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Voorwoord van de bestuurder

Voor u ligt het derde Kwaliteitsverslag van onze woonzorgcentra Maranatha en Elim. 

In dit document doen wij verslag van onze inspanningen op het gebied van kwaliteit in het afgelopen 

jaar (2019). Er wordt beschreven hoe de zorg- en dienstverlening voldoet aan de landelijke normen die 

hierin zijn opgesteld. 

In het afgelopen jaar is de visie op persoonsgerichte zorg en ondersteuning bij zowel Maranatha als 

Elim zichtbaar verder ontwikkeld. In de praktijk heeft dit tot mooie resultaten geleid. Voorbeelden 

hiervan zijn onder andere de toegenomen autonomie en eigen regie van de cliënt, en specifiek bij Elim 

de innovatie m.b.t het medicatieproces. Deze en meer voorbeelden zullen in dit Kwaliteitsverslag nader 

worden toegelicht. 

Aan het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg is een addendum voor langdurige zorg thuis met een 

Wlz-indicatie toegevoegd. Binnen SVRO is deze doelgroep klein; ongeveer 6 cliënten. Zij ontvangen 

op basis van een MPT dagbesteding in Maranatha en Elim in groepen waarin ook intramurale cliënten 

participeren. Deze zorg wordt dus aangeboden in directe samenhang met intramurale Wlz-zorg. 

In verband daarmee vallen ze voor ons niet onder de reikwijdte van het addendum, maar onder het 

Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg.

We zijn dankbaar dat er door zovelen heel hard gewerkt is aan de zorg voor de cliënten. Door onze 

medewerkers, maar ook door een groot aantal vrijwilligers en mantelzorgers en andere betrokken 

vanuit de gemeenschap in Rijssen, Barneveld en omgeving.

Bovenal zijn we de Heere dankbaar die aan een ieder elke dag weer de kracht gaf om de werkzaam-

heden te verrichten. We beseffen dat we zonder Zijn Zegen dit alles niet tot stand hadden kunnen 

brengen en willen dat in dit voorwoord ook uitspreken.

We wensen u veel plezier toe met het lezen van dit verslag.

Raad van Bestuur, Gerda de Pater

Managers Zorg Elim Barneveld, Dineke ten Hove 

Managers Zorg Maranatha Rijssen, Janine Morsink, Jimmy Duynkerk en Ton Sneeuw 
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Leeswijzer

Dit Kwaliteitsverslag verslag volgt in zijn opzet de onderdelen van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg.

We starten met een korte toelichting op het door ons gehanteerde kwaliteitssysteem PREZO VV&T 2017, 

waarna de acht pijlers per hoofdstuk zijn uitgewerkt, namelijk: 

Hoofdstuk 1: Persoonsgerichte zorg en ondersteuning

Hoofdstuk 2: Wonen en welzijn

Hoofdstuk 3: Veiligheid

Hoofdstuk 4: Leren en werken aan kwaliteit

Hoofdstuk 5: Leiderschap, governance en management

Hoofdstuk 6: Personeelssamenstelling

Hoofdstuk 7: Gebruik van hulpbronnen 

Hoofdstuk 8: Gebruik van informatie

Hoofdstuk 9 sluit dit Kwaliteitsverslag af met een conclusie en vooruitblik.  

2



Inhoud

Voorwoord van de bestuurder          1

Leeswijzer            2

Acht pijlers Kwaliteitskader          6

 Vooraf            6

 PREZO VV&T Keurmerk          6

 IGJ bezoek           7

 Cliënttevredenheidsonderzoek        7

1. Persoonsgerichte zorg en ondersteuning       8

 1.1 PREZO audit 2019           8

  1.1.1 Toelichting auditor over Maranatha en Elim     8

  1.1.2 Aandachtspunten en verbetermaatregel Maranatha en Elim   9

 1.2 Reflectie            10

  1.2.1 Reflectie door Maranatha        10

  1.2.2  Reflectie door Elim         10

2.  Wonen en welzijn          11

 2.1  PREZO audit 2019           11

  2.1.1  Aandachtspunten en verbetermaatregel Maranatha en Elim   11

 2.2  Reflectie            11

  2.2.1  Reflectie door Maranatha       12

  2.2.2 Reflectie door Elim        12

3.  Veiligheid           13

 3.1  PREZO audit 2019           13

  3.1.1  Toelichting auditor over Maranatha en Elim     13

  3.1.2  Aandachtspunten en verbetermaatregel Maranatha en Elim   13

 3.2  Indicatoren basisveiligheid         14

  3.2.1  Medicatieveiligheid/ -review       14

  3.2.2 Aandacht voor eten en drinken       14

  3.2.3 Decubituspreventie        15

  3.2.4 Vrijheidsbeperkende maatregelen      15

  3.2.5 Preventie van acute ziekenhuisopnamen       15

 3.3 Veiligheid algemeen          15

  3.3.1 Ontruiming en brand         15

  3.3.2 MIC- en MIM-meldingen 2019 Maranatha en Elim     16

4.  Leren en werken aan kwaliteit          17

 4.1 PREZO audit 2019         17

  4.1.1 Toelichting auditor over Maranatha en Elim     17

  4.1.2 Aandachtspunten en verbetermaatregel Maranatha en Elim   17

 4.2 Leren op teamniveau         17

  4.2.1 Reflectie Maranatha         18

  4.2.2 Reflectie Elim          18

 4.3  Leren op organisatieniveau        19

 4.4  Interne audits          19

 4.5 Lerende netwerken          20

  4.5.1 Reflectie Maranatha         20

  4.5.1 Reflectie Elim         20

 4.6   Klachtenfunctionarissen        20

4



5.  Leiderschap, governance en management        21

 5.1  Prezo audit 2019         21

  5.1.1  Aandachtspunten en verbetermaatregel Maranatha en Elim   21

 5.2  Bestuur, governance en medezeggenschap       22

 5.3  Missie, kernwaarden en grondslag        22

 5.4  Strategie en meerjarenbeleid          24

 5.5  Positie binnen Zorggroep Sirjon en ons zorgaanbod      25

 5.6  Visie op zorg            26

 1: Ken de cliënt           26

 2: Ken jezelf           26

 3: Ken de ander          26

6. Personeelssamenstelling         28

 6.1  Voldoende bekwaam personeel          28

 6.2  Zorgzwaarte           28

 6.3  Scholing            29

 6.4  Personeelssamenstelling op organisatieniveau      29

  6.4.1 Kwaliteitsniveau medewerkers       30

  6.4.2 Toelichting formatieopbouw        30

  6.4.3 In- en uitstroom medewerkers         31 

  6.4.3 Verhouding cliëntgebonden personeel / niet-cliëntgebonden personeel 31

  6.4.4 Inzet behandelaren        31

  6.4.5 Ratio personele kosten versus opbrengsten     31

 6.5 Personeelsomstandigheden         31

7. Gebruik van hulpbronnen         32

 7.1 De gebouwde omgeving        32

 7.2 Technologische hulpbronnen         32

 7.3 Materialen en hulpmiddelen        33

 7.4 Facilitaire zaken          33

 7.5 Financiën en administratieve organisaties       34

 7.6 Professionele relaties en samenwerkingsovereenkomsten met andere instellingen   34

8. Gebruik van informatie           35

 8.1 Cliëntoordelen           35

  8.1.1 Elim           35

  8.1.2 Maranatha          35

  8.1.3 Vergelijking resultaat SVRO met sector      36

  8.1.4 Reflectie            36

10.  Conclusie en vooruitblik           37

Begrippenlijst             38

Bijlage 1: MIC- en MIM-meldingen 2019          39

 MIC-meldingen Maranatha en Elim        39

 MIM-meldingen Maranatha en Elim        40

Bijlage 2: Overzicht verbeterinitiatieven uit Kwaliteitsplan 2019      41

 Verbeterinitiatieven 2019 - Maranatha        41

 Verbeterinitiatieven 2019 - Elim        42

5



Acht pijlers Kwaliteitskader

Vooraf
Allereerst lichten wij het door ons gehanteerde kwaliteitssysteem PREZO VV&T 2017 hieronder toe, 

waarna de acht pijlers van het Kwaliteitskader, per hoofdstuk zijn uitgewerkt.

Bij de PREZO audit is dit jaar o.a. gefocust op de voortgang van de doelen uit het Kwaliteitsplan 2019. 

Om deze reden is informatie uit de audit opgenomen in dit Kwaliteitsverslag. 

Om scherp te krijgen op welke wijze Maranatha en Elim aan de verbeterdoelen hebben gewerkt, is de 

reflectie op de verbeterinitiatieven (indien van toepassing) per pijler op locatieniveau opgenomen 

PREZO VV&T Keurmerk 
In 2018 heeft SVRO het PREZO VV&T gouden keurmerk behaald en is geldig t/m 2021. In mei 2019 heeft 

er opnieuw een audit plaatgevonden. Hierin is o.a. gekeken naar de voortgang van de gestelde 

verbeterinitiatieven.

Het kwaliteitssysteem van PREZO VV&T 2017 kent 11 waarden met daarbij behorende prestaties. Door de 

prestaties te koppelen aan waarden wordt duidelijk op welke manier waarden, die betekenisvol zijn in 

de langdurige zorg, in de dagelijkse praktijk worden ingevuld. De waarden en bijbehorende prestaties 

vormen het startpunt van de dialoog tussen de medewerker en de cliënt over persoonsgerichte zorg. 
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De waarden- en prestatieset bestaat uit: 

A. Vier waarden en prestaties op de domeinen:

Waarde Prestaties

Comfort D1 Woon- en leefsituatie (pijler uit Kwaliteitskader)

Samen D2 Participatie

Genieten  D3 Mentaal welbevinden

Vitaliteit D4 Lichamelijk welbevinden

B. Drie waarden en prestaties voor de pijlers:

Waarde Prestaties

Uniciteit P1 Persoonsgerichte zorg (pijler uit Kwaliteitskader)

Transparantie  P2 Communicatie en informatie

Veiligheid P3 Cliëntveiligheid (pijler uit Kwaliteitskader)

C. Vier waarden en prestaties voor de voorwaarden:

Waarde Prestaties

Vakkundigheid V1 Kwaliteit medewerkers

Ontwikkelen V2 Governance en management (pijler uit Kwaliteitskader)

Kwaliteit V3 Sturen op kwaliteit

Betrouwbaarheid V4 Bedrijfsresultaten

Er zijn drie beoordelingselementen:

1.  Uitkomsten van persoonsgerichte zorg 

Zijn cliënten tevreden over de zorg en ondersteuning die zij ontvangen? Dit kan met periodieke 

evaluaties en onderzoeken maar ook met positieve verhalen, feedback, richtinggevende voorbeelden 

en kritische incidenten aangetoond worden. Het gaat om meer dan een cliëntervaringsonderzoek 

(CTO) alleen.

