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Kwaliteitsverslag Zorggroep Solis 2017 

 

 

 

 

 

Voorwoord 

Voor u ligt het kwaliteitsverslag 2017 van Zorggroep Solis. Graag nemen wij u mee in wat wij het 

afgelopen jaar hebben bereikt binnen de organisatie op het gebied van kwaliteit! 

Dit is de eerste keer dat wij een kwaliteitsverslag opgesteld hebben. Het kwaliteitsplan en 

kwaliteitsverslag vormen tezamen het uitgangspunt van het verpleeghuiskader ouderenzorg. We 

hebben met man en macht gewerkt aan kwaliteit en Solis is goed op koers om de cliënt echt centraal 

te stellen.  

Wij wensen u veel leesplezier! 
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1. Inleiding 

 

Van onze bestuurder: 

“ Na een aantal moeilijke jaren zien we dat Zorggroep Solis in 2017 verder is gestabiliseerd en dat op 
financieel vlak sprake is van relatieve rust. In het afgelopen jaar hebben we weer mooie dingen 
gedaan. Waar ik trots op ben, is de wijze waarop wij met gemaakte fouten omgaan. Deze worden niet 
verstopt, maar juist uitgebreid besproken en geëvalueerd. Op deze manier leren we van onze fouten 
en krijgen die een positieve plek in de organisatie. Daarnaast ben ik blij met de vele complimenten die 
we van cliënten en verwanten gekregen hebben over de warme en betrokken zorg die zij ervaren. 

 

Een grote organisatie die al 750 jaar bestaat, heeft in die tijd veel waarden ontwikkeld die wij niet 

willen verliezen. Het afgelopen jaar is een bijzonder jaar geweest voor onze organisatie. Om te 

beginnen was 2017 het jaar waarin we 750 jaar bestonden. Het hoogtepunt van ons 750 jarig bestaan 

was een 4-gangen diner voor 750 mantelzorgers in de Lebuïnuskerk in Deventer. Zowel Solis als 

IJssellandschap wilden investeren in zaken die het maatschappelijk doel ondersteunen. Door onze 

eeuwenlange verbondenheid met Deventer én met mantelzorgers wilden wij deze mantelzorgers 

graag in het zonnetje zetten. Samen met vele sponsors is dit gelukt. In de prachtige setting van de 

kerk hebben we met meer dan 100 vrijwilligers van onze eigen organisaties en met ondersteuning van 

restaurant Boas een geweldige avond georganiseerd. Alle mantelzorgers, maar ook de vrijwilligers en 

de medewerkers van Boas hebben genoten van deze avond.  

Natuurlijk stond ons jubileum in eerste plaats in het teken van onze bewoners, cliënten en 
medewerkers. Voor onze bewoners hebben we veel extra activiteiten georganiseerd zoals het 
programma “achter de geraniums” en het programma “theaterparade”, maar natuurlijk ook extra lekker 
eten, diverse markten en bijvoorbeeld een high tea. Voor onze medewerkers en vrijwilligers hebben 
wij feesten georganiseerd met een barbecue in een gezellige grote informele feesttent die speciaal 
voor deze gelegenheid verrees tegenover locatie PW Janssen”.  
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2. De vier kwaliteit en veiligheid thema’s 

 
- Persoonsgerichte zorg en ondersteuning. 
- Wonen en welzijn. 
- Veiligheid. 
- Leren en verbeteren van kwaliteit. 

 

Algemeen beschrijvend overzicht uitkomsten: 

2.1  Persoonsgerichte zorg en ondersteuning 
 
In 2017 hebben we veel activiteiten ontplooit die de cliënt en zijn levensverhaal recht doen. Het 

langdurige proces van aandacht hebben voor verbetering van zorg en aandacht aan cliënten vergt tijd. 

