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Voorwoord 

Voor u ligt het kwaliteitsplan 2019 van Zorggroep Solis.  

Zorggroep Solis (verder te noemen Solis) wil zich het komend jaar verder ontwikkelen in de zorg aan 

mensen met dementie, waarbij we ons gaan richten op het bieden van optimale vrijheid, het 

versterken van ketenzorg en het borgen van het omgaan met onbegrepen gedrag. 

We gaan ons specialiseren in de (keten)zorg van mensen met Parkinson.  

Verder wil Solis ten behoeve van het geluk van onze cliënten de samenwerking met mantelzorgers 

versterken.  

Technologie is een belangrijk aspect in onze zorgverlening. We richten ons daarbij op het efficiënter 

maken van het zorgproces en het bevorderen van welzijn.  

Het kwaliteitskader verpleeghuiszorg is van toepassing op onze zorg aan cliënten op de 

verpleegafdelingen. Uiteraard nemen we de belangrijkste aspecten van het kwaliteitskader, namelijk 

het verhogen van de kwaliteit van zorg en het leren van elkaar, ook mee in zorgverlening aan onze 

andere cliënten. 
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1. Profiel zorgorganisatie 
 

1.1 Onze visie en kernwaarden 

Solis is als zorgverlener al 750 jaar diep geworteld in de stad Deventer en omgeving. Wij geloven dat 
elk individu heel goed in staat is om samen met zijn/haar omgeving zijn/haar eigen leven vorm te 
geven. Wij ondersteunen alle kwetsbare ouderen in de samenleving om zoveel mogelijk regie over 
hun eigen leven te behouden. Loyaliteit en vertrouwen staan hoog in ons vaandel en wij werken 
samen op basis van gelijkwaardigheid. Hierbij zijn continuïteit, kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid 
voor ons voorwaarde, voor onze organisatie én onze maatschappij als geheel.  

Voor ouderen wordt het vermogen om hun eigen leven zo lang mogelijk zelf vorm te geven steeds 
belangrijker. Familieleden, mantelzorgers, buurt en vrijwilligers staan gezamenlijk rondom de cliënt; 
zijn/haar zelfstandigheid wordt zoveel mogelijk ondersteund. Professionele hulp kan ingeschakeld 
worden op het moment dat dit vermogen minder wordt. Solis is een van die professionals. 

Ons handelen stemmen wij af op onze kernwaarden: 

 Klantgericht: De cliënt staat centraal. 

 Innovatief: Wij zijn vernieuwend en treden graag buiten de gebaande paden. 

 Verbinden: Wij delen actief kennis en kunde. 

 Veerkrachtig: Wij bewegen mee met de maatschappelijke ontwikkelingen. 

 Doelgericht: Wij hebben een duidelijk doel voor ogen. 

1.2 Omschrijving doelgroepen, aantal cliënten en leeftijdsverdeling  
 

PW Janssen 

Doelgroep Leeftijd Aantal 

   

Somatiek verpleeghuis 50 - 60 jarige 1 

 60 -  70 jarige 6 

 70 -  80 jarige 6 

 80 -  90 jarige 22 

 90 - 100 jarige 12 

 100+ jarige 1 

Totaal  48 

   

Psychogeriatrie verpleeghuis 60 -  70 jarige 0 

 70 -  80 jarige 16 

 80 -  90 jarige 34 

 90 - 100 jarige 25 

 100+ jarige 0 

Totaal  75 

Totaal PW Janssen                 123 

 

 

Groote & Voorster     

Doelgroep Leeftijd Aantal 

   

Somatiek verpleeghuis 60 -  70 jarige 4 
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 70 -  80 jarige 4 

 80 -  90 jarige 10 

 90 - 100 jarige 5 

   

Totaal  23 

Psychogeriatrie verpleeghuis 60 -  70 jarige 2 

 70 -  80 jarige 12 

 80 -  90 jarige 18 

 90 - 100 jarige 15 

   

Totaal  47 

Totaal Groote & Voorster  70 

 

De Bloemendal   

Doelgroep Leeftijd Aantal 

   

Somatiek verpleeghuis 60 -  70 jarige 0 

 70 -  80 jarige 2 

 80 -  90 jarige 5 

 90 - 100 jarige 7 

   

Totaal de Bloemendal  14 

 

Spikvoorde   

Doelgroep Leeftijd Aantal 

   

Somatiek verpleeghuis 50 – 60 jarige 1 

 60 -  70 jarige 0 

 70 -  80 jarige 2 

 80 -  90 jarige 4 

 90 - 100 jarige 1 

   

Totaal Spikvoorde  8 

 

1.3 ZZP verdeling en inkomsten verpleeghuiszorg per doelgroep per 1 juli 2018 
 

PW Janssen 

Doelgroep Zorgprofiel Aantal Omzet per jaar 

    

Somatiek verpleeghuis ZZP 4 1      66.878,95  

 ZZP 5 10      845.924,00  

 ZZP 6 29 2.464.293,85  

 ZZP 7 1 99.086,55 

 ZZP 8 5 559.691,00  

 ZZP 9 2 203.538,60  

    

Totaal  73 4.239.412,95 

Psychogeriatrie ZZP 5 46  3.891.250,40  

 ZZP 6 1 84.975,65 

 ZZP 7 25  2.477.163,75  

 ZZP 8 2 223.876,40  

 ZZP 9 1 101.769,30 
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Totaal  75 6.779.035,50 

Totaal PW Janssen  148 11.018.448,45 

 

Groote & Voorster 

Doelgroep Zorgprofiel Aantal Omzet per jaar 

    

Somatiek verpleeghuis ZZP 5 1  84.592,40  

 ZZP 6 12  1.019.707,80  

 ZZP 7 1 99.086,55 

 ZZP 8 7 783.567,40 

 ZZP 9 1 101.769,30 

 ZZP 10 1 119.566,70 

    

Totaal  23      2.208.290,15  

    

Psychogeriatrie ZZP 5 31 2.622.364,40  

 ZZP 6 1     84.975,65  

 ZZP 7 12 1.189.038,60  

 ZZP 8 2      223.876,40 

 ZZP 9  1 101.769,30 

    

Totaal  47 4.222.024,35 

Totaal  70 6.430.314,50 

 
 

De Bloemendal 

Doelgroep Zorgprofiel Aantal Omzet per jaar 

    

Somatiek verpleeghuis     ZZP 6 14 1.189.659,10 

    

Totaal  14 1.189.659,10 

 

Spikvoorde  

Doelgroep Zorgprofiel Aantal Omzet per jaar 

    

Somatiek verpleeghuis ZZP 5 2 169.184,80 

 ZZP 6 5 424.878,25 

 ZZP 8 1 111.938,20 

    

Totaal  8 706.001,25 

 

1.4 Onze locaties 
 

Solis gelooft in wijkgericht werken, zodat de cliënt zo lang mogelijk in zijn omgeving kan blijven, ook 

als de zorgbehoefte verandert. Inmiddels wordt op vier van onze vijf locaties verpleeghuiszorg 

geboden.  

