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Voorwoord 

 

Voor u ligt het kwaliteitsverslag 2018 van Zorggroep Solis. Graag nemen wij u mee in wat wij het afgelopen jaar 

hebben bereikt binnen de organisatie op het gebied van kwaliteit! 

We blijven de koers houden om de cliënt echt centraal te stellen en ons te richten op persoonsgerichte zorg 

waarbij het leefplezier van cliënten voorop staat.  

Wij wensen u veel leesplezier! 
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1.  Inleiding 
 

Van onze bestuurder: 

‘Het kwaliteitskader richt zich op de verpleeghuiszorg. Het onderliggende stuk zal dan ook voornamelijk 

hierover gaan. Vanzelfsprekend zijn ook in andere delen van de organisatie mooie dingen bereikt, die we door 

de inperking naar de verpleeghuiszorg hier niet zullen noemen.  

De kwaliteit van onze dienstverlening is het afgelopen jaar goed gebleven. Door het opleiden van veel 

leerlingen, die deels ook direct inzetbaar zijn, hebben we onze personele bezetting redelijk op peil kunnen 

houden. Ik ben blij dat de medewerkers zich hebben ingezet om de leerlingen op te leiden. Dit is zeker niet 

altijd makkelijk geweest voor ons personeel.   

In 2018 hebben we ons pand Sint Jurrien verkocht aan Comfort Wonen en gaan we in 2019 het vernieuwde 

verpleeghuis huren. We zijn heel erg blij dat we een verpleeghuis krijgen op deze locatie, zodat we onze visie, 

om in alle wijken alle vormen van zorg te verlenen, verder kunnen uitbouwen. Door de bundeling van de kennis 

van deze twee organisaties zijn we in staat om een nieuw concept voor verpleeghuiszorg te ontwikkelen: 

cliënten hebben een eigen appartement waar zij zorg kunnen ontvangen. Daarnaast kunnen zij, alleen als ze 

dat willen, gebruik maken van groepsactiviteiten of bijvoorbeeld gezamenlijk een maaltijd nuttigen.  

Consequentie van de opening van St Jurrien is dat we hierdoor in de loop van 2019 geen twee bewoners op 

één kamer meer hebben in PW Janssen’.  
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2.  De vier kwaliteit- en veiligheid thema’s 
 

1. Persoonsgerichte zorg en ondersteuning. 
2. Wonen en welzijn. 
3. Veiligheid. 
4. Leren en verbeteren van kwaliteit. 

 

Algemeen beschrijvend overzicht uitkomsten: 

2.1   Persoonsgerichte zorg en ondersteuning 
 

Dossier 
In 2017 zijn we begonnen met het ontplooien van activiteiten die de cliënt en zijn levensverhaal recht doen. In 

2018 zijn hiermee verder gegaan. We hebben ervoor gezorgd dat het zorgplan persoonsgerichter wordt. In 

eerste instantie door veel meer in te zoomen op de vraag of we echt de wensen van de cliënt tot uitdrukking 

brengen in de afspraken rondom zorg en welzijn. In het najaar van 2018 hebben we een andere methodiek van 

dossiervorming geïntroduceerd die gebaseerd is op de Groninger Wellbeing methode (Leefplezier). Deze 

methode gaat ondersteunend werken in het goed boven tafel krijgen van de wensen en behoeften van de 

cliënt. Daarnaast helpt het de medewerkers om de goede vragen te stellen. Van oktober tot en met december 

zijn alle zorgmedewerkers geschoold in het aangepaste dossier, vanuit de visie dat de cliënt met al zijn wensen 

en behoeften centraal dient te staan.  

Onbegrepen gedrag 
In 2018 is verder ingezet op het ondersteunen van aandachtsvelders onbegrepen gedrag door alle disciplines 

en met gerichte aandacht door de coach onbegrepen gedrag. Zij heeft een aantal scholings- en intervisie 

bijeenkomsten gedaan, die ervoor zorgen dat de aandachtsvelders veel meer in positie komen.  