Een cultuur kan niet op een vrijdagmiddag half 5 gekanteld zijn. Met name het leren van situaties die 

medewerkers dagelijks tegen komen,  is een belangrijk aspect hiervan. Met medewerkers wordt 

steeds gesproken over dat wat zij tegen komen, wat moeilijk is en wat beter kan. Wat Solis betreft het 

meest krachtige leereffect, reflectie op casuïstiek.  

Onderstaand citaat laat zien dat we op een aantal punten in de persoonsgerichte ondersteuning 

kunnen verbeteren. Het zijn de beoordelingen van cliënten die ons daarbij helpen. 

Citaat zorgkaart, locatie Groote & Voorster: 

“Afspraken maken vind ik moeilijk gaan. Als ik er ben op zaterdag dan kan ik vaak niemand spreken. 

Als ik iets wil vragen of mededelen dan doe ik dat via de mail. Ik zorg er wel voor dat ik gezien word. 

Ik spreek de mensen aan die er zijn. Ik vind dat de zorg beter zou kunnen. Het gebeurt regelmatig dat 

mijn zus de gehele week niet wordt gedoucht, omdat er geen tijd voor is. De medewerkers hebben 

weinig tijd. Alles moet snel, waardoor er weinig tijd is voor persoonlijke aandacht voor mijn zus. Mijn 

zus en zwager komen bijvoorbeeld bijna nooit buiten. Ik vind de privékamer van mijn zus te klein.” 

Bovenstaande is met de medewerkers van de locatie besproken, omdat met name de aandacht voor 

de persoonlijke verzorging een essentieel aspect van de zorg is. Het is onacceptabel dat een cliënt 

een week niet gedoucht wordt als gevolg van tijdsgebrek. 

 

Het kiezen van een  basaal maar ook helder uitgangspunt “Solis zet de cliënt centraal” heeft de 

organisatie en bijna alle medewerkers in beweging gebracht. In het medewerkerstevredenheids-

onderzoek (MTO), dat in november 2017 is afgenomen, kwam naar voren dat medewerkers weer trots 

zijn op hun werk maar ook op de richting die de organisatie gaat. Ze voelen zich gesteund om de 

cliënt écht centraal te stellen en durven daar weer initiatieven in te ontplooien. 

Citaten zorgkaart:  

“Mijn moeder is graag op zichzelf en dat respecteren ze. Ze wordt in haar waarde gelaten en daar ben 

ik blij om.” 

 “De zorg voor mijn vader is heel persoonsgericht. Mijn vader is dement en hij verblijft op een afdeling 

met bewoners met verschillende types aan ziektes. Ik vind het heel knap hoe ze weten in te spelen op 

de verschillende behoeftes en verschillende vormen van dementie. Als er iets wordt geconstateerd bij 

mijn vader word ik altijd gebeld. Ze benaderen mijn vader op een hele vriendelijke manier. Ze zijn ook 

echt dol op hem. Als ze naar hem zwaaien dan heeft hij een grote glimlach.” 

Het speerpunt “hoe kunnen we beter leren omgaan met onbegrepen gedrag”, welke Solis in 2016 in 

gang heeft gezet, komt in 2017 steeds beter tot z’n recht. Het aantal agressie incidenten, die in het 

verleden vaak tot calamiteiten leidden, is sterk afgenomen.  
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Familie toont zich over het algemeen heel tevreden over de manier waarop we zoeken naar 

mogelijkheden om onrust en agressie op een andere manier te bezien en te benaderen. We nemen 

hen mee in die zoektocht en komen steeds vaker tot mooie benaderingswijzen, waarbij de cliënt zich 

meer tevreden of gelukkiger toont.  

Citaat zorgkaart:  

“Ze hebben heel veel geduld met haar. Mijn moeder wil niet altijd dat ze haar verzorgen, maar dan 

lopen ze even weg en dan proberen ze het later weer. Daar ben ik heel tevreden over. Als mijn 

moeder iets niet wil, dan zetten ze daar geen druk achter. Dat heb ik zelf ook zo aangegeven. 