Onze vastgoedontwikkelingen beginnen steeds verder vorm te krijgen. Dit houdt onder meer in dat 

begin 2019 een nieuwe verpleegafdeling in gebruik genomen gaat worden op St Jurrien. Hiermee 

heeft onze vijfde locatie ook verpleeghuiszorg. De nieuwe verpleegafdeling van St Jurriengeeft Solis 
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de mogelijkheid op een natuurlijk wijze het aantal cliënten op de locatie PW Janssen te laten afnemen, 

zodat iedere cliënt in 2019 ook op de locatie PW Janssen een eigen kamer heeft.  

Onderstaand vindt u een korte omschrijving van het zorgaanbod op onze locaties, waarbij de nadruk 

ligt op de vier locaties waar verpleeghuiszorg wordt geleverd. 

Woonzorgcentrum De Bloemendal   

De Bloemendal ligt in de groenrijke wijk Borgele en bestaat uit aanleun- en service appartementen. 

Ook zijn er zorgappartementen en een verpleegafdeling en is tijdelijke opname van cliënten mogelijk 

voor Eerste Lijns Verblijf (ELV), respijtzorg of voor gasten. De nadruk ligt op wonen, waarbij de zorg 

aanvullend is op het comfort en levensgeluk van de cliënt. De Bloemendal vervult een centrale rol in 

de wijk. De mooie ontmoetingsruimte, inclusief restaurant, is ook toegankelijk voor bewoners uit de 

wijk om mee te eten of deel te nemen aan activiteiten. Ook bewoners kunnen elke dag kiezen waar 

men wil eten; in het eigen appartement of in het restaurant. Aan de overkant van de weg ligt het 

Nieuwe Plantsoen, één van de mooie parken in Deventer. 

Woonzorgcentrum Groote & Voorster 

Het Groote & Voorster ligt middenin het centrum van Deventer, vlakbij de grote winkelstraten. De 

locatie bestaat uit een verpleeghuis (met somatische en psychogeriatrische afdelingen), een 

verzorgingshuis en aanleunwoningen. De cliënten hebben een eigen kamer, maar delen de badkamer 

met de bewoner in de naastliggende kamer. Op de psychogeriatrische afdelingen staat 

belevingsgerichtheid centraal. Er worden veel activiteiten georganiseerd, zowel in de huiskamers op 

de afdeling als in de ontmoetingsruimte “de Swaen”. Ook voor de somatische cliënten worden 

huiselijke activiteiten georganiseerd en kan men, net als bij de Bloemendal, kiezen waar men wil eten. 

Ook hier zijn aanleunbewoners en wijkbewoners van harte welkom om aan te sluiten. 

Woonzorgcentrum en revalidatiecentrum PW Janssen 

Het PW Janssen is gelegen in het stadsdeel Colmschate, aan de rand van de wijk de Vijfhoek. De 

locatie heeft een uitgebreid dienstenaanbod. Cliënten kunnen er terecht voor revalidatie, 

dagbehandeling en verpleging (somatisch of psychogeriatrisch). Ook zijn er aanleunappartementen. 

De activiteiten die georganiseerd worden vinden plaats in de beschutting van de afdeling, maar ook 

daarbuiten. “De Brink” is een gezellige ontmoetingsplek waar gegeten kan worden. Ook bezoek is 

welkom en kan gebruik maken van de horecafaciliteiten.  

Hospice de Winde 

Op het terrein van Woonzorg- en revalidatiecentrum PW Janssen ligt hospice De Winde. Het hospice 
biedt zorg aan gasten met een beperkte levensverwachting. De zorg wordt geleverd door een klein en 
toegewijd team, bestaande uit de hospice arts en meerdere verpleegkundigen, vrijwilligers en 
therapeuten, waaronder psychische hulpverleners. Alle zorg, verpleging en behandeling wordt 
afgestemd op de behoefte van de gasten. 

Woonzorgcentrum Spikvoorde 

Locatie Spikvoorde is gelegen in de wijk de Vijfhoek. Spikvoorde heeft ruime zorg- en aanleun-
appartementen.  Met een uitgebreid zorgaanbod biedt Spikvoorde de diensten die van belang zijn om 
zo lang mogelijk zelfstandig te wonen. Spikvoorde beschikt over eenpersoons- en tweepersoons 
appartementen. Spikvoorde heeft een centrale ontmoetingsruimte, waar gegeten wordt en waar 
allerlei activiteiten worden georganiseerd. Ook de bewoners uit de wijk en bewoners van de 
aanleunappartementen zijn daar van harte welkom. 

Wooncomplex St. Jurriën 
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Wooncomplex St. Jurrien ligt centraal in de wijk Zandweerd, met rondom veel groen en een fraaie 
vijver. De locatie bestaat uit aanleunwoningen, waar de bewoners zelfstandig kunnen wonen, met 
goede zorg binnen handbereik. De locatie wordt op dit moment volop verbouwd, waarbij 
verpleegappartementen worden gerealiseerd. Ook op St. Jurriën wordt een divers 
activiteitenprogramma aangeboden, mede georganiseerd door diverse maatschappelijke organisaties, 
voor de bewoners en de bewoners in de wijk.  

 
2. Profiel personeelsbestand/personeelssamenstelling 
 

2.1 Aantal Zorgverleners en vrijwilligers van de organisatie 

Deze gepresenteerde gegevens hebben betrekking op de gehele organisatie, met uitzondering van de 

presentatie over de kwalificatieniveaus.  

Solis heeft per juli 2018 1.021 medewerkers in dienst (579 fte). Hiervan heeft 81% een arbeidscontract 

voor onbepaalde tijd. Het aantal vrijwilligers bedraagt 855. 