In de praktijk zien wij dat er bij onbegrepen gedrag heel snel gekeken wordt naar alle aspecten die mee kunnen 

spelen bij het gedrag (bijvoorbeeld omgevingsfactoren). In feite kijken we meer naar ons eigen handelen en de 

invloed daarvan op de cliënt, in plaats van naar alleen te kijken naar de cognitieve problemen van de cliënt zelf. 

In de praktijk zijn er minder escalaties, ook in het begin van een periode dat iemand bij ons komt wonen. Dit is 

niet alleen goed voor cliënten, maar ook voor de medewerkers. Uit het medewerkerstevredenheidsonderzoek 

(november 2018) blijkt dat medewerkers van PG afdelingen meer tevreden zijn.  

De methode Grip waar we de afgelopen jaren op ingezet hebben, is geborgd in het proces rond alle acties die 

multidisciplinair zijn ingezet.  

Devices  
Zoals eerder aangegeven zijn wij in 2018 verder gegaan met een optimaal gebruik maken van de aangeschafte 

middelen, maar ook met het onderzoeken van verdergaande technologische toepassingen. Er zijn 

technologiecoaches begonnen (zorgmedewerkers met een affiniteit met technologie) op de vijf locaties. Zij 

worden ondersteund door onze projectleider technologie. Deze is er verantwoordelijk voor dat de devices 

wisselen over verschillende afdelingen en de instructies aan cliënten en medewerkers goed verloopt. Tevens 

zorgen zij ervoor dat het onderhoud geborgd is.  
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2.2    Wonen en welzijn 

 
Solis wil in alle locaties alle zorg bieden die de cliënt nodig heeft, zodat de cliënt in zijn eigen wijk kan blijven 

wonen. Dit heeft erin geresulteerd dat in 2018 verpleeghuiszorg op de locatie Spikvoorde gestart is. Er wonen 

inmiddels 12 cliënten met een verpleeghuisindicatie. Op de locatie St Jurrien is een verbouwing tot een 

verpleeghuisunit met 32 verpleeghuisappartementen begonnen. In april 2019 is de verwachting dat de eerste 

bewoners welkom worden geheten.  

Solis is in 2018 verder gegaan met het oplossen van de verouderde woonvormen, die niet meer passen bij de 

visie op wonen in een verpleeghuissetting. We gunnen elke cliënt privacy, een eigen ruimte met een 

persoonlijke inrichting. Daar passen geen tweepersoonskamers bij. In 2018 hebben we verder gekeken naar de 

mogelijkheden die locatie PW Janssen en Zorggroep Solis heeft. We verwachten dat hier 2019 een definitief 

besluit over genomen kan worden. In 2018 is in de tussentijd een start gemaakt met het verminderen van het 

aantal tweepersoonskamers, waardoor er meer cliënten zijn die (binnen PW Janssen) een eigen kamer hebben.  

In 2017 is het project “samenspel met mantelzorg” gestart op het Groote en Voorster. In 2018 heeft het project 

concrete uitgangspunten opgeleverd voor de wijze waarop wij samen willen werken met mantelzorgers. De 

projectleider heeft een advies gegeven voor het uitrollen van de uitgangspunten binnen heel Solis in 2019. 

De gelden vanuit Waardigheid &Trots heeft Solis de mogelijkheid geboden sterk in te zetten op huiselijkheid. In 

2018 hebben we dit gedaan door de huiselijkheidscoaches meer uren te geven die zij kunnen besteden aan 

laagdrempelige- en huiselijke activiteiten. Dit heeft veel gezelligheid en sfeer gegeven. Dit horen we terug van 

bewoners, familieleden en mantelzorgers.  