Bijvoorbeeld met het eten wil ze niet altijd aan tafel zitten en dan zetten de medewerkers haar even bij 

hun neer. Dan eet ze wel” 

Naast de verschillende disciplines die belangrijk en ondersteunend zijn in dit proces van zoeken naar 

de beste zorg, wil Solis ook ruimte hebben voor innovaties die helpen om het onze cliënten zo 

aangenaam mogelijk te maken. Vanuit de overheid, zijn extra gelden beschikbaar gesteld – de gelden 

“Waardigheid en Trots”- om te investeren in een zinvolle dagbesteding en ondersteuning van 

medewerkers. Vanuit deze gelden is Zorggroep Solis een traject aangegaan, waarin we 

huiselijkheidscoaches per team en afdeling hebben aangesteld. Per week organiseren zij een aantal 

activiteiten voor en met cliënten. Verder is geïnvesteerd op scholing, met name hoe om te gaan met 

onbegrepen gedrag, zodat de medewerkers zich beter ondersteunt voelen en cliënten meer kwaliteit 

ervaren. Er zijn aandachtsvelders op onbegrepen gedrag opgeleid die in 2017 in elk team coaching en 

advies geven aan hun collega’s. Ook hebben we, mede door de gelden vanuit Waardigheid & Trots,  

veel middelen aangeschaft en welke verdeeld zijn over de verschillende locaties. Iedereen is erg 

enthousiast over iPods, Qwieck.ups, de SilverFits, de tovertafel en dergelijke. Solis zal in 2018 verder 

gaan met een optimaal gebruik van de aangeschafte middelen, maar ook met het onderzoeken van 

verder gaande technologische toepassingen.  

 

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. Ook daar is in 2017 veel voorbereidend werk voor verricht. Dit resulteert in 2018 in 

onder andere de realisatie van verpleeghuiszorg in St Jurrien en Spikvoorde. 

Solis heeft in PW Janssen nog 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. Alle acties in 2017 zijn hierop gericht geweest 

en waren voorbereidend voor concreet door te voeren veranderingen.  2018 wordt het jaar waarop de 

cliënt het echt gaat merken. Het aantal 2 persoonskamers neemt af! Desondanks heeft het ons 

aangenaam verrast dat cliënten, die aanvankelijk in het PW Janssen niet erg tevreden waren over de 

locatie, toch positief oordeelden. De zorg en sfeer maakten namelijk veel goed. 

Citaat zorgkaart: 

 “In eerste instantie had ik moeite met de kamer die mijn moeder kreeg, maar ze werd de hele dag 

bezig gehouden. Er zijn meerdere huiskamers op de afdeling en daar was van alles te doen. Ook de 

maaltijden werden gezamenlijk in de huiskamer gebruikt. Als bezoeker kon je ook mee eten en ik kon 

mijn moeder ook mee nemen naar het restaurant. Het restaurant is voor iedereen toegankelijk. Het 

gebouw doet enorm gezellig aan.” 

“Verder wordt er hier stevig gerenoveerd en een ieder krijgt zijn eigen slaapkamer en sanitaire 
voorzieningen. De bewoners hebben daar verder geen last van. Zoals het gaat worden, is het redelijk 
modern en ik vind het in goede harmonie. “ 
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In 2017 is het project “samenspel met mantelzorg” gestart op het Groote en Voorster. Zorg en 

mantelzorg hebben door dit project meer mogelijkheden om bij te dragen aan het geluk van onze 

cliënten dan tot dusverre het geval was. Ook dit begint met bewustwording, het denken in 

mogelijkheden en het redeneren vanuit alleen cliënt belang. In 2018 krijgt het project concrete vormen 

die mogelijk de blauwdruk gaan vormen voor heel Solis. 

Citaat zorgkaart  

“De verzorgenden vangen mijn man aan alle kanten op. Ze houden mij van alles op de hoogte. Als ik 

daar ben, hebben ze altijd wel iets te vertellen. Ze vertellen bijvoorbeeld hoe het allemaal is gegaan. Ik 

heb het gevoel dat de verzorgenden mij er ook bij betrekken” 

“De communicatie met de medewerkers is fantastisch en ik kan altijd terecht. Ik zie ook dat ze doen 

wat ik ze vraag. Dat zie ik aan mijn moeder, want ze houden bijvoorbeeld rekening met wensen in de 

kleding en dat gaat allemaal prima.” 

