokken. In het ECD wordt vastgelegd welke VBM wordt ingezet, waarom, voor hoe lang en
wanneer een evaluatie is gepland. We zien echter verschil in kennis/deskundigheid/toepassing
van medewerkers werkzaam op de verpleeghuisunit/KSW en de woonzorgcentra.
BOPZ commissie is ingesteld en werkend. Deze commissie heeft ook de protocollen VBM in
beheer. Protocol voor toepassing VBM bij cliënten zonder behandeling wordt geëvalueerd door
de BOPZ commissie.
Praktijk continueren, commissie BOPZ ondersteunen bij het opstellen van analyses.
Aandachtsvelders waar nodig versterken qua kennis en coachingsvaardigheden tbv hun rol in
de zorgteams.
Advies vanuit audit november 2017: Investeer in kennis en kunde van teams woonzorgcentra
(wanneer toepassing VBM, wat zijn vereisten, wat is het doel, rapporteren/evalueren/bijstellen).
Veiligheid
Ziekenhuisopnamen
Het verkrijgen van systematisch inzicht in de aard en omvang van ongeplande
ziekenhuisopnames.
Deze informatie verzamelen we niet systematisch. Wel is op cliëntniveau in het ECD inzichtelijk of
er spake is geweest van ziekenhuisopname en met welke reden.
Onderzoeken op welke wijze we de beschikbare informatie in het ECD kunnen aggregeren op
organisatieniveau.

plannen en voornemens 2017-2018

Veiligheid

INVULLING CONTINUEREN MET FOCUS OP:
1.Ombouwen zorginhoudelijke kwartaalrapportage naar kwaliteitsrapportage op kwartaalbasis  MTverantwoordelijke: Bestuurder
Doelstelling: Vanaf 2018 is de interne kwartaalverantwoording gelijk aan de externe (kwartaal)verantwoording.
We bouwen de huidige rapportages om zodat er aansluiting is tussen kwaliteitsplan, kwaliteitsverslag en
kwartaalrapportages. Over het 1e kwartaal 2018 zal de kwartaalverantwoording aan de hand van het
kwaliteitsplan 2017-2018 worden opgebouwd. Geheel 2018 wordt benut deze zo volledig mogelijk te vullen.
2.kwaliteitsinformatie op teamniveau  MT-verantwoordelijke: manager WWZ ism Controller
Doelstelling: lerend vermogen op de vier basisthema’s van veiligheid op teamniveau versterken.
In 2018 onderzoeken we of de “BI tool” ook op de vier thema’s van basisveiligheid kan worden aangevuld
(aggregatie op teamniveau). Hiertoe zal gekeken moeten worden hoe deze thema’s op dusdanige wijze in ONS
opgenomen zijn, of kunnen worden (dan wel periodiek anderszins verzameld, via b.v. de apotheek), dat
medewerkers hier verder geen administratieve last van ervaren. Hierbij is uitgangspunt: “interne verantwoording =
externe verantwoording”.
3.Deskundigheidsbevordering VBM  MT-verantwoordelijke: manager WWZ
Doelstelling: Zorgmedewerkers passen VBM correct toe, ook op niet verpleeghuislocaties.
BOPZ commissie is gevraagd de procedure toepassing VBM op niet verpleeghuislocaties te evalueren en waar
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nodig bij te stellen. de commissie is tevens gevraagd te komen met een advies over hoe de bijgestelde procedure
te introduceren in de teams en dit te ondersteunen met praktijkleren.
NB; Het verbeterpunt commissies ondersteunen en aandachtsvelders waar nodig versterken qua kennis en
coachingsvaardigheden tbv hun rol in de zorgteams is gekoppeld aan de teamontwikkeling. Zie nadere uitwerking
onder “taartpunt ”personeelssamenstelling, deskundigheidsbevordering en leren en werken aan kwaliteit.

3.3.4 Leren en werken aan kwaliteit
Onderwerp
Kader

Invulling

Verbetering
mogelijk
Onderwerp
Kader

Invulling

Verbetering
mogelijk

Onderwerp
Kader

Invulling

Onderwerp
Kader

Invulling

Verbetering
mogelijk

Leren en werken aan kwaliteit
kwaliteitsmanagementsysteem
Organisaties voldoen aan een (erkend) kwaliteitsmanagementsysteem voor de zorg. Borging
kan plaatsvinden door certificering. Organisaties werken aan kwaliteit volgens heldere
verantwoordelijkheidsverdelingen en check & balances.
Kwaliteitsbeleid is vastgesteld, alsmede een set aan instrumenten. Het werken met
Driezorgbrede kwaliteitscommissies en aandachtsvelders is hier onderdeel van. Het
kwaliteitsbeleid is nog niet in al zijn facetten geborgd (zie hoofdstuk 4). Driezorg gebruikt het
werk en denkmodel PREZO als kwaliteitssysteem. Totdat volledige borging aantoonbaar is heeft
jaarlijks een PREZO audit plaats. Prestatiecoaches zijn benoemd en worden voorbereid op
deelname aan interne audits.
Continueren van beleid en doorontwikkelen uitvoeringspraktijk.

Leren en werken aan kwaliteit
kwaliteitsplan
Uiterlijk op 31-12-2017 heeft elke zorgorganisatie een kwaliteitsplan. Dit plan wordt jaarlijks
bijgesteld/geactualiseerd. Dit plan is gebaseerd op input vanuit cliënten/familie, zorgverleners
en CCR. Het kwaliteitskader biedt handvatten voor de opbouw van het kwaliteitsplan
Driezorg volgt de richtlijnen een handreikingen vanuit het kwaliteitskader. Voor 2017-2018 is input
opgehaald (bundeling van input uit diverse gehouden bijeenkomsten, teamontwikkeltraject,
audits, overleg behandelteam, panelgesprekken, etc). Input is op MT niveau gebundeld en
vertaald in voorliggend kwaliteitsplan. Collega’s uit lerend netwerk nemen kennis van elkaars
plannen en gebruiken deze als input voor invulling van het lerend netwerk.
De samenwerking(wijze van input leveren) met cliënten/familie, zorgverleners, OR en CCR
breder vorm geven. In het eerste kwartaal heeft bespreking van het kwaliteitsplan met RvT,
CCR, OR plaats, alsmede in het lerend netwerk. Dit vormt de input voor eventueel
benodigde/wenselijke aanscherping/bijstelling van dit plan voor 2018. Uitwerken vormen van
kortcyclische feedbackmogelijkheden, reflectie en dialoog.
Leren en werken aan kwaliteit
kwaliteitsverslag
Jaarlijks uitbrengen van een kwaliteitsverslag, gebaseerd op de evaluatie van (doelstellingen en
inhoud van) het kwaliteitsplan, incl. feedback door de collega organisaties uit het lerend
netwerk. Daarmee de hoofdstukken van kwaliteitsplan volgend.
Het kwaliteitsverslag staat op de website en is tevens vindbaar op publieke website, zoals
www.kiesbeter.nl.
Het webadres van het kwaliteitsverslag, dient uiterlijk 1 juli volgend op het betreffende
verslagjaar aangeleverd te worden aan de Openbare Database van Zorginstituut Nederland.
Driezorg volgt de richtlijnen en handreikingen vanuit het kwaliteitskader. De opzet van het
kwaliteitsplan vormt de basis voor kwartaalverantwoording intern en het kwaliteitsverslag. Volgt
in 2018.
Leren en werken aan kwaliteit