 

2.3  Veiligheid 
 

De doelstelling van de MIC-commissie is aangepast. De samenstelling van de commissie is gewijzigd. Er nemen 

op dit moment meer zorginhoudelijke experts aan deel. De commissie bekijkt aan de hand van de cijfers of er 

sprake is van trends en maakt een analyse voor het MT. Er wordt een verdiepingsslag gemaakt. De commissie 

probeert een verband te leggen tussen bijvoorbeeld de inzet van vrijheidsbeperkende maatregelen en de mate 

waarin bewoners vallen.   

De leidraad hoe te handelen in geval van een calamiteit geeft voldoende handvatten. Er is aandacht geweest 

voor de vraag wanneer er in het geval van een ernstig incident opgeschaald moet worden.  

In 2018 zijn we met een integraal verbeterplan gaan werken, met als doel alle verbeteracties uit verschillende 

bronnen inzichtelijk te krijgen en in totaliteit in beeld te hebben, met een betere borging als resultaat. 
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2.4  Leren en werken aan kwaliteit 
 

Solis heeft aandachtsvelders aangesteld om het leren op de werkvloer gestalte te geven. In 2018 hebben alle 

aandachtsvelders extra tijd gekregen om meer te kunnen doen in de instructie van collega’s, bijvoorbeeld in de 

instructie van tilliften en de werkhouding. De werkbegeleiders hebben een training gehad om de grote 

aantallen leerlingen op de werkvloer goed te kunnen begeleiden.  

De aandachtsvelders onbegrepen gedrag hebben middels intervisie en casuïstiekbespreking geoefend om dat 

ook binnen hun eigen team te kunnen doen.  

In 2018 is het ECD persoonsgerichter geworden en hebben we jobcoaches aangesteld om het goede gesprek 

met de cliënt te leren voeren. Zij worden in 2019 verder geschoold in het ondersteunen van hun collega’s in het 

voeren van goede gesprekken met cliënten. Naast het goede gesprek gaat het er ook om dat deze informatie 

op een juiste manier verwerkt wordt in het ECD. 

We zijn onderweg om van een risico gestuurde en beheersmatig organisatie naar een organisatie te gaan die in 

al zijn geledingen de cliënt centraal zet. In 2018 hebben alle zorgteams een eigen budget ontvangen met de 

vraag hoe zij dit willen aanwenden om te leren de cliënt nog meer centraal te stellen. Veel teams hebben 

ervoor gekozen om een training te volgen bij de Keerzijde. De Keerzijde heeft hen de mogelijkheid gegeven om 

in de huid van een cliënt te kruipen en te ervaren hoe het is om beperkt en afhankelijk te zijn. De ervaringen 

van medewerkers zijn door henzelf omgezet in een jaarplan.  Een nader traject was “Spoor je wel”. Dit waren 

een aantal bewustzijnssessies waaruit medewerkers ook hun eigen acties hebben geformuleerd.  

Lerend netwerk 

In het kader van het Lerend netwerk zijn wij met onze collega’s van Sutfene een aantal keer bijeen gekomen. 

Naast het delen van actuele informatie zijn we gestart met een uitwisseling. Daarnaast kijken we mee met 

elkaars kwaliteitsplan en zoeken we elkaar op in gezamenlijke en inhoudelijke onderwerpen. In het najaar 2018 

hebben we gezamenlijk een symposium georganiseerd getiteld “Ruimte voor Dementie”. Dit ging over de visie 

van de organisaties om mensen met dementie optimale vrijheid te gunnen en geven.   
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3. De vier randvoorwaardelijke thema’s 
 

1. Leiderschap, governance en management. 
2. Personeelssamenstelling (voldoende en vakbekwaam personeel). 
3. Gebruik van hulpbronnen. 
4. Gebruik van informatie. 

