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Voorwoord 
 

Voor u ligt het Kwaliteitsverslag 2020 van Zorggroep Drenthe. De basis voor dit 
kwaliteitsverslag ligt in het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg.  

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

kwaliteitsplan met het uitgangspunt samen lerend verbeteren, en hoe deze resultaten 
terugvloeien naar de betrokkenen binnen Zorggroep Drenthe. Dat alles met als doel dat 

bewoners, cliënten, naasten, vrijwilligers, medewerkers en gasten goede kwaliteit van 
zorg- en dienstverlening bij Zorggroep Drenthe ervaren.  

 

Het Kwaliteitsverslag 2020 bevat een beschrijving van doelgroepen, zorgzwaarte en 
typen zorg die verleend worden. Maar bevat ook een omschrijving van en toelichting op 

beleid en maatregelen op de kwaliteit en veiligheid thema’s en de randvoorwaardelijke 

thema’s van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg.  

Het Kwaliteitsverslag 2020 is in concept voorgelegd aan de commissie Kwaliteit & 

Veiligheid van de raad van toezicht. De reflectie van deze commissie is opgenomen op 
pagina 25.   

 
Het Kwaliteitsverslag 2020 wordt besproken met de volgende partijen: 

- de Ondernemingsraad van Zorggroep Drenthe; 
- de Centrale cliëntenraad van Zorggroep Drenthe; 

- twee collega zorgorganisaties uit het lerend netwerk in Drenthe; 

- het management van Zorggroep Drenthe. 
 

 
 

  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 



3 
Kwaliteitsverslag 2020  

Inhoud 
 

Voorwoord ........................................................................................................ 2 
Inhoud .............................................................................................................. 3 
Inleiding ........................................................................................................... 4 
1. Profiel van de organisatie ............................................................................... 5 

1.1 Missie, Visie en strategie ............................................................................... 5 
1.2 Doelgroepen en omvang ............................................................................... 5 
1.3 Werkgebied, locaties, zorgomgeving en bestuursstructuur ................................. 6 

2. Kwaliteitsthema’s .......................................................................................... 9 
2.1 Persoonsgerichte zorg .................................................................................. 9 
2.2 Wonen en welzijn....................................................................................... 11 
2.3 Veiligheid ................................................................................................. 13 
2.4 Leren en werken aan kwaliteit ..................................................................... 16 
2.5 Leiderschap, governance en management ..................................................... 17 
2.6 Personeelssamenstelling ............................................................................. 18 
2.7 Gebruik van hulpbronnen ............................................................................ 20 
2.8 Gebruik van informatie ............................................................................... 23 

3. Verbeterparagraaf ........................................................................................ 24 
3.1 Waardigheid en trots op locatie .................................................................... 24 
3.2 Verwonderteams........................................................................................ 24 

4. Reflectie commissie Kwaliteit & Veiligheid op 2020 ..................................... 25 

 

Bijlage 1: Evaluatierapporten Project Waardigheid en trots op locatie ............. 27 
Bijlage 2: Samen leren en ontwikkelen door inzet van technologie .................. 28 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 



4 
Kwaliteitsverslag 2020  

 

Inleiding 
 
Zorggroep Drenthe streeft naar een mooie dag en een waardevol leven voor haar 

bewoners en cliënten. Daarom bieden wij respectvolle en kwalitatief hoogwaardige zorg- 
en dienstverlening. Bewoner en cliënten kunnen bij ons rekenen op de juiste 

zorgverlening op het juiste moment, waarbij programma’s voor welzijn en 
dienstverlening servicegericht aansluiten op hun wensen, en zo bijdragen aan die mooie 

dag die we samen willen realiseren.  

Zorggroep Drenthe wil niet alleen een mooie dag voor haar bewoners en cliënten, maar 
ook voor haar professionals. Zo bieden wij ruimte aan medewerkers om samen te leren 

en verbeteren en samen te werken voor een mooie dag, ongeacht waar men werkt.    

 

Met de genoemde missie en visie voor ogen, kijken we terug op 2020. Het was een jaar 

waarin de wereld te maken kreeg met de covid-19 pandemie. Dit had een grote weerslag 
op Zorggroep Drenthe. De aandacht was vooral gericht op het realiseren van een veilige 

woon- en leefomgeving voor onze bewoners en cliënten en een veilige werkomgeving 

voor onze medewerkers. Met vereende inzet, ook in de avonduren en in het weekeind, 
slaagden wij erin om in de eerste helft van 2020 het covid-19 virus buiten de muren van 

onze locaties te houden. De overheid vroeg ons in de periode eind maart tot en met 
halverwege juni 2020 om de locaties gesloten te houden voor bezoek. Een ingrijpende 

maatregel voor iedereen die daarbij betrokken was. Als één van de eerste VVT-
organisaties in de provincie Drenthe introduceerden wij de ‘1,5 meter samenleving’ in 

onze organisatie. Ook richtten wij een eigen covid-19 teststraat in waardoor wij veel rust 
wisten te creëren voor onze medewerkers wanneer zich een verdenking op besmetting 

met het covid-19 virus voordeed.  

 

Helaas werd Zorggroep Drenthe in de tweede helft 2020 geconfronteerd met 

(verdenkingen van) besmettingen met het covid-19 virus van bewoners en cliënten 

enerzijds en medewerkers anderzijds. Dit leidde op gezette momenten tot het uit 
voorzorg instellen van quarantaine of isolatie, het dragen van (aanvullende) persoonlijke 

beschermende middelen (PBM) en naasten en vrijwilligers vragen om bezoek en 
aanwezigheid in de locaties uit te stellen. Deze periode was vele malen spannender, en 

intensiever dan de periode van de eerste golf in de eerste helft 2020 waarin wij er nog in 
slaagden om het covid-19 virus buiten onze muren te houden. Tijdens de tweede golf 

sloeg het covid-19 virus om zich heen, onzichtbaar sluipend, het raakte bewoners, 

cliënten en medewerkers.  

 

De covid-19 pandemie heeft gemaakt dat we onze ambitie voor 2020 niet volledig 
hebben kunnen realiseren. De aandacht ging veel meer uit daar de dagdagelijkse 

kwaliteit van onze zorg- en dienstverlening in relatie tot de veiligheid van onze bewoners, 
cliënten, medewerkers en vrijwilligers. Tegelijkertijd heeft Zorggroep Drenthe 

(desondanks) belangrijke stappen gezet in het samen lerend verbeteren.  

Dit kwaliteitsverslag geeft relevante stappen weer die in 2020 zijn gezet. Hierbij wordt de 
structuur van het kwaliteitsplan 2020-2021 gevolgd. In de verbeterparagraaf worden 

diverse verbeterprojecten beschreven die de hele organisatie betreffen.  
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1. Profiel van de organisatie  

 
1.1 Missie, Visie en strategie  

De missie van Zorggroep Drenthe is een waardevol leven voor haar bewoners en cliënten 

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

cliënten zien kansen en ervaren ruimte voor hun welbevinden.    

 

Een waardevol leven met respectvolle en kwalitatief 

hoogwaardige zorg- en dienstverlening. 

   

   
Bewoners en cliënten en hun naasten ervaren dat de zorg- en dienstverlening bij 

Zorggroep Drenthe op hoogwaardig niveau zijn geregeld. Zo kunnen bewoners en 
cliënten zolang mogelijk hun eigen leven leiden, betekenisvol zijn voor hun omgeving en 

waardering vinden. Dit alles in 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 onze zorg- en dienstverlening is om bewoners en cliënten zo lang 

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

op maat geboden door aanvullende (zorg)producten en diensten te leveren. Wanneer 
een verhuizing naar een locatie van Zorggroep Drenthe echt noodzakelijk is, streven wij 

ernaar om samen de overgang van een leven zónder zorg naar een leven mét zorg zo 
gemakkelijk mogelijk op elkaar te laten aansluiten en zo 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 bewoner of cliënt als 
mens en de bewoner of cliënt centraal te stellen wordt het fundament van respectvolle 

en kwalitatief hoogwaardige zorg- en dienstverlening gelegd. Bewoner en cliënten 

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

ondersteuning van de zelfzorggewoontes en de eigen regievoering.   

De kernwaarden van Zorggroep Drenthe stellen medewerkers in staat 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. 

 

Onze kernwaarden zijn een leidraad bij alles wat we doen. Ze geven richting aan hoe we 

met elkaar, onze bewoners, cliënten en onze partners in de (zorg)keten willen omgaan. 

