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Voorwoord 
Voor u ligt het Kwaliteitsjaarverslag 2019 van Zorggroep Drenthe. De basis voor dit 

kwaliteitsjaarverslag ligt in het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg dat op 13 januari 2017 

is gepresenteerd door het Zorginstituut Nederland. 

 

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

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

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

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

zorg- en dienstverlening bij Zorggroep Drenthe ervaren.  

 

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.    

 

Het Kwaliteitsjaarverslag 2019 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.  

Dit Kwaliteitsjaarverslag 2019 is in concept voorgelegd aan de volgende partijen: 

- de Ondernemingsraad van Zorggroep Drenthe; 

- de Centrale cliëntenraad van Zorggroep Drenthe; 

- twee collega zorgorganisaties uit het lerend netwerk; 

- het management van Zorggroep Drenthe. 

 

De Ondernemingsraad en de Centrale cliëntenraad zijn beiden akkoord gegaan met de 

inhoud van dit kwaliteitsjaarverslag. 
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Inleiding 
De ouderenzorg in Nederland bevindt zich al een aantal jaren in een ingrijpend 

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

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

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

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

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

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

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

Stichting Zorggroep Drenthe Holding (hierna Zorggroep Drenthe) de komende jaren wil 

realiseren. Leiderschap en eigenaarschap spelen in al deze veranderingen een essentiële 

rol. Daarnaast worden methoden en technieken ingezet om gestructureerd en planmatig 

lerend te verbeteren.  

 

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

Zorggroep Drenthe heeft hierbij te maken met: 

- een vergrijzend medewerkersbestand; 

- een toenemende krapte op de arbeidsmarkt; 

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

 

Deze risico’s leiden tot een aantal uitdagingen: 

- kwalitatief en kwantitatief voldoende medewerkers werven, selecteren en 

behouden; 

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

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

veilige werkomgeving; 

- investeren in de kwaliteit en deskundigheid van medewerkers. 

 

Zorggroep Drenthe heeft in 2019 een start gemaakt om de kwaliteit van zorg- en 

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

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

Dit kwaliteitsjaarverslag geeft relevante eerste stappen weer die in 2019 zijn gezet. 

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

Kwaliteitsplan 2019 door de start van een intensief intern transitietraject en de nieuwe 

focus op doorontwikkeling. In de verbeterparagraaf worden diverse verbeterprojecten 

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

1.1 Algemene identificatiegegevens  
Naam verslagleggende 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  

  
Zvw prestaties geleverd door het concern  

Prestatie  

  

Ja/Nee  

Persoonlijke verzorging  Ja  

Verpleging   Ja  

Begeleiding  Ja  

Advies, instructie en voorlichting  Ja  

  
Wmo prestatie geleverd door het concern  

Prestatie  

  

Ja/Nee  

Huishoudelijke verzorging  Ja  

Begeleiding  Ja  

Dagverzorging  Ja  

Logeren  Ja  

Beschermd wonen  Ja  
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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  

    
 

1.2 Structuur van de organisatie, missie & visie  
  

Structuur van de organisatie  

Zorggroep Drenthe verleent zorg- en dienstverlening in zes woonzorglocaties en twee 

appartementencomplexen gevestigd in de provincie Drenthe. Onder de zorgverlening 

die wordt geboden vallen: Wlz-zorg, huishoudelijke zorg, persoonlijke verzorging, 

verpleging, begeleiding, behandeling en verblijf. Vier van de acht gebouwen zijn 

locaties van Zorggroep Drenthe.   

  

De juridische structuur is een stichtingsvorm.  

Onder Stichting Zorggroep Drenthe Holding 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.  



7 
Kwaliteitsjaarverslag 2019   

Missie & visie  

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, 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 woonzorglocatie 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 

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

respectvolle en kwalitatief hoogwaardige zorg- en dienstverlening gelegd. Bewoners 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 cliënten en onze partners in de (zorg)keten willen omgaan.   

  

De organisatie    

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 uit hoofde van zijn toezichthoudende en adviserende taak dit gewenst 

acht. De Raad van Toezicht vervult de werkgeversfunctie voor Raad van Bestuur.  
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Woonzorglocaties  

Zorggroep Drenthe kent de volgende woonzorglocaties: 

▪ Messchenstaete, inclusief 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 Amstel in Assen.  

 De woonzorglocaties kennen de volgende opbouw in hiërarchische structuur:  

medewerker, teamcoach, regiomanager en Raad van Bestuur.  

Behandeldienst  

Zorggroep Drenthe heeft een eigen behandeldienst die in 2019 geheel is vernieuwd.  

Eind 2019 bestaat deze uit:   

▪ 1e geneeskundige, tevens BOPZ arts;  

▪ Specialisten ouderengeneeskunde, met tevens BOPZ-arts;  

▪ Verpleegkundig consulent wond- en decubituszorg;  

▪ Medisch secretaresse;  

▪ Fysiotherapeuten;  

▪ Ergotherapeuten;  

▪ Logopedist;  

▪ Diëtistes;   

▪ Psychologen;  

▪ Medisch maatschappelijk werkende, tevens functionaris Ouderenmishandeling en 

Huiselijk Geweld;  

▪ 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.  

Zorg Thuis  

De extramurale zorg- en dienstverlening in het kader van de zorgverzekeringswet (Zvw) 

wordt geboden in de gemeenten: AA en Hunze, Assen, Midden-Drenthe, Noorderveld en 

Tynaarlo.   

De aansturing is in 2019 gewijzigd. Halverwege dat jaar is deze zorg- en 

dienstverlening onder de verantwoordelijkheid van een hoofd wijkverpleging die 

verantwoording aflegt aan de Raad van Bestuur. De zorg- en dienstverlening is 

georganiseerd in een wijkteam onder verantwoordelijkheid van de 

regiewijkverpleegkundige.  

De zorg- en dienstverlening in het kader van de wet maatschappelijke opvang (Wmo) 

wordt geboden in de gemeenten: AA en Hunze, Assen, Midden-Drenthe, Noorderveld en 

Tynaarlo.   

Centraal Bureau  

De ondersteunende diensten van Zorggroep Drenthe zijn georganiseerd in Centraal 

Bureau. Er is een aantal diensten die stichting breed functioneren en de diverse locaties 

ondersteunen: Personeelsplanbureau, Zorgservicebureau, Financiën & Control, afdeling 

HRM, Technische Dienst, Facilitair bedrijf, Informatiemanagement & ICT, Kwaliteits-

bureau, Secretariaat en Marketing & Communicatie.   
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1.3 Kerngegevens  
  

1.3.1 Kernactiviteiten en nadere typeringen  

  

Soort organisatie  

Woonzorglocatie:  

▪ Verzorging en verpleging;  

▪ Begeleiding;  

▪ Behandeling.  

  

Thuiszorg:   

▪ Verzorging en verpleging;  

▪ Specialistische verpleging;  

▪ Huishoudelijke verzorging;  

▪ Begeleiding;  

▪ Advies, instructie en voorlichting.  

  

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 de woonzorg-

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 (PG) zorg nodig. Bij verpleeghuiszorg is de specialist ouderen-

geneeskunde de medisch verantwoordelijke. Ook kunnen verschillende paramedici c.q. 

disciplines, zoals psycholoog en medisch maatschappelijk werk, bij de zorgverlening 

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

cliënt goede afspraken te maken over de benodigde behandeling, verzorging en 

begeleiding.  

 

Thuiszorg  

Zorggroep Drenthe verleent zorg- en dienstverlening aan huis in de ruimste zin van het 

woord. Thuiszorg kan bestaan uit persoonlijke verzorging en verpleging, huishoudelijke 

verzorging, individuele begeleiding, specialistische verpleging, hulp bij dementie in de 

thuissituatie en personenalarmering. De zorg wordt geboden op basis van een indicatie 

van de wijkverpleegkundige.    
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Door specialistische verpleging in te zetten kunnen cliënten die complexe zorg nodig 

hebben, in hun eigen omgeving verpleegd worden. De wens van velen om opname in 

bijvoorbeeld een ziekenhuis te voorkomen of te verkorten wordt hierdoor vervuld. 

Aangezien ouderen langer thuis blijven, worden we regelmatig geconfronteerd met PG-

cliënten in de thuiszorg. Om meer aandacht te hebben voor deze problematiek heeft 

Zorggroep Drenthe een casemanager dementie voor thuiszorgcliënten.  

