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Voorwoord  
  

Voor u ligt het Kwaliteitsplan 2020-2021 van Stichting Zorggroep Drenthe Holding, hierna 

Zorggroep Drenthe. In dit document wordt beschreven wat Zorggroep Drenthe onder 

goede zorg verstaat en wat er nodig is om deze kwaliteit van zorg, in de periode tot aan 

2022, te kunnen bereiken. De kaders voor dit kwaliteitsplan worden gevormd door het 

‘Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg’ en het ‘Kwaliteitskader Wijkverpleging’. Daarnaast is 

het programma ‘Thuis in het Verpleeghuis: Waardigheid en trots op locatie’ leidend. Het 

geheel vormt dit kwaliteitsplan, en is de basis voor de ambities van Zorggroep Drenthe 

om de kwaliteit van zorg voor haar cliënten samen lerend te verbeteren.  

  

Het Zorginstituut Nederland heeft in 2017 het ‘Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg’ en in 

2018 het ‘Kwaliteitskader Wijkverpleging’ opgenomen in haar Register. Hierdoor hebben 

deze kwaliteitskaders een wettelijke basis gekregen voor de kwaliteit van respectievelijk 

de verpleeghuiszorg en de wijkverpleging.   

  

Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg  

Het doel van het ‘Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg’ is drieledig:  

1. Het beschrijft wat cliënten en hun naasten mogen verwachten van (intramurale) 

verpleeghuiszorg.  

2. Het geeft aanbevelingen voor zorgverleners en zorgorganisaties om de kwaliteit te 

verbeteren en het lerend vermogen te versterken.  

3. Het vormt een kader voor extern toezicht door de Inspectie Gezondheidszorg en 

Jeugd (IGJ), en voor de inkoop en contractering van zorg.  

Vier thema’s van basisveiligheid (te weten: medicatieveiligheid, decubituspreventie, 

gemotiveerd gebruik van vrijheidsbeperkende maatregelen en preventie acute 

ziekenhuisopname) zijn een belangrijk onderdeel van het leren en verbeteren in 

zorgorganisaties.  

  

  

Kwaliteitskader Wijkverpleging  

Het ‘Kwaliteitskader Wijkverpleging’ is geschreven vanuit het perspectief van de 

thuiswonende client en diens naasten.   

1. Het beschrijft wat cliënten en hun naasten van de wijkverpleging mogen 

verwachten.   

2. Het biedt inspiratie en handvatten voor zorgprofessionals en zorgaanbieders  

om de zorgverlening continu te verbeteren.   

3. Het biedt het uitgangspunt voor keuze informatie, extern toezicht (o.a. IGJ) en 

voor de inkoop en contractering van zorg.   

Hét belangrijkste uitgangspunt van het ‘Kwaliteitskader Wijkverpleging’ is dat er ruimte 

moet zijn voor leren en verbeteren. Dat betekent dat het niet meer gaat om kijken naar 

en sturen op productie. Het gaat om wat het voor de cliënt oplevert: kwaliteit van leven 

en het behaalde resultaat.   
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Waardigheid en trots  

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) presenteerde op 

10 april 2018 het programma ‘Thuis in het Verpleeghuis: Waardigheid en trots op 

locatie’. Dit programma wijst de weg voor hoe de verpleeghuiszorg de komende jaren 

merkbaar en meetbaar moet worden verbeterd. Het programma heeft drie doelstellingen:  

1. Meer tijd en aandacht voor de client, met meer zorgverleners en zicht op kwaliteit 

per locatie.  

2. Door een gezamenlijk regionale arbeidsmarktaanpak en door verlaging van de 

administratieve lasten zorgen voor voldoende zorgverleners die gemotiveerd en 

deskundig zijn.  

3. Leren, verbeteren en innoveren, door inzet van ‘Waardigheid en trots op locatie’, 

door het investeren in meer kennis voor professionalisering van zorgverleners en 

door ruim baan te bieden voor innovatie.  

  

Leeswijzer  

In het Kwaliteitsplan wordt in hoofdstuk 1. de missie, visie en kernwaarden van 

Zorggroep Drenthe gepresenteerd. Het profiel van Zorggroep Drenthe wordt in hoofdstuk 

2. geschetst. Hoofdstuk 3. geeft weer hoe de medewerkerssamenstelling eruit ziet.  

In hoofdstuk 4. wordt nader stilgestaan bij kwaliteit en tot slot wordt de planmatige 

aanpak van inhoudelijke thema’s op het gebied van persoonsgerichte zorg, wonen en 

zorg, veiligheid en werken aan kwaliteit in hoofdstuk 5. gepresenteerd.   

  

Samen lerend verbeteren  

Het Kwaliteitsplan is onderdeel van de continue cyclus van leren en verbeteren.  Dit 

kwaliteitsplan en ook de jaarlijkse evaluatie - in de vorm van een kwaliteitsverslag 

met verbeterparagraaf - komt tot stand onder verantwoordelijkheid van de Raad van 

Bestuur, en in afstemming met de Centrale Cliëntenraad, de Ondernemingsraad en de  

Raad van Toezicht. Daarnaast is er afstemming met andere zorgorganisaties waarmee 

Zorggroep Drenthe zich verbindt in een zogenaamd lerende netwerk. In de provincie  

Drenthe is dat met Zorggroep Tangenborgh, Zorgcollectief Zuidwest-Drenthe (ZZWD), 

Noord Nederlandse Coöperatie van Zorgorganisaties (NNCZ) en De Westerkim. In de 

provincie Groningen is dat met Zorggroep Groningen en Zorggroep Oosterlengte.  

Dit kwaliteitsplan maakt bij Zorggroep Drenthe één op één onderdeel uit van het 

meerjarenbeleidsplan, en de begrotings- en jaarplancyclus van Zorggroep Drenthe.   

  

  

Lex Smetsers, MSc BA, MBZD  

Raad van Bestuur  

Zorggroep Drenthe  

  

Assen, november 2019  
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Hoofdstuk 1. Missie, visie en kernwaarden  
  

Inleiding   

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

zorglandschap. De Raad van Toezicht van Zorggroep Drenthe heeft in afstemming met 

het managementteam, de Centrale Cliëntenraad en de Ondernemingsraad begin 2018 

bewust gekozen voor een nieuwe Raad van Bestuur met een gedegen zorgachtergrond. 

Met de pensionering van de vorige bestuurder kwam er een einde aan een bestuurlijke 

periode van ruim 16 jaar. Per 1 juli 2018 is bij Zorggroep Drenthe vervolgens een nieuwe 

bestuurlijke fase van start gegaan.   

  

Zorggroep Drenthe heeft afgelopen jaren weinig focus gelegd op het effect van het 

veranderend zorglandschap op met name het aspect zorg binnen de organisatie, en is 

daarmee relatief laat een transitie ingegaan richting de gewenste professionalisering van 

de organisatie. Zorggroep Drenthe sluit nu overall gezien onvoldoende aan op het 

‘Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg’ en het ‘Kwaliteitskader Wijkverpleging’. Om in 

aansluiting te komen dient Zorggroep Drenthe vanuit visie en middels een planmatige 

aanpak te veranderen en te innoveren, wat om een forse investering vraagt.   

  

Er is inmiddels een start gemaakt met de transitie naar verdere professionalisering van 

de organisatie en de doorontwikkeling van de aspecten wonen, welzijn en zorg. Zo is er 

een aanpak gestart om de kwaliteit van zorg- en dienstverlening, en als onderdeel 

daarvan de (multidisciplinaire) samenwerking te verbeteren c.q. te intensiveren, en de 

risico’s om te buigen naar kansen en mogelijkheden. Hierbij wordt aandacht voor 

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

systematisch leren en verbeteren door alle betrokkenen bij Zorggroep Drenthe.   

  

Door de landelijke hervorming van het zorglandschap blijven ouderen langer thuis wonen 

en komen pas naar een woonzorglocatie bij een diversiteit aan gezondheidsklachten.  

Zorggroep Drenthe streeft naar een mooie dag voor haar cliënten. Dat zij kunnen 

rekenen op de juiste zorgverlening op het juiste moment, waarbij programma’s voor 

welzijn en dienstverlening servicegericht aansluiten en onderdeel kunnen zijn van die 

mooie dag die we vanuit gezamenlijkheid willen realiseren. Zorggroep Drenthe wil niet 

alleen een mooie dag voor haar cliënten, maar ook voor haar professionals.  

Samen werken voor een mooie dag, ongeacht waar men werkt.   

  

Samen voor een moooie dag!  
  

 

Zorggroep Drenthe wil graag een sterke partner zijn in de regio en vanuit samen lerend 

verbeteren de verbinding aangaan en onderhouden. Zorggroep Drenthe richt zich daarom 

op het behouden en verstevigen van haar marktpositie door wendbaar en slagvaardig in 

te kunnen spelen op ontwikkelingen binnen de gezondheidszorg. Dat maakt dat 

Zorggroep Drenthe veranderingen snel wil (h)erkennen en er adequaat en vroegtijdig op 

in wil spelen. Veranderingen dienen zich voortdurend aan en medewerkers van 

Zorggroep Drenthe moeten daar dagelijks antwoord op zien te vinden. Flexibiliteit is dus 

van groot belang: een flexibele organisatie met flexibele medewerkers die snel kan 

inspelen op veranderingen die zich continu voordoen. Zorggroep Drenthe wil een VVT 

organisatie zijn waar cliënten kunnen rekenen op kwalitatief hoogwaardige zorg- en 

dienstverlening, geleverd door gemotiveerde en vakbekwame medewerkers.  
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1.1 Missie & visie   

De missie en visie van Zorggroep Drenthe vormen het fundament voor de strategie van 

de organisatie. Alle bedrijfsactiviteiten moeten hieraan gerelateerd zijn. Herijking van de 

bestaande missie en visie was een logisch gevolg van de genoemde interne transitie.   

In juni 2019 zijn deze geherformuleerd; van een focus op klantgerichte service naar een 

focus op een waardevol leven met respectvolle en kwalitatief hoogwaardige zorg- en 

dienstverlening.   

  

De missie van Zorggroep Drenthe is het bieden van een waardevol leven voor haar 

cliënten met respectvolle en kwalitatief hoogwaardige zorg- en dienstverlening.   

Cliënten zien kansen en ervaren ruimte voor hun welbevinden.   

  

Een waardevol leven met respectvolle en  kwalitatief 
hoogwaardige zorg- en dienstverlening.  

  

 

Cliënten en hun naasten ervaren dat de zorg- en dienstverlening bij Zorggroep Drenthe 

op hoogwaardig niveau zijn geregeld zodat cliënten zolang mogelijk hun eigen leven 

kunnen leiden, betekenisvol kunnen zijn voor hun omgeving en waardering vinden.   

De missie van Zorggroep Drenthe is vertaald in een visie waarin kernelementen van de 

zorg- en dienstverlening staan beschreven en waar nadrukkelijk ook de naasten van de 

cliënt zijn betrokken: een vertrouwde omgeving met respectvolle en kwalitatief 

hoogwaardige zorg, persoonlijke ontmoetingen en betekenisvolle ervaringen, die kleur 

geven aan het leven met naasten; ‘samen voor een moooie dag!’.   

  

Het uitgangspunt van de zorg- en dienstverlening bij Zorggroep Drenthe is om cliënten  

zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving te laten wonen. Waar nodig wordt 

ondersteuning geboden op maat door aanvullende (zorg)producten en diensten te 

leveren. Wanneer een verhuizing naar een woonzorglocatie van Zorggroep Drenthe echt 

noodzakelijk is, streeft Zorggroep Drenthe ernaar om samen de overgang van een leven 

zónder zorg naar een leven mét zorg zo onopvallend mogelijk op elkaar te laten 

aansluiten en een totaal zorgconcept mogelijk te maken. De aspecten wonen, welzijn en 

zorg worden in samenhang geleverd met veel ruimte voor persoonlijke aandacht, 

betrokkenheid en respect voor de leefgewoonten. Door respectvolle aandacht te hebben 

voor de cliënt als mens en de cliënt centraal te stellen wordt het fundament van 

respectvolle en kwalitatief hoogwaardige zorg- en dienstverlening gelegd.  

Cliënten kunnen bij Zorggroep Drenthe zichzelf zijn, en ontvangen daar waar gewenst 

ondersteuning van de zelfzorggewoontes en de eigen regievoering.  

  

1.2 Kernwaarden   

De kernwaarden van Zorggroep Drenthe moeten medewerkers in staat stellen de missie 

en visie te realiseren. De kernwaarden zijn: gastvrijheid, professionaliteit en positiviteit.  

Waardevolle zorg is het uitgangspunt van het handelen van medewerkers van Zorggroep 

Drenthe.  

  

Gastvrijheid, professionaliteit en positiviteit.  
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1.3 Visie op zorg   

Het leven houdt niet op als men ziek is of als door ouderdom niet alles meer even soepel 

gaat. Veel mensen met een ziekte of beperking vinden het niet prettig om benaderd te 

worden als zieke. Een ieder wil als volwaardig gezien worden en aangesproken worden op 

wat hij nog wél kan. Hoe klein dat ook is.   

  

Zorggroep Drenthe onderstreept deze gedachte en heeft dat opgenomen in haar visie op 

zorg welke de basis vormt voor het denken en handelen binnen Zorggroep Drenthe.  

Zorggroep Drenthe voelt zich te gast in het leven van cliënten. Waar cliënten ook wonen: 

Zorggroep Drenthe doet er alles aan om het zo thuis mogelijk te laten zijn. Dit is vertaald 

in de slogan ‘Zorggroep Drenthe waar u thuis bent’. Door goed naar cliënten te luisteren, 

door hun wensen en behoeften in kaart te brengen en samen met de cliënt te kijken hoe 

daar zo goed mogelijk op ingespeeld kan worden. Tenslotte is de cliënt de expert.   

De cliënt weet namelijk het beste wat belangrijk voor hem is, en wat hij wil en kan.   

  

De basis van het denken en handelen van Zorggroep Drenthe is gestoeld op de visie op 

gezondheid van Machteld Huber van het Institute for Positive Health gebaseerd op 

veerkracht, functioneren en eigen regie. Het gedachtegoed gaat uit van ‘positieve 

gezondheid’: het gaat er niet om of een cliënt vrij is van ziekte of gebrek. Belangrijker is 

of én hoe een cliënt in staat is het leven zelf vorm te geven en zich aan te passen aan de 

veranderingen in diens leven. Ondanks een ziekte of beperking. Op een manier zoals de 

cliënt dat wil. Dat geldt voor iedereen.   

  

Gezondheid is het vermogen zich aan te passen en eigen regie te voeren,   
in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven.  

  

 

De slogan ‘Zorggroep Drenthe waar u thuis bent’, is uitgewerkt in ‘Samen voor een 

moooie dag’. De beleving van de cliënt is voor Zorggroep Drenthe het uitgangspunt van 

het handelen. De relatie tussen cliënten, naasten en medewerkers staat hierbij centraal.  

Het streven naar positieve gezondheid en leefplezier van cliënten is daarmee het 

voornaamste doel van Zorggroep Drenthe. Om dit te bereiken kunnen cliënten rekenen 

op de ondersteuning bij:   

  

1. Het leren omgaan met het ouder worden gaat gepaard met achteruitgang en 

verlies die vaak niet te voorkomen, op te lossen of te verminderen zijn. Wel kan er naar 

gestreefd worden mensen te leren omgaan met de veranderingen die hiermee 

samenhangen. Dit door met inlevingsvermogen, compassie en deskundig advies de cliënt 

en diens naasten zo goed mogelijk te ondersteunen en begeleiden. Zorggroep Drenthe 

streeft ernaar cliënten te leren omgaan met veranderingen die gepaard gaan met het 

ouder worden.   

  

2. Het behoud of versterken van eigen regie. Eigen regie staat voor zélf sturing 

geven aan en verantwoordelijkheid nemen over het eigen leven. Die zelfsturing, ook wel 

autonomie genoemd, geldt altijd en overal en in elke levensfase. Of men gezond is of 

niet. Zorggroep Drenthe ondersteunt de cliënt in het behoud en/of versterken van de 

eigen regie door goed te luisteren naar wat hij echt wil en vooral te denken in 

mogelijkheden.    

 

3. Het ertoe doen Het is voor iedereen belangrijk er toe te doen, zich waardevol te 

voelen, het leven als zinvol te ervaren en door anderen gezien en gehoord te worden. 