 

1.2 Doelgroepen en omvang 
Zorggroep Drenthe bood in 2020 intramurale zorg aan, onderverdeelt in cliënten met 

behandeling, bewoners en cliënten zonder behandeling. Binnen de locaties De Vijverhof, 

Symphonie, Spectrum en Mozaiek wordt naast verzorgingshuiszorg ook verpleeghuiszorg 

verleend in samenwerking met de specialist ouderengeneeskunde.  
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Algemene identificatiegegevens 

Naam verslag leggende rechtspersoon   Stichting Zorggroep Drenthe Holding 
Adres        Industrieweg 15 

Postcode       9402 NP 
Plaats        Assen 

Telefoonnummer      0592-331232 
Kamer van Koophandel     41020216 

Email        info@zorggroepdrenthe.nl 

Internet       www.zorggroepdrenthe.nl 
 

 
Wlz-functies geleverd door het concern 

Functie  

 

Ja/Nee 

Verblijf inclusief behandeling Ja 

Verblijf exclusief behandeling Ja 

Extramurale behandeling Ja 

 

 
Doelgroepen cliënten Wlz-zorg 

Doelgroep 

 

Ja/Nee 

Somatische aandoening of beperking Ja 

Psychogeriatrische aandoening of 
beperking 

Ja 

Psychiatrische aandoening Ja1 

Lichamelijke handicap Nee 

Verstandelijke handicap Nee 

Zintuigelijke handicap Nee 

Communicatieve stoornis Nee 

Psychosociale problemen Nee 

 

 

1.3 Werkgebied, locaties, zorgomgeving en bestuursstructuur  

Stichting Zorggroep Drenthe verleent zorg- en dienstverlening in zeven locaties2 en een 

appartementencomplex waarin tevens een Zorghotel (Zorghotel Assen) is gevestigd in 

de provincie Drenthe. Daarnaast heeft Zorggroep Drenthe een Centraal Bureau in 

Assen. Onder de zorgverlening die wordt geboden vallen: Wlz-zorg, huishoudelijke 

verzorging, persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding, behandeling en verblijf. 

Zes van de negen gebouwen zijn in eigendom van Zorggroep Drenthe.   

 

De juridische structuur is een stichtingsvorm 

Onder Stichting Zorggroep Drenthe Holding, hierna te noemen Zorggroep Drenthe, vallen 
op 31 december 2019 een viertal stichtingen: 

 

 

 
1 Op basis van veranderende wet- en regelgeving is een aantal cliënten met een Wmo-indicatie woonachtig  

   in één van de Wlz-locaties. 
2 Halverwege het jaar is afscheid genomen van serviceflat De Amstel in Assen. 

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

Stichting Zorggroep Drenthe Holding

http://www.zorghotelassen.nl/
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Erkende zorgfuncties 

Huishoudelijke verzorging, persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding, behandeling 
en verblijf zijn erkende zorgfuncties die bij Zorggroep Drenthe worden geboden. 

Genoemde zorg wordt in principe verleend aan ouderen. 
 

Kernactiviteiten Wlz zorg 

Tijdens een duurzaam verblijf komen bewoners en cliënten permanent in een locatie 

wonen. Het gaat dan vooral om bewoners en cliënten voor wie het niet mogelijk is 

zelfstandig te blijven wonen, bijvoorbeeld als er continu toezicht nodig is, omdat er 
geregeld zorg op afroep nodig is of omdat er zoveel zorg nodig is dat dit thuis niet meer 

te regelen valt. Hieronder valt zorg aan ouderen met een indicatie voor huishoudelijke 
verzorging, persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding en verblijf.  

 

Intramurale verpleeghuiszorg 

Verpleeghuiszorg wordt geboden aan cliënten met meer complexe zorgvragen waarvoor 
meer uitgebreide zorg of verpleging nodig is. Het kan dan gaan om cliënten met 

lichamelijke problemen en beperkingen. Een andere groep cliënten wordt bij het stijgen 
van de leeftijd geconfronteerd met geestelijke achteruitgang of dementie. Dan is er 

psychogeriatrische zorg nodig. Bij verpleeghuiszorg is de specialist ouderengeneeskunde 
de hoofdbehandelaar. Ook kunnen verschillende disciplines, zoals psycholoog en medisch 

maatschappelijk werkende, bij de zorgverlening betrokken worden. Er vindt 

multidisciplinair afstemming plaats om in overleg met de cliënt en/of diens naaste(n) 
goede afspraken te maken over de benodigde behandeling, verzorging en begeleiding. 

 

Bestuursstructuur 

De bestuursstructuur van Zorggroep Drenthe bestaat uit een raad van toezicht en een 
raad van bestuur. Het bestuur van de Stichting en daarmee de eindverantwoordelijkheid 

is opgedragen aan de raad van bestuur. De raad van toezicht heeft tot taak toezicht te 
houden op het beleid van de raad van bestuur en op de algemene gang van zaken in de 

Stichting. De raad van toezicht staat de raad van bestuur met raad terzijde, kan op eigen 
initiatief advies uitbrengen aan de raad van bestuur, indien zij dit uit hoofde van zijn 

toezichthoudende en adviserende taak gewenst acht. De raad van toezicht vervult de 

werkgeversfunctie voor de raad van bestuur. 
 

Locaties 

Zorggroep Drenthe kent de volgende locaties: 

- Messchenstaete inclusief het Zorghotel Assen in Assen 
- De Noorderkroon in Roden 

- De Wenning in Rolde 
- Spectrum in Beilen 

- Symphonie in Eelde 
- Mozaiek in Zuidlaren 

- De Vijverhof in Assen 
- De Amstelflat3 in Assen 

 

Deze locaties kennen de volgende opbouw in hiërarchische structuur:  
medewerker, operationeel leidinggevende, manager en raad van bestuur. 

 
 

 
 

 
 

 
3 Van serviceflat De Amstel in Assen werd halverwege het jaar afscheid genomen. De bewoners met een  

  intramurale zorgvraag van deze locatie verhuisden naar elders, voor een belangrijk deel binnen Zorggroep  

  Drenthe. 
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Behandeldienst 

Zorggroep Drenthe heeft een eigen behandeldienst die in 2020 bestaat deze uit: 

* 1e geneeskundige, tevens Wzd-arts 
* Specialisten ouderengeneeskunde; 

* (Basis-/huis)artsen;  

* Verpleegkundig consulent wond- & decubituszorg; 
* Medisch secretaresse; 

* Fysiotherapeuten; 
* Ergotherapeuten; 

* Logopedist; 
* Diëtistes; 

* Psychologen; 
* Medisch maatschappelijk werkende, tevens functionaris Ouderenmishandeling en 

Huiselijk Geweld;  

* Geestelijk verzorger; 
* Tandartsen in onder aanneming. 

 
De Behandeldienst wordt ingezet binnen de verpleeghuiszorg op eerdergenoemde 

locaties. De Behandeldienst wordt aangestuurd door de 1e geneeskundige die 
verantwoording aflegt aan de raad van bestuur. 

 

Centraal Bureau 

De ondersteunende diensten van Zorggroep Drenthe zijn georganiseerd in het Centraal 
Bureau. Er is een aantal diensten die alle stichtingen binnen de holdingstructuur 

ondersteunen: Personeelsplanbureau, Zorgservicebureau, Control & Financiën, Service 

bedrijf, Technische Dienst, Informatiemanagement & ICT, HRM, Kwaliteitsbureau, 
Secretariaat en Marketing & Communicatie.  
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2. Kwaliteitsthema’s 

 

2.1 Persoonsgerichte zorg 

Zorggroep Drenthe richt zich met betrekking tot het aspect zorg, specifiek 

persoonsgerichte zorg en ondersteuning, op de volgende thema’s:  
- Compassie: de bewoner/cliënt ervaart nabijheid, vertrouwen, aandacht en begrip.  

- Uniek zijn: de bewoner/cliënt ervaart een eigen identiteit.  
- Autonomie: de bewoner/cliënt ervaart een eigen regie over leven en welbevinden.  

- Zorgdoelen: vastgelegde afspraken (en inspraak bij) de doelen ten aanzien van 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 bewoner/cliënt het 

uitgangspunt zijn van de te verlenen zorg. Eventuele gevoelens van (on)tevredenheid 
van bewoners, cliënten of diens naasten zijn door leidinggevenden besproken en daar 

waar passend ter lering gecommuniceerd. De bewoner/cliënt of diens naasten worden 
actief betrokken bij het maken van afspraken. Met betrekking tot 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 bewoner/cliënt actief wordt betrokken bij het opstellen van afspraken 
 

Beoogde doelen voor 2020 (zie kwaliteitsplan 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 bewoner/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 bewoners/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 operationeel leidinggevenden faciliteren.  

- Iedere cliënt beschikt over één aanspreekpunt (EVV’er) namens het team. 

- Implementatie nieuw ECD. 
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Resultaten in 2020 

Belevingsgerichte zorg 

- Cliënttevredenheid: Zorggroep Drenthe heeft een extern tevredenheids-

onderzoek (deelname aan een landelijke Pilot ZorgkaartNederland uitgevoerd 
door ZorgfocuZ) uitgevoerd onder: Cliënten, Verpleeghuiszorg november 2020.   

264 cliënten, netto response 19,7%, gemiddeld cijfer 8,4. 

- ZorgkaartNederland: Daarnaast monitort Zorggroep Drenthe de scores op 

ZorgkaartNederland. Over heel 2020 verzamelde Zorggroep Drenthe 127 

waarderingen (Peildatum 15 februari 2021). De gemiddelde score was 8.4  en 

94% van de respondenten beveelt Zorggroep Drenthe aan.  

