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Voorwoord 
 
Voor u ligt het Kwaliteitsplan 2019 van Zorggroep Drenthe. De basis voor dit kwaliteitsplan ligt in het 
Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg dat op 13 januari 2017 is gepresenteerd door het Zorginstituut 
Nederland. 
 
Jaarlijks wordt het kwaliteitsplan herzien en aangevuld. We beschrijven opnieuw wat we gaan 
verbeteren en leren met elkaar, en hoe de resultaten daarvan terugvloeien naar de betrokkenen 
binnen Zorggroep Drenthe. Dat alles met als doel dat cliënten, mantelzorgers, vrijwilligers, 
medewerkers en gasten dagelijks (in het groot en het klein) kwaliteit en veiligheid beleven. Dit 
kwaliteitsplan is het continueren en ontwikkelen van het voorgaande. Aandacht voor kwaliteit en 
verbetering zien we als een continu proces. Het kwaliteitsplan maakt deel uit van de begrotings- en 
jaarplancyclus in Zorggroep Drenthe. Het bevat een beschrijving van doelgroepen, zorgzwaarte, typen 
zorg die verleend worden en het aantal zorgverleners en hun kwalificatieniveaus. Maar ook een 
omschrijving en toelichting van beleid en maatregelen op de (vier) kwaliteit en veiligheid thema’s en de 
(vier) rand voorwaardelijke thema’s van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. De in dit kwaliteitsplan 
opgenomen verbeterparagraaf is een essentieel onderdeel en is onder andere gebaseerd op de 
bevindingen uit het Kwaliteitsverslag 2017 van Zorggroep Drenthe. Dit document is de definitieve 
versie van het Kwaliteitsplan 2019 van Zorggroep Drenthe. Deze definitieve versie is, voordat het 
definitief werd vastgesteld, voorgelegd en aan de volgende partijen: 

- de Ondernemingsraad van Zorggroep Drenthe 
- de Centrale cliëntenraad van Zorggroep Drenthe 
- twee collega zorgorganisaties uit het lerend netwerk 
- het centraal management van Zorggroep Drenthe 

De Ondernemingsraad en de Centrale cliëntenraad zijn beiden akkoord gegaan met de inhoud van dit 
kwaliteitsplan. 
 
Door een Bestuurderswisseling, een nieuw te ontwikkelen meerjaren strategisch beleidsplan (in 2019) 
en de uitkomsten van de (pilot) zelfevaluatie waardigheid en trots (2019), ligt het opstellen (en 
verantwoorden) van kwaliteitsplannen voor 2020 en 2021 voor in de jaren waar ze, in het kader van 
samen leren verbeteren (kwaliteitskader), dienen te worden opgesteld.  
 
Raad van Bestuur 
Zorggroep Drenthe 
December 2018 
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Hoofdstuk 1 Visie en kernwaarden 
 
De visie van Zorggroep Drenthe richt zich op het thuisgevoel van onze klant. Doelen van Zorggroep 
Drenthe richten zich op Wonen, Welzijn en Zorg. Zorggroep Drenthe heeft Wonen en Welzijn in een 
concept uitgewerkt. De concepten zorgen ervoor dat Zorggroep Drenthe aan resultaten kan werken en 
dragen bij aan de visie ‘waar u thuis bent’.  
 
Met elkaar streven we ernaar dat onze cliënten zo lang mogelijk zelfstandig en naar eigen inzicht en 
levensstijl kunnen blijven wonen. We stellen de mens centraal, verlenen zorg op maat en zijn 
respectvol. Wij vinden het belangrijk dat mensen zich thuis voelen in onze woonlocaties. Daarom 
zorgen we voor een mooie en ruime woonomgeving in een schoon huis, lekkere maaltijden en 
gezellige activiteiten. Huiselijkheid, gezelligheid, warmte, verbondenheid en steun zijn speerpunten. 
Daar werken we met z’n allen aan. 
 
Onze medewerkers ondersteunen cliënten op een professionele wijze. Ze doen hun werk met plezier, 
zijn positief ingesteld en hebben het hart op de juiste plek. De kerndoelgroep voor Zorggroep Drenthe 
is de (potentiële) cliënt. De positionering is gericht op deze doelgroep. Cliënten kiezen voor Zorggroep 
Drenthe omdat Zorggroep Drenthe werkt aan de waarden positief, professioneel, passie, persoonlijk  
en puur. Naast een hoge kwaliteit in de basisvoorwaarden, zoals goede zorg en dienstverlening, 
professionaliteit, betrokkenheid en aandacht zet Zorggroep Drenthe haar cliënten echt centraal door 
er alles aan te doen ze het ultieme thuisgevoel te geven. 
 
Dat geldt zowel voor de cliënten in de woonlocaties als voor de cliënten van de thuiszorg of de overige 
diensten. Voor de een geldt dat het thuisgevoel ontstaat op een andere plek dan het voormalige thuis. 
Voor de ander is Zorggroep Drenthe de partij die ervoor zorgt dat thuis ook als thuis blijft voelen door 
extra zorg of andere dienstverlening te bieden. 
 
1.1 Doelgroepen en omvang 
Zorggroep Drenthe bood in 2017 intramurale zorg aan totaal 419 cliënten, onderverdeeld in 250 
zonder behandeling en 169 met behandeling. Binnen de locaties de Vijverhof, Symphonie, Spectrum 
en Mozaiek wordt naast verzorgingshuiszorg ook verpleeghuiszorg verleend in samenwerking met de 
specialist ouderengeneeskunde. De Vijverhof en Symphonie zijn tevens instellingen voor beschermd 
wonen. Daarnaast zijn de etages sfeervol en huiselijk ingericht.  
 

Doelgroepen cliënten Wlz-zorg 

Somatische aandoening of beperking Ja 

Psychogeriatrische aandoening of beperking Ja 

Psychiatrische aandoening Ja 

Lichamelijk handicap Nee 

Verstandelijke handicap Nee 

Zintuiglijke handicap of communicatieve stoornis Nee 

Psychosociale problemen Nee 

 
Zorggroep Drenthe heeft een eigen behandeldienst, bestaande uit:  

- specialist ouderengeneeskunde; 
- eerste geneeskundige/BOPZ-arts; 
- psychologen; 
- maatschappelijk werkers;  
- casemanager dementie; 
- physician assistant;  
- praktijkverpleegkundige. 

Met externe partijen ligt er een samenwerkingsovereenkomst voor het leveren van ook andere 
expertise bijvoorbeeld fysiotherapie, ergotherapie, mondzorg en diëtetiek. De behandeldienst wordt 
ingezet binnen de verpleeghuiszorg op eerdergenoemde locaties.  
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1.2 Cliënten, capaciteit, productie en opbrengsten 
Intramuraal is de intramurale productie met- en zonder behandeling in 2017 gedaald. Dit bevestigt de 
trend, die door de overheid is ingezet, dat de ouderen langer thuis moeten blijven wonen. Zorggroep 
Drenthe wordt steeds meer afgerekend op de gemiddelde zorg die per cliënt wordt ingezet. De 
zorgverzekeraars proberen op deze wijze de ‘schadelast’ te beperken. Dit heeft tot gevolg dat de 
totale omzet in uren in 2017 fors is gedaald. 
 

Aantal uren extramurale productie Zvw/Wlz 

  2017 2016 

Persoonlijks verzorging 110.521 130.169 

Verpleging 5.570 7.584 

Begeleiding 114 321 

Behandeling 12 100 

Totaal aantal uren 116.217 138.174 

 

Totale bedrijfsopbrengsten 

  2017 2016 

Totale opbrengsten 41.085.483 40.639.603 

Waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten 26.880.371 26.313.494 

Waarvan overige opbrengsten 14.205.112 14.326.109 

 
1.3 Verzorging en verpleging 
 

Kerngegevens 

Cliënten/productie/capaciteit   

Aantal intramurale cliënten in verslagjaar 752 

Aantal extramurale cliënten excl. cliënten dagactiviteiten (incl. Wmo op 31 december. 1.724 

Aantal uren extramurale productie in verslagjaar (incl. Wmo) 266.951 

Aantal intramurale verzorgingsdagen in verslagjaar 152.935 

Personeel  

Aantal personeelsleden in loondienst op 31 december 2017 1.437 

Gemiddeld aantal Fte’s in loondienst in 2017 696 

Bedrijfsopbrengsten  

Totaal bedrijfsopbrengsten in verslagjaar 41.085.483 

Waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten 26.880.371 

Waarvan overige bedrijfsopbrengsten 14.205.112 

 
1.4 Werkgebied, woonlocaties, zorgomgeving en bestuursstructuur 
Stichting Zorggroep Drenthe heeft zes woonzorgcentra, gevestigd in de provincie Drenthe. Ze bieden 
WLZ zorg, huishoudelijke zorg, persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding, behandeling en 
verblijf. De juridische structuur is een stichtingsvorm. Onder Stichting Zorggroep Drenthe Holding, 
hierna te noemen Zorggroep Drenthe, vallen op 31 december 2017 een viertal stichtingen, 
aangegeven in onderstaand schema:1 
 

St. Zorggroep Drenthe St. Zorggroep Drenthe Thuis St. Zorg aan Huis Groningen St. Zorg aan Huis Friesland

Stichting Zorggroep Drenthe Holding

 
 
Erkende zorgfuncties 
Huishoudelijke verzorging, Persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding, behandeling en verblijf 
zijn erkende zorgfuncties die bij Zorggroep Drenthe worden geboden. Genoemde zorg wordt in 
principe verleend aan ouderen. 
 

                                                
1 De Stichting Zorg aan Huis Groningen en Friesland zijn op dit moment stichtingen zonder activiteiten 
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Kernactiviteiten Wlz zorg 
(Intramurale) woonzorgcentrumzorg: tijdens een duurzaam verblijf komen cliënten permanent in het 
woonzorgcentrum wonen. Het gaat dan vooral om cliënten voor wie het niet mogelijk is zelfstandig te 
blijven wonen, bijvoorbeeld als er continu toezicht nodig is, omdat er geregeld zorg op afroep nodig is 
of omdat er zoveel zorg nodig is dat dit thuis niet meer te regelen valt. Hieronder valt zorg aan 
ouderen met een indicatie voor huishoudelijke verzorging, persoonlijke verzorging, verpleging, 
begeleiding en verblijf. 
(Intramurale) verpleeghuiszorg: verpleeghuiszorg wordt geboden aan cliënten met meer complexe 
zorgvragen. Het gaat dan om grotere beperkingen dan cliënten in het woonzorgcentrum, waarvoor 
meer uitgebreide zorg of verpleging nodig is. Verpleeghuiszorg kan geboden worden aan cliënten met 
lichamelijke problemen en beperkingen, er is dan sprake van somatische zorg. Een andere groep 
cliënten wordt bij het stijgen van de leeftijd geconfronteerd met geestelijke achteruitgang of dementie. 
Dan is er psychogeriatrische zorg nodig. Bij verpleeghuiszorg is de specialist ouderengeneeskunde de 
hoofdbehandelaar. Ook kunnen verschillende disciplines, zoals psycholoog en maatschappelijk werk, 
bij de zorgverlening betrokken worden. Er vindt afstemming plaats om in overleg met de cliënt goede 
afspraken te maken over de benodigde behandeling, verzorging en begeleiding.  
 
De bestuursstructuur van Zorggroep Drenthe bestaat uit een Raad van Toezicht en een Raad van 
Bestuur. Het bestuur van de Stichting is opgedragen aan de Raad van Bestuur onder toezicht van de 
Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht stelt het aantal leden van de Raad van Bestuur en de 
hoofdlijnen van hun taakverdeling vast. De woonzorgcentra kennen de volgende opbouw in structuur: 
directeur/bestuurder, locatiemanager, teamleiding, medewerker.  
 
Er zijn een aantal diensten die stichting breed functioneren en de diverse locaties ondersteunen; 
Financiën & Control, Technische Dienst, Informatisering & Automatisering, Cliëntadvisering, Personeel 
& Organisatie, Beleidszaken, Behandeldienst, Secretariaat, Marketing & Communicatie. Deze 
diensten vallen onder het Centraal Bureau. 
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Hoofstuk 2 Medewerkerssamenstelling 
 
Binnen Zorggroep Drenthe zijn per 1 september 2018 1332 medewerkers (548 FTE) en 500 
vrijwilligers essentieel voor de kwaliteit van zorg- en dienstverlening. Zonder voldoende, bevoegde en 
bekwame medewerkers kan er immers geen kwalitatief verantwoorde zorg worden geleverd.  
 
2.1 Aantal zorgverleners en vrijwilligers 
 
In onderstaand overzicht is de formatie per locatie weergegeven 

Medisch Psycho-

sociaal

Wijk-

verpleegkundige

Verpleegkundig Verzorgende 

(IG)

Verzorgende 

zonder IG

Helpende Verzorgings-

hulp

Facilitair 

medew erker

Centraal Bureau / Behandeldienst 3 6 0 8 0 0 0 0 4

De Amstel 0 0 1 3 20 0 7 1 6

De Noorderkroon 0 0 1 2 19 0 1 0 20

De Vijverhof 0 0 1 22 80 7 17 2 25

De Wenning 0 0 0 4 15 2 6 1 14

Messchenstaete 0 0 0 2 17 0 3 0 5

Mozaiek 0 0 0 10 38 3 19 1 28

Spectrum 0 0 3 14 64 7 16 10 40

Symphonie 0 0 3 23 76 8 5 7 42

Totaal 3 0 9 88 329 27 74 22 184

Formatie per locatie (per 1 september 2018)

 
* Het overzicht is excl. functies als begeleider groepsverzorging en activiteitenbegeleider 
* Medisch: 1e geneeskundige, specialist ouderengeneeskunde, physician assistant 
* Psychosociaal: casemanager dementie, maatschappelijk werker en psycholoog 

 

Functie 4e kwartaal 2017 Sept. 2018 Verschil 4e kwartaal 2017 Sept. 2018 Verschil

Facilitair medew erker 186 184 -2 62,49 62,49 0

Verzorgingshulp 19 22 3 2,59 3,53 0,94

Helpende 70 74 4 17,22 14,54 -2,68

Verzorgende zonder IG 30 27 -3 13,55 11,75 -1,8

Verzorgende 342 329 -13 176,62 183,69 7,07

Verpleegkundige 80 88 8 46 55,25 9,25

Wijkverpleegkundige 6 9 3 4,56 7,00 2,44

In aantal In FTE

Ontwikkeling in functie

 
 
In 2018 zijn 47 medewerkers met een opleiding gestart. In totaal hebben 16 medewerkers in 2018 een 
diploma behaald. Het gaat hierbij om BBL-opleidingen als MBO Verzorgende IG en Verpleegkundige. 
 
2.2 Resultaten personeelsbeleid 
 
Zorggroep Drenthe analyseert structureel het personeelsbeleid (en de uitkomsten daarvan). Enkele 
uitkomsten daarvan zijn: 

- De gemiddelde leeftijd stijgt gedurende een aantal jaren en is nu 44 jaar. 
- De leeftijdscategorie 40 -54 jaar is het groots. De leeftijdscategorie 55+ stijgt het snelst. 
- Het aantal verpleegkundige groeit. 
- De in- en uitstroom van medewerkers is groot. Vooral de omvang van de uitstroom op verzoek 

van de medewerker (voornamelijk bij verpleegkundigen) baart zorgen. 
- Vanaf 2022 wordt een forse groei van de pensioenuitstroom verwacht 
- De gemiddelde omvang van dienstverbanden is in 2018 iets gestegen t.o.v. 2017. 
- Het verzuim binnen Zorggroep Drenthe is vanaf de zomer van 2017 fors gegroeid. Het 

verzuim is in 2018 ruim 2% hoger dan in dezelfde periode in 2017. 
 