 

 

2.2  verdeling zorgverleners over functies en niveaus (plus verhouding gediplomeerden / 

leerlingen) 

In de directe zorgverlening (527 medewerkers) is de verdeling in (kwalificatie-) niveaus als volgt:  
- op niveau 1 zijn er 10 medewerkers bij Zorggroep Solis werkzaam;  

- op niveau 2 betreft het 108 medewerkers;  

- op niveau 3 zijn het 288 medewerkers, inclusief 44 leerlingen;  

- op niveau 4 betreft het 84 medewerkers, inclusief 11 leerlingen;  

- op niveau 6 (oud 5) 37 medewerkers, inclusief 11 leerlingen.  
 
De verdeling van het aantal medewerkers (in totaal 494) over de overige disciplines is als volgt: 

- (para)medisch: 70 medewerkers; 
- Facilitair & Gastvrijheidszorg: 245 medewerkers; 
- Administratief: 57 medewerkers; 
- Management: 26 medewerkers (incl. alle leidinggevenden); 
- Staf: 19 medewerkers; 
- WMO: 76 medewerkers; 
Detachering: 1 medewerker. 

 

2.3   In- door- en uitstroomcijfers 

Over de eerste zes maanden van 2018 bedraagt het ziekteverzuim voor Solis 8,9%. Het verloopcijfer 

over deze periode bedraagt 9 %. De instroom over het eerste half jaar 2018 is hetzelfde als de 

uitstroom: 9 %. 

 

2.4  Ratio personele kosten versus opbrengsten 

De ratio personele kosten/opbrengsten is 76%. Hierbij zijn in de kosten alle personeel gerelateerde 

kosten meegenomen en de opbrengsten betreffen het wettelijke budget inclusief kapitaalslasten. 

 

3. Situatie, plannen en voornemens 

Vanuit onze visie hebben we voor 2019 een aantal speerpunten benoemd, te weten: dementie, 

Parkinson, mantelzorg, de keten versterken,  technologie. Deze speerpunten komen in onderstaande 

paragrafen terug.    
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3.1  Persoonsgerichte zorg en ondersteuning 

Bij Solis staat de cliënt centraal. Een basisvoorwaarde is dat medewerkers de cliënt echt kennen en 

dat medewerkers moeite willen doen om de cliënt echt te leren kennen. Dit sluit aan bij onze visie; 

door onze cliënten echt te leren kennen zijn we in staat om hen zoveel mogelijk regie over hun eigen 

leven te laten behouden. 

Persoonsgerichte zorg komt onder andere tot uitdrukking in de zorgdossiers. Eind 2018 hebben we 

het zorgdossier vereenvoudigd en meer persoonsgericht opgezet. Dit hebben we gedaan op basis van 

de “Groninger Wellbeing methode”. Alle zorgmedewerkers hebben eind 2018 een korte training gehad 

over de visie en het gebruik van het dossier; “De cliënt centraal, ook in het zorgdossier!”. In 2019 gaan 

we verder met deze kwaliteit slag. We gaan per team één of twee job coaches opleiden. Een job 

coach is een verzorgende/verpleegkundige die uitblinkt in het aangaan van persoonlijk contact en leert 

om het goede gesprek te voeren. Het goede gesprek voeren is geen vanzelfsprekendheid. Omdat we 

de afgelopen jaren veel gestandaardiseerd hebben, is het voor verzorgenden en verpleegkundigen 

complex om de goede vragen te stellen. Om vervolgens de vergaarde informatie goed in het dossier 

te formuleren vergt tijd, ondersteuning en voortdurende aandacht. De opleiding voor job coaches 

wordt hierin heel belangrijk. Zij gaan hun collega’s op de werkvloer coachen. 

Voor Solis is en blijft het goed omgaan met mensen met dementie een speerpunt. We merken dat de 

investeringen op en multidisciplinaire aanpak van onbegrepen gedrag vruchten afwerpt. We kunnen 

met recht zeggen dat we inmiddels specialisten zijn geworden in het omgaan met mensen met 

dementie en onbegrepen gedrag. Er zijn minder escalaties en er is meer rust op de psycho 

geriatrische verpleegafdelingen. Zo hebben we vorig jaar het CCE (Centrum voor Consultatie en 

Expertise) niet meer in hoeven te zetten, omdat de complexe situaties rond mensen met dementie 

door onze eigen behandelaren, de coach onbegrepen gedrag, de aandachtsvelders onbegrepen 

gedrag, casemanagers dementie en zorgmedewerkers op een professionele en methodische wijze 

zijn begeleid. Het is belangrijk om al deze expertise zodanig aandacht te geven en te blijven borgen. 

Waar Solis beter in wil worden is de afstemming binnen de ketenzorg van onze expertise; we weten 

soms van elkaar niet wat we kunnen. Onze acties zullen gericht zijn op samenwerking en op het 

verbinden en delen van onze expertise. Waar Solis op wil excelleren is de toepassing van de wet Zorg 

en Dwang. We zijn al ver in de voorbereiding. De volgende stap is het inzetten van acties en het 

uitdragen van onze visie, namelijk dat we al onze cliënten optimale vrijheid gunnen. Onze doelstelling 

voor 2019 is om de zware middelen en maatregelen (bijvoorbeeld een niet wegklapbaar tafelblad) te 

halveren. Daarnaast gaan we in de hele organisatie, en ook naar cliënten en familie, bewustzijn 

creëren op het belang van vrijheid en onze visie hierop. Omdat vrijheid soms haaks lijkt te staan op 

veiligheid wordt dit zorgvuldig voorbereid door de BOPZ (wet bijzondere opnemingen psychiatrische 

ziekenhuizen) commissie. 

Eind 2018 gaat Solis bezig met de keten rond het verbeteren en bundelen van expertise en de 

ontwikkeling van complexe zorg aan mensen met Parkinson. Het aantal mensen met Parkinson neemt 

toe en de behandeling van en zorg voor mensen met Parkinson en hun netwerk is complex. In 2019 

zal een start gemaakt worden met acties rond de uitbreiding van dienstverlening aan mensen met 

Parkinson. Gedacht wordt onder andere aan een expert team dat  kan worden ingezet om cliënten, 

hun netwerk en de zorgteams te ondersteunen en de kennis te vergroten.  

 

3.2   Wonen en welzijn 

Solis vindt, zoals uit onze visie blijkt, dat de cliënt en zijn of haar partner zoveel mogelijk in zijn/haar 

eigen huis en wijk moet kunnen blijven wonen als de cliënt dat graag wil, ook als de zorgvraag wijzigt. 

In 2018 is daarom op Spikvoorde verpleeghuiszorg gerealiseerd.  