- Covid-19 problematiek: Het behalen van de beoogde doelen; locatieberaad, 

workshop ‘De client Zien’, workshop ‘Hoe overleef ik het verpleeghuis?’, het 

instrument ‘Ken je client’ zijn door de covid-19 pandemie helaas in de 

verdrukking gekomen. De aandacht was vooral gericht op het realiseren van 

een veilige woon- en leefomgeving voor onze bewoners en cliënten en een 

veilige werkomgeving voor onze medewerkers. Het realiseren van deze doelen 

zal worden opgepakt zodra de situatie rondom de covid-19 pandemie dit 

toelaat.  

- Kennismonitor Dementie – Ideon: De kennis van zorgmedewerkers omtrent 

dementie en vrijheidsbeperkende maatregelen is in kaart gebracht door middel 

van het beantwoorden van vragen in de ‘Kennismonitor Dementie’ van Ideon. 

Ca. 495 (facilitaire)medewerkers vanuit de locaties: Mozaiek, De Vijverhof, 

Symphonie en Spectrum beantwoorden deze kennismonitor, welke door experts 

van het Radboudumc is gevalideerd en door de V&VN is geaccrediteerd voor 

medewerkers die ingeschreven staan in het Kwaliteitsregister van de V&VN. 

De coaches dementie en onbegrepen gedrag (zie welzijnscoaches bij werkelijke 

resultaten 2020 bij kwaliteitsthema wonen en welzijn op pagina 11) zorgen 

voor kennisoverdracht over dementie, dit sluit aan bij het vervolgtraject op de 

Kennismonitor Dementie van Ideon.  

- Aanspreekpunt: De functiemix binnen onze locaties is verrijkt met de 

introductie van de eerst verantwoordelijke verzorgende (EVV). De EVV 

coördineert het gehele zorgproces rondom de bewoner/cliënt en heeft daarover 

afstemming met het zorg- en behandelteam. De EVV is de 1e contactpersoon 

voor familie, verwanten en mantelzorgers en stelt op basis van de indicatie de 

zorgdoelen vast. Hij/zij heeft een belangrijke en nauwlettende coördinerende 

rol, waarbij de zorgdoelen en procesgang nauwkeurig worden gevolgd en 

worden geëvalueerd.  

- Mobiel Verpleegkundig Team: Zorggroep Drenthe is in 2020 gestart met een 

Mobiel Verpleegkundig Team (MVT). Dit team vervult een overstijgende 

verpleegkundige rol en coördineert, bij afwezigheid van de operationeel 

leidinggevenden, de 24-uurs zorg- en dienstverlening. Zij hebben een pro 

actieve bijdrage bij het bevorderen en bewaken van de kwaliteit en continuïteit 

van zorg- en dienstverlening. In de eerste helft 2020 werd het MVT, gezien de 

covid-19 maatregelen, op vaste locaties ingezet in de directe cliëntenzorg. 

Vanaf september 2020 werden zij over locaties heen, organisatie breed, 

ingezet. Het MVT is ook beschikbaar om risicovolle- en voorbehouden 

handelingen op locatie te komen uitvoeren, en heeft een rol bij specifieke 

bijzonderheden en calamiteiten. Het MVT kan 24 uur per dag, 7 dagen per week 

terugvallen op een dienstdoende van de calamiteitendienst van Zorggroep 

Drenthe. 

- Scholing: Het MVT heeft scholing en toetsing van risicovolle- en voorbehouden 

handelingen gevolgd. De triage scholing werd in december 2020 gestart.  
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- Klachtafhandeling: De wijze waarop klachten worden afgehandeld is, in overleg 

met de Centrale cliëntenraad, verder aangescherpt. Inzet is een klacht zoveel 

mogelijk op te lossen daar waar deze ontstaat zonder de mogelijkheid om een 

formele klacht in te dienen te beperken. Deze werkwijze biedt de beste 

mogelijkheden op herstel van de relatie tussen bewoner/cliënt en/of hun 

naasten en medewerkers/Zorggroep Drenthe. 

 

Zorgdoelen: Elektronisch Cliëntendossier (ECD) 

- Implementatie ECD: Zorggroep Drenthe is in 2020 voor haar gehele zorg- en 

dienstverlening overgestapt naar een nieuw ECD, te weten: ONS van Nedap. 

Belangrijk voordeel is dat dit ECD het de bewoner en cliënt mogelijk maakt om 

voor op elk gewenst moment het eigen dossier in te zien. Zij kunnen ook hun 

naasten toegang geven via Caren Zorgt. Daarnaast faciliteert het ECD onze 

medewerkers maximaal in hun methodisch denken en handelen wat hen in staat 

stelt om de best mogelijke zorg- en dienstverlening te bieden aan onze 

bewoners en cliënten. Zo heeft de onvrijwillige zorg een plek in het ECD 

gekregen. 

 

2.2 Wonen en welzijn 

Zorggroep Drenthe richt zich met betrekking tot 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). 
 

 
Beoogde doelen voor 2020 (zie kwaliteitsplan 2020 - 2021) 

- Beschrijving van de woonleefmilieus somatische zorgverlening en 

psychogeriatrische zorgverlening, open psychogeriatrische zorgverlening 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 & beweging, 2. recreatie & ontspanning, 3. rondom 

huis & tuin, 4. zingeving & levensbeschouwing en 5. kunst & cultuur. 
- Organisatie van familieavonden per afdeling/locatie.  

- Organisatie van Zorgcafé locatie breed of overstijgend voor naasten met 
voorlichting en ontmoeting.  
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- Hygiëne en infectiepreventie audits gericht op cliëntenzorg en op de 

schoonmaak van het gebouw. 

- Scholing facilitaire medewerkers wat betreft verschillende cliëntgroepen.  
- Implementatie nieuw ECD. 

 
Resultaten in 2020 

- Participatie: De ontwikkeling van een visie op familieparticipatie is in het eerste 
kwartaal van 2020 afgerond. 

- In 2020 is probleemgedrag c.q. onbegrepen gedrag bij mensen met dementie 

beter geborgd binnen beleid en scholingsprogramma’s. Het doel van een 

dergelijk beleid en scholing is bewust en methodisch om te gaan met dementie 

en onbegrepen gedrag. Dit komt tot uiting in het gebruik van psychofarmaca, 

vrijheidsbeperkende maatregelen en grip op probleemgedrag. De uitvoering 

van het beleid kent een multidisciplinaire aanpak, waarbij de nadruk ligt op de 

inzet van psychosociale interventies en restrictief gebruik van medicatie en 

vrijheidsbeperkende maatregelen. 

- Zorggroep Drenthe heeft in 2020 vaart gemaakt met de implementatie van de 

Wzd. De gesloten afdeling in zowel De Vijverhof als in Symphonie werd in 

2020 geopend. Medewerkers werden gericht geschoold zowel over dementie 

en onvrijwillige zorg en de Wzd. Er werd gericht gestuurd om het zo beperkt 

mogelijk inzetten van vrijwillige zorg. 

- De cliëntvertrouwenspersoon Wzd is in onze organisatie geïntroduceerd. Hier 

kunnen cliënten terecht met vragen en klachten over de inzet van onvrijwillige 

zorg. 

- Welzijnscoaches: In 2020 is tevens visie op welzijn opnieuw besproken 

hetgeen ook heeft geleid tot andere functieprofielen; van activiteiten-

begeleider naar welzijnscoaches en welzijnsmedewerkers. Daarmee wil 

Zorggroep Drenthe haar visie op welzijn verder gestalte geven. In die visie 

staat de behoefte van de bewoner/cliënt op het gebied van zingeving en 

welbevinden centraal De vraag van de bewoner/cliënt gaat om ondersteuning 

bij een plezierige, zinvolle dag op alle gebieden.    

- Coaches dementie & onbegrepen gedrag: Om medewerkers te ondersteunen 

bij het signaleren, interpreteren en rapporteren van onbegrepen gedrag van 

mensen met dementie werkt Zorggroep Drenthe met coaches dementie & 

onbegrepen gedrag. Dit zijn functionarissen die een opleiding toegepaste 

psychologie hebben gevolgd. Daarnaast wordt met een gedrags-

wetenschapper, werkzaam bij Zorggroep Drenthe, de interventiemethodiek 

GRIP geïmplementeerd. Deze functionaris is hier deskundig in en verzorgd hier 

ook scholing in. De kennisoverdracht over dementie sluit aan bij het vervolg-

traject op de Kennismonitor Dementie van Ideon. Hiernaast werd de functie 

van geriatrie verpleegkundige geïntroduceerd. 

- Vijf programmalijnen: Het introduceren van de vijf programmalijnen waar 
welzijnsactiviteiten op gemaakt worden is door de covid-19 pandemie in 

2020/2021 nog onvoldoende uit de verf gekomen. Dit zal in de tweede helft van 
2021 en 2022 de noodzakelijke aandacht krijgen.  