2.  Praktijk en instrumenten van persoonsgerichte zorg 

Levert het handelen van alle betrokken en bijbehorende instrumenten een aantoonbare bijdrage aan 

het realiseren van de prestatie en het nastreven van waarden?

3.  Reflecteren en verbeteren

Is een organisatie in staat om een open verbetercultuur te scheppen, om periodiek met betrokkenen 

te reflecteren op hun handelen en te werken aan continu te verbeteren?

IGJ bezoek
In 2019 is er geen melding gedaan bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) naar aanleiding 

van de MIC meldingen in het ECD. Bij zowel Maranatha als Elim heeft er een vooronderzoek plaats-

gevonden n.a.v. een MIC melding, maar in beide gevallen was melden bij de IGJ niet noodzakelijk. 

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft geen locatie bezoek afgelegd in 2019.

Cliënttevredenheidsonderzoek (CTO) 
In 2019 hebben de aandachtspunten die uit het Cliënttevredenheidsonderzoek 2018 naar voren 

kwamen onze aandacht gehad. Naar aanleiding van het verbeterinitiatief continue meten van 

cliëntbeleving1, is actiever gebruik gemaakt van Zorgkaart Nederland. In hoofdstuk 8 wordt dit nader 

toegelicht. Dit jaar is er geen uitgebreid cliënttevredenheidsonderzoek afgenomen. 

1 Zie Kwaliteitsplannen 2019: 

Verbeterinitiatief: Het continue meten van cliëntbeleving van de integrale persoonsgerichte zorg en welzijn. 
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1. Persoonsgerichte zorg en ondersteuning

1.1 PREZO audit 2019  

1.1.1 Toelichting auditor over Maranatha en Elim

Cliëntervaring 
De auditor heeft naar aanleiding van de verhalen van cliënten te hebben gehoord en na dossierinzage 

gezien en dat er vooruitgang zit in het ‘de cliënt meer eigen regie geven’. Voorbeelden hiervan zijn: 

Cliënt bij Elim: ‘Ze helpen je hier mooi in de kleren’. 

Cliënt van de dagopvang bij Maranatha: ‘Het is fijn om met gelijkgestemden te praten’. 

De auditor is van mening dat voor beide locaties geldt dat het nog wel enigszins zoeken is naar 

voorbeelden (bv. in dossiers) en dat eigen regie nog niet door iedereen die door de auditor is 

gesproken zo beleefd wordt. De waarde uniciteit begint wel meer ruimte te krijgen. 

Praktijk en instrumenten
De dossiers zijn digitaal vastgelegd in Pluriform. De auditor heeft in de dossiers gezien dat er volgens 

de 4 domeinen wordt gewerkt en dat medewerkers rapporteren op de doelen. Afspraken over 

communicatie staan in het ECD. MDO’s worden gehouden en hierbij zijn cliënten/contactpersonen 

aanwezig, blijkt uit de rapportage. In de cliëntdossiers is zichtbaar dat het dagritme van cliënten beter 

gevolgd wordt, zoals een cliënt die op een ongebruikelijk tijdstip gedoucht wil worden. Of een cliënt die 

het nodig heeft de ene dag ‘s middags langer te rusten dan de andere dag. De flexibiliteit hierin is in 

dossiers teruggezien. De waarde uniciteit komt hiermee tot zijn recht. Voor de (ADL) werklijsten is 

aandacht geweest maar deze hebben nog niet de inhoud die medewerkers wensen (te summier, 

te uitgebreid of niet in overeenstemming met het dossier). Met de leverancier van het ECD, Pluriform, 

wordt naar een oplossing gezocht. Tot die tijd hebben teams onderling afgesproken de lijsten kort te 

houden. Medewerkers van de dagopvang kunnen ook in het ECD zodat zij goed geïnformeerd zijn.

Reflecteren en verbeteren
De organisatie reflecteert op persoonsgerichte zorg en zet verbeteracties in. Dat blijkt bijvoorbeeld uit 

een geschreven visie integrale persoonsgerichte zorg en welzijn. In eerste instantie krijgen EVV-ers een 

opfriscursus in gespreksvoering en cliëntbeleving. In september wordt de cursus verder uitgerold over 

andere medewerkers. 
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1.1.2 Aandachtspunten en verbetermaatregel Maranatha en Elim

Locatie Aandachtspunten PREZO 2019 Verbetermaatregel

1 Elim Door de Cliëntenraad zijn op-

merkingen gemaakt over het 

‘gemakkelijk naar binnen lopen bij 

cliënten’: wel kloppen, maar direct 

doorlopen. 

Kloppen en binnenlopen is besproken in de 

teams. Afspraak is kloppen en tot 10 tellen. 

Resultaat: Afgerond

2 Elim Auditoren hebben gezien dat 

medewerkers ook de woning in-

gaan zonder dat de cliënt thuis is.

In de zorgovereenkomst kan aangevinkt 

worden of de cliënt akkoord gaat met het 

betreden van de woning als de cliënt niet 

thuis is. In teamoverleg wordt dit geagend-

eerd. 

Resultaat: Afgerond

3 Elim/Maranatha Wijze van invulling aan de eigen 

regie van cliënten (voorbeeld 

douchen).

Nieuwe managers zijn aan de slag gegaan 

met eigen regie en een omslag in den-

ken van medewerkers. Een scholing 

gesprekstechnieken en cliëntbeleving is 

daar helpend bij. De scholing heeft plaats-

gevonden. 

Resultaat: Afgerond

4 Elim De eigen regie van de cliënt in de 

organisatie is een aandachtpunt. 

Cliënten volgen vaak nog het 

ritme van de organisatie.

In de dossiers is te zien dat het ritme van de 

cliënt steeds meer gevolgd wordt. Blijft punt 

van aandacht in teams. 

Resultaat: Afgerond

5 Elim De werkvolgorde lijsten die ge-

bruikt worden voor de dagelijkse 

zorg aan de cliënten bevat infor-

matie die niet altijd congruent is 

aan het ECD.

De werkvolgordelijsten worden nog wel 

gebruikt, maar er staat het liefst alleen de 

hoogstnoodzakelijke informatie op. Er is 

overleg met de leverancier voor andere 

mogelijkheden in het ECD hiervoor. 

Resultaat: In ontwikkeling

6 Elim Medewerkers van de dagopvang/

huiskamers hebben geen inzicht 

in het ECD.

Medewerkers van de dagopvang 

kunnen werken in het ECD. 

Resultaat: Afgerond

7 Maranatha Cliënten tonen zich kritisch over 

de afspraken ten aan zien van 

communicatie en inspraak/eigen 

regie.

Inspraak en eigen regie is meer onder 

de aandacht geweest. Dossiers laten 

hier een verbetering in zien. De scholing 

gespreksvoering en cliëntbeleving is hier 

helpend in. 

Resultaat: Afgerond

8 Elim Bij cliënten zonder BOPZ is gez-

ien dat soms afspraken gemaakt 

worden die de cliënt in de vrijheid 

belemmeren. De beschrijving van 

de afspraken en opvolging zijn een 

aandachtpunt.

Er zijn in de dossiers geen afspraken gezien 

die niet opgevolgd worden. Alle cliënten 

hebben nu een S.O. (geen huisarts meer), 

de registratie van BOPZ is verbeterd. 

Resultaat: Afgerond
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1.2 Reflectie  

Verbeterinitiatief: Tijd voor het ontwikkelen van een visie op integrale persoonsgerichte zorg en 

welzijn. 

In 2019 is bij Maranatha en Elim op alle afdelingen een ontwikkelingstraject in gang gezet, met het oog 

op het ontwikkelen van een visie op integrale persoonsgerichte zorg en de uitwerking hiervan. 

Beide locaties hebben integraal2 aan deze visieontwikkeling gewerkt, wat tot mooie resultaten heeft 

geleid. Deze resultaten zijn in deze, en de volgende pijlers weergegeven. 

1.2.1 Reflectie door Maranatha  

Uit de praktijk 
Met in ons achterhoofd de pijler uit het gedachtegoed Begeleiden met Perspectief ‘Ken de cliënt’ 

hebben we voortdurend binnen de teams nagedacht hoe we de behoeften en wensen van de cliënt 

centraal kunnen stellen. Het zo maximaal mogelijk sturen op de zelfredzaamheid en autonomie van 

de cliënt hebben we als uitgangspunt genomen. 

We hebben o.a. nagedacht hoe we per cliënt de vrijheidsbeperkende maatregelen kunnen 

terugdringen. Ter voorbereiding op de komst van de Wet zorg en dwang (hierna Wzd) zijn onze 

medewerkers geschoold in het juist toepassen van de kaders van deze Wet. Concreet hebben we een 

gedragsspreekuur ingesteld. De Specialist Ouderen Geneeskunde (hierna SOG), de psycholoog en de 

betrokken Eerst Verantwoordelijke Verzorgende (hierna EVV-er) bespreken indien hier aanleiding toe is 

op cliëntniveau welke vrijheidsbeperkende maatregelen worden ingezet en wat de wenselijke situatie is, 

binnen de kaders van de Wzd. Het resultaat is dat onbegrepen gedrag van cliënten nu meer bespreek-

baar is binnen de teams en er samen wordt gezocht naar passende interventies. Deze ontwikkeling 

sluit aan bij ons gedachtegoed Begeleiden met Perspectief, namelijk ‘Ken jezelf’: Waarom roept een 

cliënt bepaald gedrag op bij mij en wat maakt dat ik kies voor het inzetten van een vrijheidsbeperkende 

interventie? Hiernaast is er oog voor: ‘Ken de cliënt’: Wat heeft de cliënt op dit moment nodig en hoe 

vergroten we zo maximaal mogelijk zijn of haar autonomie? De bewustwording en het verder groeien 

in deze ontwikkeling vraagt aandacht en continuering. 