 

3.1  Leiderschap, governance en management 
 

Het centraal stellen van onze cliënten is in 2018 leidend geweest, net zoals dat in de voorgaande jaren het 

geval was. Vanzelfsprekend gaan we hier in de toekomst ook mee verder. Bij onze besluiten wegen we elke 

keer af of onze dienstverlening naar cliënten beter wordt. Maar ook kijken we of ons personeel hierdoor beter 

tot zijn recht komt. In 2018 hebben we het eerste deel van ons project regeldrukvermindering afgerond. We 

hebben honderden regels kunnen schrappen. In 2019 gaan we van start met het tweede deel, waarbij we 

vooral vanuit de zorg gaan kijken waar nog onnodige administratieve last bestaat.  

De governance code 2017 blijven we volgen. Hiertoe hebben we het afgelopen jaar onze statuten aangepast. In 

2019 zullen we de reglementen Raad van Toezicht en Raad van Bestuur aanpassen. De wijzigingen zijn beperkt, 

het betreft voornamelijk aanpassingen aan vernieuwde wet- en regelgeving. In 2018 heeft de Raad van 

Toezicht een zelfevaluatie gehouden, onder begeleiding van een externe partij. 

In leiderschap hebben we ons voorgenomen om meer met elkaar in gesprek te zijn zodat we elkaar horen en 

meer met elkaar in verbinding zijn. Hiertoe hebben we bijvoorbeeld zes keer per jaar ‘in gesprek’ 

bijeenkomsten met onze leidinggevenden. Daarnaast worden er zes lunchbijeenkomsten georganiseerd op de 

verschillende locaties, waarbij het personeel uitgenodigd wordt met het MT in gesprek te gaan over 

onderwerpen die hen bezighouden.  

In het hoger management en in het middenkader is het aantal leidinggevenden verminderd. Dit heeft tot 

resultaat dat leidinggevenden een grotere span of control hebben en er meer verantwoordelijkheid op inhoud 

wordt teruggelegd bij de professional.  

 

3.2  Personeelssamenstelling (voldoende en vakbekwaam personeel) 
 

We willen de kwaliteit van ons personeel, en daarmee de goede zorg aan onze cliënten,  blijven borgen. Het 

grote aantal vrijwilligers dat bij Zorggroep Solis een aandeel levert in het geluk van onze cliënten, is hierin 

voorwaardelijk. Een tweetal (SPP) analyses, één in het voorjaar en een vervolganalyse in het najaar 201, heeft 

laten zien dat onze behoefte aan VIG-ers en - al is het in mindere mate - verpleegkundigen nu en in de nabije 

toekomst groot is. Daarom is besloten om in 2018 gemiddeld 85 BBL leerlingen op te leiden op de niveaus drie, 

vier en zes. Ter ondersteuning van de nieuwe leerlingen hebben we volop ingezet op goede werkbegeleiding 

door een groot aantal VIG-ers op te leiden tot werkbegeleiders. We zijn met deze 85 leerlingen boven onze 

personele formatie gaan zitten. Dit is een bewuste keuze geweest om op de langere termijn te zorgen voor een 

blijvende evenwichtige personeelssamenstelling.  

In 2018 hebben we een pilot gedaan naar de inzet van medewerkers die ondersteunend werk doen in de 

huiskamer en in het welzijn en gezelligheid voor cliënten. De pilot had een positief effect. Cliënten ervaarden 

meer gezelligheid in hun woonervaring en medewerkers in zorg ervaarden ruimte en rust om hun werk goed te 

kunnen uitvoeren. We hebben ons voorgenomen om in 2019 deze functie breed binnen Solis in te gaan zetten.  
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In 2018 zijn de voorbereidingen getroffen om ons personeel breder samen te stellen en ons in de uitbreiding 

van ons personeel niet alleen te richten op zorgmedewerkers maar meer te kijken naar het wonen en welzijn. 

