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Inleiding  
Voor u ligt het kwaliteitsverslag 2019 en het kwaliteitsplan 2020 van Zorggroep Reinalda: een 

verslag waarin we u graag meenemen in de activiteiten en projecten op het terrein van kwaliteit die 

we hebben uitgevoerd in 2019 en die we voornemens zijn in 2020 uit te voeren. 

 

Dit document heeft betrekking op alle cliënten van Zorggroep Reinalda waaraan we WLZ zorg 

leveren: zij wonen bij ons in het verpleeghuis of krijgen in de thuissituatie vanuit onze zorggroep 

zorg vanuit een volledig pakket thuis (VPT).  

 

In 2019 hebben wij hard gewerkt aan zowel een betere structuur en inbedding van ons 

kwaliteitssysteem als aan daadwerkelijke verbeteringen van de kwaliteit van onze zorg en 

dienstverlening in de praktijk. De inzet van de extra kwaliteitsmiddelen heeft mooie resultaten 

opgeleverd bijvoorbeeld als het gaat om de bezetting van de huiskamers en de versterking van de 

psychosociale zorg door uitbreiding van geestelijke verzorging en maatschappelijk werk. Gesteld 

kan worden dat we 90% van de plannen die wij hadden met de kwaliteitsmiddelen ook hebben 

behaald in 2019. Een resultaat om trots op te zijn. 

 

De managementsamenvatting die na de inleiding is opgenomen geeft per onderdeel van het 

kwaliteitskader een schematische eigen beoordeling van de mate waarin we aan de eisen van het 

kader voldoen en wordt gevolgd door een samenvatting van wat de plannen zijn voor 2020 om de 

kwaliteit te verbeteren. Op die manier levert het verslag de bouwstenen aan voor het kwaliteitsplan 

2020 en hebben wij van het kwaliteitsverslag 2019 en het kwaliteitsplan 2020 één document 

gemaakt.  

 

Veel leesplezier toegewenst!  

  

Dr. Carolien Koning  

Bestuurder Zorggroep Reinalda  

Haarlem, 18 oktober 2019 
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Managementsamenvatting 
 

Onderdeel 

kwaliteitskader 

Mate waarin 

organisatie 

voldoet in 2018 

Mate waarin 

organisatie 

voldoet in 2019 

 Acties voor kwaliteitsplan 2020 en volgende jaren 

Persoonsgerichte 

zorg en 

ondersteuning  

          
 

          
 

 • Inzet van een PDL (Passiviteiten van het Dagelijks 

Leven) team (verpleegkundige, ergotherapeut en PDL-

geschoolde medewerkers; totaal 0,8 fte) en extra PDL 

scholing. 

• Maak jij het verschil gesprekken in alle teams en 

gesprekscoaching naar behoefte. 

• Meer behandelaren inzetten (psycholoog, 

ergotherapeut; totaal 1,6 fte). 

• Inzetten woonzorgassistent zodat huishoudelijke taken 

van de zorg worden overgenomen (meer tijd voor 

persoonsgerichte zorg; totaal 1,2 fte). 

• Het palliatieve beleid verder implementeren en scholing 

door projectleider palliatieve zorg.  

• Werken met Mijn Verbetermeter via verpleegkundigen 

met focus op kwaliteit (FOK); uitbreiding van de FOK-

groep (totaal 0,6 fte). 
• De functie geestelijke verzorging verder uitbouwen en 

implementeren (palliatieve unit, belevingsconcerten 

BOPZ, scholing en intervisie op het gebied van 

zingeving, humanisering en ethiek. 

  

Wonen en welzijn            
 

          
 

 • Projectleider voor toegang Elektronisch Cliënten 

dossier (ECD) cliënten en mantelzorgers. 

• Projectleider mantelzorgbeleid voor versterking van de 

verbinding met familie en mantelzorgers. 

• Verhogen van de kwaliteit van dagbesteding en 

welzijnsactiviteiten door o.a. muziek- en creatieve 

therapie (verhoging inzet vitaliteitscoach, 

dagbestedingscoach, coördinator vrijwilligers, 

welzijnsmedewerkers voor VPT; totaal 6,5 fte). 

• Project groen doet goed (zaaigoed). 

• Inzetten woonzorgassistent zodat huishoudelijke taken 

worden overgenomen van de zorg (fte zie bij 

persoonsgerichte zorg). 

• Verhogen van de kwaliteit en begeleiding bij overgang 

van thuis naar verpleeghuis en nazorg bij overplaatsing 

door transferverpleegkundige; 0,6 fte. 

• Bestickering wanden Plato en Socrates voor oriëntatie 

cliënten. 

• Hercertificering van het “Vrijwillige inzet, Goed 

geregeld” keurmerk. 

• Aanschaf van zorgdomotica. 

• Uitbreiding budget gastvrouwen en uren kok. 

  

Veiligheid            
 

          
 

 • Interne auditoren inzetten op medicatieveiligheid.  

• Decubitus prevalentiemeting tweemaal uitvoeren en 

casuïstiekbesprekingen. Inzet wondverpleegkundige 

(0,4 fte) en interne auditoren.  

• Implementatie Wet Zorg & Dwang (WZD) door 

projectleider zorgverbetering. FOK verpleegkundigen 

inzet alternatievenbundel verbeteren.  

• Artsen Novicare leggen wensen rondom behandeling 

en het levenseinde vast.  

• Gebruik van psychofarmaca verlagen (Specialist  
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Ouderengeneeskunde (SO), kwaliteitsverpleegkundige 

en verpleegkundig specialist (VS).  
• Verbeterplan medicatieveiligheid (steekproeven, 

geeltjesmethode, informatievoorziening zoals flyers en 

waaiers). 
• Project Medido medicijndispencers voor VPT cliënten.  

Leren en 

verbeteren van 

kwaliteit  

          
 

          
 

 • Verdieping en verbreding lerend netwerk.  

• Participatiekliniek ook voor introductie nieuwe 
medewerkers.  

• Verpleegkundigen met focus op kwaliteit uitbreiden 
zodat ieder team een FOK verpleegkundige heeft. 

• Voortzetting krachtgericht werken met teamcoaching 
en intervisie.  

• Stuurgroep kwaliteit evaluatie en vervolg.  

• Projectleiders zorgverbetering uitbreiding uren (0,6 fte) 

• Functionaris Gegevensbescherming van Carantegroep; 

aanstellen coördinator informatiebeveiliging voor 

bewustzijn privacy en informatieveiligheid, monitoring 

datalekken en ondersteuning dataportibiliteit.  

  

Leiderschap, 

governance en 

management  

          
 

          
 

 • Cliëntinformatie ophalen door spiegelgesprekken.  

• Projectleider mantelzorgbeleid en familieparticipatie.  
  

Personeelssamen-

stelling  
          

 

          
 

 • Personele bezetting teams (kwantitatief en kwalitatief) 
verbeteren door extra mensen en flexibilisering inzet 
personeel. Uitbreiding uren projectleider 
zorgverbetering, projectleider mantelzorgbeleid en 
familieparticipatie en verpleegkundigen met de focus 
op kwaliteit. 

• Kwaliteitsverpleegkundige en aanstellen 
verpleegkundig specialist. 

• Coaches op werkvloer voor begeleiding leerlingen en 
stagiaires. Uren praktijkbegeleiding en on-the-job 
coaches.  

• Extra personeel voor hulp bij het eten serveren (0,7 
fte).  

• Nieuwe medewerkers: maand inwerktijd hanteren 

(boven formatie inroosteren) of extra on-the-job 

coaching (1,5 fte)  

  

Gebruik 

hulpbronnen  
          

 

          
 

 

• Implementatie nieuwe richtlijnen meldcode 

ouderenmishandeling; aanstellen 2e 

aandachtsfunctionaris.  

• Voortzetting implementatie van een nieuw 

zusteroproepsysteem en inzet van domotica.  

• Inzet technocoach (0,3 fte) 

• Uitbreiding van de samenwerking met de SIG 

(gehandicaptenorganisatie in Noord- en Midden 

Kennemerland) naar de inzet van cliënten van de SIG 

bij dagbestedingsactiviteiten.  

• Green deal project vervolgen.  

• Aanschaf diverse hulpmiddelen (draaibedden, 

tentbedden, PDL materiaal, Parkinson rollators, 

duofiets, Qwiek up).  

• Inzet welzijnsrobot en (CRDL) Cradle. 

  

Gebruik van 

informatie  
          

 

          
 

 • Pilots spiegelgesprekken. 
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Toelichting op speerpunten 2020 
Wij hebben verschillende bronnen tot onze beschikking om kwaliteitsinformatie uit te halen, zoals 

keurmerken (HKZ, Roze Loper, NOV Vrijwillige inzet goed geregeld), rapport IGJ, klachten, reviews 

Zorgkaart Nederland, uitkomsten uit audits, overleg met Cliëntenraad, cliëntenpanel, dialoogdiners 

en schriftelijke enquêtes (zoals PREM). Deze informatie gebruiken wij als “check” om onze 

kwaliteitsdoelen te evalueren en daarmee nieuwe leerdoelen op te stellen (plan). Op deze manier 

hanteren wij op organisatieniveau de PDCA-cyclus.  

 

Na analyse van de informatiebronnen omtrent kwaliteit en de stand van zaken aan het einde van 

2019 zien wij de volgende aandachtspunten die wij in 2020 oppakken: 

 

1. Methodisch werken 

Werken met de kwaliteitscyclus PDCA kan nog verder verbeterd worden, met name op het niveau 

van organisatieonderdelen/teams. MIC en MIM worden niet altijd door alle teams consequent 

ingevuld. Het stellen van de “waarom” vraag ontbreekt soms bij analyse MIC en MIM, waardoor de 

verbetermaatregelen mogelijk niet passend zijn. Verder zijn in interne audits ondersteunende 

processen te weinig meegenomen. Tot slot: hoe is het gebruik protocollen geborgd?  

 

2. (Medicatie)veiligheid 
Hoewel hier zeker verbeteringen zijn te zien, blijft dit een aandachtspunt. Zodra expliciete aandacht 

voor dit onderwerp afneemt b.v. na afronding van een verbetertraject, zien we terug dat dit 

onderwerp nog te weinig geborgd blijkt te zijn in de praktijk.  

 

3. De cliënt kennen en hier naar handelen:  
Het goed kennen van de cliënt verdient permanente aandacht: enerzijds omdat wij dit heel belangrijk 

vinden en anderzijds omdat uit observatie van anderen (zoals IGJ) blijkt dat hier nog verbetering is 

mogelijk is. Het gaat hierbij zowel om de benadering van de cliënt als ook de wijze waarop doelen 

worden geformuleerd in het ECD. Deze kunnen specifieker en cliëntgerichter worden gemaakt. 

Daardoor sluiten de acties in de rapportage ook beter aan op de doelen. 

 

4. Personele samenstelling:  
Omdat verpleegkundig en verzorgend personeel schaars is, willen wij hen middels taakdifferentiatie 

inzetten op alleen die taken die deze specifieke deskundigheid vragen. Andere taken willen wij door 

andere functionarissen laten doen. Daarnaast willen wij werken aan welzijn door medewerkers met 

een andere dan verplegend/verzorgend achtergrond te werven, zoals mensen met een achtergrond 

in kunst of sport/bewegen.  

 

5. Voeding:  

Voor onze cliënten is de maaltijd een belangrijk welzijnsmoment op een dag. Wij willen de 

cliënttevredenheid verhogen en waar mogelijk van de maaltijd een echt “feestje” maken, inclusief 

verse bereiding, (gedeeltelijke) bereiding op de huiskamer en aantrekkelijke buffetten bij 

broodmaaltijden. Het standaard uitserveren van maaltijden door medewerkers willen wij ombuigen 

naar zelf kiezen en pakken en ondersteuning waar nodig.  

 

6. Communicatie met familie:  
Het tijdig en op een goede manier informeren en betrekken van familie/naasten blijkt vaak nog lastig. 

Zo zien wij dat na een incident de familie niet altijd tijdig wordt geïnformeerd. Maar ook in gesprek 

gaan met zogenaamde “lastige” familie of het bieden van ruimte aan familie die iets willen 

organiseren op een huiskamer verloopt soms nog moeizaam. Mantelzorg en familieparticipatie blijft 

daarom als thema hoog op onze agenda staan. 

 

In bijlage 2 is een schematisch overzicht opgenomen van de verdeling van de extra gelden naar 

bovenstaande speerpunten. 
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1.  Algemene gegevens Zorggroep Reinalda 
 

1.1 Locaties 
Zorggroep Reinalda heeft feitelijk 1 locatie: Het Reinaldahuis, met 160 appartementen voor WLZ cliënten. 

Daarnaast wordt op twee plaatsen buiten het Reinaldahuis VPT zorg geleverd vanuit de WLZ. Dit zijn de 

koop- en aanleunwoningen nabij het Reinaldahuis en De Roos in het centrum van Haarlem. 

 

1.2 Doelgroepen 
Overzicht indicaties intramurale cliënten op 31-12-2019 

3 VV  1 

4 VV Z043 (4VV incl.BH incl. DB) 40 

5 VV Z053 (5VV incl.BH incl. DB) 49 

6 VV Z063 (6VV incl.BH incl. DB) 53 

7VV Z073 (7VV incl.BH incl. DB) 3 

8 VV Z083 (8VV incl.BH incl. DB) 1 

9VV 3 

10 VV Z103 (10VV incl.BH incl. DB) 2 

 

1.3 Personele samenstelling 
De personele samenstelling van Zorggroep Reinalda ziet als volgt uit 
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2.  Persoonsgerichte zorg en ondersteuning  
De mate waarin we zelf beoordelen te voldoen aan het thema Persoonsgerichte zorg en 

ondersteuning is:  

          

2.1  Compassie, uniek zijn, autonomie en zorgdoelen  
De vier genoemde thema’s sluiten goed aan bij onze missie, visie en kernwaarden die wij eind 2017 

opnieuw hebben geformuleerd (zie bijlage 1).  