1.2.2  Reflectie door Elim  

Uit de praktijk 
Een voorbeeld waar wij trots op zijn is dat we de ontwikkeling hebben doorgemaakt van in eerste 

instantie vaste tijden waarop onze medewerkers cliënten ondersteunden bij het gereed maken voor 

de nacht, naar een maatwerk programma, waarbij cliënten zich gereed maken voor de nacht op een 

tijd dat zij dit wenselijk vinden. Dit was voor zowel medewerkers als een aantal cliënten wennen en riep 

in een aantal gevallen in eerste instantie weerstand op. Het heeft doorzettingsvermogen gevraagd van 

onze medewerkers. Het resultaat is dat er meer persoonsgerichte zorg wordt geboden tot grote 

tevredenheid van onze cliënten. De winst voor medewerkers is dat deze werkwijze minder belastend 

2  Met verschillende disciplines: SOG, medewerkers, vrijwilligers, mantelzorgers etc.
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is voor hen aangezien de zorg en begeleiding meer verspreid over de avond plaatsvindt in plaats van 

binnen een kort tijdsbestek. 

Een tweede voorbeeld van het vergroten van persoonsgerichte zorg is dat er omgangsoverleggen 

georganiseerd zijn voor medewerkers en de behandelaar van Novicare. In deze omgangsoverleggen 

wordt het huidige gedrag en de interventies besproken, en wordt er nagedacht welke interventies meer 

passend zijn om aan te sluiten bij de behoeften van de cliënt. Deze overleggen worden zowel door 

de medewerker als de behandelaar op verzoek geïnitieerd. 

2.  Wonen en welzijn

2.1  PREZO audit 2019  

2.1.1  Aandachtspunten en verbetermaatregel Maranatha en Elim

Locatie Aandachtspunten PREZO 2019 Verbetermaatregel

1 Elim Door het auditteam is op 

verschillende plaatsen privacy-

gevoelige informatie aangetroffen 

op niet afgesloten plaatsen.

Er is door de auditor geen privacygevoelige 

informatie aangetroffen op niet afgesloten 

plaatsen. Heeft aandacht van medewerkers.  

Resultaat: Afgerond

2 Elim Het reanimatieprotocol en 

bijbehorende formulier vereist 

aanscherping. Het uit te voeren 

beleid is niet helder voor 

medewerkers.

Derde keuze elimineren. Beleid is 

herschreven en wordt opnieuw 

geïmplementeerd.

Resultaat: In ontwikkeling

3 Elim Aandachtspunt is de werkmap 

van de medewerkers op de huis-

kamer, die voor iedereen in te zien 

is en waar vertrouwelijke

informatie instaat.

De individuele zorg wordt geboden in 

onderaannemerschap van RST. 

De afdeling is niet getoetst. Aandachtspunt 

is doorgegeven aan RST. 

Resultaat: Afgerond

2.2  Reflectie  

Beide locaties laten zien dat zij door het formuleren van de persoonsgerichte zorg en welzijn in staat 

zijn geweest om diep ingesleten patronen te doorbreken en om de kwaliteit van wonen en welzijn 

van de cliënt te vergroten. De integrale aanpak, zowel binnen de teams als met het netwerk van onze 

cliënten is hierin succesvol gebleken. 

Een voorbeeld is dat bij zowel Elim als Maranatha ondersteuning bij het douchen van cliënten op een 

willekeurig tijdstip van de dag kan plaatsvinden. In eerste instantie was dit onbespreekbaar en wordt dit 

nu wel gedaan op verzoek van cliënten. Hier uit blijkt dat we Begeleiden met Perspectief: ‘Ken de cliënt’ 

steeds meer in de praktijk brengen. 

In de volgende twee paragrafen is beschreven op welke wijze door beide locaties is gewerkt aan 

de verbeterinitiatieven, behorend bij deze pijler. 
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2.2.1  Reflectie door Maranatha

Verbeterinitiatief: Inzet van niveau 1 woonbegeleiders, waarmee door functiedifferentiatie er meer 

contacttijd met de cliënt wordt gecreëerd. 

Uit de praktijk 
Er zijn woonbegeleiders gestart op de meerzorg afdeling. Hierdoor is het mogelijk meer passende 

begeleiding te bieden. Concreet resulteert dit in de mogelijkheid om bijvoorbeeld een rondje te lopen 

met een cliënt. 

Verbeterinitiatief: Inzet van meer activiteitenbegeleiders, waardoor er een gevarieerder aanbod komt 

voor zinvolle dagbesteding. 

Uit de praktijk 
Er kunnen meer mensen deelnemen aan een zinvol dagbestedingsprogramma, waardoor er meer 

structuur in het dagprogramma van de cliënten is gekomen. Dit heeft geresulteerd in minder lusteloos-

heid en ‘zoekgedrag’ bij de cliënten en een daling van onderlinge conflicten tussen cliënten. 

Ook heeft de activiteitenbegeleider gekeken naar de interesses van onze cliënten en de activiteiten 

hier op afgestemd. Bijv. iemand die niet van drukte houdt, wordt op vaste tijden vergezeld door een 

activiteitenbegeleider of vrijwilliger op de kamer van de cliënt zelf om een kop koffie te drinken, 

in plaats van op de groep. 

2.2.2 Reflectie door Elim

Verbeterinitiatief: Tijd voor het ontwikkelen van een visie op integrale persoonsgerichte zorg  

en welzijn. 

Uit de praktijk 
Alle cliënten gingen als vanzelfsprekend de hele dag naar de dagbestedingsgroepen. In samenwerking 

met de psycholoog zijn we een werkgroep gestart om te onderzoeken hoe de dagbestedingsgroepen 

functioneren en in welke mate dit aanbod aansluit bij de wensen en behoeften van onze cliënten. 

De winst na de inventarisatie en aanpassing is dat de cliënt nu zelf kiest of hij of zij gebruik maakt van 

de dagbesteding. Door meer maatwerk dagbesteding aan te bieden wordt er door steeds meer cliënten 

gebruik gemaakt van de dagbesteding. We zien minder onrust en dwaalgedrag bij cliënten. Ook is de 

samenwerking tussen medewerkers zorg en medewerkers welzijn (dagbesteding) verbeterd. De EVV-er 

vervult hier een belangrijke brugfunctie. 

12



3.  Veiligheid

3.1  PREZO audit 2019  

3.1.1  Toelichting auditor over Maranatha en Elim

Cliëntervaring 
Cliënten voelen zich veilig en geborgen, wordt aangegeven in het tevredenheidsonderzoek en door 

cliënten zelf. Cliënten dragen een polsalarm, wat hen ook een vorm van veiligheid biedt zoals een 

cliënt aangaf; ‘als er iets is, ook ‘s nachts, dan zijn ze er zo.’

Praktijk en instrumenten
Beide locaties werken met Novicare. Vrijheidsbeperkende maatregelen worden beperkt ingezet en 

worden geëvalueerd bij het Multisciplinair overleg (MDO). De auditor heeft dit kunnen zien in diverse 

dossiers. Melding Incident Cliënten (MIC) worden goed ingevuld, geanalyseerd en op afdelings-

niveau besproken. De organisatie vindt dat huidig medicatieprotocol niet meer voldoet en werkt aan 

een nieuw protocol. Er is een conceptversie. Op de zorgovereenkomst kan aangevinkt worden of 

de cliënt toestemming geeft voor toegang tot het appartement, ook als de cliënt niet thuis is. In 1 geval 

ging de medewerker met de auditor naar binnen en bleek in de overeenkomst helemaal niets 

aangevinkt. Bewustzijn hierop is van belang om de waarde veiligheid te waarborgen. De auditor geeft 

puntenaftrek op praktijk en instrumenten omdat er risico gelopen wordt op het niet zorgvuldig omgaan 

met opslag, gebruik en retour sturen van opiaten. Daarnaast is er geen duidelijk protocol omdat het 

oude niet meer voldoet en het concept nog niet definitief is gemaakt.

Reflecteren en verbeteren
Uit de dossiers blijkt dat er wordt gereflecteerd en opvolging wordt gegeven aan individuele 

cliëntrisico’s. Aan veiligheid in algemene zin worden verbeteringen aangebracht zoals in het gebruik 

van salto sloten en afgesloten medicijnkarren. Sinds kort wordt in dossiers vastgelegd wat het risico op 

brandgevaar bij de cliënt is. Verbeterpunten uit het document ‘Doorleef de zorg’ zijn opgenomen in 

een totaal verbeterplan, heeft de auditor gezien.

3.1.2  Aandachtspunten en verbetermaatregel Maranatha en Elim

Locatie Aandachtspunten PREZO 2019 Verbetermaatregel

1 Maranatha Tijdens de rondgang is een 

ongestickerde (niet op naam) 

insulinepen aangetroffen.

Er zijn geen ongestickerde (niet op naam) 

insulinepennen aangetroffen. 

Heeft aandacht van medewerkers.   

Resultaat: Afgerond

2 Elim Opiaten gaan zonder registratie-

formulier retour naar apotheek; 

opiaten gaan in retourbak, waaruit 

medicatie kan worden verwijderd.

Registratieformulier voor opiaten

Afsluitbare retour box implementeren. 

Resultaat: In ontwikkeling
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3.2  Indicatoren basisveiligheid 

De volgende indicatoren zijn aangeleverd, waarvan een aantal in deze paragraaf kort worden toegelicht: 

Verplicht 

2 Advance Care Planning 

3.1 Medicatieveiligheid: Bespreken medicatiefouten in het team 

6 Aandacht voor eten en drinken

Keuze 

3.2  Medicatiereview

4.1 Gemotiveerd omgaan met vrijheidsbeperking

4.2  Idem. 

Naast hiervoor genoemde indicatoren zal een korte toelichting worden gegeven hoe wij omgaan met 

decubituspreventie en preventie van acute ziekenhuisopnamen. 