Zorggroep Drenthe ondersteunt cliënten bij hun initiatieven voor en ideeën over 

activiteiten die hen plezier geven en voor hen zinvol zijn. Het uitgangspunt is: wat is voor 

de cliënt belangrijk in het leven, wat maakt hem een uniek persoon, wat zijn de eigen 

wensen en verlangens, hoe kan iemand zich zelf zijn en blijven, en wat geeft hem 

plezier? Het is aan Zorggroep Drenthe om te kijken wat haar bijdrage daaraan richting 

cliënten kan zijn. Door steeds te kijken wat voor de cliënt belangrijk is voor een 

waardevol leven met respectvolle en kwalitatief hoogwaardige zorg- en dienstverlening.   
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1.4 Professionals   

Bij Zorggroep Drenthe staat voorop dat de cliënt zo lang als dat kan zijn eigen regie 

behoudt, leert omgaan met de achteruitgang en verlies die gepaard gaan met het ouder 

worden en voelt dat hij van betekenis is (ertoe doet). Daar is de ondersteuning van 

Zorggroep Drenthe op gericht. Medewerkers van Zorggroep Drenthe zijn en blijven 

professionals en weten veel van zorg, ziekte, gezondheid en welzijn. De rol van de 

medewerker krijgt echter een bredere invulling dan alleen ‘zorgen’. Het feit dat de 

ondersteuning van Zorggroep Drenthe veel verder gaat dan alleen zorgen vraagt 

fundamenteel ander gedrag. Wij luisteren, coachen, mobiliseren, wijzen de weg en 

ondersteunen daar waar nodig. Wij vullen niet in en betrekken zoveel mogelijk ook de 

naasten van de cliënt. Daarbij is de grote uitdaging om waarde te blijven creëren voor 

cliënten in een omgeving die continu in beweging is.   

Vanuit de visie op zorg, de veranderingen die de omgeving vraagt en inspelend op 

toekomstige veranderingen, komt Zorggroep Drenthe tot vijf competenties die voor 

iedere professional die bij Zorggroep Drenthe werkt, ongeacht locatie of functie, van 

toepassing zijn:   

 

1. Klantgerichtheid; het onderzoeken van de wensen en behoeften van de klant  

          en laten zien dat men denkt en handelt vanuit het perspectief van de klant. 

2. Samenwerken; het leveren van een actieve bijdrage aan een gezamenlijk  

          resultaat of probleemoplossing, ook wanneer de samenwerking een onderwerp  

          betreft dat niet direct van persoonlijk belang is. 

3. Aanpassingsvermogen; het doelmatig blijven handelen door aan te passen aan       

          veranderende omstandigheden, taken, verantwoordelijkheden en/of mensen. 

4. Resultaatgerichtheid; ernaar handelen dat beoogde resultaten, omschreven,  

          gepland en gerealiseerd worden en tevens verantwoordelijkheid laten zien voor  

          het resultaat van gedrag. 

5. Zelfontwikkeling; inzicht hebben in eigen sterkten en zwakten. Op basis hiervan  

          acties ondernemen om eigen kennis, vaardigheden en competenties te vergroten/  

          verbeteren en zodoende beter te presteren. 

  

Bij Zorggroep Drenthe werken   
gemotiveerde en vakbekwame medewerkers.  
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Hoofdstuk 2. Profiel Zorggroep Drenthe    
  

2.1 Introductie  

Zorggroep Drenthe heeft acht locaties en een kantoorlocatie gevestigd in de provincie 

Drenthe. En biedt Wlz zorg, huishoudelijke zorg, persoonlijke verzorging, verpleging, 

begeleiding, behandeling en verblijf. Zorggroep Drenthe richt zich voornamelijk op het 

verlenen van zorg - en dienstverlening in en rondom de gemeenten Assen, Aa en Hunze, 

Tynaarlo, Midden-Drenthe en Noordenveld.   

In bijlage 1. treft u een specificatie van zorgverlening per locatie en wijkverpleging.  

  

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.   

Wmo zorg, Algemene Voorziening Schoonmaak (AVS); Huishoudelijke Verzorging (HV-1 

en HV-2), wordt in bijna alle Drentse gemeenten geboden, behalve in Coevorden, 

Emmen en Borger-Odoorn.   

  

Kernactiviteiten Wlz zorg  

Zorg in een woonzorglocatie: tijdens een duurzaam verblijf komen cliënten permanent in 

het 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. Hieronder valt zorg aan ouderen met een indicatie voor huishoudelijke 

verzorging, persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding en verblijf.  

  

Zorg in een verpleeghuislocatie: verpleeghuiszorg wordt geboden aan cliënten met meer 

complexe zorgvragen. Het gaat dan om grotere beperkingen dan cliënten in een 

woonzorglocatie, 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 

medisch maatschappelijk werker en psycholoog, 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.   

  

Naast verblijf (met of zonder behandeling) in één van de locaties bij Zorggroep Drenthe, 

behoort ook eerstelijns verblijf (ELV; laag, hoog en palliatief), logeer- en respijtzorg, 

Volledig Pakket Thuis (VPT), Modulair Pakket Thuis (MPT), psychogeriatrische- (PG) en 

somatische- (SOM) verpleeghuiszorg tot de mogelijkheden.   
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2.2 Besturing  

Stichting Zorggroep Drenthe Holding is een (middel)grote en relatief platte organisatie 

met een omzet van ruim € 43 miljoen. Er werken circa 1.342 medewerkers (gemiddeld 

712 FTE’s).    

De juridische structuur is een stichtingsvorm. Onder Stichting Zorggroep Drenthe Holding 

vallen een viertal stichtingen, aangegeven in onderstaand schema1:  

  

 
  

De bestuursstructuur van Stichting Zorggroep Drenthe Holding, hierna Zorggroep  

Drenthe (niet te verwarren met Stichting Zorggroep Drenthe) bestaat uit een Raad van 

Toezicht en een Raad van Bestuur. Het bestuur van Zorggroep Drenthe 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 locaties van Zorggroep Drenthe kennen de volgende opbouw in structuur:   

de Raad van Bestuur, het management, de teamleiding en medewerkers.   

  

Er zijn een aantal diensten die organisatie breed functioneren en de diverse locaties 

ondersteunen; Financiën, Technische dienst, Informatiemanagement & ICT, 

ZorgServiceBureau (ZSB), Human Resources Management (HRM), Kwaliteitsbureau, 

Secretariaat, Marketing & Communicatie. Deze diensten vallen onder het Centraal 

Bureau.  

  

Zorggroep Drenthe heeft een eigen Behandeldienst, bestaande uit:   

- 1e geneeskundige, BOPZ-arts en hoofd Behandeldienst;  

- specialisten ouderengeneeskunde;  

- psychologen;  

- fysiotherapeut;  

- ergotherapeut;  

- diëtiste;  

- pedicure;  

- medisch maatschappelijk werker;   

- verpleegkundig specialist ouderengeneeskunde;   

- verpleegkundig consulent wond- en decubituszorg;  

- medisch secretaresse.  

Met externe partijen ligt er een samenwerkingsovereenkomst voor het leveren van ook 

andere expertise bijvoorbeeld fysiotherapie, ergotherapie, mondzorg, diëtetiek en 

geestelijke verzorging.   

De Behandeldienst wordt ingezet binnen de verpleeghuiszorg bij de betreffende locaties.  

  

De vaste formatie aan specialisten ouderengeneeskunde is in de eerste helft 2019 van 

1.67 FTE uitgebreid naar 4.11 FTE. Daarnaast wordt via MedTzorg de medische inzet 

buiten kantooruren georganiseerd. De formatie is, rekening houdend met het aantal 

cliënten voor deze artsengroep, in aansluiting op de richtlijn Verenso van 2016. 

Uitbreiding van de formatie is een doelgerichte keuze om vorm en inhoud te geven aan 

de verdere professionalisering van zorg met behandeling.  

   

  

  

 
1 Stichting Zorg aan Huis Groningen en   

  Stichting Zorg aan Huis Friesland zijn op dit moment zonder activiteiten  

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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2.3 Doelgroepen, productie en opbrengsten  

Zorggroep Drenthe kent de volgende doelgroepen; cliënten Wlz 

zorg:  

  

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 bood in 2018 intramurale zorg aan totaal 746 cliënten, onderverdeeld 

in 498 zonder behandeling en 248 met behandeling. Bij Mozaiek, Spectrum, De Vijverhof 

en Symphonie wordt naast verzorgingshuiszorg ook verpleeghuiszorg verleend in 

samenwerking met de specialist ouderengeneeskunde.   

De Vijverhof en Symphonie zijn tevens locaties voor beschermd wonen.   

  

De intramurale productie met en zonder behandeling is in 2018 gedaald. Dit bevestigt de 

landelijke 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 2018 is gedaald.  

  
Aantal uren extramurale productie                             2018  
Persoonlijke verzorging                       106.405  
Verpleging                    10.248   
Begeleiding                          24   
Behandeling                         20   
Totaal aantal uren                116.697   
Aantal uren extramurale productie  

     2018   
Algemene Voorziening Schoonmaak                        58.996   
Huishoudelijke verzorging             1 32.363   
Huishoudelijke verzorging             2 60.926   
Begeleiding                      1.242   
Totaal aantal uren                153.527   
Bedrijfsopbrengsten  

     2018   
Totale opbrengsten                              43.090.813   
Waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten           28.273.627   
Waarvan overige opbrengsten                  14.817.186  

  
Personeel                      2018   
Aantal personeelsleden in loondienst                                                      1.342   
Gemiddeld aantal Fte's in loondienst                                                         712  

  
Verpleging en verzorging                                                                2018  

Aantal intramurale cliënten                 746 
Aantal extramurale cliënten excl. cliënten dagactiviteit                   1829  
Aantal uren extramurale productie in verslagjaar (incl.)        267.823   
Aantal intramurale verzorgingsdagen in verslagjaar                   152.844  
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2.4 Waardering cliënten   

Zorggroep Drenthe heeft een extern tevredenheidsonderzoek (door ZorgfocuZ) 

uitgevoerd onder:  
□ Cliënten, november 2018.   
   1.119 cliënten, netto response 60.7%, gemiddeld cijfer 7.9.  
□ Cliënten, specifiek wijkverpleging, augustus 2019.   
   (PREM; Patiënt Reported Experience Measure, wijkverpleging).   
   551 cliënten, netto response 63%, gemiddeld cijfer 8.5.   

     

De uitkomsten van deze onderzoeken zijn besproken met het managementteam,  de 

organisatieonderdelen, de Centrale Cliëntenraad, de Ondernemingsraad en de Raad van 

Toezicht. En worden meegenomen bij de aanpak van verbetering van (de besturing van) 

zorg- en dienstverlening; van kwaliteit en cliëntveiligheid, systematisch verbeteren.   

  

Daarnaast monitort Zorggroep Drenthe de scores op Zorgkaart Nederland. Oktober 

2019: Er zijn 450 waarderingen, wat een gemiddelde score van 7.9 vormt,  92% 

beveelt Zorggroep Drenthe aan.  

 

Locatie  Aantal waarderingen  Gemiddelde score  Aanbeveling  

Mozaiek  70  7.8  90%  

Spectrum  58  8.0  100%  

De Vijverhof  90  7.7  86%  

Symphonie  107  7.7  93%  

De Amstel  34  8.3  97%  

De Noorderkroon  44  8.1  93%  

De Wenning  38  7.9  89%  

Zorghotel Assen*  -  -  -%  

Thuiszorg Drenthe  8  9.1  -%  

Zorggroep Drenthe  449  7.9  92%  

Bron: Zorgkaart Nederland, peildatum 1 november 2019         * sinds september 2019 operationeel  
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Hoofdstuk 3. Medewerkerssamenstelling  
  

Bij Zorggroep Drenthe zijn per 1 september 2019 1.339 medewerkers (556 FTE) en 

circa 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.   

  

3.1 Aantal zorgverleners   

In onderstaand overzicht is de formatie per locatie weergegeven.  
  

 Formatie per locatie (per 16 oktober 2019)   

 Medisch Psychosociaal Verpleegkundige Verzorgende  
(IG) 

Verzorgende 
zonder IG 

Helpende Zorgbegeleidingsassistent Facilitair  
medewerker 

Centraal Bureau / 
Behandeldienst 

5 4 4 2 0 0 0 4 

De Amstel 0 0 2 12 0 3 1 8 
De Noorderkroon 0 0 1 17 0 6 1 20 
De Vijverhof 0 0 17 54 5 15 8 37 
De Wenning 0 0 2 16 1 2 0 14 
Messchenstaete 0 0 8 0 0 4 1 11 
Mozaiek 0 0 13 27 3 12 2 34 
Spectrum 0 0 11 42 4 7 5 40 
Symphonie 0 0 15 47 5 5 10 45 
Totaal 5 4 73 217 18 54 28 213 
* Het overzicht is exclusief functies als begeleider groepsverzorging en activiteitenbegeleider  
* Medisch: 1e geneeskundige, specialisten ouderengeneeskunde, verpleegkundig specialist ouderenzorg * 

Psychosociaal: casemanager dementie, medisch maatschappelijk werker en psycholoog  
 

 

  Ontwikkeling in functie    

  In aantal  In FTE  

Functie Sept. 2018 Sept. 2019 Verschil Sept. 2018 Sept. 2019 Verschil 

Facilitair medewerker 184 213 29 62,49 72,31 9,82 

Zorgbegeleidingsassistent 22 28 6 3,53 4,17 0,64 

Helpende 74 54 -20 14,54 11,62 -2,92 

Verzorgende zonder IG 27 18 -9 11,75 8,00 -3,75 

Verzorgende 329 217 -112 183,69 123,63 -60,06 

Verpleegkundige 88 73 -15 55,25 47,89 -7,36 

  

In 2019 zijn ruim 40 medewerkers met een opleiding gestart. In totaal hebben circa 15 

medewerkers in 2019 een diploma behaald. Het gaat hierbij om BBL-opleidingen als MBO 

Verzorgende IG en Verpleegkundige.  

  

3.2 Personele kosten  

De bedrijfslasten van Zorggroep Drenthe waren in 2018 € 41.203.413,-. De personele 

kosten waren in 2018 € 31.388.556,-. Dit betekent dat de personele kosten ruim 76% 

van de bedrijfslasten waren.  

  

3.3 Waardering medewerkers en vrijwilligers   

Zorggroep Drenthe heeft een extern tevredenheidsonderzoek (door ZorgfocuZ) 

uitgevoerd onder:  
□ Medewerkers, november 2018.   
   1.298 medewerkers, netto response 39.2%, gemiddeld cijfer 7.2.   
□ Vrijwilligers, juni 2019.   
   328 vrijwilligers, netto response 61.6%, gemiddeld cijfer 7.5.  
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De uitkomsten van deze onderzoeken zijn besproken met het managementteam, de 

organisatieonderdelen, de Centrale Cliëntenraad, de Ondernemingsraad en de Raad van 

Toezicht. En worden meegenomen bij de aanpak van verbetering van (de besturing van) 

zorg- en dienstverlening; van kwaliteit en cliëntveiligheid, systematisch verbeteren.   

 

  

3.4 Begeleiding bij leren en ontwikkelen  

De arbeidsmarktontwikkelingen binnen de gezondheidszorg, specifiek binnen de 

ouderenzorg, zijn al langere tijd een punt van aandacht: landelijk, binnen de provincie 

Drenthe en ook binnen zorgorganisaties. Daarnaast hebben de ontwikkelingen t.a.v. de 

zorgvraag invloed op de benodigde kwaliteiten en competenties van zorgprofessionals. 

Zowel landelijk als regionaal en binnen zorgorganisaties zijn velerlei initiatieven 

ontwikkeld en (deels) in gang gezet gericht op oplossingen voor het arbeidsmarkt-

vraagstuk. Veelal toegespitst op het behoud van medewerkers, de instroom- en 

zijinstroom van voldoende nieuwe medewerkers en op het vraagstuk op welke wijze 

bevorderd kan worden dat zittende en nieuwe medewerkers (blijven) voldoen aan de 

benodigde competenties die aansluiten bij de huidige en toekomstige cliëntvragen en 

ontwikkelingen binnen de (ouderen)zorg. Het vraagstuk richt zich daarbij dus op zowel 

de kwantiteit als de kwaliteit van de toekomstige beschikbare zorgprofessionals. 