  

Privaat gefinancierde activiteiten  

Privaat gefinancierde activiteiten die door Zorggroep Drenthe worden aangeboden zijn:   

▪ Restaurant;  

▪ Theater (locatie Mozaiek);  

▪ Galerie (locatie Mozaiek);  

▪ Personenalarmering;  

▪ Klussendienst;  

▪ Tuinonderhoud;  

▪ Verhuur van appartementen.  

  

Toelichting verhuur appartementen  

Steeds vaker wordt er gebruik gemaakt van het huren van een appartement binnen de 

veilige muren van een woonzorglocatie. Eenzaamheid, veiligheid en ‘zorg in de buurt’ 

zijn de voornaamste redenen van bewoners en cliënten om een appartement in onze 

woonzorglocatie te huren.   
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2. Kwaliteitsthema’s 

 

2.1 Persoonsgerichte zorg 
Onder persoonsgerichte zorg en ondersteuning verstaat Zorggroep Drenthe de wijze 

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

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

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

autonomie en zorgdoelen. 

 

Beoogde doelen voor 2019 (zie kwaliteitsplan 2019) 

Belevingsgerichte zorg 

- Cliënttevredenheid: Het beleid omtrent het meten van cliënttevredenheid wordt 

in 2019 uitgewerkt. Daarnaast wordt een evaluatie van de uitkomst van het 

cliënttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Bevindingen en (beleids-) 

verbetervoorstellen worden gerapporteerd en worden ter accordering 

aangeleverd aan het MT. 

- Eigen regie van de cliënt: De visie op eigen regie van de cliënt wordt door de 

Raad van Bestuur uitgewerkt en wordt ter accordering aangeleverd aan het MT. 

- Welzijnsbeleid: Het welzijnsbeleid is uitgewerkt en is ter accordering 

aangeleverd aan het MT. 

- Palliatieve zorg: Zorggroep Drenthe gaat vanaf 2019 participeren in de 

stuurgroep palliatieve zorg Drenthe. Het project zorgpad stervensfase wordt ook 

op de andere locaties van Zorggroep Drenthe uitgerold. 

- Video Interventie Ouderenzorg (VIO): Dit is een psychosociale interventie die 

zich richt op (teams van) professionele zorgverleners die problemen ervaren in 

de omgang met gedrags- en/of stemmingsstoornissen van cliënten. 

 

Zorgdoelen: Elektronisch Cliëntendossier (ECD) 

- Onderzoek primair proces rondom ECD: Met behulp van een externe partij 

worden de processen en het gedrag rondom het primaire proces m.b.t. ECD in 

kaart gebracht.  

- Stuurinformatie: Aansluitend aan het vorige punt zal worden geïnvesteerd door 

de processen rondom het ECD te voorzien van goede-/-betere stuurinformatie. 

De doelen hiervan zijn het besparen van inzet en het vergroten van de kwaliteit. 

- Cliëntportaal: In 2019 wordt de implementatie van het cliëntenportaal 

geëvalueerd en waar mogelijk verbeterd. 

 

Werkelijke resultaten in 2019 

Belevingsgerichte zorg 

- Cliënttevredenheid: Zorggroep Drenthe heeft eind 2018 een 

klanttevredenheidsonderzoek door het extern bureau Zorgfocuz laten uitvoeren. 

In februari 2019 heeft Zorggroep Drenthe de rapportage van het onderzoek 

ontvangen. Gemiddeld scoort Zorggroep Drenthe op al haar doelgroepen (Wlz, 

Zvw en Wwo) bij een response van 63% een aanbevelingsscore van een 8. De 

Net promoter score is gemiddeld +62. Een positieve NPS (>0) wordt meestal 

als goed beschouwd. Thema’s die aan de 1ste vertegenwoordiger van onze 

bewoners en cliënten zijn voorgelegd zijn:  

▪ Over de bewoner of client 

▪ Afspraken en overleg tussen u en de zorginstelling  

▪ Contact met zorgverleners  

▪ Professionaliteit van de zorgverlening  

▪ Woon- en leefomstandigheden van de bewoner of client 

▪ Activiteiten en dagbesteding voor de bewoner of client 

▪ Maaltijden voor de bewoner of client 

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

Het betekent niet dat Zorggroep Drenthe geen onderwerpen heeft om te 

verbeteren. Bewoners en cliënten hebben Zorggroep Drenthe een 

aandachtspunt ten aanzien van medewerkers. Dit gaat dan voornamelijk 

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

werken van degenen die ingezet worden. Naast lopende trajecten zet 

Zorggroep Drenthe vol in op HRM-beleid om ervoor te zorgen medewerkers 

op een goede manier hun werk kunnen doen. Het beleid cliënttevredenheid 

wordt uitgewerkt in 2020.  

- Eigen regie van de cliënt: De visie op cliënt in regie is door de Raad van Bestuur 

uitgewerkt en in september 2019 met de centrale cliëntenraad en de lokale 

cliëntenraden tijdens een beleidsdag besproken en daarna vastgesteld.  

- Welzijnsbeleid: Het (concept) welzijnsbeleid is in 2019 uitgewerkt en ter 

accordering aangeleverd aan het MT. Per locatie zijn de welzijnsactiviteiten 

uitgewerkt. In 2020 wordt het welzijnsbeleid geïmplementeerd. Zorggroep 

Drenthe zal hiervoor vijf programmalijnen uitwerken en een levensboek 

realiseren. Het concept ‘Bij de buren’ wordt geactualiseerd. En er wordt gewerkt 

aan een welzijnsprogramma gedurende de zomervakantie.  

- Palliatieve zorg: In 2019 zijn de regiomanagers afgevaardigd in het netwerk 

palliatieve zorg. De visie op zingeving en spiritualiteit in de laatste levensfase, 

palliatieve zorg, terminale zorg, inclusief implementatieplan, zal in 2020 zijn 

uitgewerkt.  

- Video Interventie Ouderenzorg (VIO): Mutaties onder de psychologen en de 

verdere opbouw van de behandeldienst hebben geleid tot een andere prioriteit-

stelling binnen de behandeldienst. Hierdoor is er in 2019 geen start gemaakt 

met VIO. 

 

Zorgdoelen: Elektronisch Cliëntendossier (ECD) 

- Onderzoek primair proces rondom ECD: Van januari tot en met april 2019 heeft 

Zorggroep Drenthe een onderzoek laten uitvoeren naar het huidige ECD (Mijn 

Caress van PinkRoccade). Het onderzoek is uitgevoerd door Change Propellers BV. 

De uitkomsten zijn intern besproken in een periode van 2 maanden. De periode 

van augustus en september 2019 is gebruikt voor het zoeken naar een nieuw 

ECD. Sinds oktober 2019 implementeert Zorggroep Drenthe gefaseerd een nieuw 

ECD (namelijk ONS van Nedap). Doel is om ONS in 2019 -2020 in de extramurale 

zorg te implementeren en medio november 2020 met ONS in de intramurale zorg 

te gaan werken.  

- Stuurinformatie: 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 en Control.  

Zorggroep Drenthe heeft in 2019 een start gemaakt met implementatie van de BI 

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

kwaliteitsjaarverslag in haar laatste fase. 

- Cliëntportaal: De eerste contouren voor het intramurale Clientportaal zijn in de 

eerste twee kwartalen van 2019 neergezet. Een verdere uitrol vond in het derde 

kwartaal van 2019 plaats; implementatie van het clientportaal is in het vierde 

kwartaal afgerond.  
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2.2 Wonen en welzijn 
De aandacht voor en het bevorderen/ondersteunen van de optimale levenskwaliteit en 

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

De afgelopen jaren is geïnvesteerd in de leefomgeving van bewoners en cliënten. 

 

Beoogde doelen voor 2019 (zie kwaliteitsplan 2019) 

- Participatie: De visie op participatie is uitgewerkt en is ter accordering 

aangeleverd aan het MT. 

- Mantelzorg- en vrijwilligersbeleid: Het mantelzorg- en vrijwilligersbeleid is 

uitgewerkt en ter accordering aangeleverd aan het MT. 

- Implementatie module Personeel niet in loondienst PNIL: Naar aanleiding van 

de evaluatie van het beleidsstuk vrijwilligers wordt de module PNIL van 

Youforce geïmplementeerd. 

- Vrijwilligerstevredenheidsonderzoek: In het eerste kwartaal van 2019 wordt een 

vrijwilligerstevredenheidsonderzoek uitgevoerd. 