3.2.1  Medicatieveiligheid/ -review

Bij Maranatha als Elim wordt er gewerkt volgens de ‘Veilige principes in de medicatieketen’. Bij Elim vindt 

er elk kwartaal een medicatiereview plaats tussen de SOG en apotheker. Bij Maranatha wordt elk jaar 

een medicatiereview gedaan door de huisartsen en apothekers. 

De lokale MIC commissie monitort het aantal- en type meldingen samen met de manager zorg en blijft 

hierover in gesprek met de teams. De ondersteunende applicatie Power BI, die in 2018 operationeel is 

gegaan is hierbij ondersteunend.

In 2019 is Elim overgegaan op een digitaal systeem voor toedieningsregistraties van medicatie, Medimo. 

Ook zijn er medicijnkarren aangeschaft. Medewerkers geven aan dat deze stap de beste innovatie is uit 

2019. Het aantal medicatie incidenten is na deze innovatie afgenomen. Ondanks deze daling blijven de 

medicatiemeldingen een punt van aandacht. Met name het vergeten van het innemen van medicatie 

door de cliënt zelf is een veel voorkomende oorzaak. 

In 2020 zal Maranatha ook de overstap maken naar een digitaal medicatie uitgifte systeem. 

3.2.2 Aandacht voor eten en drinken 

Het thema aandacht voor eten en drinken is nog in ontwikkeling. Bij ruim meer dan de helft van 

de cliënten bij Elim zijn de voedselvoorkeuren in de afgelopen zes maanden besproken en vastgelegd 

in het zorgdossier. Bij Maranatha is dit bij minder dan de helft het geval. Deze resultaten zijn voor ons 

aanleiding om de komende periode onze aandacht onder andere op de verdere ontwikkeling dit thema 

te richten.  
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3.2.3 Decubituspreventie

Preventie van decubitus krijgt standaard aandacht door het invullen van risicosignalering decubitus in 

het ECD. Dit dient ingevuld te worden voor opname, voorafgaand aan het zorgleefplanoverleg en indien 

veranderingen van de cliënt daar aanleiding toe geven. Zo nodig worden doelen en interventies 

opgesteld om decubitus te voorkomen dan wel op te heffen. 

Bij Elim hebben twee medewerkers in 2019 een studie gevolgd voor specialistische wondverzorging. 

Hun expertise wordt team overstijgend ingezet en is van toepassing bij deze indicator. 

3.2.4 Vrijheidsbeperkende maatregelen

Bij Maranatha en Elim wordt er terughoudend omgegaan met het inzetten van vrijheidsbeperkende 

maatregelen. Ter voorbereiding op de komst van de Wzd zijn de medewerkers van zowel Maranatha als 

Elim geschoold in het juist toepassen van de kaders van deze Wet. De teams zijn samen de behandelaar 

van de locatie actief aan het nadenken hoe zij conform de kaders van de Wzd. 

Bij Maranatha en Elim worden de ingezette middelen en maatregelen structureel besproken met 

de SOG in het multidisciplinair overleg, waar de fysiotherapeut ook deel van uit maakt. Er wordt 

beoordeeld en geëvalueerd welke maatregelen afgebouwd kunnen worden, en of er minder 

beperkende alternatieve mogelijk zijn. In paragraaf 1.2 van dit Kwaliteitsverslag is te lezen hoe 

Maranatha dit in de praktijk heeft vormgegeven. 

3.2.5 Preventie van acute ziekenhuisopnamen  

Medewerkers streven ernaar om de benodigde zorg te leveren in de instelling zelf. Bij actute 

verslecteringen van bestaande aandoeningen of na valincidenten wordt de cliënt zo snel mogelijk, 

indien verantwoord, ontslagen uit het ziekenhuis om bij Maranatha of Elim verder te herstellen of 

revalideren. 

3.3 Veiligheid algemeen 

3.3.1 Ontruiming en brand 

Zowel in Maranatha als Elim zijn in 2019 crisismanagement teams opgezet, met als doel een actueel 

plan en draaiboek bij calamiteiten als ontruiming en brand op locatie. Het management en BHV-ers 

hebben hiervoor een passende scholing gevolgd. Deze scholing wordt jaarlijks op locatie herhaald. 

Als onderdeel van de crisismanagement teams zijn er actuele bewonersoverzichten op locaties 

aanwezig, die wekelijks worden gecontroleerd en indien nodig bijgewerkt. Het alarm oproepsysteem 

(Multibel) is door beide locaties in gebruik genomen en wordt maandelijks getest. 

Verder is brandveiligheid als verplicht risico opgenomen in het ECD,  

waardoor monitoring en snel bijsturen mogelijk is.   
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3.3.2 MIC- en MIM-meldingen 2019 Maranatha en Elim 

Bij Maranatha en Elim worden (bijna) incidenten gemeld via het formulier ‘Meldingen Incident Cliënten’ 

(MIC), wat onderdeel is van het Electronisch Cliëntendossier (ECD). 

Eind 2018 is de applicatie Power BI geïmplementeerd om de MIC meldingen effectiever te kunnen 

analyseren. Deze data wordt vanuit het ECD geëxpoteerd naar Power BI. In 2019 hebben managers zorg 

en MIC aandachtsfunctionarissen vanuit Maranatha en Elim meegedacht in het herschrijven van een 

handzamer MIC formulier, die in 2019 is geïmplementeerd.

Om de kwaliteit van de zorg op het gebied van MIC-meldingen te borgen, zijn de MIC commissies 

op beide locaties actief. Het doel van de MIC commissie is het analyseren van incidenten via 

de PRISMA methode en meer inzicht krijgen in de trendanalyse. De resultaten worden met de manager 

zorg besproken en teruggekoppeld in de kwartaaloverleggen. Bij zowel Elim als Maranatha heeft er een 

vooronderzoek plaatsgevonden n.a.v. een MIC melding, maar in beide gevallen was melden bij 

de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd niet noodzakelijk. 

In 2019 zijn totaal 1221 MIC-meldingen. In 2018 waren er in totaal 1027. Dit betekent een stijging van 

totaal 194 meldingen. Medewerkers hebbben aangegeven dat het herschreven MIC formulier 

drempelverlagend werkte voor het indienen van MIC-meldingen. Het volgend kalenderjaar kunnen 

de resultaten uit de MIC rapportage in dezelfde structuur vergeleken worden met dit jaar waardoor we 

een zuiver beeld krijgen van de ontwikkeling in alle categorieën. In 2019 waren er totaal 72 incidenten 

medewerkers (MIM) gemeld. In 2018 waren dit er in totaal 131. Geen van de medewerkers geeft aan 

behoefte te hebben aan opvang na de melding. 

Zie bijlage 1 voor meer inzicht in de MIC-meldingen vanuit de Power BI rapportage en de MIM-melding 

uit de algemene rapportage. 

3  Zie pagina [x]
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4.  Leren en werken aan kwaliteit 

4.1 PREZO audit 2019

4.1.1 Toelichting auditor over Maranatha en Elim

Cliëntervaring 
Uit diverse dossiers blijkt dat inspraak en mate van eigen regie meer ruimte heeft gekregen. Het is een 

cultuurverandering die plaatsvindt waarin medewerkers meer vanuit de cliënt moeten gaan denken, 

geven managers en medewerkers aan. Scholing over gesprekstechnieken en de cliëntbeleving draagt 

hieraan bij. Het kost tijd om dit te realiseren. Volgens medewerkers zijn cliënten/familie tevreden over 

het gebruik van het familieportaal van het ECD. 

Praktijk en instrumenten
SVRO beschikt over veel en divers informatiemateriaal. Op de locaties is ook veel informatie te vinden 

o.a. op prikborden of via nieuwsbrieven. Er worden dagopeningen en dagsluitingen georganiseerd waar 

voorgelezen wordt uit de bijbel en waar mededelingen worden gedaan. Cliënten kunnen deze ter 

plekke bijwonen of beluisteren op de afdeling. Cliënten spreken hier hun waardering over uit. 

Met familie wordt contact fysiek of via telefoon of mail onderhouden. Op beide locaties is er een nieuw 

management en is de oorspronkelijke invulling van zelforganisatie losgelaten. Er wordt gekeken wat 

wel en niet bij de zorgteams hoort. De lijnen zijn korter van management naar medewerker en ook van 

medewerker naar cliënt. Dit komt de waarde transparantie ten goede.

Reflecteren en verbeteren
Cultuurverandering krijgt veel aandacht. De auditor constateerde dit vooral uit de gesprekken met 

de managers en medewerkers. Bijsturen van beleid is een bewuste keuze (zelfsturende teams loslaten). 

De scholingen dragen hieraan bij. 

4.1.2 Aandachtspunten en verbetermaatregel Maranatha en Elim

Locatie Aandachtspunten PREZO 2019 Verbetermaatregel

1 Elim De samenwerking afstemming 

tussen het zorgteam en de 

medewerkers welzijn is nog in 

ontwikkeling en de handelings-

mogelijkheden voor de teams zijn 

beperkt doordat er veel centraal is 

geregeld.

Er is meer samenwerking en afstemming 

binnen zorg en welzijn. Dat de mede-

werkers welzijn deelnemen aan het 

teamoverleg heeft daar een positieve rol 

in gespeeld.

Resultaat: Afgerond

4.2 Leren op teamniveau

Kwaliteit van zorg wordt elk teamoverleg besproken. Hierin nemen de aandachtsfunctionarissen met 

verschillende verantwoordelijkheden een leidende rol in het signaleren van de aandachtspunten en het 

bespreken van de onderwerpen in het teamoverleg. 
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4.2.1 Reflectie Maranatha 

Naar aanleiding van onderstaande verbeterinitiatieven kan het volgende resultaat worden gemeld:

Verbeterinitiatief: Organiseren van opfrisbijeenkomsten voor EVV-ers voor het toepassen van op 

integrale persoonsgerichte zorg en welzijn. 

Verbeterinitiatief: Organiseren van opfrisbijeenkomsten voor vrijwilligers en mantelzorgers om te

 participeren in de visie van integrale persoonsgerichte zorg en welzijn. 

Uit de praktijk 
De opfrisbijeenkomsten hebben plaatsgevonden. Thema’s die aan de orde zijn geweest zijn 

gesprekstechnieken en cliëntbeleving. 