Begin 2019 opent de verpleegafdeling op St. Jurriën haar deuren. Deze verpleegafdeling wordt 

toegerust met de laatste persoonlijk in te stellen domotica, zodat alle cliënten, ongeacht hun 

zorgvraag, in een eigen appartement kunnen wonen. We verwachten dat hiermee de zorg van 

groepsdenken en een groepsaanbod veel meer gaat naar individueel denken en handelen. Er zijn wel 
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twee centrale huiskamers en woonkeukens die de bewoners structuur, een gezamenlijke maaltijd en 

gezelligheid kunnen bieden. Echter alleen wanneer men daar zelf behoefte aan heeft. 

In 2019 zal met de ingebruikname van St. Jurriën elke cliënt van de verpleegafdelingen van het  

PW Janssen een eigen kamer krijgen. Verpleeghuiscliënten van al onze locaties krijgen de 

mogelijkheid om naar St. Jurriën te verhuizen.  

Dagbesteding is erg belangrijk voor het geluk van onze cliënten. Dagbesteding vindt overal plaats en 

kan worden uitgevoerd door iedereen die zich met hart en ziel inzet voor cliënten. De 

huiselijkheidscoaches, die uit de gelden Waardigheid &Trots uren krijgen om laagdrempelige 

activiteiten uit te voeren, zullen verder ondersteund worden om hun collega’s te enthousiasmeren 

hetzelfde te doen.  

Daarnaast wordt het aanbod van gebedsdiensten als waardevol ervaren.  

Vorig jaar is Solis gestart met een project in het Groote en Voorster om de samenwerking met 

mantelzorgers te versterken. Dit project richt zich op alle partijen die bijdragen aan het geluk van 

cliënten. De uitkomst van dit traject wordt gebruikt voor de uitbreiding van het project naar alle locaties 

van Solis. Het resultaat van het project moet zijn dat mantelzorgers een betere samenwerking ervaren 

en zich meer welkom voelen alles te doen voor hun naaste wat ze graag willen en kunnen doen. 

 

3.3  Veiligheid 

Algemeen 

Wij willen dat cliënten veilig zijn en we zijn gericht op het (zoveel mogelijk) voorkomen van vermijdbare 

schade. Het leren van veiligheidsincidenten is een belangrijk aandachtspunt van Solis om de kwaliteit 

van zorg te verbeteren. 

We hebben het aantal risico indicatoren, in aantal en frequentie van meten, onder de loep genomen in 

2018. Na een heroverweging is besloten om de risicoanalyse halfjaarlijks in te voeren op alle locaties. 

Hiermee is het voor het zorgpersoneel een stuk overzichtelijker geworden en is de registratielast 

binnen de organisatie afgenomen. Dit is wederom een stap in het afscheid nemen van de 

vinkjescultuur en over te gaan naar gemotiveerd meten. In 2019 zal er aandacht zijn voor begeleiding 

en sturing van de medewerkers in dit onderdeel van kwaliteitsdenken. Als er minder standaard 

gemeten wordt, zullen zij bij een veranderende situatie in de zorg alert(er) moeten zijn.  Dit past in 

onze visie om meer verantwoordelijkheden op de werkvloer te leggen.  

De door het Kwaliteitskader gevraagde Incidentencommissie bestaat reeds in de vorm van de MIC 

(melding incidenten cliënten)-commissie. De doelstelling en de samenstelling van de commissie is 

aangepast. Daarnaast is het belangrijk dat we in 2019 oog blijven houden voor de bewustwording op 

de werkvloer. Dit geldt ook voor het lerend effect naar aanleiding van de verbetermaatregelen uit 

calamiteitenrapportages. Op managementniveau is dit al goed geregeld. We willen ons verbeteren op 

het beter bespreken van incidenten in alle geledingen van de organisatie.  

Per thema zal onderstaand de stand van zaken worden weergegeven middels de activiteiten in 

2018, gevolgd door de plannen en voornemens voor 2019.  

Eind 2018 zal er een eerste meting op de thema’s worden gedaan. We hebben deze aankomende 
meting voorbereid in een multidisciplinair verband, door hier in een aantal bijeenkomsten bij stil te 
staan. Wat doen we goed en waarin kunnen we verbeteren. Er zijn een aantal verbetermaatregelen 
doorgevoerd, waardoor de kwaliteit van de basisveiligheid is verbeterd.  
Begin 2019 zullen we terugkijken op de percentages die uit de eerste metingen komen op de 
verschillende thema’s. Vanuit deze meting zullen we evalueren en eventueel aanpassingen doen.  
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Medicatieveiligheid 

Ondanks de enorme verbetering door het invoeren van Medimo, waardoor we een afname hebben 

van het aantal medicatiefouten, blijven we het medicatieproces nauwlettend volgen, onder andere 

door middel van audits. We gaan in 2019 borgen dat de MIC meldingen en de analyses hierop 

halfjaarlijks in een teamvergadering op de afdeling als vast onderdeel terugkomen. Medicatie is al een 

vast onderdeel van multidisciplinair overleg (MDO)/zorgbespreking en het farmacotherapeutisch 

overleg (FTO); dit is geborgd.  

 

Decubituspreventie 

In het kader van decubituspreventie hebben we geconstateerd dat een multidisciplinaire aanpak 

essentieel is, vooral bij het in een vroeg stadium signaleren van decubitus. Een conclusie is daarnaast 

dat niet iedereen van elkaars expertise op de hoogte is; we kunnen meer dan we denken. In 2019 

gaan we het multidisciplinair samenwerken optimaliseren. De eerste stappen zijn gezet, zo heeft het 

specialistisch verpleegkundig team in het artsenoverleg een presentatie gegeven over haar kennis en 

kunde. Daarnaast is de doelstelling dat aan de hand van de halfjaarlijkse risico analyse decubitus in 

een casuïstiek bespreking op de afdelingen aan de orde komt. Zo creëren we meer aandacht voor het 

onderwerp en zorgen we voor meer expertise.  

Gemotiveerd gebruik van vrijheidsbeperkende maatregelen 

Er is een verbeterslag gemaakt in 2018 in het (vereenvoudigd) registreren van de vrijheidsbeperkende 

maatregelen in het elektronisch cliëntdossier (ECD). We hebben geconstateerd dat het lukt om 

vrijheidsbeperkende maatregelen terug te dringen! Ook hier is een multidisciplinaire samenwerking 

van groot belang.  

In 2019 gaan we hier mee verder. We gaan ons voorbereiden om de implementatie van de Wet Zorg 

en Dwang. Mooi hierbij is dat onze visie aansluit op deze wet; we willen immers dat onze cliënten 

zoveel mogelijk in vrijheid leven. Hier zijn wij al mee bezig: per cliënt wordt een afweging gemaakt 

tussen het behoud van eigen regie en autonomie versus en het risico dat het mogelijk oplevert.  