(Blijvend) Leren en ontwikkelen is het thema voor zowel huidige medewerkers als nieuwe 

medewerkers.  

  

Regionaal wordt in afstemming met Zorgkantoor Drenthe en in samenwerking met 

diverse zorgaanbieders in de provincie Drenthe ontwikkelgelden ingezet om planmatig 

(project Samenwerken aan kwaliteit en arbeidsmarkt) de kwaliteit en kwantiteit van 

begeleiding bij leren en ontwikkelen te verbeteren.   

In zorgorganisaties, zo ook bij Zorggroep Drenthe, moet een blijvend breed leerklimaat 

gaan ontstaan voor alle werkzame doelgroepen. Dit vraagt zowel in kwantiteit als in 

kwaliteit verandering in begeleiding bij dit nieuwe leren en ontwikkelen. Het is nodig om 

voor professionals in wenselijke nieuwe rollen van begeleiding nieuwe profielen en daarbij 

horende competenties te ontwikkelen en te implementeren. Hierbij is gericht op het 

vernieuwen en toevoegen van begeleidingsrollen bij leren en ontwikkelen. Het betreft de 

werkbegeleider, praktijkbegeleider, praktijkexpert en expert c.q. adviseur leren en 

ontwikkelen.  

Dit project sluit naadloos aan bij het door alle betrokken zorgaanbieders ondertekende 

convenant VVT Drenthe. Er is op vele fronten een verbinding met dit convenant, waarbij 

dit project zich richt op het creëren van de juiste kwaliteit en kwantiteit van begeleiding 

bij (nieuw) leren van alle professionals.  
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3.5 Kwaliteitsregister V&V  

Zorggroep Drenthe vindt het belangrijk dat haar medewerkers hun vak goed bijhouden. 

In het Kwaliteitsregister V&V kunnen zij laten zien hoe vakbekwaam zij zijn én dat zij 

voldoen aan de Beroepsnorm Deskundigheidsbevordering.   

Per november 2019 zijn bij Zorggroep Drenthe circa 50% van de verzorgenden IG en 

circa 75% van de verpleegkundigen (inclusief wijkverpleegkundigen) aangemeld voor dit 

kwaliteitsregister. Hiermee voldoet Zorggroep Drenthe aan de normen vanuit het 

inkoopbeleid van zorgverzekeraars.  

 

3.6 Uitdagingen  

De uitdagingen, specifiek gericht op medewerkers van Zorggroep Drenthe, zijn voor de 

komende jaren om te zorgen voor:  

- de juiste medewerkers op de juiste plaats;  

- gezonde medewerkers;  

- betrokken medewerkers;  

- lerende en ontwikkelende medewerkers;  

- flexibele inzet van medewerkers.  

  

Hiermee wordt bedoeld dat bij Zorggroep Drenthe wordt ingezet op: 

-    strategische personeelsplanning;  

- 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 sturen op competenties van medewerkers om de zorg verder te verbeteren; 

- het (duurzaam inzetbaar) behouden van medewerkers.  
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Hoofdstuk 4. Kwaliteit  
  
Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) presenteerde op 

10 april 2018 het programma ‘Thuis in het Verpleeghuis: Waardigheid en trots op 

locatie’. Dit programma wijst de weg voor hoe de verpleeghuiszorg de komende jaren 

merkbaar en meetbaar moet worden verbeterd. Vervolgens is in januari 2019 het  

landelijke ondersteuningsprogramma ‘Waardigheid en trots op locatie’ van start gegaan. 

Deelnemende verpleeghuislocaties krijgen inzicht in de mate waarin zij voldoen aan de  

8 thema’s van het ‘Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg’. Afhankelijk van ontwikkelpunten 

kunnen zij ondersteuning op maat ontvangen. Vilans, het kenniscentrum voor de 

langdurende zorg, is verantwoordelijk voor de uitvoering van het ondersteunings-

programma in opdracht van het ministerie van VWS.  

  

4.1 Waardigheid en trots op locatie  

Zorggroep Drenthe heeft zich eind 2018 aangemeld voor het programma ‘Waardigheid en 

trots op locatie’. Op drie locaties zijn de zelfanalyses c.q. scans uitgevoerd, namelijk 

Mozaïek te Zuidlaren (november 2018), De Vijverhof te Assen (februari 2019) en 

Spectrum te Beilen (februari 2019), gevolgd door een kwaliteitsgesprek per locatie met 

relevante key-players.   

  

Gezien de ontwikkelpunten uit deze scans, de constateringen van nieuwe behandelaren, 

het managementteam en de Raad van Bestuur, de uitkomst van het bezoek van de 

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) in december 2018 en de uitkomsten van 

diverse externe onderzoeken (1. medicatiegebruik door Instituut Verantwoord 

Medicijngebruik, januari 2019; 2. Elektronisch Cliënten Dossier door Change Propellers  

BV, april 2019; 3. planning & control, sturing en financiële beheersing door AAG, mei  

2019; 4. mede op advies vanuit de accountantsverklaring behorende bij het Jaarverslag  

2018, een externe ICT scan, uitgevoerd door Altronic ICT en Telecom, juli 2019) heeft 

Zorggroep Drenthe op alle drie de genoemde locaties ondersteuning op maat gevraagd in 

de vorm van een kwaliteitstraject gedurende circa twee jaar. In december 2019 zal ook 

Symphonie te Eelde de zelfanalyse gaan uitvoeren. Met deze ondersteuning wil 

Zorggroep Drenthe een sterke(re) basis leggen bij het concreet verbeteren van de zorg- 

en dienstverlening bij Zorggroep Drenthe zodat voldaan wordt aan de eisen vanuit het 

‘Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg’. Zie ook bijlage 2. & bijlage 3.  

  

Uit genoemde scans, constateringen en onderzoeksuitkomsten blijkt dat op alle pijlers 

van het ‘Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg’ de locaties van Zorggroep Drenthe issues 

en/of aandachtspunten hebben. Op geen van de locaties is de basis op orde. Tegelijk 

laten de scores van de scans ook zien dat er tussen de locaties ook verschillen zijn. Op 

basis van gesprekken, meelopen op locaties en observaties is een verdiepende analyse 

gemaakt van de scans om interventies en verbetervoorstellen voor het plan van aanpak 

en daarmee ook het Kwaliteitsplan 2020-2021 concreet te maken.   
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4.2 Beroepsprofielen  

Zorggroep Drenthe heeft eind 2018 het V&V functiehuis herzien, welke met een positief 

advies van de Ondernemingsraad in fases geïmplementeerd wordt. Hiermee biedt 

Zorggroep Drenthe haar zorgmedewerkers c.q. -professionals, en in het bijzonder 

verpleegkundigen en verzorgenden IG, meer uitdaging passend bij professionele 

mogelijkheden en loopbaanperspectief. Zorggroep Drenthe verwacht zorgprofessionals  

op deze manier beter aan zich te kunnen binden.  

In aansluiting op de functies van het nieuwe V&V functiehuis bij Zorggroep Drenthe 

worden beroepsprofielen uitgewerkt welke inhoudelijk aan de hand van de nieuwe 

beroepsprofielen (V&VN)2 en bijbehorende CanMeds-rollen opgesteld zijn.  

Er wordt verbinding gelegd met het Kwaliteitskader Verantwoorde Zorg, de veldnorm 

voor goede zorg binnen de VVT; zorg die de individuele kwaliteit van leven van de cliënt 

vakbekwaam ondersteunt. Keuzevrijheid, eigen regie en veiligheid voor cliënten staan 

daarbij centraal. De beroepsprofielen beschrijven het beroep in algemeen geldende 

competenties. Deze competenties zijn geldend voor elke willekeurige verpleegkundige/ 

verzorgende IG/helpende, onafhankelijk van de setting of specialisatie waarin deze 

werkt. Expertise c.q. resultaatgebieden beschrijven de aanvullende competenties die de 

verschillende verpleegkundigen/verzorgenden IG/helpenden nodig hebben wanneer zij in 

een bepaalde context of met specifieke aandachtsgebieden werken.   

Deze taakcompetenties zijn complementair aan de competenties zoals beschreven in de 

nieuwe beroepsprofielen. Daarnaast kent Zorggroep Drenthe sinds september 2018 een 

Competentiegids, gericht op gedragscompetenties.  

Binnen deze beroepsprofielen wordt op basis van de kerntaken een overzicht van kennis 

en vaardigheden gepresenteerd met daarbij aansluitend de risicovolle- en voorbehouden 

verpleegtechnische handelingen. Per functie wordt zo inzichtelijk gemaakt wat de 

generieke- en de specifieke verwachtingen zijn van zorgprofessionals bij Zorggroep 

Drenthe.    

 

4.3 Scholingsbehoefte en -aanbod  

Op basis van voorgaande kan gekeken worden in hoeverre een medewerker voldoet aan 

de gestelde taak- en gedragscompetenties behorende bij zijn/haar functie. Zo kan op 

individueel-, afdelings-, locatie- en/of organisatieniveau de scholingsbehoefte beter 

gestructureerd, geïnventariseerd en gemonitord worden. Op basis van de inzichtelijk 

gemaakte scholingsbehoefte kan het scholings- en toetsingsaanbod door het 

Opleidingscentrum van Zorggroep Drenthe beter in aansluiting gebracht worden.  

Al dit vertaalt zich in:   

1. een scholings- en toetsingsplan en scholingsbegroting;  

2. een up-to-date Opleidingsgids (bedrijfsopleidingen, bij- en nascholingen).   

De gevolgde scholingen en toetsingen bij Zorggroep Drenthe worden in het personeels-

informatiesysteem (Beaufort) via een daarvoor bestemde module verwerkt. Eind 2019 

start Zorggroep Drenthe met de implementatie van een digitaal opleidingsmanagement-

systeem (OMS) via YouForce van RAET.  

  

  

  

 

 
2 Bron: V&VN 2020 - Leren van de toekomst.   
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4.4 Deskundigheidsbevordering  

Het snel kunnen schakelen, inspelen op veranderingen en beschikken over veerkracht 

staan hoog op de agenda in veel zorgorganisaties, zo ook bij Zorggroep Drenthe. 

Hiervoor is ‘learning agility’ nodig, het vermogen om van ervaringen te leren en deze 

inzichten toe te passen voor nieuwe vraagstukken. Zorggroep Drenthe wil dit vanuit  

persoonlijke ontwikkeling en daarmee de ontwikkeling van teams, afdelingen, locaties en 

de organisatie in totaliteit benaderen; samen lerend verbeteren.  

Zorggroep Drenthe wil de kennis van zorgprofessionals omtrent dementie en 

vrijheidsbeperking middels gerichte scholing vergroten. Voorafgaand aan deze scholing 

hebben circa 495 medewerkers vanuit alle locaties van Zorggroep Drenthe de Ideon 

kennismonitor Dementie beantwoord. Deze kennismonitor is door experts van het 

Radboudumc te Nijmegen gevalideerd en is door de V&VN geaccrediteerd. Op basis van 

de uitkomst van deze toetsing wordt het scholingsprogramma op afdelingsniveau 

samengesteld, waarbij het herziene beleid omtrent dementie en vrijheidsbeperking 

meegenomen wordt. Ook wordt stilgestaan bij scholing van vrijwilligers omtrent 

belevingsgerichte zorg en het omgaan met cliënten met dementie.  

  

4.5 Leren van fouten  

Zorggroep Drenthe wil haar zorg- en dienstverlening; van kwaliteit en cliëntveiligheid, 

systematisch verbeteren. Dit is een doorlopend proces dat nooit stopt en wat bij 

Zorggroep Drenthe vanuit samen lerend verbeteren vormgegeven wordt. Waar mensen 

werken worden fouten gemaakt. Het bespreekbaar maken en het leren van fouten vraagt 

bij Zorggroep Drenthe als lerende organisatie om verbetering. Een angstcultuur uit het 

recente verleden draagt daar bijvoorbeeld niet positief aan bij.   

Zorggroep Drenthe is op weg naar een open(ere) foutencultuur. Het belang van (het 

creëren van) een open foutencultuur en de positieve gevolgen daarvan groeit en 

verbetert een organisatie. MIC, fouten‐ en incidentmanagement zijn ondersteunend bij 

het samen lerend verbeteren. Gericht op het leren van incidenten binnen MIC, het leren 

van complicaties door complicatiebesprekingen en het leren van calamiteiten door 

calamiteitenonderzoek. Zorggroep Drenthe meldt onverwijld calamiteiten bij IGJ.  

Het melden van calamiteiten en het voorleggen van de calamiteitenrapportage aan de 

inspectie is een externe toetsing en daarmee een extra waarborg voor een zorgvuldig 

leerproces. Om het systematisch verzamelen en vastleggen van incidenten, het trekken 

van conclusies en het formuleren van verbetermaatregelen bij Zorggroep Drenthe te 

verbeteren hebben 12 relevante key-players in juni 2019 een in company scholing 

PRISMA (Prevention and Recovery Information System for Monitoring and Analyses) 

gevolgd.    
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4.6 Advanced Care planning   

Het werken vanuit de visie positieve gezondheid (zie 1.3) en de visie De client in eigen 

regie (zie bijlage 5.) betekent dat Zorggroep Drenthe shared decision making belangrijk 

vindt en dit verder willen uitwerken in de relatie tussen zorgprofessionals en cliënten. 

Onderdeel van deze uitwerking zal Advanced Care Planning (ACP) zijn. Dit is een vorm 

van methodisch handelen waarbij ouderen en hun naasten ondersteund worden om 

zinvolle en haalbare doelen voor hun huidige en toekomstige zorg en behandeling te 

bepalen. Verkennend bij een dergelijk dynamische proces van verkenning en 

besluitvorming zal de rolverdeling zijn tussen de verschillende zorgprofessionals; 

verpleging en medici.  

  

4.7 Denk- en werkmethodiek  

De zorg- en dienstverlening aan cliënten wil Zorggroep Drenthe zoveel mogelijk 

afgestemd zien op de wensen, behoeften, mogelijkheden en beperkingen van cliënten. 

Door methodisch te denken en te werken wordt op gestructureerde wijze nagegaan wat 

die wensen, behoeften, mogelijkheden en beperkingen zijn en worden duidelijke 

afspraken met de cliënt en/of diens vertegenwoordiger vastgelegd in het zorg(leef)plan. 

Bovendien wordt dit voortdurend – cyclisch – geëvalueerd zodat de zorg- en 

dienstverlening in afstemming op en met de cliënt blijft. Door een vaste, weldoordachte 

denk- en werkmethodiek kunnen op een zo efficiënt en effectief mogelijke wijze 

doelstellingen worden bereikt. Door vraaggericht te denken en te werken ligt de regie 

zoveel mogelijk bij de cliënt.   

 

Een Elektronisch Cliënten Dossier (ECD) kan een gedegen ondersteuning bieden aan de 

relevante processen binnen de organisatie zoals de dagelijkse werkprocessen in de zorg- 

en dienstverlening, maar zeker ook proactieve signalerende en bewakende processen.  

Het levert dus een integraal en actueel beeld voor de cliënt en de organisatie.  Op die 

manier kan de individuele invulling van de zorg- en dienstverlening zoveel mogelijk 

worden ondersteund. Het werken met een ECD ondersteunt het methodisch denken en 

werken, vergroot daarmee de kwaliteit en de doelmatigheid van de zorg- en 

dienstverlening. Zorggroep Drenthe implementeert in 2020 een nieuw ECD.  

Het voorbereidingstraject voor de planmatige implementatie van dit ECD is sinds 

augustus 2019 gaande.  

  

4.8 Kwaliteitsbureau  

Sinds januari 2019 kent Zorggroep Drenthe een Kwaliteitsbureau. Van hieruit zijn de 

nieuw aangestelde beleidsadviseurs, kwaliteitsmedewerkers, teamleider voedsel-

veiligheid, klachtenfunctionaris en functionaris gegevensbescherming werkzaam.   

  

4.9 Kwaliteitsmanagementsysteem  

Het kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) van Zorggroep Drenthe is begin 2019 

geëvalueerd. Geconstateerd is dat de inrichting van het KMS om verbetering vraagt. 

Zorggroep Drenthe heeft in oktober 2019 voor de laatste keer met Mozaiek en 

Symphonie de audits van PREZO (PREstaties in de ZOrg) doorlopen. In 2020 wordt 

overgegaan tot ISO (International Organization for Standardization) certificering.   