- Organiseren van familieavonden: Het organiseren van familieavonden bleek 
door de covid-19 pandemie helaas niet mogelijk. Zorggroep Drenthe heeft veel 

in het werk gesteld om een ieder (bewoners, cliënten, naasten) op de hoogte te 
houden en de vele berichten en updates werden zeer gewaardeerd. 

- Mantelzorg- en vrijwilligersbeleid: Het beleid rond welzijn, vrijwilligers en 

mantelzorgers is in 2020 nader onder de loep genomen; de noodzakelijke 
verbeteringen zijn ter hand genomen. Belangrijk aangrijpingspunt daarbij is dat 

welzijn en de inzet van activiteiten integraal onderdeel uit maakt van het 
individuele zorg(leef)plan van een bewoner of cliënt.  
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Hiermee wordt de gewenste omslag gemaakt naar welzijn op de individuele 

maat van onze bewoners en cliënten tot stand gebracht. Het managementteam 
heeft het mantelzorg- en vrijwilligersbeleid in het eerste kwartaal van 2020 

vastgesteld. 

- Hygiëne en infectiepreventie audits: In de zomermaanden van 2020 werd door 

Tensen en Nolte audits hygiëne en infectiepreventie uitgevoerd om zo zicht te 

krijgen op de mogelijke/noodzakelijke verbeterpunten om deze vervolgens 

aandacht te geven c.q. door te kunnen voeren. Daarnaast werden bij die 

locaties waar sprake was van een covid-19 uitbraak intern audits uitgevoerd 

teneinde het besmettingsrisico te minimaliseren.  

 

Zorgdoelen: Elektronisch Cliëntendossier (ECD) 

- Implementatie ECD: Zorggroep Drenthe is in 2020 voor haar gehele zorg- en 

dienstverlening overgestapt naar een nieuw ECD, te weten: ONS van Nedap. 

Zie toelichting werkelijke resultaten in 2020 kwaliteitsthema persoonsgerichte 

zorg, Zorgdoelen: Elektronisch Cliëntendossier (ECD). 

 

 

2.3 Veiligheid 

Het doel van Zorggroep Drenthe is om voor een verblijfsomgeving te zorgen waarin 
cliënten veilig kunnen wonen. Met betrekking toto 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 bij cliënten (MIC). Doordat de zorgzwaarte van de doelgroep toeneemt en de 
zorg complexer wordt, werken medewerkers multidisciplinair en methodisch. 

 
Beoogde doelen voor 2020 (zie kwaliteitsplan 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. 
 

Resultaten in 2020 
- Indicatoren voor kwaliteit: Zorggroep Drenthe levert jaarlijks informatie aan bij 

de Openbare Database van het Zorginstituut met betrekking tot de 
basisveiligheidsindicatoren, het kwaliteitsverslag en de Net Promotor Score 

(NPS). 
Naast de drie verplichte basisveiligheidsindicatoren heeft Zorggroep Drenthe 

gekozen voor twee keuze kwaliteitsindicatoren; namelijk decubitus en de 

casuïstiekbespreking Decubitus. 
Zorggroep Drenthe heeft gekozen voor het thema Decubitus omdat Zorggroep 

Drenthe het beleid in 2020 opnieuw heeft aangescherpt (zie het volgende punt 
decubituspreventie). 
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- Decubituspreventie: Het protocol wond- en decubituszorg is herzien.  

Dit protocol is in het managementteamoverleg van 10 maart 2020 (met een 

kleine aanpassing) goedgekeurd en geïmplementeerd.  
In 2020 zijn aandachtsvelders wondzorg aangesteld en geschoold. Zij zijn ook 

verantwoordelijk voor het decubitusbeleid op de afdeling.  
- Gedragsproblemen: Zorggroep Drenthe wil een kwaliteitsverbetering bereiken in 

het omgaan met gedragsproblemen. Het subdoel, het verminderen van het 
psychofarmacagebruik, is gerealiseerd. Zo werd de onvrijwillige zorg met meer 

dan 50% teruggedrongen, daalde de inzet van psychofarmaca in 2020 naar 
22,2 %, ruim binnen de norm in Nederland. Ook het aantal geweldincidenten 

nam in 2020 af met meer dan 80% van 29 incidenten in Q1 2021 naar 4 
incidenten in Q4 2020. 

- MIC: In 2020 is het MIC beleid herzien. In totaal zijn er 2.422 MIC meldingen 

geregistreerd in 2020. In 2020 is het aantal valincidenten is met 52 meldingen 
afgenomen. De daling zet, ondanks de covid-19 pandemie, door. Met name 

valincidenten en incidenten die worden veroorzaakt door agressie namen af. 
Voor 2021 richt Zorggroep Drenthe op vermindering van haar medicatie 

incidenten door het medicatieproces te analyseren om zo op het spoor te komen 
van mogelijkheden tot verbetering.  

 
In de tabel 1 is het aantal meldingen weergegeven voor de verschillende 

intramurale locaties van Zorggroep Drenthe. 

 

Tabel 1. Totaal aantal gemelde incidenten in 2018, 2019, 2020 intramuraal 

Locatie 2018 2019 2020 

De Amstel4 199 106 21 

De Vijverhof 714 648 837 

De Wenning 51 83 97 

Messchenstaete 48 87 60 

Mozaiek 589 331 443 

De Noorderkroon 147 113 185 

Spectrum 492 474 307 

Symphonie 555 569 472 

Totaal Zorggroep Drenthe 2.795 2.474 2.422 

 

Tabel 2. Totaal aantal meldingen per categorie in 2018, 2019 en 2020 intramuraal 

Categorie 2018 2019 2020 

Vallen 1.288 1.056 910 

Medicatie 1.118 1.004 1.069 

Agressief gedrag 195 175 118 

Stoten / knellen / botsen 6 10 26 

Vermissing 10 13 11 

Inname gevaarlijke stof 0 3 1 

Verbranden 0 0 0 

Geweld tussen cliënten  0 0 41 

Anders 178 210 246 

Totaal Zorggroep Drenthe 2.795 2.471 2.422 

 

 
4 Van serviceflat De Amstel in Assen werd halverwege het jaar afscheid genomen. De bewoners met een  

  intramurale zorgvraag van deze locatie verhuisden naar elders, voor een belangrijk deel binnen Zorggroep  

  Drenthe. 
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De Vijverhof: Deze locatie heeft in 2020 te maken gehad met een forse 

incidenten stijging ten opzichte van 2019 (stijging is 189). De stijging wordt 
veroorzaakt door medicatie incidenten. Deze forse toename van de incidenten 

begint vooral in het tweede kwartaal van 2020 (de eerste piek van de covid-19 
pandemie) maar trekt ook door in de rest van het covid-19 jaar.   

De Wenning: Bij deze locatie is het aantal incidenten voor 2020 ten op zichte 
van 2019 licht gestegen (met 14 incidenten). Met een gemiddelde van 8 

incidenten per maand heeft De Wenning 2 maanden gehad waarin het aantal 
incidenten flink is toegenomen. In 1 maand zijn er flink meer medicatiefouten 

gemaakt. Hier heeft de teamcoördinator een plan van aanpak op gemaakt. In 
september en oktober 2020 heeft De Wenning flink meer valincidenten gehad. 

Ook hier is de daling reeds ingezet. 

Mozaiek: Deze locatie had in 2020 te maken met een stijging van 112 
incidenten ten op zichte van 2019. Vooral door gedragsproblematiek werd 

agressie en geweld vaker gemeld. Het aantal valincidenten nam toe. En ook 
incidenten betreffende stoten, knellen en botsen nam toe.    

De Noorderkroon: Deze locatie kende een toename van 72 incidenten ten 
opzichte van 2019. Het gehele jaar (2020) bleef het aantal medicatie incidenten 

aan de hoge kant. Flinke inspanningen hebben er voor gezorgd dat er een 
dalende trend is ingezet. Desalniettemin zet Zorggroep Drenthe breed in op een 

plan van aanpak om medicatie incidenten fors te verminderen.     

- Calamiteitenonderzoek: 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 calamiteiten-
onderzoek. 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. In 2020 zijn drie PRISMA onderzoeken uitgevoerd, 

alleen onder leiding van een extern voorzitter. De onderzoeken in combinatie 
met aangeleverde verbeterpunten hebben voldoende handvatten geboden om 

de zorg- en dienstverlening daar waar nodig aan te scherpen en te verbeteren. 
Medewerkers die deelnamen aan de PRISMA onderzoeken is na de interviews 

gevraagd hoe de ervaring was waarbij alle medewerkers aangaven de 
interviews als ‘een prettig en open gesprek tussen collega’s’ te hebben ervaren.  