Bij de vrijwilligers en mantelzorgers is geïnventariseerd waar zij in geschoold wilde worden. Ook is aan 

de medewerkers de vraag gesteld wat welke scholing voor hiervoor genoemden van meerwaarde zou 

zijn. Dit heeft geresulteerd in het organiseren van een klinische les, waarbij de vragen die er leefden 

zijn behandeld en besproken. 

Verbeterinitiatief: Goed inzetten van de uren van EVV-ers, medewerkers, managers zorg zodat de visie 

op integrale persoonsgerichte zorg en welzijn wordt toegepast.  

Uit de praktijk 
De uitwerking hiervan is bij Maranatha en Elim vrijwel gelijk. Alle zorg gerelateerde taken liggen bij 

de zorgmedewerkers, waarvan sommige een eigen aandachtsgebied hebben zoals de MIC meldingen 

of hygiëne- en infectiepreventie. Overige taken zijn gecentraliseerd. Hierdoor ligt er weer veel bij de 

manager zorg, die ondersteund wordt door een aantal planners, administratieve medewerkers en de 

vrijwilligerscoördinator. Hierdoor is het werk minder versnipperd en zijn er meer handen aan het bed.

4.2.2 Reflectie Elim 

Bij dezelfde verbeterinitiatieven zoals in paragraaf 4.2.1 benoemd, is bij Elim het volgende resultaat

behaald: 

Uit de praktijk 
Er heeft een avond voor vrijwilligers en mantelzorgers plaatsgevonden. In totaal waren er 180 van 

de 220 vrijwilligers bij deze avond aanwezig. Deze avond werd als nuttig en waardevol beoordeeld met 

gemiddeld cijfer 8,0. 

Als vervolg op deze avonden is er bij Elim door verschillende werkgroepen nagedacht over het 

vergroten van de effectiviteit van bepaalde werkprocessen op de afdeling, in het kader van persoons-

gerichte zorg. Het vernieuwende aan de opzet van deze werkgroepen was het feit dat in deze 

werkgroepen verschillende disciplines betrokken waren, namelijk vrijwilligers, medewerkers en 
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mantelzorgers. Mede dankzij deze werkgroepen heeft er een effectiviteitsslag plaatsgevonden. 

Een van de voorbeelden hiervan is beschreven in paragraaf 2.3 van dit Kwaliteitsverslag. 

4.3  Leren op organisatieniveau

Op locatie en organisatieniveau wordt veel aandacht besteedt aan het verbeteren van kwaliteit. 

Middels het verbeterregister hebben we als organisatie zicht op de verbetermaatregelen uit 

kwaliteitsmetingen- en registraties, audits, inspectiebezoeken, met bronvermelding samengevoegd tot 

een overzichtelijk aantal verbetermaatregelen en gerubriceerd volgens de 4 domeinen, 3 pijlers en 4 

voorwaarden uit het PREZO-kwaliteitssysteem. De managers zorg geven aan dat zij het verbeterregister 

een handzaam en praktisch document vinden. 

Naar aanleiding van onderstaand verbeterinitiatief kan het volgende resultaat worden gemeld:

Verbeterinitiatief: Trainen van werkbegeleiders. 

Alle werkbegeleiders zijn in 2019 getraind om de medewerkers te begeleiden conform de kaders van 

de Sirjon Academie. In 2019 is de Sirjon academie binnen Zorggroep Sirjon gelanceerd. De missie van 

de Sirjon academie bestaat uit vijf speerpunten: 

1) Enthousiaste en betrokken medewerkers;

2) Kwalitatief goede zorg;

3) Medewerkers laten groeien en bloeien;

4) Medewerkers binden en boeien en op regionaal;

5) Landelijk niveau een partner van betekenis zijn. 

Aan zowel Maranatha als Elim is een opleidingsadviseur verbonden die de werkbegeleiders trainen 

indien nodig en de vragen van werkbegeleiders op locatie te beantwoorden. 

4.4  Interne audits

In 2019 heeft de PREZO audit plaatsgevonden. De resultaten uit deze audit zijn in dit Kwaliteitsverslag 

verwerkt. Tevens hebben er dit jaar bij Maranatha en Elim audits plaatsgevonden op het gebied van 

HACCP en infectiepreventie. De aandachtsfunctionaris hygiëne- en infectiepreventie bewaakt bij elke 

locatie de voortgang van de aandachtpunten die uit de audit naar voren zijn gekomen. 
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4.5 Lerende netwerken 

4.5.1 Reflectie Maranatha 

Uit de praktijk 
1. We hebben deelgenomen aan het project arbeidsmarktcommunicatie.

2. We maken onderdeel uit van de regionale samenwerking ‘Zorggilde’.  

Deze bestaat uit verschillende zorgorganisaties en het Hoornbeeck College. Mede door deze 

samenwerking hebben we een aantal medewerkers dit jaar welkom geheten binnen de organisatie. 

3. Eerder is het uit Medewerkertevredenheidsonderzoek naar voren gekomen dat medewerkers 

behoefte hadden aan meer persoonlijke ontwikkeling. De Sirjon Academie, die eerder ook al is 

genoemd, wordt door medewerkers als grote meerwaarde gezien

4.5.1 Reflectie Elim

Uit de praktijk 
1. Wij hebben deelgenomen aan het traject dat door het Zorgkantoor is geïnitieerd (V&V tafels), waarbij 

een van onze medewerkers werd gefaciliteerd om de rol als locatiebuddy te vervullen voor het 

inwerken van nieuwe medewerkers. Het onboardingsproces van nieuwe medewerkers werd hierdoor 

goed geborgd. 

Waard om voor te werken en ActiZ waren hier ook bij betrokken. 

2. Ook hebben we deelgenomen aan de aanpak van ziekteverzuim binnen de Gelderse Vallei. 

We mochten op bezoek bij verschillende zorgorganisaties en hebben onze kennis en ervaring m.b.t. dit 

thema uitgewisseld. 

3. De manager zorg heeft via de behandelaren van Novicare regelmatig een compliment ontvangen: 

behandelaren geven aan dat als zij een opdracht geven aan de medewerkers, zij met een gerust gevoel 

naar huis kunnen gaan omdat zij weten dat de opdracht zorgvuldig wordt uitgevoerd zoals deze is 

gegeven. Dit wordt tevens bevestigd door de fysiotherapeut. 

4.6   Klachtenfunctionarissen

Zorggroep Sirjon, Cedrah en RST Zorgverleners hebben gezamenlijke klachtenfunctionarissen 

aangesteld. De klachtenfunctionarissen geven vorm aan het beleid klachtenbehandeling conform 

de Wet kwaliteit, klachten en geschillenzorg (WKKGZ). In eerste instantie hebben zij een bemiddelende 

rol bij uitingen van onvrede en in tweede instantie zijn zij een procesbegeleider bij een formele klacht. 

In 2019 was er bij Elim 1 klacht en bij Maranatha 3. Deze klachten konden naar tevredenheid in de lijn 

worden afgehandeld.  

20



5.  Leiderschap, governance en management 

5.1  Prezo audit 2019

5.1.1  Aandachtspunten en verbetermaatregel Maranatha en Elim

Locatie Aandachtspunten PREZO 2019 Verbetermaatregel

1 Elim De organisatie werkt aan het 

ontwikkelen van zelforganiserende 

teams. In de praktijk ervaart het 

auditteam dat dit nog niet volledig is 

gerealiseerd.

Met de komst van de nieuwe managers is de 

oorspronkelijke invulling van zelforganisatie 

losgelaten. Er wordt gekeken welke taken bij 

de zorgteams horen. 

Resultaat: Afgerond

2 Maranatha De communicatie is in ontwikkeling. 

Dit vergt een cultuurverandering die 

samenhangt met de ontwikkeling van 

zelforganiserende teams.

De cultuurverandering wordt o.a. 

meegenomen in de scholing. 

Resultaat: In ontwikkeling

3 Maranatha De verhouding tussen gezags-

getrouwheid (vanuit identiteit) en 

zelforganisatie vraagt aandacht 

omdat het niet vanzelfsprekend is 

zelforganiserende te werken.

De oorspronkelijke invulling van zelforganisatie 

is losgelaten. Managers gaan veel meer in 

overleg met medewerkers, er is meer dialoog. 

Resultaat: Afgerond

4 Elim De aansluiting tussen het diensten-

centrum (centraal) en de kwaliteit op 

de werkvloer is nog niet optimaal. 

De organisatie geeft zelf aan het 

soms als "log" te ervaren als het gaat 

om ICT-systemen waar onvoldoende 

samenhang in is en de veelheid aan 

documenten. Dit geeft de kwetsbaar-

heid van de organisatie weer.

Met de komst van de nieuwe medewerkers 

is het contact met het dienstencentrum 

verbeterd. Verwachtingen zijn uitgesproken. 

De lijnen zijn korter, er is meer overleg en 

er wordt meer gebruik gemaakt van centraal 

geregelde diensten. Elke week zit er een 

HRM- en kwaliteitsadviseur op locatie, zo zijn 

zij ook zichtbaarder voor medewerkers. 

Resultaat: Afgerond

5 Elim De evaluatie van verschillende 

protocollen is niet actueel.

Er is geen beleid hoe vaak evaluatie 

plaatsvindt. Wel is er een systeem. 

Eigenaren van protocollen evalueren indien 

nodig. Afdeling kwaliteit is verantwoordelijk 

voor het bijhouden van de actualiteit. 

De meeste documenten worden in elk geval 

elke 3 jaar geëvalueerd als ze niet aan de 

beurt zijn geweest. 

Resultaat: In ontwikkeling
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5.2  Bestuur, governance en medezeggenschap 

Maranatha en Elim, behorend bij de werkmaatschappij SVRO is lid van de brancheorganisatie ActiZ. 

De brancheorganisaties in de zorg hebben samen regels opgesteld voor goed bestuur en toezicht. 

Deze regels zijn vastgelegd in de Governancecode Zorg 2017. Het bestuur en toezicht van onze 

Zorggroep functioneert volgens de regels van de Governancecode Zorg 2017 en de Wet Toelating 

Zorginstellingen (WTZi). 

