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Voorwoord 
 

Voor u ligt het Kwaliteitsjaarverslag 2018 van Zorggroep Drenthe. De basis voor dit 

kwaliteitsjaarverslag ligt in het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg dat op 13 januari 2017 

is gepresenteerd door het Zorginstituut Nederland. 

 

In dit verslag beschrijft Zorggroep Drenthe haar resultaten welke voortvloeien uit het 

kwaliteitsplan met het uitgangspunt samen lerend verbeteren, en hoe deze resultaten 

terugvloeien naar de betrokkenen binnen Zorggroep Drenthe. Dat alles met als doel dat 

bewoners, cliënten, naasten, vrijwilligers, medewerkers en gasten goede kwaliteit van 

zorg- en dienstverlening bij Zorggroep Drenthe ervaren.  

 

Per 1 juli 2018 is bij Zorggroep Drenthe een nieuwe bestuurlijke fase van start gegaan. 

Dit heeft geresulteerd in een transitie naar verdere professionalisering van de organisatie 

en doorontwikkeling van de aspecten wonen, welzijn en zorg. Hierbij wordt aandacht 

voor kwaliteit en kwaliteitsverbetering als een continu proces gezien wat vraagt om 

systematisch leren en verbeteren door alle betrokkenen bij Zorggroep Drenthe.  

Het kwaliteitsplan en kwaliteitsjaarverslag zijn daarbij ondersteunend en sluiten aan bij 

de begrotings- en jaarplancyclus van Zorggroep Drenthe.  

 

Het Kwaliteitsjaarverslag 2018 bevat een beschrijving van doelgroepen, zorgzwaarte, 

typen zorg die verleend worden en het aantal zorgverleners en hun kwalificatieniveaus. 

Maar bevat ook een omschrijving van en toelichting op beleid en maatregelen op de 

kwaliteit en veiligheid thema’s en de randvoorwaardelijke thema’s van het 

Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg.  

 

Het Kwaliteitsjaarverslag 2018 is onder voorbehoud vastgesteld. De 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 kwaliteitsjaarverslag. 

 

 

Lex Smetsers, MSc BA, MBZD 

 

Raad van Bestuur 

Zorggroep Drenthe 

 

Juni 2019 
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Inleiding 

 
De ouderenzorg in Nederland bevindt zich al een aantal jaren in een ingrijpend 

verandertraject. We ervaren een toenemende snelheid van veranderingen, die veelal 

complex zijn en waarbij steeds meer de nadruk op kwaliteit en samenwerking ligt.  

Ouderen blijven langer thuis wonen en komen pas naar een woonzorglocatie bij een 

diversiteit aan gezondheidsklachten. De vraag om meer maatwerk voor de bewoner en 

cliënt bij de zorg- en dienstverlening zien we sterk toenemen. Digitale toepassingen 

worden daarbij steeds belangrijker. De professionele cultuur van verbeteren, ontwikkelen 

en innoveren zien we als de drager van en de voorwaarde voor alle veranderingen die 

Zorggroep Drenthe de komende jaren wil realiseren. Leiderschap en eigenaarschap 

spelen in al deze veranderingen een essentiële rol. Daarnaast worden methoden en 

technieken ingezet om gestructureerd en planmatig lerend te verbeteren.  

 

Een groot risico voor Zorggroep Drenthe is de kwaliteit en kwantiteit van medewerkers. 

Zorggroep Drenthe heeft hierbij te maken met: 

- een vergrijzend medewerkersbestand; 

- een toenemende krapte op de arbeidsmarkt; 

- zorg- en dienstverlening die snel verandert en complexer wordt.  

 

Deze risico’s leiden tot een aantal uitdagingen: 

- kwalitatief en kwantitatief voldoende medewerkers werven, selecteren en 

behouden; 

- ervoor zorg dragen dat medewerkers met plezier aan het werk zijn door te zorgen 

voor een gezonde werk-privé balans, voldoende ontwikkelmogelijkheden en een 

veilige werkomgeving; 

- investeren in de kwaliteit en deskundigheid van medewerkers. 

 

Zorggroep Drenthe heeft in 2018 een start gemaakt om de kwaliteit van zorg- en 

dienstverlening en de (multidisciplinaire) samenwerking te verbeteren c.q. te 

intensiveren, en de risico’s om te buigen naar kansen en mogelijkheden.  

Dit kwaliteitsjaarverslag geeft relevante eerste stappen weer die in 2018 zijn gemaakt. 

Gezien de nieuwe bestuurlijke fase zijn er aanvullingen dan wel wijzigingen op het 

Kwaliteitsplan 2018 door de start van een intensief intern transitietraject en de nieuwe 

focus op doorontwikkeling. In de verbeterparagraaf worden diverse verbeterprojecten 

beschreven die de hele organisatie betreffen, dit is inherent aan de aansturing, het 

transitietraject en doorontwikkeling van Zorggroep Drenthe.  
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1. Profiel van de organisatie  

1.1 Visie en strategie  

De visie van Zorggroep Drenthe richt zich op het thuisgevoel van haar bewoners en 

cliënten. Doelen van Zorggroep Drenthe richten zich op de aspecten wonen, welzijn en 

zorg. Zorggroep Drenthe is sinds de tweede helft van 2018 in een transitie met als 

missie: het bieden van een waardevol leven voor haar bewoners en cliënten met 

respectvolle en kwalitatief hoogwaardige zorg- en dienstverlening. Bewoners en cliënten 

zien kansen en ervaren ruimte voor hun welbevinden. Met elkaar streeft Zorggroep 

Drenthe ernaar dat bewoners, cliënten en hun naasten ervaren dat de zorg- en 

dienstverlening bij Zorggroep Drenthe op hoogwaardig niveau zijn geregeld zodat 

bewoners en cliënten zolang mogelijk hun eigen leven kunnen leiden, betekenisvol 

kunnen zijn voor hun omgeving en waardering vinden.  

Het beleid Zorggroep Drenthe is gericht op het voortdurend leveren van de juiste en 

correcte zorg- en dienstverlening aan haar bewoners en cliënten. Deze zorg- en 

dienstverlening is afgestemd op de wensen en gestelde eisen van bewoners en cliënten, 

maar sluit ook aan op die van de opdrachtgevers (zoals het zorgkantoor, verzekeraars, 

gemeenten).  