In de volgende figuur is de in- en uitstroom per organisatieonderdeel weergegeven. 
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Organisatieonderdeel

Gemiddelde 

personeelssterkte Instroom Percentage Uitstroom Percentage

Zorggroep Drenthe Totaal 1340 283 21,12% 277 20,67%

Zorggroep Drenthe 983 240 24,42% 215 21,87%

De Vijverhof 193,5 63 32,56% 53 27,39%

De Wester Es 192,5 45 23,38% 43 22,34%

Symphonie 200 31 15,50% 35 17,50%

Mozaiek 140 44 31,43% 42 30,00%

De Wenning 48 8 16,67% 6 12,50%

Centraal Bureau 61,5 13 21,14% 9 14,63%

Technische dienst 16 0 0,00% 1 6,25%

De Amstel 37 13 35,14% 6 16,22%

De Noorderkroon 75,5 18 23,84% 15 19,87%

Behandeldienst 17 5 29,41% 5 29,41%

Messchenstaete 2 0 0,00% 0 0,00%

Zorggroep Drenthe Thuis 357 43 12,04% 62 17,37%

In- en uitstroom per organisatieonderdeel

 
 
2.3 Personele kosten 
 
De bedrijfsopbrengsten van Zorggroep Drenthe waren in 2017 € 41.085.483,-. De personele kosten 
waren in 2017 € 29.109.290,-. Dit betekent dat de personele kosten bijna 71% van de 
bedrijfsopbrengsten waren. 
 
2.4 Uitdagingen 
De uitdagingen voor Zorggroep Drenthe voor de komende jaren is om te zorgen voor: 

- De juiste medewerkers op de juiste plaats; 
- Gezonde medewerkers; 
- Betrokken medewerkers; 
- Flexibele inzet van medewerkers. 

Hiermee wordt bedoeld dat wordt ingezet op: 
- De afstemming van de inzet van medewerkers op de zorgvraag; 
- De deskundigheid van medewerkers (vooral m.b.t. belevingsgerichte zorg, veilige zorg en 

zinvolle daginvulling); 
- Het (duurzaam inzetbaar) behouden van medewerkers; 
- Strategische personeelsplanning; 
- Het sturen op competenties van medewerkers om de zorg verder te verbeteren. 
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Hoofdstuk 3 De kwaliteitsthema’s 
 
3.1 Thema: Persoonsgerichte zorg en ondersteuning 
 
Gewenste situatie 
Zorggroep Drenthe richt zich m.b.t. persoonsgerichte zorg en ondersteuning op de volgende thema’s: 

- Compassie: de cliënt ervaart nabijheid, vertrouwen, aandacht en begrip 
- Uniek zijn: de cliënt ervaart een eigen identiteit 
- Autonomie: de cliënt ervaart een eigen regie over leven en welbevinden 
- Zorgdoelen: vastgelegde afspraken (en inspraak bij) de doelen t.a.v. zorg, behandeling en 

ondersteuning 
Eventuele gevoelens van (on)tevredenheid van cliënten of diens naasten zijn door leidinggevenden 
besproken en daar waar passend ter lering gecommuniceerd. De cliënt of diens naasten worden 
actief betrokken bij het maken van afspraken.  
Met betrekking tot het zorgleefplan zorgt Zorggroep Drenthe ervoor dat iedere cliënt binnen 24 uur 
beschikt over een voorlopig zorgleefplan (met in ieder geval zaken zoals medicatie, dieet, primaire 
hulpvraag, een eerste contactpersoon en afspraken bij handelen bij calamiteiten), dat uiterlijk zes 
weken na opname (of eerder) volledig en definitief wordt. De verantwoordelijkheid hiervoor is belegd 
bij een verzorgende (IG) of een verpleegkundige. Zorggroep Drenthe wil ervoor zorgen dat de cliënt 
actief wordt betrokken bij het opstellen van afspraken. 
Stand van zaken 
Binnen Zorggroep Drenthe staat de cliënt centraal. Het doel van een belevingsgerichte benadering is 
dat de cliënt met dementie zo veel mogelijk ondersteuning ervaart bij de aanpassing aan de gevolgen 
van zijn / haar ziekte. Dit kan Zorggroep Drenthe alleen realiseren door hier collectief en actief mee 
bezig te zijn. 
 
Belevingsgerichte zorg 

- Visie belevingsgerichte zorg: Zorggroep Drenthe is in 2017 begonnen om een visie voor 
belevingsgerichte zorg uit te werken. Een speerpunt voor 2018 is / was om een aantal 
randvoorwaarden (woonomgeving, deskundige medewerkers) verder te ontwikkelen om 
belevingsgerichte zorg volledig te kunnen realiseren. De verdere ontwikkeling was in 2018 
inderdaad gericht op woonomgeving en deskundige medewerkers. In onderstaande tekst zijn 
een aantal resultaten weergegeven. 

- E-learning Belevingsgericht werken: Er is een E-learning Belevingsgericht werken ontwikkeld 
welke in het voorjaar als module wordt aangeboden voor verzorgenden en verpleegkundigen.  

- Themamiddag Belevingsgerichte zorg: De Behandeldienst heeft in het voorjaar van 2018 een 
themamiddag over belevingsgerichte zorg gegeven aan verpleegkundigen en verzorgenden. 
Hierbij hebben 85 medewerkers van Zorggroep Drenthe meer kennis opgedaan over 
belevingsgerichte zorg. 

- Huiskamers: Op locatie Spectrum zijn de huiskamers van de PG-cliënten belevingsgericht 
ingericht waarbij wordt gerefereerd aan de jaren waaraan de cliënten hun herinneringen 
hebben. Er is rekening gehouden met de wensen van cliënten en zij hebben invloed gehad 
op de inrichting van hun huiskamer. 

- Zorgpad stervensfase: Door middel van een integrale aanpak om de laatste levensfase zo 
waardig mogelijk vorm te geven wil Zorggroep Drenthe de bewoner en familie zoveel 
mogelijk comfort bieden. In 2018 is er op locatie Spectrum een pilot uitgewerkt hoe dit vorm 
gegeven kan worden. Doel van dit project (zorgpad stervensfase) is dat de multidisciplinaire 
zorg- en behandeling in de stervensfase wordt uitgewerkt en geïmplementeerd in de volle 
breedte: verpleeghuis-, verzorgingshuis- en thuiszorg. De implementatie wordt gekenmerkt 
door scholing, werken met de module zorgpad stervensfase in het ECD en het vaststellen 
van afspraken m.b.t. multidisciplinaire samenwerking. 

 
Zorgdoelen: Elektronisch Cliëntendossier (ECD) 

- Cliëntportaal. In 2017 is Symphonie gestart met de pilot voor het cliëntenportaal. Dit project 
wordt in november 2018 weer opgepakt. Bij de opname van een cliënt wordt 
geïnventariseerd wat de familie en/of mantelzorger kan en wil doen. Hierover worden 
afspraken gemaakt in het ECD.  

- Omaha – systeem: Binnen het ECD wordt gewerkt met Omaha System. Het Omaha System 
beoogt een eenheid van taalgebruik zodat het primaire proces transparanter wordt, het de 
communicatie tussen zorgverlener en cliënt vergemakkelijkt en gegevens onderling 
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vergelijkbaar maakt. In 2017 is gestart met het trainen van medewerkers i.v.m. het werken 
met het Omaha-systeem. Ook in 2018 zijn medewerkers hierin getraind. 

- Audit ECD: De afdeling Financiën & Control voert organisatie breed een audit ECD uit waarbij 
het vastleggen van de zorgdoelen wordt meegenomen. De uitkomsten zijn in het voorjaar van 
2018 in het CMT besproken. 

Acties 2019 
Belevingsgerichte zorg 

- Cliënttevredenheid: Het beleid omtrent het meten van cliënttevredenheid wordt in 2019 
uitgewerkt. Daarnaast wordt een evaluatie van de uitkomst van het 
cliënttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Bevindingen en (beleids)verbetervoorstellen 
worden gerapporteerd en worden ter accordering aangeleverd aan het CMT. 

- Eigen regie van de cliënt: De visie op eigen regie van de cliënt wordt door de Raad van 
Bestuur uitgewerkt en wordt ter accordering aangeleverd aan het CMT. 

- Welzijnsbeleid: Het welzijnsbeleid is uitgewerkt en ter accordering aangeleverd aan het CMT. 
- Palliatieve zorg: Zorggroep Drenthe gaat vanaf 2019 participeren in de stuurgroep palliatieve 

zorg Drenthe. Het project zorgpad stervensfase wordt ook op de andere locaties van 
Zorggroep Drenthe uitgerold. 

- Video Interventie Ouderenzorg (VIO): dit is een psychosociale interventie die zich richt op 
(teams van) professionele zorgverleners die problemen ervaren in de omgang met gedrags- 
en/of stemmingsstoornissen van cliënten. VIO draagt bij aan:  
- het verminderen of voorkomen van probleemgedrag bij kwetsbare ouderen; 
- het ondersteunen van de zorg in de omgang met dit probleemgedrag; 
- Meer inzicht in de gevolgen van het ziektebeeld van de cliënt; 
- Inzicht in eigen aandeel in hoe het contact met de cliënt verloopt. 
- Meer zelfvertrouwen en gevoel van competentie.  
- het bieden van meer inzicht in de gevolgen van het ziektebeeld aan mantelzorgers; 
- een kwaliteitsverhoging van de zorg en daarmee het welzijn/ welbevinden van de cliënten 

en hun zorgverleners. 
Er wordt gebruik gemaakt van VIO door de psychologen bij cliënten met (verwacht) 
probleemgedrag. Er worden video-opnames gemaakt van het probleemgedrag waarna de 
zorg door middel van videofeedback leert het gedrag van de cliënt te begrijpen en de 
werkzame, maar ook de niet-werkzame elementen van het eigen gedrag te herkennen en 
stapsgewijs toe te passen in moeilijkere (probleem)situaties. De interventie VIO wordt 
afgesloten als de zorg om kan gaan met het ervaren probleemgedrag, deze begrijpt en zich 
hierin voldoende competent voelt. Dat is doorgaans na drie tot vier sessies, gedurende een 
periode van drie tot vier maanden. Een psycholoog gaat hiervoor een twee jaar durende 
opleiding volgen. 

 
Zorgdoelen: Elektronisch Cliëntendossier (ECD) 

- Onderzoek primair proces rondom ECD: Met behulp van een externe partij worden de 
processen en het gedrag rondom het primaire proces m.b.t. ECD in kaart gebracht.  

- Stuurinformatie: Aansluitend aan het vorige punt zal worden geïnvesteerd door de processen 
rondom het ECD te voorzien van goede / betere stuurinformatie. De doelen hiervan zijn het 
besparen van inzet en het vergroten van de kwaliteit. 

- Cliëntportaal: In 2019 wordt de implementatie van het cliëntenportaal geëvalueerd en waar 
mogelijk verbeterd. 

Monitoring 
Wat 
 
Deelname e-learnings, 
themamiddag en overige 
deskundigheid bevorderende 
activiteiten m.b.t. 
belevingsgerichte zorg 
 
Audit (zorgdoelen) in ECD 

Wie 
 
Afdeling P&O (registratie) 
 
 
 
 
 
Afdeling F&C 
 
 

Frequentie 
 
1 keer per jaar rapportage 
(minimaal) 
 
 
 
 
1 keer per jaar 
 
 

Resultaat beoordeling op 
ZorgkaartNederland (minimaal 

Management 
 

Real time 
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7.8) 
 
Cliënttevredenheidsonderzoek 
(minimaal 7.8) 
 
Bewaken van de realisatie 
(90%) van de termijnen voor 
opstellen van plannen van 
aanpak n.a.v. verbeteracties 
(binnen vier weken) en het 
afronden van de geplande 
acties (binnen drie maanden) 

 
 
Management 
 
 
Bestuurder 

 
 
1x per jaar 
 
 
Wanneer van toepassing 

Hoofdverantwoordelijke 
CMT 
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3.2 Thema: Wonen en welzijn 
 
Gewenste situatie 
Met betrekking tot wonen en welzijn richt Zorggroep Drenthe zich op de vijf thema’s van het 
kwaliteitskader:  

- Zingeving 
- Zinvolle dagbesteding (aandacht en ondersteuning van activiteiten die het leven de moeite 

waard maken) 
- Een schoon en verzorgd lichaam en verzorgde kleding 
- Familieparticipatie en de inzet van vrijwilligers 
- Wooncomfort 

Er is een organisatiebewustzijn voor de veranderende samenleving en de betekenis daarvan voor de 
onderlinge relaties (cliënt, familie, vrijwilligers, mantelzorgers en medewerkers). 
Stand van zaken 
In de visie van Zorggroep Drenthe omvat wonen en welzijn een complex van factoren, namelijk: mooi 
en ruim wonen, een lekkere maaltijd, activiteiten en een schoon huis, maar ook huiselijkheid, 
gezelligheid, warmte, verbondenheid en steun. De woon- en werksfeer bepaalt of cliënten het 
woonzorgcentrum als ‘thuis’ ervaren. 
Onze slogan is: ‘Waar u Thuis bent’. Dit geeft aan waar de prioriteiten liggen: cliënten moeten zich 
veilig en vertrouwd voelen. Dit houdt in dat er veel kan binnen Zorggroep Drenthe en medewerkers 
erop gericht zijn om de cliënten het naar de zin te maken. 
 
Zingeving 
Indien een cliënt specifieke aandacht nodig heeft m.b.t. gevoelens van eenzaamheid, verlies van 
functies, rouw, depressie, ouderdom en invulling van de laatste levensfase, dan wordt dit opgenomen 
in het zorgleefplan. Er zijn diverse paramedische disciplines (zoals maatschappelijk werkers en 
psychologen) aanwezig die de cliënt kunnen ondersteunen. Elke woonzorglocatie heeft aparte 
afspraken met instanties/ personen die geestelijke verzorging passend bij de levensbeschouwing 
kunnen bieden. 
 
Zinvolle dagbesteding 

- Activiteitencommissie: Een belangrijke rol voor het welbevinden van cliënten is weggelegd 
voor het aanbieden van activiteiten. Het aanbieden van activiteiten vormt voor Zorggroep 
Drenthe een integraal onderdeel van de zorg- en dienstverlening. Per locatie is daarom een 
activiteitencommissie ingesteld. De activiteitencommissie bestaat uit een lid van de 
cliëntenraad, een vrijwilliger, een activiteitenbegeleider en de locatiemanager.  

- Wijk- en welzijnsconsulent: In 2018 is Zorggroep Drenthe gestart met de functie wijk- en 
welzijnsconsulent. Het doel van deze functie is het vergroten van de wijk- en welzijnsfunctie 
van locaties te vergroten. De wijk- en welzijnsconsult is verantwoordelijk voor het 
ontwikkelen, organiseren, coördineren en uitvoeren van welzijnsactiviteiten en het 
amusementsprogramma voor intra- en extramurale cliënten en belangstellenden uit de wijk. 