In 2019 heeft een tussentijdse audit van het keurmerk De Roze Loper plaatsgevonden. Dit keurmerk 

heeft Zorggroep Reinalda sinds 2011 en staat voor seksuele diversiteit en tolerantie in de zorg. Dit 

sluit goed aan bij onze kernwaarden Tolerant en Samen. Tijdens de tussentijdse audit in augustus 

2019 zijn er geen tekortkomingen geconstateerd. 

 

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft in oktober 2018 tijdens een onaangekondigd 

bezoek een tekortkoming geconstateerd op het thema persoonsgerichte zorg. Het vastleggen van 

de levensloop van de cliënt in het formulier “levensgeschiedenis” leidde nog niet voldoende tot het 

gewenste resultaat. In navolging hierop hebben wij voor iedere cliënt een Zorgleefplan “in één 

oogopslag” worden gemaakt. Op één blad in A4 formaat wordt weergegeven waar een cliënt wel en 

niet van houdt, hoe hij of zij wenst te worden aangesproken, welke afspraken er gemaakt zijn en 

welke ondersteuning van mantelzorgers er is. De zorgmedewerkers ervaren dit als een handige 

toevoeging aan het dossier. In een vervolgbezoek van de IGJ in juni 2019 zijn geen tekortkomingen 

meer geconstateerd. De inspectie is daarnaast positief over de manier waarop Zorggroep Reinalda 

structureel werkt aan het verbeteren van de zorg en heeft vertrouwen in het lerend vermogen van de 

organisatie. “Zorggroep Reinalda creëert een veilige cultuur die gericht is op leren en verbeteren”, 

aldus de Inspectie. 

Resultaten op de acties van 2019: 

In 2019 heeft een aantal zorgmedewerkers de PDL-cursus (Passiviteiten van het Dagelijks Leven) 

gevolgd. De kennis en vaardigheden die zij hebben opgedaan in de cursus kunnen zij toepassen op 

cliënten die bedlegerig zijn vanwege een vergevorderde dementie en op cliënten die vanwege 

somatische problemen hun mobiliteit zijn verloren. Bovendien zijn materialen aangeschaft waarmee 

de PDL zorg goed ondersteund kan worden.  

Voorgenomen actie 2020 ev: PDL (Passiviteiten van het Dagelijks Leven) team inzetten, 

bestaande uit een verpleegkundige, ergotherapeut en PDL-geschoolde medewerkers (0,8 fte). PDL 

cursus wordt in 2020 als een in company-training aangeboden aan zorgmedewerkers die deze 

cursus nog niet hebben gevolgd. 

 

2.2  Gesprekken “Maak jij het verschil”  
Resultaten op de acties van 2019: 

In 2019 hebben 2 teams elke maand aan alle individuele cliënten 20-30 minuten extra tijd besteed 

om beter diens vragen/wensen te achterhalen en extra individuele aandacht te geven. Scholing van 

nieuwe medewerkers heeft elk half jaar plaatsgevonden. Daarnaast zijn medewerkers gecoacht op 

gespreksvaardigheden. Het gaat juist om deze extra momenten, dus de vorm waarin de extra 

aandacht wordt gegeven beweegt mee met de behoefte van de cliënt. Belangrijke meerwaarden van 

“Maak jij het verschil” gesprekken zijn:  

- Men leert de cliënt en diens wensen nog beter kennen. Er komen (soms) wensen naar boven 

waarvan men niets wist.  

- Er wordt actief tijd gemaakt voor extra aandacht voor de cliënt. Medewerkers weten nu dat zij 

voor deze aandacht ook tijd mogen nemen.  

- Door de coaching leren medewerkers en coaches elkaar beter kennen, en weten elkaar nu 

ook sneller te vinden. De coaches leren ook de cliënten beter kennen. Zij zitten niet bij alle 

gesprekken, dus kiezen zij vaak die cliënten uit die zij nog niet goed kennen.  



  10 

- Het leidt tot meer tevredenheid onder cliënten die daardoor ook minder vaak bellen of 

klagen. Zij voelen zich meer gehoord.  

Eventuele verbeterpunten of actiepunten die uit deze gesprekken naar voren komen worden 

uiteraard in het desbetreffende cliëntendossier verwerkt.  

Voorgenomen actie 2020 ev: “Maak jij het verschil” gesprekken vinden in elk team plaats en 

coaching van medewerkers wordt op aanvraag uitgevoerd.  

Meer behandelaren inzetten voor persoonsgerichte zorg en ondersteuning (psycholoog en 

ergotherapeut; totaal 1,6 fte). 

Inzetten woonzorgassistent (1,2 fte) zodat huishoudelijke taken van de zorg worden overgenomen. 

Zorgmedewerkers krijgen zo meer tijd voor persoonsgerichte zorg (zie ook wonen en welzijn). 

 

2.3 Werken met een zorgleefplan: beleid rondom levenseinde  
Ook zorg rondom het levenseinde is onderdeel van het zorgleefplan. Eind 2017 is het beleid rondom 

palliatieve zorg vastgesteld en dit zou in 2018 verder worden geïmplementeerd. Helaas is dit door 

het vertrek en uitval van enkele spilfunctionarissen op dit gebied blijven liggen. Sinds 2016 worden 

medewerkers jaarlijks geschoold middels de basiscursus palliatieve zorg van het Netwerk palliatieve 

zorg waar wij deel van uitmaken. In 2018 hebben alle verpleegkundigen (4 en 5) en een aantal 

verzorgenden deze basiscursus gevolgd.  

Resultaten op de voorgenomen acties van 2019: 

De taken van de aandachtsfunctionaris palliatieve zorg die wij voornemens waren te werven, zijn 

opgepakt door de projectleider zorgverbetering.  

Voorgenomen actie 2020 ev: Projectleider zorgverbetering (palliatieve zorg). 

2.4  Mijn Verbetermeter  
De thema’s compassie, uniek zijn, autonomie en zorgdoelen zijn basis voor de vragenlijsten die 

de kwaliteitscoördinatoren opstellen. In 2017 is een start gemaakt met het werken met Mijn 

Verbetermeter, een Actiz enquêtetool.  

Resultaten op de voorgenomen acties van 2019: 

Het aanstellen van een kwaliteitscoördinator per team hebben we anders ingevuld. Deze taak wordt 

nu opgepakt door de verpleegkundigen met de focus op kwaliteit (FOK groep). Zij worden geschoold 

om te werken met Mijn Verbetermeter. Deze FOK verpleegkundigen hebben een belangrijke rol als 

sparring partner voor de teammanager en in de praktische uitvoering. Dit betreft het opstellen van de 

vragen, het coördineren van het invullen van de vragenlijsten en eventueel interviews, en de analyse 

en interpretatie samen met de teammanager. Op deze manier wordt de verbetercyclus de 

verantwoordelijkheid van het hele team. In 2019 zijn in mijnverbetermeter metingen gedaan op het 

gebied van decubitus, hygiënecommunicatiemiddelen ,medicatieveiligheid, rapportage, 

griepvaccinatie, evaluatie VAR symposium en cliënttevredenheid algemeen (NPS meting). 

Voorgenomen acties 2020 ev: Het verder uitbreiden van het werken met Mijn Verbetermeter via 

de verpleegkundigen met de focus op kwaliteit. Uitbreiden FOK groep met uren zodat op iedere 

afdeling een FOK verpleegkundige is (0,6 fte). 

Resultaten overige voorgenomen acties 2019: 

Het aanstellen van extra gastvrouwen voor toezicht op de huiskamers en de registratie van de wensen en 

behoeften van voeding is gerealiseerd. Tevens zijn de uren van de dagbestedingscoaches verschoven 

naar het begin van de avonden, zodat zij ook bij de maaltijden aanwezig zijn. 

Het aanstellen van extra helpenden voor meer begeleiding van de cliënten in de eerste periode na 

inhuizing. Dit is maar gedeeltelijk gerealiseerd door de krapte op de arbeidsmarkt. 

De uren van de geestelijke verzorging zijn meer uitgebreid dan voorgenomen (zie ook H3.1). Daarnaast 

zijn er extra uren maatschappelijk werk gerealiseerd.  
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3.  Wonen en Welzijn  
De mate waarin we zelf beoordelen te voldoen aan het thema Wonen en Welzijn is:  

          

3.1  Zingeving  
Resultaten voorgenomen acties 2019: 

In 2019 is de formatie-uitbreiding van geestelijke verzorging gerealiseerd; vanaf 1 mei met 8 uur en 

vanaf 1 oktober met nog eens 24 uur. Dit betekent dat er nu twee geestelijk verzorgers werkzaam 

zijn (een humanistisch en een algemeen), beiden met een formatie van 28 uur. Deze formatie-

uitbreiding schept nieuwe mogelijkheden en kansen; zo is er is meer ruimte om een bijdrage te 

leveren aan scholing (op het gebied van zingeving, humanisering en ethiek) en intervisie van 

medewerkers; de introductiebijeenkomsten voor nieuwe bewoners zijn weer opgepakt en het aantal 

individuele begeleidingen is toegenomen en kan verder worden uitgebouwd. Interessant om te 

vermelden is ook dat de functie niet meer valt onder team welzijn, maar aan de behandeldienst is 

toegevoegd, net als maatschappelijk werk. Een keuze die past bij een verdere professionalisering 

van de functie en de samenwerking met andere bij de behandeling betrokken disciplines, 

vereenvoudigd. Het zogenaamde psychosociale team (van geestelijke verzorging, maatschappelijk 

werk en de psycholoog) krijgt steeds meer vorm. Ook is er een interessante landelijke ontwikkeling 

te melden waardoor de inzet van geestelijke verzorging in de eerste lijn vergoed wordt. De overheid 

heeft hiervoor gelden beschikbaar gesteld die via de palliatieve netwerkstructuur zijn uitgezet. Waar 

nodig kan geestelijke verzorging in de wijk dus verder worden uitgebouwd. Alles bij elkaar mooie 

ontwikkelingen!  

Op het gebied van zingeving, rouw en verlies, schuld en schaamte, eenzaamheid en dilemma’s rond 

het levenseinde, spelen de geestelijk verzorgers een belangrijke rol in de vorm van het voeren van 

gesprekken met cliënten intra- en extramuraal (en hun mantelzorgers). Daarnaast organiseren zij 

twee gespreksgroepen, waarbij levensvragen aan de orde komen en een ontmoetingsgroep op de 

gesloten afdeling. De gespreksgroep in de Roos is weer gestart; deze groep loopt door tot eind 

2019. Op betekenisvolle dagen, zoals met kerst en op Wereld Humanisme Dag organiseren de 

geestelijk verzorgers bijeenkomsten voor cliënten en medewerkers, zoals de jaarlijkse 

Midwinterviering. Wereld Humanisme Dag stond dit jaar in het teken van het thema “positieve 

gezondheid”. Ook organiseren zij in nauwe samenwerking met diverse christelijke voorgangers 

maandelijks een katholieke en een protestantse viering. Tot slot organiseren zij 2 keer per jaar een 

herdenkingsbijeenkomst voor de nabestaanden van ‘onze’ overledenen en gaan zij op verzoek af en 

toe voor in een uitvaart. Ook vervult de geestelijke verzorging een aantal meer beleidsgerichte 

taken, waaronder het voorzitterschap van de kerngroep “de roze loper” (gericht op diversiteit) en de 

rol van aandacht functionaris voor de meldcode ouderenmishandeling.  

 

Voorgenomen actie 2020 ev: De functie geestelijke verzorging verder uitbouwen en 

implementeren, ondermeer door een bijdrage te leveren aan projecten op het gebied van palliatieve 

zorg c.q. het oprichten van een palliatieve unit, het opzetten van belevingsconcerten op de BOPZ, 

meer aandacht voor scholing en intervisie van medewerkers op het gebied van zingeving, 

humanisering en ethiek 

3.2 Zinvolle tijdsbesteding  
Voor een zinvolle tijdsbesteding werkt Zorggroep Reinalda met een daginvullingscoach, een 

vitaliteitscoach, dagbestedingscoaches, vrijwilligers en een uitgebreid recreatieprogramma voor alle 

leeftijdsgroepen.  

Aandacht voor Beweegstimulering en Voeding in 2019 

De positieve koers die in 2018 was ingezet om de bewoners meer te laten te bewegen door 

verschillende beweegactiviteiten heeft zich in 2019 doorgezet. Einde van het jaar is ruim de helft van 

de intramurale WLZ-bewoners in beeld voor een beweegactiviteit (individueel, groepsgericht, 

gebruik van beweegapparatuur). Plezier in het bewegen, sociaal contact en ervaren wat er allemaal 

nog kan bij alle beperkingen staat daarbij voorop. 
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De vitaliteitscoach heeft in samenwerking met de dagbestedingscoaches, vrijwilligers, een CIOS-

stagiaire en dit jaar ook met externe docenten (dankzij extra kwaliteitsgelden vitaliteit) voor een 

gedifferentieerd pakket groepsgerichte beweegactiviteiten kunnen zorgdragen: 

gymnastiekgroepen, zitdansen, koersbal, Thai Chi, zit-yoga, dans/muziek, tafeltennissen, 

wandelgroep, sport en spel 

Daarnaast is er extra aandacht geweest voor bewegen tijdens evenementen/themadagen als de 

vitaliteits-/beweegweken, de (4) Seizoenswandelingen en de jaarlijkse Muggenronde. 

Verwijzingen voor individuele begeleiding nemen toe. Daar waar de inzet van fysiotherapie 

verminderd of niet (meer) geïndiceerd is, kan de begeleiding vervolgd/verzorgd worden door de 

vitaliteitscoach. Behoud van functies (ADL-functionaliteit) of stimulans bij beweegonzekerheid zijn 

dan vaak belangrijke doelen. Toename van aanvragen betreft vooral de BOPZ-afdeling. 

Gebruik van alle beweegapparatuur is verbeterd, maar niet maximaal. Dit is een structureel 

aandachtspunt door nieuwe medewerkers en meer betrokkenheid van mantelzorgers. 

De vitaliteitscoach is lid van de Projectgroep Nieuw Voedingsconcept met specifieke aandacht voor 

maaltijdbeleving, cliënten tevredenheid (waarvoor vragenlijst verbetermeter ontwikkeld). 

Resultaten voorgenomen acties 2019: 

Uitbreiding uren vitaliteitscoach: hiervoor zijn externe docenten ingezet door de vitaliteitscoach. 