 

Bij de uitvoering van de zorg- en dienstverlening staat voorop dat voldaan wordt aan de 

geldende wet- en regelgeving. In het bijzonder geldt dit met betrekking tot de eisen en 

normen in ons vakgebied. Vooral is er wat betreft de uitvoering van zorg aandacht 

besteed aan procesoptimalisatie in een cliëntgerichte benadering om daarmee een 

uitstekend resultaat te kunnen realiseren.  

 

Er wordt continu aandacht besteed aan nieuwe ontwikkelingen vanuit de overheid, eigen 

organisatie, de zorgsector en technische ontwikkelingen. Deze leiden tot verbetering van 

de processen, methodieken en technieken en het verhogen van effectiviteit en efficiëntie. 

Het zorgproces, de arbeidsomstandigheden en het veiligheidsbeleid zijn erop gericht om 

met gezamenlijke inspanning te komen tot een optimaal leef-, woon- en werkklimaat 

voor bewoners, cliënten, vrijwilligers en medewerkers. 

 

1.2 Doelgroepen en omvang 

Zorggroep Drenthe bood in 2018 intramurale zorg aan totaal 419 cliënten, onderverdeeld 

in 252 zonder behandeling en 167 met behandeling. Binnen de woonzorglocaties  

De Vijverhof, Symphonie, Spectrum en Mozaiek wordt naast verzorgingshuiszorg ook 

verpleeghuiszorg verleend in samenwerking met de specialist ouderengeneeskunde.  

Binnen de woonzorglocaties De Vijverhof en Symphonie is het tevens mogelijk cliënten 

voor beschermd wonen op te nemen.  

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 
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Zorggroep Drenthe heeft een eigen Behandeldienst, bestaande uit:  

- eerste geneeskundige/BOPZ-arts; 

- specialist ouderengeneeskunde; 

- psychologen; 

- praktijkverpleegkundige. 

Met externe partijen ligt er een samenwerkingsovereenkomst voor het leveren van 

andere expertise, bijvoorbeeld fysiotherapie, ergotherapie, mondzorg en diëtetiek.  

De Behandeldienst wordt ingezet binnen de verpleeghuiszorg op eerdergenoemde 

woonzorglocaties.  

 

1.3 Werkgebied, woonzorglocaties, zorgomgeving en bestuursstructuur 

Stichting Zorggroep Drenthe heeft zes woonzorglocaties, gevestigd in de provincie 

Drenthe. We 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 2018 een viertal stichtingen, aangegeven in onderstaand schema: 
 

 
 

Erkende zorgfuncties 

Huishoudelijke verzorging, persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding, behandeling 

en verblijf zijn erkende zorgfuncties die bij Zorggroep Drenthe worden geboden.  

De genoemde zorg wordt in principe verleend aan ouderen. 

 

Kernactiviteiten Wlz zorg 

Zorggroep Drenthe biedt verschillende vormen van Wlz zorg. Bij intramurale 

verzorgingshuiszorg komen cliënten tijdens een duurzaam verblijf permanent in een 

woonzorglocatie 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. Bij intramurale verpleeghuiszorg wordt verpleeghuiszorg geboden aan 

cliënten met meer complexe zorgvragen. Het gaat dan om grotere beperkingen dan 

cliënten vanuit de intramurale verzorgingshuiszorg. Verpleeghuiszorg wordt geboden 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 psychogeriatrische (PG) zorg nodig.  

Bij verpleeghuiszorg is de specialist ouderengeneeskunde de hoofdbehandelaar. 

Daarnaast kunnen verschillende andere disciplines bij de zorg- en dienstverlening 

betrokken worden. Er vindt afstemming plaats om in overleg met de cliënt goede 

afspraken te maken over de benodigde behandeling, verzorging en begeleiding. 

 

Bestuursstructuur 

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 woonzorglocaties 

kennen de volgende opbouw in structuur: Raad van Bestuur, managers, locatiemanagers, 

teamleiders en medewerkers.  

 

Er zijn een aantal diensten die stichting breed functioneren en de diverse woonzorg-

locaties ondersteunen; Financiën & Control, Facilitaire Dienst, Technische Dienst, 

Informatisering & Automatisering, Cliëntenadvisering, Personeel & Organisatie, 

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

Stichting Zorggroep Drenthe Holding
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Behandeldienst, Secretariaat, Marketing & Communicatie.  

Deze ondersteunende diensten vallen onder het Centraal Bureau. 

 

2. Kwaliteitsthema’s 

2.1 Persoonsgerichte zorg 

Onder persoonsgerichte zorg en ondersteuning verstaat Zorggroep Drenthe de wijze 

waarop de bewoner of cliënt in alle levensdomeinen uitgangspunt is bij de zorg- en 

dienstverlening. De missie, visie en het beleid van Zorggroep Drenthe sluiten hier zo 

goed mogelijk bij aan. Hierbij wordt uitgegaan van de thema’s: compassie, uniek zijn, 

autonomie en zorgdoelen. 

 

Beoogde resultaten in 2018 

- Er is een elearning ‘Belevingsgericht werken’ ontwikkeld welke in het voorjaar als 

module wordt aangeboden voor verzorgenden en verpleegkundigen. 

- De Behandeldienst geeft in het voorjaar van 2018 een themamiddag over 

belevingsgerichte zorg aan verzorgenden en verpleegkundigen. Dit vindt plaats in 

het Drents Archief te Assen. 

- Er wordt organisatie breed een audit ECD uitgevoerd waarbij het vastleggen van 

de zorgdoelen wordt meegenomen. 

- Organisatie brede implementatie van het Cliëntportaal. 

 

Werkelijke resultaten in 2018 

- Elearning Belevingsgericht werken: Er is een elearning Belevingsgericht werken 

ontwikkeld door de afdeling Opleidingen i.s.m. de Behandeldienst. Deze elearning 

staat op Moodle, dit is de elearning omgeving voor Zorggroep Drenthe. Op twee 

locaties na hebben de locaties hun medewerkers geschoold in het belevingsgericht 

werken. 