- ‘Bij de Buren’: Onder het concept ‘Bij de Buren’ (www.bijdeburen.nl) biedt Zorggroep Drenthe 
allerlei activiteiten en faciliteiten aan in de verschillende locaties. Hierdoor staan we midden 
in de samenleving en zijn onze locaties een ontmoetingsplek voor in de buurt. Binnen de 
locaties wordt er van alles georganiseerd, van uitstapjes en workshops tot film- en 
toneelavonden. In de bijlage is de evaluatie Waardigheid en Trots 2018 toegevoegd. 

- Verenigingsconcept: De locaties Spectrum, Mozaiek en De Vijverhof zijn gestart met het 
invoeren van het verenigingsconcept. Hierbij wordt samengewerkt met externe verenigingen. 

- Uitbreiding activiteitenaanbod: Het activiteitenaanbod is in 2018 verder uitgebreid. Een 
uitgebreid verslag hiervan is weergegeven in de evaluatie Waardigheid en Trots 2018. Ook 
de reisgids is in 2018 bijgesteld. 

 
Schoon en verzorgd lichaam en verzorgde kleding 
Elke cliënt kan naar eigen wens en behoefte en in overleg met naasten de dagelijkse persoonlijke 
verzorging van lichaam en kleding krijgen. Dit wordt opgenomen in het persoonlijke zorgplan van de 
cliënt. Elk appartement (ook voor verpleeghuiszorg) heeft een eigen badkamer. Er zijn echter locaties 
waar een douche brancard niet in de badkamer past. 
 
 
 

http://www.bijdeburen.nl/
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Familieparticipatie en inzet vrijwilligers 
- Familieparticipatie: In 2017 is Symphonie gestart met de pilot voor het cliëntenportaal. Deze 

pilot loopt ook in 2018 nog door. Bij de opname van een cliënt wordt geïnventariseerd wat de 
familie en/of mantelzorger kan en wil doen. Hierover worden afspraken gemaakt in het ECD. 

- Inzet vrijwilligers: Een actie vanuit het kwaliteitsplan 2018 was om het beleidsstuk vrijwilligers 
te evalueren en zonnodig bij te stellen. Naar aanleiding hiervan zijn een aantal acties gepland 
(zie ook acties 2019). 

Acties 2019 
- Participatie: De visie op participatie is uitgewerkt en is ter accordering aangeleverd aan het 

CMT. 
- Mantelzorg- en vrijwilligersbeleid: Het mantelzorg- en vrijwilligersbeleid is uitgewerkt en ter 

accordering aangeleverd aan het CMT. 
- Implementatie module Personeel niet in loondienst: Naar aanleiding van de evaluatie van het 

beleidsstuk vrijwilligers wordt de module Personeel niet in loondienst van Youforce 
geïmplementeerd. Het doel hiervan is om centraal inzicht te hebben in de aantallen 
vrijwilligers (per locatie) en de communicatie met vrijwilligers met meer structuur te kunnen 
organiseren. Dit is een eerste aanzet voor de verdere ontwikkeling van het vrijwilligersbeleid. 

- Vrijwilligerstevredenheidsonderzoek: In het eerste kwartaal van 2019 wordt een 
vrijwilligerstevredenheidsonderzoek uitgevoerd. 

Monitoring 
Wat 
 
Jaarplan activiteitencommissie 
 
Resultaat beoordeling op 
ZorgkaartNederland (minimaal 
7.8) 
 
Cliënttevredenheidsonderzoek 
(minimaal 7.8) 
 
Vrijwilligerstevredenheid 

Wie 
 
Locatiemanager 
 
Management 
 
 
 
Management 
 
 
Management 

Frequentie 
 
1 keer per jaar  
 
Real time 
 
 
 
1 keer per jaar 
 
 
1 keer per jaar 
 

Hoofdverantwoordelijke 
CMT 
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3.3 Thema: Veiligheid 
 
Gewenste situatie 
Het doel van Zorggroep Drenthe is om voor een verblijfsomgeving te zorgen waarin cliënten veilig 
kunnen wonen. Met betrekking tot veiligheid richt Zorggroep Drenthe zich op de vier thema’s van het 
kwaliteitskader:  

- Medicatieveiligheid 
- Decubituspreventie 
- Gemotiveerd gebruik van vrijheidsbeperkende maatregelen 
- Preventie acute ziekenhuisopname 

Stand van zaken 
Zorggroep Drenthe registreert de volgende risicosignaleringen zorgproblemen in het Elektronisch 
Cliëntdossier (ECD): 

- Decubitussignalering m.b.v. de Bradenschaal 
- Mondzorg 
- Ondervoeding/ Obesitas 
- Huidletsel 
- Vallen 
- Medicatiefouten 
- Depressie 
- Incontinentie 

Deze signalering wordt één keer per half jaar ingevuld. Op dit moment is het nog niet mogelijk om 
hier een managementrapportage van uit te draaien.  
 
Medicatieveiligheid 

- Medicatiebeleid: Zorggroep Drenthe werkt met een Medicatiebeleid. Dit beleid is gebaseerd 
op de ‘Veilige principes in de medicatieketen. 

- Samenwerking Wilhelminaziekenhuis: De apotheek van het Wilhelminaziekenhuis te Assen is 
de leverancier van de medicatie voor onze verpleeghuiszorgcliënten. Zorggroep Drenthe 
participeert in het Farmaco Therapie Overleg (FTO) in het WZA.  

- Medicatiefouten: Medicatiefouten worden geregistreerd in het Elektronisch Cliëntdossier 
(ECD). De voortgang en de verbeterpunten kunnen door de teamleider/ locatiemanager 
gerapporteerd worden in het ECD. MIC rapportages kunnen geprint worden vanuit het ECD 
op cliëntniveau, afdelingsniveau, locatieniveau en organisatieniveau. De verschillende 
locaties hebben een MIC commissie die de trends analyseren op afdelingsniveau en 
locatieniveau. Zij nemen de verbeterpunten op in het jaarplan van de locatie. Het Centraal 
Management analyseert de trends op organisatieniveau. Zorggroep Drenthe wil ervoor 
zorgen dat het aantal medicatie-incidenten veroorzaakt door vergeten / vergissen door 
medewerker per werkplek maximaal 20% van het totale aantal medicatie-incidenten van de 
betreffende werkplek is. 

 
Decubituspreventie 

- Decubitus prevalentiecijfer: Zorggroep Drenthe wil ervoor zorgen dat het decubitus 
prevalentiecijfer per werkplek niet hoger is dan het landelijke cijfer (2.3 excl. categorie 1). 

 
Gemotiveerd gebruik van vrijheidsbeperkende maatregelen 

- Beleid BOPZ en Vrijheidsbeperking: Zorggroep Drenthe heeft een beleid (protocol) BOPZ en 
Vrijheidsbeperking. Hierin staat beschreven hoe wordt omgegaan met vrijheidsbeperking en 
de registratie hiervan. Uitgangspunt is dat er eerst naar alternatieve maatregelen wordt 
gekeken en pas in het uiterste geval naar een vrijheidsbeperkende maatregel. Het boekje ‘80 
alternatieven voor vrijheidsbeperking in de zorg’ van Vilans, wordt hierbij geraadpleegd.  

- Registratie ECD: In de verpleeghuiszorg wordt elke vrijheidsbeperkende maatregel 
geregistreerd in het ECD. Daarnaast draaien de verpleeghuislocaties met een gesloten 
(BOPZ) afdeling maandelijks een registratieformulier uit met hierop alle vrijheidsbeperkende 
maatregelen die op deze afdelingen worden toegepast. Dit formulier wordt naar de BOPZ 
arts gestuurd ter controle. De toegepaste vrijheidsbeperkende maatregelen worden een keer 
per twee maanden geëvalueerd.  

 
Preventie acute ziekenhuisopnames 

- Registratie ziekenhuisopnames: In 2017 is er door de artsen van Zorggroep Drenthe een 
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start gemaakt met het registreren van de (niet geplande) ziekenhuisopnames van 
verpleeghuiscliënten. Het was de bedoeling dat dit in 2018 zou worden gecontinueerd en dat 
deze registratie twee keer per jaar zou worden besproken in het inhoudelijk artsenoverleg. 
Inmiddels wordt de registratie maandelijks in het artsenoverleg besproken. Er is geen 
verbetertraject gestart. 

Acties 2019 
- Evaluatie beleid: het beleid m.b.t. wondzorg, decubituszorg, huiselijk geweld, 

(ouderen)mishandeling en mondzorg (per afdeling en locatie) wordt in 2019 geëvalueerd en 
waar nodig bijgesteld. 

- Implementatie Wet Zorg en Dwang: Zorggroep Drenthe wil per 1 januari 2020 voldoen aan de 
Wet Zorg en Dwang. In 2019 wordt gestart met het omzetten van de werkwijze conform de 
Wet BOPZ naar de Wet Zorg en Dwang. 

- Visie gestoeld op vrijheid voor de cliënt; 
- Volgen van het stappenplan 
- Afwegen en onderbouwen onvrijwillige zorg (subsidiariteit, proportionaliteit, 

doelmatigheid); 
- Inzet alternatieve maatregelen; 
- Opnemen in zorgplan en registratie in module Caress; 
- Mogelijkheid voor intervisie voor medewerkers als reflectie op handelen; 
- Rol en relatie WZD arts en bestuurder; 
- Registratie onvrijwillige zorg (module Caress); 
- MDO: aanwezigheid cliënt of diens vertegenwoordiger; 
- Bepalen voorwaarden (opleiding en deskundigheid) van Zorggroep Drenthe van wie 

zich een zorgverantwoordelijke in het kader van de WZD mag noemen. 
- Indicatoren: De huidige werkwijze m.b.t. registratie en rapportage van indicatoren zoals 

decubitus, ondervoeding en valincidenten in het zorgleefplan, risicosignalering in het ECD 
wordt in 2019 geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. 

- Wondzorg: I.v.m. de directe raakvlakken van wondzorg met de steeds complexer wordende 
medische zorgvraag gaat de praktijkverpleegkundige een opleiding 
Wondzorgverpleegkundige in het Radboud UMC volgen. 

- Gedragsproblemen: Zorggroep Drenthe wil een kwaliteitsverbetering bereiken in het omgaan 
met gedragsproblemen. Door middel van een meer gestructureerde en multidisciplinaire 
aanpak en door het inzetten van meer passende interventies moet dit gerealiseerd worden. 
Een subdoel is het verminderen van het psychofarmacagebruik. Zorggroep Drenthe wil dit 
realiseren door: 

- Het opstellen van een eigen protocol voor omgang met gedragsproblemen; 
- Scholing van zorgmedewerkers over de nieuwe werkwijze en over het effect van 

psychosociale interventies en psychofarmaca; 
- Het opstarten van een gedragsspreekuur 
- Het borgen van de omgangsoverleggen en het maken van duidelijke afspraken over 

het (terughoudend zijn met) het voorschrijven van psychofarmaca. 
- MIC en MIA: De huidige werkwijze m.b.t. MIC en MIA wordt in 2019 geëvalueerd en waar 

nodig bijgesteld. 
- Ketenzorg voor kwetsbare ouderen: Er is een samenwerkingsovereenkomst met het Netwerk 

Samen Zorg Assen. Het doel hiervan is om de ketenzorg voor kwetsbare ouderen, specifiek 
tijdens avond-, nacht- en weekenduren, goed gestructureerd te kunnen aanbieden. 

- Onderzoek primair proces rondom ECD: Met behulp van een externe partij worden de 
processen en het gedrag rondom het primaire proces m.b.t. ECD in kaart gebracht.  

- Stuurinformatie: Aansluitend aan het vorige punt zal worden geïnvesteerd door de processen 
rondom het ECD te voorzien van goede / betere stuurinformatie. De doelen hiervan zijn het 
besparen van inzet en het vergroten van de kwaliteit. 

Monitoring 
Wat 
 
Medicatiereview (2018) tussen 
Specialist ouderengeneeskunde 
en apotheker WZA 
 
MIC-analyse op 
organisatieniveau 

Wie 
 
Hoofd Behandeldienst 
 
 
 
Beleidsmedewerker 
 

Frequentie 
 
1 keer per jaar 
 
 
 
1 keer per jaar 
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MIC analyse op locatieniveau  
 
Registratielijst voorgeschreven 
antibiotica en psychofarmaca  

 
Regelmatige evaluatie gebruik 
psychofarmaca in het medisch 
dossier 
 
Interne audit 
Medicatieveiligheid  
 
Monitoren decubituspreventie in 
het ECD en meenemen in de 
jaarlijkse audit van het zorgplan 

 
Evaluatie van toegepaste 
middelen en maatregelen m.b.t. 
vrijheidsbeperkende 
maatregelen 
 
Registratielijst middelen en 
maatregelen m.b.t. 
vrijheidsbeperkende 
maatregelen 
 
BOPZ-audit 
 
Registratie ziekenhuis opnames 
 
Bewaken van de realisatie 
(90%) van de termijnen voor 
opstellen van plannen van 
aanpak n.a.v. verbeteracties 
(binnen vier weken) en het 
afronden van de geplande 
acties (binnen drie maanden) 

 
Locatiemanager 
 
Eerste geneeskundige / 
apotheek WZA 
 
Eerste geneeskundige 
 
 
 
Afdeling beleid / 
Locatiemanager 
 
Locatiemanager 
 
 
 
Locatiemanager 
 
 
 
 
Locatiemanager 
 
 
 
 
Locatiemanager 
 
Hoofd Behandeldienst 
 
Bestuurder 

 
1 keer per kwartaal 
 
1 keer per maand 
 
 
2 keer per jaar 
 
 
 
1 keer per 2 jaar 
 
 
1 keer per jaar 
 
 
 
1 keer per 2 maanden 
 
 
 
 
1 keer per maand 
 
 
 
 
1 keer per jaar 
 
1 keer per jaar 
 
Wanneer van toepassing 

Hoofdverantwoordelijke 
CMT 
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3.4 Thema: Leren en werken aan kwaliteit 
 
Gewenste situatie 
Zorggroep Drenthe werkt met vijf elementen voor kwaliteit: 

- Kwaliteitsmanagementsysteem 
- Jaarlijks geactualiseerd kwaliteitsplan 
- Jaarlijks kwaliteitsverslag 
- Continu werken in de praktijk aan verbeteren door zorgverleners 
- Deel uitmaken van een lerend netwerk 

Stand van zaken 
De werkwijze van Zorggroep Drenthe is gericht op het voortdurend realiseren van verbeteringen. 
 
Kwaliteitsmanagementsysteem 

- A3-methodiek: De richtlijnen voor het waarborgen van de kwaliteit van de dienstverlening, 
bedrijfsvoering in het algemeen en het omgaan met verbeteringsmogelijkheden, worden bij 
Zorggroep Drenthe gevormd door de A3-methodiek. De A3-methodiek vloeit voort uit het 
INK-managementmodel en de normen voor verantwoorde zorg. Deze werkwijze uit zich in 
het werken conform de PDCA-cyclus en is dus gericht op leren en werken aan kwaliteit. 

- PREZO: In 2018 hebben locaties De Wenning en Mozaiek een zilveren PREZO-keurmerk 
ontvangen. Locatie Symphonie heeft zelfs een gouden keurmerk ontvangen. Voor Zorggroep 

Drenthe is dit een mooie bevestiging van de kwaliteit van de bedrijfsvoering. 
 