 

Werkelijke resultaten in 2019 

- Participatie: De ontwikkeling van een visie op familie participatie heeft 

vertraging opgelopen en wordt derhalve in het eerste kwartaal 2020 opgepakt. 

- Mantelzorg- en vrijwilligersbeleid: Het mantelzorg- en vrijwilligersbeleid is in 

2019 uitgewerkt en ter accordering aangeleverd aan het MT. Het MT heeft het 

mantelzorg- en vrijwilligersbeleid in het eerste kwartaal van 2020 vastgesteld. 

- Implementatie module PNIL:  

In 2019 is de module PNIL geïmplementeerd. Hierin zijn tevens de gegevens 

van de vrijwilligers opgenomen. Dit vergemakkelijkt de communicatie met deze 

belangrijke doelgroep. De coördinatoren houden de gegevens in het systeem 

bij. 

- Vrijwilligerstevredenheidsonderzoek: In augustus van 2019 is een 

vrijwilligerstevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Het onderzoek is uitgevoerd 

door het extern bureau Zorgfocuz. De response van het onderzoek was 61,6%. 

Thema’s die aan de vrijwilligers zijn voorgelegd zijn sfeer en plezier, 

vrijwilligerswerk, ondersteuning, werkdruk en zorg voor cliënten. De vrijwilligers 

waren gemiddeld tevreden over deze thema’s en gaven Zorggroep Drenthe een 

7,5 als cijfer.  

 

 

2.3 Veiligheid 
Bewoners en cliënten van Zorggroep Drenthe moeten erop kunnen vertrouwen dat ze 

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

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

risicobewustzijn en risicoreductie en door samen te leren en te ontwikkelen, kan een 

veilige woon- en leefomgeving blijven bestaan. 

 

Beoogde doelen voor 2019 (zie kwaliteitsplan 2019) 

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

(ouderen)mishandeling en mondzorg (per afdeling en locatie) wordt in 2019 

geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. 

- Implementatie Wet Zorg en Dwang: Zorggroep Drenthe wil per 1 januari 2020 

voldoen aan de Wet Zorg en Dwang. In 2019 wordt gestart met het omzetten 

van de werkwijze conform de Wet BOPZ naar de Wet Zorg en Dwang. 

- Indicatoren: De huidige werkwijze m.b.t. registratie en rapportage van 

indicatoren zoals decubitus, ondervoeding en valincidenten in het zorgleefplan, 

risicosignalering in het ECD wordt in 2019 geëvalueerd en waar nodig 

bijgesteld. 
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- Wondzorg: I.v.m. de directe raakvlakken van wondzorg met de steeds 

complexer wordende medische zorgvraag gaat de praktijkverpleegkundige een 

opleiding Wondzorgverpleegkundige in het Radboud UMC volgen. 

- Gedragsproblemen: Zorggroep Drenthe wil een kwaliteitsverbetering bereiken in 

het omgaan met gedragsproblemen. Door middel van een meer gestructureerde 

en multidisciplinaire aanpak en door het inzetten van meer passende 

interventies moet dit gerealiseerd worden. Een subdoel is het verminderen van 

het psychofarmacagebruik.  

- MIC en MIA: De huidige werkwijze m.b.t. MIC en MIA wordt in 2019 

geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. 

- Ketenzorg voor kwetsbare ouderen: Er is een samenwerkingsovereenkomst met 

het Netwerk Samen Zorg Assen. Het doel hiervan is om de ketenzorg voor 

kwetsbare ouderen, specifiek tijdens avond-, nacht- en weekenduren, goed 

gestructureerd te kunnen aanbieden. 

- Onderzoek primair proces rondom ECD: Met behulp van een externe partij 

worden de processen en het gedrag rondom het primaire proces m.b.t. ECD in 

kaart gebracht.  

- Stuurinformatie: Aansluitend aan het vorige punt zal worden geïnvesteerd door 

de processen rondom het ECD te voorzien van goede / betere stuurinformatie. 

De doelen hiervan zijn het besparen van inzet en het vergroten van de kwaliteit. 

 

Werkelijke resultaten in 2019 

- Het beleid huiselijk geweld & ouderenmishandeling is geëvalueerd, bijgesteld  

en is inmiddels in het eerste kwartaal van 2020 vastgesteld. Het beleid van 

Zorggroep Drenthe is er op gericht zo goed en adequaat mogelijk uitleg en 

uitvoering te geven aan de Meldcode Huiselijk Geweld en Ouderenmishandeling. 

Dit beleidsplan beoogt, naast concretisering van het thema, meer inzicht en 

handvatten te geven aan iedere betrokkene bij Zorggroep Drenthe om 

ouderenmishandeling te kunnen signaleren, (indien aan de orde) melden en 

aanpakken. Dit begint met het signaleren en herkennen van mogelijk huiselijk 

geweld en ouderenmishandeling. Binnen de Zorggroep Drenthe is in 2019 een 

Aandachtfunctionaris aangesteld die fungeert als aanspreekpunt voor het 

huiselijk geweld. 

Voor 2020 wordt het herziene Beleidsplan vastgesteld, wordt het personeel 

geschoold en opgeleid (zowel intra- als extramuraal) tot ondersteunings- en 

begeleidingsteam (aandachtsvelders). 

- Implementatie Wet Zorg en Dwang: In 2019 is het Beleid Wet Zorg en Dwang 

(WZD) ontwikkeld en goedgekeurd door het MT.  

Zorggroep Drenthe heeft een WZD functionaris aangewezen en de inzet van een 

externe WZD deskundige is geregeld met collega instellingen. (Na 6 maanden 

moeten  vrijheidsbeperkende maatregelen evenals psychofarmaca door een 

externe WZD deskundige beoordeeld worden of deze nog langer is toegestaan). 

Zorggroep Drenthe staat in het online locatieregister. De alternatievenbundel 

van Vilans is bekend in de organisatie. Het ECD is ingericht met nieuwe 

formulieren (waarbij ook de mogelijkheid tot uitdraaien van rapporten bestaat) 

voor het vastleggen van VBM en staat klaar voor gebruik. Er is gestart met een 

inventarisatie van het gebruik van VBM hulpmiddelen (wat is er en wat is er 

nodig). Er  is blijvende aandacht voor de bouwkundige/ fysieke omstandigheden 

binnen een accommodatie zodat deze veilig is voor cliënten. 

In 2019 zijn E-learning onderzocht en geschikt bevonden voor scholingsbeleid  

2020 voor nieuwe medewerkers en voor de huidige medewerkers voor het 

opdoen en onderhouden van kennis en deskundigheid. Zorggroep Drenthe heeft 

voorbereidingen gedaan voor adequate registratie en overlegvorm voor 

verbeteractie. 

Er zijn in 2019 presentaties WZD gegeven aan medewerkers (ook facilitair). In 

2020 volgen medewerkers in de wijkzorg, familie/wettelijk vertegenwoordigers 

van cliënten en vrijwilligers. 
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- Zorggroep Drenthe heeft voor de WZD een functionaris WZD ingezet. Een WZD-

functionaris beoordeelt het zorgplan en: 

▪ ziet toe op de inzet van de minst ingrijpende vorm van onvrijwillige zorg; 

▪ stimuleert de mogelijke afbouw van onvrijwillige zorg; 

▪ is verantwoordelijk voor de algemene gang van zaken rondom het 

verlenen van onvrijwillige zorg. 

Mensen met psychosociale klachten zijn mogelijk op te lossen zijn door 

welzijnsactiviteiten. De inzet van welzijnscoach is in ontwikkeling (alternatieve 

voor onvrijwillige zorg).  

In 2019 is de werkgroep gebouwen en domotica op zoek gegaan naar geschikte 

voorbeelden van juiste toepasbaarheid van domotica bij verschillende collega 

instellingen. In 2020 brengt de werkgroep gebouwen en domotica een 

werkbezoek aan ZINN en gaan naar een beurs voor domotica, op het gebied 

van domotica kan nog een verbeterslag gemaakt worden. 

- Indicatoren: 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 het 

medicatie review. 