De zorggroep werkt met het bestuursmodel waarbij de Raad van Bestuur eindverantwoordelijk is en 

waar een Raad van Toezicht functioneert als een toezichthoudend orgaan. De Raad van Bestuur bestaat 

uit twee leden en de Raad van Toezicht uit vijf leden. De bevoegdheden en verantwoordelijkheden van 

de Raad van Bestuur en Raad van Toezicht zijn vastgelegd in de statuten van Zorggroep Sirjon en de 

statuten van Siloah en SVRO en in een reglement Raad van Bestuur en Raad van Toezicht. Beide sluiten 

aan op de Governancecode en zijn gepubliceerd op de website van de werkmaatschappijen. 

De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van een meerjarig strategisch beleid en 

voor het invulling geven aan de sturing van de organisatie. De Raad van Toezicht ziet toe op een juiste 

uitvoering van kwaliteits- en veiligheidsbeleid. Dit wordt gedaan vanuit de commissie Kwaliteit & Veilig-

heid die onder de Raad van Toezicht ressorteert. In deze commissie zitten twee leden van de Raad van 

Toezicht, lid Raad van Bestuur en een senior adviseur Kwaliteit en Beleid, die vanuit de ondersteunende 

diensten invulling geeft aan het kwaliteits- en veiligheidsbeleid. 

Binnen de Zorggroep zijn de volgende medezeggenschapsorganen: 

• Lokale Cliëntenraden 

• Centrale Cliëntenraden

• Ondernemingsraad

5.3  Missie, kernwaarden en grondslag 

In 2019 zijn de missie en kernwaarden van Zorggroep Sirjon opnieuw geformuleerd. 

Onze Missie (Waarom bestaat Sirjon?)
‘Zorggroep Sirjon wil mensen dienen die kwetsbaar zijn vanwege hun beperking of hoge leeftijd. 

Dit doen we niet alleen omdat we geloven dat het onze opdracht is ons naaste lief te hebben, maar juist 

ook omdat we dit ervaren vanuit ons hart’.

Onze vier kernwaarden (Hoe komt onze missie tot uiting?) 
• Gelijkwaardig - Ieder mens is, als uniek schepsel van God, gelijkwaardig. Dit is dan ook het  

 vertrekpunt voor de bejegening van onze cliënten. We hebben respect voor elk mensenleven.  

 Enerzijds mogen wij een belangrijke plaats innemen in hun leven, maar andersom helpen zij ons om  

 onze eigen afhankelijkheid te zien en trouw en dienstbaar te zijn. We geven én ontvangen. 

• Liefdevol - Vanuit oprechte liefde voor onze naasten zoeken wij samen naar de beste zorg. Dát biedt  

 perspectief. We geloven niet alleen dat naastenliefde onze Bijbelse opdracht is, maar ervaren dit ook  

 vanuit ons hart. Vanuit die liefde geven we oprechte aandacht aan onze cliënt. 

• Toegewijd - We doen ons werk vanuit ons hart en zijn innerlijk bewogen met onze cliënten en  

 collega’s. We worden geraakt door mensen en voelen ons daarom betrokken en verantwoordelijk.  

 Vanuit deze toewijding kennen we elkaar en dienen we met overgave. 
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• Verantwoordelijk - Wij werken vanuit de Bijbelse opdracht om voor kwetsbare mensen te zorgen.  

 Het is een voorrecht om hen te dienen en daarmee te doen wat de Heere van ons vraagt. We nemen  

 onze verantwoordelijkheid om trouw en aanspreekbaar te zijn. Tegelijk delen we onze identiteit 

 openlijk en doorleefd met onze cliënten, collega’s en omgeving. 

Vanuit de kernwaarden biedt Zorggroep Sirjon identiteitsgebonden en kwalitatief goede zorg en 

dienstverlening die bijdraagt aan het welbevinden van de cliënt. 

Onze uitgangspunten zijn hierbij: 
• De cliënt wordt bejegend als een persoon met eigen wensen en behoeften ten aanzien van  

 zelfstandigheid, zelfredzaamheid en eigenheid. Daar sluiten wij bij aan. De cliënt wordt uitgenodigd  

 om de eigen mogelijkheden te ontwikkelen, te benutten of te onderhouden en ook zelf dienstbaar te  

 zijn. Om zo de cliënt tot zijn recht te laten komen, in zijn kracht te zetten en zijn welzijn te  

 bevorderen. Zodat de cliënt een zo gewoon mogelijk leven kan leiden. 

• Zelf keuzes maken hoort daarbij. Dat betekent voor ons: altijd aan de cliënt vragen wat hij of zij wil en  

 daarnaar luisteren. Dat biedt perspectief. Het Woord van God is daarbij ons richtsnoer. 

• Vanuit oprechte aandacht voor de cliënt wordt voortdurend, samen met de cliënt en het netwerk van  

 mensen dat om hem of haar heen staat, gezocht naar wat het beste is. De professionele    

 zorg en begeleiding aan de cliënt is aanvullend op of ondersteunend aan het netwerk van de cliënt. 

• De sfeer binnen de zorg en begeleiding komt overeen met de voor de cliënt vertrouwde leefsfeer.  

 Vanwege de identiteit is er in de zorg en begeleiding extra aandacht voor levensvragen en het  

 geestelijk welzijn van de cliënt. 

• We hebben oog voor de gemeenschap waarin de cliënt zich beweegt. We stimuleren en  

 ondersteunen zowel de gemeenschap als de cliënt om voor elkaar van betekenis te zijn:  

 de gemeenschap voor de cliënt en de cliënt voor de gemeenschap.

• De innovatieve en technische ontwikkelingen voor de zorg en de begeleiding worden gevolgd.  

 We zien kansen om met deze ontwikkelingen het welbevinden van cliënten te kunnen bevorderen of  

 de doelmatigheid te kunnen vergroten.

Onze grondslag 
Zorggroep Sirjon hanteert de Heilige Schrift als onfeilbaar Woord van God en daarop gegrond de drie 

Fomulieren van Enigheid. Als organisatie zien wij de identiteit in het leven en werken als volgt: 

Doorleefd dienen 

Zorgen. Dat is bij ons veel meer dan werk. Het is een deel van ons leven. Wij willen uitstekende zorg 

leveren. Omdat het leven bijzonder kostbaar is. Elkaar dienen en elkaar wijzen op de genade van God. 

Onze zorg, ons spreken en onze voorzieningen ademen de sfeer waarin we God willen dienen. 

Onze roeping is om onze naaste te dienen. Vanuit oprechte aandacht voor onze cliënten, zoeken we 

voortdurend naar het beste. En we stimuleren hen om waar dat kan, zelf ook dienstbaar te zijn.

Doorleefd delen 

Doorleefd dienen en delen. Dat kunnen we alleen, als we eerst zelf ontvangen. Dat vraagt een leven 

uit de Heere Jezus, die onder ons leefde en Zijn leven gaf. Alleen in Hem kunnen we vruchtbaar leven. 

Alleen van Hem kunnen we leren ons leven te delen met anderen.
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5.4  Strategie en meerjarenbeleid  

In 2019 is verdere uitwerking en inhoud gegeven aan het strategisch plan ‘Samen dienen en delen; 

identiteitsgebonden, toekomstbestendige en lokaal verankerde zorg’ 2017-2019. Daarbij hebben we 

binnen de organisatie gewerkt aan zes strategische ambities: 

1. Zorgaanbod 

2. Naar buiten gericht zijn en samenwerken 

3. Verbonden met de lokale gemeenschap 

4. Slagvaardige netwerkorganisatie 

5. Aantrekkelijk werkgever zijn 

6. Bedrijfsvoering op orde

Met elkaar is het volgende bereikt:

• Onze manier van zorgen, ontwikkelde zich van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’. De mogelijkheden   

 van zorg voor de cliënt zijn vergroot. Samen met familie en mantelzorgers wordt de zorg rondom  

 de cliënt invulling gegeven. Familie en mantelzorgers participeren volop en vanzelfsprekend in de  

 zorg en begeleiding voor de cliënten. Hierbij zijn een goede relatie en communicatie van belang.  

 Het gesprek heeft een grotere plaats ingenomen. 

• Met behulp van het kwaliteitskader Verpleeghuiszorg is gewerkt aan professionalisering van de zorg,  

 het leren van en met elkaar en het verantwoorden van de kwaliteit van zorg. 

• De cliënten zijn tevreden. 

• Op lokaal niveau werken we samen met betrokken kerken. 

• Onze netwerkgerichte houding is aan het groeien; Siloah, SVRO en het DCS zijn in de achterliggen  

 de periode naar elkaar toegegroeid; de verbinding tussen gebieden en DCS-adviseurs is gegroeid;  

 DCS-adviseurs sluiten aan bij kwartaaloverleggen van RvB met managers zorg in de gebieden.  

 Managers zorg zijn in de lead en er worden gesprekken gevoerd aan de hand van actuele thema’s. 

• Onze wendbaarheid is vergroot. 

• We hebben zeer betrokken en bevlogen medewerkers en kunnen rekenen op de inzet van veel  

 vrijwilligers. 

• Er zijn belangrijke stappen gezet op het gebied van het binden en boeien van de medewerkers:  

 de arbeidsmarktcommunicatie is geïntensiveerd, arbeidsvoorwaarden zijn aantrekkelijker gemaakt  

 en het functiegebouw is herijkt, zodat er voor medewerkers beter passende functies beschikbaar zijn. 

• Voor het goed vorm geven van leren en ontwikkelen is de Sirjon Academie in bedrijf genomen.   

 Kwaliteit gerelateerde scholingen, zoals “Module Zorg en Dwang”, “Ouderenmishandeling”,  

 en “Privacy training” zijn volgens planning ingezet. 

• In 2019 is het beleid risico gestuurde brandveiligheid op alle locaties geïmplementeerd. Op basis van  

 brandrisico profielen van cliënten en doelgroepen worden er passende aanvullende brand preventie- 

 maatregelen ingevoerd. 

• Voor de hele zorggroep is in het najaar van 2019 een visie op innovatie en (zorg)technologie  

 ontwikkeld. 

• In 2019 is een start gemaakt met de ontwikkeling van een visie op zorg en vastgoed. 