 

Voor individuele wensen hebben wij ook een Wensboom. In 2019 zijn diverse wensen vervuld, zoals 

• Paling gegeten en een mooie rondrit met een cliënt. 

• 2 cliënten en 4 cliënten Plato met hun partner gingen een dag naar Artis. 

• 2 cliënten gingen een dagje naar de Dappermarkt. 

• Met 6 cliënten van Plato naar een optreden van het Groot Amsterdams Grachtenkoor in 

theater de Purmarijn. 

• Twee cliënten ging onder begeleiding zwemmen in het zwembad van de Hartekampgroep 

• Een dagje Den Bosch met een cliënt. 

• Visje eten in IJmuiden met een cliënt van Plato en haar mantelzorger. 

• Op speciaal verzoek: de 3 uur durende film ‘Once upon a time in the west’ kijken met 

popcorn en cola. 

• Dagje naar Drenthe. 

• Een dagje naar Meppel. 

• Op speciaal verzoek van de oprichtster van het koor, een optreden van the Midday Singers. 

Deze mevrouw gaat het 25 jarig jubileum komend voorjaar waarschijnlijk niet meemaken. 

• Een cliënt uit de Roos woont een wedstrijd van Ajax bij. 

 

Voorgenomen acties 2020 ev: Bewegingsgerichte zorg voortzetten, culinaire en kunstgerichte 

activiteiten, uitbreiding aanwezigheid dagbestedingscoaches op huiskamers, meer vrijwilligers werven 

voor wensboom, extramurale dagbesteding voor VPT cliënten (totaal 6,3 fte). 

3.4  Familieparticipatie en inzet vrijwilligers  

3.4.1 Familieparticipatie  
Resultaten voorgenomen acties 2019 

Projectleider mantelzorgbeleid en familieparticipatie is gestart in 2019. Tevens is voor dit onderwerp 

extra ingezet op maatschappelijk werk (uitbreiding aantal fte). Na uitgebreide evaluatie van de 

huidige stand van zaken zijn door de projectleider mantelzorgbeleid en familieparticipatie 

verbeterpunten geformuleerd. Actiepunten waar op korte termijn wat mee gedaan wordt, zijn:  

 Dag van de mantelzorger 10-11-’19: programma is gepland en geboekt.  

 Er zijn 2 koppelbedden bij fonds Roparun aangevraagd en goedgekeurd. Na levering (8 okt) volgt 
overhandiging van de bedden tijdens de dag van de mantelzorger. Er is een implementatieteam 
samengesteld t.b.v. gedegen implementatie bij personeel en bewoners.  

 Ook de CRDL (cradle) is aangevraagd via een fonds. Er is goedkeuring voor een deel van het 
bedrag, het andere deel wordt bij een ander fonds aangevraagd.  
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 Er zijn 10 aandachtsvelders Mantelzorg & Familieparticipatie aangesteld, waarmee de kick-off staat 
gepland op 14 oktober. Zij zullen input leveren voor toekomstige deelprojecten m.b.t. 
mantelzorgbeleid. 

 In november start een lotgenotencontact-groep voor mantelzorgers van afdeling Plato. De 
bijeenkomst vindt eens in de 6 weken plaats en wordt verzorgd door maatschappelijk werk Reinalda 
i.s.m. Tandem. Het is een doorlopende groep waarin mantelzorgers tips en ervaringen kunnen 
uitwisselen en professionele begeleiding krijgen bij thema´s die door hen zelf als relevant 
aangegeven zijn. 

 Op inmiddels 3 afdelingen hebben dialoogdiners plaatsgevonden, de vierde en vijfde zijn gepland 
voor november 2019. De mantelzorgers van 1 afdeling worden hierbij uitgenodigd door de bestuurder 
en betreffende teammanager. Tijdens de bijeenkomst wordt er gesproken over hoe de mantelzorgers 
de zorg ervaren, wat er in hun perspectief goed gaat en wat er beter kan. Deze punten worden 
vervolgens meegenomen door teammanager en projectleider. Het lotgenotencontact welke hierboven 
is geformuleerd was één van de acties die hieruit voortvloeiden en we meteen hebben opgepakt. 

 De afdelingen organiseren jaarlijks enkele huiskamerbijeenkomsten, gericht op ontmoeting en het 
ophalen van informatie/ervaringen van familie en mantelzorgers. Zo waren er bijvoorbeeld op de 
afdelingen Socrates en Coornhert een familiemiddag met als thema “Dankbaarheid”. 

 

Tot slot wil Zorggroep Reinalda dat mantelzorgers en andere naasten zich welkom voelen om mee 

te eten (zowel met ontbijt, lunch als avondeten) en draagt dit beleid actief uit.  

In 2018 is gestart met een pilot voor het cliëntenportaal, zodat cliënten en naasten zelf toegang tot 

het elektronisch cliëntendossier (ECD) kunnen krijgen (cliënt self service, CSS). Voortgang van dit 

cliëntenportaal is in 2019 verder ingezet door projectleider CSS. Opschaling van deze pilot vindt 

plaats in november en december 2019. Extra uren applicatiebeheer voor implementatie CSS zijn als 

volgt ingezet. Er is m.i.v. juli 2019 een projectleider CSS aangesteld en structurele ondersteuning op 

ICT gebied wordt geleverd door SIS automatisering. 

Voorgenomen actie voor 2020 ev: Toegang voor cliënten en naasten in ECD wordt nog verder 

doorontwikkeld. Hiertoe is projectleider CSS ingezet die de implementatie begeleidt. Ook als we in 

2020 overgaan naar een ander ECD. Daarnaast wordt met een projectleider mantelzorgbeleid 

ingezet op versterking van de verbinding met familie en mantelzorgers. 

3.4.2 Vrijwilligers  
Zorggroep Reinalda beschikt over een grote groep vrijwilligers die door de coördinator vrijwilligers en 

recreatie worden ingezet ter ondersteuning van de activiteitenbegeleiding, ter ondersteuning van de 

gastvrouwen bij de maaltijden en verzorging in de huiskamers, voor individuele wensen van cliënten 

zoals bijvoorbeeld een wandeling, als hulp bij het recreatief en welzijnsprogramma in het atrium, etc.  

Er is al een aantal jaren een ontwikkeling aan de gang waarbij vrijwilligers meer dan voorheen zelf 

ook begeleiding nodig hebben en dit werk doen in het kader van hun eigen participatie. Zorggroep 

Reinalda zorgt voor deze benodigde begeleiding.  

We hebben in 2019 helaas afscheid moeten nemen van een aantal vrijwilligers uit het Polderhuis, 

maar gelukkig is ook een aantal mee verhuisd met de dagbesteding. Vrijwilligers krijgen per mail 

regelmatig updates over diverse ontwikkelingen en krijgen het cursusaanbod van de Vrijwilligers 

Academie doorgestuurd. Er is meer integratie tussen medewerkers en vrijwilligers onder andere 

door bijeenkomsten waarbij ze beiden aanwezig zijn, zoals een zomerborrel en de jaarlijkse pub 

quiz. Samen met de vrijwilligersacademie hebben wij de cursus “Omgaan met dementie” voor 

vrijwilligers georganiseerd.  

 

Tevredenheidsonderzoek vrijwilligers Zorggroep Reinalda: mooie resultaten 

Voor de hercertificering van het “Vrijwillige inzet, Goed geregeld” keurmerk voor vrijwilligers, die in 

2019 plaatsvindt, is een vrijwilligerstevredenheidsonderzoek uitgevoerd. 

Dit vond plaats in de maand april onder de vrijwilligers van Zorggroep Reinalda (Reinaldahuis en De 

Roos). Van de in totaal 155 vrijwilligers vulde 70 personen de lijst in, dit is een respons van 45,2%.  

Zaken om trots op te zijn: Bevlogenheid is het enthousiasme over en de betrokkenheid bij het werk. De 

bevlogenheid van de vrijwilligers scoort een 8,5, wat hoger is dan het gemiddelde van de benchmark 

Vrijwilligers Zorg (8,2). De bevlogenheid van vrijwilligers is hoog omdat vrijwilligers het idee hebben dat 
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ze zinvol werk doen en ze energie krijgen van het werk dat ze doen in een fijne sfeer. 

Klant/cliëntgerichtheid is iets waar vrijwilligers trots op zijn. De bevlogenheid wordt positief beïnvloed 

doordat vrijwilligers het idee hebben dat ze de kans krijgen om te doen waar ze goed in zijn en de 

voldoende verantwoordelijkheid ervaren in het werk dat ze doen. De betrokkenheid bij de organisatie 

scoort een 7,7. Dit is gelijk aan de benchmark. Vrijwilligers zijn bovendien trots op hun onderlinge 

samenwerking. 

Er zijn ook verbeterpunten gesignaleerd. Die zitten met name in bekendheid en contact met de 

contactpersonen voor de vrijwilligers op de afdelingen. De vrijwilligers zijn veelal op vaste tijden 

aanwezig maar de medewerker die contactpersoon voor hen is, draait wisselend diensten. Dat wordt 

ervaren als een knelpunt. Daarnaast is zichtbaar dat de vrijwilligers van De Roos duidelijk kritischer 

zijn dan de vrijwilligers van het Reinaldahuis. Tot slot vinden de vrijwilligers communicatie en 

informatie belangrijk en dat zou wat hen betreft nog beter kunnen.  

 

E-learning voor vrijwilligers was ook voorzien voor 2019: dit is niet gerealiseerd op deze wijze omdat 

dit niet haalbaar was binnen ons Leer Management Systeem (LMS). Vrijwilligers hebben wel 

scholing gehad, hetgeen we in bovenstaande alinea hebben beschreven. 

Voorgenomen actie voor 2020 ev: Uitbreiding uren coördinator vrijwilligers (0,2 fte) 

3.5  Wooncomfort  
Cliënten kunnen grotendeels zelf hun appartement inrichten. Ook is het toegestaan om een huisdier 

te houden, mits de bewoner/diens mantelzorgers zelf voor het dier kunnen zorgen en eventuele 

extra benodigde schoonmaak zelf uitvoeren of bekostigen.  

Binnen Reinalda is de behoefte om PG-cliënten zoveel mogelijk vrijheid te geven door middel van 

het instellen van leefcirkels waarmee de veiligheid van de cliënten zo goed mogelijk kan worden 

gegarandeerd. In de gewenste situatie krijgt de desbetreffende zorgafdeling een melding als een 

cliënt een leefcirkel verlaat, of een voor de cliënt gesloten deur staat. In 2019 heeft een cliënt van 

Plato (gesloten afdeling) als proef een zogenaamde “zorgriem” gedragen in de vorm van een 

horloge dat in combinatie met een detector bij de uitgangen een signaal geeft als de cliënt het pand 

verlaat. De cliënt kan via GPS gelokaliseerd worden.  

Een ander thema waar we in 2019 verder mee aan de slag zijn gegaan is “voeding” (zie ook H3.2). 

Daartoe is een project gestart om de voorbereidingen te treffen om te realiseren dat alle maaltijden 

voortaan door de keuken worden bereid. Daarnaast is er extra aandacht voor beleving en individuele 

(di)eetwensen. Voor 2020 zijn we voornemens om te gaan werken met brood buffetten om de 

keuzemogelijkheid voor cliënten te vergroten. 

Voorgenomen actie voor 2020 ev: Uitbreiding budget gastvrouwen en uren kok. 

Resultaten op overige voorgenomen acties 2019: 

De overgang naar het nieuwe zusteroproep systeem staat gepland voor eind 2019. 

Domotica om wooncomfort te verhogen: Zonneschermen op de appartementen worden op aanvraag 

bedienbaar gemaakt. De toegangscontrole voor de hoofdingang wordt nog vernieuwd. 

Voorgenomen actie 2020 ev: Verhogen van de kwaliteit van dagbesteding en welzijnsactiviteiten 

door de inzet van welzijnsmedewerkers te verhogen. Verhoging uren vitaliteitscoach, 

dagbestedingscoach, welzijnsmedewerkers voor VPT cliënten (zie H3.2 voor fte). Project groen 

doet goed (Zaaigoed). 

Inzetten woonzorgassistent zodat huishoudelijke taken van de zorg worden overgenomen (zie H2.2 

voor fte). 

Verhogen van de kwaliteit van de begeleiding bij overgang van thuis naar verpleeghuis en nazorg 

bij overplaatsing door inzetten transferverpleegkundige (0,6 fte). 

Bestickering wanden Plato en Socrates voor betere oriëntatie cliënten. 
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4.  Veiligheid  
Wij beoordelen zelf de mate waarin wij voldoen aan het thema Veiligheid als:  

          

De 4 indicatoren -medicatieveiligheid, decubituspreventie, gemotiveerd gebruik van 

vrijheidsbeperkende maatregelen en advance care planning- zijn gemonitord. De uitkomst van 

deze indicatoren over de basisveiligheid zijn op 19 juni 2019 aangeleverd bij de Openbare 

Database van het Zorginstituut.  

Hoewel er zeker nog aandachtspunten zijn, is er een duidelijke verbetering zichtbaar in onze 

organisatie op het gebied van veiligheid. Daarom hebben wij het rode vlakje dat wij onszelf in 2018 

gaven, dit jaar aangepast in een oranje vlakje. 

4.1  Medicatieveiligheid  
In 2018 heeft een aantal incidenten plaatsgevonden rondom medicatieveiligheid. Dit betroffen incidenten 

met betrekking tot dubbele controle risicovolle medicatie en BEM-codes (BEM = beheer eigen medicatie 

code). Hierop is een verbeterplan opgesteld door de toenmalige manager Zorg&Welzijn. Dit betrof extra 

controles door teamleiders en de kwaliteitsverpleegkundige. 

Deze aanpak heeft in 2019 geleid tot een aanzienlijke verbetering van de medicatieveiligheid; het aantal 

MIC meldingen betreffende het ontbreken van een 2e paraaf bij risicovolle medicatie nam significant af en 

alle BEM codes zijn ingevoerd in Medimo, zodat direct zichtbaar is op de deellijst welke zelfstandigheid 

een cliënt op dit gebied heeft. 

Toch blijft medicatieveiligheid een onderwerp dat structureel aandacht nodig heeft, met name het 

doorlopen van de PDCA-cyclus blijkt bij het opvolgen van fouten een kwetsbaar punt.  