Zorggroep Drenthe heeft gekozen voor het thema Decubitus omdat Zorggroep 

Drenthe hierop in 2019 de focus heeft gelegd. Er is onder andere een nieuw 

wond- en decubitus protocol ontwikkeld, waarvan de implementatie dit jaar 

plaats zal vinden  

Zorggroep Drenthe heeft gekozen voor het thema Medicatie review vanwege de 

extra aandacht voor polyfarmacie, het volgen van antibiotica (in verband met 

resistentie beleid) en vanwege  psychofarmaca in verband met de Wet Zorg en 

Dwang. 

- Wondzorg: De gespecialiseerd wond- en decubitusverpleegkundige heeft haar 

vervolgopleiding tot wondverpleegkundige aan het Radboudumc afgerond in 

september 2019. In 2019 is kennis door de gespecialiseerd wond- en 

decubitusverpleegkundige in de praktijk overgedragen aan medewerkers via 

bed-site teaching. De ergotherapeut wordt sneller en vaker ingezet, door 

kortere lijn i.v.m. toetreding in de behandeldienst. In 2019 is het beleid wond- 

en decubituszorg geëvalueerd. Het protocol wond- en decubituszorg is 

geschreven (herzien). Dit protocol is in het MT overleg van 10 maart 2020 (met 

een kleine aanpassing) goedgekeurd. 

Voor 2020 staat een scholing en aanstellen van aandachtsvelders wondzorg 

gepland. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het decubitus beleid op de afdeling.  

- Gedragsproblemen: Zorggroep Drenthe wil een kwaliteitsverbetering bereiken in 

het omgaan met gedragsproblemen. Het subdoel, het verminderen van het 

psychofarmacagebruik, is gerealiseerd. Door gericht te meten en te sturen is 

het gebruik in de tweede helft van 2019 bijna gehalveerd. Landelijk gebruikt 

30% van de WLZ-cliënten met behandeling psychofarmaca. In april van 2019 is 

opvallend dat twee locaties hier ver boven zitten. Opvallend bij de meting van 

september van 2019 is de afname van psychofarmacagebruik gebruik op 

dezelfde locaties. Deze dalende trend heeft zich voortgezet in 2020 en het 

psychofarmacagebruik gebruik binnen Zorggroep Drenthe is nu gedaald naar 

onder het gemiddelde in Nederland, te weten 23,6 %. Mogelijk is dit het 

resultaat mede behaald door de maandelijkse bespreking van PF, VBM en 

gedrag gerelateerde MIC op elke locatie en sturing van de behandeldienst op 

het oplossen van gedragsproblematiek zonder het gebruik van medicatie.  

- MIC: In totaal zijn er 2471 MIC meldingen geregistreerd in 2019. Dit zijn 324 

meldingen minder ten opzichte van 2018 (2795). 
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In de tabel op de volgende pagina is het aantal meldingen weergegeven voor de 

verschillende intramurale locaties van Zorggroep Drenthe. 

Tabel 1.  
Totaal aantal gemelde incidenten in 2018 en 2019 intramuraal 

Locatie 2018 2019 

De Amstel 199 106 

De Vijverhof 714 648 

De Wenning 51 83 

Messchenstaete 48 87 

Mozaiek 589 392 

De Noorderkroon 147 113 

Spectrum 492 474 

Symphonie 555 568 

Totaal Zorggroep Drenthe 2.795 2.471 

 

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

Categorie 2018 2019 

Vallen 1288 1056 

Medicatie 1118 1004 

Agressief gedrag 195 175 

Stoten / knellen / botsen 6 10 

Vermissing 10 13 

Inname gevaarlijke stof 0 3 

Verbranden 0 0 

Anders 178 210 

Totaal Zorggroep Drenthe 2.795 2.471 

 

In 2019 is het aantal valincidenten is met 232 meldingen afgenomen (1.288 in 

2018 vs 1.056 in 2019). Deze afname kan mogelijk worden verklaard door de 

toenemende aandacht voor dit onderwerp binnen de locaties van Zorggroep 

Drenthe en het vernieuwde protocol ‘valpreventie’. 

Binnen de categorie ‘medicatiefouten’ is een afname van 114 meldingen te zien 

(1.118  in 2018 vs 1.004 in 2019). Ook dit onderwerp heeft binnen Zorggroep 

Drenthe meer aandacht gekregen en heeft onder andere geresulteerd in een 

nieuw ‘medicatiebeleid verpleeghuiszorg’ en auditrondes farmaceutische zorg 

vanuit het Wilhelmina Ziekenhuis te Assen. 

- Ketenzorg voor kwetsbare ouderen: Er is in 2019 gestart een samenwerkings-

overeenkomst met het netwerk Samen Zorg Assen. Het doel hiervan is om de 

ketenzorg voor kwetsbare ouderen, specifiek tijdens avond-, nacht- en 

weekenduren, goed gestructureerd te kunnen aanbieden.  

De Pilot wijkverpleging onder ‘White Label” met de deelnemende partijen vanuit 

het netwerk Samen Zorg Assen is geslaagd en zal in 2020 verder uitgerold 

worden.  

In 2019 heeft het netwerk Samen Zorg Assen afspraken farmaceutische zorg in 

de keten in een medicatieprotocol vastgelegd. De afspraken betreffen de 

medicatieverstrekking aan cliënten met thuiszorg. Beoogde doel is het 

verbeteren van medicatieverstrekking en dit vraagt inzet van alle schakels in de 

keten; client, arts, (ziekenhuis)apotheker, zorgmedewerker en zorgorganisatie.  
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- Onderzoek primair proces rondom ECD: Van januari tot en met april 2019 heeft 

Zorggroep Drenthe een onderzoek laten uitvoeren naar het huidige ECD (Mijn 

Caress van PinkRoccade). Het onderzoek is uitgevoerd door Change Propellers 

BV. Zie toelichting werkelijke resultaten in 2019 kwaliteitsthema  

persoonsgerichte zorg Zorgdoelen: Elektronisch Cliëntendossier (ECD).  

- Stuurinformatie: Zie toelichting werkelijke resultaten in 2019 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. 

  

Beoogde doelen voor 2019 (zie kwaliteitsplan) 

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

veranderd en ingericht volgens ISO 9001-normen. 

- Van A3-methodiek naar jaarplan: In 2019 wordt overgestapt van de A3-

methodiek naar jaarplannen. 

- Zelfanalyse Waardigheid en Trots: Mozaiek gaat deelnemen aan de pilot die 

start in het najaar van 2018 voor een zelfanalyse in het kader van Waardigheid 

en Trots. De andere locaties gaan meedoen aan het vervolg van de pilot 

zelfanalyse Waardigheid en trots. 

 

Werkelijke resultaten in 2019 

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

afspraken en leveren zorg en diensten  zoals:  

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

laten wonen;  

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

persoonlijke aandacht, betrokkenheid en respect voor leefgewoonten; 

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

centraal te stellen wordt het fundament van goede zorg- en 

dienstverlening gelegd, vereist continue gezamenlijke aandacht aan het 

samen lerend verbeteren. 

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

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

kwaliteitssysteem is en per prestatie weergeeft hoe de regie van de bewoner of 

cliënt ondersteund kan worden, welke activiteiten van medewerkers en organisatie 

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

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

9001:2015 de contextanalyse. De contextanalyse wordt door Zorggroep Drenthe 

zelf gedaan door de stakeholders en risico’s te identificeren. Op basis hiervan 

wordt bepaald of en op welke manier zaken vastgelegd moeten worden. 

Zorggroep Drenthe is bij het project ISO 9001-2015 met een externe projectleider 

(van KPMG)  projectmatig een her implementatie van het kwaliteit management 

systeem c.q. het ontwikkeltraject t.b.v. ISO 9001 certificering gestart. Dit project, 

vallend onder de commissie Kwaliteit & Veiligheid, kende drie deelprojecten: 

1. Deelproject MIC. De procesbeschrijving en meldingssystematiek zijn  

aangepast. Hiermee worden er op gestructureerde wijze op operationeel  

niveau: 

       - meldingen gedaan, geïnventariseerd, gepresenteerd en besproken; 

       -  PDCA cyclus wordt gehanteerd om verbetermaatregelen bij een MIC  

te monitoren. 

 

 

 

 

https://certificeringsadvies.nl/kwaliteit/iso-9001/de-nieuwe-iso-9001-2015-norm/
https://certificeringsadvies.nl/kwaliteit/iso-9001/de-nieuwe-iso-9001-2015-norm/
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2.  Deelproject Medicatieveiligheid. 