- Themamiddag Belevingsgerichte zorg: De Behandeldienst heeft in het voorjaar 

2018 een themamiddag over belevingsgerichte zorg gegeven aan 

verpleegkundigen en verzorgenden. Hierbij hebben 85 medewerkers van 

Zorggroep Drenthe meer kennis opgedaan over belevingsgerichte zorg. 

- Audit ECD: In 2018 is Zorggroep Drenthe gestart met een audit op het 

Elektronisch Cliënten Dossier (ECD) uit te voeren. De audit is omvangrijk en richt 

zich op het gebruik, de mogelijkheden en potentiele verbeterslagen. In 2019 

zullen de resultaten worden opgeleverd en van daaruit kunnen verbeterslagen 

worden gemaakt.  

- Cliëntenportaal: In 2018 is Zorggroep Drenthe gestart met het project 

Cliëntenportaal. Besloten is om de starten met een pilot op haar woonzorglocatie 

Mozaiek. Na een geslaagde implementatie volgen de andere woonzorglocaties van 

Zorggroep Drenthe. 

- Klachten: Zorggroep Drenthe werkt met een onafhankelijke klachtenfunctionaris 

van Zorgbelang Drenthe. Zorgbelang Drenthe heeft voor Zorggroep Drenthe in 

2018 één klacht bemiddeld. Deze middeling heeft geleid tot een ieders 

tevredenheid. In 2018 heeft Zorggroep Drenthe zelf (middels prisma light, 

panelgesprekken) een aantal niet gewenste situaties met cliënten en hun naasten 

opgepakt en naar tevredenheid afgerond. De samenwerking met Zorgbelang 

Drenthe stemt naar tevreden. Zorggroep Drenthe heeft besloten in 2019 ook 

gebruik te maken van de dienst vertrouwenspersonen cliënten zorginstellingen 

van Zorgbelang Drenthe. 

- Huiskamers: Op woonzorglocatie Spectrum zijn de huiskamers van PG-cliënten 

belevingsgericht ingericht waarbij wordt gerefereerd aan de jaren waaraan 

cliënten hun herinneringen hebben. Er is rekening gehouden met de wensen van 

cliënten en zij hebben invloed gehad op de inrichting van hun huiskamer. 
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- Zorgpad stervensfase: Door middel van een integrale aanpak om de laatste 

levensfase zo waardig mogelijk vorm te geven wil Zorggroep Drenthe de bewoner 

of client en diens naasten zoveel mogelijk comfort bieden. In 2018 is er op 

woonzorglocatie 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. 

 

In het kwaliteitsplan 2019 zijn de plannen voor 2019 weergegeven. 

 

2.2 Wonen en welzijn 

De aandacht voor en het bevorderen/ondersteunen van de optimale levenskwaliteit en 

welbevinden van bewoners en cliënten is een hoge prioriteit voor Zorggroep Drenthe.  

De afgelopen jaren is geïnvesteerd in de leefomgeving van cliënten. 

 

Beoogde resultaten in 2018 

- Evaluatie en bijstelling beleidsstuk vrijwilligers geïnitieerd door beheerder 

document (P&O). 

 

Werkelijke resultaten in 2018 

- Cliënttevredenheid: Zorggroep Drenthe heeft in 2018 haar klanttevredenheid door 

een onafhankelijk bureau laten meten. Gemiddeld scoort Zorggroep Drenthe op al 

haar doelgroepen (WLZ, ZVW en WMO) bij een response van 63% een 

aanbevelingsscore van een 8. De NPS is gemiddeld +62.  

Zorggroep Drenthe is trots op de waardering van haar bewoners en cliënten. Het 

betekent niet dat Zorggroep Drenthe geen zaken heeft om te verbeteren. 

Bewoners en cliënten hebben Zorggroep Drenthe een flink aandachtspunt 

meegeven, ze zijn bezorgd over medewerkers. Dit gaat voornamelijk over de 

hoeveelheid, inzet van medewerkers, maar ook over het harde werken van 

degene die ingezet worden. Naast lopende trajecten zet Zorggroep Drenthe vol in 

op HRM-beleid om ervoor te zorgen medewerkers op een goede manier hun werk 

kunnen doen.  

- Zorgkaart Nederland: In 2018 zijn 66 waarderingen gegeven met een gemiddeld 

waarderingscijfer van een 8,2. 92% beveelt Zorggroep Drenthe aan.  

De website van Zorgkaart Nederland is wederom bijgewerkt, foto’s en 

verschillende informatieve formulieren zijn bijgewerkt. Bij iedere woonzorglocatie 

is het filmpje uit de campagne ‘Ouderenzorg zit in je’ geplaatst. Er zijn sociale 

mediakanalen toegevoegd aan het profiel van Zorggroep Drenthe. Zorggroep 

Drenthe evalueert jaarlijks met Zorgkaart Nederland haar profiel op de website. 

Acties die op de werkvloer worden ingezet zijn bewoners, cliënten en familie 

vragen en aangeven dat ze een recensie kunnen plaatsen op de site van 

Zorgkaart Nederland.  

- Verenigingsconcept: De woonzorglocaties 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. 

 

In het kwaliteitsplan 2019 zijn de plannen voor 2019 weergegeven. 
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2.3 Veiligheid 

Bewoners en cliënten van Zorggroep Drenthe moeten er op kunnen vertrouwen dat ze 

een zo veilig mogelijke zorg- en dienstverlening ontvangen. Daarnaast wil Zorggroep 

Drenthe werken aan risicobewustzijn en risicoreductie. Door hier aandacht aan te 

besteden en door samen te leren en te ontwikkelen kan er een veilige woon- en 

leefomgeving blijven bestaan. 

 

Beoogde resultaten in 2018 

- Zodra de Wet Zorg en Dwang van kracht is dan wordt dit op de 

verpleeghuislocaties van Zorggroep Drenthe geïmplementeerd. 

- Deelname aan onderzoek van het UNO UMCG met de apotheek van het WZA dat 

als doel heeft het in kaart brengen in welke mate psychofarmacagebruikers die 

opgenomen zijn in een verpleeghuis gemonitord worden. 