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

huiselijkheid. Als het vastgoed nog niet klaar is voor een eigen thuis dan kan wel de omgeving, sfeer 

en gedrag van medewerkers helpen een beter thuis of huiselijk gevoel te krijgen. De 

huiselijkheidscoaches doen het over het algemeen goed. Elke afdeling heeft elke week een aantal 

huiselijke activiteiten die cliënten aangeven graag te willen doen. 

Citaat zorgkaart: 

 “Als ik mijn moeder wel eens thuis bracht, was er altijd volop licht en er waren continue activiteiten, 

zelfs laat in de avond”. 

 

2.3 Veiligheid 

Het kwaliteitsmanagementsysteem - het systeem waarmee wij de kwaliteit van zorg structureel in de 

gaten houden - is een belangrijk middel om te beoordelen hoe het gesteld is met de kwaliteit van zorg 

aan cliënten en de cliëntveiligheid binnen onze organisatie. Ieder jaar, en dus ook over dit jaar, wordt  

dit systeem door de bestuurder geëvalueerd. De conclusie is dat het systeem goed werkt, waardoor 

we tijdig signalen krijgen als het met de kwaliteit van zorg minder goed zou gaan. Het structureel 

borgen van verbetermaatregelen conform de Plan Do Check Act cyclus behoeft echter verbetering. 

Veiligheid heeft verschillende kanten. Daar waar je woont wil je veilig zijn, je veilig en geborgen 

voelen. Dat is waar wij ook in 2017 naar gestreefd hebben. Op vele gebieden moeten cliënten er op 

kunnen rekenen in veilige handen te zijn. Dit geldt ook voor het gebouw en omgeving, waarbij de sfeer 

en de wijze waarop cliënten bejegend worden belangrijke aspecten zijn.  Er wordt serieus naar hen 

geluisterd en medewerkers doen echt moeite om hen te leren kennen. Er wordt gelachen, gehuild en 

oprecht meegeleefd. In alles streven we ernaar om datgene wat voor de cliënt belangrijk is, ook bij 

Solis zoveel mogelijk wordt voortgezet, in een veilige setting. 

Veiligheid kan ook betekenen dat afspraken nagekomen worden. Niet alleen voor cliënten, maar ook 

voor hun dierbaren.  

Citaat zorgkaart: 

 “Ik vind het heel prettig dat afspraken uitstekend worden nagekomen. Er wordt tijd genomen om 
dingen uit te leggen, dat waardeer ik enorm. Het is een wat verouderd gebouw. Het is schoon en 
netjes. Mijn vader vindt het gezellig. Hij woont hier prettig. Er worden hem activiteiten aangeboden, 
maar hij heeft geen behoefte om daar aan mee te doen. Het personeel behandelt mijn vader op de 
manier waarop hij wenst te worden benaderd. Ze leveren maatwerk.” 
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Veiligheid kan inhouden dat er beschermende maatregelen getroffen moeten worden. De cliënt 

centraal stellen kan ook betekenen dat je de beschermende maatregelen, na een zorgvuldige 

afweging en in overleg met cliënt en familie, een beetje los laat. Juist voor het levensgeluk van onze 

cliënten. Hierbij is het van belang dat de zorg in handen is van deskundig personeel. Ook dit creëert 

een gevoel van veiligheid. 

Citaat zorgkaart: 

 “De medewerkers zijn altijd even vriendelijk voor mijn schoonvader. Als hij hulp nodig heeft, dan zijn 

de medewerkers nooit haastig en ze hebben alle tijd voor hem. Dat vind ik erg prettig. Er is altijd 

iemand bij wie we terecht kunnen, als we vragen of opmerkingen hebben. Ik zie dat de instelling 

overal aandacht voor heeft. Als mijn schoonvader wil gymmen of lezen, dan heeft hij alle ruimte en 

vrijheid om te kiezen wat hij wil doen”. 