  
□ ISO 9001: projectmatig is de herimplementatie van het KMS c.q. het ontwikkeltraject ten 
behoeve van ISO 9001 certificering gestart. Dit project, vallend onder de commissie Kwaliteit & 
Veiligheid, kent drie deelprojecten: 1. deelproject Melding Incidenten Cliënten (MIC), 2. deelproject 
Medicatieveiligheid en 3. deelproject Infectiepreventie. De resultaten van deze deelprojecten zijn in 

aansluiting op de PDCA cyclus     bij het samen lerend verbeteren van cliëntveiligheid.    

□ ISO 22000: met een externe ondersteuning (DNV GL) wordt projectmatig de ISO 22000 
certificering, welke in 2020 gepland staat, voorbereid.  
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4.10 Commissiestructuur  

Voor het handhaven en ontwikkelen van professionele kwaliteit is het nodig dat 

deskundigheid en inzet van medewerkers van Zorggroep Drenthe gebaseerd is op de 

meest actuele informatie en ontwikkelingen. Om de veelheid aan informatie en 

ontwikkelingen te kunnen stroomlijnen heeft Zorggroep Drenthe besloten om o.a. te 

werken met een commissiestructuur. Een commissie wordt in deze gedefinieerd als:   

Een groep mensen met een bepaalde taak, die zij gezamenlijk uitvoeren.  

Besturingsvisie  

Vanuit de besturingsvisie m.b.t. beleidsontwikkeling: centraal wat kan, decentraal wat 

moet, volgt de positionering van deze commissiestructuur. Door binnen het 

managementteam (MT) de positionering, taken, verantwoordelijkheden en bevoegd-

heden van de commissiestructuur bij Zorggroep Drenthe te formuleren en vast te 

stellen, worden de verwachtingen over en weer transparant. Bij deze commissie-

structuur wordt uitgegaan van drie managementniveaus, te weten: strategisch-, 

tactisch- en operationeel niveau, waarbij het uitgangspunt is dat taken, 

verantwoordelijkheden en bevoegdheden zo laag mogelijk in de organisatie worden 

gelegd, maar onnodige werkbelasting op operationeel niveau vermeden dient te worden.  

Beleid centraal, uitvoering decentraal  

Van belang is om het beleid betreffende een resultaatgebied op verschillende niveaus in 

de organisatie te verankeren; op micro-, meso- en macroniveau. Het beleid op micro-

niveau is bestemd voor de individuele cliënt/bewoner of medewerker, het beleid op 

mesoniveau gaat over de zorg- en/of dienstverlening op/tussen verschillende organisatie-

onderdelen, locaties en/of afdelingen, en het beleid op macroniveau betreft de 

voorwaarden en faciliteiten in de gehele organisatie. Niet altijd zal de scheiding op deze 

drie niveaus even scherp (hoeven te) (kunnen) zijn. Wel kan gesteld worden dat, 

passend bij de missie en visie van Zorggroep Drenthe, er naar gestreefd moet worden de 

uitgangspunten van het beleid op macroniveau zoveel mogelijk samen te formuleren,  

om vervolgens de uitwerking, implementatie op meso- en microniveau per organisatie-

onderdeel, locatie en/of afdeling vorm te geven. Hierbij dient uitgegaan te worden dat 

het beleid een integraal onderdeel is van het beleid van Zorggroep Drenthe. Het MT 

bepaalt de commissiestructuur bij Zorggroep Drenthe, en de resultaatgebieden met 

opdrachten waarvoor een commissie moet worden ingericht. Een commissie bepaalt 

welke werkgroepen zij noodzakelijk acht om de opdrachten te realiseren. Er wordt binnen 

de voorgestelde commissiestructuur eenduidig, planmatig en transparant gewerkt.  

Commissie Kwaliteit & Veiligheid  

Zorggroep Drenthe kent o.a. de commissie Kwaliteit & Veiligheid welke eind november 

2019 onder voorzitterschap van de nieuw aangestelde bestuurssecretaris, tevens 

leidinggevende van het Kwaliteitsbureau, start. Onder deze commissie zijn diverse 

werkgroepen geïnstalleerd, waaronder de werkgroep Cliëntveiligheid die de 

zorginhoudelijke cliëntveiligheid op o.a. de onderwerpen MIC, Middelen & Maatregelen 

(M&M), infectiepreventie, decubituspreventie – en behandeling qua beleid en uitvoering 

van beleid ontwikkelt, mede implementeert, monitort en bewaakt.  
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4.11 eHealth  

Om de nijpende tekorten aan zorguren c.q. om de opdoemende dreiging betreffende 

tekorten aan resources in de ouderenzorg het hoofd te kunnen bieden is naar mening van 

Zorggroep Drenthe meer nodig dan alleen instroom te bevorderen en de huidige 

zorgprofessionals te behouden. Het vraagt om anders denken en werken. De inzet van 

technologie is naar mening van Zorggroep Drenthe één van de sleutels tot de oplossing, 

verdere verdieping in eHealth is daarom gewenst.   

Zorggroep Drenthe onderscheidt drie focusgebieden: 1. het behoud van zelfstandigheid, 

2. het compenseren van het gebrek aan zorgmankracht en 3. het continu bewaken van 

de zorgkwaliteit/monitoring.   

EHealth c.q. technologie kan de veiligheid en zelfredzaamheid van kwetsbare ouderen 

vergroten. Daarmee wordt het aan de ene kant voor ouderen mogelijk langer thuis te 

wonen en de mantelzorg te ontlasten. Aan de andere kant biedt het ondersteuning om de 

kwaliteit en veiligheid van ouderenzorg binnen locaties te bewaken, te behouden, en zo 

mogelijk te verbeteren.  

Zorggroep Drenthe wil het gebruik van eHealth in de ouderenzorg verder stimuleren. 

Hierbij dient het functioneren, de veerkracht en de eigen regie van kwetsbare ouderen 

centraal te staan, wat maakt dat er ook gekeken dient te worden naar hoe eHealth het 

beste in te zetten en te benutten.   

Vanuit het Ontwikkelbudget van de transitiemiddelen van het Zorgkantoor Drenthe voor 

de implementatie van het ‘Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg’ gaat Zorggroep Drenthe in 

samenwerking met het lerend netwerk Drenthe de inzet van technologie op meerdere 

fronten samen (over organisaties heen) leren en ontwikkelen. We betrekken hierbij per 

organisatie cliënten, contactpersonen, professionals en het onderwijs (Drenthe College, 

Practoraat Zorg & (Sensor)Technologie). Hierbij wordt een eenduidige werkwijze 

gehanteerd en worden de leereffecten en uitkomsten met andere zorgaanbieders gedeeld. 

 

De gedachten is dat het gebruik van eHealth bevorderd kan worden door het stimuleren 

van ‘anders leren’. Anders leren in deze context houdt in dat er verwonderteams 

geformeerd worden. Een verwonderteam is een groep van maximaal zes mensen 

(bestaande uit zorgvragers, mantelzorgers, zorgverleners en studenten zorg & welzijn)  

die samenwerkt om te leren. Deze groep gaat samen met de zorgvrager (‘in co-creatie’ en 

‘wat vraagt en wil de cliënt?’) vanuit de handelingspraktijk (‘in en rondom het bed’) met 

elkaar op zoek naar welke technologie wanneer en hoe het beste kan worden ingezet.  

Als zodanig is een verwonderteam een vehikel om vanuit anders kijken door anders te 

leren tot ander doen te komen.  

 

Het formeren van verwonderteams sluit aan bij de inzet op een ‘blijvend breed 

leerklimaat’. Vanuit deze inzet zijn vanuit het project Samen werken aan kwaliteit en 

arbeidsmarkt (een project vanuit het Ontwikkelbudget van de transitiemiddelen van het 

Zorgkantoor Drenthe) nieuwe functies geïntroduceerd, waaronder de Adviseur leren en 

ontwikkelen en de Praktijkexperts. Verwonderteams kunnen onder verantwoordelijkheid 

van de Adviseur leren en ontwikkelen, en met begeleiding van de Praktijkexperts 

opereren. De Adviseur leren en ontwikkelen bepaalt (samen met anderen) de strategie 

voor de inzet van verwonderteams. Een Praktijkexpert begeleidt een of meerdere 

verwonderteams tactisch en operationeel zodat deze teams in de praktijk de juiste koers 

houden en op de juiste wijze blijven leren en ontwikkelen. Van het verwonderen in de 

praktijk en het verkennen van behoeften, tot en met het inbedden in het zorgproces. 

Samen met zorgprofessionals én met cliënten wordt vanuit gezamenlijkheid op zoek 

gegaan naar de best passende technologische oplossing voor de betreffende zorg-

organisatie en situatie. Samen wordt aan hetzelfde doel gewerkt: dat zorgprofessionals én 

cliënten er beter van worden.   
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Hoofdstuk 5. Planmatige aanpak op basis van de 

kwaliteitsthema’s  
  

5.1 Thema: Persoonsgerichte zorg en ondersteuning  
  

Gewenste situatie  
Zorggroep Drenthe richt zich m.b.t. het aspect zorg, specifiek 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.  
Zorggroep Drenthe zet in op de juiste kennis en vaardigheden bij medewerkers voor de verschillende 

cliëntgroepen waarbij de wensen en behoeften van de cliënt het uitgangspunt zijn van de te verlenen zorg. 

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. M.b.t. het zorg(leef)plan zorgt Zorggroep Drenthe ervoor dat iedere cliënt binnen 24 uur 

beschikt over een voorlopig zorg(leef)plan (met in ieder geval zaken zoals medicatie, dieet, primaire hulpvraag, 

een 1e 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 zorgt ervoor dat de cliënt actief wordt betrokken bij het opstellen van 

afspraken.  
Acties 2020 - 2021  

- Het instellen van een locatieberaad op locaties.  
- Het uitnodigen van de lokale cliëntenraad bij het locatieberaad.  
- Het instellen van moreel beraad voor casussen waar medewerkers zich bewust worden van hun eigen 

handelen; meer cliëntgericht werken zonder eigen grenzen te overschrijden, meer onderling begrip en 

minder ‘hospitalisatie’. De relatie centraal stellen i.p.v. alleen de client. Dit verhoogt de flexibiliteit en 

de creativiteit in het zoeken naar oplossingen.  
- Het opnemen van de welzijnscoach als vast lid van het multidisciplinair overleg (MDO).  
- Het organiseren van het contact tussen cliënten en huisdieren daar waar gewenst.  
- Workshop ‘hoe overleef ik het verpleeghuis?’; hoe werkt de organisatie het thuisgevoel tegen, hoe kan 

ik mijn plaats aan tafel krijgen in een community waar ik niemand ken etc.  
- Het in gebruik nemen van het instrument ‘Ken je cliënt’  
- Gerichte scholingen op basis van de uitkomsten van Ideon kennismonitor Dementie.  
- Workshop ‘de cliënt ZIEN’.  
- ‘Coaching on the job’ door teamcoaches faciliteren.  
- Iedere cliënt beschikt over één aanspreekpunt (EVV’er) namens het team.  
- Implementatie nieuw ECD.  

Monitoring    

Wat:  
Deelname elearnings, themamiddag 
en overige deskundigheid 
bevorderende activiteiten m.b.t.  
belevingsgerichte zorg  

  
Audit (zorgdoelen) in ECD  

Wie:  
HRM   
(registratie)  

  

  
 

Financiën en Kwaliteitsbureau   

  

Frequentie:  
1 keer per jaar rapportage  
(minimaal)  

  

  
  

1 keer per jaar  

  
Resultaat beoordeling op  
ZorgkaartNederland   
(minimaal 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)  

Kwaliteitsbureau  

  

  
 

Kwaliteitsbureau  

  
 

Raad van Bestuur  

Realtime  

  

  

  
1 keer per jaar  

  
Wanneer van toepassing  

Hoofdverantwoordelijke    

Managementteam  
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5.2 Thema: Wonen en welzijn  
  

Gewenste situatie  
Zorggroep Drenthe richt zich m.b.t. de aspecten wonen en welzijn op de vijf thema’s van het ‘Kwaliteitskader 

Verpleeghuiszorg’:   
- 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.  

Zorggroep Drenthe zet voor psychogeriatrische cliënten in op belevingsgerichte zorg en een zinvolle 

dagbesteding. Voor alle cliëntgroepen zijn voldoende activiteiten beschikbaar en cliënten kunnen hun 

appartement inrichten zoals zij dat zelf wensen. Woonsfeer zoals samen eten, een bloemetje op tafel en 

gerichte activiteiten krijgen extra aandacht.  
Er is een organisatiebewustzijn voor de veranderende samenleving en de betekenis daarvan voor de onderlinge 

relaties (cliënt, familie, naasten, vrijwilligers, mantelzorgers en medewerkers).  
Acties 2020 - 2021  

- Beschrijving van de woonleefmilieus SOM en PG, open PG in combinatie met de Wet zorg en dwang 

(Wzd); wat vinden we samen van de voorwaarden voor ‘een moooie dag’?  
- Programma van ‘wensen’ formeren omtrent de inrichting van woonleefruimtes per afdeling.  
- Introductie van de functie welzijnscoach met als doel het individuele activiteitenplan van iedere client 

op te nemen in het zorg(leef)plan en te monitoren via vaste deelname aan het MDO.  -  Scholing van 

activiteitenbegeleiders tot welzijnscoaches.  
- Introduceren van vijf programmalijnen waar welzijnsactiviteiten op gemaakt worden,  te weten: 1. 

natuur en beweging, 2. recreatie en ontspanning, 3. rondom huis en tuin,  4. zingeving en 

levensbeschouwing en 5. kunst en cultuur.  
- Organisatie van familieavonden per afdeling/locatie.  
- Organisatie van Zorgcafé locatie breed of -overstijgend voor familieleden, naasten met voorlichting en 

ontmoeting.  
- Hygiëne audits gericht op cliëntenzorg en op schoonmaak van het gebouw.  
- Scholing facilitaire medewerkers wat betreft verschillende cliëntgroepen.  

- Implementatie nieuw ECD.  

Monitoring    

Wat:  
Jaarplan   
activiteiten  

  
Hygiëne audit   
cliëntenzorg   

  
Hygiëne audit   
schoonmaak gebouw   

  
Resultaat beoordeling op Zorgkaart  
Nederland   
(minimaal 7.8)  

  
Cliënttevredenheidsonderzoek  
(minimaal 7.8)  

  
Vrijwilligerstevredenheid  
(minimaal 7.5)  

Wie:  
Regiomanagers  

  

  
Regiomanagers  

  

  
Manager Facilitair bedrijf  

  

  
Kwaliteitsbureau  

  

  

  
Kwaliteitsbureau  

  

  
Kwaliteitsbureau  

Frequentie:  
1 keer per jaar   

  

  
2 keer per jaar  

  

  
1 keer per jaar  

  

  
Realtime  

  

  

  
1 keer per jaar  

  

  
1 keer per jaar  

  

Hoofdverantwoordelijke    

Managementteam  
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5.3 Thema: Veiligheid  
  

Gewenste situatie  
Het doel van Zorggroep Drenthe is om voor een verblijfsomgeving te zorgen waarin cliënten veilig kunnen 

wonen. M.b.t. veiligheid richt Zorggroep Drenthe zich op de vier thema’s van het kwaliteitskader:  - 

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

Zorggroep Drenthe zet in op professioneel samenwerken en het creëren/onderhouden van een 

aanspreekcultuur. Medewerkers zijn zich bewust van hun rol en verantwoordelijkheid wat betreft veiligheid. Het 

gebruik van psychofarmaca wordt teruggedrongen waar het kan en er is een fundament voor het veilig melden 

van incidenten (MIC). Doordat de zorgzwaarte van de doelgroep toeneemt en de zorg complexer wordt, werken 

medewerkers multidisciplinair en methodisch.  

Acties 2020 - 2021   

- Herzien MIC beleid implementeren.  
- Bekwaamheidsregistraties van medewerkers borgen.  
- Individuele scholingsvragen medewerkers in kaart brengen.  
- Gerichte training onbegrepen gedrag.  
- Implementatie digitaal opleidingsmanagementsysteem (OMS). 

- Implementatie nieuw ECD.  