- Managementrapportage ECD voor de risicosignalering zorgproblemen mogelijk 

maken. 

- Tweejaarlijkse herziening beleid BOPZ en vrijheidsbeperking door het 

Verpleeghuis Management Team (VMT). 

 

Werkelijke resultaten in 2018 

- Project Wet Zorg en Dwang: In 2018 heeft Hoofd Behandeldienst het project Wet 

Zorg en Dwang ontwikkeld en tot een voorstel opgesteld. In 2019 wordt dit 

project uitgevoerd.  

- Audit BOPZ: In 2018 heeft Zorggroep Drenthe een interne audit BOPZ afgenomen. 

Het plan van aanpak is opgesteld en verbeteringen worden gerealiseerd en 

afgerond in 2019. 

- Zorg: Er is een ontwikkeling naar persoonsgerichte zorg inzet door veel aandacht 

te schenken aan het onderwerp en de dialoog op woonzorglocaties te faciliteren. 

Er wordt gewerkt aan transparantie en werken vanuit vertrouwen. De kennis en 

kunde in het team wordt breder en thema’s worden bespreekbaar. Nu is het 

belangrijk om dit door te vertalen naar vervolgacties en uit te werken naar een 

visie op PG zorg, welzijn, dagbesteding, familieparticipatie en vrijwilligersbeleid. 

Op basis van de zelfscan is het advies van de coach/scanner om voor woonzorg- 

locaties een integrale aanpak uit te werken die recht doet aan een totale 

verandering en in lijn is met de visie en het beleid van de centrale organisatie. De 

door de woonzorglocatie zelf geformuleerde ondersteuningsvraag zijn daarin 

elementen die kennis vergroten, maar faciliteren onvoldoende een verandering op 

langere termijn. 

- Audit medicatie (uitgevoerd door IVM): In het kader van veilige zorg zijn in 2018 

de voorbereidingen gestart om de thermometer medicatieproces uit te laten 

voeren door het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM). Het IVM 

beoordeelt op 7 en 14 januari 2019 twee afdelingen van twee woonzorglocaties 

van Zorggroep Drenthe op de uitvoer van het bestaande medicatieproces. De 

IVM-apotheker kijkt op elke afdeling naar 80 tot 100 essentiële aspecten van het 

medicatieproces en besteedt aandacht aan de werkvoorraad geneesmiddelen 

(indien aanwezig). Indien mogelijk wordt de medicatiedeelronde meegenomen. 

Tevens vindt een gesprek met de arts plaats. Tot slot is er een eindgesprek met 

de manager en eventueel andere betrokkenen zoals de deelnemers aan de audit, 

de arts en eventueel de apotheker. 

- Veilige zorg: In 2018 zijn er in totaal 3.419 MIC meldingen gemeld. Waarvan 

1.580 valincidenten, 1.430 incidenten betreffen medicatie en 197 incidenten gaan 

over agressief gedrag. Op woonzorglocaties zijn MIC commissies een aantal keren 

per jaar bij elkaar geweest. Deelnemers waren de teamleiders en (wijk)-

verpleegkundigen. Er is in overleg met de specialist ouderengeneeskunde gezocht 

naar oplossingen om medicatie incidenten te verminderen.  

- Medicatieveiligheid: Onder onze WLZ cliënten met behandeling heeft een 

medicatiereview plaats gevonden. Voor 2018 is er bij 96% van alle WLZ cliënten 

met behandeling een medicatiereview uitgevoerd.  
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- Inspectiebezoek: In december 2018 heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd 

(IGJ) Zorggroep Drenthe bezocht. De inspectie heeft het Centraal Bureau en 

woonzorglocatie Mozaiek bezocht. In 2019 ontvangt Zorggroep Drenthe de 

bevindingen in een rapportage. 

 

In het kwaliteitsplan 2019 zijn de plannen voor 2019 weergegeven. 

 

2.4 Leren en werken aan kwaliteit 

Samen leren en werken aan kwaliteit is essentieel om voor bewoners en cliënten een zo 

goed en veilig mogelijke woon- en leefomgeving te creëren. 

 

Beoogde resultaten in 2018 

- Maken van een kwaliteitsverslag (met verbeterparagraaf per woonzorglocatie). 

- Locatiemanagers leggen vanaf 2018 jaarlijks het kwaliteitsverslag (met verbeter-

paragraaf per woonzorglocatie) voor de teams zorg. 

 

Werkelijke resultaten in 2018 

- Van PREZO naar ISO: Zorggroep Drenthe is een zorgorganisatie. Wij creëren 

verwachtingen, maken afspraken en leveren zorg en diensten. Dit is waar 

kwaliteit bij Zorggroep Drenthe over gaat. Wetgeving, richtlijnen en normen zijn 

helder en duidelijk. Het is uitdagend om verwachtingen waar te maken, duidelijke 

en betrouwbare afspraken te maken, zorg en diensten te leveren waar bewoners 

en cliënten tevreden over zijn, dit vereist continue gezamenlijke aandacht om 

samen lerend te verbeteren. Beloften (verwachtingen) zoals:  

- Bewoners en cliënten zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving te 

laten wonen;  

- De aspecten wonen, welzijn en zorg leveren met veel ruimte voor 

persoonlijke aandacht, betrokkenheid en respect voor leefgewoonten; 

- Door aandacht te hebben voor bewoners en cliënten als mens en de hen 

centraal te stellen wordt het fundament van goede zorg- en 

dienstverlening gelegd, vereist continue gezamenlijke aandacht aan het 

samen lerend verbeteren. 

Om continue aandacht te hebben voor samen lerend verbeteren lijkt de ISO 

9001:2015 een uitkomst. Daar waar PREZO VVT een prestatiegericht kwaliteits-

systeem is en per prestatie weergeeft hoe de regie van de bewoner of cliënt 

ondersteund kan worden, welke activiteiten van medewerkers en organisatie 

bijdragen aan een goed resultaat en welke voorwaarden nodig zijn om die 

activiteiten goed te kunnen verrichten, is de toegevoegde waarde van ISO 

9001:2015 de contextanalyse. De contextanalyse bestaat uit een stakeholder- en 

risicoanalyse. In de oude ISO 9001 norm werden organisaties verplicht processen 

te beschrijven. Met de nieuwe ISO 9001:2015 is dit veranderd. De contextanalyse 

wordt door Zorggroep Drenthe zelf gedaan door de stakeholders en risico’s te 

identificeren. Op basis hiervan wordt bepaald of en op welke manier zaken 

vastgelegd moeten worden. Zorggroep Drenthe heeft externe deskundigheid 

ingezet bij het project ISO 9001-2015. In 2019 ligt de focus op het primair 

proces. 