We willen dit doen door het aanstellen van een grote groep medewerker-cliëntondersteuners. Dit zijn mensen 

die gaan zorgen voor een gezellige omgeving, waar ruimte is voor huiselijkheid, leuke activiteiten, maar ook, 

het liefst samen de cliënt, voor de zorg voor kleding en bijvoorbeeld het opruimen van de woning. Hierdoor 

krijgen zorgmedewerkers meer tijd om hun aandacht te richten op hun expertise en op het bevorderen van 

kwaliteit.  
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4. Specifieke aandacht voor drie onderdelen 
 
De indicatoren basisveiligheid zijn aangeleverd via de website van het Zorginstituut Nederland over het 
verslagjaar 2018. Onderstaand een weergave van de belangrijkste bevindingen op grond van de indicatoren.  
 
 

4.1 Indicatoren 
 

4.1.1 Decubituspreventie 
Op alle locaties worden casuïstiekbespreking gehouden over decubitus. Het percentage decubitus ligt 
gemiddeld over de gehele organisatie op 5,9%. 

 

4.1.2  Advance care planning 
Er is geconstateerd dat er in ieder dossier tenminste één beleidsafspraak is vastgelegd. Met name het 
wel of niet starten of stoppen met levensverlengende handelingen wordt nog niet structureel 
besproken en vastgelegd.  

 

4.1.3    Medicatieveiligheid 
In zijn algemeen worden medicatiefouten besproken op de afdelingen. Op de woonlocatie waar 

bewoners wonen die onder de WLZ zorg zonder behandeling vallen, is dit niet structureel geregeld.  

Aandachtspunt is dat de wijze van bespreken van medicatie incidenten nog niet overal eenduidig 

gebeurt.  

De medicatiereviews worden structureel uitgevoerd. Ook hier wordt het nog niet op een eenduidige 

wijze gedaan. 

4.1.4    Gemotiveerd gebruik van vrijheidsbeperkende maatregelen 
De percentages die voortkomen uit de kwaliteitsindicator met betrekking tot het toepassen van 

vrijheidsbeperkende maatregelen zullen wij nauwlettend blijven volgen. Te meer daar Zorggroep Solis 

zich richt op vrijheid voor onze cliënten en zo min mogelijk de vrijheid wil beperken.  
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4.2  Cliëntoordelen 
 

4.2.1 Cliënttevredenheid verpleeg- en woonzorg locaties 

 
Locatie/afdeling Gemiddeld cijfer in 2018 Zou u locatie/afdeling 

aanbevelen bij anderen?  

Geriatrische revalidatie (GRZ)* 7.4 (8) 88% 

PW Janssen 7.7 (58) 88% 

Hospice De Winde - - 

De Bloemendal 7.2 (32) 75% 

Groote & Voorster 7.5 (70) 86% 

Spikvoorde** 7.5 (17) 100 

Thuiszorg 7.9 (104) 99% 

Solis totaal 
 

7.6 (291) 95% 

 
Tussen haakjes ( ) staat het aantal waarderingen 

*Scores van de GRZ zijn tot 1 januari 2018 meegenomen onder PW Janssen 

**Tot 1 januari 2018 zijn geen scores geplaatst op Zorgkaart Nederland 

 

4.2.2  Cliënttevredenheid Paramedische Centra 
In onderstaande tabel staan de gemiddelde rapportcijfers, op een schaal van 1 tot 10 die 

fysiotherapie-cliënten van Solis Paramedische Centra (voormalig Ortis) hebben gegeven. De Net 

Promoter Score (NPS) is een maat voor de loyaliteit van klanten en gebaseerd op de grondgedachte 

dat elke organisatie haar cliënten kan onderverdelen in drie categorieën: promotoren, passief 

tevreden cliënten en criticasters. 

 

Locatie Gemiddeld cijfer in 2018 NPS score in 2018 

   

Rielerenk 8.5 (12) 62 (12) 

Laren 8.8 (71) 61 (71) 

Deventer 8.2 (25) 40 (25) 

Almen 8.7 (29) 66 (29) 

 
Tussen haakjes ( ) staat het aantal beoordelingen 
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4.2.3  Cliënttevredenheid Geriatrische Revalidatie 
In onderstaande overzichten staat vermeld hoe de cliënten van de geriatrische revalidatie de 

behandeling en zorg- en dienstverlening hebben ervaren. De beoordeling is een gemiddeld 

rapportcijfer die cliënten hebben gegeven, op een schaal van 1 tot 10. 