De stuurgroep kwaliteit heeft een verbeterplan medicatieveiligheid opgesteld. Dit houdt onder andere in dat 

er steekproeven worden uitgevoerd door verpleegkundigen met de focus op kwaliteit tijdens 

medicatiedelen, de geeltjes methode wordt weer nieuw leven ingeblazen en er wordt meer aandacht 

besteed aan informatievoorziening aan de medewerkers om medicatie kennis up-to-date te houden. 

De aandachtspunten die er uit de steekproeven tijdens de medicatiedeelrondes komen, worden gebruikt 

als input voor interne audits medicatieveiligheid die eind 2019 zullen worden uitgevoerd nadat de groep 

interne auditoren begin oktober een scholing “risicogerichte interne audits met waarderende insteek” zal 

hebben gevolgd.  
 

Het digitaal aftekenen van Medimo deellijsten is in augustus 2019 gestart als pilot op de afdelingen 

Plato en Coornhert. Deze werkwijze blijkt een stuk efficiënter en een verbetering van de 

medicatieveiligheid doordat het systeem een signaal geeft wanneer medicatie niet gedeeld of 

afgetekend is. Besloten is om de pilot uit te breiden. 

Het heeft helaas nog niet direct geleid tot minder MIC meldingen medicatie. Dit kan te maken 

hebben met het feit dat de tijd om medicatie af te tekenen nog krap blijkt te zijn (1,5 uur). Als een 

cliënt nog ligt te slapen of van de afdeling af is, lukt het niet altijd om binnen dit tijdsbestek de 

medicatie alsnog te geven. Het systeem blokkeert dan helaas. Momenteel wordt gekeken hoe deze 

tijd om af te tekenen kan worden verruimd. 
 

De medicatiereviews door de apotheek en de specialisten ouderengeneeskunde (SO) vinden 1x per 

kwartaal plaats; ook met de nieuwe apotheek is dit inmiddels opgepakt en worden als zeer 

waardevol ervaren. Antipsychotica- en antibioticagebruik komt tijdens deze medicatiereviews 

uitgebreid aan de orde. Er wordt naar kwaliteit gekeken maar ook naar kostenaspecten. 

Farmacotherapeutisch Overleg (FTO) met de apotheek en eventuele huisartsen vindt vanaf 

september 2019 structureel plaats door de artsen van Novicare. 
 

Resultaten overige voorgenomen acties 2019: 

Aanstellen extra kwaliteitsverpleegkundige: dit is gerealiseerd in de vorm van verpleegkundigen 

met de focus op kwaliteit. Zo is er niet 1 verpleegkundige maar op meerdere afdelingen een 

verpleegkundige met uren die geoormerkt zijn om te werken aan kwaliteit. 
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Voorgenomen actie 2020 ev: Continue en systematische aandacht voor medicatieveiligheid. De 

meldingsbereidheid is groot, het aantal fouten neemt nog niet af. De verpleegkundigen met focus op 

kwaliteit waarvoor extra middelen zijn aangevraagd spelen hierin ook een belangrijke rol (zie voor 

fte H2.4) 

Project starten met Medido medicijndispencers voor VPT cliënten. 

4.2  Decubituspreventie  
Resultaten acties 2019 
Zorggroep Reinalda werkt al jaren op een systematische wijze en inhoudelijk gedreven aan 
kwaliteitsverbetering. Dit gebeurt via kortdurende, cyclische processen. Decubitus preventie wordt vanuit 
het kwaliteitskader beschreven als regelmatige monitoring (in ieder geval 2x per jaar) van huid(letsel), 
voedingstoestand, mondzorg, incontinentieletsel bij alle cliënten, met name die bedlegerig of immobiel zijn.  
 
Het doel van de meting is om te bekijken waar er op kwaliteitsniveau verbetering kan worden geboden en 
hierbij de veiligheid voor onze cliënten te waarborgen. Ook is goed om op deze manier via cycli onze 
voortgang in de gaten te houden en hierbij scherp te blijven op de gezondheidsrisico’s. 
De meting in augustus 2019 is verricht bij 151 bewoners in het Reinaldahuis. Het percentage decubitus 
totaal kwam op 8,6%. Het percentage bewoners met decubitus graad II of hoger is 3.3%. 
In vergelijking met het onderzoek van november/december 2018 waarbij de prevalentie van decubitus 
graad II of hoger stond op een percentage van 1.4% is een stijging zichtbaar van 1.9%. 
Interessant hierbij is dus om uit te zoeken waar deze stijging vandaan komt en welke oorzaken hierbij 
horen. In vergelijking met landelijke cijfers uit 2017 hebben wij echter nog steeds een 10% lagere score.  
 
De aanbevelingen n.a.v. het onderzoek zijn als volgt: 

1. Vermeld in de rapportage en Zorgleefplan waar en wanneer de decubitus is ontstaan. 
2. Vermeld in het Zorgleefplan bij een verhoogd risico op decubitus de specifieke acties om decubitus 

te voorkomen. 
3. Vermeld in het Zorgleefplan de behandeling van de decubitus. Vermeld nog steeds de preventieve 

maatregelen als de decubitus is verdwenen.  
4. Evalueer wekelijks het effect van je acties en preventieve maatregelen. 
5. Maak de decubitus of het verhoogde risico bespreekbaar met de cliënt en kijk wat hij/zij zelf kan 

doen. 
 

Voorgenomen actie 2020 ev: In 2020 wordt de decubitus prevalentiemeting tweemaal uitgevoerd 

en wordt aan de hand van casuïstiekbesprekingen gekeken hoe decubitus nog meer kan worden 

voorkomen. De kwaliteitsverpleegkundige speelt hierin een belangrijke rol. Extra middelen 

aangevraagd voor uitbreiding uren wondverpleegkundige (0,4 fte). 

4.3  Gemotiveerd gebruik van vrijheidsbeperkende maatregelen  
De alternatievenbundel van Vilans is besproken in de M&M commissievergadering en door de 

projectleider Wet Zorg & Dwang (WZD) verspreid op de afdelingen. Op de somatische afdelingen 

worden vrijheidsbeperkende middelen en maatregelen alleen gebruikt op eigen verzoek. Deze 

worden iedere 3 maanden geëvalueerd met het zorgteam en de artsen.  

 

De WZD, die de BOPZ-wet gaat vervangen heeft veel consequenties en het beleid, procedures en 

protocollen die we nu gebruiken zullen aangepast moeten worden. Uitgangspunt van de wet is dat 

onvrijwillige zorg voor mensen met psychogeriatrische problematiek zoveel mogelijk moet worden 

voorkomen. 

De projectleider WZD is gestart met een oriëntatie op de nieuwe wetgeving d.m.v. het lezen van de 

wet, nieuwsbrieven en bezoeken van symposia. Inmiddels is er een projectgroep binnen ZGR gestart, 

bestaande uit vertegenwoordigers van toekomstige gebruikers, die een belangrijke taak krijgen in de 

implementatie van het project. Ook in de regio is met collega’s een regiogroep opgezet met als doel 

om elkaar goed te informeren en waar mogelijk samen te werken op het gebied van beleid, scholing 

en, in een later stadium, samen te werken / waar te nemen om de wet goed uit te voeren. 
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Omdat de wet veel omvat zal in de komende periode de zorg – welzijn – behandel teams al voorzien 

worden van de toekomstige richtlijnen “zorgplan opstellen” en de alternatievenbundel voor onvrijwillige 

zorg. In het najaar komen er voorlichtingsbijeenkomsten en/of scholing voor medewerkers, cliënten, 

mantelzorgers en vrijwilligers (welzijn en zorg).  

 

Op Plato (gesloten afdeling) wordt vrijheidsbeperking ingezet bij cliënten met een RM (rechterlijke 

machtiging) of IBS (inbewaringstelling). Hiervoor wordt altijd de goedkeuring van de familie 

gevraagd. Het zorgteam gaf aan dat de alternatievenbundel op Plato nog niet veelvuldig wordt 

gehanteerd.  

 

De M&M commissie heeft in 2019 wederom een interne audit van het zorgdossier uitgevoerd op de 

registratie van de vrijheidsbeperkende middelen en maatregelen. De bevindingen die in de vorige 

audit gemaakt zijn, bleken nu opgelost. 

 

Resultaten voorgenomen acties 2019: 

Aanstellen projectleider zorgverbetering (voor o.a. WZD): dit is gerealiseerd. 

Extra uren voor kwaliteitsverpleegkundige: zie H4.1 medicatieveiligheid.  

Aanstellen verpleegkundig specialist: dit is gerealiseerd door opleidingsbudget te creëren voor een 

verpleegkundig specialist. Zij is nu in dienst van Novicare, de behandeldienst die door Zorggroep 

Reinalda wordt ingehuurd. De verpleegkundig specialist kijkt met een medische achtergrond naar 

lichamelijke/geestelijke klachten en is wettelijk bevoegd om een behandeling te starten, bijvoorbeeld 

met medicijnen. 

 

Voorgenomen actie 2020 ev: De registratie van het gebruik van vrijheidsbeperkende middelen en 

maatregelen zal ook in 2019 goed worden gemonitord. Voor de komst van de Wet Zorg & Dwang is 

een implementatieplan ontwikkeld door de in 2019 aangestelde projectleider zorgverbetering. Het 

beter hanteren van de alternatieven bundel zal gecoacht worden door FOK verpleegkundigen. Voor 

deze functionarissen zijn extra uren aangevraagd (zie H2.4 voor fte). 

4.4  Advance care planning  
De vanuit het Kwaliteitskader verplichte indicator “preventie van acute ziekenhuisopname” is 

vervangen door de indicator “Advance care planning”. Voor het zoveel als mogelijk voorkómen van 

acute ziekenhuisopnames is een doorlopend gesprek met cliënt en familie nodig over de door hen 

gewenste en medisch gezien mogelijke zorg, ook rondom het levenseinde. Met de nieuwe indicator 

wordt gemeten in hoeverre deze afspraken zijn vastgelegd in het zorgdossier. 

De gezamenlijke afspraken over behandeling en zorg rond het levenseinde zijn eind 2018 

gemonitord in het elektronisch zorgdossier. Gekeken is naar de ingevulde en ondertekende 

wilsverklaring. Deze is bij de somatische cliënten in 97,4% van de dossiers aangetroffen en bij de 

PG cliënten in 97,1% van de dossiers. Dit meten we begin 2020 wederom. 

Resultaten voorgenomen acties 2019: 

De Specialisten Ouderengeneeskunde leggen de wensen rondom zorg en behandeling rondom het 

levenseinde direct vast bij de intake. Dit is gerealiseerd. 

Verlaging gebruik psychofarmaca: uitgevoerd door Specialist Ouderengeneeskunde met 

aandachtsfunctionaris medicatieveiligheid Plato. Ook deze actie zal worden voortgezet door de 

artsen van Novicare. 

 

Voorgenomen actie 2020 ev: Novicare zet deze werkwijze voort in 2019. 
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5. Leren en verbeteren van kwaliteit  
Wij beoordelen zelf de mate waarin wij voldoen aan het thema Leren en verbetering van kwaliteit als:  

          

5.1  Samen leren, waaronder deel uitmaken van lerend netwerk  

5.1.1 Lerend netwerk  
 

Zorggroep Reinalda vormt een lerend netwerk met Zorgcentra Meerlanden, Zorgcentra Aelsmeer 

en PCSOH. In 2019 heeft op kwartaalbasis overleg plaatsgevonden met bestuurders van het 

lerend netwerk. Afwisselend op locatie van één van de vier deelnemers. Onderwerpen die zijn 

besproken zijn o.a. intervisie en onderwerpen als omgaan met IGJ, RVT en media. Daarnaast 

hebben zij gesproken over ICT, outsourcing, werken met minder managers, terugdringen van het 

verzuim, oefening en locaties bij calamiteiten, arbeidsmarktproblematiek, werken aan 

kwaliteitsplan en kwaliteitsverslag, wel of geen eigen behandeldienst hebben en het delen van 

gevoelige informatie verkregen in het netwerk. Tot slot hebben zij een intentieovereenkomst 

ondertekend om de samenwerking te bekrachtigen. 

 

Daarnaast is er binnen het lerend netwerk ook contact tussen andere functionarissen dan de 

bestuurders: kwaliteit, zorg, facilitair en control/financiën. De kwaliteitsfunctionarissen van de vier 

organisaties uit het lerend netwerk zijn in februari, juni, september en november 2019 bijeen geweest 

De onderwerpen die aan de besproken zijn: 

• Kwaliteitsverslag 2018 en 2019 en Kwaliteitsplan 2019 en 2020; planning en uitwisseling  

• Indicatoren basisveiligheid  

• Interne audits  

• Kwaliteitskader wijkverpleging 

• Wet zorg&dwang 

De kwaliteitsfunctionarissen zijn gestart met het maken van een plan hoe over en weer audits gehouden 

kunnen worden om zo op een andere wijze van elkaar te kunnen leren. 

 

Resultaten voorgenomen acties 2019: 

Uitbouwen lerend netwerk: door de VAR is in oktober 2019 wederom een symposium georganiseerd welke 

ook toegankelijk was voor leden van het lerend netwerk. In de regio Kennemerland heeft Zorggroep 

Reinalda in juni 2019 in samenwerking met een aantal andere zorgorganisaties en de koepelorganisatie 

Samen voor Betere Zorg (VBZ) het ZIN festival georganiseerd. Een festival gericht op het delen van kennis 

en ervaringen om zin te krijgen of te houden in het werk. 

 

Voorgenomen actie 2020 ev: Uitbouwen lerend netwerk op de verschillende dimensies (verdieping 

en verbreding) door bijwonen bijeenkomsten en scholingen over en weer, meer uitwisseling van 

instrumenten, methodieken en medewerkers. Extra uren zijn opgenomen voor deelname aan 

dergelijke bijeenkomsten voor medewerkers door de organisatie heen. 

5.1.2 Samen leren binnen de organisatie  
Het samen leren binnen de organisatie willen we stimuleren. Hiertoe hebben we de volgende 

afspraken gemaakt: 

1. De fundering van samen leren en verbeteren wordt gevormd door de verplichte scholingen die 
voor iedereen gelden om een basisniveau van kwaliteit en veiligheid te kunnen garanderen.  