Waar gewerkt wordt, gaat ook weleens iets mis. Onze cliënten kunnen erop vertrouwen dat we dit met 

hen bespreken, open zijn. Zij kunnen erop vertrouwen dat we vertellen wat we geleerd hebben van 

onze fouten. Dat we herhaling van de fout voorkomen. Ook dat is veiligheid, zowel voor onze cliënten 

als voor onze medewerkers.  

 

2.4 Leren en werken aan kwaliteit 

2017 is het jaar geweest waarin Solis veelvuldig, in alle lagen en op veel verschillende manieren 

aandacht heeft gevraagd voor de verandering. Van een risico gestuurde en beheersmatig organisatie 

naar een organisatie die in al zijn geledingen de cliënt centraal zet. Ook dat vergt veel tijd en 

aandacht. 

Het startsein voor het stellen van “de cliënt centraal” was een theatervoorstelling, gevolgd door het 

voeren van discussies binnen de organisatie en een leiderschapstraject “durf bijzonder te zijn”. Nu is 

het van belang om deze visie verder te doorleven en ander gedrag vast te houden. 

Dat andere gedrag, dat begint bij alle leidinggevenden, managers en staffunctionarissen, moet 

uiteindelijk resulteren in (zorg)medewerkers die meer in hun kracht staan, die meer 

verantwoordelijkheid kunnen en willen dragen en die zich altijd willen afvragen of hiermee de cliënt 

echt gediend is. We zijn nog lang niet bij ons einddoel, maar de beweging en bewustwording is in 

2017 al goed zichtbaar en voelbaar. 

Een medewerker gaf aan meer verantwoordelijkheid te voelen door een aantal taken te vervullen, 

bijvoorbeeld door artsenvisites te doen en contact te hebben met andere disciplines en 

contactpersonen. Toen medewerker bij Solis kwam werken was dit anders.  

Door meer openheid neemt ook de meldingsbereidheid op (bijna) fouten toe. Ook daarin wil Solis 

graag ondersteunend zijn, zodat fouten besproken en breed gedeeld kunnen worden, met steeds voor 

ogen dat we kunnen leren van en met elkaar.  

Zo hebben we in 2017 elke maand fouten of casuïstiek besproken in het MT en is de casuïstiek met 

leidinggevenden en in de teams besproken met als doel van elkaar te leren. 

Een medewerker gaf aan dat je een fout mag maken, dat een fout wordt gezien als leerdoel, en dat je 

er op een goede manier op wordt aangesproken.  

Naast alle normale opleidingsinspanningen is het aantal BBL-trajecten in 2017 vrijwel verdubbeld. Dit 

geldt voor nieuwe leerlingen die extern geworven worden, maar ook voor onze zorgmedewerkers die 

zich kunnen en willen ontwikkelen naar een hoger niveau. Omdat de zorgcomplexiteit alleen maar 

toeneemt, worden wensen of mogelijkheden van medewerkers om een opleiding te doen 

gehonoreerd. Dat komt duidelijk terug in de scores van het MTO met betrekking tot 

ontwikkelmogelijkheden. 

Medewerkers geven aan dat er veel mogelijkheden zijn om de kennis en kunde te vergroten.  
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3. De vier randvoorwaardelijke thema’s 

 
- leiderschap, governance en management. 
- Personeelssamenstelling (voldoende en vakbekwaam personeel. 
- Gebruik van hulpbronnen. 
- Gebruik van informatie. 