- Bekwaamheidsregistraties in het 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. Op dit moment zijn 
bij Zorggroep Drenthe 44% van de verzorgenden IG en 69% van de 

verpleegkundigen aangemeld voor dit kwaliteitsregister. 
- Individuele scholingsvragen medewerkers in kaart brengen: In de periode 

september-oktober 2020 is de scholingsbehoefte door het Opleidingscentrum, in 
afstemming met afdeling HRM, opgehaald en vervolgens verwerkt. Dit proces 

vraagt om verbetering, maar door de covid-19 crisis heeft Zorggroep Drenthe 
dit in 2020 geen prioriteit gegeven. 

- Gerichte training onbegrepen gedrag: Zie coaches dementie & onbegrepen 

gedrag onder thema Wonen en Welzijn.  
- Opleidingsmanagementsysteem (OMS): Ten aanzien van de implementatie van 

OMS hebben in 2020 de nodige voorbereidende werkzaamheden plaats-
gevonden. De invoer van relevante data en het ontwerpen van digitale 

workflows zijn ontwikkeld, zodat we dit onderdeel in 2021 daadwerkelijk in 
gebruik kunnen nemen.  
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Zorgdoelen: Elektronisch Cliëntendossier (ECD)  

- Implementatie ECD: Zorggroep Drenthe is in 2020 voor haar gehele zorg- en 
dienstverlening overgestapt naar een nieuw Elektronisch Cliënten Dossier 

(ECD), ONS van Nedap. Zie toelichting werkelijke resultaten in 2020 
kwaliteitsthema  persoonsgerichte zorg Zorgdoelen: Elektronisch 

Cliëntendossier (ECD).  
 

 

2.4 Leren en werken aan kwaliteit 

Om voor bewoners en cliënten een zo goed en veilig mogelijke woon- en leefomgeving te 
creëren, is samen leren en werken aan kwaliteit essentieel. 

 
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. 

  

 
Beoogde doelen voor 2020 (zie kwaliteitsplan 2020 - 2021) 

- Implementatie KMS.  
- Implementatie documentbeheersysteem.  

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

Resultaten in 2020 

- Kwaliteitsmanagementsysteem (KMS): Zorggroep Drenthe is in 2020 een her 
implementatie van het KMS gestart. Dit doet zij in het kader van ISO 9001 – 2015 

(zoals hieronder bij audit ISO 9001 beschreven is).  
- Documentbeheersysteem (DMS): Zorggroep Drenthe wilde haar DMS ontwikkelen 

in een SharePoint-omgeving. Omdat dit tot aanzienlijke, aanvullende licentie-

kosten zou leiden is besloten tot herinrichting van bestaande Kerio. Deze 
herinrichting was gericht op de actualisatie van de documenten, de inrichting van 

een werkwijze waarbij deze documenten actueel blijven en een dusdanige 
inrichting dat de gebruiker op simpele wijze de juiste documenten kan vinden die 

gaan over 'hoe wij dingen doen' binnen onze organisatie. In mei 2020 is 
Zorggroep Drenthe gaan werken met een opgeschoonde DMS.  

- Intern leernetwerken: Het opzetten van intern leernetwerken bij Zorggroep 
Drenthe is het afgelopen jaar door de covid-19 pandemie onvoldoende uit de verf 

gekomen. Dit zal in de tweede helft van 2021 en in 2022 de noodzakelijke 

aandacht krijgen. 
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- Audit ISO 9001: Zorggroep Drenthe is een zorgorganisatie. Wij maken afspraken 

en leveren zorg- en dienstverlening zoals:  

▪ Bewoners en cliënten zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving te 
laten wonen;  

▪ De aspecten wonen, welzijn en zorg leveren met veel ruimte voor 
persoonlijke aandacht, betrokkenheid en respect voor leefgewoonten; 

▪ Door aandacht te hebben voor bewoners en cliënten als mens en hen 
centraal te stellen wordt het fundament van goede zorg- en 

dienstverlening gelegd, vereist continue gezamenlijke aandacht aan het 
samen lerend verbeteren. 

Om continue aandacht te hebben voor samen lerend verbeteren is de ISO 9001: 
2015 een uitkomst. Ter voorbereiding van het certificeringstraject werd eind 2020 

een nulmeting verricht. Deze nulmeting vormt de basis voor het programma 2021 

richting ISO-certificering.  
  

 

2.5 Leiderschap, governance en management 

Onder leiderschap, governance en management wordt het beleggen van 
verantwoordelijkheid, besluitvorming en risicomanagement verstaan. Ook strategische, 

statutaire en financiële verplichtingen zijn hier onderdeel van. 
 

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. 

 
 

Beoogde doelen voor 2020 (zie kwaliteitsplan 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 managementteam.  

- Inspiratiesessies ‘integraal werken en support’ voor de primaire- en secundaire 
processen. 

 
 

Resultaten in 2020 

- Leiderschap: Om haar operationele aansturing te versterken heeft Zorggroep 

Drenthe in juni 2020 haar visie op leiderschap uitgewerkt en met positief advies 

van de Ondernemingsraad het besluit genomen om de functies van operationeel 

leidinggevenden binnen de gehele organisatie te herzien.  

- Doorontwikkeling functie teamleider: Vervolgens zijn met alle operationeel 

leidinggevenden in de periode juni tot en met september 2020 gesprekken 

gevoerd over de visie op leiderschap, het nieuwe profiel van de nieuwe functie 

teamcoördinator, en de werving- en selectieprocedure in de periode oktober tot 

en met december 2020.  
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We kijken positief terug op de invoering van deze nieuwe functie. Ondanks het 

feit dat een substantieel aantal nieuwe operationeel leidinggevenden is 

aangesteld, ten tijde van een covid-19 crisis, bleef stabiliteit in de operationele 

aansturing van Zorggroep Drenthe gewaarborgd.  

- Leiderschapsontwikkeltraject: Om aandacht te schenken aan eigenaarschap en 

taakverantwoordelijkheid worden alle leidinggevenden in 2021 een 

leiderschapsontwikkeltraject aangeboden. Interne scholingen over HRM, 

kwaliteit en financiën maken deel uit van dit ontwikkeltraject.  

 

2.6 Personeelssamenstelling 

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

het medewerkersbestand belangrijk. Zorggroep Drenthe investeert in de kwaliteit en 
kwantiteit van medewerkers. Een doel hierbij is om vaardigheden en competenties te 

laten aansluiten bij de wensen en behoeften van de bewoners en cliënten. 
 

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. 

 
  

Beoogde doelen voor 2020 (zie kwaliteitsplan 2020 - 2021) 
- Verdere implementatie functiemix V&V.  

- Doorontwikkeling van de functie activiteitenbegeleider. 

- Implementatie capaciteitsplanningsinstrument voor operationeel leiding. 
- Ontwikkelplan per team.  

- Persoonlijk ontwikkelplan per medewerker.  
- Implementeren opleidingsmanagementsysteem (OMS).  

- Realisatie strategische personeelsplanning. 
 

 
Resultaten in 2020 

Met betrekking tot personeelssamenstelling is 2020 gewerkt met werkgroepen gericht 

op het binden & boeien van medewerkers, verzuim & preventie en werving & selectie. 
Daarnaast wordt strategische personeelsplanning verder ontwikkeld. Het project 

functiehuis (van taakgerichte naar resultaatgerichte functiebeschrijvingen) werd in 
2020 voortgezet.  

- Functiehuis/functiemix:  In 2020 is een start gemaakt met de implementatie 

van de EVV-functie. Deze voor Zorggroep Drenthe nieuwe functie borgt de 

regievoering van de zorg rond de bewoner of cliënt en is een belangrijke 

schakel tussen de bewoner of cliënt, diens netwerk en het zorg- en 

behandelteam.  
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Met deze nieuwe functie wordt een volgende impuls gegeven aan de continue 

verbetering waar Zorggroep Drenthe voor staat. Naast deze functie is ook 

geïnvesteerd in nieuwe specialistische functies te weten de geriatrie 

verpleegkundige en de coach dementie & onbegrepen gedrag. Deze nieuwe 

functies zijn onontbeerlijk gelet op de toenemende complexiteit van de 

zorgvraag. 

- Doorontwikkeling van de functie activiteitenbegeleider: In 2020 is tevens de 

visie op welzijn opnieuw besproken hetgeen ook heeft geleid tot andere 

functieprofielen; van activiteitenbegeleider naar welzijnscoaches en 

welzijnsmedewerkers. Daarmee wil Zorggroep Drenthe haar visie op welzijn 

verder gestalte geven. In die visie staat de behoefte van de bewoner/cliënt op 

het gebied van zingeving en welbevinden centraal. De vraag van de bewoner/ 

cliënt gaat om ondersteuning bij een plezierige, zinvolle dag op alle gebieden. 

- Implementatie capaciteitsplanningsinstrument: Ten einde te kunnen anticiperen 

op de steeds wisselende zorgvraag van onze bewoners en cliënten is in 2020 

een capaciteitstool ontwikkeld en geïmplementeerd waarmee op teamniveau 

kan worden bepaald welke formatie per deskundigheidsniveau noodzakelijk is 

om de noodzakelijke zorg te leveren. Dat sluit aan bij de behoefte van de 

organisatie om aan de hand van betrouwbare managementinformatie de 

organisatie te kunnen besturen. Daartoe is achter de schermen gewerkt aan de 

inrichting van een BI-tool waarmee ook op teamniveau de resultaten inzichtelijk 

worden gemaakt. Daarmee is ook het pad geëffend om in 2021 een start te 

maken met het thema strategische personeelsplanning waarover in 2020 in 

beleidsmatige zin is nagedacht. 