Op 7 en 14 januari 2019 zijn door de apothekers van het Instituut 

Verantwoord Medicijngebruik (IVM) locaties De Vijverhof en Spectrum van 

Zorggroep Drenthe onderzocht middels de IVM-Thermometer. Op elke 

locatie is gekeken naar circa 100 essentiële aspecten van het 

medicatieproces, is een medicatie deelrond bekeken, werd er onder andere 

afstemming gevoerd met een arts en is er aandacht besteed aan de 

werkvoorraad geneesmiddelen. Op 22 januari 2019 volgde de mondelinge 

en schriftelijke terugkoppeling waarna op basis van conclusies en 

aanbevelingen concrete actiepunten in een plan van aanpak zijn verwerkt. 

Deze zijn met de komst van de nieuwe 1e geneeskundige in de periode 

mei-juni 2019 nader afgestemd. 

De projectgroep van dit deelproject, waar ook een afvaardiging van de 

apotheek van het Wilhelmina Ziekenhuis Assen (WZA) inzit, heeft zich 

gericht op verdere verbetering van de onderlinge samenwerking, nadere 

afstemming over de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Zo 

ook procesverbeteringen. In mei 2019 en juli 2019 heeft de apotheek van 

WZA een reguliere geplande audits uitgevoerd in Mozaiek en Symphonie. 

  3.     Deelproject Infectiepreventie. 

          Een werkgroep als onderdeel van de commissie kwaliteit & veiligheid gaat  

          zich in 2020 richten op de revisie van bestaande beleidsdocumenten t.b.v.       

          infectiepreventie en -behandeling.  

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

  Zorgcollectief Zuidwest Drenthe (ZZWD), Noord Nederlandse Coöperatie van  

  Zorgorganisaties (NNCZ) en De Westerkim een lerend netwerk. In 2017 is er een  

  samenwerkingsconvenant opgesteld en ondertekend. Afgesproken is dat de     

  kwaliteitsplannen binnen dit netwerk worden gedeeld en er feedback wordt  

  gegeven op elkaars plannen. Tevens vormt Zorggroep Drenthe samen met  

  Zorggroep Groningen en Zorggroep Oosterlengte ook een lerend netwerk. 

- Van A3-methodiek naar jaarplan: In 2019 is Zorggroep Drenthe overgestapt 

van het opstellen van een jaarplan in de A3-methodiek naar jaarplan met 

kwartaalrapportages. In de jaarplannen wordt Lean gewerkt. Doelen en 

activiteiten worden uitgewerkt in een jaarplan zodat kan worden gestuurd op 

resultaat. Elk kwartaal wordt middels een kwartaalrapportage de voortgang 

gemonitord.  

- Zelfanalyse Waardigheid en Trots: Zie verbeterparagraaf (pg. 24). 

- Kwaliteitsbureau Sinds januari 2019 kent Zorggroep Drenthe een 

Kwaliteitsbureau. Van hieruit zijn de volgende functionarissen werkzaam: senior 

beleidsadviseur, beleidsadviseur, functionaris gegevens bescherming, 

kwaliteitsmedewerkers, teamleider voedselveiligheid en klachten functionaris. 

Het Kwaliteitsbureau valt hiërarchisch onder de bestuurssecretaris (sinds eind 

november 2019 een nieuwe functie bij Zorggroep Drenthe). 

- Incompany scholing PRISMA (Prevention and Recovery Information System for 

Monitoring and Analyses): Prisma scholing is uitgevoerd. Het belangrijkste doel 

van de PRISMA-methode is het systematisch verzamelen en vastleggen van 

incidenten en het trekken van conclusies en het formuleren van 

verbetermaatregelen.  

- Leren en werken aan kwaliteit: In het kader van leren en werken aan kwaliteit 

zijn in 2019 verschillende opleidingen aangeboden en gevolgd. Een groep van  

functionarissen (incl. de functionarissen kwaliteitsbureau) heeft in 2019 een 

scholing LEAN Orange Belt gevolgd. De functionarissen van het Kwaliteitsbureau 

hebben een interne audit cursus Bij V-Kam education gevolgd. Deze cursus is 

bedoeld voor interne auditoren die audits uitvoeren op het gebied van 

kwaliteitsmanagement, Arbo, milieu of voedselveiligheid. En zorgt voor 

basiskennis van één of meer relevante normen, zoals ISO 9001, ISO 14001, 

OHSAS 18001, ISO 45001, ISO 27001, BRL 7000, HACCP, BRC, ISO 22000, etc. 
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- Kennismonitor Dementie – Ideon: In juni 2019 is de kennis van 

zorgmedewerkers omtrent dementie en vrijheidsbeperkende maatregelen 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 de 

kennismonitor Dementie van Ideon, welke door experts van het Radboudumc is 

gevalideerd en door de V&VN is geaccrediteerd voor medewerkers die 

ingeschreven staan in het Kwaliteitsregister van V&VN. 

Op basis van de uitkomst van deze toetsing kan een scholingsprogramma op 

het gebied van dementie en vrijheidsbeperkende maatregelen worden 

samengesteld waarbij per afdeling gericht kan worden geschoold op de punten 

die aandacht vereisen vanuit de beantwoording van de vragen. 

 

2.5 Leiderschap, governance en management 
Onder leiderschap, governance en management wordt het beleggen van 

verantwoordelijkheid, besluitvorming en risicomanagement verstaan. Ook strategische, 

statutaire en financiële verplichtingen zijn hier onderdeel van. 

 

Beoogde doelen voor 2019 (zie kwaliteitsplan 2019) 

- Zorgbeleid: Zorggroep Drenthe herijkt in 2019 in samenspraak met 

belanghebbenden (OR, CCR, RvT) het zorgbeleid gericht op cliëntgerichte en 

veilige zorg. 

- Commissiestructuur: Zorggroep Drenthe gaat vanaf 2019 werken met de 

volgende commissies: 

- Commissie Bouw, Onderhoud & Techniek (één keer per kwartaal); 

- Commissie Investeringen (één keer per kwartaal); 

- Commissie Kwaliteit & Veiligheid (één keer per twee maanden), 

hieronder vallen medicatieveiligheid, BOPZ en infectiepreventie; 

- Commissie Duurzame Personele Inzet (één keer per twee maanden); 

- Commissie Deskundigheidsbevordering (één keer per twee maanden). 

 

Werkelijke resultaten in 2019 

- Zorgbeleid: Zorggroep Drenthe heeft in 2019 in samenspraak met 

belanghebbenden (OR, CCR, RvT) het zorgbeleid gericht op cliëntgerichte en 

veilige zorg. 

- Commissiestructuur: De commissie structuur rendeerde door wisselingen in het 

MT in 2019 te weinig. In november 2019 is de commissiestructuur besproken en 

geëvalueerd. In 2020 wordt de commissiestructuur verder doorontwikkeld.  

- Leiderschap: Leiding geven aan complexe vraagstukken vraagt om het 

voortdurend verbinding maken en schakelen tussen het operationeel-, tactisch- 

en strategisch organisatieniveau. In 2019 is daarom ingezet op een 

leiderschapsontwikkeltraject. Dit leiderschapsontwikkeltraject had de theorie als 

uitgangspunt van Stephen Covey’s,  ‘De zeven eigenschappen van effectief 

leiderschap’. Een van die eigenschappen is synergie: erkennen dat er 

verschillen zijn en samenwerken om tot een beter resultaat te komen: 1+1+3. 

Een goede onderlinge samenwerking bepaalt voor een belangrijk deel het 

welbevinden en de resultaten van Zorggroep Drenthe. Zo zagen wij in 2019 een 

groeiende onderlinge en integrale samenwerking met veel enthousiaste, 

hardwerkende en leergierige collega’s. Zorggroep Drenthe is in transitie met als 

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

respectvolle en kwalitatief hoogwaardige zorg- en dienstverlening.   
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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. 

  

Beoogde doelen voor 2019 (zie kwaliteitsplan 2019) 

Aandacht, aanwezigheid en toezicht 

- Werkdrukinstrument: In 2019 nemen een aantal leidinggevenden van 

Symphonie deel aan de open inschrijving bij de Hanzehogeschool i.v.m. het 

werkdrukinstrument en de A3 (Lean)-methode. 

 

Aanwezigheid deskundige medewerkers 

- Introductieprogramma: In 2019 wordt gewerkt aan het evalueren en het 

eventueel bijstellen van het introductieprogramma voor nieuwe medewerkers.  