 

Monitoring    

Wat:  
Medicatiereview tussen specialist  
ouderengeneeskunde en apotheker  
WZA  

  
MIC-analyse op organisatieniveau  

  
MIC-analyse   
op locatieniveau   

  
Registratielijst voorgeschreven  
antibiotica en psychofarmaca   

  
Regelmatige evaluatie gebruik 
psychofarmaca in het medisch 
dossier  
  
Audit   
Medicatieveiligheid   

  
Functioneringsgesprekken  
medewerkers  

  
Monitoren decubituspreventie in het 
ECD en meenemen in de jaarlijkse 
audit van het zorg(leef)plan  

  
Evaluatie van toegepaste M&M 
m.b.t. vrijheidsbeperkende  
maatregelen  

  
Registratielijst M&M m.b.t.  
vrijheidsbeperkende maatregelen  

  
Wet Zorg en dwang-audit  

  
Registratie ziekenhuis opnames  

  
 

Wie:  
1e geneeskundige  

  

  

  
Kwaliteitsbureau  

  
Regiomanagers  

  
 

1e geneeskundige / apotheek    

  

  
1e geneeskundige  

  

   
Kwaliteitsbureau  

  
 

Lijnmanagement  

  

  
Kwaliteitsbureau  

  

  
1e geneeskundige en  
regiomanagers  

  

  
1e geneeskundige en  
regiomanagers  

  
Kwaliteitsbureau  

  
Kwaliteitsbureau  

  
 

 

Frequentie:  
1 keer per jaar  

  

  

  
2 keer per jaar  

  
1 keer per kwartaal  

  

  
1 keer per maand  

  

  
2 keer per jaar  

  
 

1 keer per 2 jaar  

  
 

1 keer per jaar  

  

  
1 keer per jaar  

  

  
1 keer per 2 maanden  

  

  

  
1 keer per maand  

  

  
1 keer per jaar  

  
1 keer per jaar  
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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 geplande 

acties (binnen drie maanden)  

Raad van Bestuur  Wanneer van toepassing  

Hoofdverantwoordelijke    

Managementteam  

 

 

5.4 Thema: Leren en werken aan kwaliteit  
  

Gewenste situatie  
Zorggroep Drenthe werkt met vijf elementen voor kwaliteit:  

- Kwaliteitsmanagementsysteem (KMS).  
- Jaarlijks geactualiseerd Kwaliteitsplan.  
- Jaarlijks Kwaliteitsverslag.  
- Continu werken in de praktijk aan verbeteren door zorgprofessionals.  
- Deel uitmaken van een lerend netwerk.  

Zorggroep Drenthe zet in op proactief meedenken van medewerkers en het samen leren en verbeteren. 

Medewerkers tonen eigenaarschap wat betreft de ontwikkeling van hun deskundigheid. De PDCA-cyclus is 

sterker verankerd binnen Zorggroep Drenthe.   

Acties 2020 - 2021   

- Implementatie KMS.  
- Implementatie documentbeheersysteem.  
- Het opzetten van intern leernetwerken bij Zorggroep Drenthe.  
- Audit ISO 9001.  

 

Monitoring    

Wat:  
Kwaliteitsplan  

  
Kwaliteitsverslag  

  
Actie- en besluitenlijsten lerend 

netwerk  

Wie:  
Managementteam  

  
Managementteam  

  
Raad van Bestuur  

  

Frequentie:  
1 keer per jaar  

  
1 keer per jaar  

  
2 keer per jaar   
(minimaal)  

Hoofdverantwoordelijke    

Managementteam  
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5.5 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.  

Sinds januari 2019 is er een nieuwe organisatiestructuur van kracht met als doel een slagvaardig leiderschap te 

creëren waarbij organisatie onderdelen/teams worden uitgedaagd proactief mee te denken in bijvoorbeeld leren 

en verbeteren.  
Acties 2020 - 2021  

- Gerichte training ‘leiderschapsgedrag’ voor operationeel leidinggevenden en aanvullend relevante 

operationele key-players bij Zorggroep Drenthe.   
- Doorontwikkeling van de functie teamleider verpleging & verzorging naar teamcoach verpleging & 

verzorging teneinde eigenaarschap en zelfstandigheid bij zorgprofessionals te realiseren.  
- Afronden leiderschapsontwikkeltraject van het MT.  
- Inspiratiesessies ‘integraal werken en support’ voor de primaire- en secundaire processen.  

Monitoring    

Wat:  
Kwaliteitsverslag  

  
Verankering medische, 
verpleegkundige en 
psychosociale expertise:  -
notulen MT  
-samenwerkingsconvenant   

lerend netwerk  

Wie:  
Raad van Bestuur  

  
Raad van Bestuur  

  

  

  

  

Frequentie:  
1 keer per jaar  

  
Wanneer van toepassing  

  

  

  

  

Hoofdverantwoordelijke   

Raad van Bestuur i.s.m. Raad van Toezicht   
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5.6 Thema: Medewerkerssamenstelling  
  

Gewenste situatie  
Medewerkers zijn voor Zorggroep Drenthe essentieel voor de kwaliteit van zorg- en dienstverlening. De kaders 

vanuit de kwaliteitskaders worden hierbij aangehouden:  
- Aandacht, aanwezigheid en toezicht.  
- Specifieke kennis en vaardigheden.  
- Reflectie, leren en ontwikkelen.  

Zorggroep Drenthe kent de kernwaarden: gastvrijheid, professionaliteit en positiviteit.   
Aanvullend hierop gaat Zorggroep Drenthe uit van het volgende:  

- De juiste medewerkers op de juiste plaats.  
- Gezonde medewerkers.  
- Betrokken medewerkers.  
- Lerende en ontwikkelende medewerkers. -  Flexibele inzet van medewerkers.  

Zorggroep Drenthe zet in op kwalitatieve en kwantitatieve aanscherping van de personele inzet waarna de 

roosterplanning binnen een duidelijk kader kan plaatsvinden.  

Acties 2020 - 2021  

- Verdere implementatie functiemix V&V.  
- Doorontwikkeling van de functie activiteitenbegeleider naar de functie - 

 Implementatie capaciteitsplanningsinstrument voor operationeel leiding 

-  Ontwikkelplan per team.  
- Persoonlijk ontwikkelplan per medewerker.  
- Implementeren opleidingsmanagementsysteem (OMS).  
- Realisatie Strategische personeelsplanning.  

welzijnscoach. 

gevenden.  

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 functionerings- 
gesprekken per locatie  
  
Rapportage uitkomsten  
functioneringsgesprekken  

  
MIM-analyse  
(75% van de oorzaken die tot een onveilige 
situatie hebben geleid, zijn opgelost)  
  
Rapportage verzuim  
(verzuimpercentage maximaal 6%,  
meldingsfrequentie maximaal 1.0)  

  
Bespreking van verzuim  
(+ eventueel onderzoek)  

  
Medewerkerstevredenheidsonderzoek  
(minimaal 7.5)  

Wie:  
Regiomanagers  

  

  
Regiomanagers  

  

  
1e geneeskundige  

  

  
Regiomanagers via het  
Opleidingscentrum, HRM  

  
Managementteam  

  

  
Managementteam  

  

  
HRM,  agendering 
in MT  
  
Managementteam  

  

  

  
Managementteam  

  

  
Managementteam  

  

Frequentie:  
per dienstrooster  

  

  
per dienstrooster  

  

  
per dienstrooster  

  

  
1 keer per kwartaal  

  

  
2 keer per jaar  
(juni-december)  

  
1 keer per jaar  
(december)  

  
1 keer per jaar  

  

   
1 keer per maand  

  

  

  
1 keer per maand  

  

  
1 keer per half jaar  

  

Hoofdverantwoordelijke    

Managementteam   
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5.7 Thema: Gebruik van hulpbronnen  
  

Gewenste situatie  
Aanwezigheid, en de wijze waarop 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.  

Zorggroep Drenthe zet in op actuele en efficiënte werkwijzen en kwalitatief goede materialen en hulpmiddelen. 

Technische hulpmiddelen worden periodiek op planmatige wijze tegen het licht gehouden en waar nodig 

verbeterd. Zorggroep Drenthe zet in op technologische vooruitgang in samenwerking met verschillende 

partners.  
Acties 2020 - 2021  

- Implementatie nieuw ECD.  
- Implementatie digitaal medewerkersdossier.  
- Implementatie opleidingsmanagementsysteem (OMS).  
- Project ICT.  
- Project Verwonderteams, i.s.m. Drenthe College.  
- Onderhouden lerende netwerken en structurele periodieke overlegvormen met samenwerkingspartners.  

Monitoring    

Wat:  
Beleid Ketensamenwerking  

  
Bouwvergaderingen  

Wie:  
Raad van Bestuur  

  
Raad van Bestuur   
Hoofd Bouw & techniek  

Frequentie:  
.  

  
volgens planning  

Hoofdverantwoordelijke    

Managementteam   
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5.8 Thema: Gebruik van informatie  
  

Gewenste situatie  
Ook bij het gebruik van informatie gaat Zorggroep Drenthe uit van de kwaliteitskaders:  

- 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 d.m.v.  

erkende instrumenten.  
- Het minimaal één keer per jaar aanleveren van informatie over scores per locatie.   

Zorggroep Drenthe zet in op efficiënt gebruik van stuurinformatie op locaties en het delen daarvan met 

medewerkers. De uitkomsten van deze stuurinformatie is steviger verankerd middels de PDCA-cyclus.  

Acties 2020 - 2021   

- Implementatie nieuw ECD.  
- Implementatie gebruik BI Portal.  
- Implementatie digitaal medewerkersdossier.  
- Implementatie opleidingsmanagementsysteem (OMS).  

 

Monitoring    

Wat:  
Cliëntervaringen monitoren op  
Zorgkaart Nederland  

  
Kwaliteitsgegevens (zoals MIC) uit  
ECD halen  

  
Kwaliteitsverslag op website 
organisatie  
  
Kwaliteitsverslag op Openbare  
Database van Zorginstituut  
Nederland  

  
Kwaliteitsverslag op een publieke 

website  

Wie:  
Kwaliteitsbureau  

  

  
Kwaliteitsbureau  

  

  
Raad van Bestuur i.s.m.  
bestuurssecretaris  

  
Raad van Bestuur i.s.m.  
bestuurssecretaris  

  

  
Raad van Bestuur i.s.m.  
bestuurssecretaris  

Frequentie:  
1 keer per maand  

  

  
1 keer per kwartaal  

  

  
Jaarlijks aanpassen  

  

  
Jaarlijks aanleveren  

  

  

  
Jaarlijks aanpassen  

Hoofdverantwoordelijke    

Managementteam  
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Tot slot  
  

Met het Kwaliteitsplan 2020-2021 is Zorggroep Drenthe transparant over de planmatige 

doorontwikkelingen van haar zorg- en dienstverlening; van kwaliteit en cliëntveiligheid. 

Dit is een doorlopend proces dat nooit stopt en wat bij Zorggroep Drenthe vanuit samen 

lerend verbeteren vormgegeven wordt.   

Zorggroep Drenthe zien we als een levend systeem, waar rekening gehouden dient te 

worden met ontstane patronen vanuit het verleden, de innovatieve kansen voor de 

toekomst, ruimte krijgen en waar gezonde organisatiedynamieken zich kunnen door 

ontwikkelen. Waarbij leiderschap in gezamenlijkheid en in onderlinge afstemming, aan 

Zorggroep Drenthe als geheel en alle delen daarbinnen, van belang is. Leiding geven aan 

complexe vraagstukken vraagt om het voortdurend verbinding maken en schakelen 

tussen het operationeel-, tactisch- en strategisch organisatieniveau. Tussen primaire- en 

secundaire processen.   

Het bewustwordingsproces bij Zorggroep Drenthe, onder andere ondersteund door de 

zelfanalyses vanuit ‘Waardigheid en trots op locatie’, is ondersteunend en reflecterend. 

Uitkomsten van aanvullende onderzoeken hebben de transitienoodzaak verder versterkt 

en hebben geleid tot een organisatie brede planmatige aanpak vertaald in het  

Kwaliteitsplan 2020-2021. Dit heeft tevens het inzicht gegeven dat de doorontwikkeling 

en professionalisering van Zorggroep Drenthe een lange transitieperiode omvat.  

Samen lerend verbeteren met de focus op liefdevolle zorg voor onze ouderen. Dit is 

tenslotte waar goede zorg voor ouderen om draait. Zorg die aansluit bij de wensen en 

mogelijkheden van de cliënt, met warme betrokkenheid van familie en naasten. Zorg die 

met plezier geleverd wordt door betrokken vrijwilligers en gemotiveerde en vakbekwame 

medewerkers, en die voldoet aan hun beroepsstandaard en (beroeps)trots.   

  

Samen voor een moooie dag!  
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Literatuur & bronnen  
  

https://www.waardigheidentrots.nl/  

  

https://www.zorggroepdrenthe.nl/  

  

https://www.zorginstituutnederland.nl/  

  

Jaarverslag 2018 Zorggroep Drenthe; http://jaarverslag2018.zorggroepdrenthe.nl/  

  

Machteld Huber van het Institute for Positive Health; https://iph.nl/   

  

Foto’s Sake Elzinga; https://www.sakeelzinga.nl/index  
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Bijlage 1.: Specificatie zorgverlening per locatie en wijkverpleging   
  

In onderstaand overzicht treft u gespecificeerd aan welke zorgverlening per locatie van 

Zorggroep Drenthe geleverd wordt.  
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Bijlage 2.: Waardigheid en trots op locatie  

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) presenteerde op 

10 april 2018 het programma ‘Thuis in het Verpleeghuis: Waardigheid en trots op locatie’. 

Dit programma wijst de weg voor hoe de verpleeghuiszorg de komende jaren merkbaar 

en meetbaar moet worden verbeterd. Vervolgens is in januari 2019 het  landelijke 

ondersteuningsprogramma ‘Waardigheid en trots op locatie’ van start gegaan. 

Deelnemende verpleeghuislocaties krijgen inzicht in de mate waarin zij voldoen aan de  

8 thema’s van het ‘Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg’. Afhankelijk van ontwikkelpunten 

kunnen zij ondersteuning op maat ontvangen. Vilans, het kenniscentrum voor de 

langdurende zorg, is verantwoordelijk voor de uitvoering van het ondersteunings-

programma in opdracht van het ministerie van VWS.  

Eind 2018 en begin 2019 heeft Zorggroep Drenthe zelfanalyses vanuit ‘Waardigheid en 

trots op locatie’ uitgevoerd. Deze scan 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 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. De informatie uit deze scans is input voor het kwaliteits-

plan 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. Zo kan er organisatie breed 

gewerkt worden aan nog betere verpleeghuiszorg.   

  

B.2.1 Mozaiek    

      Uitkomsten scan Mozaiek eind 2018.  
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B.2.2 Spectrum    

      Uitkomsten scan Spectrum begin 2019.  

  
  

B.2.3 De Vijverhof    

      Uitkomsten scan De Vijverhof 2019  

  
  

B.2.4 Symphonie    

Symphonie start eind 2019 met de zelfanalyse ‘Waardigheid en trots op locatie’.   

  

B.2.5 De Wenning, De Amstel en De Noorderkroon    

De uitslagen van de zelfscans zullen op alle locaties zichtbaar zijn. Voor Mozaiek, 

Spectrum en De Vijverhof zijn in oktober 2019 plannen van aanpak voor ‘Waardigheid en 

trots op locatie’ opgesteld en geformaliseerd. Ondanks het feit dat deze plannen per 

locatie zijn opgesteld, betreft de inhoud voor een groot gedeelte voor de gehele 

organisatie. De Wenning, De Amstel en De Noorderkroon zijn kleine locaties die in de 

totaal aanpak van ‘Waardigheid en trots op locatie’ worden meegenomen. 
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Bijlage 3.: Plan van aanpak Waardigheid en trots op locatie  
  

Separaat op te vragen plan van aanpak ‘Waardigheid en trots op locatie’, inclusief een 

individueel plan van aanpak voor Mozaiek, Spectrum en De Vijverhof.  
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Bijlage 4.: Verbeterparagraaf  
  

B.4.1 Mozaiek en Spectrum  

  

Thema: persoonsgerichte zorg  

Onderwerp  Interventies  Doel  Meting  

Aandacht voor de 

cliënt.  
Workshop   
‘de cliënt ZIEN’.  
Instrument   
‘ken je cliënt’.  

Medewerkers 

kennen de cliënt en 

kunnen aansluiten 

bij de vraag van de 

cliënt.  

Kwaliteits- verbetercyclus.  
  