- Lerend netwerk: Zorggroep Drenthe vormt samen met Zorggroep Tangenborgh, 

Zorgcollectief Zuidwest Drenthe (ZZWD), Noord Nederlandse Coöperatie van 

Zorgorganisaties (NNCZ) en De Westerkim 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.  

Tevens vormt Zorggroep Drenthe samen met Zorggroep Groningen en Zorggroep 

Oosterlengte ook een lerend netwerk. 

 

 

https://certificeringsadvies.nl/kwaliteit/iso-9001/de-nieuwe-iso-9001-2015-norm/
https://certificeringsadvies.nl/kwaliteit/iso-9001/de-nieuwe-iso-9001-2015-norm/
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- Verbeterparagraaf: Het kwaliteitsverslag en de verbeterparagraaf zijn 

weergegeven op basis van de kwaliteitsthema’s van het kwaliteitskader.  

De verbeterparagraaf is weergeven in verbeterslagen die in projectvorm zijn 

aangepakt. Projectleden geven weer hun betrokkenheid bij de verbeterslag. 

 

In het kwaliteitsplan 2019 zijn de plannen voor 2019 weergegeven. 

 

2.5 Leiderschap, governance en management 

Onder leiderschap, governance en management wordt het beleggen van 

verantwoordelijkheid, besluitvorming en risicomanagement verstaan. Ook strategische, 

statutaire en financiële verplichtingen zijn hier onderdeel van. 

 

Beoogde resultaten in 2018 

- Raad van Bestuur is regelmatig op de woonzorglocaties aanwezig. 

 

Werkelijke resultaten in 2018 

- Externe ondersteuning: Er wordt op verschillende manieren gebruik gemaakt van 

externe ondersteuning. Het doel hiervan is om op verschillende niveaus en 

onderwerpen kwalitatief klaar te zijn voor de ontwikkelingen die op ons af komen. 

Verschillende key-players gaan in 2019 een leiderschapsontwikkeltraject volgen. 

Daarnaast wordt, met behulp van externe deskundigheid, onderzocht in hoeverre 

het huidige ECD aansluit bij de door Zorggroep Drenthe gewenste ondersteuning, 

nu en in de toekomst. De inrichting van een BI-tool heeft als doel om samen beter 

te kunnen sturen, leren en verbeteren. Ter ondersteuning van de woonzorg-

locaties wordt gewerkt aan de inrichting van een kwaliteitsbureau en wordt 

gekeken naar de wijze waarop de ondersteunende diensten anders kunnen 

worden ingezet.  

- Structuur: Een essentieel en onmisbaar element van een organisatie is een goede 

communicatie- en overlegstructuur. Het succes van een organisatie valt en staat 

met een heldere en verbindende vorm van interne en externe communicatie en 

vergaderstructuur. Heldere communicatie verbindt alle stakeholders met elkaar en 

zorgt voor een gestroomlijnde samenwerking. Uiteindelijk willen we binnen 

Zorggroep Drenthe betrokkenheid, commitment en resultaatgerichtheid creëren 

dan wel vergroten. Vanaf januari 2019 gaat Zorggroep Drenthe werken met een 

andere overlegstructuur en andere overlegvormen. De Raad van Bestuur zal deze 

overlegstructuur tussentijds evalueren en zo nodig aanpassen.  

In 2018 en 2019 is sprake van diverse ontwikkelingen in de organisatiestructuur. 

In plaats van een locatiemanager per locatie start Zorggroep Drenthe begin 2019 

met twee regiomanagers die verantwoordelijk zijn voor de zorg op de diverse 

woonzorglocaties. De manager Facilitair bedrijf is, samen met twee facilitair 

managers, verantwoordelijk voor het Facilitair bedrijf (keuken, restaurant en 

huishouding). Daarnaast is een manager verantwoordelijk voor de extramurale 

zorg en dienstverlening. De teamleiders krijgen een meer coachende rol waardoor 

de functie in 2019 zal veranderen in teamcoach. Zorggroep Drenthe gaat in 2019 

werken met een mobiel verpleegkundig team. 

- Bijeenkomsten op woonzorglocatie: In 2018 zijn diverse bijeenkomsten 

georganiseerd waarvoor alle medewerkers van Zorggroep Drenthe waren 

uitgenodigd. De nieuwe Raad van Bestuur heeft in deze bijeenkomst verslag 

gedaan van zijn eerste bevindingen bij Zorggroep Drenthe, zijn toekomstvisie 

gedeeld en het belang van bovenstaande competenties benadrukt. 
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Beoogde resultaten in 2019 

- Het Jaarplan 2019 ‘Sterk door synergie’: Het Jaarplan 2019 ‘Sterk door synergie’ 

is in 2018 vastgesteld. Alle medewerkers hebben het jaarplan toegestuurd 

gekregen. Zorggroep Drenthe wil ervoor zorgen dat medewerkers ook input 

kunnen leveren voor het Jaarplan 2020. Het jaarplan is op basis van de PDCA-

cyclus opgesteld en kan als basis worden gezien voor de beleidsveranderingen- en 

ontwikkelingen in het komende jaar. 

 

2.6 Personeelssamenstelling 

Voor het bieden van goede en persoonsgerichte zorg is een adequate samenstelling van 

het medewerkersbestand belangrijk. Zorggroep Drenthe investeert in de kwaliteit en 

kwantiteit van medewerkers. Een doel hierbij is om vaardigheden en competenties te 

laten aansluiten bij de wensen en behoeften van de cliënten. 

 

Beoogde resultaten in 2018 

- Aandacht voor eenzaamheidsproblematiek op woonzorglocaties door dit in de 

zorgleefplan besprekingen / MDO’s als punt mee te nemen. 