2. We werken systematisch aan het organisatie- en teamklimaat; een prettig organisatie- en 

teamklimaat/ teamdynamiek zorgt voor gezondere medewerkers die bereid zijn om aan hun 

team, aan henzelf en hun vak te werken.  

3. Teams geven bij het maken van de begroting ook wensen aan voor opleidingen die specifiek 

zijn voor hen. Daarin wordt dan een keuze gemaakt. 

Uitwisseling met lerend netwerk is één van de mogelijkheden (zie ook H5.2.1 Lerend netwerk).  

4. Teams kunnen gebruik maken van intervisiebegeleiding door de maatschappelijk werkende, 

praktijkopleider of geestelijk verzorger.  
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Resultaten voorgenomen acties 2019: 

Samen leren binnen de organisatie vindt eveneens plaats door participatiekliniekbijeenkomsten. 

Hierin ervaren medewerkers hoe het is om afhankelijk te zijn door handicaps aangemeten te krijgen 

waarmee ze moeten eten, drinken, lopen en converseren. In 2019 zijn vier workshops 

georganiseerd voor nieuwe medewerkers.  

De humanistisch raadsvrouw heeft in 2019 twee keer een ‘broodje ethiek’ georganiseerd.  

Dit is een gestructureerde gespreksmethode om een moreel vraagstuk of dilemma vanuit de 
verschillende perspectieven van alle betrokkenen te bekijken. Het groepsgesprek wordt gevoerd aan 
de hand van een concrete ervaring. De methode zorgt voor het ontwikkelen van sensitiviteit voor 
morele kwesties, toename van inlevingsvermogen in andere betrokkenen, verbeteren van onderlinge 
communicatie en reflectie op de eigen professionaliteit”.  

In de teams zijn drie verpleegkundigen met focus op kwaliteit benoemd. Zij kunnen een deel van hun 

uren specifiek wijden aan kwaliteitsverbetering.  

Intervisie 

Intervisie was voor veel medewerkers onbekend. Aan de hand van de oplossingsgerichte 

intervisiemethode wordt dieper ingegaan op het handelen in een bepaalde casuïstiek waar 

medewerkers individueel mee te maken hebben. In de hulpverlening is het belangrijk om met 

aandacht te blijven kijken naar je eigen handelen. Met en van elkaar leren door op een reflectieve 

manier de achtergronden en oorzaken te onderzoeken, waardoor je beter zicht krijgt op je eigen 

functioneren en vaardigheden.  

Iedere deelnemer brengt een casus in. Gezamenlijk wordt besloten welke casus wordt behandeld. 

Onderwerpen die genoemd worden in de ingebrachte casussen zijn heel divers. Denk daarbij aan 

communicatie en samenwerking op de werkvloer, werkdruk (beleving), eenduidig werken en het 

delen van verantwoordelijkheid met collega’s. Onderwerpen betreffende cliënten zijn bejegening van 

bewoner naar de zorg medewerkers, cultuurverschillen, taalbarrière en communicatie binnen de 

zorgdriehoek.  

In 2019 heeft er zestien keer een intervisiebijeenkomst plaatsgevonden met een aantal intramurale 

en extramurale medewerkers. 

Ook voor de andere disciplines (administratie, HR, staf en facilitaire dienst) wordt 4 uur intervisie 

verplicht gesteld voor 2020. 

Krachtgericht werken 

Het samen leren binnen de organisatie zal verder ontwikkeld worden door te gaan werken met 

zelfstandige teams en een omslag naar “krachtgericht werken”. Deze beweging hebben we in 2018 

voorbereid en is in 2019 verder geïmplementeerd. 

Onder “Krachtgericht werken” verstaan wij het werken in zelfstandige teams, waarbij medewerkers 

zelf verantwoordelijk zijn voor het organiseren van het werk, bijvoorbeeld in de zorg. Ook zijn teams 

zelf verantwoordelijk voor besluitvorming en overleg, voor bepaalde keuzes rond scholing en 

deskundigheidsbevordering en voor de bereikte resultaten. Iedere medewerker heeft de 

professionele verantwoordelijkheid om een toegevoegde waarde te leveren in het zelfstandige team. 

Denk hierbij aan het vertegenwoordigen van een bepaald kennisgebied in je team, bijvoorbeeld 

medicatieveiligheid of zorgtechnologie.  

Iedere medewerker heeft de professionele verantwoordelijkheid een toegevoegde waarde te leveren 

in het zelfstandige team. Enerzijds is er in het team aandacht voor de competenties van de 

individuele medewerker, waarbij wordt uitgegaan van de kracht/ competenties van de individuele 

medewerker. Anderzijds is de medewerker zelf verantwoordelijk voor de ontwikkeling van haar of 

zijn talenten in het team.  

De medewerker formuleert zijn/ haar eigen leerbehoeftes, leeraanpak en leerproblemen. De 

medewerker is hierbij zelf verantwoordelijk dat hij of zij specifieke vakkennis op peil houdt. 

Zorggroep Reinalda faciliteert deze ontwikkelingen in de verschillende fasen van het 

implementatietraject. Alle teams krijgen teamcoaching.  
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Voorgenomen actie 2020 ev: Het succes van de workshops participatiekliniek wordt voortgezet in 

2019 en gecombineerd met de introductiebijeenkomsten nieuwe medewerkers. 

Voorgenomen actie 2020 ev: Uitbreiding verpleegkundigen met focus op kwaliteit zodat ieder 

zorgteam een FOK verpleegkundige heeft (zie voor fte H2.4). 

Voorgenomen actie 2020 ev: De omslag naar Krachtgericht werken heeft vanaf voorjaar 2019 

plaatsgevonden. Teams blijven teamcoaching ontvangen. Ook blijft intervisie beschikbaar. 

 

Stuurgroep kwaliteit 

De stuurgroep kwaliteit die eind 2018 is gevormd, is in 2019 twaalf keer bijeen geweest. Input vanuit 

de HKZ audit, het IGJ bezoek, MIC- en MIM-meldingen, klachten en datalekken is gebruikt om een 

aantal opdrachtformuleringen te maken en deze uit te zetten naar de aandachtsfunctionarissen 

vanuit de voorgaande kwaliteitscommissies. De aandachtsfunctionarissen hebben de voortgang van 

de verbeterprojecten steeds teruggekoppeld naar de stuurgroep. Ook signalen van knelpunten en 

verbeterpunten vanuit de teams kwamen via de aandachtsfunctionarissen weer bij de stuurgroep 

kwaliteit. Zo werd de stuurgroep goed gevoed met informatie, kon resultaten op de 

verbeterprojecten monitoren en weer nieuwe opdrachten uitzetten. 

Voor de tijdsinvestering die het uitwerken van deze verbeteropdrachten met zich meebrachten zijn 

extra gelden gebruikt die zijn aangevraagd in 2019. Ook de verpleegkundigen met focus op kwaliteit 

namen per toerbeurt deel aan de bijeenkomsten van de stuurgroep kwaliteit zodat een goede 

samenwerking met deze FOK-groep is ontstaan. 

VAR 

De VAR speelt binnen Zorggroep Reinalda een sleutelrol in de ontwikkeling van verpleegkundigen en 

verzorgenden en geeft (on) gevraagd advies aan de bestuurder over zorginhoudelijk beleid. De positie 

van de VAR is in het nieuwe organogram opgenomen naast de OR en cliëntenraad.  

Het eerste half jaar van 2019 heeft de VAR zijn taken niet goed kunnen uitvoeren door andere prioriteiten 
die voortkwamen uit de organisatieverandering; vanaf het derde kwartaal is dit wel gelukt. De VAR is een 
betrouwbare samenwerkingspartner voor de bestuurder. Op 17 oktober organiseerde de VAR een 
symposium met als thema Samen en Tolerant, gebaseerd op de kernwaarde van de organisatie. Bij dit 
symposium is het lerend netwerk uitgenodigd. Het symposium is geëvalueerd door middel van een 
enquête. De waardering voor het gehele symposium was zeer goed. Het feit dat de sprekers voornamelijk 
uit eigen organisatie komen wordt gezien als een meerwaarde. Met de VAR van Meerlanden, een 
organisatie uit het lerend netwerk, zijn er contacten gelegd, ideeën uitgewisseld en structurele afspraken 
gepland. 
Er heeft een wisseling plaatsgevonden in de samenstelling van de VAR. Een nieuwe voorzitter en een 

nieuw lid zijn tot de VAR toegetreden. De bezetting van de VAR is nu voltallig. Het professionaliseren 

van de VAR bestaat o.a. uit een op maat georganiseerde scholing door CC-zorgpartners en staat 

gepland voor december 2019 / januari 2020.  

De bestuurder heeft advies gevraagd over anders opleiden, betrokkenheid en aanwezigheid bij 

opleiden, organisatieverandering en uitbesteden medische dienstverlening. De VAR heeft een advies 

geschreven over anders opleiden en dit is in oktober aan de bestuurder gepresenteerd. Voor dit 

advies is de achterban geraadpleegd d.m.v. 13 interviews gehouden onder de zorgmedewerkers 

binnen de zorgteams intra- en extramuraal.  

De VAR wordt net als de OR en de cliëntenraad als eerste geïnformeerd over organisatiewijzigingen, 

zoals wijziging medische zorgverlening, tussentijdse evaluatie organisatiewijziging en rapportage IGJ. 

Er is ruimte voor uitwisseling van ideeën en advies met de bestuurder. 

 

Resultaten voorgenomen acties 2019: 

Evalueren stuurgroep kwaliteit door bestuurder/MT: dit vindt eind 2019 plaats. 

Deskundigheidsbevordering interne auditoren: training heeft in oktober plaatsgevonden. 

Projectleider zorgverbetering: is aangesteld (zie ook H4.3). 

VAR thema avond: vond plaats op 17 oktober 2019.  

Voorgenomen actie 2020 ev: Extra uren aangevraagd voor aandachtsfunctionarissen kwaliteit 

voor het uitvoeren van verbetertrajecten. Voortzetting extra gelden 2019.  
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Extra middelen aangevraagd voor uitbreiding projectleiders zorgverbetering (0,6 fte) 
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HKZ certificering  

In 2019 heeft een tussentijdse audit van het HKZ keurmerk plaatsgevonden. Zorggroep Reinalda 

voldoet wederom aan de eisen van de volgende normen:  

• HKZ Norm Verpleeghuizen, Verzorgingshuizen en Thuiszorgorganisaties: 2015  

• HKZ Norm Verpleeghuizen, Verzorgingshuizen en Thuiszorgorganisaties, Onderdeel 

Bemiddeling: 2015  

• HKZ Norm Algemeen Organisatiedeel rubrieken 4 t/m 9: 2015  

De audit is met goed resultaat doorlopen. Naast het feit dat de bevindingen van vorig jaar naar 

behoren zijn opgepakt heeft de auditor een aantal positieve punten genoemd: stuurgroep kwaliteit; 

cliënten-vertrouwenspersoon vindbaar; dagelijkse dag-afsluiting Multatuli/Erasmus; 

persoonsgerichte zorg op veel fronten (o.a. roze loper en in één oogopslag ZLP); veel ‘reuring’ in het 

gebouw (o.a. de beweeg-dag); ZIN festival mooi initiatief; reorganisatie en aansluiting Carante 

Groep om organisatie toekomstbestendig te maken. 

Tijdens de audit is slechts 1 tekortkoming gesignaleerd. Deze betrof het proces van de interne 

audits. Hiervoor lag al een verbetervoorstel met scholing klaar. Voortaan zal worden gewerkt met 

een dynamische auditplan. 

Daarnaast zijn er 6 observaties gemaakt en 2 mogelijke verbeteringen aangegeven. Voor de 

tekortkomingen en observaties is een plan van aanpak gemaakt dat regelmatig op voortgang wordt 

gemonitord door de kwaliteitsfunctionaris in de stuurgroep kwaliteit.  

Daarnaast wordt het Kwaliteitsmanagementsysteem up to date gehouden door bewaking van de 

revisietermijnen van documenten door de Kwaliteitsfunctionaris.  

5.1.3. Algemene Verordening Gegevensbescherming  
De Functionaris Gegevensbescherming (FG) heeft in 2019 de volgende taken uitgevoerd: 

 Declaration of Accountability opgesteld en deze laten auditen door adviesbureau Kader. De audit is 

positief verlopen: de auditor heeft vastgesteld dat Zorggroep Reinalda op hoofdlijnen goed voldoet 

aan de eisen van de wet. “Er is veel aandacht besteed aan de inrichting van privacy en de 

organisatie streeft aantoonbaar naar verbetering en optimalisatie van privacy voor alle 

betrokkenen”, aldus het auditrapport. We gaan in elk geval met drie verbeterpunten aan de slag: 

meervoudige toegangscontrole niet bij alle systemen gerealiseerd, analyse datalekken en 

camera/personeelsvolgsysteem. 

 Drie dossiers aangeleverd die zijn opgevraagd door cliënten en/of hun nabestaanden; één dossier 

ingezien door echtgenoot van overleden cliënt. 

 Het verwerkingsregister continu up-to-date gehouden bij nieuwe verwerkingen van bijzondere 

persoonsgegevens. 

 Voor twee nieuwe verwerkers een DPIA uit laten voeren door de dossierhouder. 

 Verwerkingsovereenkomsten beoordeeld van nieuwe organisaties die bijzondere 

persoonsgegevens gingen verwerken. 

 Bewustwording medewerkers; veel vragen beantwoord en instructie gegeven aan medewerkers 

o.a. m.b.t. veilig mailen met de andere organisaties buiten Zorggroep Reinalda. 

 Twaalf meldingen van (vermeende) datalekken in het datalekregister verwerkt en met de 

stuurgroep kwaliteit beoordeeld op de omvang, impact en het al dan niet melden bij de Autoriteit 

Persoonsgegevens en/of betrokkenen. Hiervan vijf meldingen gemeld bij de Autoriteit 

Persoonsgegevens en bij de betrokkenen. Maatregelen getroffen om deze datalekken in de 

toekomst te voorkomen. 