- Ontwikkelplan per team: Er is gewerkt aan de ontwikkeling van een nieuw 

instrument waarmee de jaarlijkse gesprekkencyclus (persoonlijke ontwikkeling) 

wordt vormgegeven. Gekozen is om aan te sluiten bij het huis van 

werkvermogen, waarmee tevens een brug wordt geslagen naar duurzame 

inzetbaarheid van onze medewerkers. In besluitvorming is deze nieuwe 

methodiek inmiddels geagendeerd bij de Ondernemingsraad zodat verdere 

implementatie in 2021 kan plaatsvinden.  

- Persoonlijke ontwikkeling: Deskundigheidsbevordering is een belangrijk thema 

binnen zorggroep Drenthe. De ambities op dit terrein konden vanwege de 

covid-19 problematiek niet volledig worden waargemaakt. Geruime tijd 

moesten keuzes gemaakt worden welke scholing wel en welk geen doorgang 

kon vinden. Daarbij kon vanwege de relatief hoge werkdruk minder van onze 

medewerkers gevraagd worden. Desondanks heeft de kwaliteit van verpleeg-

technische handelingen een impuls gekregen door de relevante key-players in 

de organisatie op dit terrein extern te laten toetsen. Daarnaast is aandacht 

besteed aan triageren en de toepassing van de Wzd. Het Opleidingscentrum 

werkt vanaf 2020 vanuit een vernieuwde visie op leren en ontwikkelen en 

daarmee vanuit de nieuwe functies praktijkexperts en adviseur leren & 

ontwikkelen. Met die nieuwe functies wordt tevens een ander beroep gedaan op 

werkbegeleiders op locaties. Ook hen is daarom extra scholing op dit terrein 

geboden. 

- Digitaal personeelsdossier: De inrichting van een digitaal personeelsdossier is 

door onderbezetting en andere prioriteitstelling doorgeschoven naar 2021. 

- Opleidingsmanagementsysteem (OMS): Ten aanzien van de implementatie van 

OMS hebben de nodige voorbereidende werkzaamheden plaatsgevonden in de 

inrichting; de invoer van relevante data en het ontwerpen van digitale 

workflows zodat we dit onderdeel in 2021 daadwerkelijk in gebruik kunnen 

nemen.  
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- Strategische personeelsplanning: Zorggroep Drenthe heeft zich 2020 gericht op 

de ontwikkeling van een bij onze organisatie passende capaciteitstool, die 

vervolgens in de organisatie is geïntroduceerd. Deze tool stemt de zorgvraag en 

personeelsbehoefte op elkaar af en legt daarmee een belangrijke basis voor de 

verdere ontwikkeling van strategische personeelsplanning. 

Daarnaast heeft Zorggroep Drenthe in 2020 een nieuw roosterbeleid ontwikkeld 

welke in 2021 geïmplementeerd gaat worden. In dat roosterbeleid worden de 

uitgangspunten van gezond roosteren vertaald naar de dagelijkse praktijk.  

- Risico-inventarisatie & evaluatie (RI&E): In 2020 is een RI&E gehouden. Aan de 

hand hiervan is een plan van aanpak opgesteld. De uitvoering daarvan is in 

2020 gestart. Hiernaast is de geconstateerd dat de ervaren werkdruk hoog is 

als gevolg van de covid-19 problematiek. Medewerkers konden ten tijde van en 

na afloop covid-19 uitbraken een beroep doen op psychosociale hulp. Het 

werken in PBM was in 2020 regelmatig nodig. Om bewoners en cliënten te 

beschermen, maar ook ter bescherming van medewerkers. Het maakte het 

werken veilig, maar ook extra zwaar. 

- Re-integratie en arbeidsongeschiktheid: In 2020 hebben zorginstellingen in 

Nederland te maken met een hoog verzuim. Zorggroep Drenthe is daarop geen 

uitzondering. Verzuim blijft een aandachtspunt in de organisatie en de 

aanwezigheid van het covid-19 virus heeft dat alleen maar doen toenemen. 

Enerzijds kon minder aandacht worden besteed aan preventie, anderzijds 

werden vanzelfsprekend ook medewerkers, ondanks bescherming, geveld door 

dit virus. Gedurende het hele jaar was het verzuimpercentage daarom hoog.  

 

 

2.7 Gebruik van hulpbronnen 

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

makkelijker kunnen maken. Aanwezigheid van de juiste randvoorwaarden om kwalitatief 
goede verpleeghuiszorg te bieden, en de wijze waarop hulpbronnen dienend zijn aan het 

primair proces, zijn;  
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. 
 

 

Beoogde doelen voor 2020 (zie kwaliteitsplan 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.  
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Resultaten in 2020 

- Implementatie ECD: Zorggroep Drenthe is in 2020 voor haar gehele zorg- en 

dienstverlening overgestapt naar een nieuw ECD, te weten: ONS van Nedap.  
Zie toelichting werkelijke resultaten in 2020 kwaliteitsthema persoonsgerichte 

zorg Zorgdoelen: Elektronisch Cliëntendossier (ECD). 

- Digitaal personeelsdossier: De inrichting van een digitale personeelsdossier is 

door onderbezetting en andere prioriteitstelling doorgeschoven naar 2021. 

- Opleidingsmanagementsysteem (OMS): Ten aanzien van de implementatie van 

OMS hebben de nodige voorbereidende werkzaamheden plaatsgevonden in de 

inrichting (zie Opleidingsmanagementsysteem onder Personeelssamenstelling).  

- Project Verwonderteams: Begin 2020 is in samenwerking met Interzorg en het 

Drenthe College een start gemaakt met het vormgeven van de Verwonderteams 

en het inplannen van de werkzaamheden. Half maart 2020 werd gestart met het 

'verwonderen' op locatie. Na de eerste dag 'verwonderen' kwam de eerste golf 

Covid-19 om de hoek kijken met een lockdown als gevolg. Het project werd 

daarom tot nader orde stopgezet. Voor de zomer van 2020 werd een voorzichtig 

begin gemaakt met het herstarten van het project. De tweede golf covid-19 

gooide echter roet in het eten en wederom werd het project tot nader orde 

stopgezet. Hierdoor heeft het project uiteindelijk geen doorgang gevonden in 

2020. Een herstart van het project wordt voor 2021 voorzien.  

- Lerend netwerk Drenthe: Zorggroep Drenthe vormt samen met Zorggroep 

Tangenborgh, Zorgcollectief Zuidwest Drenthe (ZZWD), Noord Nederlandse 

Coöperatie van Zorgorganisaties (NNCZ) en De Westerkim een lerend netwerk.  

In 2017 is er een samenwerkingsconvenant opgesteld en ondertekend. 

Afgesproken is dat de kwaliteitsplannen binnen dit netwerk worden gedeeld en 

dat er feedback wordt gegeven op elkaars plannen. 

- Samenwerking met zorgorganisatie Derkshoes in Westerbork: Zorggroep Drenthe 

verleent haar expertise van verpleeghuiszorg psychogeriatrie en somatiek aan 

Derkshoes.  

- Samen Zorg Assen (SZA): De deelnemende partijen zijn; Wilhelmina Ziekenhuis 

Assen (WZA), Huisartsenzorg Drenthe (HZD), Centrale Huisartsendienst Drenthe 

(CHD), huisartsen RHC, UMCG Ambulancezorg, Icare, Interzorg, Derkshoes, 

Zorggroep Drenthe, GGZ Drenthe, gemeente Assen en gemeente Midden-

Drenthe. SZA heeft de ambitie om gezamenlijk de zorg voor kwetsbare ouderen 

in Assen te verbeteren.   

- ZorgNaZorg: Dit is een innovatieve coöperatie van ziekenhuizen en 

zorgorganisaties in Noord Nederland. ZorgNaZorg is ontstaan uit de wens om het 

transferproces vanuit ziekenhuizen naar andere zorgaanbieders te verbeteren.  

- Samenwerking eerstelijnsverblijf: Er wordt samengewerkt met betrekking tot 
eerstelijnsverblijf met Zorggroep Drenthe, Zorggroep Tangenborgh, Noord 

Nederlandse Coöperatie van Zorgorganisaties (NNCZ), De Westerkim, 
Zorgcollectief Zuidwest Drenthe (ZZWD), Treant Zorggroep, Zorggroep Meander, 

Zorgzaak, Icare, Interzorg, Derkshoes, Dignis, Zorggroep Noorderboog, 
Zorggroep Oude Nieuwe Land, Accolade zorg, Herstel Hotel, WZA, Isala-Meppel, 

Proscoop, Landelijke Huisartsenvereniging (LHV) en HZD.  