Preventie acute ziekenhuisopname 

In 2018 is in kaart gebracht hoeveel cliënten er ongepland naar het ziekenhuis gingen en wat de 

reden hiervoor was. In 2019 zullen we aan de hand van de analyse een plan van aanpak maken hoe 

we dit percentage kunnen terugdringen. Aandacht voor het medisch beleid, het (wisselende) 

toekomstperspectief van onze cliënten vraagt tijd en gespreksvaardigheden van onze specialisten 

ouderengeneeskunde. Hier zullen wij in 2019 aandacht voor hebben.  

 

3.4  Leren en verbeteren van kwaliteit 

Solis vindt dat leren op de werkvloer plaats moet vinden. Solis heeft de afgelopen twee jaar veel 

geïnvesteerd in het optimaliseren van expertise van onze professionals en het lager neerleggen van 

verantwoordelijkheden. Dit heeft er onder andere toe geleid dat verzorgenden individuele 

gezondheidszorg (VIG-ers) geschoold zijn in het uitvoeren van meer voorbehouden handelingen. De 

verpleegkundigen van het PW Janssen zijn verantwoordelijke ‘verpleegkundige diensten‘ gaan 

draaien en zijn een intervisietraject gestart, zodat ze zich ondersteund voelen en bekwaam worden.  

Daarnaast heeft Solis inmiddels een grote groep aandachtsvelders opgeleid op verschillende 

gebieden; ergocoaches, aandachtvelders onbegrepen gedrag, huiselijkheidscoaches, keyusers voor 

het ECD, aandachtsvelders mantelzorg. 

In 2019 gaat Solis verpleegkundigen en verzorgenden opleiden als job coach voor het voeren van 

goede gesprekken met de cliënt. Tevens worden er aandachtsvelders voor mondzorg opgeleid en de 

aandachtsvelders mantelzorg willen we op alle locaties gaan invoeren en opleiden. Naast deze 

‘nieuwe onderwerpen’ wil Solis garant staan voor borging van de al opgedane expertise.  
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Het aantal leidinggevenden binnen Solis vermindert. Ook dat brengt een verandering in aansturing 

met zich mee omdat de span of control groter wordt en we veel meer op basis van vertrouwen sturen. 

Leidinggevenden krijgen in 2019 de mogelijkheid om een persoonlijk leertraject in te gaan die hen 

hierin ondersteunt. 

Naast een focus op leren van elkaar op de werkvloer, heeft Solis het ‘Solis Leerplein’ waar alle 

medewerkers gebruik van maken. Naast dit digitale aanbod wordt jaarlijks besloten welke workshops 

extra ingekocht worden; afhankelijk van leervragen van medewerkers. In 2019 wordt op specifieke 

leervragen collectieve scholing georganiseerd, maar verder zoveel mogelijk door of met de coaches, 

interne deskundigen en aandachtsvelders van de werkvloer. Met deze ontwikkeling wordt leren op de 

werkvloer versterkt en krijgen medewerkers meer positie. 

In 2018 hebben we ons lerend netwerk gestalte gegeven. Er is een samenwerking tot stand gekomen 

met onze collega in Zutphen, Sutfene, met wie we regelmatig bijeenkomsten hebben gehouden 

gericht op leren van elkaar. In 2019 gaan we expertise op de werkvloer met elkaar delen. Dat doen we 

op een effectieve wijze. We onderzoeken of we een gezamenlijk symposium op kunnen zetten over 

Dementie en Vrijheid. 

Een risico voor Solis vormt de krapte op de arbeidsmarkt. Daar heeft Solis op geanticipeerd door een 

groot aantal beroepsbegeleidende leerweg (BBL)-trajecten op te zetten, die interne medewerkers naar 

een hoger niveau tilt en waar nieuwe instroom mee gegenereerd wordt. In 2019 worden ongeveer 85 

BBL leerlingen opgeleid als verzorgende en verpleegkundige. De mensen die afstuderen hoopt Solis 

aan zich te binden. 

Solis wil graag een bijdrage leveren aan onderzoek, als dat bijdraagt aan het welzijn en geluk van de 

cliënten. Daarnaast denkt Solis met onderzoek doen naar en inzet van nieuwe technologieën een deel 

van de arbeidsmarktproblemen te kunnen pareren. Met efficiency en handige hulpmiddelen kan op 

termijn wellicht minder zorgpersoneel ingezet worden. 

 

3.5  Leiderschap, governance en management  

Het afgelopen jaar hebben onze VIG-ers meer verantwoording gekregen voor de dienstverlening aan 

de cliënt. Zij kennen de cliënt immers het beste. Van veel VIG-ers krijgen we hierover positieve 

geluiden. Vanzelfsprekend zullen we de veranderende rol evalueren. 

De verdere uitrol van ons ECD over de gehele organisatie begint duidelijk vorm te krijgen. In het 

vierde kwartaal van 2018 zijn veel trainingen gegeven. Aan het einde van het kalenderjaar 2018 of 

aan het begin van 2019 zal onze softwareleverancier zo ver zijn dat ook onze paramedische diensten 

in het ECD kunnen gaan werken. De gehele organisatie heeft dan één ECD waarin alle 

persoonsgerichte gegevens worden vastgelegd. Ons ECD is in een aantal jaar opgebouwd, waardoor 

de complexiteit is toegenomen. In 2019 zullen we deze complexiteit voor een belangrijk deel gaan 

terugbrengen. 

We hebben stevig ingezet op het verminderen van het aantal procedures. Met zijn allen zijn we in 

staat geweest om enkele honderden procedures te schrappen. Daarnaast hebben we veel procedures 

vereenvoudigd.  

Samen leren is een belangrijk punt in onze organisatie. Zo maken wij van calamiteiten altijd een 

uitgebreide analyse, samen met het team. Ook de uitkomsten bespreken we met het team en – indien  

van toepassing - met de gehele organisatie. Bij alle calamiteiten is de bestuurder betrokken en 

probeert hij  hier lessen uit te leren.  