Door te werken met jaarplannen, meten van indicatoren (zoals cliëntervaringsindicatoren en 
zorginhoudelijke indicatoren), meetinstrumenten (zoals interne audit, medewerkersraadpleging), het 
werken met actielijsten (waar een aanpak wordt aangedragen voor o.a. klachten, meldingen van 
incidenten door cliënten, management reviews, arbeidsomstandigheden) en door het borgen van 
functiebeschrijvingen, processen, protocollen en formulieren in een kwaliteitshandboek door 
vastlegging, doorloopt Zorggroep Drenthe continue de PDCA-cyclus. Dit systeem geeft de 
mogelijkheid tot actieve betrokkenheid van cliënten (cliëntenraden en klachtenmanagement) en 
medewerkers bij de kwaliteit van leven, arbeid en dienstverlening.  
 
Kwaliteitsplan en -verslag 
In 2018 is het kwaliteitsverslag over het jaar 2017 opgesteld. De resultaten hiervan zijn, naast de 
uitkomsten van de monitoring in 2018 en andere indicatoren / stuurinstrumenten, input voor dit 
kwaliteitsplan 2019. Het kwaliteitsverslag wordt jaarlijks voorgelegd aan de locatiemanagers, de 
cliëntenraad, de ondernemingsraad, het centraal management team en de Raad van Toezicht. 
Locatiemanagers communiceren het kwaliteitsplan en –verslag met de teams op de locaties. 
 
Continu werken in de praktijk aan verbeteren door zorgverleners 

- Intervisie: Intervisie is op o.a. locatie Symphonie geïmplementeerd. Hiervoor is accreditatie 
voor het kwaliteitsregister V&VN aangevraagd (en toegekend). 

- Opleidingsbeleid: Zorggroep Drenthe heeft een Opleidingsbeleid (PBP 402) en 
Opleidingsplan (PBP 403) waarin aandacht is voor zittende en aankomende zorgverleners. 
Jaarlijks wordt er een Scholingsgids uitgegeven waarin bij- en nascholingen staan waar 
zittende zorgverleners zich op kunnen geven. Er staat o.a. ook een scholing Palliatieve Zorg 
in. Er zou echter meer aandacht besteedt kunnen worden aan Zingeving en Spiritualiteit 
tijdens de laatste levensfase.  

 
Deel uitmaken van een Lerend Netwerk 

- Zorggroep Drenthe vormt samen met ZZWD, NNCZ en Tangenborgh een lerend netwerk. In 
2017 is er een samenwerkingsconvenant opgesteld en ondertekend. Afgesproken is dat de 
kwaliteitsplannen binnen dit netwerk worden gedeeld en er feedback wordt gegeven op 
elkaars plannen. 

- Zorggroep Drenthe vormt samen met Zorggroep Groningen en Zorggroep Oosterlengte ook 
een lerend netwerk. 

Acties 2019 
- Van PREZO naar ISO: In 2019 wordt de inrichting van het kwaliteitssysteem veranderd en 

ingericht volgens ISO 9001-normen. 
- Van A3-methodiek naar jaarplan: In 2019 wordt overgestapt van de A3-methodiek naar 

jaarplannen. In de jaarplannen wordt Lean-gewerkt. 
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- Zelfanalyse Waardigheid en Trots: Locatie Mozaiek gaat deelnemen aan de pilot die start in 
het najaar van 2018 voor een zelfanalyse in het kader van Waardigheid en Trots. De andere 
locaties gaan meedoen aan het vervolg van de pilot zelfanalyse Waardigheid en Trots. 

Monitoring 
Wat 
 
Kwaliteitsplan 
 
Kwaliteitsverslag 
 
Actie- en besluitenlijsten lerend 
netwerk 
 
Uitkomst zelfanalyse 

Wie 
 
Zorgverleners en management 
 
Zorgverleners en management 
 
Bestuurder 
 
 
Management 

Frequentie 
 
1 keer per jaar 
 
1 keer per jaar 
 
2 keer per jaar (minimaal) 
 
 
Januari 2019 

Hoofdverantwoordelijke 
CMT 
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3.5 Thema: Leiderschap, governance en management 
 
Gewenste situatie 
Zorggroep Drenthe gaat voor wat betreft het thema Leiderschap, governance en management uit van 
de zes thema’s vanuit het kwaliteitskader verpleeghuiszorg: 

- Visie op zorg 
- Sturen op kernwaarden 
- Leiderschap en goed bestuur 
- Rol en positie van interne organen en toezichthouder(s) 
- Inzicht hebben en geven 
- Verankeren van medische, verpleegkundige en psychosociale expertise 

Stand van zaken 
Visie op zorg en sturen op kernwaarden 
Zorggroep Drenthe heeft in samenspraak met belanghebbenden (OR, CR, RvT) een heldere visie op 
zorg beschreven in haar meerjarig strategisch beleid (2016 – 2020). In dit beleid staan de 
kernwaarden voor de organisatie beschreven waarin aandacht wordt besteed aan cliëntgerichte en 
veilige zorg.  
 
Leiderschap en goed bestuur 

- Zorgbrede Governance Code: De Zorgbrede Governance Code vormt de basis voor de 
besturing van de organisatie. In het jaardocument van Zorggroep Drenthe wordt 
verantwoording afgelegd t.a.v. dit thema.  

- Medewerkersbijeenkomsten: In 2018 zijn een aantal medewerkersbijeenkomsten op de 
locaties van Zorggroep Drenthe georganiseerd. Het doel hiervan is om meer gebruik te 
maken van kennis en ervaringen van medewerkers. 

 
Rol en positie interne organen en toezichthouders 

- Ondernemingsraad: Zorggroep Drenthe heeft per regio een onderdeelcommissie (OC). 
Vanuit de OC’s is één persoon afgevaardigd naar de ondernemingsraad (OR). De 
ondernemingsraad bestaat uit zes leden. Daarnaast zijn er plaatsvervangende OR-leden 
benoemd. Zowel de OR-leden als de plaatsvervangende OR-leden worden nauw betrokken 
bij alle ontwikkelingen om de achterban goed te kunnen informeren. 

- Cliëntenraad: De centrale Cliëntenraad (CR) bestaat uit vijf leden. Iedere lokale cliëntenraad 
heeft één lid afgevaardigd naar de CR.  

- Raad van Toezicht: De raad van toezicht bestaat uit vijf leden. Het jaarverslag van de Raad 
van Toezicht is onderdeel van het jaardocument. 

 
Inzicht hebben en geven 
De bestuurder is betrokken bij de totstandkoming van het Lerend Netwerk op bestuurlijk niveau. Hij 
maakt ook onderdeel uit van het lerend netwerk door structureel overleg te voeren met de 
bestuurders van de organisaties die ook betrokken zijn in het lerend netwerk. 
 
Verankeren van medische, verpleegkundige en psychosociale expertise 
Het centraal management team bestaat o.a. uit een hoofd Behandeldienst (met zorgachtergrond) die 
de medische dienst vertegenwoordigd en een clustermanager Zorg (met zorgachtergrond) die de 
verpleegkundige dienst vertegenwoordigt. 
Acties 2019 

- Zorgbeleid: Zorggroep Drenthe herijkt in 2019 in samenspraak met belanghebbenden (OR, 
CR, RvT) het zorgbeleid gericht op cliëntgerichte en veilige zorg. 

- Commissiestructuur: Zorggroep Drenthe gaat vanaf 2019 werken met de volgende 
commissies: 

- Commissie Bouw & onderhoud (één keer per kwartaal) 
- Commissie Investeringen (één keer per kwartaal) 
- Commissie Kwaliteit & veiligheid (één keer per twee maanden), hieronder vallen 

medicatieveiligheid, BOPZ en infectiepreventie. 
- Commissie Duurzame personele inzet (één keer per twee maanden) 
- Commissie Deskundigheidsbevordering (één keer per twee maanden) 
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Monitoring 
Wat 
 
Jaardocument 

 
Verankering medische, 
verpleegkundige en 
psychosociale expertise: 
notulen CMT 
Samenwerkingsconvenant 
lerend netwerk 
 

Wie 
 
Bestuurder 
 
Bestuurder 
 
 
 
Bestuurder 

Frequentie 
 
1 keer per jaar 

Hoofdverantwoordelijke 
Raad van Bestuur i.s.m. Raad van Toezicht  
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3.6 Thema: Medewerkerssamenstelling 
 
Gewenste situatie 
Medewerkers zijn voor Zorggroep Drenthe essentieel voor de kwaliteit van zorg- en dienstverlening. 
De kaders van het kwaliteitskader verpleeghuiszorg waarden hierbij aangehouden: 

- Aandacht, aanwezigheid en toezicht 
- Specifieke kennis en vaardigheden 
- Reflectie, leren en ontwikkelen 

 
Zorggroep Drenthe kent de kernwaarden Positief, Professioneel, Persoonlijk en Puur. Als vijfde 
kernwaarde wordt steeds vaker Passie genoemd. Hiermee wordt bedoeld het met passie werken voor 
de zorg en met compassie met de cliënt.  
Aanvullend hierop gaat Zorggroep Drenthe uit van het volgende: 

- De juiste medewerkers op de juiste plaats 
- Gezonde medewerkers 
- Betrokken medewerkers 
- Flexibele inzet van medewerkers 

Stand van zaken 
Aandacht, aanwezigheid en toezicht 

- Toezichtregeling psychogeriatrische afdelingen: Zorggroep Drenthe heeft een protocol 
‘Toezichtregeling psychogeriatrische afdelingen Zorggroep Drenthe’. Dit protocol is een 
onlosmakelijk onderdeel van het ‘Beleid BOPZ en Vrijheidsbeperking’. In deze regeling is 
aangegeven op welke wijze binnen Zorggroep Drenthe de toezicht binnen de 
psychogeriatrische afdelingen is geregeld. 

- Dienstroosters: Bij het opstellen van dienstroosters wordt gestuurd op de aanwezigheid van 
medewerkers in huiskamers. Al naar gelang de grootte van een afdeling zijn er één of 
meerdere huiskamers aanwezig. De locatiemanagers hebben een overzicht hoe het toezicht 
is geregeld op hun locatie. Aandachtspunt hierbij is nog dat er ook in het weekend een dienst 
bereikbaar is voor zingevingsvraagstukken. Dit is nog niet op alle locaties geregeld. 

- Werkdrukinstrument en A3-methode: Medewerkers in de zorg hebben te maken met veel 
verstoringen in hun werk. Deze verstoringen zorgen voor werkstress bij de medewerker maar 
zorgen er ook voor dat medewerkers minder aandacht voor de cliënt kunnen hebben. Om 
ervoor te zorgen dat medewerkers minder te maken krijgen met verstoringen, heeft Zorggroep 
Drenthe deelgenomen aan het project ‘Slimmer organiseren’ i.s.m. de Hanzehogeschool. Het 
doel van dit project is om verstoringen individueel en vervolgens in teamverband vast te 
stellen en vervolgens o.b.v. de Lean-methode oplossingen te vinden. Leidinggevenden van de 
locaties De Amstel, De Noorderkroon en Symphonie hebben deelgenomen aan dit project. 

 
Specifieke kennis en vaardigheden 

- Beleidsnotitie toetsing professioneel handelen: Zorggroep Drenthe heeft een Beleidsnotitie 
Toetsing Professioneel Handelen (PB105). Zorggroep Drenthe garandeert de kwaliteit van 
voorbehouden en risicovolle handelingen door middel van: 
- Scholing (structurele scholing en cliëntgebonden instructie); 
- Praktijkopleiders en verpleegkundigen van het specialistisch team worden ingeschakeld 

bij de start van bepaalde handelingen en daar waar nodig geven zij medewerkers 
instructies. 

- Protocollen die voor een ieder beschikbaar zijn 
- Afgesloten raamovereenkomst die is afgesloten met huisartsen 
- Kwaliteitssysteem van bewaking, toetsing en verbetering van het professioneel handelen. 

- Specifieke kennis: Vanaf 2017 worden medewerkers nog meer in de gelegenheid gesteld om 
zich te specialiseren. Voorbeelden hiervan zijn medewerkers die de opleiding gespecialiseerd 
verzorgende psychogeriatrie of gespecialiseerd verzorgende somatiek volgen. Daarnaast 
worden ook specifieke trainingen, cursussen en scholingen (aan aandachtsvelders) 
aangeboden. Het doel hiervan is om met de opgedane specifieke kennis en vaardigheden 
(nog) beter aan te sluiten bij de zorgvraag van de cliënt of een bijdrage te leveren aan 
belevingsgerichte zorg en zinvolle daginvulling. 

 
Aanwezigheid deskundige medewerkers 
Het vinden en behouden van deskundige medewerkers is een grote uitdaging voor Zorggroep 
Drenthe. In het hoofdstuk Medewerkerssamenstelling is een samenvatting gegeven van de grootste 
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uitdagingen die momenteel spelen m.b.t. de aanwezigheid van deskundige medewerkers. 
- Generatieregeling: Om oudere medewerkers duurzaam inzetbaar te houden en jongere 

medewerkers (nog) meer kansen te bieden, zijn in 2018 de mogelijkheden voor een 
generatieregeling onderzocht. De uitkomst hiervan is dat op dit gebied geen gebruik gemaakt 
zal worden van een regeling maar er per individuele medewerker naar maatwerk wordt 
gezocht. 

- Oplossingen arbeidsmarktvraagstuk: In verschillende samenwerkingen wordt gewerkt aan 
maatregelen om het arbeidsmarktvraagstuk op te vangen. Het betreft de volgende 
samenwerkingen: 
- Aan de slag met het arbeidsmarktvraagstuk in samenwerking met het lerend netwerk 

(ZZWD, Tangenborg en NNCZ). Het plan is voornamelijk gericht op de kwaliteit en 
kwantiteit van de begeleiding bij leren en ontwikkelen De doelen van dit plan zijn 
zorgprofessionals te behouden, de instroom te bevorderen en zij-instroom te bevorderen. 

- De huidige en toekomstige medewerker centraal als gezamenlijke aanpak van de 
arbeidsmarktproblematiek door de VVT-sector in Drenthe. Zorggroep Drenthe wil de 
verantwoordelijkheid nemen om het leren en werken in de zorg in Drenthe innovatiever en 
toekomstgerichter te maken. Dit houdt in dat gezamenlijk met andere zorgaanbieders 
wordt geïnvesteerd in de professionals van de toekomst, op korte termijn de tekorten 
worden aanpakt en wordt toegewerkt naar een toekomstbestendige arbeidsmarkt. Een 
voorbeeld hiervan is dat in 2018 is gestart met een leerafdeling in De Vijverhof. 

- Beschikbaarheid arts: De behandeldienst zorgt ervoor dat er 24/7 een arts bereikbaar is. Een 
deel van deze bereikbaarheid is uitbesteed aan een externe partij nl. MedTzorg. MedTzorg 
verzorgt voor Zorggroep Drenthe de ANW diensten voor artsen. 

- Beschikbaarheid verpleegkundigen: De locaties zorgen ervoor dat er 24/7 een 
verpleegkundige dienst is ingeroosterd. 

- Aanvullende voorzieningen voor ongeplande zorg: Dit is een verbeterpunt voor Zorggroep 
Drenthe. Zorggroep Drenthe beschikt wel over een specialistisch verpleegkundig team die 
opgeroepen kan worden voor verpleegtechnische handelingen, palliatieve sedatie en 
wondzorg op locaties. 