Cliënttevredenheidsonderzoek.  

Zorg(leef)plan  Coaching on the job. 

Werkafspraken 

tussen team en 

leidinggevende.  

Er is binnen zes 

weken een compleet 

zorg(leef)plan voor 

nieuwe cliënten.  

Audit ECD.  

Multidisciplinair 

samenwerken.  
Locatieberaad is  

multidisciplinair  

samengesteld. 

MDO’s worden  

structureel gepland  

en multidisciplinair  

samengesteld.  

Zorg en 

behandelaren 

werken constructief 

samen.  

Evaluatie locatieberaad.  
  

Audit ECD.  

  

Thema: wonen en welzijn  

Onderwerp  Interventies  Doel  Meting  

Familieparticipatie.  Familieavonden 

organiseren.  
80% van de 

cliënten en naasten 

zijn tevreden over 

hun betrokkenheid.   

Cliënttevredenheidsonderzoek.  
Dialoog met teams.  

Hygiëne.  Hygiëne audits en 

werkprocessen 

aanpassen aan 

richtlijnen en 

normen.  

Persoonlijke 

hygiëne van 

cliënten en de 

leefomgeving 

voldoen.  

Audit hygiëne.  

Audit ECD.  

Cliënttevredenheidsonderzoek.  

Leefruimtes passen 

bij doelgroep.  
Leidinggevenden en 

teams maken 

programma van 

‘wensen’.  

Leefruimtes zijn 

beter geschikt voor 

de doelgroep.  

Toetsing programma van 

‘wensen’ door centrale 

cliënten-raad en 

locatieberaad.  

 

 

Thema: veiligheid  

Onderwerp  Interventies  Doel  Meting  

MIC beleid.  Vernieuwd MIC 
beleid 
implementeren.  
  

Gestroomlijnd MIC 

proces welke 

gebord is in een 

PDCA-cyclus.  

Audit.  

Bevoegd en 

bekwaam.  
Tool implementeren  
waaruit blijkt dat 

medewerkers 

aantoonbaar 

bekwaam zijn.  

Er is een beleid en  
werkwijze 

‘aantoonbaar 

bekwaam’.  

Bekwaamheidsregistratie.  
  

Opleidingsmanagementsysteem.  

  

  



  

      37  

  

   

Thema: leren en verbeteren van kwaliteit  

Onderwerp  Interventies  Doel  Meting  

Leren en 

ontwikkelen.  
Afspreken hoeveel 
tijd medewerkers 
mogen besteden 
aan leren en 

ontwikkelen en dit 
onderdeel maken 
van de 
formatieplanning. 
Teams maken een 
teamplan.  
Teamleden maken 

een eigen 

persoonlijk 

ontwikkelplan 

(POP).  

Medewerkers 

hebben 

voldoende tijd 

om te leren en 

te ontwikkelen 

en kunnen hier 

inhoud aan 

geven.  

Medewerkerstevredenheidsonderzoek.  

  

  

  
Teamplannen.  

  
POP’s  

Interne 

leernetwerken.  
Opzetten van een 

intern leernetwerk 

binnen de locatie 

en locatie 

overstijgend.  

Uitwisselen van 

kennis.  
Medewerkerstevredenheidsonderzoek.  
  

  

  

Thema: leiderschap, governance en management  

Onderwerp  Interventies  Doel  Meting  

Persoonlijk 

leiderschap 

ontwikkelen.  

Visie ontwikkelen 

wat betreft 

leiderschap en 

eigenaarschap. 

Coachen van 

leidinggevenden 

tijdens 

locatieberaden. 

Leeractiviteiten 

om leiderschap te 

versterken en te 

borgen.  

Persoonlijk 

leiderschap en 

eigenaarschap is 

merkbaar 

versterkt.  

.  

Leidinggevenden 

zijn betrokken.  
Leidinggevenden 

lopen mee op de 

afdeling en weten 

wat er speelt.  

Leidinggevenden 

zijn betrokken bij 

medewerkers.  

Medewerkerstevredenheidsonderzoek.  
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Thema: medewerkerssamenstelling  

Onderwerp  Interventies  Doel  Meting  

Deskundig en 

vaardig personeel.  
Per team 
inzichtelijk maken 
wat de huidige  
formatie en 
deskundigheid is. 

Gewenste formatie 
in kaart brengen. 
Afspraken maken 
over werkwijze hoe 
de juiste inzet van 
personeel te 
realiseren.  
Borging in Planning 

& Control cyclus.  

Juiste 

deskundigheid en 

personele 

samenstelling in 

relatie tot de 

cliëntgroep.  

Medewerkerstevredenheidsonder
zoek.  
  

  
Bekwaamheidsregistratie.  

  

  

  
Opleidingsmanagementsysteem.  

Functioneringsgespr

ekken.  
Jaarlijks worden 

functioneringsgespr

ekken met alle 

medewerkers 

gevoerd.  

Functioneringsgespr

ekken cyclisch 

borgen in 

organisatie.  

Medewerkerstevredenheidso

nderzoek. Aantal gevoerde 

gesprekken.  

 

 

Thema: gebruik van hulpbronnen  

Onderwerp  Interventies  Doel  Meting  

Beschikbaarheid en 

vindbaarheid 

materialen en 

hulpmiddelen.  

Hulpmiddelenbeleid 

aanscherpen wat 

betreft aanschaf, 

onderhoud, voorraad 

en opslag.  

Hulpmiddelen zijn 

beschikbaar en 

onderhouden.  

Audit.  

  

  

Thema: gebruik van informatie  

Onderwerp  Interventies  Doel  Meting  

Administratieve 

lasten.  
Acties die zijn 

uitgezet n.a.v. 

de 

schrapsessies 

ophalen en 

verder in gang 

zetten.  

Verlaging van de 

administratieve 

lasten.  

Medewerkerstevredenheidsonderzoek. 

Audit ‘ontregelde zorg’.  
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B.4.2 De Vijverhof  

Thema: persoonsgerichte zorg  

Onderwerp  Interventies  Doel  Meting  

Aandacht voor de 

cliënt.  
Workshop   
‘de cliënt ZIEN’.  
Instrument   
‘ken je cliënt’.  

Medewerkers kennen 

de cliënt en kunnen 

aansluiten bij de vraag 

van de cliënt.  

Kwaliteits- 
verbetercyclus.  
  
Cliënt-

tevredenheidsonderzoek.  

Zorg(leef)plan  Coaching on the job. 

Werkafspraken tussen 

team en 

leidinggevende.  

Er is binnen zes weken 

een compleet 

zorg(leef)plan voor 

nieuwe cliënten.  

Audit ECD.  

Multidisciplinair 

samenwerken.  
Locatieberaad is  

multidisciplinair  

samengesteld. 

MDO’s worden  

structureel gepland  

en multidisciplinair  

samengesteld.  

Zorg en behandelaren 

werken constructief 

samen.  

Evaluatie locatieberaad.  

  
Audit ECD.  

  

Thema: wonen en welzijn  

Onderwerp  Interventies  Doel  Meting  

Familieparticipatie.  Familieavonden 

organiseren.  
80% van de cliënten 

en naasten zijn 

tevreden over hun 

betrokkenheid.   

Cliënt-
tevredenheidsonderzoek.  
Dialoog met teams.  

Hygiëne.  Hygiëne audits en 

werkprocessen 

aanpassen aan 

richtlijnen en normen.  

Persoonlijke hygiëne 

van cliënten en de 

leefomgeving 

voldoen.  

Audit hygiëne.  

Audit ECD.  

Cliënt-

tevredenheidsonderzoek.  

Leefruimtes passen bij 

doelgroep.  
Leidinggevenden en 

teams maken 

programma van 

‘wensen’.  

Leefruimtes zijn beter 

geschikt voor de 

doelgroep.  

Toetsing programma van 

‘wensen’ door centrale 

cliënten-raad en 

locatieberaad.  

  

 

Thema: veiligheid  

Onderwerp  Interventies  Doel  Meting  

MIC beleid.  Vernieuwd MIC beleid 
implementeren.  
  

Gestroomlijnd MIC 

proces welke gebord is 

in een PDCA-cyclus.  

Audit.  

Bevoegd en bekwaam.  Tool implementeren  
waaruit blijkt dat 

medewerkers 

aantoonbaar 

bekwaam zijn.  

Er is een beleid en  
werkwijze 

‘aantoonbaar 

bekwaam’.  

Bekwaamheids-
registratie.  
  
Opleidings-

managementsysteem.  
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Thema: leren en verbeteren van kwaliteit  

Onderwerp  Interventies  Doel  Meting  

Leren en ontwikkelen.  Afspreken hoeveel tijd 

medewerkers mogen 
besteden aan leren en 
ontwikkelen en dit 

onderdeel maken van 
de formatieplanning. 
Teams maken een 
teamplan.  
Teamleden maken een 

eigen persoonlijk 

ontwikkelplan (POP).  

Medewerkers hebben 

voldoende tijd om te 

leren en te 

ontwikkelen en 

kunnen hier inhoud 

aan geven.  

Medewerkers-

tevredenheidsonderzoek.  
  

  

  
Teamplannen.  

  

POP’s  

Interne leernetwerken.  Opzetten van een 

intern leernetwerk 

binnen de locatie en 

locatie overstijgend.  

Uitwisselen van 

kennis.  
Medewerkers-

tevredenheidsonderzoek.  
  

  

  

Thema: leiderschap, governance en management  

Onderwerp  Interventies  Doel  Meting  

Persoonlijk leiderschap 

ontwikkelen.  
Visie ontwikkelen wat 

betreft leiderschap en 

eigenaarschap. 

Coachen van 

leidinggevenden 

tijdens locatieberaden. 

Leeractiviteiten om 

leiderschap te 

versterken en te 

borgen.  

Persoonlijk leiderschap 

en eigenaarschap is 

merkbaar versterkt.  

.  

Leidinggevenden zijn 

betrokken.  
Leidinggevenden lopen 

mee op de afdeling en 

weten wat er speelt.  

Leidinggevenden zijn 

betrokken bij 

medewerkers.  

Medewerkers-
tevredenheidsonderzoek.  
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Thema: medewerkerssamenstelling  

Onderwerp  Interventies  Doel  Meting  

Deskundig en vaardig 

personeel.  
Per team inzichtelijk 
maken wat de huidige  
formatie en 

deskundigheid is. 
Gewenste formatie in 
kaart brengen. 
Afspraken maken over 
werkwijze hoe de 
juiste inzet van 

personeel te 
realiseren.  
Borging in Planning & 

Control cyclus.  

Juiste deskundigheid 

en personele 

samenstelling in relatie 

tot de cliëntgroep.  

Medewerkers-
tevredenheidsonderzo
ek.  

  

  
Bekwaamheids-
registratie.  
  

  

  
Opleidings- 

managementsysteem.  

Functioneringsgesprekk

en.  
Jaarlijks worden 

functioneringsgesprekk

en met alle 

medewerkers gevoerd.  

Functioneringsgesprekk

en cyclisch borgen in 

organisatie.  

Medewerkers-

tevredenheids-

onderzoek.  

Aantal gevoerde 

gesprekken.  

  

  

Thema: gebruik van hulpbronnen  

Onderwerp  Interventies  Doel  Meting  

Beschikbaarheid en 

vindbaarheid 

materialen en 

hulpmiddelen.  

Hulpmiddelenbeleid 

aanscherpen wat 

betreft aanschaf, 

onderhoud, voorraad 

en opslag.  

Hulpmiddelen zijn 

beschikbaar en 

onderhouden.  

Audit.  

  

  

 

Thema: gebruik van informatie  

Onderwerp  Interventies  Doel  Meting  

Administratieve lasten.  Acties die zijn uitgezet 

n.a.v. de 

schrapsessies ophalen 

en verder in gang 

zetten.  

Verlaging van de 

administratieve lasten.  
Medewerkers-

tevredenheids-

onderzoek.  

Audit ‘ontregelde 

zorg’.  
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B.4.3 Symphonie  

Thema: persoonsgerichte zorg  

Onderwerp  Interventies  Doel  Meting  

Aandacht voor de 

cliënt.  
Workshop   
‘de cliënt ZIEN’.  
Instrument   
‘ken je cliënt’.  

Medewerkers kennen 

de cliënt en kunnen 

aansluiten bij de vraag 

van de cliënt.  

Kwaliteits-  

verbetercyclus.  
  

Cliënt-

tevredenheidsonderzoek.  

Zorg(leef)plan  Coaching on the job. 

Werkafspraken tussen 

team en 

leidinggevende.  

Er is binnen zes weken 

een compleet 

zorg(leef)plan voor 

nieuwe cliënten.  

Audit ECD.  

Multidisciplinair 

samenwerken.  
Locatieberaad is  

multidisciplinair  

samengesteld. 

MDO’s worden  

structureel gepland  

en multidisciplinair  

samengesteld.  

Zorg en behandelaren 

werken constructief 

samen.  

Evaluatie  
locatieberaad.  
  
Audit ECD.  

  

Thema: wonen en welzijn  

Onderwerp  Interventies  Doel  Meting  

Familieparticipatie.  Familieavonden 

organiseren.  
80% van de cliënten 

en naasten zijn 

tevreden over hun 

betrokkenheid.   

Cliënt-tevredenheids-

onderzoek.  
Dialoog met teams.  

Hygiëne.  Hygiëne audits en 

werkprocessen 

aanpassen aan 

richtlijnen en normen.  

Persoonlijke hygiëne 

van cliënten en de 

leefomgeving voldoen.  

Audit hygiëne.  

Audit ECD.  

Cliënt-tevredenheids-

onderzoek.  

Leefruimtes passen bij 

doelgroep.  
Leidinggevenden en 

teams maken 

programma van 

‘wensen’.  

Leefruimtes zijn beter 

geschikt voor de 

doelgroep.  

Toetsing programma 

van ‘wensen’ door 

centrale cliënten-raad 

en locatieberaad.  

  

  

Thema: veiligheid  

Onderwerp  Interventies  Doel  Meting  

MIC beleid.  Vernieuwd MIC beleid 

implementeren.  

  

Gestroomlijnd MIC 

proces welke gebord is 

in een PDCA-cyclus.  

Audit.  

Bevoegd en bekwaam.  Tool implementeren  
waaruit blijkt dat 

medewerkers 

aantoonbaar bekwaam 

zijn.  

Er is een beleid en  
werkwijze 

‘aantoonbaar 

bekwaam’.  

Bekwaamheids-
registratie.  
  
Opleidings-

managementsysteem.  
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Thema: leren en verbeteren van kwaliteit  

Onderwerp  Interventies  Doel  Meting  

Leren en ontwikkelen.  Afspreken hoeveel tijd 
medewerkers mogen 
besteden aan leren en 
ontwikkelen en dit 

onderdeel maken van 
de formatieplanning. 
Teams maken een 
teamplan.  
Teamleden maken een 

eigen persoonlijk 

ontwikkelplan (POP).  

Medewerkers hebben 

voldoende tijd om te 

leren en te 

ontwikkelen en 

kunnen hier inhoud 

aan geven.  

Medewerkers-
tevredenheidsonderzoek.  
  

  

  
Teamplannen.  

  
POP’s  

Interne leernetwerken.  Opzetten van een 

intern leernetwerk 

binnen de locatie en 

locatie overstijgend.  

Uitwisselen van 

kennis.  
Medewerkers-
tevredenheidsonderzoek.  
  

  

  

Thema: leiderschap, governance en management  

Onderwerp  Interventies  Doel  Meting  

Persoonlijk leiderschap 

ontwikkelen.  
Visie ontwikkelen wat 

betreft leiderschap en 

eigenaarschap. 

Coachen van 

leidinggevenden 

tijdens locatieberaden. 

Leeractiviteiten om 

leiderschap te 

versterken en te 

borgen.  

Persoonlijk leiderschap 

en eigenaarschap is 

merkbaar versterkt.  

.  

Leidinggevenden zijn 

betrokken.  
Leidinggevenden lopen 

mee op de afdeling en 

weten wat er speelt.  

Leidinggevenden zijn 

betrokken bij 

medewerkers.  

Medewerkers-

tevredenheidsonderzoek.  
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Thema: medewerkerssamenstelling  

Onderwerp  Interventies  Doel  Meting  

Deskundig en vaardig 

personeel.  
Per team inzichtelijk 
maken wat de huidige  
formatie en 

deskundigheid is. 
Gewenste formatie in 
kaart brengen. Afspraken 
maken over werkwijze 
hoe de juiste inzet van 
personeel te realiseren.  
Borging in Planning & 

Control cyclus.  