- Mogelijkheden voor aanvullende voorzieningen voor ongeplande zorg onderzoeken 

en bij voldoende financiële middelen, implementeren. 

- Scholing Zingeving en Spiritualiteit tijdens de laatste levensfase, onderzoeken 

welke scholingen hiervoor zijn en bekijken of deze ingekocht en gegeven kunnen 

worden. 

- Invoeren of continueren intervisiebijeenkomsten voor de verpleegkundigen op 

woonzorglocaties. Hier ook accreditatiepunten voor aanvragen bij het 

kwaliteitsregister van V&VN. 

 

Werkelijke resultaten in 2018 

Een integraal onderdeel van het organisatiebeleid is het personeelsbeleid.  

Het personeelsbeleid levert een directe bijdrage aan de missie en visie, de 

uitgangspunten en de ontwikkelingen van Zorggroep Drenthe. De visie van het 

personeelsbeleid is: ‘In een goede werksfeer, veilig en gezond werken.’ 

 

- Samenstelling van de organisatie (ontwikkeling) / prestaties 2018: Bij Zorggroep 

Drenthe werken momenteel circa 1.350 medewerkers (circa 560 FTE) die 

gezamenlijk zorgen voor de zorg en het welzijn van bewoners en cliënten van 

Zorggroep Drenthe.  

De samenstelling van het medewerkersbestand verandert. Belangrijke 

veranderingen zijn het aantal medewerkers in de leeftijdscategorie 55+ en een 

verandering in de functiemix. Meer in detail wordt duidelijk dat het aantal nul-

urencontracten is gedaald, de gemiddelde omvang van een dienstverband groter 

wordt en er procentueel meer medewerkers een vast dienstverband hebben.  

In 2018 zijn hier een aantal concrete stappen gezet en projecten gestart die er 

voor moeten zorgen dat medewerkers met meer plezier aan het werk zijn omdat 

bewoners en cliënten hier uiteindelijk voordeel van hebben. 

- 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, De Westerkim 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 zijinstroom 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.  
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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 

woonzorglocatie De Vijverhof. 

- Strategische personeelsplanning: De duidelijkheid over taken en competenties 

vanuit het functiehuis zorgen ervoor dat er een beter beeld gecreëerd kan worden 

van het huidige en gewenste medewerkersbestand. Zorggroep Drenthe heeft de 

afgelopen jaren vooral ingezet op het kwantitatieve deel van strategische 

planning. Met de duidelijkheid over taken en competenties kan een volgende stap 

worden gezet met betrekking tot strategische personeelsplanning. Een bijkomend 

voordeel is dat Zorggroep Drenthe medewerkers meer zekerheid / duidelijkheid 

kan bieden met betrekking tot het contractenbeleid. 

- Personeelsplanning: De werving en selectie van nieuwe collega’s is niet altijd 

voldoende om al het werk gedaan te krijgen. Daarom is het noodzakelijk dat we 

als organisatie ook slagvaardiger worden in hoe we ons dagelijks werk doen. Dit 

kan onder andere door beter te plannen (ontwikkeling van capaciteitsplanning en 

strategische personeelsplanning). De medewerkersplanning wordt bijvoorbeeld 

begin 2019 centraal georganiseerd. Voordelen hiervan zijn dat er op een meer 

uniforme manier gewerkt kan worden en er meer mogelijkheden ontstaan om van 

elkaar te leren. De personeelsplanners zullen regelmatig op woonzorglocaties 

aanwezig zijn om verbonden te blijven met de praktijk. 

- Arbeidsomstandigheden: Naast de eerder genoemde ontwikkelingen met 

betrekking tot het plannen van werk, wil Zorggroep Drenthe er ook voor zorgen 

dat medewerkers beter in staat worden gesteld om hun werk goed te kunnen 

doen. Zorggroep Drenthe faciliteert hier onder andere in door deel te nemen aan 

een werkdrukproject in samenwerking met de Hanzehogeschool Groningen. Het 

doel van dit project is om teams en leidinggevenden te helpen bij het vinden van 

verstoringen die een belemmering zijn voor hun werk en het oplossen van deze 

verstoringen.  

- Persoonlijke ontwikkeling: De zwaarder en complexer wordende zorg zorgt ervoor 

dat het belangrijk is dat medewerkers zich blijven ontwikkelen. We zijn actief 

bezig om te leren hoe we slimmer gebruik kunnen maken van elkaars vakkennis 

en kwaliteiten (intervisie). In 2018 is gestart met de implementatie van een 

opleidingsmodule. Door middel van deze module krijgen medewerkers regie over 

hun eigen ontwikkeling en deskundigheidsbevordering.  

- Re-integratie en arbeidsongeschiktheid: Het verzuimpercentage is in 2018 fors 

gestegen. Deze ontwikkeling heeft zich in het laatste half jaar van 2017 al 

ingezet. Het hoge verzuimpercentage ten gevolge van langdurig verzuim in 

combinatie met de vergrijzing van het medewerkersbestand maar ook de hoge 

ziekmeldingsfrequentie baart zorgen. Arbeidsongeschiktheid en re-integratie zal 

daarom in 2019 hoge prioriteit krijgen. 

 

Beoogde resultaten in 2019 

- Werving en selectie: De verdere ontwikkeling van strategische personeelsplanning 

maakt het mogelijk om nog gerichter medewerkers te werven. Zorggroep Drenthe 

heeft, net zoals andere zorgorganisaties, te maken met een krappe arbeidsmarkt. 

Om de problemen op de arbeidsmarkt op te lossen is het belangrijk om hier als 

regio op te reageren en actie op te ondernemen. Zorggroep Drenthe heeft daarom 

aansluiting gezocht bij het Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten (RAAT). 

Zorggroep Drenthe heeft uit eigen initiatief een aantal acties ondernomen die 

goed aansluiten bij dit actieplan. In 2019 wordt binnen Zorggroep Drenthe verder 

gewerkt aan het ontwikkelen van de werving en selectie. Een uitgangspunt hierbij 

is dat de medewerker centraal staat. 
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Zorggroep Drenthe organiseert al een aantal jaren een BBL-klas die in september 

start. In 2019 wordt dit uitgebreid met een februari-instroom. De werving en 

selectie hiervan heeft in 2018 plaatsgevonden. Circa 25 enthousiaste BBL-

leerlingen zullen vanaf februari 2019 starten met de opleiding tot Verzorgende IG. 