Solis is bezig om de binnen- en buitenwereld met elkaar te verbinden. Ook zijn we bezig met het beter 

verbinden van onze binnenwereld. Zo gaat het managementteam zes keer per jaar in gesprek met 

leidinggevende over diverse onderwerpen. Dit kan gaan over kwaliteit van zorg, ethische dilemma’s, 

toekomstige ontwikkelingen en diverse projecten die lopen in onze organisatie. In 2018 zijn we ook 

begonnen met lunchbijeenkomsten. Op elke locatie is een deel van het managementteam aanwezig 

om in gesprek te gaan met medewerkers. Er zijn bij deze bijeenkomsten geen agenda’s. Medewerkers 
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kunnen zelf bepalen welke onderwerpen ze willen bespreken. Dit initiatief kent een wat moeilijke start, 

maar zal zeker doorgang blijven vinden.  

Zowel de CCR als de OR hebben zich in 2018 laten zien als een kritische speler in onze organisatie. 

Steeds vanuit de cliënt redenerend hebben beide gremia een aantal zaken aan de orde gesteld. De 

samenwerking tussen bestuur en CCR en OR is goed. 

In 2018 is een nieuw lid gevonden voor onze Raad van Toezicht. Dit lid is tevens beoogd voorzitter 

van de Raad van Toezicht. Zowel de CCR als de OR hebben met een delegatie deelgenomen aan het 

selectieproces. 

De bestuurder is bij een aantal regionale samenwerkingsverbanden betrokken. Zo is hij bestuurslid bij 

de vereniging Zorg en Innovatie in Salland en Omgeving (ZISO). Ook is hij betrokken bij de 

samenwerking tussen de gemeente, de zorgverzekeraar, het ziekenhuis, huisartsen en een aantal 

grotere zorgpartijen uit Deventer. Met dit samenwerkingsverband proberen we de zorg in Deventer op 

een nieuwe wijze vorm te geven. 

Vanzelfsprekend volgt Zorggroep Solis de zorgbrede governance code.  

 

3.6  Personeelssamenstelling  

Aandacht, aanwezigheid en toezicht 
De wijze waarop de zorg is georganiseerd zal in 2019 overeenkomen met de wijze waarop dit in 2018 

plaatsvindt. In het kort weergegeven: bij intensieve zorgmomenten zijn er minimaal 2 zorgverleners 

beschikbaar. Tijdens de dag en avond is er permanent toezicht van een geïnstrueerd persoon in de 

huiskamers/ontmoetingsruimtes van de psychogeriatrische afdelingen.  

Na een succesvol verlopen pilot is besloten om de inzet van medewerkers zorgondersteuning binnen 

de afdelingen, ter ontlasting van de zorgmedewerkers, te continueren. Dit zal met aanpassingen op 

maat op de verschillende afdelingen worden ingevoerd. 

In het verlengde van het project rondom de invoering van het digitale zorgdossier zal bij het opstellen 

en bespreken van de zorgvraag meer en meer het welbevinden en de beleving van de cliënt 

onderwerp van gesprek zijn. Zoals eerder is beschreven, verlaten we de vinkjes cultuur en zal op een 

meer intensieve manier de dialoog met de cliënt worden aangegaan. Job coaches, zoals eerder 

genoemd, zullen hierbij een voortrekkersrol vervullen. 

In paragraaf 3.2 is vermeld dat in St. Jurriën nieuwe technologie wordt verwerkt in de nieuwbouw. 

Deze is onder andere gericht op het bieden van optimale vrijheid voor cliënten in een omgeving waar 

toezicht is vereist. In 2019 zal voor het eerst ervaringen worden opgedaan, die mogelijk ook in andere 

locaties kunnen worden ingezet. 

Specifieke kennis en vaardigheden 

Solis levert kwalitatief goede zorg voor ouderen, waarbij klantgerichtheid centraal staat. Bij alle 
plannen die Solis maakt, bedenkt en ontwikkelt zoekt zij naar dat wat de cliënten gelukkig maakt. Om 
die taak te kunnen volbrengen, is het noodzakelijk dat Solis te allen tijde over adequaat geschoolde 
medewerkers beschikt. Zoals we in 2018 aan het werk waren, zetten we voort in 2019. Dat betekent 
dus het volgende: Op de verpleegafdelingen is altijd iemand aanwezig die beschikt over de vereiste 
kennis en vaardigheden, aansluitend bij de zorgbehoefte van de cliënten. Er is per dienst een 
verantwoordelijk verzorgende (minimaal niveau 3 IG) aanwezig. Daarnaast is op iedere locatie van 
Solis zowel een dienstdoend verpleegkundige als een arts direct oproepbaar. Beiden zijn 24/7 
beschikbaar en kunnen binnen 30 minuten waar nodig ter plaatse zijn. Tevens zijn er 24/7 
aanvullende voorzieningen beschikbaar voor niet-planbare zorg, zoals het opschalen van personeel, 
het inroepen van een specialist ouderengeneeskunde, overplaatsing van een cliënt naar een andere 
afdeling, het inschakelen van het CCE en het inzetten van 'meer-zorg'. 

 

Het bieden aan ruimte voor ontwikkeling, door middel van feedback, intervisie, reflectie en scholing, 
blijft ook in 2019 van groot belang. Dat varieert dus van de digitale leeromgeving tot en met overleg 
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tijdens teambesprekingen. Wij gaan investeren in “learning on the job” waar de job coaches een 
belangrijke rol vervullen. Solis is van mening dat dit leermodel het meeste rendement geeft.  
 
Zoals eerder benoemd in hoofdstuk 3.1 en 3.3 is Solis vorig jaar gestart met deelname aan een lerend 
netwerk met Sutfene. Er zijn in het afgelopen jaar vier gezamenlijke, op MT niveau, en enkele 
bijeenkomsten op subgroep niveau geweest. De basis vormde de kwaliteitsplannen van beide 
organisaties.  
Dit heeft geleid tot het definiëren van specifieke thema’s. Hierbij moet u denken aan Wet Zorg en 
Dwang, formatie en bezetting, leerafdeling, gespikkeld wonen, technologie (in de zorg), planbare en 
onplanbare zorg.  
 
Voor 2019 is door het MT een aantal “speerpunten” gedefinieerd. Deze staan beschreven in hoofdstuk 
3. In dat verband worden diverse scholingsprogramma’s ontwikkeld en uitgevoerd. De gelden van 
W&T en het kwaliteitsbudget worden hiervoor aangewend. 
 
Ook in 2019 blijven wij investeren op de inzet van leerlingen. Het niveau van 2018, namelijk 85 
leerlingen, willen wij handhaven. De begeleiding van deze leerlingen wordt voornamelijk gedaan via 
werkbegeleiders. Gezien het grote aantal leerlingen investeren wij ook in de versterking van de 
werkbegeleiders. 
 