Continu werken in de praktijk aan
verbeteren door zorgverleners
Zorgverleners zijn nauw betrokken bij het maken van het kwaliteitsplan en kwaliteitsverslag en
werken op cyclische en ontwikkelingsgerichte wijze mee aan verbetering.
Kort-cyclische feedback, continue reflectie en dialoog wordt gestimuleerd en vindt in een open
klimaat plaats.
Voor 2017-2018 is input opgehaald (bundeling van input uit diverse gehouden bijeenkomsten,
teamontwikkeltraject, audits, overleg behandelteam, panelgesprekken, etc). De audits vormen
de basis voor verbeterplannen per locatie. Het teamontwikkeltraject biedt teams de
mogelijkheid om binnen het kwaliteitskader zelf 3 speerpunten te kiezen waaraan ze gaan
werken. Er is gestart met vormen van intervisie.
Uitwerken vormen van kortcyclische feedbackmogelijkheden, reflectie en dialoog.
Verbeterplannen opstellen aan de hand van het auditverslag 2017.
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Onderwerp
Kader

Invulling

Verbetering
mogelijk

Leren en werken aan kwaliteit
Deel uitmaken van lerend netwerk
Elke organisatie maakt eind 2017 deel uit van een lerend netwerk met tenminste 2 verschillende
collega zorgorganisaties. Bij keuze van netwerkpartners staat leren en praktische werkbaarheid
centraal.
In het lerend netwerk wordt aantoonbaar samengewerkt rondom kwaliteitsplan en –verslag.
Onderlinge uitwisseling in openheid (b.v. d.m.v. bezoek, consultatie, benchmarking, intervisie).
Zowel medewerkers als bestuurders. Er is tijd en ruimte om op gezette tijden bij elkaar mee te
lopen. Hoe dit geregeld wordt is onderdeel van kwaliteitsplan. In het kader van het
kwaliteitsbeleid worden de (kwaliteits) gegevens jaarlijks vergeleken en besproken met de
collega organisaties uit het lerend netwerk en verwerkt in de verbeterparagraaf van het
kwaliteitsplan.
Driezorg vormt een lerend netwerk met zorgorganisatie Het Baken en Zonnehuisgroep IJsselVecht. Op bestuurlijk niveau en de 3 pioniers in het netwerk is het kwaliteitsplan van elke
organisatie gedeeld. Onderlinge uitwisseling is gestart op het niveau van concrete hulpvragen.
Nadere uitwerking van de samenwerking m.b.t. het kwaliteitsplan en kwaliteitsverslag (zoeken
naar gemene delers, waar kunnen we aanvullend aan elkaar zijn) en uitwerken van een
stappenplan (roadmap) voor uitwisselingsmogelijkheden van bestuur tot op
medewerkersniveau.

Plannen en voornemens 2017-2018

Leren en werken aan kwaliteit

INVULLING:
1.Teamontwikkeling zorgteams (financiering via van Rijn gelden)
 MT-verantwoordelijke: manager WWZ
Teamontwikkeling (Leerefficiënt traject Accenz), voor alle intramurale teams.
Doelstelling: Teamleden werken efficiënt en effectief samen (samen sterk).
Dit traject versterkt teams in onderling vertrouwen, onderlinge communicatie, samenwerking, samen leren,
zelfstandigheid en het herwinnen van werkplezier.
Planning: teamsessies van 31 oktober t/m 21 maart 2018, vervolg in 2018 via coaching on the job, maatwerk teams
Aan de slag met het kwaliteitskader
Doelstelling: teams werken continu aan de verbetering van kwaliteit van zorg, gevoed door het kwaliteitskader.
In vervolg op de teamontwikkeling kiezen teams een thema uit het kwaliteitskader waarmee zij aan de slag gaan,
zoals zorg voor de leefwereld (bijvoorbeeld zinvolle daginvulling, mede op basis van waardigheid en trots gelden),
persoonsgerichte zorg (levensverhaal), basisveiligheid, familieparticipatie etc.
Planning: vanaf voorjaar 2018 met een doorloop in 2019.
Scholing aandachtsvelders
Doelstelling: Aandachtsvelders ondersteunen hun teamleden in het op peil krijgen/houden van kwaliteit van zorg.
Op basis van de enquête onder aandachtsvelders en de uitkomsten van het teamontwikkelingstraject wordt een
scholingsplan opgesteld. Scholing zowel gericht op kennis als op coachingsvaardigheden. Dit wordt concreet na
afronding van het teamontwikkelingstraject (medio maart 2018).
Uitwerken vormen van kortcyclische feedbackmogelijkheden, reflectie en dialoog
Doelstelling: Binnen Driezorg worden verschillende vormen van dialoog ingezet om informatie op te halen dan wel
om eventuele verschillen of geschillen bespreekbaar te maken.
Mede op verzoek van de CCR is er behoefte aan andere vormen van dialoog (o.a. spiegelgesprekken) waarbij
zowel informatie kan worden opgehaald als thema’s nader kunnen worden verkend (verschillende gezichtpunten,
overbruggen van verschillen, oplossen van knelpunten). Op teamniveau is de behoefte geuit aan
intervisiemogelijkheden. Locatie De Venus heeft hiermee een start gemaakt. Op basis van ervaring uitbouwen naar
andere locaties.
Planning: vanaf 2e kwartaal 2018.
2.Verkennen van relevante thema’s, activiteiten etc. die zich lenen voor uitwisseling.  MT-verantwoordelijke:
Bestuurder/manager WWZ
Gestart is met het lerend netwerk en het bespreken van elkaars kwaliteitsplannen. Van hieruit worden parallelle
thema’s geïnventariseerd en onderzocht op welke wijze hierin samen opgetrokken kan worden. Afhankelijk van
uitkomsten wordt onderzocht op welke wijze medewerkers in relevante situaties bij elkaar in de keuken kunnen
kijken. Ook wordt gekeken of er scholingsvormen zijn die al in gezamenlijkheid kunnen worden vorm gegegeven.
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3.Ontwikkelen interne audits  MT-verantwoordelijke: bestuurder/manager WWZ
Driezorg is voornemens om medio 2018 te gaan toewerken naar een combinatie van interne en externe audits,
gebaseerd op de PREZO Care systematiek. Hierbij gebruik maken van de (interne) deskundigheid van de
aandachtsvelders op hun specifieke aandachtsgebied.