- Diversiteit: Zorggroep Drenthe wil zich richten op diversiteit van medewerkers 

door ervoor te zorgen dan ongeacht onder andere de functie, achtergrond en 

competenties medewerkers op een goede en plezierige manier hun werk kunnen 

doen. In 2019 starten diverse werkgroep die als opdracht hebben gekregen om 

voor verschillende onderwerpen te zorgen voor meer maatwerk in beleid. 

- Medewerkers: Goede zorg is voor een groot deel afhankelijk van professionele en 

betrokken medewerkers. Zorggroep Drenthe wil daarom investeren in 

medewerkers. De intentie van Zorggroep Drenthe is dat medewerkers voor een 

langere periode bij de organisatie blijven werken. Zorggroep Drenthe wil ervoor 

zorgen dat medewerkers in een goede werksfeer, veilig en gezond werken. Vanaf 

2019 zal daarom, onder andere in verschillende werkgroepen, worden gewerkt 

aan het verder ontwikkelen van het personeelsbeleid. Het verder ontwikkelen van 

personeelsbeleid bestaat uit onder andere het enthousiasmeren van jongeren voor 

de zorg door het uitbreiden van loopbaanmogelijkheden en het uitbreiden van het 

aanbod van mogelijkheden voor deskundigheidsbevordering. 

 

2.7 Gebruik van hulpbronnen 

Er zijn diverse hulpbronnen beschikbaar die de zorg- en dienstverlening beter, leuker en 

makkelijker kunnen maken. 

 

Beoogde resultaten in 2018 

- Herzien beleid ketensamenwerking omdat hieraan het samenwerkingsconvenant 

van het lerend netwerk en het samenwerkingsconvenant ELV dat in Drenthe is 

afgesproken nog moet worden opgenomen.  

- Cliëntadvisering: Verder digitaliseren van wachtlijsten en het beperken van de 

productportfolio zodat er beter gebruik kan worden gemaakt van het bestaande 

software systeem.  

- Facilitair bedrijf: Kritisch kijken naar de drie geijkte eetmomenten (ontbijt, lunch, 

avondeten) en Kwaliteitsplan Verpleeghuiszorg 2018 hierbij de afweging maken 

om te gaan werken met 6 eetmomenten. Waarbij de verstrekking per eetmoment 

kleiner is.  

- Technische dienst: Ontwerpen en inrichten van belevingstuinen bij woonzorg-

locaties zodat mensen met dementie hier tot rust kunnen komen en veilig in rond 

kunnen lopen.  

- Afdeling I&A (Informatisering en Automatisering):  

- meerjarenplanning op de informatiesystemen 

- implementatie FSM 

- integraal PDC in klanttermen 

- grotendeels voldoen aan de eisen van de GDPR 

- volledig gemigreerd naar Office 365 

- elearning voor informatiebeveiliging / kantoor automatisering 

- alle medewerkers van Zorggroep Drenthe hebben een eigen 

zorggroepdrenthe.nl mailadres. 

 

Werkelijke resultaten in 2018 

- E-mailadres: Alle medewerkers van Zorggroep Drenthe hebben een eigen 

zorggroepdrenthe.nl mailadres ontvangen. 

- Productportfolio: In overleg met de software leverancier van Zorggroep Drenthe is 

er een voorstel productportfolio opgesteld. Het voorstel behelst het inkrimpen van 

het aantal producten (van 178 producten terug naar 40 tot 45 producten). 

Besloten is dit per 1 januari 2020 in te laten gaan. Tot deze tijd worden de te 

nemen stappen ondernomen.  
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- Eetmoment: Facilitair bedrijf wil afstappen van “de drie geijkte eetmomenten” en 

wil over op zes eetmomenten. Mogelijkheden zijn geïnventariseerd en men is 

enthousiast. In 2019 wordt gekeken naar hoe deze visie is te realiseren. Het doel 

hiervan is o.a. om beter aan te sluiten bij de wensen van bewoners en cliënten. 

- Vers eten: Facilitair bedrijf heeft in 2018 het besluit genomen om te stoppen met 

convenience en volledig in te zetten op vers. De visie van Zorggroep Drenthe is 

dat vers eten van toegevoegde waarde is voor de gezondheid en het welzijn van 

bewoners, cliënten en medewerkers. 

- 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. 

- Implementatie FSM: FSM is een onderdeel van USM, de afdeling I&A is in 2018 

gecertificeerd voor USM en de tooling wordt aangepast naar USM-profiel. 

Afronding vindt plaats eind 2019.  

 

In het kwaliteitsplan 2019 zijn de plannen voor 2019 weergegeven. 

 

 

2.8 Gebruik van informatie 

Het gebruik van informatie gaat over het gebruik maken van informatie rondom de inzet 

van middelen, voor het leveren, monitoren, en verbeteren van zorg. Het gaat ook over 

het op transparante wijze verstrekken van kwaliteitsinformatie aan bewoners en cliënten. 

 

Beoogde resultaten in 2018 

- Managementgegevens over de indicatoren van de basisveiligheid en 

zorgindicatoren moeten op afdelingsniveau, woonzorglocatieniveau en 

organisatieniveau uit MijnCaress gehaald kunnen worden. 

- Kwaliteitsjaarverslag openbaar en transparant maken. 

 

Werkelijke resultaten in 2018 

- Transparant: Het kwaliteitsjaarverslag staat op de website van Zorggroep 

Drenthe.  

- Zorgkaart Nederland: In 2018 heeft Zorggroep Drenthe inspanningen verricht op 

de website van Zorgkaart Nederland om het gebruik van Zorgkaart Nederland te 

bevorderen.  

- AVG: Rondom informatie via mailverkeer, dit loopt in 2018 veilig via veilig mailen 

met Zivver.  

- Afdeling Marketing & Communicatie:  

- De huiswijzer is herzien. 