Behandeldiscipline  Solis 2017 Solis 2018 

   

Verplegingen en verzorging 8.2 8.1 

Fysiotherapie 8.2 8.4 

Ergotherapie 7.8 7.9 

Logopedie 7.9 7.6 

Specialist Ouderen Geneeskunde 7.7 8.0 

Diëtetiek  7.5 * 

Maatschappelijk werk 7.9 7.3 

Psycholoog 7.9 7.3 

Revalidatie afdelingen  7.9 8.1 

 

4.3  Leren en werken aan kwaliteit 
Onderstaand staat de verbetergraaf uit het kwaliteitsplan 2018. In rood hebben we genoteerd wat we op het 

bepaalde onderwerp bereikt hebben.  

 

Onderwerp Doelstelling/resultaat 

Wonen Elke cliënt heeft een eenpersoonskamer. De verpleegafdelingen bestaan uit maximaal 21 
cliënten. 
Het verplaatsen van verpleeghuiszorg naar elders zal op een natuurlijke wijze gebeuren door 
sluiting van opnamemogelijkheid binnen PWJ. 
 
Voor het PW Janssen wordt in 2018 een plan vastgesteld hoe het PWJ te verbouwen, 
waardoor elke cliënt in 2019 een kamer met eigen badkamer tot zijn beschikking krijgt.  
Met deze verbouwing wordt eind 2018 gestart. Getracht wordt de overlast voor wonende 
cliënten te beperken. 
Op locatie St Jurrien wordt verbouwd en de locatie wordt voorzien van een verpleeghuisunit. 
 
Conform visie zal eind 2018 op elke locatie van Solis verantwoorde verpleeghuiszorg geboden 
kunnen worden. 
 
We hebben een aantal maanden vertraging opgelopen op de bouw van de appartementen van 
St Jurrien. Hierdoor kunnen we op 1 april 2019 onze eerste bewoners verwelkomen en de 
eenpersoonskamers op PW Janssen te realiseren.  
 

Personeel, 
kwantitatief 

Er is lange termijn beleid op instroom, doorstroom en uitstroom van zorgmedewerkers.  
 
Er wordt continue geïnvesteerd in BBL leerlingen en het “op-scholen” van eigen zorg-
medewerkers om mensen aan ons te binden. 
 
We krijgen in kaart waarom mensen op eigen verzoek vertrekken en hebben acties ingezet om 
dat te voorkomen. 
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Er is een lange termijn formatieplaatsenplan opgesteld. We hebben in 2018 geïnvesteerd in 
het opleiden van gemiddeld 85 leerlingen. Dit zijn externe mensen maar ook een deel van onze 
interne medewerkers laten zich “opscholen”.  
Ten aanzien van de uitstroom hebben we de redenen van vertrek in kaart. Er wordt gekeken 
naar oorzaken en op een aantal punten is actie ondernomen om een aantrekkelijkere 
werkgever te worden. 
 

Personeel, 
kwalitatief 

De investering in medewerkers staat in het teken van: 

• Leren; dit vindt plaats op de werkvloer onder andere middels e-learning (verplichte- 
en facultatieve modules) en casuïstiek besprekingen. 

• Het bespreken van casuïstieken die beter kunnen: dit vindt breed plaats, zowel in MT 
verband als in afdelingsoverleggen, met als doel om van elkaar te leren en het 
systematisch verbeteren van kwaliteit van zorg. 

• Stimuleren van het leren van en met elkaar zowel intern als extern. 

• Verantwoordelijkheden laag neergeleggen, zodat mensen doen wat ze kunnen en 
mogen. Zij worden daarin ondersteund en gefaciliteerd. Uitgaande van maatwerk, 
waarbij onderscheid gemaakt mag worden. 