 
Reflectie, leren en ontwikkelen 

- Opleidingsmodule: In 2018 is een keuze gemaakt voor de implementatie van een 
opleidingsmodule. Dit zal in 2019 verder worden uitgewerkt en geïmplementeerd. Het doel 
van de opleidingsmodule is dat medewerkers regie krijgen over hun eigen 
deskundigheidsbevordering. 

- Kwaliteitsregister: Zorggroep Drenthe heeft het maximaal aan te melden medewerkers bij het 
Kwaliteitsregister V&VN afgeschaft. Zorggroep Drenthe wil er voor zorgen dat er geen 
belemmeringen zijn wanneer een medewerker wil investeren in zijn of haar 
deskundigheidsbevordering. 

- Intervisie: Intervisie wordt steeds meer geïntegreerd in de organisatie. Hiervoor zijn ook 
accreditatiepunten aangevraagd bij het Kwaliteitsregister V & VN. 

- Lerend netwerk: Zorggroep Drenthe maakt deel uit van een lerend netwerk. Binnen dit lerend 
netwerk is afgesproken dat er gebruik gemaakt wordt van elkaars kennis en 
opleidingsmogelijkheden. 

- Functioneringsgesprekken: De ontwikkelingen in de komende jaren en de gestelde 
doelstellingen van Zorggroep Drenthe zorgen ervoor dat van de medewerker steeds meer 
wordt gevraagd. Om de medewerker hierop voor te bereiden en hierbij zo goed mogelijk te 
faciliteren voeren leidinggevenden een individueel gesprek met de medewerker over het 
functioneren (het functioneringsgesprek). Naast functioneringsaspecten wordt concreet 
gesproken over ontwikkeling van de medewerker en welke gewenste / verwachte faciliteiten 
hierbij horen. Hierover worden afspraken gemaakt. Het functioneringsgesprek is bedoeld om 
het functioneren van de leidinggevende en de medewerker vast te stellen en daarnaast 
concreet inhoud te geven aan ontwikkeling van de medewerker zover dat aansluit bij de 
doelen van de organisatie / organisatie-eenheid. 

Acties 2019 
In 2019 wordt binnen Zorggroep Drenthe gewerkt met een commissiestructuur. Deze structuur houdt 
in dat op een aantal gebieden tussen een aantal afdelingen wordt samengewerkt om 
kwaliteitsverbetering te realiseren. Binnen elke commissie zijn werkgroepen acties. Met betrekking tot 
medewerkerssamenstelling zal in 2019 worden gewerkt met werkgroepen gericht op het binden & 
boeien van medewerkers, verzuim & preventie en werving & selectie. Daarnaast wordt strategische 



Kwaliteitsplan verpleeghuiszorg 2019 Pagina 23   

personeelsplanning verder ontwikkeld. Het project functiehuis (van taakgerichte naar resultaatgerichte 
functiebeschrijvingen) wordt in 2019 voortgezet.  
 
Aandacht, aanwezigheid en toezicht 

- Werkdrukinstrument: In 2019 nemen een aantal leidinggevenden van Symphonie deel aan de 
open inschrijving bij de Hanzehogeschool i.v.m. het werkdrukinstrument en de A3-methode. 

 
Aanwezigheid deskundige medewerkers 

- Introductieprogramma: In 2019 wordt gewerkt aan het evalueren en het eventueel bijstellen 
van het introductieprogramma voor nieuwe medewerkers. Het doel hiervan is dat 
medewerkers zich welkom voelen en op een goede manier zorg kunnen bieden aan cliënten. 

- Project Capaciteitsplanning: In 2018 is een start gemaakt met het project Capaciteitsplanning. 
In 2019 wordt dit project voortgezet en meer concreet worden. Het doel van het project is om 
de inzet van medewerkers zo goed mogelijk te laten aansluiten op de zorgvraag. 

- Plan Aan de slag met het arbeidsmarktvraagstuk: In 2019 is het plan om o.a. werkbegeleiders 
te trainen en om een praktijkexpert en een adviseur praktijkleren aan te stellen. 

- Plan De huidige en toekomstige medewerker centraal: Vanuit het plan De huidige en 
toekomstige medewerker centraal worden o.a. de volgende acties ingezet: 
- Een extra BBL-klas Verzorgende IG in februari 2019 
- Het aanbieden van grotere contracten 
- Het intern opleiden en specialiseren van medewerkers 
- Het aanbieden van oriëntatiebanen, snuffelstages en meeloopmomenten 

- Uitbreiding contracten verzorgenden en verpleegkundigen: In 2019 wil Zorggroep Drenthe de 
contracten van verzorgenden en verpleegkundigen waar mogelijk uitbreiden. Het doel is om te 
komen tot een minimale groei van drie FTE voor verzorgenden en drie FTE voor 
verpleegkundigen. Het doel van deze groei is om meer aandacht voor cliënten te hebben en 
de werkdruk te verminderen. Er is een meerjarenplan opgesteld voor de verdere groei van het 
aantal medewerkers (zie tool kwaliteitsbudget). 

- Project Care After School: In 2019 kiest Zorggroep Drenthe ervoor om meer jongeren binnen 
de organisatie te laten kijken en werken. Zo kunnen ze zelf een beeld vormen van het werken 
in de ouderenzorg. Scholieren van 16 en 17 jaar worden ingezet voor werkzaamheden die 
geen zorgtaken bevatten. Ze werken circa twee avonden per week een aantal uren zodat er 
werkelijk sprake is van een bijbaan. Op deze avonden gaan ze samen met cliënten tafels 
dekken voor het avondeten waarna ze samen eten. Na het eten ruimten ze de tafels af en 
gaan dan bijvoorbeeld een spelletje doen, buiten wandelen met een cliënt of samen praten 
over vroeger en nu. Hierdoor is er meer rust, gezelligheid en aandacht voor de cliënt. 
Daarnaast kunnen vaste zorgmedewerkers zich meer richten op de zorg en is het doel om het 
imago van de ouderenzorg bij jongeren te verbeteren. 

- Uitbreiding behandeldienst: In 2019 wil Zorggroep Drenthe haar behandeldienst uitbreiden 
met 2 extra specialisten ouderengeneeskunde/physician assistant en een geestelijk verzorger. 
Vanwege een te verwachten toename van cliënten in de verpleeghuiszorg binnen Zorggroep 
Drenthe is het de bedoeling dat de behandeldienst wordt uitgebreid met 2 specialisten 
ouderengeneeskunde. 
Tot nu toe werd de expertise op gebied van zingeving en spirituele zorg extern ingekocht. 
Echter i.v.m. de toenemende complexiteit van de zorg bestaat de behoefte om hier meer 
aandacht te hebben en zelf een geestelijk verzorger binnen de organisatie te hebben. 
De geestelijk verzorger kan worden ingezet voor alle cliënten van onze locaties, hun naasten 
en onze medewerkers. 
Te denken valt aan: Individuele gesprekken; Ontmoetingsgroepen rondom levensthema’s; 
Rituelen, bijvoorbeeld bij het levenseinde; Ondersteuning medewerkers. 
Geestelijke verzorging zoals hierboven is nieuw voor de organisatie en zal moeten worden 
opgezet. Daar zal in 2019 vorm en inhoud aan gegeven worden. 

- Verpleegkundigen gerontologie en geriatrie: De toename van de complexiteit in onze 
verpleeghuizen vraagt om specifieke deskundigheid op het gebied van zorg en welzijn. Deze 
complexiteit doet een specifiek beroep op de verpleegkundigen/ verzorgenden binnen onze 
organisatie waarbij naast klinische zorg vooral ook welzijn en zingeving een belangrijke rol 
spelen. Dit vraagt specifieke competenties van de verpleegkundigen/ verzorgenden om onze 
ouderen die zorg te bieden waar ze recht op hebben. Waar we bij Zorggroep Drenthe in onze 
zorgverlening meer aandacht aan willen besteden is het versterken van: 
- De zelf- en samenredzaamheid van de ouder wordende cliënt en diens sociale omgeving 
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versterken. 
- Versterken van het zelfmanagementvermogen van de oudere cliënt en zo nodig 

technologie inzetten. 
- Aanvullend op zorg en welzijn die binnen het sociale netwerk wordt verleend en werkt 

daar verbindend. 
- Familieparticipatie. Dit houdt in dat het sociale netwerk wordt betrokken bij de zorg en 

hiermee verbindend werkt. 
Daarom wil Zorggroep Drenthe werken met een HBO verpleegkundigen gerontologie en 
geriatrie. We starten in 2019 met twee extra verpleegkundigen die hiervoor aangesteld en 
opgeleid worden op één van onze locaties met verpleeghuiszorg. 

 
Reflectie, leren en ontwikkelen 

- Opleidingsmodule: In 2019 wordt een opleidingsmodule geïmplementeerd. Het doel hiervan is 
om medewerkers meer te faciliteren bij het leren en ontwikkelen. Daarnaast biedt de 
opleidingsmodule de mogelijkheid om meer structuur te bieden bij de uitvoering van het 
strategisch opleidingsplan (in het kader van deskundigheidsbevordering). Binnen de 
opleidingsmodule worden e-learnings verder ontwikkeld (o.a. eenzaamheid, palliatieve 
zorgverlening, zorgethiek ouderenparticipatie, infectiepreventie). 

- Kwaliteitsregister: In 2019 wordt het beleid m.b.t. het kwaliteitsregister geëvalueerd en 
eventueel bijgesteld. 

- Functioneringsgesprekken: In 2019 wordt het beleid m.b.t. functioneringsgesprekken 
geëvalueerd en eventueel bijgesteld. 

Monitoring 
Wat 
 
Roosters per locatie: toezicht in 
huiskamers geregeld 
 
Roosters per locatie: 24/7 
verpleegkundige beschikbaar 
 
Beschikbaarheid artsen: rooster 
behandeldienst en rooster MedTzorg 
 
Overzicht bij-/ en nascholingen per 
locatie (voor BIG-geregistreerde 
medewerkers) 
 
Aantal gehouden 
functioneringsgesprekken per locatie 
 
Rapportage uitkomsten 
functioneringsgesprekken 
 
MIM-analyse 
(75% van de oorzaken die tot een 
onveilige situatie hebben geleid, zijn 
opgelost) 
 
Rapportage verzuim 
(verzuimpercentage maximaal 5%, 
meldingsfrequentie maximaal 1.0) 
 
Bespreking van verzuim 
(+ eventueel onderzoek) 
 
Medewerkerstevredenheidsonderzoek 
(minimaal 7.0) 

Wie 
 
Locatiemanager 
 
 
Locatiemanager 
 
 
Hoofd Behandeldienst 
 
 
Locatiemanager opvragen bij 
de afdeling P&O 
 
 
Management 
 
 
Management 
 
 
Management 
 
 
 
 
Locatiemanager / bestuurder 
 
 
 
Locatiemanager 
 
 
CMT 
 

Frequentie 
 
per dienstrooster 
 
 
per dienstrooster 
 
 
per dienstrooster 
 
 
1 keer per kwartaal 
 
 
 
1 keer per jaar 
 
 
1 keer per jaar 
 
 
1 keer per jaar 
 
 
 
 
1 keer per maand 
 
 
 
1 keer per maand 
 
 
1 keer per kwartaal 
 

Hoofdverantwoordelijke 
CMT  
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3.7 Thema: Gebruik van hulpbronnen 
 
Gewenste situatie 
Aanwezigheid, en de wijze waarop deze hulpbronnen dienend zijn aan het primair proces, van de 
juiste randvoorwaarden om kwalitatief goede verpleeghuiszorg te bieden.  

1. De gebouwde omgeving 
2. Technologische hulpbronnen zoals ICT en gebruik van domotica 
3. Materialen en hulpmiddelen (beschikbaarheid, actualiteit, vindbaarheid en onderhoud) 
4. Facilitaire zaken 
5. Financiën en administratieve organisatie 
6. Professionele relatie en samenwerkingsovereenkomsten met andere zorginstellingen 

 
Stand van zaken 
De gebouwde omgeving 
De afgelopen jaren heeft Zorggroep Drenthe veel aandacht besteed aan haar woonlocaties. Acties in 
dit kader zijn geweest: 

- de renovatie van De Vijverhof 
- de verbouw van Mozaiek 
- de nieuwbouw van Messchenstaete 
- de renovatie van De Noorderkroon 
- de verbouw van Spectrum 

Om te kunnen voldoen aan de huidige woonwensen zijn er een aantal aangepaste 
basisvoorzieningen in de appartementen aangebracht. Zo is de woonkamer voorzien van een open 
keuken met een aansluiting voor een vaatwasser en kookgelegenheid. Daarnaast heeft het 
appartement een gastentoilet en een berging met een aansluiting voor een wasmachine. De nieuwe 
appartementen zijn ongeveer 70 m2. De appartementen voor cliënten met een verpleeghuisindicatie 
zijn de helft van deze oppervlakte, ongeveer 35 m2. Deze appartementen hebben dan ook geen 
keuken en gastentoilet maar wel een eigen badkamer en toilet. Alle appartementen van Zorggroep 
Drenthe zijn voorzien van een eigen badkamer met toilet.  
 
Technologische hulpbronnen 
De zorg verandert snel en wordt complexer, met meer nadruk op kwaliteit en samenwerking. Er is 
meer maatwerk voor de cliënt nodig. Digitale toepassingen worden daarbij steeds belangrijker. De 
professionele cultuur van verbeteren, ontwikkelen en innoveren is de dragen van en voorwaarde voor 
alle veranderingen die we de komende jaren willen realiseren. Leiderschap en eigenaarschap spelen 
in alle veranderingen een essentiële rol. Daarnaast worden methoden en technieken ingezet om 
gestructureerd en planmatig te kunnen verbeteren. 
 
Speerpunten voor 2018 waren: 

- Modernisering van de automatiseringsomgeving: In 2018 is inmiddels deels invulling gegeven 
aan de modernisering van de automatiseringsomgeving door de implementatie van Microsoft 
Office 365 als kantoorautomatiseringsomgeving. Hierdoor zijn de op- en afschaal 
mogelijkheden sterk verbeterd. Hierdoor is er meer grip op de kosten ontstaan. 

- Digitaal (samen)werken op een veilige manier binnen en buiten de organisatie 
- innovatie op het gebied van E-health 
- Introductie van gestandaardiseerde informatievoorziening 
- Voldoen aan wet- en regelgeving 

 
Het huidige documentbeheersysteem (Kerio Workspace) wordt in 2019 vervangen door Microsoft 
SharePoint. SharePoint is een onderdeel van de Office 365 omgeving. Als voorbereiding op deze 
migratie hebben alle medewerkers van Zorggroep Drenthe in 2018 een eigen (Zorggroep Drenthe) e-
mailadres gekregen.  
 
Vanuit eigen kwaliteitseisen maar ook vanuit de AVG en de informatiebeveiliging (NEN 7510 en ISO 
27001/2) komt de behoefte om meer grip te krijgen op de dienstverlening. Als instrument is hier in 
2018 gekozen voor de USM-methode.  
 
Facilitaire zaken  
De afdeling Facilitaire zaken heeft als voornaamste doel het bieden van gastvrijheid en welzijn binnen 
Zorggroep Drenthe. Zorggroep Drenthe maakt hierbij gebruik van het concept ‘Bij de Buren’. In de 
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afgelopen jaren is er uitvoerig onderzoek gedaan naar gastvrijheid en welzijn binnen Zorggroep 
Drenthe. Onderstaande onderdelen spelen hierin een belangrijke rol.  