 

3.7  Gebruik van hulpbronnen  

De belangrijkste hulpbron bij het realiseren van kwaliteit van verpleeghuiszorg is voor 2019 het 

gebruik van technologie. Dit aspect hebben we als speerpunt benoemd.  

Een tweede aspect waar we in het kader van de hulpbronnen naar gaan kijken, is het verminderen 

van de regelruk. Eind vorig jaar is het project regeldrukvermindering, waarin we alle documenten van 

ons document beheer systeem opnieuw beoordeeld hebben, afgerond. Dit is een belangrijke stap 

geweest, echter dit betekent niet dat er niet nog meer winst te behalen is op het gebied van 

regeldrukvermindering. Aan het project wordt een vervolg gegeven. 

 

3.8  Gebruik van informatie  

Het meten van cliënttevredenheid en de NPS score zijn belangrijke parameters. We gaan in 2019 

herijken wat onze visie op kwaliteit is, vanuit ons oogpunt dat de cliënt centraal staat. Meten we nu de 

juiste zaken vanuit dat perspectief? We gaan op zoek naar een meetinstrument dat, naast de erkende 

instrumenten, ruimte biedt voor een meting op een bepaald onderwerp. Binnen Zorggroep Solis 

hebben wij de gastvrijheid barometer. Beoordeeld wordt of we dit instrument tevens kunnen inzetten 

om andere aspecten van onze zorg- en dienstverlening te meten.  Dit zou een instrument zijn waar we 

zo nodig snel op zouden kunnen bijsturen. 
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4.   Verbeterparagraaf en beschrijving van samen leren en verbeteren 

  

Verbeterparagraaf 2019 e.v. Cliënt Centraal 
 

voor alle locaties: Spikvoorde, St Jurrien, De Bloemendal, PW Janssen en 
Groote & Voorster 

Solis wil een aantal verbeterpunten organisatie breed oppakken. Hieronder vindt u daarom als eerste 
de verbeteracties die we willen uitvoeren op alle locaties waar wij verpleeghuiszorg leveren. 
Vervolgens ziet u per locatie de locatie-specifieke verbeterpunten.  
 
 
 

 
Onderwerp Doelstelling resultaat Wanneer 

gereed 
Evaluatie en meting 

Personeel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Het aantal BBL* leerlingen 
verpleegkunde en verzorgende 
blijft op peil van 2018 (85 
leerlingen). 
Er wordt geïnvesteerd op 
werkbegeleiding. Zij krijgen meer 
ruimte door middel van extra inzet 
van medewerkers 
zorgondersteuning. 
 
We willen de kwaliteit van leven 
verbeteren en een aantrekkelijke 
werkgever zijn voor onze 
medewerkers. Dit gaan we doen 
door alle aandachtsvelders en 
coaches meer ruimte te geven 
door middel van extra inzet van 
medewerkers zorgondersteuning. 
 
 
Solis gaat investeren op het 
ontlasten van zorg door per team 
en afdeling medewerkers 
zorgondersteuning in te zetten. 
Deze medewerkers worden elke 
dag, 6 uur per dag, ingezet om 
taken binnen welzijn, eten en 
drinken en zorgaanvullende taken 
te verrichtten. Daarnaast wordt 
per team de 
activiteitenbegeleiding uitgebreid 
met 8 uur per team per week. 
 
 
 

-Gegarandeerde 
instroom op 
zorgfuncties. 
-Goed 
gefaciliteerde 
begeleiding, 
professionals in 
hun kracht. 
 
 
-Ontlasten van 
zorg: uitstroom 
binnen de VIG-ers 
30% lager dan in 
2017.  
-Aantrekkelijke 
werkgever zijn. 
-Verhoging kwaliteit 
van zorg. 
 
-Zorgmedewerkers 
hebben meer tijd 
om het welzijn en 
de kwaliteit van 
leven te 
bevorderen. 
-Cliënten ervaren 
meer gezelligheid, 
en mogelijkheden 
tot een zinvolle 
dagbesteding.  
 
 
 

31-12-2019 
(voortzetting 
in 2020 en 
2021) 
 
 
 
 
 
 
31-08-2019 
(voortzetting 
in 2020 en 
2021) 
 
 
 
 
 
 
Voor 30 mei 
2019: 2 
medewerkers 
per team 
Voor 31-09-
2019: 
volledige 
bezetting 
(voortzetting 
in 2020 en 
2021) 
 
 
 
 

-In MT, Werkgroep 
arbeidsmarkt 
-Middels rapportage 
HRM 
-Tweejaarlijkse 
evaluatie OR 
 
 
 
 
-Metingen HRM 
-Evaluatie OR/MT 
-Meten in 
cliënttevredenheid 
(voor-/najaar) 
-Meten in 
medewerkerstevrede
nheidsonderzoek 
(najaar 2019). 
 
-Meten in 
cliënttevredenheid 
(voor-/najaar) 
-Meten in 
medewerkerstevrede
nheidsonderzoek 
(najaar 2019). 
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Kwaliteit van 
zorg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kwaliteit van 
zorg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Technologie 
 

Dementie en onbegrepen gedrag 
blijven belangrijke speerpunten; 
waarbij de visie op eigen 
regievoering, en het 
niet/nauwelijks fixeren, breed 
onder de aandacht wordt 
gebracht bij professionals en 
toekomstige cliënten en hun 
netwerk.  
 
 
 
Er is extra aandacht voor de zeer 
passieve cliënten met dementie 
door het inzetten van een 
muziektherapeut. 
 
Het ECD is persoonsgericht, 
kwalitatief op orde en zodanig 
vereenvoudigd dat de cliënt en 
medewerker tevreden zijn en het 
levensverhaal van de cliënt 
uitgangspunt is. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Technologische oplossingen en 
toepassingen worden onderzocht 
en ingezet om de stijgende 
zorgvraag, krapte op de 
arbeidsmarkt en de eenzaamheid 
onder ouderen te verminderen en 
welzijn te bevorderen. 

-Eind 2019 is er 
een reductie van 
zware VBM* met 
30% op de 
verpleegafdelingen. 
-Maatwerk bieden 
aan cliënten met 
cognitieve 
problemen door 
inzet van coach 
onbegrepen gedrag 
en psycholoog. 
-Cliënten laten een 
positieve reactie op 
de therapie zien. 
-Consistente zorg 
waarbij de wens en 
behoefte van 
cliënten centraal 
staat. 
-Alle dossiers zijn 
persoonsgericht en 
worden door 80% 
van de cliënten en 
medewerkers als 
eenvoudig in 
gebruik ervaren. 
 