 

3.1 Leiderschap, governance en management 

Met ons relatief nieuwe managementteam en bestuurder zijn we in 2017 verder gedaan met waar we 
in 2016 mee begonnen zijn. In álles wat we in 2017 hebben besloten, gewikt en gewogen, is ons 
uitgangspunt onze missie geweest; wordt de cliënt hier beter van, voortvloeiend uit het centraal stellen 
van de cliënt. Op deze manier komt de cliënt altijd aan bod. Hoe komt het bestuur aan inspiratie om 
onze missie te volbrengen? Door mee te lopen met de zorg, door met cliënten en mantelzorgers te 
praten, door te weten wat er speelt binnen de organisatie. Maar ook door in gesprek te gaan met ons 
personeel: waar loopt men tegenaan, wat gaat goed. Zo heeft het ondersteunend personeel een 
werkplek gekregen op de locaties, dichtbij onze cliënten. Ons externe kantoor hebben we opgeheven. 
Ook ondersteunend personeel weet en voelt meer waar het in alle werkzaamheden om gaat; onze 
cliënten.  
Er is sprake van een proces waarin wordt gegaan van een top down benadering naar een organisatie 
waar de medewerkers op de werkvloer eigen verantwoordelijkheid nemen, in hun professionele kracht 
staan - met als uitgangspunt dat de cliënt centraal staat - en waar de richting die we uit willen voor 
iedere medewerker duidelijk is. Deze omslag is in gang gezet, maar wordt nog niet door iedere 
medewerker als zodanig gevoeld. Dit is ook het komende jaar een belangrijk punt van aandacht en zal 
onder andere door middel van frequente thema- en lunchbijeenkomsten met leidinggevenden en 
medewerkers verder vorm krijgen.  
 
Veel aandacht is uitgegaan naar onze cliënt; het klantgericht denken. We gaan dit vasthouden. Dat 

kan alleen als we doelgericht zijn en de mensen aan elkaar maar ook aan de missie binden. 

Commitment willen we zien en voelen! Zo zien we ook – naast cliënt centraal - onze overige 

kernwaarden zijnde  innovatief, verbindend, koersvast en doelgericht terug in onze missie.  

De organisatie werkt volgens de afspraken van de huidige Zorgbrede Governancecode. In 2017 is er 

een inspirerende bijeenkomst geweest waarin Centrale Cliëntenraad, Ondernemingsraad,, Raad van 

Toezicht en Managementteam bijeen zijn gekomen om met elkaar uit te wisselen wat het doel van de 

organisatie is, wat we belangrijk vinden, waar we naartoe willen. 

 

3.2 Personeelssamenstelling (voldoende en vakbekwaam personeel) 

De arbeidsmarkt is landelijk aan het aantrekken en de tekorten aan deskundig personeel nemen toe. 

Dit is al enkele jaren de situatie en zal in de komende jaren naar verwachting niet veranderen. Ook 

Zorggroep Solis wordt hier meer en meer mee geconfronteerd: het aantrekken van geschoold, 

deskundig en ervaren personeel wordt een steeds belangrijker punt van aandacht. 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, 

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

nabije toekomst groot is. De eerder ingezette lijn, bestaande uit het vergroten van onze flexibiliteit, het 

verhogen van onze aantrekkelijkheid als werkgever, het verminderen van uitstroom door actiever 

medewerkers te binden en te boeien en reductie van verzuim is onverminderd van groot belang en het 

vorig jaar gecontinueerd. De ingezette maatregelen hebben in 2017 nog niet voldoende geleid tot het 

gewenste resultaat. Illustratief is het volgende citaat van ZorgkaartNederland. 

 

 



 

9 
 

‘Er is veel verschuiving van het personeel en dat vind ik niet prettig. Ik heb zelfs vaak een nieuwe arts 

voor mijn moeder. Wat er besproken wordt, wordt onderling niet goed teruggekoppeld. Dus de 

communicatie is niet altijd goed en dat moet beter. Het betekent voor mij dat ik alles goed in de 

gaten moet houden wat er gebeurt’. 

In 2018 wil Zorggroep Solis meer continuïteit in de personele samenstelling organiseren, waardoor er 

minder verschuivingen zijn en er beter gecommuniceerd wordt.  