3.3.5 Leiderschap, Governance en management
Onderwerp
Kader

Invulling

Verbetering
mogelijk
Onderwerp
Kader

Invulling

Verbetering
mogelijk
Onderwerp
Kader

Leiderschap, governance, management
Visie op zorg
De organisatie formuleert in samenspraak met belanghebbenden een heldere visie op haar
meerwaarde voor cliënten en hun naasten (waar gaat en staat de organisatie voor) en
een visie op zorg, ondersteuning en behandeling vanuit de focus kwaliteit van leven.
Bovenstaande is opgenomen in kwaliteitsplan en strategische koers.
Voor de korte termijn is het herstelplan 2016 de leidraad voor het op orde brengen van onze
basis in 2017-2018. Hieruit zijn ambities geformuleerd zoals verwoord in hoofdstuk 3. Onze klanten kernwaarden zijn in dit kader tegen het licht gehouden en aangescherpt, zie hoofdstuk 1. De
voorbereidingen zijn getroffen voor het vaststellen van een nieuwe strategische koers. Hier
maakt een visie op onze meerwaarde onderdeel uit. Zodra dit proces is afgerond volgt een
vertaling ervan in onze zorgvisie. Het proces van strategievorming en visievorming wordt in
samenspraak met belanghebbenden gevoerd.
Continueren van ingezet proces. Zodra dit is afgerond is het nodig de zorgvisie door te vertalen
naar de zorg op teamniveau.
Leiderschap, governance, management
Sturen op kernwaarden
De organisatie:
a. formuleert in samenspraak met belanghebbenden een set van gedeelde waarden.
b. stelt persoonsgerichte zorg en ondersteuning centraal en borgt de veiligheid van de cliënt.
c. creëert de randvoorwaarden voor het vakmanschap van haar zorgverleners.
d. zorgt voor synergie tussen cultuur en regels, met als doel een cultuur te creëren van waaruit
de juiste zaken geregeld worden en het gewenste gedrag mogelijk is.
Voor de korte termijn is het herstelplan 2016 de leidraad voor het op orde brengen van onze
basis in 2017-2018. Hieruit zijn ambities geformuleerd zoals verwoord in hoofdstuk 3. Onze klanten kernwaarden zijn in dit kader tegen het licht gehouden en aangescherpt, zie hoofdstuk 1.
De klant en kernwaarden worden meegenomen in diverse scholings- en ontwikkelprogramma’s
zoals het methodisch denken en werken en het recent gestarte teamontwikkeltraject.
Zodra de nieuwe strategische koers is vastgesteld zullen de klant- en kernwaarden opnieuw
tegen het licht worden gehouden. Dit in samenspraak met belanghebbenden.
Continueren van ingezet beleid.

Verbetering
mogelijk

Leiderschap, governance, management
Leiderschap en goed bestuur
De Raad van Bestuur (RvB):
a. stelt zich ondersteunend, faciliterend en transparant op naar alle zorgverleners en
cliënt/naasten;
b. maakt verbinding met en tussen binnen- en buitenwereld;
c. heeft overzicht op de verantwoordelijkheden van de organisatie als ook op zijn/haar
verantwoordelijkheden t.a.v. van kwaliteit;
d. grijpt tijdig in als dat voor borging van de veiligheid en kwaliteit van de zorg noodzakelijk is,
alsmede voor aspecten die de kwaliteit van leven van cliënten ondersteunen;
e. zorgt ervoor dat opbouw en omvang van het personeelsbestand bij de visie, taken en
doelgroep passen.
f.
De organisatie werkt volgens afspraken Governance Code.
Driezorg volgt hierin de Governance Code. Toetsing heeft plaatsgehad of statuten en
reglementen voldoen. Op 1 onderdeel heeft aanpassing plaatsgehad. Recent is de
besturingsfilosofie vastgesteld waarin de verantwoordelijkheid voor kwaliteitsbeleid, sturing op
kwaliteit van zorg en bestuurlijke kwaliteit nader zijn geduid. Beleidsmedewerker kwaliteitszorg
heeft een directe signalerende lijn richting RvB.
Doorontwikkelen huidige praktijk. De stuurgoep kwaliteit en veiligheid wordt omgebouwd naar
een regiegroep kwaliteit, waarin input vanuit de kwaliteitscommissies is geborgd.

Onderwerp

Leiderschap, governance, management

Invulling

Kader

Rol en positie interne organen en
toezichthouders
Raad van Bestuur faciliteert het werk van de cliëntenraad, werkt volgens wettelijke kaders van
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Invulling

Verbetering
mogelijk

Onderwerp
Kader

WOR en (Wkkgz), ziet toe op het volgen Zorgbrede Governance Code en stimuleert inhoudelijke
input op beleid.
Driezorg volgt hierin de Governance Code. Proces is in gang gezet om voor de CCR/CR te
komen tot actuele reglementen en afspraken over samenwerking en benodigde faciliteiten.
Idem voor de (in te richten) bewonerscommissies. Inhoudelijke input op het beleid is structureel
verankerd in het overleg met OR en CCR en via diverse kwaliteitscommissies. Door met name
het beheer van richtlijnen en protocollen alsmede de toetsing van de praktijk en adviezen
hierover te beleggen bij de commissies is voorzien in inhoudelijke input vanuit zorgverleners zelf.
Daar waar gewenst en/of nodig heeft aanvullend overleg met de bestuurder plaats.
Tussen RvT-RvB-OR en CCR hebben themabesprekingen plaatsgehad over de principes van
Good Governance. Hierin zijn verschillende gezichtspunten en gemene delers over en weer
verkend.
Met Raad van Toezicht (commissie kwaliteit en veiligheid) wordt uitgewerkt op welke wijze
locatiebezoeken kunnen worden afgelegd en participatie in activiteiten mogelijk is.
Onderzoeken of de huidige wijze waarop door zorgverleners via de commissiestructuur input
gegeven kan worden op beleid afdoende is, of dat andere vormen gewenst zijn.
Samen verder bouwen aan invulling van kwaliteitskader en Governance Code.

Verbetering
mogelijk

Leiderschap, governance, management
Inzicht hebben en geven
a. De RvB speelt een actieve rol bij totstandkoming en actief onderhouden van lerend
(regionaal) netwerk.
b. De organisatie maakt duidelijke afspraken over de verantwoordelijkheidsverdeling tussen
zorgverleners in de keten.
c. De RvB Bestuur loopt op gezette tijden mee binnen het primaire proces van de eigen
zorgorganisatie, zodat zij gevoel blijft houden met de kwaliteit van zorg en het werk op de
werkvloer.
Het lerend netwerk is tussen Zonnehuisgroep IJssel-Vecht, Het Baken en Driezorg is bekrachtigd.
Op bestuurlijk niveau heeft periodiek overleg plaats. Op dit niveau worden afspraken gemaakt
over samenwerking, eventuele inhuur van expertise en worden de 3 pioniers van het lerend
netwerk gefaciliteerd om het lerend netwerk nader in te vullen. Daar waar samengewerkt wordt
met andere zorgorganisaties buiten het lerend netwerk, zoals netwerk palliatieve zorg, netwerk
dementie, eerstelijns kortduren verblijf zijn de onderlinge afspraken vastgelegd in
dienstverleningsovereenkomsten of samenwerkingsoverkomsten. RvB is met regelmaat
aanwezig op locaties, legt cliëntbezoeken af en neemt deel aan activiteiten van het moment.
Daarnaast worden lunchgesprekken georganiseerd om ook informeel in contact te zijn met
medewerkers. Vanuit CCR is het compliment gegeven dat de RVB open en transparant is over
wat er in de organisatie speelt, een open overlegsfeer wordt ervaren met ruimte voor input.
Met Raad van Toezicht (commissie kwaliteit en veiligheid) wordt uitgewerkt op welke wijze ook
de RvT locatiebezoeken kan afleggen en kan participeren in activiteiten.