- Restaurants: de restaurants van Zorggroep Drenthe spelen een belangrijke rol bij het welzijn 
van onze cliënten en de bewoners rondom onze locaties. In deze restaurants kunnen zij als 
het ware “uit eten” in een gemoedelijke ambiance. Zorggroep Drenthe heeft de beschikking 
over uitstekend geoutilleerde eigen keukens waarin dagelijks maaltijden worden bereidt 
volgens de schijf van vijf en waarbij gebruik wordt gemaakt van de adviezen vanuit het 
voedingscentrum.   

- Tuin: Zorggroep Drenthe beschikt over een technische dienst waarin het (eigen) 
tuinonderhoud valt. Goed tuinonderhoud is een visitekaartje voor onze locaties.  

- Winkel: Zorggroep Drenthe heeft op de meeste locaties de beschikking over een 
winkelvoorziening. Hierin kunnen cliënten hun boodschappen doen en kan de zorg eventueel 
met cliënten op therapeutische wijze gaan winkelen.  

- Receptie: de gastdames zijn onderdeel van de receptie. Zij ontvangen gasten, beantwoorden 
vragen van cliënten en zijn het visitekaartje van de locaties.  

 
Financiën en administratieve organisatie  
Voor de implementatie van het kwaliteitskader is er voor 2019 een extra budget bovenop het 
bestaande budget beschikbaar gesteld van 600 miljoen, in 2020 zal hieraan toe worden gevoegd, 
nog eens 600 miljoen en in 2021 zal er naar verwachting nog een bedrag van 510 miljoen worden 
toegevoegd. De plannen zijn om vanaf 2022, deze 2,1 miljard worden verwerkt in de tarieven. 
 
Voor de verantwoording van het kwaliteitsbudget, zullen de plannen die hiervoor zijn gemaakt worden 
uitgewerkt in de daarvoor beschikbare tool. Het beschikbare kwaliteitsbudget voor Zorggroep Drenthe 
is voor 2019 gesteld op € 1.532.375. 85% van dit budget is bedoelt voor de uitbreiding van cliënt 
gebonden functies, de overige 15% zal worden besteed aan investeringen die aansluiten bij de 
voorgenomen verbeteringen, zoals benoemd in het kwaliteitsplan. Dit kan zijn aan het verhogen van 
de productiviteit van de medewerkers, maar ook ondersteunende medewerkers kan hiermee worden 
betaald. Maar ook het verhogen van de deskundigheid van medewerkers, vrijwilligers en 
mantelzorgers, kan hiermee worden betaald. Het invullen van de tool zal bestaan uit de cijfers, 
jaarrekening 2017, begroting 2018, begroting 2019 en een doorkijk naar 2020 en 2021. 
 
Professionele relatie en samenwerkingsovereenkomsten met andere zorginstellingen 
Zorggroep Drenthe beschrijft in haar beleid Ketensamenwerking Zorggroep Drenthe (PI 101) welke 
professionele relaties en samenwerkingsovereenkomsten zij heeft met andere zorginstellingen. 
Zorggroep Drenthe werkt, waar nodig, samen met andere organisaties zodat zij de cliënten een zo’n 
breed mogelijk pakket van diensten aan kunnen bieden, passende bij de wensen en behoeften van 
betreffende cliënt. Naast deze samenwerkingsverbanden werkt Zorggroep Drenthe ook nauw samen 
met de huisartsen en transferpunten van de diverse ziekenhuizen in de regio. 
Met de transferpunten van de diverse ziekenhuizen in de regio wordt regelmatig overleg gevoerd over 
de mogelijkheden die Zorggroep Drenthe kan bieden voor cliënten die uitbehandeld zijn in het 
ziekenhuis. 
Acties 2019 
De gebouwde omgeving 
Er zijn plannen om in 2019 te starten met de renovatie van Symphonie. Het doel van de renovatie is 
om o.a. het gebouw (nog) meer te laten aansluiten bij de wensen van cliënten. In de plannen is 
bijvoorbeeld rekening gehouden met belevingsgerichte zorg (bijv. in de huiskamers). 
 
Technologische hulpbronnen zoals ICT en gebruik van domotica 

- App MediCheck: MediCheck is een digitaal platform dat het toedienproces volledig vastlegt 
voor alle zorgpartners in de medicatieketen. De voordelen hiervan zijn dat veiligheid (minder 
MIC-meldingen) en efficiëntie wordt verbeterd. Daarnaast levert het tijdwinst op die direct in 
de persoonlijke zorg kan worden gestoken. de MediCheck App vervangt de papieren 
toedienlijsten en ontzorgt hiermee zorginstellingen en apotheken. Daarnaast volgt het de 
eisen van de IGZ voor het toedienen van medicatie, is het volgens NEN-normen beveiligd en 
voldoet het aan alle Nederlandse en Europese privacyrichtlijnen. 

- Ontwikkeling SharePoint: SharePoint zal het huidige documentbeheersysteem (Kerio 
Workspace) vervangen. Deze keuze is o.a. gemaakt in het kader van leren en verbeteren. 

- USM: In 2019 wordt geïnvesteerd in grip op dienstverlening. USM staat voor Universeel 
Service Management en voorziet in een model bestaande uit vijf processen en acht 
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workflows waarmee dienstverlenende organisaties onder architectuur gaan ontwikkelen. 
Vanuit een zuiver procesmodel worden uit de processen, de procedures en werkwijzen 
afgeleid waardoor er standaardisatie ontstaat. 

 
Facilitaire zaken 

- Voedselveiligheid: ISO 22000 voedselveiligheid. 
- De pilot voor het project “zes maaltijdmomenten op één dag’ is in september 2018 in locatie 

Symphonie gestart. De aanleiding voor de start van het project is de tendens van het verder 
centraal stellen van de cliënt, de toenemende extramuralisering van de markt en het 
voorkomen van ondervoeding bij cliënten. Naast het acteren op deze marktbewegingen, 
waarin Zorggroep Drenthe proactief wil zijn, is het doel om de efficiency in de keukens te 
verhogen en mogelijk een kostenbesparing te realiseren.  

Monitoring 
Wat 
 
Beleid Ketensamenwerking 
 
Bouwvergaderingen 

Wie 
 
Bestuurder 
 
Bestuurder met Hoofd 
Technische dienst 

Frequentie 
 

Hoofdverantwoordelijke 
CMT 
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3.8 Thema: Gebruik van informatie 
 
Gewenste situatie 
Ook bij het gebruik van informatie gaat Zorggroep Drenthe uit van het kwaliteitskader 
verpleeghuiszorg: 

- Het verzamelen en delen van informatie voor samen leren en verbeteren van kwaliteit 
- Benutten en optimaliseren van bestaande administratiesystemen 
- Openbaarheid en transparantie 

 
Het verzamelen en delen van informatie voor samen leren en verbeteren van kwaliteit wordt o.a. 
gedaan d.m.v.: 

- Het minimaal één keer per jaar verzamelen / gebruiken van informatie over cliëntervaringen 
door middel van erkende instrumenten. 

- Het minimaal één keer per jaar aanleveren van informatie over de NPS-score per locatie 
Stand van zaken 
Verzamelen en delen van de informatie primair voor samen leren en verbeteren van kwaliteit 
Zorggroep Drenthe verzamelt cliëntervaringen door middel van reviews op ZorgkaartNederland. 
Daarnaast wordt er jaarlijks een cliënttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. 
 
Benutten en optimaliseren van bestaande administratiesystemen 
Zorggroep Drenthe werkt met mijnCaress van PinkRoccade. MijnCaress is een geïntegreerd 
elektronisch cliëntdossier (ECD) voor zorgverlening, -facturering en -verantwoording. In dit systeem 
worden cliëntgegevens ingevoerd ter ondersteuning van het zorgproces. Het verkrijgen van 
managementinformatie uit dit systeem is een aandachtspunt. Dit betekent dat er vanuit mijnCaress 
nog geen gegevens opgenomen kunnen worden in de landelijke kwaliteitsregistraties. 
Managementgegevens over de indicatoren van de basisveiligheid en zorgindicatoren moeten op 
afdelingsniveau, locatieniveau en organisatieniveau uit mijnCaress gehaald kunnen worden. 
 
Openbaarheid en transparantie 
Zorggroep Drenthe heeft voor 2018 een kwaliteitsplan gemaakt. Voor 2017 is een kwaliteitsverslag 
opgesteld. Deze documenten zijn geplaatst op de website van Zorggroep Drenthe. 
Acties 2019 

- Ontwikkeling SharePoint: SharePoint zal het huidige intranet vervangen. Deze keuze is 
gemaakt in het kader van leren en verbeteren. 

- Onderzoek primair proces rondom ECD: Met behulp van een externe partij worden de 
processen en het gedrag rondom het primaire proces m.b.t. ECD in kaart gebracht.  

- Stuurinformatie: Aansluitend aan het vorige punt zal worden geïnvesteerd door de processen 
rondom het ECD te voorzien van goede / betere stuurinformatie. De doelen hiervan zijn het 
besparen van inzet en het vergroten van de kwaliteit. 

Monitoring 
Wat 
 
Cliëntervaringen monitoren op 
Zorgkaart Nederland 
 
Kwaliteitsgegevens (zoals MIC) 
uit Caress halen 
 
Kwaliteitsverslag op website 
organisatie 
 
Kwaliteitsverslag op Openbare 
Database van Zorginstituut 
Nederland 
 
Kwaliteitsverslag op een 
publieke website 

Wie 
 
Locatiemanagers 
 
 
Locatiemanagers 
 
 
Bestuurder i.s.m. hoofd M&C en 
beleidsmedewerker 
 
Bestuurder i.s.m. 
beleidsmedewerker 
 
 
Bestuurder i.s.m. 
beleidsmedewerker 

Frequentie 
 
1 keer per week 
 
 
1 keer per jaar 
 
 
Jaarlijks aanpassen 
 
 
Jaarlijks aanleveren 
 
 
 
Jaarlijks aanpassen 

Hoofdverantwoordelijke 
CMT 
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Hoofdstuk 4 Verbeterparagraaf 
 
Van alle verbeterpunten is onderstaande selectie gemaakt. 
 
4.1 Mozaiek 
Mozaiek gaat eind 2018 starten met pilot van de zelfanalyse Waardigheid en Trots. De zelfanalyse is 
een praktisch instrument waarmee een locatie van een verpleeghuisorganisatie inzicht krijgt in de 
mate waarin het voldoet aan het kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Het instrument meet de ervaren en 
feitelijke kwaliteit van zorg bij een locatie op de acht thema’s van het kwaliteitskader. Hierdoor ontstaat 
er een gezamenlijk beeld van de huidige situatie en wat nodig is om eventuele verbeteringen door te 
voeren. Zo gaat Zorggroep Drenthe werken aan nog betere verpleeghuiszorg. De informatie is input 
voor het kwaliteitsplan en de verbeterparagraaf van Zorggroep Drenthe, of een aanvulling daarop. Er 
wordt gebruik gemaakt van informatie die de organisatie zelf verzameld. Met het instrument gaat 
Zorggroep Drenthe de kwaliteit cyclisch monitoren. 
 
4.2 Symphonie 
Belevingsgerichte zorg  

- Huiskamerproject somatiek: Er is een huiskamer voor in eerste instantie vier cliënten 
gerealiseerd. In de toekomst is de intentie om het aantal cliënten uit te breiden en de 
dagverzorging (ook voor bewoners uit de wijk) erbij te betrekken. Hiervoor hoeven geen extra 
medewerkers te worden ingezet omdat er dan minder cliënten op de afdeling zijn. De 
huiskamer biedt daarnaast mogelijkheden voor duurzame inzetbaarheid van medewerkers. 
Een voorwaarde is wel dat er voldoende deskundigheid in de huiskamers aanwezig is. 

 
Leren en verbeteren (deskundigheidsbevordering) 

- Opleidingsplan: Symphonie heeft in 2018 een opleidingsplan opgesteld (opleidingen, 
trainingen en vaardigheden / bekwaamheden). 

- Aandachtsvelders: Symphonie werkt met aandachtsvelders. De inzet van aandachtsvelders 
heeft tot op heden o.a. opgeleverd dat er meer activiteiten voor de PG-afdeling worden 
georganiseerd en er veiligheidsrondes worden gedaan. In 2018/2019 wordt hierin meer 
structuur aangebracht door de verschillende aandachtsvelders (die gericht zijn op dezelfde 
onderwerpen) beter te laten samenwerken en werkzaamheden te verdelen op basis van de 
kwaliteiten en interesses van de betreffende aandachtsvelders. De locatiemanager stuurt op 
de jaarplannen en –verslagen van de aandachtsvelders. 

 
4.3 De Wenning 
Persoonsgerichte zorg 

- Er wordt sinds kort gewerkt met het ECD. Dit kan nog beter uitgebouwd worden. Het Omaha 
systeem is geïmplementeerd. De implementatie is per afdeling gedaan. Voor het 
implementeren zijn aandachtsvelders aangesteld. Alle medewerkers hebben een scholing 
gevolgd. De aandachtsvelders hebben aanvullende scholing gevolgd. Aandachtsvelders en 
verpleegkundigen hebben een stimulerende en coachende rol richting collega’s. Op de 
afdeling is een testomgeving gecreëerd zodat in dit systeem geoefend kan worden. 
Verbeterpunten voor 2019 zijn dat verzorgenden het ECD nog niet geheel beheersen. 
Medewerkers hebben moeite om de rapportage weg te kunnen zetten in het zorgplan. 

- Zowel intern als extern zijn contactverzorgenden aangesteld. Dit heeft als doel dat de cliënt en 
diens familie een aanspreekpunt binnen de organisatie hebben. Contactverzorgenden zijn 
verantwoordelijk voor het cliëntdossier. Via een familieavond zijn de cliënt en dienst familie op 
de hoogte gebracht. Bij een nieuwe opname wordt er zoveel mogelijk gekeken of de 
aanwezige contactverzorgende er is. De contactverzorgende evalueert de zorg met de cliënt 
en diens familie en stelt samen met de verpleegkundige een zorgplan op. Voor 2019 gaat we 
dit nog meer versterken. 

 
Veilige zorg 

- Er zijn twee aandachtsvelders voor medicatieveiligheid aangesteld. Deze medewerkers 
hebben extra scholing / workshops etc. gevolgd. Hun kennis wordt door middel van een 
klinische les of tijdens een werkoverleg overgedragen aan het team. Zij signaleren en werken 
volgens het MIC-systeem. Elke maand wordt er een checklist medicatieveiligheid ingevuld. De 
teamleiding deelt deze willekeurig uit in het team om te controleren. De huisarts is 
verantwoordelijk voor de medicatie. Sinds kort is een arts bereid gevonden om dit ook te 
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evalueren met de verpleegkundige. De verpleegkundige, de teamleiding en de locatiemanager 
hebben twee keer per jaar een gesprek met de plaatselijke apotheek. De organisatie heeft ook 
gesprekken met de apotheken vanuit de nabije gemeentes. Het medicatiebeleid is op orde. Zo 
af en toe geven medewerkers aan knelpunten te ondervinden met het dubbel aftekenen. Uit 
de MIC-meldingen worden de medicatiefouten gehaald. Deze zijn laag binnen deze locatie. 
Wij maken gebruik van psychofarmaca (op advies van de huisarts), de verpleegkundige 
bespreekt dit met de huisarts en verwerkt dit in het zorgplan. Voor 2019 willen we graag een 
digitaal systeem willen opstarten. 