Juiste deskundigheid 

en personele 

samenstelling in 

relatie tot de 

cliëntgroep.  

Medewerkers-
tevredenheids-
onderzoek.  
  

  
Bekwaamheids-

registratie.  

  

  

  

Opleidings- 

managementsysteem.  

Functionerings-

gesprekken.  
Jaarlijks worden 

functioneringsgesprekken 

met alle medewerkers 

gevoerd.  

Functionerings-

gesprekken cyclisch 

borgen in organisatie.  

Medewerkers-

tevredenheids-

onderzoek. 

Aantal gevoerde 

gesprekken.  

  

   

  

Thema: gebruik van hulpbronnen  

Onderwerp  Interventies  Doel  Meting  

Beschikbaarheid en 

vindbaarheid 

materialen en 

hulpmiddelen.  

Hulpmiddelenbeleid 

aanscherpen wat 

betreft aanschaf, 

onderhoud, voorraad 

en opslag.  

Hulpmiddelen zijn 

beschikbaar en 

onderhouden.  

Audit.  

  

  

Thema: gebruik van informatie  

Onderwerp  Interventies  Doel  Meting  

Administratieve lasten.  Acties die zijn uitgezet 

n.a.v. de schrapsessies 

ophalen en verder in 

gang zetten.  

Verlaging van de 

administratieve lasten.  
Medewerkers-

tevredenheids-

onderzoek. Audit 

‘ontregelde 

zorg’.  
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B.4.4 De Wenning, De Amstel en De Noorderkroon  

Thema: persoonsgerichte zorg  

Onderwerp  Interventies  Doel  Meting  

Aandacht voor de 

cliënt.  
Workshop   
‘de cliënt ZIEN’.  
Instrument   
‘ken je cliënt’.  

Medewerkers kennen 

de cliënt en kunnen 

aansluiten bij de vraag 

van de cliënt.  

Kwaliteits-  

verbetercyclus.  
  
Cliëntt-evredenheids-

onderzoek.  

Zorg(leef)plan  Coaching on the job. 

Werkafspraken tussen 

team en 

leidinggevende.  

Er is binnen zes weken 

een compleet 

zorg(leef)plan voor 

nieuwe cliënten.  

Audit ECD.  

Multidisciplinair 

samenwerken.  
Locatieberaad is  

multidisciplinair  

samengesteld. MDO’s 

worden  structureel 

gepland  en 

multidisciplinair  

samengesteld.  

Zorg en behandelaren 

werken constructief 

samen.  

Evaluatie 
locatieberaad.  

  

Audit ECD.  

  

Thema: wonen en welzijn  

Onderwerp  Interventies  Doel  Meting  

Familieparticipatie.  Familieavonden 

organiseren.  
80% van de cliënten 

en naasten zijn 

tevreden over hun 

betrokkenheid.   

Cliënt-tevredenheids-
onderzoek.  
Dialoog met teams.  

Hygiëne.  Hygiëne audits en 

werkprocessen 

aanpassen aan 

richtlijnen en normen.  

Persoonlijke hygiëne 

van cliënten en de 

leefomgeving voldoen.  

Audit hygiëne.  

Audit ECD.  

Cliënt-tevredenheids-

onderzoek.  

Leefruimtes passen bij 

doelgroep.  
Leidinggevenden en 

teams maken 

programma van 

‘wensen’.  

Leefruimtes zijn beter 

geschikt voor de 

doelgroep.  

Toetsing programma 

van ‘wensen’ door 

centrale cliëntenraad 

en locatieberaad.  

  

Thema: veiligheid  

Onderwerp  Interventies  Doel  Meting  

MIC beleid.  Vernieuwd MIC beleid 
implementeren.  
  

Gestroomlijnd MIC 

proces welke gebord is 

in een PDCA-cyclus.  

Audit.  

Bevoegd en bekwaam.  Tool implementeren  
waaruit blijkt dat 

medewerkers 

aantoonbaar bekwaam 

zijn.  

Er is een beleid en  
werkwijze 

‘aantoonbaar 

bekwaam’.  

Bekwaamheids- 
registratie.  
  
Opleidings-

managementsysteem.  
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Thema: leren en verbeteren van kwaliteit  

Onderwerp  Interventies  Doel  Meting  

Leren en ontwikkelen.  Afspreken hoeveel tijd 
medewerkers mogen 
besteden aan leren en 
ontwikkelen en dit 

onderdeel maken van 
de formatieplanning. 
Teams maken een 
teamplan.  
Teamleden maken een 

eigen persoonlijk 

ontwikkelplan (POP).  

Medewerkers hebben 

voldoende tijd om te 

leren en te 

ontwikkelen en kunnen 

hier inhoud aan geven.  

Medewerkers-

tevredenheids-

onderzoek.  
  

  

  
Teamplannen.  

  
POP’s  

Interne leernetwerken.  Opzetten van een 

intern leernetwerk 

binnen de locatie en 

locatie overstijgend.  

Uitwisselen van kennis.  Medewerkers-

tevredenheids-
onderzoek.  
  

  

  

Thema: leiderschap, governance en management  

Onderwerp  Interventies  Doel  Meting  

Persoonlijk leiderschap 

ontwikkelen.  
Visie ontwikkelen wat 

betreft leiderschap en 

eigenaarschap. 

Coachen van 

leidinggevenden 

tijdens locatieberaden. 

Leeractiviteiten om 

leiderschap te 

versterken en te 

borgen.  

Persoonlijk leiderschap 

en eigenaarschap is 

merkbaar versterkt.  

.  

Leidinggevenden zijn 

betrokken.  
Leidinggevenden lopen 

mee op de afdeling en 

weten wat er speelt.  

Leidinggevenden zijn 

betrokken bij 

medewerkers.  

Medewerkers-

tevredenheids-
onderzoek.  
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Thema: medewerkerssamenstelling  

Onderwerp  Interventies  Doel  Meting  

Deskundig en vaardig 

personeel.  
Per team inzichtelijk 
maken wat de huidige  
formatie en 

deskundigheid is. 
Gewenste formatie in 
kaart brengen. Afspraken 
maken over werkwijze 
hoe de juiste inzet van 
personeel te realiseren.  
Borging in Planning & 

Control cyclus.  

Juiste 

deskundigheid en 

personele 

samenstelling in 

relatie tot de 

cliëntgroep.  

Medewerkers-
tevredenheids-
onderzoek.  

  

  
Bekwaamheids-
registratie.  
  

  

  
Opleidings-

managementsysteem.  

Functioneringsgesprekken.  Jaarlijks worden 

functioneringsgesprekken 

met alle medewerkers 

gevoerd.  

Functionerings-

gesprekken 

cyclisch borgen in 

organisatie.  

Medewerkers-

tevredenheids-

onderzoek. 

Aantal gevoerde 

gesprekken.  

  

  

  

Thema: gebruik van hulpbronnen  

Onderwerp  Interventies  Doel  Meting  

Beschikbaarheid en 

vindbaarheid 

materialen en 

hulpmiddelen.  

Hulpmiddelenbeleid 

aanscherpen wat 

betreft aanschaf, 

onderhoud, voorraad 

en opslag.  

Hulpmiddelen zijn 

beschikbaar en 

onderhouden.  

Audit.  

  

  

 

Thema: gebruik van informatie  

Onderwerp  Interventies  Doel  Meting  

Administratieve lasten.  Acties die zijn uitgezet 

n.a.v. de schrapsessies 

ophalen en verder in 

gang zetten.  

Verlaging van de 

administratieve lasten.  
Medewerkers-

tevredenheids-

onderzoek.  

Audit ‘ontregelde 

zorg’.  
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B.4.5 Wijkverpleging   

Thema: persoonsgerichte zorg  

Onderwerp  Interventies  Doel  Meting  

Aandacht voor de 

cliënt.  
Workshop   
‘de cliënt ZIEN’.  
Instrument   
‘ken je cliënt’.  

Medewerkers kennen 

de cliënt en kunnen 

aansluiten bij de vraag 

van de cliënt.  

Kwaliteits-  

verbetercyclus.  
  

Cliënt- 

tevredenheids-

onderzoek.  

Zorg(leef)plan  Coaching on the job. 

Werkafspraken tussen 

team en 

leidinggevende.  

Er is binnen zes weken 

een compleet 

zorg(leef)plan voor 

nieuwe cliënten.  

Audit ECD.  

Multidisciplinair 

samenwerken.  
Multidisciplinaire 

samenwerking wordt 

geëvalueerd.  

Zorg en behandelaren 

werken constructief 

samen.  

Evaluatie 
samenwerking.  
  

Cyclisch  
verpleegkundig proces  

Wijkverpleegkundige 

indiceert goed 

onderbouwde, 

doelmatige en 

passende zorg.  

Wijkverpleegkundige 

gaat in gesprek met de 

client en neemt een 

brede anamnese af.  

Wijkverpleegkundige 

komt tot een 

verpleegkundige 

diagnose door klinisch 

redeneren en de 

uitkomsten uit de 

brede anamnese.  

Samen met cliënt en 

mantelzorger(s) wordt 

een passende aanpak 

geformuleerd.   

Wijkverpleegkundige 

stelt het zorg(leef)plan 

op.  

Zorg(leef)plan wordt 

halfjaarlijks 

geëvalueerd met cliënt 

en mantelzorger(s).  

Doelmatig en 

methodisch werken.  
Audit ECD.  

Evaluatie zorgproces.  
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Thema: wonen en welzijn  

Onderwerp  Interventies  Doel  Meting  

Hygiëne.  Hygiëne audits en 

werkprocessen 

aanpassen aan 

richtlijnen en normen.  

Persoonlijke hygiëne 

van cliënten voldoen.  
Audit hygiëne.  

Audit ECD.  

Cliënt-tevredenheids-

onderzoek.  

  

  

Thema: veiligheid  

Onderwerp  Interventies  Doel  Meting  

MIC beleid.  Vernieuwd MIC beleid 
implementeren.  
  

Gestroomlijnd MIC 

proces welke geborgd 

is in een PDCA-cyclus.  

Audit.  

Bevoegd en bekwaam.  Tool implementeren  
waaruit blijkt dat 

medewerkers 

aantoonbaar bekwaam 

zijn.  

Er is een beleid en  
werkwijze 

‘aantoonbaar 

bekwaam’.  

Bekwaamheids-
registratie.  
  
Opleidings-

managementsysteem.  

  

  

Thema: leren en verbeteren van kwaliteit  

Onderwerp  Interventies  Doel  Meting  

Leren en ontwikkelen.  Afspreken hoeveel tijd 
medewerkers mogen 

besteden aan leren en 
ontwikkelen en dit 
onderdeel maken van 
de formatieplanning. 
Teams maken een 
teamplan.  
Teamleden maken een 

eigen persoonlijk 

ontwikkelplan (POP).  

Medewerkers hebben 

voldoende tijd om te 

leren en te 

ontwikkelen en kunnen 

hier inhoud aan geven.  

Medewerkers-
tevredenheids-
onderzoek.  

  

  

  

Teamplannen.  

  
POP’s  

Interne leernetwerken.  Opzetten van een 

intern leernetwerk 

binnen de 

wijkverpleging en 

overstijgend.  

Uitwisselen van kennis.  Medewerkers-
tevredenheids-
onderzoek.  
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Thema: leiderschap, governance en management  

Onderwerp  Interventies  Doel  Meting  

Positionering van 

wijkverpleging.  
Gebiedsafbakening 
wijkverpleging duidelijk 
stellen.  

Wijkgericht werken, 
sociale domein, 
uitbreiden.  

Zichtbaarheid 
wijkverpleegkundige 
vergroten in de wijk.  

Samenwerking met 

andere organisaties.  

Wijkverpleegkundige is 
zichtbaar binnen de 
wijk, werkt samen met 
de gemeente en werkt 
aan preventie binnen 
de wijk. Dit kan d.m.v.  
wijkvoorlichting, 

organiseren van 

netwerkbijeenkomsten.  

Evalueren Sociaal 
Team.  

Optie: Bij anamnese 

uitvragen hoe men bij 

Zorggroep Drenthe 

gekomen is.  

Persoonlijk leiderschap 

ontwikkelen.  
Visie ontwikkelen wat 
betreft leiderschap en 

eigenaarschap. 
Coachen van 
hiërarchisch en/of 
functioneel 

leidinggevenden tijdens 
overlegmomenten.  
Leeractiviteiten om 

leiderschap te 

versterken en te 

borgen.  

Persoonlijk leiderschap 

en eigenaarschap is 

merkbaar versterkt.  

.  

Leidinggevenden zijn 

betrokken.  
Leidinggevenden lopen 

mee in een team en 

weten wat er speelt.  

Leidinggevenden zijn 

betrokken bij 

medewerkers.  

Medewerkers-

tevredenheids-
onderzoek.  
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Thema: medewerkerssamenstelling  

Onderwerp  Interventies  Doel  Meting  

Deskundig en vaardig 

personeel.  
Per team inzichtelijk 
maken wat de huidige  
formatie en 

deskundigheid is. 
Gewenste formatie in 
kaart brengen. 
Afspraken maken over 
werkwijze hoe de 
juiste inzet van 

personeel te 
realiseren.  
Borging in Planning & 

Control cyclus.  

Juiste deskundigheid 

en personele 

samenstelling in 

relatie tot de 

cliëntgroep.  

Medewerkers-
tevredenheids- 
onderzoek.  
  

  
Bekwaamheids-

registratie.  

  

  

  

Opleidings- 

managementsysteem.  

Functionerings-

gesprekken.  
Jaarlijks worden 

functionerings-

gesprekken met alle 

medewerkers gevoerd.  

Functioneringsgesprek

ken cyclisch borgen in 

organisatie.  

Medewerkers-
tevredenheids- 
onderzoek.  
Aantal gevoerde 

gesprekken.  

  

  

Thema: gebruik van hulpbronnen  

Onderwerp  Interventies  Doel  Meting  

Beschikbaarheid en 

vindbaarheid 

materialen en 

hulpmiddelen.  

Hulpmiddelenbeleid 

aanscherpen wat 

betreft aanschaf, 

onderhoud, voorraad 

en opslag.  

Hulpmiddelen zijn 

beschikbaar en 

onderhouden.  

Audit.  

Communicatie.  Implementeren van 

nieuw ECD.  

Implementeren van 

Cliëntportaal.  

Ontwikkelen van een 

goed werkend intranet.  

Zorggroep Drenthe 

beschikt over een 

goed functionerende 

interne en externe 

communicatie 

specifiek gericht op 

wijkverpleging.  

Cliënt- 

tevredenheids-

onderzoek.  

Medewerkers- 

tevredenheids-

onderzoek.  

Proces evaluatie.  

  

  

Thema: gebruik van informatie  

Onderwerp  Interventies  Doel  Meting  

Administratieve lasten.  Acties die zijn uitgezet 

n.a.v. de schrapsessies 

ophalen en verder in 

gang zetten.  

Verlaging van de 

administratieve lasten.  
Medewerkers-

tevredenheids-

onderzoek.  

Audit ‘ontregelde 

zorg’.  
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Bijlage 5.: Visiedocument De cliënt in eigen regie  
  

B.5.1 Inleiding  

Al sinds jaren wordt zowel landelijk, alsook binnen verpleeg- en verzorgingshuizen, beleid 

gevoerd naar het meer centraal stellen van de patiënt/cliënt. Enkele voorbeelden zijn het 

geven van inzage in eigen dossiers van de cliënt, het scheiden van wonen en zorg, 

waarbij zorg de primaire focus heeft in verpleeg- en verzorgingshuizen en de inzet op 

participatie van familieleden bij de zorg. Ook in het ‘Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg’ 

zijn twee thema’s genoemd waarin de eigenheid van de cliënt het uitgangspunt vormt: 

de persoonsgerichte zorg en ondersteuning, en wonen en welzijn. Beide thema’s gaan 

ervan uit dat zorgverleners hieraan in het primaire proces invulling geven. De zorg- en 

dienstverlening wordt hiermee gebouwd rondom de cliënt.  