Onderwerp

Leiderschap, governance, management

Invulling

Kader

Invulling

Verbetering
mogelijk

Verankeren van medische en
psychosociale expertise
Elke organisatie borgt professionele inbreng in het aansturen van de organisatie, door opname
van een specialist ouderengeneeskunde, verpleegkundige of psychosociaal zorgverlener als
lid van de RvB. Indien dit (nog) niet is gerealiseerd dient er structureel overleg te zijn tussen de
RvB met vertegenwoordigers van de betr. beroepsgroepen.
Bestuurder en manager wonen, welzijn & zorg hebben maandelijks overleg met de specialist
ouderengeneeskunde/behandelteam. Hierin wordt de inzet van de behandeldienst per locatie
besproken, knelpunten gesignaleerd en zo nodig nadere afspraken gemaakt.
Continueren huidige praktijk. Ontwikkelen van behandelbeleid voor Driezorg in samenwerking
met collegazorginstelling waar de behandeldienst van wordt ingehuurd. Doorontwikkelen
multidisciplinaire zorg.

Plannen en voornemens 2017-2018

Leiderschap, Governance en management

INVULLING CONTINUEREN MET FOCUS OP:
1. Strategieontwikkeling  MT-verantwoordelijke: bestuurder
Doelstelling: Driezorg beschikt over een actuele strategische koers voor de komende jaren
Afronden van ingezet proces: vaststellen nieuwe strategische koers en deze doorvertalen in zorgvisie, klant- en
kernwaarden en vervolgens in samenspraak met belanghebbenden “laden”.
2.Transparantie, open sfeer  MT-verantwoordelijke: bestuurder
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Doelstelling: Driezorg kent een open klimaat, waarin geen informatie wordt achtergehouden en meedenken op
prijs wordt gesteld.
Met Raad van Toezicht (commissie kwaliteit en veiligheid) uitwerken op welke wijze ook de RvT locatiebezoeken
kan afleggen en kan participeren in activiteiten. Proef is gepland in januari 2018 (middagbezoek aan een van de
locaties: introductie doelgroepen, bezoek aan individuele cliënten, deelname aan activiteiten van het moment).
3.professioneel platform  MT-verantwoordelijke: bestuurder ism manager WWZ
Onderzoeken of de huidige wijze waarop door zorgverleners via de commissies input gegeven kan worden op
beleid afdoende is, of dat andere vormen gewenst zijn.
NB Aandachtspunt Multidisciplinaire zorg (behandelcomponent is vorm gegeven onder "taartpunt"
persoonsgerichte zorg,

3.3.6 Personeelssamenstelling (voldoende en vakbekwaam personeel)
Onderwerp
Kader

Invulling

Verbetering
mogelijk
Onderwerp
Kader

Invulling

Verbetering
mogelijk

Personeelssamenstelling
Vereisten en voorwaarden
Elke organisatie moet voor zijn personeelssamenstelling gebruik maken van de tijdelijke normen
totdat de sector landelijke context-gebonden normen heeft ontwikkeld voor voldoende en
vakbekwaam personeel.
Vanaf 1 januari 2018 is er voor iedere zorgverlener tijd en ruimte om mee te lopen bij een
collega organisatie uit lerend netwerk. De wijze waarop is vastgelegd in kwaliteitsplan &
geëvalueerd in het -verslag.
Er is voor alle zorgverleners voldoende tijd en ruimte om te leren en te ontwikkelen via
feedback, intervisie, reflectie & scholing. Omvang en aard vastgelegd in kwaliteitsplan en
geëvalueerd in -verslag.
Driezorg werkt alleen met niveau 3,4,5 in de zorg, maakt gebruik van de NZa ZZP tool om de
formatie af te stemmen op de zorgbehoefte vanuit de ZZP indicaties. Driezorg kent een jaarlijks
opleidingsplan waarin tenminste zijn opgenomen de noodzakelijke opleidingen voor
zorgpersoneel om hun bevoegd- en bekwaamheid op niveau te houden. Met behulp van de
Van Rijn gelden wordt een impuls gegeven aan deskundigheidsbevordering van
zorgmedewerkers, kwaliteitscommissies, aandachtsvelders (waaronder GVP opleiding).
Vanwege krapte op de arbeidsmarkt en een bezettingsknelpunt is de keuze gemaakt voor zelf
opleiden. Een extra groep is gestart voor de VIG opleiding, betreft instroom vanuit MMZ
achtergrond.
Lerend netwerk is in het najaar van 2017 opgestart, aan een groep pioniers is gevraagd te
verkennen op welke vlakken en langs welke stappen uitwisseling/ruimte om mee te lopen bij
elkaar mogelijk is.
Op teamniveau is behoefte aan intervisiemogelijkheden geuit. Initiatief De Venus evalueren,
aanpak beschrijven en delen met teammanagement/locaties.
Personeelssamenstelling
Aandacht, aanwezigheid en toezicht
a. Tijdens zorg en ondersteuning bij intensieve zorgmomenten zijn er min. 2 zorgverleners
beschikbaar om deze taken te verrichten
b. Tijdens de dag en avond is er permanent iemand in de huiskamer of gemeenschappelijke
ruimte om de aanwezige bewoners de benodigde aandacht & nabijheid te bieden en
toezicht te houden.
c. Wanneer een bewoner de ruimte moet verlaten is er iemand aanwezig om dit op te
vangen. Dit kan ook door inzet van een vrijwilliger of familielid. Dit vraagt wel nadrukkelijke
aandacht voor de afbakening tussen professionele verantwoordelijkheid en inzet van
familie en vrijwilligers.
d. In iedere dagdienst (ook in het weekend) is er per groep iemand aanwezig die de juiste
kennis en competenties heeft om separaat van de zorgtaken aandacht te besteden aan
zingeving/zinvolle dag-invulling van cliënten.
e. De mw die in direct contact zijn met de cliënten, kennen hun naam, zijn op de hoogte van
achtergrond en pers. wensen.
De richtlijnen en afgegeven normen zijn leidend. Door krapte op de arbeidsmarkt en een hoog
verloop vormt dit een continu punt van aandacht. Wat bezetting op de huiskamers betreft
hebben we de stap gezet om hier ook medewerkers met een andere achtergrond in te zetten
(MMZ-SPW), al dan niet in combonatie met het volgen van een VIG opleiding.
De toenemende zorgzwaarte en toenemende complexiteit is aanleiding voor een heroriëntatie
op de verdeling van het aantal verpleegkundigen en Vig-ers in een team (per doelgroep). Het
vraagt ook om heroriëntatie op de inzet van de verpleegkundigen in de ANW uren.
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Onderwerp
Kader

Invulling

Verbetering
mogelijk
Onderwerp
Kader

Invulling

Verbetering
mogelijk

Personeelssamenstelling
Specifieke kennis en vaardigheden
a. Er is altijd iemand aanwezig die met zijn of haar kennis en vaardigheden aansluit bij de
(zorg)vragen en -behoeften van de cliënten en bevoegd en bekwaam is voor de vereiste
zorgtaken.
b. Er is in iedere locatie voor cliënten met een indicatie verblijf met verpleging of BH, 24/7 een
BIG geregistreerde verpleegkundige binnen 30 minuten ter plaatse.
c. Er is in iedere locatie voor cliënten met een indicatie verblijf met verpleging of BH 24/7 een
arts bereikbaar/ oproepbaar. Deze arts reageert direct en is uiterlijk binnen 30 minuten ter
plaatse.
d. Er zijn 24/7 aanvullende voorzieningen beschikbaar voor (on)geplande zorg, vragen of
toenemende complexiteit zoals: opschalen van personeel (inzetten mobiel team), inroepen
SOG, overleg medisch specialist of gedragsdeskundige, tijdelijke overplaatsing cliënt naar
andere afdeling in dezelfde zorgorganisatie, inschakelen CCE, ingang zetten ‘meerzorg’.
De richtlijnen en afgegeven normen zijn leidend. Driezorg voldoet hieraan. Kanttekening is wel
dat door krapte op de arbeidsmarkt en een hoog verloop een continu punt van aandacht
vormt. Dit wordt goed gemonitord en bij afwijkingen worden maatregelen genomen.
Continueren van beleid.