- De website van Zorggroep Drenthe is doorontwikkeld. 

- Er is gestart met de ontwikkeling van een werken-bij-pagina. 

- Narrowcasting op woonzorglocaties is doorontwikkeld. 

- Er zijn nieuwe brochures ontwikkeld. 

 

In het kwaliteitsplan 2019 zijn de plannen voor 2019 weergegeven. 
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3. Verbeterparagraaf 

Zelfanalyse Waardigheid en Trots  

Woonzorglocatie Mozaiek Drenthe heeft in 2018 deelgenomen aan de pilot Scan 

Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg.  

 

De Scan is een praktisch instrument waarmee een woonzorglocatie 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 woonzorglocatie op de 8 thema’s van het kwaliteitskader 

verpleeghuiszorg. Hierdoor ontstaat er een beeld van de huidige situatie en wat nodig is 

om eventuele verbeteringen door te voeren. Zo kan de organisatie werken aan nog 

betere verpleeghuiszorg.  

 

Uitkomsten scan woonzorglocatie Mozaiek 2018 

 

De uitslag van de zelfscan zal ook op een aantal andere woonzorglocaties van Zorggroep 

Drenthe zichtbaar zijn. Voor woonzorglocatie De Vijverhof in Assen en woonzorglocatie 

Spectrum in Beilen zijn vergelijkbare thema’s aan de orde. Woonzorglocatie De Vijverhof 

is aangemeld voor Waardigheid en trots op locatie (WOL) de woonzorglocatie in Beilen 

nog niet, maar wel gewenst. Beide woonzorglocaties gaan mee in februari 2019 in de 

zelfscan. In 2019 wordt voor deze drie woonzorglocaties een plan van aanpak voor 

Waardigheid en trots op locatie opgesteld.  

 

Regeldruk in de zorg 

Op dinsdag 27 november 2018 is Zorggroep Drenthe naar de eerste schrapsessie in 

Utrecht geweest. Deze schrapsessie wordt georganiseerd om de regeldruk in de zorg te 

verlagen. Het ‘snappen, schrappen en verbeteren’ stond centraal bij deze sessies. 

Het ministerie van VWS heeft het programma “(Ont)regel de langdurige zorg” ontwikkeld 

om de administratieve lasten van zorgmedewerkers zo laag mogelijk te houden. 

Deelnemer verpleegkundige J. Zoelman vertelt: “We zijn de middag plenair begonnen. 

We kregen uitleg over hoe we aan de slag gingen waarna we ook daadwerkelijk aan de 

slag gingen. Alle registraties welke voor ons overbodig lijken werden op een post-it 

geschreven. Nadat alle overbodige registraties zijn verzameld, werden deze geprioriteerd 

in nodige registraties en goed georganiseerd, nodige registraties maar moeten 

efficiënter, onnodige registraties op organisatieniveau en onnodige registraties op 

teamniveau.”  
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Na het prioriteren van de registraties werd een top drie uitgekozen. Hier zijn we binnen 

Zorggroep Drenthe mee verder aan het werken. Verpleegkundige J. Zoelman vond het 

middagprogramma erg leerzaam. Zij vertelt verder: “Ik vond vooral erg leuk dat we zo’n 

gemêleerde groep mee hadden, hierdoor werden alle registraties gehoord en konden we 

ook stappen maken hoe hiermee aan de slag te gaan na de schrapsessie. Iedere 

discipline bracht wel een onnodige registratie in waardoor we ook heel verschillende 

registraties hebben. Door de schrapsessie ben ik bewust gaan nadenken over welke 

registraties nuttig zijn en welke écht moeten. Voordat ik nu een registratielijst ga maken, 

denk ik na of dit wel echt nodig is.” 

 

Project Klantreis 

Zorggroep Drenthe is in 2018 begonnen aan het project Klantreis. Doel van het project is 

een vlekkeloze cliëntbeleving door heldere taken, bevoegdheden en verantwoordelijk-

heden ten behoeve van een transparant zorgaanbod. Projectleider B. van der Molen 

vertelt dat Zorggroep Drenthe een zorgcatalogus met zorgcomponenten ontwerpt. Deze 

zorgcomponenten worden verdeeld in activiteiten, die op hun beurt weer worden uiteen 

gezet in taken en competenties. 

 

De projectleden werken enthousiast vanuit een nulmeting aan brown papers. Deze 

worden vanuit woonzorglocaties (bottom up) in best practice gevuld. Eind 2020 zijn dit 

goed lopende processen geworden. Het beoogde resultaat van dit project is voor 

bewoners en cliënten dat we doen wat we beloven. En voor medewerkers gaan de 

resultaten zorgen voor meer plezier in het werk en minder werkdruk. Zorggroep Drenthe 

is trots op de inzet en werking van dit project. 

 

Project Capaciteitsplanning 

Vanuit het project Klantreis is Zorggroep Drenthe steeds beter in staat om de inzet van 

medewerkers te laten aansluiten op de zorgvraag. Hierbij gaan het niet alleen om het 

aantal medewerkers maar vooral de kwaliteiten van medewerkers. Aanvullend aan het 

ontwikkelen van capaciteitsplanning wordt de afspraken omtrent roostering onderzocht 

en waar nodig bijgesteld. Het doel hiervan is om medewerkers een zo goed mogelijke 

werk-privé balans te bieden. 

 

Project Functiehuis 

Vanuit capaciteitsplanning kan het werk beter worden verdeeld in activiteiten, die op hun 

beurt weer uiteen worden gezet in taken en competenties. Daarnaast is er de wens 

vanuit de organisatie om meer resultaatgericht te werken. In 2018 is met ondersteuning 

van FWG gewerkt aan het omzetten van taakgerichte functiebeschrijvingen naar 

resultaatgerichte functiebeschrijvingen 

 

Een aanvulling hierop is dat Zorggroep Drenthe inmiddels gebruik maakt van een 

competentiegids. De volgende kerncompetenties zijn vastgesteld voor alle medewerkers 

van Zorggroep Drenthe: 

- Klantgericht 

- Samenwerken 

- Aanpassingsvermogen 

- Resultaatgerichtheid 

 

 