- Ter preventie van acute ziekenhuisopname streven wij naar een optimaal mogelijke bijdrage 
aan het lichamelijke welbevinden en gezondheid van onze cliënt. Hiervoor bieden wij goede 
zorg, eten en drinken aan. Uiteraard ook de professionele zorg van de zorg medewerkers. 
Blijft alleen het feit dan al onze cliënten en eigen huisarts hebben en die schrijft de 
behandeling voor. De huisarts is verantwoordelijk en zal ook de gesprekken voeren met de 
cliënt over de behandeling. Wij hebben daar weinig invloed op. Wij merken wel iets meer een 
mate van overleg met de huisarts.  

- Zowel intern als extern wordt er gewerkt met het MIC-registratiesysteem. De MIC wordt 
maandelijks besproken in het teamleidersoverleg. Alle MIC meldingen worden afgehandeld 
door de teamleiding. De Wenning heeft voor 2017 een te hoog percentage vallen gehad. Dit is 
onderzocht en het blijkt dat er vooral veel vergeten wordt om de rollator mee te nemen. De 
huiskamer sluit om 16.30 uur en dan ontstaat er onrust wanneer men terug naar het 
appartement gaat. Ten aanzien van de gordijnen zijn er afspraken gemaakt met facilitaire zorg 
en zorgmedewerkers om de gordijnen eerder dicht te doen. Voor 2019 is het fijn dat de 
huiskamer tot 20.00 uur weer open kan. 

 
Familieparticipatie 
Als doel is gesteld om de eigen regie op het leven te versterken door het netwerk van de cliënt te 
betrekken bij de analyse en aanpak van de zorgverlening. Dit hebben we kunnen bekrachtigen door 
de contactverzorgenden in te stellen. Daarnaast zijn er familie-avonden georganiseerd. Voor 2019 
hebben we als doel om het digitaal cliëntenportaal te implementeren. 
 
Leren en verbeteren (deskundigheidsbevordering) 
Binnen Zorggroep Drenthe is een nieuwe BBL-klas Verzorgende IG niveau 3 opgestart. De Wenning 
heeft drie medewerkers vanuit een helpende en facilitaire functie een opleiding tot verzorgende 
aangeboden. Er is één medewerker die de opleiding tot verpleegkundige heeft afgerond en één 
medewerker is begonnen met de opleiding gespecialiseerd verzorgende somatiek. Er is gebruik 
gemaakt van de scholingen voorbehouden handelingen via het nieuwe E-learning systeem. Voor 2019 
hebben we als doel dit meer digitaal te kunnen wegzetten, de medewerker meer verantwoordelijk 
stellen voor hun eigen bevoegd en bekwaamheden. 
 
4.4 De Noorderkroon 
Persoonsgerichte zorg 

- Er wordt sinds kort gewerkt met het ECD. Dit kan nog beter uitgebouwd worden. Het Omaha 
systeem is geïmplementeerd. De implementatie is per afdeling gedaan. Voor het 
implementeren zijn aandachtsvelders aangesteld. Alle medewerkers hebben een scholing 
gevolgd. De aandachtsvelders hebben aanvullende scholing gevolgd. Aandachtsvelders en 
verpleegkundigen hebben een stimulerende en coachende rol richting collega’s. Op de 
afdeling is een testomgeving gecreëerd zodat in dit systeem geoefend kan worden. 
Verbeterpunten voor 2019 zijn dat verzorgenden het ECD nog niet geheel beheersen. 
Medewerkers hebben moeite om de rapportage weg te kunnen zetten in het zorgplan.  

- Zowel intern als extern zijn contactverzorgenden aangesteld. Dit heeft als doel dat de cliënt en 
diens familie een aanspreekpunt binnen de organisatie hebben. Contactverzorgenden zijn 
verantwoordelijk voor het cliëntdossier. Via een familieavond zijn de cliënt en dienst familie op 
de hoogte gebracht. Bij een nieuwe opname wordt er zoveel mogelijk gekeken of de 
aanwezige contactverzorgende er is. De contactverzorgende evalueert de zorg met de cliënt 
en diens familie en stelt samen met de verpleegkundige een zorgplan op. Voor 2019 gaat we 
dit nog meer versterken. 

 
Veilige zorg 

- Er zijn twee aandachtsvelders voor medicatieveiligheid aangesteld. Deze medewerkers 
hebben extra scholing / workshops etc. gevolgd. Hun kennis wordt door middel van een 



Kwaliteitsplan verpleeghuiszorg 2019 Pagina 31   

klinische les of tijdens een werkoverleg overgedragen aan het team. Zij signaleren en werken 
volgens het MIC-systeem. Elke maand wordt er een checklist medicatieveiligheid ingevuld. De 
teamleiding deelt deze willekeurig uit in het team om te controleren. De huisarts is 
verantwoordelijk voor de medicatie. Sinds kort is een arts bereid gevonden om dit ook te 
evalueren met de verpleegkundige. De verpleegkundige, de teamleiding en de locatiemanager 
hebben twee keer per jaar een gesprek met de plaatselijke apotheek. De organisatie heeft ook 
gesprekken met de apotheken vanuit de nabije gemeentes. Het medicatiebeleid is op orde. Zo 
af en toe geven medewerkers aan knelpunten te ondervinden met het dubbel aftekenen. Uit 
de MIC-meldingen worden de medicatiefouten gehaald. Deze zijn laag binnen deze locatie. 
Wij maken gebruik van psychofarmaca (op advies van de huisarts), de verpleegkundige 
bespreekt dit met de huisarts en verwerkt dit in het zorgplan. Voor 2019 zouden we graag een 
digitaal systeem willen opstarten. 

- Ter preventie van acute ziekenhuisopname streven wij naar een optimaal mogelijke bijdrage 
aan het lichamelijke welbevinden en gezondheid van onze cliënt. Hiervoor bieden wij goede 
zorg, eten en drinken aan. Uiteraard ook de professionele zorg van de zorg medewerkers. 
Blijft alleen het feit dan al onze cliënten en eigen huisarts hebben en die schrijft de 
behandeling voor. De huisarts is verantwoordelijk en zal ook de gesprekken voeren met de 
cliënt over de behandeling. Wij hebben daar weinig invloed op. Wij merken wel iets meer een 
mate van overleg met de huisarts.  

- Zowel intern als extern wordt er gewerkt met het MIC-registratiesysteem. De MIC wordt 
maandelijks besproken in het teamleidersoverleg. Alle MIC meldingen worden afgehandeld 
door de verpleegkundige / teamleiding. De Noorderkroon heeft voor 2017 een te hoog 
percentage medicatiefouten gehad. Hier is een verbeterplan voor gemaakt. Voor 2019 zal er 
verder gewerkt worden met het plan. 

 
Familieparticipatie 
Als doel is gesteld om de eigen regie op het leven te versterken door het netwerk van de cliënt te 
betrekken bij de analyse en aanpak van de zorgverlening. Dit hebben we kunnen bekrachtigen door 
de contactverzorgenden in te stellen. Daarnaast zijn er familie-avonden georganiseerd. Voor 2019 
hebben we als doel om het digitaal cliëntenportaal te implementeren. 
 
Leren en verbeteren (deskundigheidsbevordering) 

- Binnen Zorggroep Drenthe is een nieuwe BBL-klas Verzorgende IG opgestart. De 
Noorderkroon heeft twee medewerkers vanuit een helpende en facilitaire functie een opleiding 
tot verzorgende aangeboden. Er is één medewerker gestart met de opleiding HBO-
Verpleegkunde en er is één medewerker begonnen met de opleiding in gespecialiseerde 
doelgroepen. Er is gebruik gemaakt van de scholingen voorbehouden handelingen via het 
nieuwe E-learning systeem. Voor 2019 is het doel om e.e.a. meer digitaal weg te kunnen 
zetten, de medewerker meer verantwoordelijk stellen voor hun eigen bevoegd en 
bekwaamheden. 

- De Noorderkroon heeft het eerste half jaar meegedaan met het project ‘slimmer werken’. Het 
project heeft als doel gehad om op basis van de input van medewerkers de knelpunten in het 
werk makkelijker en efficiënter te kunnen vaststellen en oplossen. Hier zijn kleine 
verbeterpunten uit ontstaan. 

 
4.5 Spectrum 
Leren en verbeteren (deskundigheidsbevordering) 
In 2018 zijn een aantal acties ondernomen waaronder: 

- De aandachtsvelders van de werkgroep “bewegen en valpreventie” hebben de congresparade 
“Bewegen en activeren in de dagelijkse zorg” bezocht. 

- De basiscursus valpreventie voor professionals is gevolgd door een medewerker van de 
Activiteitenbegeleiding. Deze medewerker gaat na het volgen van deze training zelf trainingen 
geven aan cliënten en medewerkers.  

- Spectrum heeft in 2018 extra geïnvesteerd in scholingen voor medewerkers.  
- Medewerkers van de PG-verpleegafdeling hebben (in het Drents Archief) de scholing 

”belevingsgerichte zorg” gevolgd. 
- Zorgmedewerkers (met een contract van mimimaal 16 uur) hebben de externe scholing 

“zorgplan maken in Omaha” gevolgd. 
Voor 2019 zijn o.a. de volgende acties gepland. 
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- Verschillende medewerkers van Spectrum volgden / volgen of gaan starten met een opleiding. 
Het gaat hierbij om o.a. de opleidingen: Gespecialiseerd Verzorgende Somatiek, 
Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie, Verzorgende IG, Verpleegkundige en HBO-
Verpleegkunde; 

- Drie keer per jaar is er in Spectrum een zorgcafé met als thema dementie. Deze 
bijeenkomsten / lezingen zijn te bezoeken door medewerkers, vrijwilligers, mantelzorgers en 
belangstellenden. 

- Er is bij leidinggevenden en medewerkers aandacht voor het kwaliteitsregister. 
- De bestaande werkgroepen zijn waar mogelijk samengevoegd en daarnaast uitgebreid met 

nieuw onderwerpen. Vanaf september 2018 kent Spectrum de volgende werkgroepen:  
- Ondervoeding & mondzorg 
- Incontinentie 
- Infectiepreventie / registratie & onderhoud 
- Medicatie(veiligheid) 
- Zorgleefplan (Omaha) & ECD 
- Decubitus(preventie) & wondzorg 
- Vrijheidsbeperking & BOPZ  
- ERGO, ARBO & uitleen 
- Bewegen & valpreventie 
- Zinvolle daginvulling 
- Belevingsgericht zorg 
- Zingeving & levensvragen 

 
Zinvolle daginvulling  

- Een activiteitenbegeleider is toegevoegd aan team 1 (PG verpleeghuiszorg). Zij is vier 
dagdelen per week aanwezig op de twee PG-huiskamers om samen met cliënten activiteiten 
te ondernemen. 

- Er is in 2018 een start gemaakt met het opzetten van een dagbesteding voor bezoekers van 
buitenaf (WMO) deze wordt gecombineerd met intern cliënten (cliënten met een ZZP 4, 5 of 
6). 

- Eind 2018 / begin 2019 wordt de dagbesteding gesplitst in twee groepen namelijk met de 
grondslag PG (voor WMO en cliënten met een ZZP5 zonder behandeling) en een groep 
somatiek (voor WMO en cliënten met een ZZP6 zonder behandeling) zodat meer mensen 
gebruik kunnen maken van de dagbesteding.  

- Er zijn in 2018 aandachtsvelders aangesteld voor de werkgroep ”zinvolle dagbesteding”. Dit 
zal in 2019 verder worden uitgewerkt. 

- Beilen heeft een agrarische achtergrond. Er is daarom contact gelegd met zorgboerderij de 
Hansehof (Smalbroek / Beilen). Mogelijk kunnen (door samenwerking) cliënten van Spectrum 
de Hansehof bezoeken voor het deelnemen aan activiteiten en/of een plezierige / zinvolle dag.  

 
Familieparticipatie 
Familieparticipatie / communicatie met familie is onderdeel van het strategisch opleidingsplan. De zorg 
werd volgens de daarvoor geldende richtlijn twee keer per jaar geëvalueerd met de cliënt of diens 
eerste contactadres. Hiervoor werd een formulier (met daarop enkele vragen gebuikt) maar er volgde 
geen “echt” gesprek. In 2018 is de zorg- en dienstverlening op een andere manier geëvalueerd. Aan 
de hand van diverse voorbeelden is een gespreksformulier opgesteld. De contactverzorgende heeft 
een afspraak gemaakt met de cliënt en diens eerste contactadres voor een evaluatiegesprek en hen 
gevraagd om van te voren het formulier in te vullen. Tijdens het gesprek zijn de antwoorden 
besproken. Op de vragen waar de cliënt aangaf “nee, of niet tevreden te zijn” werd doorgevraagd. Aan 
de hand van het gesprek is het zorgleefplan opgesteld en/of geactualiseerd. Het gesprek is door 
zowel de contactverzorgenden als de cliënt en hun contactadressen als positief ervaren. Het 
gespreksformulier wordt in september 2018 bijgesteld, zodat het kan worden gebruikt voor de 
volgende evaluaties van zorg- en dienstverlening, die worden gehouden van oktober t/m november 
2018. 
 
4.6 De Vijverhof 
 

 

Persoonsgerichte zorg 
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- ECD: Er wordt sinds kort gewerkt met het ECD. Dit kan nog beter uitgebouwd worden. Het 
Omaha systeem is geïmplementeerd. De implementatie is per afdeling gedaan. Voor het 
implementeren zijn aandachtsvelders aangesteld. Alle medewerkers hebben een scholing 
gevolgd. De aandachtsvelders hebben aanvullende scholing gevolgd. Aandachtsvelders en 
verpleegkundigen hebben een stimulerende en coachende rol richting collega’s. 
Verbeterpunten voor 2019 zijn dat verzorgenden het ECD nog niet geheel beheersen. 
Medewerkers hebben moeite om de rapportage weg te kunnen zetten in het zorgplan. 

- Aandachtsvelders: In het team (intern en extern) zijn er een aantal verzorgenden / 
verpleegkundigen aangesteld als aandachtsvelder voor wondzorg, mondzorg, palliatieve zorg, 
Omaha, medicatieveiligheid, middelen en maatregelen, incontinentie, bewegen en vitaliteit. Dit 
met als doel om de kennis te vergroten en het verhogen van de kwaliteit van zorg en het 
werken volgens protocol en wet & regelgeving. Scholing over deze onderwerpen zijn of 
worden opgestart. Een ieder is met zijn eigen aandachtsgebied aan het werk. Voor 2019 moet 
dit nog verstevigd worden door het team daar nog meer in te coachen / begeleiden en men 
moet nog meer de kennis naar elkaar uitdragen. 

- ZorgkaartNederland: Wij vinden het belangrijk te weten of cliënten of diens familie De 
Vijverhof aanbevelen. Er zijn extra interviews afgenomen door Zorgkaart Nederland. Er is veel 
tijd en energie gestoken in het verzamelen van reacties. Zo zijn er kaartjes uitgedeeld bij een 
uit-zorg gesprek, is familie hier persoonlijk op geattendeerd en is er aandacht aan gegeven via 
de Facebook-pagina. Het blijft echter moeilijk om cliënten/familie te enthousiasmeren om een 
reactie te plaatsen. 