Personeelssamenstelling
Reflectie, leren en ontwikkelen
a. Er is voor iedere zorgverlener voldoende tijd en ruimte om te leren en te ontwikkelen via
feedback/intervisie/reflectie/ scholing. Omvang en aard zijn vastgelegd in kwaliteitsplan.
b. Vanaf 1 januari 2018 kan iedere zorgverlener op gezette tijden meelopen bij een collega
organisatie uit het lerend netwerk.
c. Er is voldoende tijd beschikbaar om als EVV-er/contact-verzorgende deel te nemen aan
multidisciplinair overleg.
d. Methodisch - en multidisciplinair werken vormen de basis van verpleeghuiszorg. Een deel
van de deskundigheidsbevordering besteedt aan deze aspecten (multidisciplinaire)
aandacht.
e. Er is een scholingsbeleid van zittende en aankomende zorgverleners dat hun
vakbekwaamheid aantoonbaar versterkt (o.b.v. van de diverse onderdelen van dit
kwaliteitskader en nadrukkelijke aandacht voor omgaan met zorgdilemma’s en adequate
zorg bij het levenseinde).
f.
Er zijn periodieke gesprekken waarin competentie- en loopbaanontwikkeling aan de orde
komen.
In 2017 is een teamontwikkelingstraject gestart. Dit traject vormt de basis voor
teamontwikkelingsvragen (ontwikkelpunten individueel en teamgebonden) op het gebied van
persoonsgerichte zorg, wonen en welzijn en de veiligheidsthema’s. Maar bijvoorbeeld ook om
beter zicht te krijgen op wat contactverzorgende inhoudt en hoe hieraan invulling te geven.
Daarnaast loopt vanaf 2e helft 2017 tot 1e kwartaal 2018 de training methodisch denken en
werken. 10 verzorgende IG zijn in oktober gestart met de GVP opleiding. Op een van de
locaties is gestart met intervisie.
Continueren van ingezet beleid. Het teamontwikkelingsprogramma vormt een belangrijke
aanvulling op het reguliere scholingsplan.

plannen en voornemens 2017-2018

Personeelssamenstelling

INVULLING CONTINUEREN MET FOCUS OP;
Alles draait om het verlenen van goede zorg aan onze cliënten. Goede zorg betekent dat de cliënt regie heeft
over zijn eigen leven, zorg ontvangt die past bij zijn individuele behoefte en die bijdraagt aan het gevoel van
welbevinden. Goede zorg komt tot stand in de relatie tussen cliënt en de zorgmedewerker en is gebaseerd op
onderling vertrouwen. Het vereist voldoende (kwantitatief) en deskundige (kwalitatief) zorgmedewerkers die de
juiste zorgbehoefte en het cliëntsysteem kunnen overzien en die zo nodig buiten de gebaande paden durven te
treden. Belangrijke randvoorwaarden zijn: een open cultuur, gebaseerd op onderling vertrouwen en waarin
voldoende ruimte is voor zelfreflectie en leren van elkaar.
En op die randvoorwaarden is er werk aan de winkel. We werken met behulp van de Van Rijngelden aan:
A .Formatie en bezetting op orde
B. Doorontwikkeling concept servicemedewerker
C. Deskundigheidsbevordering
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A Formatie en bezetting op orde  MT-verantwoordelijke: manager WWZ i.s.m. manager bedrijfsvoering
Terugdringen ziekteverzuim (parallel traject driezorgbreed)
Doelstelling: In 2018 wordt het ziekteverzuim met tenminste 1% teruggebracht.
We voeren gesprekken met frequent verzuimende medewerkers, dit met oog op achterhalen oorzaken en te
nemen maatregelen om uitval te voorkomen. Implementatie ondersteund door training en coaching verzuimcoach
verzekeraar.
Planning: start december 2017, afronding 1e helft 2018
Instroom nieuwe medewerkers door MMZ-ers op te leiden tot VIG
Doelstelling: We leiden zelf voldoende zorgmedewerkers op.
Instroom 11 extra BBL VIG per september 2017. Plaatsing 3 gediplomeerd VP in januari 2018 en 7 gediplomeerd VP in
augustus 2018.
Planning: start september 2017, betreft verkorte opleiding. Jaarlijks instroom opnieuw beoordelen en vaststellen.
Capaciteitsmanagement
Doelstelling: we beschikken over een actueel kader rondom inzet personeel/
Inventariseren huidige roosterpraktijk, kwaliteit planners, tijdsinvestering, hantering spelregels. Doorvoeren van
verbeteringen.
Planning: inventarisatie oktober 2017- januari 2018, vaststellen actueel kader maart2018, implementatie vanaf maart
2018, doorlopend in 2019.
Flexinzet (parallel aan traject wijkzorg en HH)
Doelstelling: Driezorg beschikt over een flexpool om personeelstekorten op te vangen als gevolg van ziek en piek. In
verlengde van capaciteitsmanagement herontwerp flexbeleid, inrichten nieuwe flexpool, afspreken spelregels.
Planning: inventarisatie november 2017- januari 2018, vaststellen actueel kader maart2018, implementatie vanaf
maart 2018, doorlopend in 2019.
2.Doorintwikkelen concept van servicemedewerkers  MT-verantwoordelijke: manager WWZ
Uitbreiding takenpakket met zorgondersteuning
Om reden van het capaciteitstekort onderzoek we de mogelijkheden tot overheveling van 10,88 FTE VIG formatie
(december 2017) naar formatie servicemedewerkers.
Planning besluitvorming: december 2017-januari 2018
Training op taakonderdelen
Doelstelling: Voor 1 januari 2019 zijn alle servicemedewerkers in staat hun functie in de volle breedte uit te voeren
conform geldende standaarden.
De servicemedewerkers worden getraind in het begrip “leefbaar schoon”, het omgaan met en gebruik van
producten/hulpmiddelen, bestelsysteem, was- en linnenverzorging etc.
Planning: november 2017-doorloop in 2018
Harmonisatie werkwijzen over de 5 WWZ-locaties
Doelstelling: Voor 1 januari 2019 wordt het concept van servicemedewerkers eenduidig over alle woonzorglocaties
toegepast.
De verschillen in werkwijzen over de locaties heen worden geïnventariseerd. Daar waar geen reden is om op
locatieniveau af te wijken worden werkwijzen geharmoniseerd tot één Driezorg werkwijze. Implementatie
aanpassingen via coaching on the job.
Planning: januari-december 2018.
Integratie met zorgteams: najaar 2018
- nog nader uit te werken
- regie: TM WWZ
3.Deskundigheidsbevordering  MT-verantwoordelijke: manager WWZ i.s.m. manager bedrijfsvoering
Start specialisaties
Doelstelling: In alle zorgteams is voldoende deskundigheid t.a.v. de doelgroep aanwezig.
Instroom 10 VIG in GVP opleiding per oktober 2017, 2e groep van 10 in oktober 2018.
Planning: 1e groep oktober 2017-2018, 2e groep oktober 2018-2019
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Verpleegkundige bereikbaarheidsdienst
Doelstelling: Het team verpleegkundige bereikbaarheidsdienst beschikt over de vereiste kennis en kunde.
Opstellen scholingsplan onderhoud verpleegtechnische handelingen, teamvorming, ontwikkelen eenduidige
handelswijze bij ondersteuning van de zorgteams en op peil houden van communicatieve vaardigheden i.r.t.
eventueel in te roepen deskundigheid vanuit HAP, SOG etc. Eerste overleg gepland op 8 november.
- nog nader uit te werken.