- Project Capaciteitsplanning: In 2018 is een start gemaakt met het project 

Capaciteitsplanning. In 2019 wordt dit project verder doorontwikkeld. 

- Plan Aan de slag met het arbeidsmarktvraagstuk: In 2019 is het plan om o.a. 

werkbegeleiders te trainen en om een praktijkexpert en een adviseur 

praktijkleren  c.q. leren en ontwikkelen aan te stellen. 

- Plan De huidige en toekomstige medewerker centraal: Vanuit het plan De 

huidige en toekomstige medewerker centraal worden o.a. de volgende acties 

ingezet: 

- Een extra BBL-klas Verzorgende IG in februari 2019; 

- Het aanbieden van grotere contracten; 

- Het intern opleiden en specialiseren van medewerkers; 

- Het aanbieden van oriëntatiebanen, snuffelstages en meeloopmomenten. 

- Uitbreiding contracten verzorgenden en verpleegkundigen: In 2019 wil 

Zorggroep Drenthe de contracten van verzorgenden en verpleegkundigen waar 

mogelijk uitbreiden.  

- Project Care After School: In 2019 kiest Zorggroep Drenthe ervoor om meer 

jongeren binnen de organisatie te laten kijken en werken. Zo kunnen ze zelf een 

beeld vormen van het werken in de ouderenzorg. Scholieren van 16 en 17 jaar 

worden ingezet voor werkzaamheden die geen zorgtaken bevatten.  

- Uitbreiding behandeldienst: In 2019 wil Zorggroep Drenthe haar behandeldienst 

uitbreiden met twee extra specialisten ouderengeneeskunde, physician assistant 

en een geestelijk verzorger. 

- Verpleegkundigen gerontologie en geriatrie: De toename van de complexiteit in 

onze verpleeghuizen vraagt om specifieke deskundigheid op het gebied van 

zorg en welzijn. Daarom wil Zorggroep Drenthe werken met een HBO 

verpleegkundigen gerontologie en geriatrie. We starten in 2019 met twee extra 

verpleegkundigen die hiervoor aangesteld en opgeleid worden op één van onze 

locaties met verpleeghuiszorg. 

 

Reflectie, leren en ontwikkelen 

- Opleidingsmodule: In 2019 wordt een opleidingsmodule geïmplementeerd. Het 

doel hiervan is om medewerkers meer te faciliteren bij het leren en 

ontwikkelen.  

- Kwaliteitsregister: In 2019 wordt het beleid m.b.t. het kwaliteitsregister 

geëvalueerd en eventueel bijgesteld. 

- Functioneringsgesprekken: In 2019 wordt het beleid m.b.t. 

functioneringsgesprekken geëvalueerd en eventueel bijgesteld. 
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Werkelijke resultaten in 2019 

Met betrekking tot personeelssamenstelling is 2019 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) wordt in 

2020 voortgezet.  

 

Aandacht, aanwezigheid en toezicht 

- Werkdrukinstrument: Zorggroep Drenthe faciliteert leidinggevenden deel te 

nemen aan een werkdrukproject in samenwerking met de Hanzehogeschool 

Groningen. Het doel van dit project is om teams en leidinggevenden te helpen 

bij het vinden van verstoringen die een belemmering zijn voor het werk en het 

oplossen van deze verstoringen. In 2019 heeft deelname aan het 

werkdrukinstrument (in samenwerking met de Hanze Hoge School) geleid tot 

enkele praktische verbeteringen. Uiteindelijk heeft de deelname bijgedragen 

aan het instrument zoals die nu beschikbaar is (incl. de 

oplossingsondersteuning). Er is in 2019 een website gelanceerd waarop het 

werkdrukinstrument en het oplossingsinstrument zijn gepresenteerd tijdens een 

congres (zie link https://minderwerkdrukindezorg.nl). Binnen Zorggroep 

Drenthe moet het gebruik van het instrument nog een plek krijgen. 

 

Aanwezigheid deskundige medewerkers 

- Introductieprogramma: In 2019 heeft een werkgroep voorbereidend werk 

verricht voor een introductieprogramma. Uitrol hiervan is gepland voor 2020. 

- Project Capaciteitsplanning: In 2018 is een start gemaakt met het project 

Capaciteitsplanning. Hieraan is in 2019 vervolg gegeven met als doel om 

richting en kaders te geven voor capaciteitsmanagement binnen Zorggroep 

Drenthe waarbij de prioriteit ligt bij de Wlz, Zvw en Wmo diensten. 

Op basis van de adviezen van het rapport van L- concept Consultancy BV 

(2015) en de bevindingen van Watson & Associates (2019) is de project-

organisatie ingericht. Het project heeft zich vooral gericht op roosteren en 

planning. 

Na onderzoek in het eerste kwartaal van 2019 is gesloten dat Zorggroep 

Drenthe zal starten met de ontwikkeling van een capaciteitstool. Deze biedt 

inzicht in het aantal ZZP’s versus begroting versus inzet. In 2020 moet de tool 

volledig in werking zijn en moet er inzicht zijn in de inkomsten versus inzet van 

medewerkers.  

- Plan Aan de slag met het arbeidsmarktvraagstuk:. In 2019 is het 

Opleidingscentrum is ingericht. Door NNCZ en het lerend netwerk zijn nieuwe 

functieprofielen voor de werkbegeleider en praktijkexpert uitgewerkt. 

Medewerkers die aan deze profielen voldeden zijn benoemd in de nieuwe 

functies. Medewerkers die niet benoemd konden worden voor de functie van 

werkbegeleider en praktijkexpert zijn boventallig geraakt en herplaatst in een 

nieuwe functie. Voor de nieuwe functie adviseur leren en ontwikkelen is een 

nieuwe medewerker aangetrokken. In 2020 wordt verder gewerkt aan het leren 

uitoefenen van de nieuwe rollen. 

- Plan De huidige en toekomstige medewerker centraal: Vanuit het plan De 

huidige en toekomstige medewerker centraal worden o.a. de volgende acties 

ingezet: 

1. In 2019 is een klas BBL met medewerkers vanuit de organisatie gestart.  

2. Een extra klas met 20 BBL-medewerkers is in februari 2019 gestart.  

3. Ook zijn er in 2019 aan jongeren meeloopmomenten georganiseerd en 

zijn er snuffelstages aangeboden. 

https://minderwerkdrukindezorg.nl/
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- Uitbreiding contracten verzorgenden en verpleegkundigen: Begrotingstechnisch 

bleek dit doel in 2019 slechts zeer beperkt realiseerbaar. Desondanks heeft 

Zorggroep Drenthe een geringe stijging in de contractomvang gerealiseerd. 

Gemiddelde omvang van de arbeidsovereenkomst gegroeid: van 0,49 naar0, 51 

fte. 

- Project Care After School: Het project CAS is in 2019 opgestart. Er is met een 

doelgerichte campagne geworven onder jongeren hetgeen heeft geleid tot ruime 

belangstelling. Dat heeft uiteindelijk geleid tot een 20 dienstverbanden voor 

jongeren die onder dit project zijn geoormerkt. 

Voor 2020 is het project CAS een vast onderdeel van de wervingsactiviteiten. 

- Uitbreiding behandeldienst: In maart 2019 heeft Zorggroep Drenthe drie 

specialisten ouderengeneeskunde aangesteld. Ook heeft Zorggroep Drenthe in 

mei 2019 een 1e geneeskundige aangesteld die tevens hoofd behandeldienst is.  

Binnen de behandeldienst heeft Zorggroep Drenthe door mutaties onder 

psychologen nieuwe psychologen aangesteld. Verder heeft Zorggroep Drenthe 

de behandeldienst in 2019 uitgebreid met de volgende functionarissen intern 

aangesteld: medisch secretaresse, fysiotherapeut, ergotherapeut, functionaris 

Ouderenmishandeling & Huiselijk geweld, medisch maatschappelijk werkende, 

diëtiste en logopedist (naast herziene samenwerking met externen).   

In 2020 start bij Zorggroep Drenthe een geestelijk verzorger.  

- Verpleegkundigen gerontologie en geriatrie: De werving voor deze functie heeft 

in 2019 geen resultaat opgeleverd. 

Reflectie, leren en ontwikkelen 

- Opleidingsmodule: In 2019 heeft de invoering van het opleiding 

management systeem vertraging opgelopen. In 2019 is stilgestaan bij de 

doorontwikkeling van het bestaande  implementatieplan. De implementatie 

staat nu gepland voor 2020. Ook zal in 2020 bekeken worden welke vormen 

en platforms van elearning er zijn zodat gefaseerd afscheid genomen kan 

worden van de modules in het huidige systeem. 