Resultaten voorgenomen acties 2019: 

Extra uren voor FG; bewustwording, dataportibiliteit, inzage dossiers en opstellen en laten auditeren 

Declaration of Accountability (DoA): dit is gerealiseerd. 
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Voorgenomen actie 2020 ev: De Functionaris Gegevensbescherming zal vanaf 2020 door de 

Carante groep worden geleverd. Bij Zorggroep Reinalda zal een coördinator informatiebeveiliging 

worden aangesteld die mogelijke datalekken blijft monitoren en zorgt voor een continue 

bewustwording bij de medewerkers op het gebied van Privacy en Informatiebeveiliging. Ook zal 

deze coördinator ondersteuning bieden bij verzoeken van cliënten om dataportibiliteit en inzage in 

dossiers. 
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6. Leiderschap, governance en management  
Wij beoordelen zelf de mate waarin wij voldoen aan dit thema uit het kwaliteitskader als:  

          

In het kwaliteitskader verpleeghuiszorg worden zes thema’s onderscheiden als het gaat om 

Leiderschap, governance en management.  

1. Visie op zorg  

2. Sturen op kernwaarden  

3. Leiderschap en goed bestuur  

4. Rol en positie interne organen en toezichthouder(s)  

5. Inzicht hebben en geven  

6. Verankeren van medische, verpleegkundige en psychosociale expertise.  

 

In 2019 heeft Zorggroep Reinalda (ZGR) op onderstaande wijze gewerkt aan het onderdeel 

Leiderschap, governance en management en heeft hiermee de volgende resultaten bereikt. ZGR 

volgt de Zorgbrede Governance Code.  

Ad 1 en 2. Visie op zorg en sturen op kernwaarden  

De missie, visie en kernwaarden zijn in 2017 geherformuleerd. In 2019 hebben wij een strategieplan 

gemaakt voor de periode 2019-2022 met als motto “Ruimte om het eigen leven te leiden”. Het 

strategieplan kwam – geheel in lijn met onze kernwaarde ‘Samen’ – tot stand met het 

managementteam (MT), de raad van toezicht, een vertegenwoordiging van de cliëntenraad, de 

ondernemingsraad, de verpleegkundige adviesraad en medewerkers vanuit onze hele organisatie. 

Het document is de afronding van een mooi proces. Tegelijkertijd is het een start en een kompas: 

voor het bieden van nog meer kwaliteit aan cliënten en bewoners, voor het creëren van een plek 

waar het prettig werken en ontwikkelen is en voor het bouwen aan een toekomstbestendige 

zelfstandige organisatie op humanistische grondslag. Het strategieplan inclusief Kaderbrief 2020 is 

opgenomen in de bijlage. 

Ad3. Leiderschap en goed bestuur  

De bestuurder heeft de NVZD accreditatie voor zorgbestuurder behaald per 1 september 2019. De 

accreditatie geldt 5 jaar. 

De bestuurder is bij zoveel mogelijk activiteiten en bijeenkomsten aanwezig en houdt de organisatie 

tweewekelijks via een mail op de hoogte van hetgeen in het MT besproken is. Bovendien houdt zij 

(letterlijk en figuurlijk) een open-deuren beleid: inbreng en ideeën worden gewaardeerd. Speciale 

spreekuren nodigen medewerkers nog nadrukkelijker uit om met de bestuurder in gesprek te gaan. 

In 2019 zijn er vier medewerkerslunches en high tea’s georganiseerd om het gesprek tussen de 

bestuurder en medewerkers te stimuleren. Ook is de bestuurder aanwezig op de 

introductiebijeenkomsten die georganiseerd worden voor nieuwe medewerkers. Aandachtspunten 

die vanuit nieuwe medewerkers worden ingebracht worden meegenomen naar de betreffende 

afdelingen. 

We zoeken naar nieuwe en betere manieren om met onze cliënten en hun naasten in gesprek te 

gaan. Daartoe hebben we onder andere dialoogdiners per team georganiseerd. Ook is de 

bestuurder aanwezig bij informatiebijeenkomsten die georganiseerd worden voor nieuwe bewoners. 

Aandachtspunten die door hen worden ingebracht worden mee terug genomen naar de managers 

met het verzoek om te verbeteren. Klachten van cliënten en/of hun naasten worden per kwartaal 

geëvalueerd samen met cliëntvertrouwenspersoon.  

Het samen leren en verbeteren staat hoog op de agenda bij ons. Ruimte (in tijd) en ruimte om fouten 

te maken en nieuwe dingen te leren (leercultuur) zijn hierbij belangrijke voorwaarden. Er zijn daarom 

extra middelen gevraagd om ruimte te geven in tijd voor medewerkers in de zorg. Daarnaast heeft in 
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2019 een organisatiewijziging plaatsgevonden die gericht is op zelfstandige teams en “Krachtgericht 

werken”. Dit brengt een leercultuur met meer zelfstandigheid en regie op de eigen ontwikkeling met 

zich mee. Teamcoaches, geworven binnen de eigen organisatie, hebben trainingen gehad en 

ondersteunen de verschillende teams bij de nieuwe manier van werken. 

De Raad van Bestuur is actief in regionale en landelijke samenwerking. De bestuurder neemt op 

verzoek van minister de Jonge deel aan de klankbordgroep verpleeghuiszorg. Met regionale 

partners werken we samen in de uitvoering van gezamenlijke projecten rondom de regionale 

kwaliteitsgelden. Enkele voorbeelden daarvan zijn het opzetten van een kennis- en 

expertisecentrum, project rondom instroom/doorstroom/uitstroom acute zorgvraag en versnelde 

indicatiestelling, ondersteuning regionale griepcampagne, digivaardig in de zorg en een project 

rondom de inzet van buitenlandse vakkrachten. In het voorjaar werd het ZIN-festival georganiseerd 

om inspiratie te bieden voor alle medewerkers van de verschillende zorgaanbieders. Samen met de 

andere VVT aanbieders in de regio Kennemerland tekenden we voor een netwerksamenwerking en 

Visie op ouderenzorg. Met vier van deze partners is op 2 oktober een bijeenkomst georganiseerd 

waarin de Raden van Toezicht en de bestuurders aanwezig waren met als thema “Toezicht op 

regionale samenwerking”. Daarnaast zijn we een van de participanten van de Regiovisie huiselijk 

geweld en kindermishandeling regio Kennemerland. Tot slot maakt Zorggroep Reinalda deel uit van 

een lerend netwerk met Zorgcentra Meerlanden, PCSOH en Zorgcentra Aelsmeer.  

Daarnaast stond 2019 in het teken van de voorbereiding bij de aansluiting bij de Carantegroep, een 

landelijk samenwerkingsverband van 14 VVT en gehandicaptenorganisaties op het gebied van o.a. 

ICT, HR en administratie.  

Ad 4. Rol en positie interne organen en toezichthouder(s)  

Zorggroep Reinalda organiseert “tegenkracht” op verschillende manieren: 

 Regulier overleg met OR, Cliëntenraad en VAR. De VAR hebben wij ook statutair verankerd in 
onze organisatie. 

 Regulier overleg met de Raad van Toezicht. Daarnaast heeft de Raad van Toezicht twee 
werkbezoeken afgelegd (thema “vrijwilligers” en “veiligheid”). Ook is een inspirerende 
masterclass over verandering gegeven waaraan RvT, MT en teammanagers deelnamen.  

 Naast het overleg met de Cliëntenraad is er een Cliëntenpanel waarmee enkele malen per jaar 
overlegd wordt.  

 De bestuurder neemt deel aan een intervisiegroep voor bestuurders en een intervisiegroep voor 
toezichthouders in de zorg. Bestuurder wordt gecoacht door bestuurder uit andere regio en 
andere sector.  

 Er zijn in 2019 vijf dialoogdiners georganiseerd waarbij de bestuurder tijdens een diner in 
gesprek gaat met mantelzorgers en familie van cliënten.  

 In 2019 heeft het eerste spiegelgesprek plaatsgevonden. Deze methode zorgt ervoor dat het 
verhaal van cliënten en hun naasten de ruimte krijgt en dat medewerkers vanuit een luisterende 
houding zoeken naar verbeterpunten om beter aan te sluiten bij de wensen en belevingswereld 
van cliënten en hun naasten. 

  

Ad 5. Inzicht hebben en geven  

Sinds 2018 wordt gewerkt met een stuurgroep kwaliteit met de kwaliteitsfunctionaris als voorzitter, 

die de aandachtsfunctionarissen vanuit de 6 commissies (plus ECD commissie en de Privacy en 

Informatiebeveiliging commissie) kwaliteitsopdrachten verstrekt. Opdrachten kunnen teamgebonden 

zijn, maar ook organisatiebreed worden opgezet. In 2019 hebben we het systematisch werken aan 

kwaliteitsverbetering verder ontwikkeld door met de kwaliteitsmiddelen verschillende 

verpleegkundigen met focus op kwaliteit in de teams te benoemen. Daarmee willen we het werken 

volgens de PDCA-cyclus verder versterken. 



  26 

Zorggroep Reinalda vormt een lerend netwerk met Zorgcentra Meerlanden, Zorgcentra Aelsmeer en 

PCSOH. In 2019 heeft op kwartaalbasis overleg plaatsgevonden met bestuurders van het lerend 

netwerk. Zie ook 5.1.1.  

De raad van bestuur en de MT-leden zijn regelmatig op de werkvloer geweest in 2019, onder andere 

in de vorm van stages. Ook komt de Raad van Toezicht zoals gezegd tweemaal per jaar op 

werkbezoek. Daarnaast vindt er jaarlijks een gemeenschappelijke bijeenkomst plaats met het MT, 

RvB en de RvT. In 2019 waren ook de teammanagers hierbij aanwezig. Het kwaliteitsdashboard 

hebben wij verder ontwikkeld.  

Ad 6. Verankeren van medische, verpleegkundige en psychosociale expertise  

De VAR is statutair verankerd in onze organisatie. De bestuurder heeft structureel overleg met de 

VAR. Ook de Raad van Toezicht heeft minimaal 1x per jaar een overleg met de VAR. De VAR heeft 

ook in 2019 een symposium georganiseerd met als thema “Samen en tolerant”. Aan de VAR is 

advies gevraagd rondom de organisatiewijziging en het uitbesteden van de medische 

dienstverlening. De VAR heeft eveneens advies gegeven over scholing en deelname aan scholing. 

De behandeldienst viel in 2019 onder de aansturing van de bestuurder en na de organisatiewijziging 

in april 2019 onder de aansturing van de teammanager behandeling en ondersteuning. Er is een 

gestructureerd overleg tussen de bestuurder en de artsen/specialisten ouderengeneeskunde 

aangaande medische zaken.  

Resultaten voorgenomen acties 2019: 

VAR thema avond 17 oktober 2019 (zie ook H5.1.2). Gerealiseerd. 

Medewerkerslunches en dialoogdiners: gerealiseerd 

Aanstelling projectleider mantelzorgbeleid en familieparticipatie: dit is gerealiseerd. 

Voorgenomen actie 2020 ev: Voortzetting dialoogdiners en start spiegelgesprekken. Projectleider 

mantelzorgbeleid voortzetting. 
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7.  Personeelssamenstelling  
7.1  Personeelssamenstelling  
De mate waarin wij naar ons eigen oordeel voldoen aan de eisen uit het Kwaliteitskader op het 

terrein van Personeelssamenstelling is:  

          
    
Net als andere zorginstellingen in de regio merken wij dat het lastig is om voldoende en voldoende 

gekwalificeerd personeel te werven en te behouden. Het afgelopen jaar hebben wij gezien dat het aantal 

medewerkers ongeveer hetzelfde is gebleven, maar er heeft wel een kwaliteitsverschuiving 

plaatsgevonden: de mensen die onze organisatie verlieten waren hoger opgeleid dan de mensen die dit 

jaar bij onze organisatie zijn komen werken.  

 

Wij hebben maken echter andere keuzes dan voorheen waardoor er in 2019 is een duidelijke verbetering 

zichtbaar rond het inzetten van voldoende en voldoende gekwalificeerd personeel. Zo kijken we kritisch 

naar de taakverdeling tussen verpleegkundigen, verzorgenden IG en andere medewerkers en passen wij 

de taakverdeling zo aan dat verpleegkundigen en verzorgenden IG specifiek worden ingezet op taken 

waar hun deskundigheid voor nodig is. Taken die andere zorgmedewerkers kunnen doen, worden door 

hen gedaan. Daarnaast zetten wij meer medewerkers van andere disciplines in (maatschappelijk werk, 

welzijn etc.), waardoor er meer aandacht is voor onze cliënten en verpleegkundigen en verzorgenden IG 

ontlast worden. Wij kunnen het werk dus aan met minder verpleegkundigen en verzorgenden IG. 

Daarom hebben wij onze “score” aangepast naar 3 groene vlakjes i.p.v. 2 in 2018. 

 

7.2  Werving en behoud van personeel  
Ondertekening convenant werving Zuid Europese verpleegkundigen en verzorgenden 

Op maandag 9 september ondertekenden EMTG/Randstad, Viva!, Kennemerhart, Sint Jacob en 

Zorggroep Reinalda een convenant voor de werving van 18 verpleegkundigen en verzorgenden uit 

Zuid-Europa. De verwachting is dat Zorggroep Reinalda hiervan twee verpleegkundigen zal 

ontvangen in januari 2020. Er is vanuit de regionale kwaliteitsgelden voor dit project een regionaal 

projectleider aangesteld. Zij zal de groep verpleegkundigen en verzorgenden een zachte landing 

geven in de regio, en zal nauwe contacten hebben met de deelnemende organisaties. Op deze wijze 

kunnen de verpleegkundigen en verzorgenden goed ingeburgerd en ingewerkt raken. Bij Zorggroep 

Reinalda zijn twee contactpersonen aangesteld voor dit traject. 

Arbeidsmarktcommunicatie 

Om meer gekwalificeerd personeel aan ons te binden, hebben wij onze website compleet vernieuwd 

om deze meer te laten aansluiten bij de doelgroep van de arbeidsmarkt. Tevens worden vacatures 

op een breder vlak digitaal verspreid. 

7.3  Medewerkerstevredenheidsonderzoek  
In april 2018 is er door de organisatie Effectory een onderzoek uitgevoerd onder de medewerkers. 