Duurzame inzetbaarheid
Driezorg gaat samen met de werkgeversorganisatie WGV-Oost, het adviesbureau
Wecreate en Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN) een traject opstarten voor Duurzame Inzetbaarheid, dit
project loopt tot eind 2018. Dit project heeft een regionale opzet waar meerdere organisaties van verschillende
branches aan mee doen. Het doel is om Duurzame Inzetbaarheid binnen de eigen organisatie mogelijk te maken.
Het project is bedoeld voor alle medewerkers binnen Driezorg.
NB Teamontwikkeling is vormgegeven onder taartpunt leren en werken aan kwaliteit.

3.3.7 Gebruik van hulpbronnen
Onderwerp
Kader
Invulling

Verbetering
mogelijk
Onderwerp
Kader
Invulling

Verbetering
mogelijk
Onderwerp
Kader
Invulling
Verbetering
mogelijk

Onderwerp
Kader
Invulling
Verbetering
mogelijk

Gebruik van hulpbronnen
Gebouwde omgeving
Vastgoed, onderhoud, buitenruimtes, woonoppervlakte, bewegingsruimte per cliënt, privacy en
faciliteiten voor terminale zorg
Driezorg heeft een gedateerd vastgoedplan en meerjarenonderhoudsplan. Het proces om te
komen tot een nieuwe strategische koers is in gang. Zodra deze is vastgesteld zal als afgeleide
hiervan een actueel vastgoedplan en meerjarenonderhoudsplan worden opgesteld. Driezorg
heeft in haar begroting een bedrag gereserveerd voor jaarlijks onderhoud. De cliëntenkamers
zijn ruim van opzet en hebben een gescheiden woon- slaap- en douchegedeelte. Uitzondering
vormen de cliëntenkamers in de Kievitsbloem en De Venus. Beide gebouwen zijn gedateerd en
de leefruimtes relatief klein, maar stralen binnen de beperkte mogelijkheden toch sfeer en
gezelligheid uit.
In afwachting van de nieuwe strategische koers.

Gebruik van hulpbronnen
Technologische hulpbronnen
ICT, gebruik domotica, wearables, telemonitoring en e-health
Driezorg maakt gebruik van de technologie van ONS/NEDAP voor het cliëntdossier en
cliëntregistraties. Daarnaast wordt gewerkt met Medimo (apothekers), OZO verbindzorg en is
een pilot gestart met Carenzorgt, een platform voor uitwisseling van het cliëntdossier tussen
cliënt, zorgverlener en familie. Het digitaal werken wordt niet op alle locaties ondersteund door
een goede wifi verbinding.
Evalueren en onderzoeken welke doorontwikkeling kan/moet plaatshebben binnen de
beperkte financiële middelen. Prioriteit heeft het Wifi bereik.
Gebruik van hulpbronnen
Materialen en hulpmiddelen
Beschikbaarheid, actualiteit, vindbaarheid en onderhoud
Driezorg heeft haar inkoopbeleid opnieuw geformuleerd en brengt in kaart welke hulpmiddelen
er zijn en welke aanvulling nodig is. Dit in overleg met gebruikers.
Gezien de hoge uitval op fysieke klachten aan het bewegingsapparaat wordt met prioriteit
onderzocht of voldoende tilmaterialen op de verdiepingen van alle locaties aanwezig zijn en
wordt een eventuele achterstand hierin weggewerkt.
Gebruik van hulpbronnen
Facilitaire zaken
Keuken, beveiliging, tuin, winkel, restaurant, receptie
Facilitaire dienstverlening is met de herstelmaatregelen opnieuw ingericht. Dat betekent dat
nieuwe afspraken zijn gemaakt over gebruik van ruimtes, bezetting, voeding, keuzevrijheid etc.
Nieuw ingezet beleid evalueren en zo nodig bijstellen. Dit in overleg met gebruikers.
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Onderwerp
Kader
Invulling

Verbetering
mogelijk

Onderwerp
Kader
Invulling

Verbetering
mogelijk

Gebruik van hulpbronnen
Financien en AO
Financiën en administratieve organisatie
Het accountantsrapport laat zien dat Driezorg administratief voldoende in control is. In 20162017 heeft een hoge inhuur plaatsgehad van externe deskundigheid. Dit is grotendeels
vervangen door inzet van vast personeel.
Continueren aandacht voor benodigde kwaliteit van dienstverlening,
deskundigheidsbevordering en het lean inregelen van processen. Dat laatste in overleg met het
primair proces, omdat lean in bedrijfsvoering niet mag leiden tot verschuiving van
administratieve lasten naar het primair proces.
Gebruik van hulpbronnen
Professionele relaties en samenwerking
Relatie/samenwerking met ziekenhuizen, specialistenmaatschappen, apotheken, GGZ
instellingen, afdeling klinische geriatrie
In Eerstelijns Verblijfszorg werkt Driezorg samen met zorgorganisaties en Isala in de regio. Driezorg
neemt laagcomplex ELV op en heeft hiertoe een beperkt aantal KDO plaatsen. Ook op het
gebeid van Trombose zorg en opleidingen wordt samengewerkt met Isala. Ten aanzien van de
behandeldienst wordt samengewerkt met Het Zand en vanaf januari met Zonnehuisgroep IJsselVecht. Daarnaast is er een intensieve samenwerking met de regionale scholen.
Onderzoeken of verruiming van ELV van laagcomplex naar hoogcomplex mogelijk en
verantwoord is. Niet een “eigen wiel’ uitvinden als dat niet nodig is, verdergaande
samenwerking met de regionale scholen kan bijdragen aan innovatie.