- Kwaliteitsregister: In 2019 heeft geen formele evaluatie van het beleid rond 

het kwaliteitsregister plaatsgevonden. Door afdeling HRM is retrospectief 

geconstateerd dat het beleid rond kwaliteitsregister verdieping behoeft op 

het domein van herregistratie. In 2020 wordt dit onderwerp verder 

opgepakt. Enerzijds door meer scholingen te accrediteren zodat deze 

scholingen meetellen voor herregistratie en anderzijds bewustwording te 

creëren onder medewerkers om actief bezig te zijn met 

deskundigheidsbevordering en deze activiteiten ook te registreren in het 

kwaliteitsregister. 

- Functioneringsgesprekken: In 2019 is nieuw beleid ontwikkeld. In 2020 

vindt besluitvorming in MT, instemming OR en implementatie plaats.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 
Kwaliteitsjaarverslag 2019   

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

makkelijker kunnen maken. 

 

Beoogde doelen voor 2019 (zie kwaliteitsplan 2019) 

De gebouwde omgeving 

Er zijn plannen om in 2019 te starten met de renovatie van Symphonie. Het doel van 

de renovatie is om o.a. het gebouw (nog) meer te laten aansluiten bij de wensen van 

bewoners en cliënten. In de plannen is bijvoorbeeld rekening gehouden met 

belevingsgerichte zorg (bijv. in de huiskamers). 

 

Technologische hulpbronnen zoals ICT en gebruik van domotica 

- App MediCheck: MediCheck is een digitaal platform dat het toedienproces 

volledig vastlegt voor alle zorgpartners in de medicatieketen. De voordelen 

hiervan zijn dat veiligheid (minder MIC-meldingen) en efficiëntie wordt 

verbeterd. Daarnaast levert het tijdwinst op die direct in de persoonlijke zorg 

kan worden gestoken. de MediCheck App vervangt de papieren toedienlijsten en 

ontzorgt hiermee zorginstellingen en apotheken.  

- Ontwikkeling SharePoint: SharePoint zal het huidige documentbeheersysteem 

(Kerio Workspace) vervangen.  

- USM (Universeel service management): In 2019 wordt geïnvesteerd in grip op 

dienstverlening.  

 

Facilitaire zaken 

- Voedselveiligheid: ISO 22000 voedselveiligheid. 

- De pilot voor het project “zes maaltijdmomenten op één dag’ is in september 

2018 in Symphonie gestart.  

 

Werkelijke resultaten in 2019 

 

De gebouwde omgeving 

Zorggroep Drenthe is 2019 gestart met de gefaseerde renovatie in Symphonie. Fase 1 

was het realiseren van 5 ELV kamers met iedere kamer een eigen sanitaire ruimte en 

keukenblokje. Op de tweede etage verpleeghuisafdeling C-gang is een extra 

verpleegappartement gekomen. Fase 1 is medio april 2019 afgerond. 

 

Fase 2 was het realiseren van de nieuwe (groot)keuken op de plaats waar het 

uitgiftbuffet zat voor het restaurant. De naastgelegen toiletgroep en twee 

appartementen op de begane grond zijn hiervoor gesloopt. 

 

Er is een grote koel- en vriescel en een voorraadruimte gerealiseerd bij de nieuwe 

leveranciersingang; de indeling van de keuken is geheel volgens wensen van de 

"keukenbrigade" Symphonie uitgevoerd. In 2019 is de keuken in gebruik genomen.  

In aansluiting hierop worden er nog diverse aanpassingen uitgevoerd om tot een geheel 

te kunnen komen. 

 

Fase 3 was het slopen van de oude grootkeuken in 2019, afwasruimte en wasruimte. 

Deze is nu gesitueerd in het voormalige magazijn en TD ruimte (wasmachines en droger 

zijn op ergonomische hoogte geplaatst). Op de plaats van de voormalig grootkeuken zijn 

nu een ontmoetingsruimte, kantoren, kapsalon, biljartruimte en bibliotheek gerealiseerd. 

Ten tijde van de corona uitbraak was men hier bezig om de vloerafwerking aan te 

brengen, sinds 16 maart 2020 zijn de bouwwerkzaamheden stil komen te liggen wegens 

de coronamaatregelingen. 
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Technologische hulpbronnen zoals ICT en gebruik van domotica 

- App MediCheck: In 2019 heeft MediCheck de App geïntroduceerd middels 

presentatie binnen Zorggroep Drenthe. Er is een wisseling van 1e geneeskundige 

geweest. Dit heeft geleid tot een andere prioriteitstelling voor 2019 waaronder de 

verdere opbouw van de behandeldienst. Hierdoor is er in 2019 nog geen start 

gemaakt met de App MediCheck.  

- Ontwikkeling SharePoint: Zorggroep Drenthe wilde haar document management 

systeem (DMS) ontwikkelen in een SharePoint-omgeving. Omdat dit tot 

aanzienlijke, aanvullende licentiekosten zou leiden is besloten om tot 

herinrichting van bestaande Kerio. De herinrichting van het huidige DMS (Kerio) 

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. De Kick-protocollen die gaan over 

het handelen in de zorg in de praktijk van alle dag vallen hier buiten. Deze zijn in 

het ECD opgenomen. 

- USM: De USM-methode is een managementmethode voor dienstverlenende 

organisaties. Alle medewerkers van de afdeling Informatiemanagement & ICT 

hebben een scholing in USM gevolgd. 

 

Facilitaire zaken 

- Voedselveiligheid: ISO 22000 voedselveiligheid. 

In 2019 zijn we 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 genormaliseerd zodat de locaties dezelfde 

methodiek van registratie gebruiken. 

▪ In 2019 zijn diverse ondersteunende documenten ter behoeve van 

voedselveiligheid ontwikkeld (PRP’s) en geïmplementeerd. 

▪ 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 november 2019 zijn in alle locaties Interne audits gehouden en zijn 

actieplannen gemaakt voor verbetering (PDCA). 

- De pilot  “zes maaltijdmomenten op één dag’ is in het kader van financiering stil 

komen te liggen. Na grondig onderzoek is gebleken dat deze vorm van 

maaltijdverstrekking moeilijk te financieren is.  
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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. 

 

Beoogde doelen voor 2019 (zie kwaliteitsplan 2019) 

- Ontwikkeling SharePoint: SharePoint zal het huidige intranet vervangen. Deze 

keuze is gemaakt in het kader van leren en verbeteren. 

- Onderzoek primair proces rondom ECD: Met behulp van een externe partij 

worden de processen en het gedrag rondom het primaire proces m.b.t. ECD in 

kaart gebracht.  

- Stuurinformatie: Aansluitend aan het vorige punt zal worden geïnvesteerd door 

de processen rondom het ECD te voorzien van goede / betere stuurinformatie. 

De doelen hiervan zijn het besparen van inzet en het vergroten van de kwaliteit. 

 

Werkelijke resultaten in 2019 

- Ontwikkeling SharePoint: Zorggroep Drenthe wilde haar DMS ontwikkelen in 

een SharePoint-omgeving. Omdat dit aanzienlijke, aanvullende licentiekosten 

zou leiden is besloten om tot herinrichting van het bestaande Kerio.  

- Onderzoek primair proces rondom ECD: Van januari 2019 tot en met april 2019 

heeft Zorggroep Drenthe een onderzoek laten uitvoeren op het huidige ECD 

(Mijn Caress van PinkRoccade). Het onderzoek is uitgevoerd door Change 

Propellers BV. Zie toelichting werkelijke resultaten in 2019 kwaliteitsthema  

persoonsgerichte zorg Zorgdoelen: Elektronisch Cliëntendossier (ECD) 

- Stuurinformatie: Zie toelichting werkelijke resultaten in 2019 kwaliteitsthema  

persoonsgerichte zorg Zorgdoelen: Elektronisch Cliëntendossier (ECD) 
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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 werd in 

april 2018 gepresenteerd door minister de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

(VWS), en wijst de weg voor hoe de verpleeghuiszorg de komende jaren merkbaar en 

meetbaar moet worden verbeterd. Voldoende tijd, aandacht en goede zorg voor alle 

verpleeghuisbewoners, 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 in 2019 met drie locaties (Mozaiek, De Vijverhof, en 

Spectrum2) aan deel en heeft op basis van zelfanalyses inzicht gekregen in de mate 

waarin per locatie werd voldaan aan de acht thema’s van het Kwaliteitskader 

Verpleeghuiszorg. Gezien de ontwikkelpunten krijgt Zorggroep Drenthe op alle vier 

genoemde locaties ondersteuning op maat in de vorm van een kwaliteitstraject 

gedurende twee jaar. Vanzelfsprekend profiteren ook de overige locaties van dit traject 

en worden telkens dwarsverbanden gelegd met andere locaties van Zorggroep Drenthe 

om ook daar de vertaalslag te maken.  