• Er werd gezamenlijk geconstateerd dat er draagvlak was voor een nieuwe gebiedsindeling en  

 portefeuillestructuur. Doelstellingen en aanleiding hiervan zijn:

 - Ruimte om samenwerking SVRO /Siloah te intensiveren; 

 - Professionalisering van de portefeuillestructuur; 

 - Specialisatie van de Managers Zorg: meer kennis en ervaring; 

 - Behoefte om efficiënter en effectiever te werken. 
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• De gebieden Zuid en West werden samengevoegd tot 1 gebied Zuid/West. Binnen de gebieden zijn  

 managers gezamenlijk gaan werken aan het integraal leidinggeven in het gebied; de interne  

 overlegstructuur moest hiertoe opnieuw worden vorm gegeven. Per gebied zijn managers zorg   

 gezamenlijk verantwoordelijk voor de realisatie van ouderenzorg en gehandicaptenzorg in het  

 betreffende gebied. Het aantal portefeuilles in de portefeuillestructuur werd teruggebracht naar 3,  

 overeenkomstig het aantal clusters in het DCS, namelijk: 

 - Financiën en Vastgoed / Informatie en Systemen (Financiën & Vastgoed, Facilitair, ICT) 

 - Kwaliteit en Veiligheid (WLZ, Kwaliteit, Beleid) 

 - Mens en Organisatie (HRM, PR & Communicatie, Zelforganisatie) 

• Missie en kernwaarden zijn opnieuw geformuleerd (zie paragraaf 5.3).

• Er is een nieuw Strategisch plan voor 2020 – 2022 opgesteld, “Perspectief door Verbinding”. 

Een aantal van de hiervoor genoemde punten zullen ook in 2020 nog onze aandacht krijgen. 

5.5  Positie binnen Zorggroep Sirjon en ons zorgaanbod 

Onze woonzorgcentra Elim te Barneveld en Maranatha te Rijssen behoren tot werkmaatschappij SVRO3. 

Deze werkmaatschappij is onderdeel van de Zorggroep Sirjon.

Elim biedt wonen en zorg in verschillende vormen. Vanaf maart 2019 is de overgang gemaakt van 

verblijf met- en zonder behandeling, naar volledig verblijf met behandeling. Een van onze afdelingen 

betreft een gesloten afdeling. Hier wordt de zorg geleverd door een andere zorgaanbieder, namelijk 

Norschoten. Hiernaast wordt er in de aanleunwoningen wijkverpleging geboden wat door een andere 

zorgaanbieder, namelijk RST Zorgverleners wordt uitgevoerd. Elim heeft voor de behandeldienst een 

samenwerking met de zorgorganisatie Novicare.

Evenals Elim, biedt Maranatha wonen en zorg in verschillende vormen. Waarin Maranatha van Elim 

verschilt is het feit dat zij Maranatha verblijf zonder behandeling biedt en voor de behandeldienst een 

samenwerking heeft met de zorgorganisatie Novicare.

Zowel Elim als Maranatha hebben een regionale functie als reformatorische zorginstelling en zijn een 

actief onderdeel van de leefgemeenschappen in Barneveld en Rijssen. Er is een grote mate van 

verbondenheid met de families, de mantelzorger en de rond de 250 vrijwilligers. Beiden worden als het 

ware gedragen door de plaatselijke reformatorische kerken. Het gebouwencomplex van Elim vormt één 

geheel met Tharah een woonzorginstelling voor gehandicaptenzorg van Siloah. 

3  Stichting voor Reformatorische Ouderenzorg.

Elim Barneveld Maranatha Rijssen
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Het gebouwencomplex van Maranatha vormt één geheel met De Burcht een woonzorginstelling 

voor gehandicaptenzorg van Siloah. Siloah is een andere werkmaatschappij van Zorggroep Sirjon. 

Tussen Tharah en Elim en tussen De Burcht en Maranatha is een duurzame samenwerking op 

de locatie. Elim en Maranatha participeren in de plaatselijke zorgketens zowel met eerstelijns zorg 

als met andere zorgorganisaties. 

5.6  Visie op zorg  

Binnen Zorggroep Sirjon staat het methodisch gedachtegoed Begeleiden met Perspectief centraal. 

Begeleiden met Perspectief is het samen organiseren van de zorg en begeleiding aan de cliënt of 

de ondersteunende activiteiten die daarvoor nodig zijn. Ieder (cliënt, familie, medewerker, vrijwilliger 

of manager) vanuit de eigen rol en verantwoordelijkheid, gefundeerd op Gods woord. 

Begeleiden met Perspectief kent de volgende drie pijlers:

1: Ken de cliënt 
Als medewerker moet je je in het gedrag van de cliënt verdiepen en begrijpen waarom hij of zij doet 

zoals hij doet. Te vaak zijn wij geneigd om gedrag of de situatie van de cliënt vanuit onze eigen bril te 

bekijken en zelf op te willen lossen en beslissingen te willen nemen voor de cliënt. Wanneer we willen 

dat de cliënt ons zo goed mogelijk begrijpt en wij zo goed mogelijk duidelijk willen krijgen wat hij of zij 

bedoelt, zullen we moeten aansluiten bij de belevingswereld van de cliënt. We kunnen de cliënt dan zo 

optimaal mogelijk ondersteunen. We leren de cliënt kennen door enerzijds informatie te verzamelen 

over wie de cliënt is en wat hij nodig heeft. In de zorg doen we dat door een persoonsbeeld te vormen 

vanuit gesprekken met de cliënt en zijn familie en met behulp van observaties en analyses tijdens de 

zorg en begeleiding. Anderzijds leren we de cliënt kennen in de dagelijkse omgang met elkaar. 

2: Ken jezelf  
Onder alle omstandigheden ben jijzelf voor de cliënt de vertrouwde en betrouwbare ander. Je moet 

er onvoorwaardelijk voor de cliënt kunnen zijn. Kun jij dat? Belangrijk is dat je op je eigen handelen 

kunt reflecteren en dat de mooie en lastige situaties bespreekbaar zijn binnen je team. Het geeft niet 

alleen jou, maar ook je collega’s opluchting als er open en eerlijk gepraat kan worden over wat gedrag 

van cliënten met jullie eigen handelen en emoties doet. Als jij met die kennis aansluit bij de cliënt ben 

je voor de cliënt betrouwbaar en voorspelbaar. Dan begrijpt de cliënt wat jij van hem wil. Binnen zo’n 

vertrouwensrelatie kun jij de cliënt passende uitdagingen en ontwikkelingskansen bieden en doen jullie 

samen succeservaringen op. Daarvan groeit niet alleen de cliënt, maar ook jijzelf. 

3: Ken de ander 
Daarnaast is het belangrijk dat je de ander kent (de familie van de cliënt, je collega’s, de organisatie 

waarin je werkt, de omgeving waarin je werkt) zodat je van daaruit samen de passende zorg en 

begeleiding voor je cliënt kunt organiseren en bieden. 

Onderstaande afbeelding illustreert de perceptie van Zorggroep Sirjon op Begeleiden met Perspectief. 
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Samen organiseren
en groeien

- Voeding: de Bron (de Bijbel)
- Identiteit: (dienen en delen)
   missie, kernwaarden en visie
- (Zorg)visie - Begeleiden met Perspectief.

Wortels

Bloeien en vrucht dragen
Van zowel cliёnten als medewerkers.
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6. Personeelssamenstelling

6.1  Voldoende bekwaam personeel   

Zonder voldoende bevoegd en bekwaam personeel kan er geen kwalitatief verantwoorde zorg worden 

geleverd. De complexer wordende zorgvraag, krapte op de arbeidsmarkt en groter wordende behoefte 

aan eigen regie en invloed bij zowel de cliënten als medewerkers vragen om een organisatie met 

aandacht voor de behoeften van cliënten, wensen en competenties van de medewerkers en flexibiliteit 

en verandervermogen van de organisatie. Zoals in paragraaf 4.2.1 is benoemd, heeft het verbeter-

initiatief om de capaciteit van de medewerkers zo optimaal mogelijk in te zetten, bij Maranatha en Elim 

tot een succesvol resultaat geleid. De taken zijn op basis van interesse en capaciteit, passend binnen 

hun functie effectiever verdeeld en kunnen medewerkers zich focussen op taken waar zij energie van 

krijgen. 

Door meer inzet van woonbegeleiders en activiteitenbegeleiders is het mogelijk gemaakt om het 

dagbestedingsprogramma uit te breiden en meer maatwerk hierin te bieden. Zie hoofdstuk 2 voor 

de praktijkvoorbeelden. Op basis van de observatie dat er meer rust op de groepen wordt ervaren door 

medewerkers en managers zorg en er minder eenzaamheid is omdat meer cliënten een zinvolle 

dagbesteding hebben, kunnen we concluderen dat de integrale persoonsgerichte zorg verder is 

ontwikkeld op dit gebied. 

Succes uit de praktijk 
De manager zorg van Elim benoemt dat er in 2019 sprake is van een evenwichtige personele samen-

stelling. ‘We zijn er trots op en dankbaar om dat we de hele zomerperiode geen uitzendkrachten 

hebben ingezet, maar de zorg door ons vaste personeel is geleverd. Ook het verzuimcijfer laat het 

mooie percentage van 1% zien’. 

6.2  Zorgzwaarte 

De toenemende zorgzwaarte en het tijdig beschikbaar hebben van voldoende gekwalificeerd personeel 

blijft een punt van aandacht bij beide locaties. Met de komst van de Sirjon Academie is in kaart gebracht 

welke kwalificaties nodig zijn binnen de aanwezige functies van medewerkers en worden de mede-

werkers gefaciliteerd bij het volgen van de nodige scholing. Met de komst van de opleidingsadviseurs, 

behorend bij Sirjon Academie worden de managers zorg ondersteund bij het verder in kaart brengen 

van het kennis- en vaardigheidsniveau van de individuele medewerker versus de benodigde kennis en 

vaardigheden passend bij de zorgzwaarte van de groepen. In 2020 staat op de agenda om een 

toekomstbestendige visie op zorg- en vastgoedstrategie te ontwikkelen, waar dit vraagstuk in 

meegenomen zal worden. 

Zoals de voorbeelden in hoofdstuk 4 weergeven, draagt de huidige inzet van mantelzorgers en 

vrijwilligers bij aan de meer integrale en persoonsgerichte zorg en welzijn aan onze cliënten. 
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6.3  Scholing  

Met de komst van de Sirjon Academie wordt de voortgang van de verplicht gestelde trainingen 

bijgehouden en kunnen medewerkers veel van de trainingen via een e-learning volgen. 