Plannen en voornemens 2017-2018

Gebruik van hulpbronnen

INVULLING CONTINUEREN MET FOCUS OP;
1. Strategieontwikkeling  MT-verantwoordelijke: bestuurder
Doelstelling: Driezorg beschikt over een actuele strategische koers voor de komende jaren
Afronden van ingezet proces: vaststellen nieuwe strategische koers en deze doorvertalen in prioriteiten op het
gebied van gebruik hulpmiddelen (besluitvorming over uitrol Carenzorgt, investeren in innovatie etc.)
2. Verbeteren randvoorwaarden ICT  MT-verantwoordelijke: manager bedrijfsvoering
Doelstelling: voor 1 april 2018 beschikken alle locaties over een effectief WIFI bereik.

3.3.8 Gebruik van informatie
Onderwerp
Kader

Invulling
Verbetering
mogelijk

Gebruik van informatie

Verzamelen en delen van informatie
waaronder clientoordelen
a. Cliëntervaringen worden v.a. 2017 minimaal 1 maal per jaar verzameld middels een erkend
instrument. Het instrument meet de subjectief ervaren bijdrage van de organisatie aan de
kwaliteit van leven van de cliënt. Het staat de zorgorganisatie vrij om continu ervaringen
van cliënten te meten. Instrument is naar keuze van de organisatie.
b. Vanaf verslagjaar 2016 wordt minimaal 1 keer per jaar informatie over de Net Promotor
Score (NPS) per locatie aangeleverd.
c. Informatie wordt zoveel mogelijk op efficiënte wijze verzameld tijdens het zorgproces in het
werk en gebruikt om persoons-gerichte zorg en ondersteuning te plannen en te verbeteren.
d. Het verzamelen, vastleggen en beheren van data en informatie vindt plaats op een veilige
en effectieve wijze. (Wettelijke) vastgestelde privacy- en veiligheidseisen worden hierbij
gevolgd.
e. Werk en leerklimaat is een belangrijk onderdeel van het kwaliteitskader én van essentieel
belang is voor het leveren van kwalitatief goede zorg. Het verdient daarom aanbeveling
om het verzamelen van ervaringen van medewerkers onderdeel te laten zijn van de
informatieverzameling.
Driezorg volgt bovenstaande richtlijnen a t/m d, maar is hier nog groeiende in. Het is echter ruim
2 jaar gelden dat Driezorg ervaringen van medewerkers heeft gemeten.
Huidige praktijk continueren. Inzet Mijn Verbetermeter ten behoeve van een MTO in 2018.

Onderwerp

Gebruik van informatie

Benutten en optimaliseren bestaande
administratieve systemen
Registraties die voorwaardelijk zijn voor een goed zorg- behandel- en

Kader

a.
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Invulling
Verbetering
mogelijk
Onderwerp
Kader

Invulling

ondersteuningsproces worden zoveel mogelijk uit bestaande administratieve datasystemen
betrokken. B.v. een systeem van de apotheker m.b.t. medicatieveiligheid en systematisch
inzicht in aard en omvang van ongeplande ziekenhuisopnames.
b. Aanvullende gegevensverzameling vindt niet plaats of is slechts bij uitzondering aan de
orde.
Driezorg onderzoekt in welke mate bestaande administratieve systemen optimaal worden
benut of dat een verbeterslag nodig en mogelijk is.
Huidig beleid continueren.

Gebruik van informatie
Openbaarheid en transparantie
a. Kwaliteitsverslag inclusief cliëntversie zijn openbaar toegankelijk via o.a. de website van de
organisatie, de Openbare Database van Zorginstituut Nederland en een publieke website.
b. De aan de Openbare Database van het ZI aangeleverde data worden ontsloten op
publieke websites, zoals www.kiesbeter.nl
Volgt in 2018.

Plannen en voornemens 2018

Gebruik van informatie

INVULLING CONTINUEREN MET FOCUS OP;
1.Medewerkerstevredenheidsonderzoek  MT-verantwoordelijke: manager bedrijfsvoering
Doelstelling: Driezorg houdt tweejaarlijks een Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO)
Inzet van Mijn Verbetermeter voor periodiek MTO onderzoek. Eerste onderzoek in 2018.

3.4 Overzicht focuspunten
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4. Driezorg praktijk van leren en verbeteren
4.1 Kwaliteit als speerpunt van beleid
Driezorg heeft in 2015 een verbeterprogramma ingezet om de kwaliteit en veiligheid van de
zorg en dienstverlening op orde te krijgen. In 2016 en 2017 is vervolg gegeven aan deze
ingezette lijn van herstructurering en verbetering. Naast het doorvoeren van
herstelmaatregelen is kwaliteit tot speerpunt van beleid gemaakt. Dit om ervoor te zorgen
dat tijdens een financieel spannend jaar de aandacht voor kwaliteit niet zou verslappen.
Kwalitatief goede zorg ontstaat echter niet zomaar, hiervoor is, naast een kwaliteitscultuur
waarin de cliënt centraal staat, voldoen aan een aantal randvoorwaarden onontbeerlijk.
4.1.2 Kwaliteitsbeleid
Om kaders te bieden aan de organisatie en medewerkers is in juni 2016 het kwaliteitsbeleid
van Driezorg geformuleerd. Hierbij is het (toenmalig concept) kwaliteitskader als uitgangspunt
genomen. In het Kwaliteitsbeleid 2016 – 2019 zijn instrumenten uitgewerkt die worden ingezet
om de kwaliteit van de zorg en dienstverlening te structureren, borgen en/of vergroten. Een
aantal van deze instrumenten levert tevens interne stuurinformatie. Uiteindelijk willen we
bereiken dat de focus van kwaliteitszorg aantoonbaar wordt gelegd waar deze hoort: in de
relatie cliënt (en zijn/haar naasten) – zorgprofessional. Hierbij is de organisatie ondersteunend
en faciliterend. Het kwaliteitsbeleid, wanneer geïmplementeerd en geborgd, levert
daarnaast ook kwaliteitsinformatie. We willen een situatie bereiken waarin de interne
verantwoording gelijk is aan de externe verantwoording.
4.1.2 Instrumenten Kwaliteitsbeleid
In onderstaand overzicht wordt weergegeven welke instrumenten door Driezorg zijn ingezet
om de kwaliteit van de zorg en dienstverlening te structureren, borgen en/of vergroten. Er
wordt hierbij onderscheid gemaakt tussen cliëntniveau, niveau van de professional en
organisatieniveau. Daarnaast worden de instrumenten benoemd die betrekking hebben op
Interne en externe (kwaliteits) verantwoording. Bij ieder instrument is de status weergegeven
(nog niet gestart / in uitvoering / geborgd) in januari 2017 en in december 2017.
De instrumenten voor borging van het kwaliteitsbeleid
Cliënt is uitgangspunt
Instrumenten
Status Jan 2017
ECD: Risicosignalering (ZLP)
Geborgd
ECD: Zorgleefplan
Geborgd
ECD: Cliëntervaring
In uitvoering
ECD: Multidisciplinair overleg/ Cliëntbespreking
In uitvoering
Klantpanels
In uitvoering
De zorgprofessional en vakmanschap
Instrumenten
Status Jan 2017
Mijn Verbetermeter
In uitvoering
Professioneel platform
PM
Commissies
In uitvoering
Melding Incidenten Medewerkers (MIM)
In uitvoering
Melding Incidenten Cliënten (MIC)
In uitvoering
Aandachtsvelders
In uitvoering