Met een respons van 69% (15% hoger dan de benchmark) hadden we genoeg aanknopingspunten 

om verder te gaan.  

We hebben met het medewerkerstevredenheidsonderzoek waardevolle input opgehaald bij de 

medewerkers over wat er goed gaat en waar ruimte is voor verbetering. Onder andere wordt 

ingegaan op de inzetbaarheid bevlogen- en betrokkenheid. De uitkomsten spelen een rol op 

organisatie, team en individueel niveau. De teams zijn met deze input aan de slag gegaan. 

Organisatiebreed wordt het thema goed werkgeverschap opgepakt door aanstelling van een 

projectleider duurzame inzetbaarheid en goed werkgeverschap. In 2020 wordt opnieuw een 

medewerkerstevredenheidsonderzoek uitgevoerd. 
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7.5  Verzuim  
Per december 2018 is Reinalda overgestapt naar IDEO Advies, de nieuwe arbodienst. Hierbij 

hoorde ook de overstap naar een nieuw verzuimsysteem. Er is gekozen voor ‘verzuimsignaal’ per 

januari 2019.  

De aanstelling van een verzuimcoach leverde goede resultaten op. De praktijk blijkt echter 

weerbarstig en na vertrek van de verzuimcoach steeg het verzuim helaas weer. Eind 2019 zijn we 

opnieuw gestart met een combinatie van bedrijfsarts en adviseur mens & werk om een daling van 

het verzuim te bewerkstelligen. Het voortschrijdend verzuim is momenteel 7,11 %. 

 

Het verzuimpercentage van 01-01-2019 t/m 31-12-2019 is 7,31% (exclusief vangnet). Vorig jaar was dit 

7,49%, dus een kleine daling is zichtbaar. 

 

Uitsplitsing naar categorieën in verzuim levert het volgende beeld op:  

Gemiddeld aantal 

werknemers 

Ziekmeld-

frequentie 

Aantal 

verzuimmeldingen 

Ziekteverzuim-

percentage 

431 1,61 308 7,31% 

    

Bijdrage aan verzuimpercentage van verzuimduurcategorie 

Kort Middel Lang  

0,57% 1,01% 5,72% 

 

Resultaten voorgenomen acties 2019: 

Inzet extra mensen en flexibilisering personeel: dit is grotendeels gerealiseerd in de vorm van extra 

zorgleerlingen, on-the-job coaches, extra verzorgingshulpen/helpenden tijdens de piekmomenten op de 

afdelingen en inhuur van zzp-ers en uitzendkrachten. Drie verpleegkundigen met focus op kwaliteit zijn 

aangesteld. Triage verpleegkundigen zijn boven formatie ingezet in de weekenden van 07:00-13:00 uur 

en alle avonden maandag t/m zondag 19:00-22:00 uur. 

Vitaliteitscoach: externe docenten ingezet. 

Strategisch personeelsbeleid is opgesteld door HR. Wordt vervolg aan gegeven door de aanstelling van 

een projectleider duurzame inzetbaarheid. 

Registratie V&VN: 5 medewerkers hebben zich geregistreerd in het kwaliteitsregister van V&VN; we 

blijven dit stimuleren. 

Effectory voor vrijwilligers: gerealiseerd (zie ook H3.4.2). 

Aanstelling verzuimcoach: gerealiseerd. 
 

Voorgenomen acties voor 2020 ev:  

• Personele bezetting teams (kwantitatief en kwalitatief) verbeteren door extra mensen en 

flexibilisering inzet personeel. Hiervoor zijn op verschillende plekken in de begroting extra 

middelen voor aangevraagd. Het gaat hierbij om: projectleider zorgverbetering, projectleider 

mantelzorgbeleid en familieparticipatie, verpleegkundigen met de focus op kwaliteit, 

vitaliteitscoach, ergotherapeut, psycholoog, geestelijk verzorger, woonzorgassistenten en 

coördinator vrijwilligers. 

• Kwaliteitsverpleegkundige en aanstellen verpleegkundig specialist. 

• Coaches op werkvloer voor begeleiding leerlingen en stagiaires. Voortzetting uren 

praktijkbegeleiding en on-the-job coaches.  

• Extra personeel voor hulp bij het eten serveren (0,7 fte). 

• Nieuwe medewerkers: maand inwerktijd hanteren (boven formatie inroosteren) of extra on-

the-job coaching (1,5 fte). 
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7.6 Indicatoren Personeelssamenstelling t.b.v. Zorginstituut Nederland 
De indicatoren Personeelssamenstelling 2018 die in juli 2019 aan het Zorginstituut Nederland zijn 

aangeleverd: 
Indicator Uitkomst Opmerkingen 

2.1.1 Aantal personeelsleden 259  

2.1.2 Aantal fte 151,6  

2.1.3 Percentage personeel met een 

arbeidsovereenkomst voor bepaalde 

tijd 

36,0%  

2.1.4 Percentage inzet uitzendkrachten 

/ Personeel niet in loondienst 

5,1 %  

2.1.5 Percentage kosten 

uitzendkrachten / Personeel niet in 

loondienst 

5,0 % Dit is een inschatting 

2.1.6 Gemiddelde contractomvang 55,62  

2.2.1 Percentage fte per niveau Niveau 1: 6,92 % 

Niveau 2: 21,27 % 

Niveau 3: 46,04 % 

Niveau 4 en 5: 22,09 % 

Behandelaren /  

(para-)medisch: 2,42 % 

Overig zorgpersoneel: 1,25 % 

Leerlingen zijn 

opgenomen bij de 

niveaus 1 t/m 5 

2.2.2 Aantal stagiairs 66  

2.2.3 Aantal vrijwilligers 170  

2.3.1 Ziekteverzuimpercentage 7,49 % Voortschrijdend 

verzuimpercentage in 

december 2019: 7,31 % 

2.3.2 Verzuimfrequentie 1,11  

2.4.1 Percentage instroom 22,22 %  

2.4.2 Percentage uitstroom 27,57 %  

2.4.3 Percentage doorstroom 

kwalificatieniveau 

2,47 %  

2.5.1 Fte zorg / cliënt ratio 151,6 / 176 = 0,86  
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8. Gebruik van hulpbronnen  
Onze eigen beoordeling van de mate waarin wij voldoen aan de eisen gesteld bij het thema het 

Gebruik van hulpbronnen luidt:  

          

8.1  Versterken driehoek  
In de samenwerking tussen psycholoog, geestelijk verzorger en maatschappelijk werk is het 

versterken van de zorgdriehoek een groot uitgangspunt. Het zijn drie solistische functies waarin allen 

cliëntgericht werken en die in de praktijk veel overlap hebben. In 2018 hebben zij de samenwerking 

actief opgezocht en zijn ze gestart met een psychosociaal team. Structureel wordt er inhoudelijk 

overlegd om duidelijk af te stemmen om kwalitatieve zorg te borgen.  

De samenwerking werd niet alleen inhoudelijk als verrijkend ervaren, maar betekende ook dat er 

meer werk kon worden verzet. Hoewel ieder een eigen vakgebied heeft zijn er raakvlakken en is er 

soms overlap. Door expertise te delen ontstond er een betere afstemming en kon er efficiënter 

gewerkt worden.  

Maatschappelijk werk biedt voor cliënten een laagdrempelige toegankelijkheid voor praktische 

ondersteuning. Ook voor medewerkers bieden wij als ondersteuning maatschappelijk werk. 

Ondersteuningsvragen liggen op het gebied van materiële hulpverlening, verstoorde relaties in het 

netwerk, veranderende rollen, overbelasting van de mantelzorger, impact van verhuizing, 

verliesverwerking en soms hele praktische vragen waar niet zo gemakkelijk een snel antwoord op te 

vinden is. In 2019 is maatschappelijk werk uitgebreid met extra formatie. 

 

De meldcode huiselijk geweld/ouderenmishandeling is in 2019 gewijzigd in de meldcode huiselijk 

geweld en kindermishandeling. De geestelijk verzorger gaat samen met maatschappelijk werk vorm 

geven aan de implementatie van het stappenplan dat vanaf heden verplicht is te volgen. De 

medewerkers weten Veilig Thuis te vinden. Er is diverse malen om advies gevraagd. Er zijn dit jaar 

geen nieuwe meldingen gedaan, maar de geestelijk verzorger en cliëntenvertrouwenspersoon zijn wel 

betrokken geweest bij de afhandeling van 2 meldingen uit 2018. De samenwerking met Veilig Thuis 

verloopt prettig; er is een vast contactpersoon van Veilig Thuis en de aandachtsfunctionaris meldcode 

neemt deel aan het consultatienetwerk van Veilig Thuis.  

 

Resultaten voorgenomen acties:  

Aanstellen 2e aandachtsfunctionaris meldcode: nog niet gerealiseerd maar is voorzien dat hierin een 

rol voor maatschappelijk werk is weggelegd. Voorbereidende gesprekken hierover zijn wél gevoerd in 

2019. 

 

Voorgenomen acties voor 2020 ev:  

De landelijke richtlijnen van de meldcode zijn aangepast, waardoor de interne procedures 

geactualiseerd en aangepast moeten worden. Mede ten gevolge van de interne reorganisatie moet 

ook de samenstelling van de werkgroep opnieuw worden bekeken. Het lijkt wenselijk een tweede 

aandachtsfunctionaris aan te stellen; de functie van maatschappelijk werk ligt hierbij het meest 

voor de hand. 

 

8.2  Overige hulpbronnen  
Op diverse vlakken wordt bijgedragen aan de kwaliteit van de onze zorg-, dienstverlening en 

bereikbaarheid: 

• Zorgtechnologie: Het project implementatie zorgtechnologie is in volle gang. Er zijn onderdelen 

opgeleverd, zoals het nieuwe WIFI systeem, extra switches en nieuwe bekabeling. De 

voorbereiding voor het zusteroproepsysteem en telefoniesysteem is nog niet afgerond en heeft 

vertraging opgelopen door een wisseling in het projectleiderschap. Deze voorbereiding zal in 

2019 worden afgerond zodat in 2020 de start gemaakt kan worden met het nieuwe 

zusteroproepsysteem en telefoniesysteem. Voordat deze systemen operationeel worden 

zullen medewerkers worden getraind en de cliënten worden ingelicht over dit project. 
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• Duurzaamheid: De in 2018 aangevraagde subsidie zonnepanelen is toegekend. Zorggroep 

Reinalda scheidt daarnaast al haar afval en in 2019 is daar scheiden van papierafval bij 

gekomen. Verder wordt er bij inkoop afgewogen of er sprake is van mogelijkheden voor 

hergebruik.  

Zorggroep Reinalda ondertekent Green Deal Zorg 
De zorgsector loopt in vergelijking met het bedrijfsleven achter als het gaat om 
maatschappelijk verantwoord ondernemen. Er liggen echter meer dan genoeg kansen. 
Denk bijvoorbeeld aan groene energie, duurzame bedrijfskleding, duurzaam geproduceerde 
en energiezuinige apparatuur en biologische lokaal geproduceerde voeding. Ook afvalreductie 
(denk aan voeding, medicijnen en incontinentiemateriaal) is een belangrijk aspect. Werken aan 
duurzaamheid moet en kan sneller wat ons betreft! Op 29 mei jl. ondertekende Zorggroep 
Reinalda en de wethouder duurzaamheid Gemeente Haarlem daarom de Green Deal Zorg. Dit 
betekent dat we versneld aan de slag gaan met verduurzaming van onze zorg- en 
dienstverlening. Eind november 2019 heeft de audit voor de green deal plaatsgevonden. 
Zorggroep Reinalda heeft het bronzen keurmerk behaald, een belangrijke stap in onze proces 
om een meer duurzame organisatie te kunnen worden. 

• Samenwerking met SIG (Samenwerkende Instellingen voor Geestelijk Gehandicapten). 

In 2019 is de samenwerking met de SIG en de inzet van cliënten voor de dagbesteding 

gecontinueerd in het restaurant en uitgebreid naar de zorgafdelingen, de facilitaire dienst en 

De Roos. De uitbreiding is wederom stapsgewijs gedaan om de implementatie goed te laten 

verlopen. De begeleidster van de dagbesteding is de spil, begeleidt de cliënten van de 

dagbesteding en heeft contact met de contactpersonen van de verschillende afdelingen. 

Daarnaast is er een overkoepelend contactpersoon van Zorggroep Reinalda, ze heeft contact 

met alle partijen. Er is een kwartaaloverleg tussen De SIG en Zorggroep Reinalda voor de 

grote lijnen. Medio 2019 is een aantal cliënten en medewerkers SIG en cliënten en 

medewerkers van Zorggroep Reinalda geïnterviewd voor het Reinalda Magazine.  

Cliënten van de dagbesteding ervaren Zorggroep Reinalda als een fijne werkplek, gezellig en 

een werkplek waar je veel kunt leren. Het is wel saai als er te weinig werk is.  

Cliënten van Zorggroep Reinalda zijn positief en ervaren extra aandacht.  

Medewerkers en vrijwilligers werken enerzijds graag mee aan het bieden van een 

dagbesteding aan cliënten met een beperking en anderzijds is er onzekerheid over de eigen 

werkzaamheden en contracturen. Ook werd aangegeven dat het soms te druk is op de 

werkvloer. Hiervoor zijn inmiddels een aantal aanpassingen gedaan. Er wordt actief 

meegedacht door de verschillende teams en er worden regelmatig nieuwe werkzaamheden en 

ideeën aangedragen. De intentie van samenwerken met de doelgroep van De SIG wordt 

ondersteund door alle geïnterviewden en Zorggroep Reinalda kan een diversiteit aan 

werkzaamheden aanbieden t.b.v. de dagbesteding SIG.  

Toch blijkt de implementatie van de werkzaamheden op de zorgafdelingen nog lastig, hier 

wordt momenteel extra in geïnvesteerd. De interne communicatie is nog een aandachtspunt : 

voor een optimale samenwerking is naast duidelijke instructies, vooral draagvlak een vereiste. 

Hiertoe zal onder andere een workshop worden georganiseerd voor medewerkers van 

Zorggroep Reinalda. De SIG cliënten 5 dagen in de week inzetten zal ten goede komen aan 

de continuïteit. Met ingang van 1 september 2019 is gestart met een derde dag.  