 
 
 
-Solis definieert en 
gaat regionaal 
samenwerken in vijf 
projecten die 
bijdragen aan deze 
doelstelling. 

31-12-2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31-12-2019 
 
 
 
 
31-12-2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Onderzoek 
wordt tevens 
in 2020 
doorgezet. 

-Periodieke 
metingen rapportage 
VBM  
 
 
-Evaluaties 
behandelaren 
-Steekproeven in 
ECD   
 
 
 
-Rapportage 
muziektherapeut 
-Observatie familie 
en medewerkers 
 
-Steekproeven in 
ECD’s 
-Cliënt- en 
medewerkerstevrede
nheidsonderzoek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Nulmeting en 
evaluaties voortgang 
met projectgroep 
 
 
 
 

 

 
*BBL =beroepsbegeleidende leerweg 

*SMO=sociaal medisch overleg 

*VBM= vrijheidsbeperkende maatregelen 
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PW Janssen Verbeterparagraaf 2019 

 
Onderwerp Doelstelling resultaat Wanneer 

gereed 
Evaluatie en meting 

Wonen 

 
Elke cliënt heeft een 
eenpersoonskamer. De 
verpleegafdelingen bestaan uit 
maximaal 22 cliënten. 
Eén 2 persoonskamer wordt per 
afdeling gereserveerd voor 
tijdelijke en crisisopvang. 
 

-Per 01-09-2019 
hebben alle 
cliënten die in het 
PWJ wonen een 
eigen kamer. 

01-09-2019 -In MT en PO’s met 
bestuurder en MT 
leden. 
-2-jaarlijkse evaluatie 
met CCR en OR 

 

 

Groote en Voorster Verbeterparagraaf 2019 
 

Onderwerp Doelstelling resultaat Wanneer 
gereed 

Evaluatie en meting 

Mantelzorg Het project ‘versterken van 
samenwerking met 
mantelzorgers’ van het G&V 
wordt in 2019 geëvalueerd, op het 
G&V geborgd en in andere 
locaties ingezet. 

-70% van de 
mantelzorgers en 
medewerkers van 
het G&V is 
tevreden over 
samenwerking.  
-De mantelzorgers 
ervaren meer 
ruimte om te doen 
wat zij willen voor 
hun naaste. 

31-12-2019 -Evaluatie G&V in 
april 2019 
-Implementatie 
overige locaties 01-
06-2019 start. 
-Implementatie 
gereed op 31-12-
2019 
-Cliënt en 
medewerkers-
tevredenheids 
onderzoek 

 

 

Spikvoorde Verbeterparagraaf 2019 
 

 

Onderwerp Doelstelling resultaat Wanneer 
gereed 

Evaluatie en meting 

Passende zorg 
bieden in de wijk 

Uitbreiden verpleeghuisbedden 
binnen Spikvoorde  
 
 
 
 
 
 
 

-Cliënten met een 
ZZP ZB hoeven 
niet te verhuizen 
wanneer zij een 
ZZP MB nodig 
hebben.  
-Cliënten geven 
minimaal een 7,5 

31-12-2019 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Zorgbesprekingen 
en 
cliënttevredenheids- 
onderzoek 
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Er is aandacht voor de behoefte 
aan intimiteit en seksualiteit van 
cliënten en hun partners 

voor de geboden 
verpleeghuiszorg. 
 
-In samenwerking 
met o.a. Saxion en 
Rutgers 
onderzoeken wij 
wat medewerkers 
nodig hebben om 
hierover in gesprek 
te gaan met de 
cliënt en zijn 
partner teneinde de 
juiste 
ondersteuning te 
kunnen bieden. 

 
 
 
31-12-2019 
-Onderzoek 
wordt tevens 
in 2020 
doorgezet. 

 
 
 
-Interviews bij 
medewerkers en 
cliënten 

 

 

De Bloemendal Verbeterparagraaf 2019 
 

Onderwerp Doelstelling resultaat Wanneer 
gereed 

Evaluatie en meting 

De cliënt centraal 

Langer thuis 
wonen 

Mensen hebben de mogelijkheid 
om thuis te blijven wonen en 
daar verpleeghuiszorg te 
ontvangen.  
 
 
Door de inzet van VPT en MPT 
kunnen we opname in het 
verpleeghuis voorkomen of 
uitstellen.  

-Per 01-07-2019 
ontvangen 20 cliënten 
verpleeghuiszorg 
thuis.  
 

01-07-2019 -In MT en PO’s met 
leidinggevenden.  
-Cliëntenraad. 
-Meting vindt plaats 
vanuit de 
managementinforma
tie. 

 

 

St. Jurrien Verbeterparagraaf 2019 
 

Onderwerp Doelstelling resultaat Wanneer 
gereed 

Evaluatie en meting 

Langer thuis 
wonen 
 
 
 
 

Mensen hebben de mogelijkheid 
om thuis te blijven wonen en 
daar verpleeghuiszorg te 
ontvangen. Door de inzet van 
VPT en MPT kunnen we 
opname in het verpleeghuis 
voorkomen of uitstellen. 

-Per 01-07-2019 
ontvangen 10 cliënten 
verpleeghuiszorg 
thuis.  
 

01-07-2019 
 
 
 
 
 

-In MT en PO’s met  
leidinggevenden.  
-Cliëntenraad.  
-Meting vindt plaats 
vanuit de 
managementinforma
tie 

Vrijheid in 
wonen 
 

 

Vanaf Q2 nemen de eerste 
bewoners hun intrek op de 
nieuwe afdeling. Hierin wordt het 
principe van gespikkeld wonen 
toegepast omdat wij ook in het 
verpleeghuis een inclusieve 
samenleving nastreven. Met 
behulp van domotica bieden we 
alle cliënten optimale vrijheid en 
worden medewerkers 

-De focus ligt op het 
wonen.  
-Mensen hebben een 
eigen appartement 
waar zij kunnen 
verblijven.  
-Ruimte voor 
ontmoeting wordt 
gefaciliteerd in de 
woonkeuken. -Cliënten 
voeren zelf de regie 

31-12-2019 Clienttevredenheid 
 >  7.5 
Medewerkerstevrede
nheid middels 
jaarlijkse enquête en 
gesprekken. 
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ondersteund in hun dagelijks 
werk. 

over waar en hoe zij 
willen leven in 
optimale vrijheid. 
-Medewerkers voelen 
zich ondersteund in 
hun werk door het 
gebruik van domotica. 

 