Eigenaar: Raad van Bestuur
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Status Dec 2017
Geborgd
Geborgd
Geborgd
Geborgd
Geborgd
Status Dec 2017
In uitvoering
PM
Geborgd
In uitvoering
Geborgd
Geborgd
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Medewerker Tevredenheid Onderzoek (MTO) /
Enquête duurzame inzetbaarheid

In uitvoering

In uitvoering

De Zorgorganisatie is ondersteunend
Instrumenten
Status Jan 2017
Stuurgroep Kwaliteit en veiligheid (wordt omgezet naar regiegroep)
Geborgd
Intern audit team
Nog niet gestart
Lokale cliëntenraad (CR)
Geborgd
Klachtenprocedure
In uitvoering
Document Management Systeem: overgang naar nieuwe versie
In uitvoering
ManualMaster Starling
RI&E
In uitvoering
AO/IC zorggedeelte
Geborgd
Cliëntervaring
Geborgd
Centrale Cliëntenraad (CCR)
Geborgd
Ondernemingsraad
Geborgd
Klachtenfunctionaris
Geborgd
Commissie Kwaliteit en Veiligheid Raad van Toezicht
Geborgd
Governance
Geborgd
(Externe) instrumenten voor interne – en externe verantwoording
Instrumenten
Status Jan 2017
Kwaliteitscyclus = Beleidscyclus
In uitvoering
Externe (PREZO) audits
In uitvoering
ZorgkaartNederland
In uitvoering
Patiënt Reported Outcome Measurements (PROMS) (uitkomst
In afwachting van externe
indicatoren)
partijen

Status Dec 2017
Geborgd
Nog niet gestart
Geborgd
Geborgd
In uitvoering
In uitvoering
Geborgd
Geborgd
Geborgd
Geborgd
Geborgd
Geborgd
Geborgd
Status Dec 2017
In uitvoering
Audit nov 2017
Geborgd
In afwachting van
externe partijen

4.1.3 Aandachtsvelders, commissies
Om structureel beleid ten aanzien van kwaliteitsonderwerpen te kunnen opzetten, uitvoeren
en borgen is Driezorg vanaf april 2016 gestart met het instellen van aandachtsvelders en
commissies1. Doel is om de aandachtsvelders en commissies structureel onderdeel uit te laten
maken van de kwaliteitscyclus. Reden hiervoor is, dat op deze wijze:
1. optimaal gebruik wordt gemaakt van de (multidisciplinaire) kennis en kunde van de
commissieleden (w.o. aandachtsvelders) op het betreffende onderwerp;
2. gerichte en structurele aandacht is voor deskundigheidsbevordering;
3. het cyclisch werken bevorderd wordt, zowel door aandachtsvelders op teamniveau als
commissies op organisatieniveau;
4. gezorgd wordt voor borging en/of verbetering van het betreffende beleid;
5. commissiebesluiten gebruikt worden als input voor de jaarplannen, c.q. de kwaliteits-/
beleidscyclus;
6. de commissies een belangrijke rol krijgen bij het instrumentbeheer.
Aandachtsvelders spelen bij dit alles een belangrijke rol. Het zijn medewerkers met affiniteit
voor het desbetreffende aandachtsgebied, die een sleutelpositie vervullen binnen een team.
Dit, door namens het team bepaalde delen van een vakgebied (b.v. palliatieve zorg) te
regelen, uit te voeren en te faciliteren. De aandachtsvelder is iemand die informatie kan
overbrengen en collega’s kan motiveren en overtuigen. Hij/Zij zorgt voor de verbinding tussen
werkvloer en de betreffende centrale Driezorg commissie.
1

Er zijn commissies m.b.t.: Arbo, BOPZ (VBM), MIC, BIG, Medicatieveiligheid, Decubitus/huidletsel, infectiepreventie,
incontinentie, palliatief terminale zorg, veilige zorgrelatie/ouderenmishandeling, vocht-voeding-slikken & mondzorg
en ECD (WAC).
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Inmiddels hebben de commissies, conform richtlijn, hun jaarplannen voor 2018 gepubliceerd.
De belangrijkste onderwerpen worden meegenomen in de kwaliteitscyclus 2018.

4.2 Uitvoering en evaluatie van de verbeterplannen
4.2.1 PREZO audits
In de periode van 21 t/m 23 november is er een PREZO audit uitgevoerd op de vijf intramurale
locaties van Driezorg. Deze PREZO audit is gebaseerd op het keurmerkschema 2017. Dit
keurmerkschema is in overeenstemming met de uitgangspunten en principes van het
Kwaliteitskader verpleeghuiszorg 2017. Het betreft een audit op basis van een
Keuzecertificaat. Tijdens de audit zijn (ongeveer2) dezelfde prestaties getoetst als tijdens de in
mei - en oktober 2016 gehouden audits. Het betrof toetsing van de volgende prestaties:
Cliëntwaarde
Samen
Genieten
Uniciteit
Veiligheid
Vakkundigheid

Prestatie
D 2. Participatie
D 3. Mentaal welbevinden
P 1. Persoonsgerichte zorg
P 3. Cliëntveiligheid
V 1. Kwaliteit van medewerkers

Het doel van de toetsing was niet zozeer om een keurmerk te halen, maar om zicht te krijgen
op waar we staan en op onze ontwikkeling.
De auditoren troffen op alle locaties medewerkers die met veel (com)passie en
betrokkenheid hun werk uitvoeren. Daarnaast waren zij van mening dat bij de locaties
duidelijk sprake is van een leercurve. Dit alles bij een organisatie die positief in beweging is.
De locaties Berkumstede, Rivierenhof en Havezate hebben alle prestaties, met uitzondering
van Pijler 3, Cliëntveiligheid, behaald. Kievitsbloem en De Venus behaalden alle vijf prestaties.
Overall een geweldig resultaat!
Aandachtspunten die genoemd werden, zijn bijvoorbeeld: de 24-uursdekking BHV-ers,
hygiënezaken (als alcohol-dispensers aan de muur, prullenbakken met voetpedaal, bijtende
producten laag bewaren), medicijnlevering & opslag in de avond en verpleegkundig
verbruikersartikelen over datum.
Eind december wordt het definitieve rapport met alle bevindingen van de auditoren naar
Driezorg gestuurd. Deze verbetervoorstellen dienen vervolgens als input voor de (locatie
specifieke) verbetercyclus. De plannen van aanpak zijn uiterlijk 1 maart 2018 gereed en in
uitvoering.
4.2.2 Lerend netwerk
Driezorg vormt samen met De Zonnehuisgroep en Het Baken het lerend netwerk. Hierin
werken zij samen aan de verbetering van de verpleeghuiszorg - en aan de versterking van
het lerend vermogen in de organisaties. Alle drie geloven in de kracht van het gezamenlijke
netwerk, waarbij leren, ontwikkelen en praktische werkbaarheid centraal staan. Zij willen de
nieuwe kennis die daardoor ontstaat, delen met collega instellingen, kennisnetwerken en –
2

Gezien het gewijzigde keurmerkschema is sprake van enige afwijking.
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organisaties, zodat deze kennis beschikbaar is voor onderzoek, onderwijs en beleid.
In 2018 wordt hieraan nadere invulling gegeven.
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