Het beleid van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) creëert 

ruimte voor de cliënt om de regie over zijn of haar gezondheid in eigen handen te 

nemen: “Veel patiënten, met name chronische patiënten, hebben terecht behoefte om 

regie te nemen in het eigen zorgproces” en “Mensen zijn zelf verantwoordelijk voor hun 

leefstijl”.  In deze tekst komen eigen regie en zelf keuzes maken nadrukkelijk aan bod. 

Clientgerichtheid vormt de morele kern van de gezondheidszorg en levert een bewezen 

bijdrage aan betere uitkomsten van zorg. Ook de literatuur heeft laten zien dat hierdoor 

de zorg kwalitatief en doelmatig verbetert (Duggan, 2006).   

Zorggroep Drenthe gaat ervan uit dat de mens zelf een eigen verantwoordelijkheid 

draagt voor zijn of haar eigen leven en de keuzes die hij of zij daarbij maakt. Niemand 

kan en mag dat volledig overnemen. Deze verantwoordelijkheid houdt niet op, op het 

moment dat een cliënt wordt opgenomen bij een zorgorganisatie als Zorggroep Drenthe. 

De consequentie hiervan is dat in onze zorg- en dienstverlening het zelf kunnen voeren 

van een eigen regie over het eigen leven, niet ophoud, maar in een respectvolle relatie 

tussen de cliënt en de zorgverlener zijn beslag krijgt. Bij Zorggroep Drenthe willen we dit 

gedachtengoed meer beslag laten krijgen in participatie, waarbij de inbreng van een 

cliënt en zijn of haar naasten de aandacht krijgt.  

  

B.5.2 Toekomstige koers van Zorggroep Drenthe  

In de (nabije) toekomst zullen we merken dat de zorgvragers meer zelf gaan bepalen hoe 

zij zorg en behandeling ontvangen: op welk tijdstip, door wie, op welke plek en tegen 

welke voorwaarden. Het uitgangspunt dat de regie bij de cliënt ligt, werkt op diverse 

manieren door in de organisatie. De mogelijkheden die we als Zorggroep Drenthe kunnen 

bieden zullen op deze toekomstige vragen voorbereid moeten zijn. Dat vraagt om 

aanpassingsbereidheid van de organisatie, op diverse fronten: zorg, behandeling, 

ondersteuning, activiteiten en facilitaire zaken.   

In een hulpverleningsrelatie is in principe altijd sprake van ongelijkwaardigheid tussen de 

hulpverlener en de hulpvragen. Deze ongelijkwaardigheid bedreigd per definities de eigen 

regievoering door de cliënt. Daarbij komt dat zeker in een intramurale setting de eigen 

regievoering nog verder bedreigd wordt door forse beperkingen van de cliënt, 

overbelasting van mantelzorgers en vereisten van de wet- en regelgeving die 

voorschrijven wat wel en niet toelaatbaar is.   
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Het opbouwen van een respectvolle relatie met de cliënt is essentieel om een 

cliëntgerichte zorgverlening vorm te geven. In het vormgeven van deze relatie zit tevens 

de sleutel naar het creëren van ruimte om de cliënt regie te geven over zijn of haar eigen 

leven. Daarbij is de invulling van de eigen regie per doelgroep (psychogeriatrische 

cliënten, somatische cliënten, cliënten die tijdelijk zijn opgenomen, etc.) wisselend en is 

de keuze voor het invullen van eigen regie leidend. In een dialoog tussen de cliënt en de 

zorgverlener wordt belangrijk op zoek te gaan naar wat een cliënt nu precies nodig heeft 

om de kwaliteit van leven te blijven ervaren. De medewerker heeft vervolgens de ruimte 

nodig om daar op in te gaan en de juiste te zorg rondom de cliënt te organiseren. Het 

(tussen)resultaat geeft input over de gevolgde koers en of de zorg en behandeling een 

positieve bijdrage levert aan het leven van het eigen leven.  

Deze koers leidt tot een aantal uitgangspunten:  

1. De cliënt staat centraal, dat wil zeggen dat medewerkers die direct om de cliënt 

georganiseerd zijn (zorgmedewerkers, behandelaren, facilitaire medewerkers),  de 

cliënt ondersteunen bij het maken van keuzes;  

2. De keuzes van de cliënt vertrekpunten zijn voor het organiseren van de zorg- en 

dienstverlening rondom de cliënt;  

3. Het organiseren van vrijheid van handelen bij die medewerkers die invulling geven 

aan de keuzes die de cliënt maakt;  

4. De vraag van de cliënt richtinggevend is;   

5. Kaders aangegeven moeten worden tot waar de mogelijkheden liggen van 

Zorggroep Drenthe met betrekking tot het kunnen en willen bijdragen aan de 

keuzes van cliënten.  
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B.5.3 Dimensies in ‘De cliënt in eigen regie’  

Zoals hierboven beschreven kent ‘de cliënt in eigen regie’ verschillende dimensies:   

1. De dimensie van de dialoog;  

2. De dimensie van het organiseren;  

3. De dimensie van het resultaat.   

Op deze drie dimensies bewegen de programmalijnen c.q. deze doorontwikkeling van 

Zorggroep Drenthe. In de onderstaande paragrafen worden de dimensies verder 

uitgewerkt.  

  

1. De dimensie van de dialoog  

In de dialoog komt de essentie van ‘de cliënt in eigen regie’ samen. In de dialoog vindt 

interactie en communicatie plaats tussen de cliënt en de medewerker. In een dialoog zijn 

in ieder geval twee partijen debet aan het resultaat. De wijze waarop het samenspel 

tussen de cliënt en de medewerker geschiedt, bepaalt de mate waarin de cliënt de regie 

neemt of krijgt.   

De dialoog vormt het fundament voor het geven van eigen regie aan de cliënt. In de 

dialoog is een aantal kernprincipes bepalend voor de kwaliteit van de dialoog:  

1) De mate van zelfmanagement;  

2) De eigen kracht van de cliënt;  

3) Gezamenlijke besluitvorming;  

4) Keuzemogelijkheden bieden en zoeken naar oplossingen.  

  

Zelfmanagement  

Hieronder wordt verstaan: de mate waarin een cliënt in staat is om zelf de regie over 

activiteiten die tot doel hebben het leven te behouden tot zover hij of zij dat wil en kan,  

door goed om te gaan met symptomen, behandeling, lichamelijke, sociale en 

psychologische gevolgen van de ziekte(n) en/of beperkingen en daarbij horende 

leefstijlaanpassingen in samenhang met de sociale omgeving. Dit is een eigenschap die 

onderdeel is van een persoon. De cliënt is de actor.  

  

Eigen kracht van de cliënt (patiënt empowerment)  

Eigen kracht betekent dat hiërarchische relaties tussen professionals en cliënten worden 

ingeruild voor participatieve relaties. Het doel is dat zorgverleners en cliënten meer 

gelijkwaardig tegenover elkaar komen te staan, het gaat over het afstaan van 

beslismacht aan cliënten en het helpen van cliënten om die beslismacht op zich te 

nemen. Eigen kracht is een eigenschap van de cliënt en bij het vergroten van de eigen 

kracht is zowel de cliënt als de zorgverlener actor. Ondersteuning in eigen kracht bevat 

allerlei activiteiten die zorgverleners kunnen uitvoeren zoals een gezamenlijk 

zorg(leef)plan met persoonlijke zorg- en behandeldoelen en het vergroten van het 

zelfsturend vermogen.  
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Gezamenlijke besluitvorming   

Dit is een benadering waarbij zorgprofessionals, behandelaren en cliënten en/of hun 

wettelijk vertegenwoordiger het best beschikbare bewijs delen, wanneer er een besluit 

moet worden genomen, en waarbij cliënten ondersteund worden bij het maken van 

afwegingen, om te komen tot geïnformeerde keuzes. Belangrijke voorwaarden zijn dat de 

cliënt de kennis en mogelijkheden heeft om besluiten uit te voeren en ook daadwerkelijk 

geïnformeerde keuzes kan maken. Goed geïnformeerde cliënten kunnen meer controle 

uitoefenen op de keus van de doelen die worden gesteld en de manier waarop die 

worden bereikt. In de gezamenlijke besluitvorming komt de dialoog tussen de cliënt en 

de zorgverlener maximaal op gang. Het is vooral dat moment dat maakt dat de eigen 

regie het beste vorm gegeven kan worden.   

  

Keuzemogelijkheden bieden en zoeken naar oplossingen  

De cliënt écht in regie brengen, veronderstelt dat in alle processen, de normen en 

waarden, de uitgangspunten deze visie in de genen van medewerkers geplaatst moet 

worden. Om de cliënt meer in de eigen kracht te zetten maakt de cliënt zelf eigen 

keuzes, waarbij de zorgverlener keuzemogelijkheden concreet omschrijft en 

variatiemogelijkheden aanbiedt. Het uitgangspunt is dat samen met de cliënt altijd een 

keuze gemaakt wordt voor een bepaalde behandeling of begeleiding of dat een oplossing 

gezocht wordt voor vragen, problemen en wensen van de cliënt. Hoewel de cliënt 

uiteindelijk de keuze maakt, is de zorgverlener hier met name de actor, omdat van 

hem/haar een variatie in mogelijkheden aangeboden moet worden.  

  

  

2. De dimensie van het organiseren  

Organiseren van de cliënt in eigen regie    

De consequentie van de cliënt in eigen regie zetten betekent dat we binnen gestelde 

kaders (financiering en kwaliteit) ruimte moeten bieden aan de cliënt en de zorgverlener 

om de gemaakte keuzes van de cliënt te organiseren. Als de financiële kaders niet 

toereikend zijn, kan dat een effect hebben op de te maken keuzes of er moet een beroep 

gedaan worden op extra financiële middelen van de cliënt. Dat kan betekenen dat het 

solidariteitsprincipe enigszins losgelaten moet worden, rekening houdend dat de vraag 

van de cliënt niet op ieder moment van verblijf dezelfde zorg vraagt. Dat wil ook zeggen 

dat een cliënt een budget heeft en niet een afdeling met diverse cliënten, waarbij met de 

som van de budgetten zorg geleverd wordt.   

De financiële- en kwaliteitskaders zijn derhalve altijd onderwerp van bespreking met de 

cliënt. Binnen deze kaders krijgt het zorg- en behandelteam ‘doorzettingsmacht’ om 

zaken te organiseren en te regelen voor de cliënt. Dat betekent ook dat de organisatie 

qua flexibiliteit opgerekt moet worden. Hierbij kan gedacht worden aan het ontwikkelen 

van een palet aan aanvullende diensten die tegen meerprijs ingekocht kunnen worden.  
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3. De dimensie van het resultaat   

Meten van resultaten  

  

Het uiteindelijke doel is dat de cliënt, met de regie in eigen hand, een leven leidt waarbij 

de cliënt ervaart dat hij of zij de verantwoordelijkheid kan nemen voor de gemaakte 

keuzes. De mogelijkheid van het nemen van eigen regie over het leven en welbevinden is 

ook in het ‘Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg’ een dominant thema. De wijze waarop we 

hier als Zorggroep Drenthe in slagen is dus een belangrijk uitgangspunt. Een permanente 

meting met behulp van cliëntwaarderingsonderzoeken, waarbij ‘eigen regie’ in diverse 

vragen wordt uitgevraagd en inzicht geeft in de wijze waarop Zorggroep Drenthe slaagt, 

is dan ook cruciaal. Sturen op deze resultaten die inzicht geven in de effectiviteit van de 

interventies is dan ook cruciaal.  

  

In onderstaande figuur staat weergegeven hoe de samenhang tussen de cliënt en 

medewerker kan worden geduid:  

  

              Conceptueel model De cliënt in eigen regie  

  

  

  

B.5.4 De vertaling van eigen regie naar de praktijk  

In voorgaande is een model getoond waarin alle kernprincipes van de cliënt in eigen regie 

zijn benoemd. Al deze kernprincipes vragen om een nadere uitwerking voor Zorggroep 

Drenthe. In onderstaande schema staat een uitwerking van de genoemde kernprincipes.  

  



 

 

  

Schema: De cliënt in eigen regie   

  

 

Kernprincipes   Van   Naar  Operationalisering  

 

Zelfmanagement   Cliënten en mantelzorgers:  

Van:  

- passief;  
- afwachtend;  

-  ontvangend;  
- aanpassend.   

Cliënten en mantelzorgers: 

Naar:  

- actief; 

- vragend; 

- meebepalend; 

- zelfbewust.  

Cliënten en mantelzorgers:  

- geven expliciet aan hoe hun dagelijks 
leven eruitziet/moet blijven zien;  

- geven expliciet aan wat zij zelf doen en 
blijven doen (onder welke condities);  

- geven expliciet verwachtingen aan  
m.b.t. dienstverlening (wat, hoe, 
wanneer);  

- zoeken ook steeds zelf contact.  

Eigen kracht  

 

Medewerkers:  

Van:  

- rolopvatting: medewerker is 

deskundig;  
- focus op lichamelijke problemen;  
- zorg(leef)plan als tool voor 

medewerkers;  

 

Naar:  

- rolopvatting: cliënt heeft 
ervaringsdeskundigheid;  

- focus op wonen, welzijn en zorg;  
- Zorg(leef)plan als tool voor cliënten en 

medewerkers. 

Medewerkers:  

- onderhouden actief en frequent contact 

met cliënt en mantelzorger;  
- bevragen cliënt en mantelzorger 

frequent en actief op beleving van de 
situatie en de dienstverlening op een 
breed terrein;  

- zorgen ervoor dat cliënten/ 

mantelzorgers weten wat ZD te bieden 

heeft en wat niet.  

Gezamenlijke 

besluitvorming  
Medewerkers:  

Van:  

- mededelen en zenden;  
- medewerker beslist wat het besluit 

wordt.   

  

Naar: 

- bevragen en meedenken, mede vanuit de 
eigen professionele waarneming en kennis 
(dialoog aan gaan);  

- cliënt neemt het besluit, op basis van een 
goede informatievoorziening van 
medewerker.  

Medewerkers:  

- delen professionele waarnemingen en 
inzichten met cliënt en mantelzorger en 
stimuleren cliënt en mantelzorger om 
zelf oplossingen te bedenken;  

- oplossingen komen altijd met cliënt/ 

mantelzorger. 

        



 

 

  

  

 Keuzemogelijkheden 

bieden en zoeken 

naar oplossingen  

Medewerkers:  

Van:  

- standaard aanbod;  
- cliënt vraagt, wij bieden één 

oplossing.  
  

  

Naar:   

- geïndividualiseerd aanbod;   
- diverse oplossingen worden geboden 

en cliënt vormt een deel van de 
oplossing.  

 

Medewerkers:  

- aanbod is breed en biedt 
keuzemogelijkheden;  

- samenstelling van geïndividualiseerde 
arrangementen is mogelijk;  

- cliënt voelt zich ondersteund bij het 
maken van keuzes;  

- cliënt ervaart aanbod als passen bij de 

individuele vraag.  

 

Organiseren van de 

cliënt in regie  
Medewerkers:  

Van:  

- uitgaan van het solidariteitsprincipe;  
- registratie voortgang in het dossier;  
- zorg- en behandelteam als 

ondergeschoven regisseur van het 

primair proces;  
- protocollen als een voorschrijvend 

principe;  
- een standaard aanbod.   

  

Naar:  

- uitgaan van de individuele rechten en 
faciliteiten (beschikbare budget);  

- doelen van cliënt zijn gevisualiseerd 

voor cliënt;   
- zorg- en behandelteam met  

doorzettingsmacht;  
- protocollen als stellende kaders;  
- nieuwe aanvullende diensten.  

Medewerkers:  

- cliënt koopt met eigen budget diensten  
in;  

- cliënt vertrouwd erop dat afspraken 

worden nagekomen;  
- cliënt beschikt over een overzicht met 

concrete afspraken over de informele en 

professionele ondersteuning;  
- cliënt heeft een duidelijk 

aanspreekpunt.  

 

Meten van resultaten  Organisatie:  

Van:  

-  geen expliciete vragen over eigen 

regie.  
  

  

  

  

  

Naar:  

- real time metingen (RTM) met 

specifieke vragen over eigen regie, 

inclusief een indicator op eigen regie.  

Organisatie:  

-  in de metingen wordt aan cliënt 

expliciet naar ervaringen gevraagd op 

het gebied van het nemen van eigen 

regie.  

         

  



 

 

  

Bijlage 6.: Financiering Kwaliteitsplan Verpleeghuiszorg 2020  

  

  

  

  

  

  

  