Zorggroep Solis heeft per juli 2017 1.052 medewerkers in dienst (564 fte). Hiervan heeft 81% een 
arbeidscontract voor onbepaalde tijd. Het aantal vrijwilligers bedraagt 885.  
Alle vrijwilligers die verbonden zijn aan Zorggroep Solis hebben intern een introductiecursus gevolgd. 

 

In de directe zorgverlening (559 medewerkers) is de verdeling in (kwalificatie-) niveaus als volgt:  
- op niveau 1 zijn er 13 medewerkers bij Zorggroep Solis werkzaam;  

- op niveau 2 betreft het 118 medewerkers;  

- op niveau 3 zijn het 298 medewerkers, inclusief 14 leerlingen;  

- op niveau 4 betreft het 91 medewerkers, inclusief 9 leerlingen;  

- op niveau 6 (oud 5) 39 medewerkers, inclusief 9 leerlingen.  
 

De verdeling van het aantal medewerkers over de overige disciplines is als volgt: 

- (para)medisch: 67 medewerkers 
- Facilitair & Gastvrijheidszorg: 242 medewerkers  
- Administratief: 61 medewerkers 
- Management: 29 medewerkers (incl. alle leidinggevenden) 
- Staf: 20 medewerkers 
- WMO: 73 medewerkers 
- Detachering: 1 medewerker 
 

3.3  Gebruik van hulpbronnen 

In de voorgaande hoofdstukken zijn al veel activiteiten beschreven. Ook de verbouwingen van ons 

vastgoed leiden tot veel activiteiten. Daarom is ervoor gekozen om voor 2017 dit hoofdstuk niet in te 

vullen.  

 

3.4  Gebruik van informatie 

In de voorgaande hoofdstukken zijn al veel activiteiten beschreven.  

 
 
4. Specifieke aandacht voor drie onderdelen 
 
 
4.1 Veiligheid 

 
4.1.1 Medicatieveiligheid 

Medicatieveiligheid is altijd een belangrijk punt in onze zorgverlening, wij willen dat iedere 

cliënt de juiste medicijnen krijgt. Om hiervoor te zorgen, hebben we een nieuw systeem 

ingevoerd, Medimo,  Dit systeem heeft de kans op fouten nog veel verder teruggebracht. Voor 

onze medewerkers is het daarnaast een prettige manier van werken. Blije medewerkers 

zorgen voor blije bewoners.  
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4.1.2 Decubituspreventie 

Het voorkomen van doorligplekken, decubitus, is altijd een onderdeel van onze basiszorg aan 
cliënten. We meten het risico dat er bij een cliënt decubitus kan ontstaan. Het voorkomen zit 
hem in het goed kijken naar onze cliënten, op tijd zien dat er iets veranderd bij de cliënt. 
Bijvoorbeeld als iemand geleidelijk minder goed eet en drinkt, of als iemand iets minder goed 
kan bewegen.  De professionele inschatting van de zorg, ervoor zorgen dat medewerkers 
vanuit hun kennis handelen en hun verantwoordelijkheid graag nemen, is naast meten, een 
belangrijk aspect. Niet iedere medewerker zet het decubitusprotocol in. Dit is onder de 
aandacht van de afdelingshoofden gebracht.   

 

4.1.3 Gemotiveerd gebruik van vrijheidsbeperkende maatregelen 
Wij gunnen iedere cliënt zoveel mogelijk zijn/haar vrijheid. Dat is een belangrijk recht voor 

ieder individu. Dit recht blijft bij ons binnen Zorggroep Solis het uitgangspunt, ook als iemand 

niet meer thuis kan wonen door zijn dementie en bij ons komt wonen. Soms zijn cliënten een 

gevaar voor zichzelf of voor anderen. Ook in deze situatie blijven wij goed kijken dat iemand 

zoveel mogelijke de vrijheid behoudt. Dit vraagt om een individuele benadering en het denken 

in creatieve oplossingen. Dit vraagt om maatwerk en een omslag in het denken van 

medewerkers. Niet alleen gericht op veiligheid, maar in balans met het behoud van autonomie 

en waardigheid. Dit is nog niet voor iedere medewerker vanzelfsprekend.  