Drentse huisartsen en ziekenhuizen kunnen met één telefoonnummer een ELV-
bed aanvragen. Alle zorgorganisaties die een ELV-bed aanbieden, of daar juist 

gebruik van willen maken, werken met elkaar samen. Dat resulteert in één 
telefoonnummer én één online capaciteitssysteem voor heel Drenthe, waarin 24 

uur per dag te zien is welke VVT-aanbieder bedden beschikbaar heeft.  
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- Netwerk Dementie Drenthe: Zorggroep Drenthe participeert in het Netwerk 

Dementie Drenthe. Dit netwerk is ontstaan vanuit het Landelijk Dementie 

Programma. Het heeft zich ontwikkeld tot een kwaliteitsnetwerk. Netwerk 

Dementie Drenthe is een samenwerkingsverband van lokale zorgaanbieders en 

gemeenten in de provincie Drenthe, die een samenhangend aanbod in de 

provincie Drenthe willen realiseren.  

- Netwerken palliatieve zorg Drenthe-Steenwijkerland: Het Netwerk Palliatieve 

Zorg is een samenwerkingsverband van zorgaanbieders in een bepaalde regio. 

Het netwerk heeft als doel de zorg voor mensen in de laatste levensfase zo goed 

mogelijk te organiseren. Zorggroep Drenthe participeert in het netwerk regio 

Noord- en Midden Drenthe.  

- Samenwerking met Cosis (zorgaanbieder voor hulp bij een verstandelijke of 

psychische beperking) bij de ondersteuning van de restauratieve en facilitaire 

dienstverlening in De Vijverhof.  

 

Facilitaire zaken 
- Voedselveiligheid: ISO 22000 voedselveiligheid. 

In 2019 is gestart met de implementatie van eisen en randvoorwaarden die het 

kwaliteitskeurmerk ISO-22000 stelt. 

▪ Er is teamleider voedselveiligheid is benoemd die een voedselveiligheidsteam 

heeft samengesteld. 

▪ Er is een HACCP-team samengesteld waarin afgevaardigde zitten van alle 

locaties die onder de scope van ISO 22000 vallen. Dit team heeft als taak de 

implementatie van voedselveiligheid op de locaties verder te begeleiden en te 

monitoren. 

▪ Handboeken inclusief de flowchart diagrammen per deelproces zijn voor alle 

locaties uitgewerkt en worden verder geïmplementeerd. 

▪ Registratieformulieren zijn geüniformeerd zodat de locaties dezelfde 

methodiek van registratie gebruiken. 

▪ Om de voedselveiligheid verder te borgen is er een referentiematrix 

ontwikkeld. Deze matrix beschrijft o.a. de context van de organisatie met 

een stakeholder- en SWOT-analyse. 

▪ In 2020 zijn wederom in alle locaties interne audits gehouden en zijn 

actieplannen gemaakt voor verbetering (PDCA-cyclus). 

▪ In de voorbereiding op de externe audit ISO 22000 voedselveiligheid (welke 

plaats zal vinden in de eerste maanden van 2021) zijn op alle normen van de 

ISO 22000 in 2020 acties ondernomen; met als doel ‘het kunnen waarborgen 

van voedselveiligheid’. 
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2.8 Gebruik van informatie 

Het gebruik van informatie gaat over het gebruik maken van informatie rondom de inzet 
van middelen, voor het leveren, monitoren, en verbeteren van zorg. Het gaat ook over 

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

Ook bij het gebruik van informatie gaat Zorggroep Drenthe uit van het Kwaliteitskader 
Verpleeghuiszorg:  

- Het verzamelen en delen van informatie voor samen leren en verbeteren van kwaliteit. 

- Benutten en optimaliseren van bestaande administratiesystemen.  
- Openbaarheid en transparantie.  

 
Het verzamelen en delen van informatie voor samen leren en verbeteren van kwaliteit 

wordt onder andere gedaan door middel van:  
- Het minimaal één keer per jaar verzamelen/gebruiken van informatie over  

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

Beoogde doelen voor 2020 (zie kwaliteitsplan 2020 - 2021) 
- Implementatie nieuw ECD.  

- Implementatie gebruik BI Portal.  
- Implementatie digitaal medewerkersdossier.  

- Implementatie opleidingsmanagementsysteem (OMS). 

 
Resultaten in 2020 

- Implementatie ECD: Zorggroep Drenthe is in 2020 voor haar gehele zorg- en 

dienstverlening overgestapt naar een nieuw ECD, te weten: ONS van Nedap.  

Zie toelichting werkelijke resultaten in 2020 kwaliteitsthema persoonsgerichte 

zorg Zorgdoelen: Elektronisch Cliëntendossier (ECD). 

- Gebruik BI portal: In mei 2019 heeft AAG een scan gemaakt van de huidige 

sturing en financiële beheersing. Hierbij is gekeken naar de begroting en 

stuurinformatie. Een advies voor een verbetertraject was het resultaat. 

Zorggroep Drenthe heeft dit advies opgepakt. Een van de punten is het werken 

met een BI tool voor Planning & Control.  

Zorggroep Drenthe heeft in 2020 een start gemaakt met implementatie van de 

BI Portal van AAG, de implementatie zit op het moment van publicatie van dit 

kwaliteitsverslag in haar laatste fase. 

- Digitaal personeelsdossier: De inrichting van een digitaal personeelsdossier is 

door onderbezetting en andere prioriteitstelling doorgeschoven naar 2021. 

- Opleidingsmanagementsysteem (OMS): Ten aanzien van de implementatie van 

OMS hebben de nodige voorbereidende werkzaamheden plaatsgevonden in de 

inrichting (zie Opleidingsmanagementsysteem onder Personeelssamenstelling).  
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3. Verbeterparagraaf 

 

3.1 Waardigheid en trots op locatie 
Waardigheid en trots op locatie is een ondersteuningsprogramma voor verpleeghuiszorg-

locaties uit het landelijke programma Thuis in het Verpleeghuis. Dit programma wijst de 

weg voor hoe de verpleeghuiszorg de komende jaren merkbaar en meetbaar moet 

worden verbeterd. Voldoende tijd, aandacht en goede zorg voor alle verpleeghuis-

bewoners, en het leren en verbeteren in de organisatie, dat is de centrale doelstelling 

van het programma. Vilans, het kenniscentrum voor de langdurende zorg, is 

verantwoordelijk voor de uitvoering van het programma in opdracht van het ministerie 

van VWS. 

 

Zorggroep Drenthe neemt hier sinds 2019 met Mozaiek, De Vijverhof en Spectrum. 

Deelname van Symphonie wordt voorzien in 2021.   

 

Op basis van zelfanalyses werd inzicht gekregen in de mate waarin per locatie werd 

voldaan aan de acht thema’s van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. De zelfanalyses 

werden uitgevoerd op Mozaiek (november 2018), De Vijverhof (februari 2019) en 

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

key-players. Het plan van aanpak per locatie werd hierop aangepast.  

Door uiteenlopende omstandigheden zijn de werkzaamheden door de coaches 

Waardigheid en trots pas eind 2019 daadwerkelijk gestart. Door de covid-19 crisis 

hebben deze coaches in 2020 de ondersteuning op maat niet zoals gepland kunnen 

uitvoeren. Veel verbeteractiviteiten heeft Zorggroep Drenthe zonder deze ondersteuning 

vorm en inhoud kunnen geven om zo een sterke(re) basis te leggen bij het concreet 

verbeteren van de zorg- en dienstverlening bij Zorggroep Drenthe zodat beter voldaan 

wordt aan de eisen vanuit het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg.  

De uitslag van deze zelfscans zullen op alle andere locaties zichtbaar zijn. In 2019 zijn 

per locatie plannen van aanpak voor Waardigheid en Trots opgesteld. Deze plannen 
worden per locatie opgesteld. Maar de inhoud betreft voor een groot gedeelte de gehele 

Zorggroep. De Wenning en De Noorderkroon zijn kleine locaties die in de totaal aanpak 
van Waardigheid en Trots worden meegenomen. Het traject loopt tot de eerste helft van 

2021. Op basis van een evaluatie wordt besloten welk vervolg mogelijk c.q. noodzakelijk 
is. 

 

3.2 Verwonderteams  
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 (zie bijlage “Samen leren en ontwikkelen door inzet van technologie). 

 

 

 

 

 

 



25 
Kwaliteitsverslag 2020  

4. Reflectie commissie Kwaliteit & Veiligheid op 2020 
 

Net als voor ieder ander was ook voor de raad van toezicht 2020 een ander jaar dan 

anders. Toezicht houden vraagt om een bepaalde afstand, maar zeker ook om nabijheid 
en betrokkenheid. Dat laatste was beperkt en als het er was, was het digitaal. Fijn dat de 

technische mogelijkheden zo snel en goed geregeld waren door Zorggroep Drenthe, maar 
de raad van toezicht miste het persoonlijk contact. Van afstand hebben we meebeleefd 

en meegeleefd met bewoners, cliënten, verwanten en medewerkers. En met een diepe 
bewondering hebben we ervaren hoe professioneel en veelal met risico voor de eigen 

gezondheid, iedereen binnen Zorggroep zich steeds verder uitrekte om bewoners en 
cliënten te beschermen, te verzorgen en te verplegen. En hen ook bij te staan in hun 

leed, bij ziekte en bij het moeten missen van contact met hun naasten. 