 

Op 23 mei 2019 opende Mozaiek haar deuren voor het middagsymposium van het 

programma Waardigheid en trots op locatie. Tijdens dit regionale symposium werd 

informatie gedeeld over het ondersteuningsprogramma voor verpleeghuiszorglocaties uit 

het landelijke programma Thuis in het Verpleeghuis, en werden workshops over actuele 

thema’s als personeelssamenstelling en de nieuwe WZD georganiseerd. Zorgverleners 

en andere professionals van Zorggroep Drenthe en van andere verpleeghuiszorglocaties 

uit de regio en daarbuiten waren aanwezig.  

 

De zelfanalyse en de vele besprekingen met de operationeel leidinggevenden en 

medewerkers over de zorg- en dienstverlening, van kwaliteit en cliëntveiligheid, 

systematisch te verbeteren, hebben een positieve bijdrage geleverd aan het 

bewustwordingsproces bij Zorggroep Drenthe. Operationeel leidinggevenden en 

medewerkers kunnen namelijk pas écht iets veranderen aan een situatie als zij zich er 

bewust van zijn. Het was en is een leerzaam traject, waar emoties en angstcultuur uit 

het verleden om aandacht vragen en krijgen.  

 

Op 28 juni 2019 organiseerde Zorggroep Drenthe bij Mozaiek een kick-off bijeenkomst 

Waardigheid en trots op locatie voor alle zorgmedewerkers en facilitaire teamleiding.  

 

In de periode juni tot en met augustus 2019 is gewerkt aan het verder vormgeven aan 

het plan van aanpak Waardigheid en trots op locatie met de ondersteuning vanuit de 

coaches van Waardigheid en trots op locatie. De coaches van Waardigheid en trots op 

locatie hebben in deze periode diverse locaties bezocht, werkprocessen geobserveerd en 

medewerkers gesproken. Het plan van aanpak Waardigheid en trots op locatie van 

Zorggroep Drenthe werd in september 2019 aangeleverd bij het landelijk team onder 

support van de tranchemanager.  

 

De uitvoering van het plan van aanpak is in oktober 2019 van start gegaan. Met de 

ondersteuning op maat wordt een sterke(re) basis gelegd bij het concreet verbeteren 

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

eisen vanuit het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. 

 

 
2 In 2020 wordt Symphonie hieraan toegevoegd.  
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De zelfanalyse is een praktisch instrument waarmee een locatie van een 

verpleeghuisorganisatie inzicht krijgt in de mate waarin het voldoet aan het 

kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Het instrument meet de ervaren en feitelijke kwaliteit 

van zorg bij een locatie op de acht thema’s van het kwaliteitskader. Hierdoor ontstaat er 

een gezamenlijk beeld van de huidige situatie en wat nodig is om eventuele 

verbeteringen door te voeren. Zo gaat Zorggroep Drenthe werken aan nog betere 

verpleeghuiszorg. De informatie is input voor het kwaliteitsplan en de verbeterparagraaf 

van Zorggroep Drenthe, of een aanvulling daarop. Er wordt gebruik gemaakt van 

informatie die de organisatie zelf verzameld. Met het instrument gaat Zorggroep Drenthe 

de kwaliteit cyclisch monitoren. 

 

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

zoals genoemd de 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.  

 

Een korte impressie van de zelfscan van de locaties is opgenomen in bijlage 1. 

 

3.2 Plannen van aanpak Waardigheid en Trots op Locatie   
Op grond van de ontwikkelpunten krijgt Zorggroep Drenthe op alle drie genoemde 

locaties ondersteuning op maat in de vorm van een kwaliteitstraject gedurende twee 

jaar. Vanzelfsprekend profiteren ook de overige locaties van dit traject. Daar waar 

opportuun worden de noodzakelijke vertaalslagen gemaakt. 

In de zomer van  2019 is gewerkt aan het verder vormgeven aan het plan van aanpak 

Waardigheid en trots op locatie met de ondersteuning vanuit de coaches van 

Waardigheid en trots op locatie. De coaches van Waardigheid en trots op locatie hebben 

in deze periode diverse locaties bezocht, werkprocessen geobserveerd en medewerkers 

gesproken.  

Het plan van aanpak Waardigheid en trots op locatie van Zorggroep Drenthe werd in 

september 2019 aangeleverd bij het landelijk team onder support van de 

tranchemanager. De uitvoering van het plan van aanpak is in oktober 2019 van start 

gegaan. Met de ondersteuning op maat wordt een sterke(re) basis gelegd bij het 

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

voldaan wordt aan de eisen vanuit het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. 

 

In mei en december 2019 zijn gesprekken gevoerd met de tranchemanager van 

Waardigheid en trots op locatie. Er wordt sinds december 2019 gewerkt met een 

stuurgroep Waardigheid en trots op locatie die maandelijks bijeenkomt en vervolgens 

bevindingen maandelijks bespreekt met het managementteam. 
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3.3 Verwonderteams locatie De Noorderkroon en De Wenning 
 

Zorggroep Drenthe wil het gebruik van eHealth c.q. technologie in de ouderenzorg 

stimuleren en implementeren. Hierbij dient het functioneren, de veerkracht en de eigen 

regie van kwetsbare ouderen centraal te staan. Dit maakt dat er ook gekeken dient te 

worden naar hoe eHealth het beste kunnen ingezet en benut kan worden. 

Zorggroep Drenthe denkt dat zij het gebruik van eHealth kan bevorderen door het 

stimuleren van ‘anders leren’. Anders leren in deze context houdt in dat Zorggroep 

Drenthe in samenwerking met het lerend netwerk en het Drenthe College 

verwonderteams gaat formeren. Een verwonderteam is een groep bestaande uit cliënten, 

mantelzorgers, zorgverleners en studenten zorg & welzijn die samenwerkt om te leren. 

Deze groep gaat samen met de zorgvrager met elkaar op zoek naar welke technologie 

wanneer en hoe het beste kan worden ingezet rondom de betreffende bewoner of cliënt. 

Hierbij wordt de methode ‘design thinking’ gebruikt. 

Om maximaal gebruik te maken van het lerend vermogen van de verwonderteams 

hebben Zorggroep Drenthe en Interzorg ervoor gekozen één verwonderteam binnen 

beide organisaties te laten starten. Op deze wijze wordt het leren niet beperkt tot de 

eigen organisatie maar organisatie overstijgend. Voorbereidingen van de verwonder-

teams hebben in 2019 plaats gevonden en de daadwerkelijke start vindt plaats in 2020.  

Het eerste verwonderteam start binnen Zorggroep Drenthe op locatie De Noorderkroon. 

Het traject heeft een doorlooptijd van 20 weken. Met de opgedane ervaring van het 

eerste verwonderteam wordt De Wenning de tweede locatie waar een verwonderteam zal 

starten. Er is voor deze twee locaties gekozen vanwege de relatieve rust binnen de 

locaties en de nabijheid van Interzorg locaties. 

Het idee om met verwonderteams te gaan experimenteren is ontstaan vanuit het lerend 

netwerk, hieraan nemen deel: Zorggroep Drenthe, NNCZ, de Westerkim, Tangenborgh , 

ZZWD en speciaal voor de verwonderteams Interzorg. Het lerend netwerk komt 

regelmatig bijeen om de voortgang van de verwonderteams te bespreken en van elkaar 

te leren. De eindproducten van de verwonderteams worden binnen het lerend netwerk 

aan elkaar gepresenteerd. Zo zal de verwondering van de ene afdeling, woonzorglocatie, 

zorgorganisatie transparant gemaakt worden en vergeleken kunnen worden met de 

verwondering van een ander. 
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Bijlage 1: De zelfscans Waardigheid & Trots 
 

 