Citaat uit een dankbrief: 

“tot op het laatst hield hij de regie. Vanaf het allereerste begin heeft iedereen, maar dan ook iedereen, 

er alles aangedaan om aan zijn vrijheidsdrang tegemoet te komen. Niets was teveel. Telkens weer 

overleg en nieuwe plannen. Jullie deden er alles aan om hem in zijn waarde te laten. Hij genoot ervan: 

“ja, want ik kan nog…Met Kerst alle snoeren oprollen”. 

 

4.1.4 Preventie acute ziekenhuisopname 
Wij zijn begonnen met het registreren van acute ziekenhuisopnamen. Daarnaast hebben we 

vervolgstappen gezet in de preventie van acute opnames. Voor de cliënt is het belangrijk om 

een goede band met de eigen specialist ouderengeneeskunde te hebben. In deze 

vertrouwelijke situatie kunnen afspraken gemaakt worden over wensen en verwachtingen voor 

de toekomst wanneer de conditie minder wordt.  

 

4.2 Cliëntoordelen 

Hoe kun je de kwaliteit van de zorg beter meten dan het bevragen van de ervaringsdeskundigen, 

zijnde onze cliënten.  In 2017 heeft Zorggroep Solis het interviewteam van Zorgkaart Nederland 

uitgenodigd om op alle locaties een aantal somatische cliënten te interviewen en de resultaten hiervan 

op hun site te plaatsen.  

Daarnaast zijn afspraken gemaakt om thuiszorg cliënten en mantelzorgers van psychogeriatrische 

cliënten telefonisch te interviewen. Ook deze resultaten zijn op ZorgkaartNederland geplaatst. In 

onderstaand overzicht zijn de resultaten van bovengenoemde acties weergegeven. De beoordeling is 

een gemiddelde rapportcijfers, op een schaal van 1 tot 10 die cliënten hebben gegeven. 
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4.2.1 Cliënttevredenheid verpleeg- en woonzorg locaties 

Locatie/afdeling Gemiddeld cijfer in 2017 Zou u locatie/afdeling 
aanbevelen bij anderen?  

Geriatrische revalidatie (GRZ)* -- -- 

PW Janssen 7.6 (81) 95% 

Hospice De Winde 9.3 (1) 100% 

De Bloemendal 7.5 (14) 93% 

Groote & Voorster 7.9 (31) 97% 

Spikvoorde** -- -- 

Thuiszorg 8.2 (31) 97% 

Solis totaal 
 

7.8 (158) 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 2017 NPS score in 2017 

   

Rielerenk 8.5 (13) 46 (13) 

Laren 8.7 (72) 67 (72) 

Deventer 8.6 (22) 59 (22) 

Almen 8.9 (44) 70 (44) 

Tussen haakjes ( ) staat het aantal beoordelingen 

 

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 2016 

   

Verplegingen en verzorging 8.2 8.4 

Fysiotherapie 8.2 8.5 

Ergotherapie 7.8 8.3 

Logopedie 7.9 8.0 

Specialist Ouderen Geneeskunde 7.7 7.7 

Diëtetiek  7.5 8.0 

Maatschappelijk werk 7.9 8.4 

Psycholoog 7.9 8.1 

Revalidatie afdelingen  7.9 8.1 
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De oorzaak van de daling van het gemiddelde rapportcijfer wordt binnen de betreffende afdelingen 

besproken.  

 

4.3 Leren en werken aan kwaliteit 

We kunnen het verslag niet baseren op het kwaliteitsplan van 2017, om de simpele reden dat we geen 

kwaliteitsplan hadden en we aan het begin van een cyclus staan. Daar waar we aan gewerkt hebben 

staat in dit verslag beschreven. Onze verbeterpunten kunt u terugvinden in het kwaliteitsplan van 

2018.  

 

 

Bronvermelding: www.zorgkaartNederland.nl 