 

Resultaten voorgenomen acties 2019: 

Implementatie nieuw zusteroproepsysteem: gepland voor begin 2020. 

Domotica (dwaaldetectie): GPS volgsysteem in pilot gedraaid. Leefcirkels en slimme camera’s 

worden in 2020 verder ontwikkeld. 

Structurele ondersteuning applicatiebeheer: gerealiseerd bij SIS automatisering 

 

Voorgenomen actie 2020 ev:  

Voortzetting extra middelen voor implementatie van een nieuw zusteroproepsysteem en inzet 

van domotica zoals leefcirkels en slimme camera’s.  

Inzet technocoach aangevraagd via extra middelen (0,3 fte). 
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Uitbreiding van de samenwerking met de SIG (gehandicaptenorganisatie in Noord- en Midden 

Kennemerland) naar de inzet van cliënten van de SIG bij dagbestedingsactiviteiten. Green deal 

project uitvoeren. 

Aanschaf diverse hulpmiddelen (draaibedden, tentbedden, PDL materiaal, Parkinson rollators, 

duofiets, Qwiek up). 

Inzet welzijnsrobots en cradle (CRDL). 

  



  33 

9.  Gebruik van informatie  
Onze eigen beoordeling van de mate waarin wij voldoen aan de eisen gesteld bij het thema het 

Gebruik van informatie luidt:  

          

9.1  Clientoordelen  
Cliëntinformatie wordt met verschillende instrumenten opgehaald:  

• NPS/NPS+ meting  

• Zorgkaart Nederland  

• Cliëntenpanel  

• Huiskamerbijeenkomsten (zie H3.4.1) 

• Gesprekken “Maak jij het verschil” (zie H2.2) 

• Klachten  

• Dialoogdiners 

• Spiegelgesprekken eind 2019 

 

9.1.1 NPS/NPS+ meting  
De Net Promotor Score (NPS) is de uitvraag bij cliënten aan de hand van de aanbevelingsvraag. De 

NPS wordt berekend door het percentage promotors (cijfers 8, 9 of 10) te verminderen met het 

percentage criticasters (cijfers 0 t/m 5). De passief tevreden respondenten zijn de cijfers 6 en 7.  

De NPS hebben we in december 2019 zelf uitgevraagd d.m.v. interviews van cliënten door 

projectmedewerkers en het versturen van vragenlijsten aan mantelzorgers.. Hieronder de 

schematische weergave van de uitkomst 2019: 

 

 

2019 NPS intramuraal somatiek (n=30) 2019 NPS Contactpersonen PG (n=16) 

 
 

2019 NPS VPT cliënten (n=10) 

 

 

 

  
Conclusie: 

 Er is een enorme afname te zien in de tevredenheid (NPS waarde) van de cliënten intramuraal (somatiek) en de 
contactpersonen PG. Een aantal intramurale cliënten gaven cijfers lager dan een zes (een vijf en een vier). Bij de 
contactpersonen van de PG cliënten zat (evenals vorig jaar) één zeer negatieve reactie, cijfer nul gegeven en tevens werd 
een vijf gegeven.  
Het aanbod van activiteiten wordt zowel door cliënten als door contactpersonen als positief ervaren, evenals de 
behulpzame, betrokken zorgverleners. Op het gebied van persoonlijke hygiëne, medicatieveiligheid, communicatie, 
wachttijd na bellen, tijdstip warme maaltijden, bezetting huiskamers, schoonmaak en veiligheid valt nog het één en ander te 
verbeteren.  

 Extramuraal wijkverpleging: De cliënten wijkverpleging zijn in de Roos en Reinalda iets meer tevreden dan in 2018 (beide 
teams gezamenlijk genomen komt de gemiddelde NPS waarde echter iets lager uit doordat het aantal geïnterviewde 
cliënten in de Roos hoger is dan het jaar daarvoor gereageerd heeft op de schriftelijke vragenlijst). Hier is wel een cijfer 
lager dan een zes gegeven (een vier).  
Verbeterpunten zijn er op het gebied van aandacht afgestemd op de behoefte en de wisseling in teams en zorgmomenten. 
De cliënten zijn tevreden over de vriendelijke zorgverleners en aandacht die zij geven. 

30,0 63,3 6,7

cijfers 8,9,10

cijfers 6 en 7

cijfers 0 t/m 5

25,0 62,5 12,5

cijfers 8,9,10

cijfers 6 en 7

cijfers 0 t/m 5

60,0 40,0

cijfers 8,9,10

cijfers 6 en 7

cijfers 0 t/m 5
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 Extramuraal VPT: Ook hier een flinke afname in de tevredenheid (NPS waarde). Positief is het feit dat geen cijfers lager 
dan een zes zijn gegeven.  
Verbeterpunten zijn er op het gebied van communicatie, wisseling in teams, wachttijd na alarmering en het lezen van 
rapportages. Over de wijkverpleegkundige en de dagbesteding zijn de cliënten tevreden. 

Deze uitkomsten worden nog besproken met de cliëntenraad en Raad van Toezicht.  

De teammanagers komen zo snel mogelijk met een plan van aanpak om de cliënttevredenheid te 

verbeteren. 

9.1.2 Zorgkaartnederland  

 In 2019 hebben we de indeling op zorgkaartnederland gewijzigd i.v.m. de afstoting van het 
Polderhuis.  

 Intramurale zorg in het Reinaldahuis: geen reviews in 2019. 

 Extramurale zorg team Reinalda (huur- en koopwoningen): 3 reviews in 2019. 

 Extramurale zorg team de Roos: 3 reviews in 2019. 
Voor meer respons van de intramurale somatische cliënten en de contactpersonen PG zowel als van 

VPT/MPT cliënten wordt nog overwogen om interviewteams van de patiëntenfederatie in te zetten.  

 

9.1.3 Cliëntenpanel  
Het cliëntenpanel is in 2019 twee keer bijeen geweest met de bestuurder en de kwaliteitsfunctionaris. 

De eerste bijeenkomst vond plaats aan de hand van het thema “mantelzorgbeleid en 

familieparticipatie”.  

Uit het gesprek kwam het volgende naar voren: 

 Het betrekken van de mantelzorgers bij MDO bespreking schiet nog wel te kort. Hiervoor is een 

nieuw MDO voorstel gemaakt en inmiddels geïmplementeerd. 

 Mantelzorgers hebben het erg druk, waardoor er weinig mogelijkheden zijn om nog meer betrokken 

te worden bij onze organisatie. Projectleider mantelzorgbeleid onderzoekt dit verder. 
 

De tweede bijeenkomst vond plaats aan de hand van het thema “eenzaamheid”. De cliënten gaven het 

volgende aan: 

 Het meest herkenbaar is de emotionele eenzaamheid. Het ontbreken van een levenspartner kan 

niet worden opgevuld door aandacht en bezoek van kinderen, kleinkinderen en vrienden. 

 Sociale eenzaamheid wordt ook herkend; door het overlijden van vrienden en bekenden wordt het 

kringetje van vrienden en bekenden steeds kleiner. 
 

Uit deze bijeenkomsten bleek dat dit thema in bredere zin opgepakt zou kunnen worden, bijvoorbeeld 

in de vorm van huiskamerbijeenkomsten.  

Ook dialoogdiners en spiegelgesprekken vormen mogelijkheden om een grotere groep van cliënten te 

betrekken bij het actief ophalen van cliëntinformatie. 
 

9.1.4 Klachten  
Klachten kunnen bij Zorggroep Reinalda op verschillende manieren binnenkomen. Dit staat 

beschreven in de Procedure Klachten en Meldingen (5.01). 

In 2019 zijn bij de cliëntenvertrouwenspersoon (CVP) in totaal 33 klachten binnengekomen en in 

behandeling genomen. 

De onderwerpen van de klachten waren: intimiderend gedrag, roddelen, alarmopvolging, financiële 

problemen door overgang naar andere zorgorganisatie, communicatie, bereikbaarheid en vertrouwen 

in artsen, verzorging/verpleging, bejegening, niet nakomen van afspraken, mentorschap / 

bewindvoering, diefstal, medicijnen, betreden appartement, hoge waskosten. 
 

De cliëntenvertrouwenspersoon heeft gesprekken gevoerd met de desbetreffende cliënten, eventuele 

contactpersonen, met de beide SO’s (Specialisten Ouderen Geneeskunde), teammanagers en 

zorgmedewerkers, medewerkers het Servicebureau en de bestuurder om goede afspraken te maken 

om dit in de toekomst te voorkomen. Uit de evaluatie blijkt dat deze afspraken bijna altijd werden 

nagekomen. 
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Bij het directiesecretariaat zijn in totaal 44 klachten van cliënten binnengekomen waarvan een deel 

overlapt met de hierboven genoemde klachten bij de CVP. 

De onderwerpen van de klachten betroffen: vermissing rolstoel, lang wachten restaurant, ontruiming 

appartement na overlijden, toegang ontzegd tot Reinaldahuis na schoppen cliënt, afspraken met 

mantelzorger over voeding en medicatie cliënt, zorgbeëindiging, kosten opbaren, slechte 

zorgverlening (schoon)moeder, luchtverversing en verlichting huur, teruggave borg, weekendsluiting 

receptie ivm post, wanddecoratie Atrium na schilderen, bijeenkomst zorgmarkt (communicatie en 

organisatie, kosten telefonie), incidenten (fysieke en verbale agressie), mentorschap, diefstallen, 

rookbeleid en hoge waskosten. 

 

Op de klachten is schriftelijk gereageerd of deze zijn mondeling besproken met de 

cliënten/mantelzorgers en alle klachten zijn naar wens afgehandeld. 
 

Er zijn geen klachten van cliënten bij de geschillencommissie of rechter ingediend in 2019. 

 

Resultaten voorgenomen acties 2019: 

Projectleider/coach voor spiegelgesprekken: worden vanaf oktober 2019 uitgevoerd door de 

kwaliteitsfunctionaris; nog niet belegd bij projectleider zorgverbetering. 

Extra uren voortzetting functie FG: zie H5.1.3. 

 

9.1.5 Dialoogdiners 
In 2019 zijn op vijf afdelingen dialoogdiners georganiseerd. Onder het genot van een heerlijke 

maaltijd gaan de bestuurder en teammanager in gesprek met familie en mantelzorgers. 

Deze hebben plaatsgevonden op de teams Plato (maart), Multatuli/Erasmus (juni), en Coornhert 

(september) en Spinoza/Socrates (november) worden door zowel onze organisatie als door de 

mantelzorgers als zeer positief ervaren. 

Onderwerpen die besproken zijn waren o.a. communicatie tussen zorg en mantelzorgers, 

communicatie organisatie m.b.t. wijzigingen in het proces wasgoed en telefonie/tv, betrokkenheid 

mantelzorgers, mogelijkheid tot inzage cliëntendossier, introductie nieuw personeel, talenten van 

mantelzorgers die kunnen worden ingezet bij Zorggroep Reinalda en de gevolgen van de sluiting 

receptie in de weekenden. 

 

Voorgenomen actie 2020 ev: Pilots spiegelgesprekken organiseren op een aantal afdelingen zodat 

het team meer en direct verbonden wordt met de inventarisatie van cliëntoordelen. Voortzetting 

extra gelden 2019.  

  



  36 

Bijlage 1 Strategieplan 2019-2022/ Kaderbrief 2020: Ruimte om het eigen leven te leiden  
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Bijlage 2 Schematisch overzicht extra gelden (personeel en andere investeringen) 
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Bijlage 3  Woordenlijst  
Afkorting  Betekenis  

ADL  Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen  

Arbo  Arbeidsomstandigheden  

AVG  Algemene Verordening Gegevensbescherming  

BHV  Bedrijfshulpverlening  

BOPZ  Bijzonder opname psychiatrisch ziekenhuis  

CR  Cliëntenraad  

ECD  Elektronisch Cliënten Dossier  

ELV  Eerstelijns Verblijf  

EVV  Eerst Verantwoordelijke Verzorgende  

FG  Functionaris Gegevensbescherming  

FOK Focus op kwaliteit 

FTO  Farmacotherapeutisch Overleg  

GGZ  Geestelijke Gezondheidzorg  

GPS  Global Positioning System  

GRZ  Geriatrische Revalidatie Zorg  

HACCP  Hazard Analysis and Critical Control Point (voedselveiligheidsyteem)  

HKZ  Harmonisatiemodel Kwaliteitsbeoordelingen in de Zorgsector  

IBS  Inbewaringstelling  

IGZ  Inspectie Gezondheidszorg  

KvK  Kamer van Koophandel  

LOC  Landelijke Organisatie Cliëntenraden  

M&M  Middelen en Maatregelen  

MDO  Multidisciplinair Overleg  

MIC  Meldingen Incidenten Cliënten  

MPT  Modulair Pakket Thuis  

MT  Managementteam  

NPCF  Patiëntenfederatie Nederland  
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NPS  Net Promotor Score  

NVZD Vereniging van directeuren van instellingen in de gezondheidszorg. 

OR  Ondernemingsraad  

PAR  Professionele Adviesraad  

PCSOH  Protestants Christelijke Stichting Ouderenzorg Haarlemmermeer  

PDL  Passiviteiten van het Dagelijks Leven  

PG  Psychogeriatrie  

P&O  Personeel en Organisatie  

RIBW  Regionale Instelling voor Beschermende Woonvormen  

RM  Rechterlijke machtiging  

RVT  Raad van Toezicht  

SO  Specialist Ouderengeneeskunde  

VAR  Verpleegkundige en verzorgende Adviesraad  

VPT  Volledig Pakket Thuis  

VS Verpleegkundig Specialist 

VVT  Verpleging, Verzorging, Thuiszorg  

WBP  Wet Bescherming Persoonsgegevens  

Wkkgz  Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg  

WLZ  Wet Langdurige Zorg  

WMO  Wet Maatschappelijke Ondersteuning  

WOR  Wet op Ondernemingsraden  

WZD Wet Zorg & Dwang 

WZW  Wonen, Zorg en Welzijn  

ZvW  Zorgverzekeringswet  

Z&W  Zorg en Welzijn  

  