- Aandachtsvelder decubituspreventie: Er is een aandachtsvelder decubituspreventie 
aangesteld. Periodiek wordt de risicosignalering ingevuld door de verpleegkundige. 
Medewerkers zijn op de hoogte van de bradenschaal. De Vijverhof heeft een lage score. Voor 
2019 zal er nog meer scholing gevolgd worden en zou het wenselijk zijn om meer 
managementinformatie uit het ECD te kunnen halen betreft decubitus. De bradenschaal 
verdiend nog extra aandacht. 
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Bijlage 1: Evaluatie Waardigheid en Trots 2018 
 
Deskundigheidbevordering 

- Medewerkers: Zorggroep Drenthe blijft zich focussen op voldoende gekwalificeerde 
medewerkers afgestemd op de doelgroep. Door de veranderende arbeidsmarkt en de krapte 
die is ontstaan, zien we dat het moeilijker is geworden om gekwalificeerde medewerkers te 
behouden. Daarnaast is het moeilijker om openstaande vacatures in te vullen. Om voldoende 
en gekwalificeerde medewerkers in te kunnen zetten, maken we gebruik van meerdere 
deskundigheidsniveaus, zodat kwaliteit en continuïteit geborgd worden. 

- Aandachtsvelders: Het aantal aandachtsvelders en aandachtsgebieden is verder uitgebreid. 
Hierbij worden verwachtingen benoemd en wordt ondersteuning geboden. Dit proces zal 
verder worden geoptimaliseerd. 

- E-learning modules: Het aantal modules is uitgebreid, 
- Scholing: Er is centraal scholing ontwikkeld die zich specifiek richt op de communicatie met 

informele zorgverleners. Deze scholing is /wordt in de scholingsgids opgenomen. 
- BBL-klas: Er wordt in het najaar van 2018 gestart met een nieuwe BBL-groep voor de 

opleiding voor verzorgende. 
- Scholingsplannen: Op teamniveau worden in overleg met de medewerkers scholingsplannen 

opgesteld. 
 
Belevingsgerichte zorg 

- Aankleding gangen: Er ligt inmiddels een voorstel om de gangen in De Vijverhof te verfraaien. 
Voor de etages 5 t/m 8 is dit plan akkoord. Vanuit opmerkingen van de medewerkers wordt 
het voorstel voor de gangen op de BOPZ afdelingen nog wat bijgesteld, zodat er meer 
belevingsaspecten in verwerkt worden. 

- Huiskamers: Op locatie Spectrum zijn de huiskamers van de PG cliënten, belevingsgericht 
ingericht, waarbij wordt gerefereerd aan de jaren waaraan de cliënten hun herinneringen 
hebben. Er is rekening gehouden met de wensen van de cliënten en zij hebben invloed gehad 
op de inrichting van hun huiskamer w.b.t. accessoires. Elke 3 weken komt er een klein groepje 
basisschoolleerlingen (groep 2) een bezoekje brengen aan de huiskamer om samen met de 
cliënten een spelvorm te doen of samen te zingen. 

 
Zinvolle daginvulling 

- Verenigingsconcept: Op locatie Spectrum, Mozaiek en De Vijverhof is men gestart met het 
invoeren van het verenigingsconcept. Hierbij wordt samengewerkt met externe verenigingen. 

- Huiskamers: Op Symphonie is gestart met een huiskamerproject voor de somatische 
verpleeghuiscliënt. Het activiteitenaanbod wordt aangeboden naar de behoeften van de cliënt.  

- Cliëntenportaal: In 2017 is Symphonie gestart met de pilot voor de invoering van het 
cliëntenportaal. Deze pilot loopt nog. Bij de opname van een cliënt wordt geïnventariseerd wat 
familie/ mantelzorger kan en wil doen. Hierover worden afspraken gemaakt in het ECD. 

 
Activiteitenaanbod 
Het activiteitenaanbod is in 2018 uitgebreid: 
 
Mozaiek 

- Kunst en Cultuur: Dansgroep Mozaiek danst met een choreograaf en repeteert voor een 
uitvoering die twee keer per jaar in Mozaiek wordt gegeven en daarnaast op twee andere 
locaties binnen Zorggroep Drenthe. 

- Workshops: Schilderen samen werken naar een expositie. Voor jong en oud in samenwerking 
met Basisschool Jonglaren. 

- Sport en bewegen: Wandelvierdaagse in samenwerking met de organisatie van Zuidlaren. 
Geopend door de Burgemeester met een feestelijke intocht in Zuidlaren.  

- Verenigingen per 1 februari 2018: Verenigingsboek, voor elk wat wils, met contributie 
- Welzijnsdag: Metamorfose, schoonheidsspecialist, kapper, pedicure, ouderenmassage en 

fotograaf. 
- Samenwerking Bibliotheek: Voorleeslunch geopend door wethouder In samenwerking met 

Basisschool Schuthoek  
- Valpreventie week: In samenwerking met fysiotherapie Perdon en Sport-Drenthe 
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De Vijverhof 
- Kunst en Cultuur: Kunstig Oost, schilders en kunstenaars laten hun schilderijen zien. 

Verzorgen workshops waar bewoners aan mee kunnen doen.  
- Sport en bewegen: Buurtbakkie, elke dinsdag wordt er gelopen met elkaar zowel intern als 

extern. Samen met vrijwilligers, leerlingen van de Vredeveldseschool en de buurtsportteams, 
er wordt gedronken bij de Hippe kringloop in Assen Oost. 

- Valpreventie week: In samenwerking met fysiotherapie Paramedics. 
- Feestelijke middag: Een feestelijke middag samen met Coasis, we vieren onze samenwerking 

in de vorm van sport, spel  
- Samenwerking basisschool: In samenwerking met de basisschool Vredeveldseschool laten we 

aan de kinderen zien hoe het leven en beleven is in een woonzorgcentrum. De bewoners 
gaan naar de musical en slotmiddag van de leerlingen om te kijken en horen hoe de beleving 
is op school. 

 
De Amstel 

- Kunst en Cultuur: Theater group Peer heeft een presentatie gegeven over de affaire 
Vermaning. Bewoners konden zich aanmelden om te komen kijken of mee te doen bij de 
voorstelling.  

- Sport en bewegen: Buurtbakkie, elke 2 weken op de donderdagmiddag wordt er gelopen met 
elkaar zowel intern als extern. Samen met vrijwilligers en de leerlingen van de basisschool de 
Lichtbaak en de drie Master en buurtsportteams, er wordt gedronken in de Amstel  

- Thema dagen: Holland, Oktoberfest 
- Taartbakwedstrijd: Wie durft de uitdaging aan om te bakken en te laten keuren door een 

vakkundige jury. 
 
Spectrum 

- Proeverij: Proeverij 4x per jaar aan de hand van een thema (o.a. fit het voorjaar in met 
gezonde hapjes en drankjes) 

- Bibliotheek: Bibliotheek komt op locatie (wekelijks) waarbij men in het restaurant boeken kan 
ruilen, uitzoeken of reserveren. Wanneer men niet in staat is om naar het restaurant te komen, 
dan komt men naar het appartement van de bewoner. Bezoek aan bibliotheek voor o.a. 
rondleiding, expositie bekijken, film met een thema 

- Oud en nieuw: Oudjaarsavond samen uitzitten met vrijwilligers 
- Quiz: Terug in de tijd quiz met vragen, voorwerpen en muziek van vroeger 
- Muziek: Drentse muziek optreden met muziek en voordrachten in dialect (Moi Volk/Nait 

Soezen) 
- Samenwerking: Activiteiten in samenwerking met Cosis en Altingerhof (3x per jaar, telkens op 

andere locatie), waaronder bloemschikken (3x per jaar) of high tea. 
- Spel: Waar/niet waar spel (afgeleid van petje op/petje af quiz)  
- Zorg & Welzijn dag: Zorg & Welzijn dag i.s.m. leerlingen van het Vincent van Gogh: assisteren 

bij het bereiden en uitserveren van het diner en het maken van een persoonlijke placemat 
- Spel: Het Kubb-spel (beweegactiviteit) 
- Thema gerichte activiteiten: neutie schieten met Pasen, Olympische spelen quiz, 

Koningsbingo op koningsdag 
- Belevenissen van Gineke: reisverslag a.d.h.v. verhalen en foto’s over haar reis rond de 

wereld.  
- Vette Bingo: een bingo met “vette” (in alle belevenissen van het woord) prijzen 
- Activiteitenmiddag: Activiteitenmiddag d.m.v. deelname aan verschillende workshops in klein 

groepsverband (accordeonist, goochelaar, zang) 
- Avondvierdaagse: het meelopen op één avond (5 km route) met de avondvierdaagse. 
- Mid-winterfair: Mid-winterfair i.s.m. Cosis, Hansehof en Altingerhof 
- Het leven op de Hansehof: in klein groepsverband een dag of dagdeel een bezoek brengen 

aan de zorgboerderij om daar activiteiten als; jam maken, plukboeketten plukken, bak/kook 
activiteiten te doen.  

- Beweegmiddag: Beweegmiddag i.s.m. een fysiotherapeut 
- Is samenwerking met Beleef Beilen: deelnemen aan Bourgondisch Beilen, kerstbingo 
- Voedselbankactie 
- Optreden jeugdorkest AMDG  
- Gouwe ouwe middag: muzikale middag met pick-up en lp’s met muziek van vroeger 
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- Uitstapjes: In afwachting van de levering van de elektrische bus, gaan er kleine uitstapjes (op 
verzoek) plaatsvinden in de omgeving onder het motto “Gluren bij de Buren”.  

 
De Wenning 

- Spelbox: Op de maandagochtend kon men deelnemen aan de spelbox. Dit is een spel waarbij 
men zowel fysiek als mentaal actief is.  

- Sport- en spelmiddag: Sport- en spelmiddag door leerlingen Quintus 
- Project “even weer als toen”: Een 5-tal workshops gegeven door twee studenten van Art & 

Design 
- Expositieruimte: In de Wenning is 1 gang ingeruimd voor exposities. Deze exposities wisselen 

iedere 3-4 maand. De exposanten komen meestal uit Rolde en omgeving. Hierbij hebben we 
ook een expositie zelf ingevuld door samen met onze cliënten en de kinderen van de 
kinderopvang te gaan schilderen. Elke expositie wordt ook vermeld in De Schakel, plaatselijke 
krant, waarbij ook de mensen vanuit het dorp van harte worden uitgenodigd. 

- Samenwerking met de kerk in Rolde: De theemiddagen door de Rolderkerk bestonden al in 
De Wenning. Maar vanuit die theemiddagen is ook een reisje naar Ameland ontstaan. Dit 
hebben we samen georganiseerd en uitgevoerd. 

- Manicure-ochtend door leerlingen Alfa College: Deze samenwerking is zo goed bevallen, dat 
de leerlingen elk jaar een verwenochtend gaan verzorgen. 

- Zangochtend: Zangochtend met de kinderen van de Jan Thiesschool (basisschool) 
- Foto- en videomiddagen: Foto- en videomiddagen door RHG (Rolder Historisch Gezelschap) 
- Wandelen: Iedere vrijdagmiddag wordt er gewandeld; Dit is eerst opgezet samen met een 

sportcombi (vanuit de gemeente) en wordt nu voortgezet door vrijwilligers 
- Seniorendag: Samenwerking met OVVR, Stichting Roldermarkt, i.v.m. seniorendag 
- Concerten: Samenwerking met Stichting Rolder Concerten; Zij informeren ons over de 

concerten die in Rolde georganiseerd worden, zorgen voor affiches. Wij organiseren dat we in 
juni met elkaar naar het meezingconcert gaan wat door hen georganiseerd wordt. 

 
Symphonie 

- Samenwerking IVN Eelde-slootjesproject: Kinderen werden uitgenodigd voor het 
slootjesproject bij de vijver voor de Symphonie. Deze middag gingen ze bekijken wat er leeft 
in en op de vijver. Daarbij werden de cliënten uitgenodigd om te kijken. Er werd een aquarium 
in het restaurant neergezet wat er werd gevangen in de vijver, daarbij werd alles uitgelegd 
door de kinderen/ IVN. 

- Samenwerking ANBO Eelde - activiteiten + jaarlijks grote activiteit: De ANBO Eelde heeft 
geen groot aantal leden, maar willen graag aansluiten bij activiteiten bij de Symphonie. 1x per 
jaar organiseren wij iets "groots", bijvoorbeeld een film van Nighthawk Productions, waarin we 
de kosten kunnen delen.  

- Projecten met diverse scholen: dit jaar meegedaan aan project "ontmoet de ander" en "week 
van zorg en welzijn". Extra promotie voor het werken in de zorg en ontmoeting tussen cliënt 
en kinderen. 

- Projecten basisschool: Met meerdere basisscholen uit Eelde is er een 
samenwerkingsverband. De ontmoeting en activiteiten samen doen, staan voorop. 
Bijvoorbeeld; pannenkoekendag, voorlezen, samen bewegen, ijsjes maken en eten, etc. 

- Wandelvierdaagse Eelde: is dit jaar georganiseerd om de laatste dag van de 
wandelvierdaagse in Eelde mee te lopen. Veel medewerkers gaven zich op om met een cliënt 
te wandelen. Helaas is deze avond niet doorgegaan, omdat de organisatie vanwege het weer 
besloot dat het niet door kon gaan. 

- Koepeltjesfestival Eelde: Ieder jaar organiseert Eelde het koepeltjesfestival met verschillende 
podia en muziekevenementen. Dit jaar zijn we voor het eerst met een groep cliënten naar dit 
festijn geweest. 
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Bijlage 2: Financiering Kwaliteitsplan 

 

Extra personeel (85%)    

85% van max. initiële ruimte kwaliteitsbudget is € 1.302.519.    

 Aantal bft Financieel  

Orientatiebanen 10 op jaarbasis   1,67 € 45.000,00  

BBL klas 25 op jaarbasis 16,55 € 449.533,50  

Ophoging contracten 6,00 € 244.542,00  

Inzet CAS 15 studenten 6,60 € 204.820,20  

Geestelijke verzorger 0,67 € 53.449,44  

Verpleegkundigen gerontologie en geriatrie 2,00 € 124.824,48  

SOG 2,00 € 180.349,68  

Totaal 35,49 € 1.302.519,30  

Bovenstaand zorgpersoneel is verantwoord bij Overig personeel in de 
tool van het kwaliteitsbudget. Aangezien er sprake is van verschillende 
niveaus en nu nog niet bekend is onder welk niveau het personeel valt. 

   

Andere investeringen (15%)    

15% van max. initiële ruimte kwaliteitsbudget is € 229.856    

 Financieel   

Primair proces rond ECD € 30.000,00   

Stuurinformatie ECD € 15.000,00   

USM € 10.000,00   

Sharepoint office 365 € 10.000,00   

Video interactie ouderen (VIO) € 4.992,00   

Wondverpleegkundige 2019 € 7.288,00   

Verletkosten project gedragsspreekuur € 2.933,24   

Project Wet Zorg en Dwang € 14.796,05   

Scholingskosten HBO-V € 8.635,92   

Ontwikkelen e-learning modules in Moodle € 4.592,00   

Implementatie zorgpad stervensfase € 3.008,00   

Kwaliteitsfunctionarissen (2 bft) € 118.610,79   

Totaal € 229.856,00   

 