• Initiatieven om de cliënt centraal te stellen. Deze komen tot stand in samenspraak 
met en gedragen door medewerkers. 
 

Alle bovenstaande doelen en acties zijn uitgevoerd.  
 

Kwaliteit van zorg De basiskwaliteit van alle zorg wordt gehandhaafd en geborgd. 
 
Onbegrepen gedrag; alle acties en afspraken die de afgelopen twee jaar zijn ingezet om 
onbegrepen gedrag te leren begrijpen en hanteren worden door alle medewerkers en 
disciplines uitgevoerd. 
 
 
Het ECD wordt vereenvoudigd waardoor: 
De cliënt en zijn levensverhaal centraal staat en de gebruiker gemak ervaart. 
 
Innovatie wordt ingezet of ondersteund als de vernieuwing direct ten goede komt aan het 
geluk van de cliënt. 
 
Onbegrepen gedrag: 
Alle acties zijn geïmplementeerd.  
 
ECD: alle zorgdossiers zijn aangepast op de Groninger Well being methode (in de wijk 
gebruiken we Omaha). Alle zorgmedewerkers hebben een training gekregen in het werken 
met deze methode waardoor het dossier persoonsgericht is en we de behoeften van de cliënt 
beter kennen en erop in kunnen spelen.    
 
 

Cultuur In ons gedrag laten we zien dat we de cliënt kennen en willen leren kennen. 
 
We gaan met elkaar in gesprek en praten met en niet over elkaar. 
 
Wij ondersteunen acties en ideeën die ervoor zorgen dat we dichter bij de cliënt zijn. 
We nemen verantwoordelijkheid en houden ons aan afspraken. 
Wij werken samen en zijn ondersteunend. 
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Het verzuim wordt beïnvloed door (coachings-) trajecten die leiden tot duurzame 
inzetbaarheid van medewerkers. Leidinggevenden richten zich op het versterken van 
medewerkers, waardoor werkplezier toeneemt en de gezonde medewerker meer aandacht 
krijgt. 
 
In het verzuim zien we een daling optreden. Eind 2018 zaten we op een verzuim Solis breed 
van 7%, versus een verzuim van 9% aan het begin van dat jaar.  
Al onze acties op dit gebied beginnen hun vruchten af te werpen.  
 

Informele zorg Het mantelzorgproject vindt voortgang en wordt uitgebreid naar andere verpleegafdelingen 
en teams. 
 
De uitkomsten uit het project wordt in 2018 geïmplementeerd. 
 
Er wordt nieuw beleid geschreven voor vrijwilligers en mantelzorgers. 
 
Het mantelzorgproject heeft vertraging opgelopen. De projectleider heeft een advies 
geschreven over de implementatie binnen Solis, dat begin 2019 in het MT wordt besproken.   
Op grond van dit advies zal het nieuwe beleid worden geschreven.  
 
 
 

Verbeterplannen De verbeterplannen in het kader van Waardigheid en trots worden met energie en aandacht 
uitgevoerd en verantwoord.  
Vanuit het kwaliteitsplan verpleeghuiszorg willen we de samenwerking met externe partners 
in 2018 verder aandacht geven. 
Vanuit het Medewerkerstevredenheidsonderzoek is het onderwerp communicatie als 
aandachtspunt genoemd. Ook hier gaan wij ons met energie en aandacht op richten. 
 
Alle teams hebben meegedacht over verbeterrichtingen vanuit het 
medewerkerstevredenheidsonderzoek; deze plannen zijn “bottom up” tot stand gekomen. 
Communicatie willen we graag voortdurend onder de aandacht houden.  
 
Lerend netwerk; met onze netwerkpartner hebben we in 2018 verschillende bijeenkomsten 
gehad, waarin we kennis hebben gedeeld en gespard hebben op lastige situaties en 
onderwerpen.  

 

 

 

 

 