 
Reflectie op de missie 

De missie van Zorggroep Drenthe is “een waardevol leven met kwalitatief hoogwaardige 
zorg”. Wat waardevol is, kreeg het afgelopen jaar een fundamenteel andere betekenis. 

De ouderenzorg, en ook Zorggroep Drenthe, heeft zich ontwikkeld naar een plek waar 
mensen hun eigen leven kunnen hebben, waar het welbevinden centraal staat, waar het 

gaat om het ervaren van een mooie dag in de laatste fase van het leven. En van het ene 
op het andere moment werd niet dat, maar het overleven het meest waardevol. Hoe ga 

je daar mee om als raad van bestuur? De raad van toezicht heeft gezien dat de raad van 
bestuur, het managementteam, de ondersteunende diensten en de professionals 

doorlopend hebben gezocht naar een goede balans tussen veiligheid en welbevinden.  

Dat was niet gemakkelijk, zeker niet in de fase dat er geen bezoek mocht komen op de 
locaties. We hebben een heldere besluitvorming gezien, met duidelijke regels en 

tegelijkertijd een consequent empathische houding. De raad van toezicht is onder de 
indruk van de wendbaarheid, de saamhorigheid en de positieve spirit bij Zorggroep 

Drenthe. 
 

Reflectie op de resultaten 
In hoofdstuk 2 van dit kwaliteitsverslag wordt een aantal resultaten benoemd. De raad 

van toezicht beschouwt kort een aantal van deze resultaten. 

Kennisontwikkeling 
Met genoegen ziet de raad van toezicht dat (ondanks de covid-19 beperkingen) er flink 

geïnvesteerd is in kennisontwikkeling. Met name thema’s die de zorg van vandaag 

complexer gemaakt hebben, dan in de tijd waarin veel van de huidige medewerkers zijn 
begonnen met het werken in de zorg. Specifiek wordt hier bedoeld het ontwikkelen van 

kennis van de ziekte dementie, het moeilijk te begrijpen gedrag dat gepaard kan gaan 
met dementie en de Wet Zorg en dwang (Wzd). Wat de WZD betreft heeft de raad van 

toezicht gezien dat het accent ligt op het (negatieve) effect van vrijheidsbeperking op het 
individu en het ontwikkelen van kundigheid om anders om te gaan met bepaald gedrag 

om die vrijheidsbeperking te voorkomen. Een indicator hiervoor is het psychofarmaca-
gebruik en de raad van toezicht is blij te lezen dat dit gebruik in 2020 gedaald is met 

22%. 

 
Beschikbaarheid van informatie 

Zorggroep Drenthe is in 2020 overgestapt naar het ECD ONS van Nedap. Dat is veel 
meer dan alleen een technische exercitie en de raad van toezicht is blij dat het vooral 

gezien wordt als een stimulans om methodisch te denken en handelen. In 2021 zullen we 

de implementatie blijven volgen. 
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Calamiteiten 

Ook in 2020 zijn er calamiteiten geweest, met meldingen aan IGJ en met onderzoeken. 

De raad van toezicht vindt het essentieel voor de kwaliteit van zorg, dat incidenten en 
calamiteiten transparant zijn, goed geanalyseerd worden en er van geleerd wordt. Deze 

‘open fouten cultuur’ is ook voor de raad van toezicht steeds meer merkbaar.  

In de besproken casuïstiek komt steevast terug het belang van goede communicatie en 
afstemming in de uitvoering van de zorg- en dienstverlening. Ook zien we in de 

casuïstiek de ‘we hebben het altijd al zo gedaan’-cultuur terug. Het vraagt om een lange 

adem om afscheid te kunnen nemen van die cultuur. 

 

Aandachtspunten 
De raad van toezicht en in het bijzonder de commissie Kwaliteit & Veiligheid, ziet ook 

aandachtspunten voor Zorggroep Drenthe. 

1. De duiding van kwaliteitsinformatie 
Er is veel informatie beschikbaar over allerlei kwaliteitsonderwerpen. Dat is meetbare 

kwaliteit en ontzettend belangrijk om verbeteringen door te kunnen voeren. Voor een 

groot deel zit die verbetering in de werkprocessen. Een slecht proces geeft slechte zorg. 
Andersom is een goed proces nog geen garantie voor goede zorg, althans vanuit het 

perspectief van de bewoner of cliënt bekeken. Want wat zich niet laat meten is de 
individuele subjectieve kwaliteit. Nu de basis steeds meer op orde komt ziet de raad van 

toezicht de volgende uitdaging, namelijk om die subjectieve kwaliteit beter in beeld te 

brengen.  

2. Behoefte aan organisatorische stabiliteit 

De afgelopen jaren waren intensief en dynamisch en niet alleen door corona-19.  
De transformatie vraagt veel veranderingen, ook in personeel opzicht. De raad van 

toezicht vindt het van belang om in 2021 (voor zover covid-19 dat toestaat) te werken 
aan stabiliteit in de cruciale organisatieonderdelen. Om door te pakken op de 

transformatie en de positieve effecten van alle inspanningen van de afgelopen jaren te 

gaan oogsten. 

3. Ruimte voor vertragen 

Zorggroep Drenthe is een doordenderende trein. In hoog tempo worden veranderingen 

doorgevoerd, zelfs met alle covid-19 beperkingen die er waren. Dat moet ook, om de 
noodzakelijke omslag te maken en de missie waar te maken. En ondanks de druk die er 

is, is het nodig om soms even stil te staan. Te beschouwen, om te kijken en te leren van 
wat achter ons ligt. Juist de covid-19 crisis, de plotselinge verandering in de primaire 

taak van de organisatie en de ervaringen vanuit het crisismanagement kunnen bijzonder 
waardevol zijn voor de toekomst. Het is heel begrijpelijk en ook te waarderen om uit de 

crisis te komen en door te denderen. Toch zou de raad van toezicht willen zien dat het 
momentum wordt gebruikt om vanuit visie en sturingsparadigma’s naar de ervaringen in 

de covid-19 periode te kijken.  
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Bijlage 1: Evaluatierapporten Project Waardigheid en trots op locatie 
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Bijlage 2: Samen leren en ontwikkelen door inzet van technologie 
 

Inleiding 

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

zorglandschap. Dit vraagt om innovatie en visieontwikkeling, met de nodige creativiteit. 

Door de hervorming van het zorglandschap blijven ouderen langer thuis wonen en komen 

pas naar een woonzorglocatie bij een diversiteit aan gezondheidsklachten. 

Met de sterk groeiende vergrijzing stijgt de behoefte aan op deze doelgroep afgestemde 

zorg. Een serieuze bedreiging vormt het feit dat de vraag het traditionele aanbod en 

beschikbare middelen flink gaat overtreffen. Zo becijferde KPMG Health onlangs dat er in 

2040 300.000 tachtigplussers 100 miljoen aan zorguren tekort komen. 

 

eHealth 

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

middelen in de ouderenzorg het hoofd te kunnen bieden willen we het gebruik van 

eHealth c.q. technologie 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 we eHealth het beste kunnen 

inzetten en benutten. Deze innovatie en duurzame implementatie willen we vanuit 

gezamenlijkheid en met ondersteuning vanuit de ontwikkelingsgelden op een 

systematische wijze in de regio aanpakken. Voor Zorggroep Drenthe en haar leden uit 

het lerend netwerk is dit een prachtige kans om op een praktische wijze met innovatie 

aan de slag te gaan! 

 

Verwonderteams 

Wij denken dat we het gebruik van eHealth kunnen bevorderen door het stimuleren van 

‘anders leren’. Anders leren in deze context houdt in dat we verwonderteams formeren. 

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.  

Vanuit het lerend netwerk Drenthe wordt in samenwerking met het Drenthe College 

geëxperimenteerd met verwonderteams. Daarbij zal de verwondering van de ene 

afdeling, woonzorglocatie, zorgorganisatie transparant gemaakt worden en vergeleken 

kunnen worden met de verwondering van een ander. Kennis in beweging maakt dat er 

vanuit gegaan wordt dat naast kennis te ontwikkelen en te verzamelen, ook kennis 

gedeeld wordt zodat kennis breder toegepast en geëvalueerd kan worden. Binnen een 

zorgorganisatie, binnen een netwerk, binnen de regio. 

 

Het concreet uitwerken van hoe de verwonderteams te werk gaan, de exacte 

samenstelling, de organisatie overstijgende samenwerking en welke resultaten wanneer 

moeten worden opgeleverd word de aankomende periode gedaan. Jullie teamleiders 

houden jullie op de hoogte wat betreft de vorderingen en zullen om inzet en input vragen 

waar nodig. 

 

 