Hiernaast zullen een aantal geplande ontwikkelingen in 2020 een antwoord geven of gezien 

de toenemende zorgzwaarte van onze cliënten het noodzakelijk is om onze huidige medewerkers bij 

te scholen, namelijk:

• Toekomstbestendige visie op zorg- en vastgoedstrategie 

• Herziening van het functiehuis van alle medewerkers binnen Zorggroep Sirjon 

In paragraaf 3.2.3 is benoemd dat twee medewerkers bij Elim in 2019 de studie specialistische 

wondverzorging hebben gevolgd en hun expertise op dit gebied team overstijgend delen. 

6.4  Personeelssamenstelling op organisatieniveau 

De gepubliceerde personeelssamenstelling op organisatieniveau geeft de totale formatie weer die 

wordt ingezet om ons brede aanbod van wonen, zorg en diensten te realiseren. De organisatie levert 

een veel breder zorgaanbod dan valt binnen de reikwijdte van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. 

Per woonzorgcentrum locatie zijn er verschillen in de personeelssamenstelling. Deze verschillen 

worden veroorzaakt doordat de locaties niet homogeen zijn in aanbod van wonen, welzijn en zorg. 
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6.4.1 Kwaliteitsniveau medewerkers

Intramurale Zorg, 

wijkverpleging en dag 

verzorging

Niveau FWG Maranatha Elim Tot. SVRO

%
FTE HC FTE HC FTE HC

HBO Verpleegkundige 5 50 0,89 2 0 0 0,89 2 0,55%

MBO Verpleegkundige 4 45 9,58 14 4,84 7 14,42 21 5,75%

Leerling Verpleegkundige 4/5  1,33 2 3,89 5 5,22 7 1,92%

Activiteitenbegeleider 4 35 1,83 5 4,11 5 5,94 10 2,74%

Medewerker Activiteiten 2 25 0 0 0 0 0 0 0,00%

EVV'er 3 40 5,56 7 4,33 5 9,89 12 3,29%

Verzorgende IG 3 35 28,36 74 10,86 22 39,22 96 26,30%

Verzorgende 3 35 2,47 16 0,67 1 3,14 17 4,66%

Leerling Verzorgende 3  5,22 8 7,89 12 13,11 20 5,48%

Helpende 2 25 11,28 35 9,11 22 20,39 57 15,62%

Leerling Helpende 2  3,5 7 1,22 2 4,72 9 2,47%

Leerling Zorg en Welzijn 3/4  0,89 1 0 0 0,89 1 0,27%

Zorg assistent 1 20 0 0 4,08 8 4,08 8 2,19%

Weekendkracht 1  0,28 4 0 0 0,28 4 1,10%

Woonbegeleider 1 20 4,53 12 0 0 4,53 12 3,29%

Locatie Buddy 4 40 0 0 0,44 1 0,44 1 0,27%

Opleidingsadviseur 4 50 0,89 1 0,83 2 1,72 3 0,82%

Aspirant Leerling 1  0 0 0,78 2 0,78 2 0,55%

Totaal Zorg en Welzijn   76,61 188 53,05 94 129,66 282 77,26%

Facilitair en overig 21,94 43 17,75 35 39,69 78 21%

Management 2 2 2 3 4 5 1%

TOTAAL 100,55 233 72,8 132 173,35 365 100,00%

Op iedere locatie zijn ca 250 vrijwilligers actief. Zij helpen medewerkers in alle facilitaire en zorgteams 

om cliënten optimale zorg te geven.

6.4.2 Toelichting formatieopbouw 
 

• Voor zorg en ondersteuning bij intensieve zorgmomenten (zoals opstaan, naar bed gaan, intake en  

 rond het sterven) zijn altijd minimaal twee zorgverleners beschikbaar; 

• Op iedere afdeling/eenheid is gedurende de dag en avond altijd een verzorgende niveau 3 aanwezig.  

 In de nachtdienst is op de beide locaties altijd minimaal één verzorgende niveau 3 aanwezig; 

• Voor de beide locaties is 24/7 een BIG geregistreerde verpleegkundige aanwezig dan wel binnen 

 30 minuten ter plaatse; 

• Bij de vaststelling van het formatieplaatsenplan is rekening gehouden met het volgen van scholing  

 om de vakbekwaamheid van medewerkers te versterken. 
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6.4.3 In- en uitstroom medewerkers   

In 2019 zijn: 

• 70 nieuwe medewerkers (21,59 fte) ingestroomd;

• 64 medewerkers inclusief oproepkrachten en vakantiekrachten (21,45 fte) uit dienst gegaan;

• 4 personen ingehuurd (2,5 fte).

6.4.3 Verhouding cliëntgebonden personeel /  
niet-cliëntgebonden personeel

282 cliëntgebonden personeel en 83 niet cliëntgebonden personeel is totaal 365 personen.

6.4.4 Inzet behandelaren

Maranatha en Elim hebben geen eigen behandeldienst, maar maakt voor de medische dienstverlening 

gebruik van de diensten van Novicare en Norschoten. De behandeldienst wordt alleen ingezet ten 

behoeve van cliënten met een indicatie voor verblijf met behandeling. De cliënten met een indicatie 

voor verblijf zonder behandeling maken gebruik van behandelaren in de eerste lijn via de Zorg-

verzekeringswet. Voor de beide locaties is 24/7 een arts bereikbaar en oproepbaar. Deze arts reageert 

direct en is uiterlijk binnen 30 minuten ter plaatse;

6.4.5 Ratio personele kosten versus opbrengsten

In 2019 bedroeg het percentage personeelskosten in relatie tot de opbrengsten: 65,6%. 

6.5 Personeelsomstandigheden 

Het ziekteverzuim binnen SVRO komt over 2019 uit op 3,4 %. In 2018 was dit 5,3%. 
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7. Gebruik van hulpbronnen

Voor het effectief en efficiënt gebruiken van hulpbronnen om de best mogelijke zorgresultaten en 

ervaringen te behalen met de beschikbare financiën en middelen zijn binnen SVRO de volgende 

hulpbronnen op orde aanwezig en worden hierna per paragraaf toegelicht: 

• De gebouwde omgeving

• Technologische hulpbronnen

• Materialen en hulpmiddelen

• Facilitaire zaken

• Financiën en administratieve organisatie

• De professionele relaties en samenwerkingsovereenkomsten met andere zorginstellingen

• Vrijwilligers

7.1 De gebouwde omgeving

In 2019 hebben er geen grote veranderingen in de gebouwen plaatsgevonden. Binnen Zorggroep Sirjon 

wordt wel het gesprek gevoerd hoe we bij onze locaties zowel binnen het gebied als gebiedsoverstijgend, 

op de zorgvraag kunnen inspelen waarbij zo optimaal mogelijk gebruik wordt gemaakt van onze 

panden. Zoals in hoofdstuk 6 benoemd, zal dit worden vastgelegd in de Toekomstbestendige visie op 

zorg- en vastgoedstrategie. 

7.2 Technologische hulpbronnen 

Bij Maranatha en Elim wordt volop gebruik gemaakt van ICT middelen, om zowel de zorg (door gebruik 

van laptops voor het ECD) en organisatorische processen zoveel mogelijk te stroomlijnen. 

Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van domotica in de vorm van hals/polszenders, sensorbellen 

en op locatie Maranatha met camerabewaking in de gangen van de PG afdelingen. Via de hals/pols-

zenders kunnen cliënten direct een oproep doen naar zorgmedewerkers, bijeenkomsten/kerkdiensten 

beluisteren en de zonwering bedienen. De sensorbellen, geven aan dat cliënten met een verhoogd 

valrisico hun bed of het appartement verlaten. Door snel te reageren kan vallen of dwalen voorkomen 

worden. Hierbij blijft de afweging tussen veiligheid en vrijheid een dilemma. Beleid hiervoor wordt per 

bewoner besproken en vastgelegd in het zorgleefplan. 

Ontwikkelingen per locatie 

Maranatha
• Alle sensorbellen zijn vervangen door een soort die beter functioneren. De nieuwe bellen  

 functioneren naar tevredenheid. 

• Er heeft een eerste inventarisatie plaatsgevonden om over te gaan naar een digitaal systeem voor  

 toedieningsregistraties van medicatie. In 2020 zal dit verder worden uitgewerkt.

• Bij de helpdesk van het ECD is een van onze medewerkers aangesteld. Door haar ervaring in de zorg,  

 kent zij het ECD goed en is in staat om bij het kennisniveau van onze (zorg)medewerkers aan te  

 sluiten en de vragen adequaat op te pakken. 
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Elim:
Technologische wijzigen ter ondersteuning van het medicatieproces: 

• Zoals in paragraaf 3.2.1 is benoemd, is Elim in 2019 overgegaan van een schriftelijk- naar een digitaal  

 systeem voor toedieningsregistraties van medicatie (Medimo). 

• Ter ondersteuning zijn er direct medicijnkarren aangeschaft voor medicatiedistributie. 

• Deze innovatie heeft volgens de manager zorg geleid tot kwaliteitsverbetering van de zorg en een  

 grote tevredenheid bij medewerkers. 

• Daarnaast is door het overgaan van verblijf met behandeling wordt het voorschrijven van medicatie  

 door de SOG gedaan, in plaats van verschillende huisartsen van cliënten. 

7.3 Materialen en hulpmiddelen

Bij de locaties zijn alle materialen en hulpmiddelen aanwezig die nodig zijn voor een goede 

zorgverlening aan onze bewoners. Vervanging van inventaris wordt jaarlijks begroot. 

Zorggroep Sirjon heeft een eigen afdeling Vastgoed. Deze afdeling ondersteunt de locaties (middels 

een langetermijnonderhoudsplanning) bij onderhoud/reparatie van het gebouw. De vervanging van 

inventaris wordt per locatie geregeld. Op locatie is een medewerker technische dienst aanwezig voor 

kleinschalig onderhoud, reparaties en storingen. 

7.4 Facilitaire zaken 

Beide locaties beschikken over een eigen keuken en linnenkamer. Op de PG-afdelingen en 

dagbestedingsgroepen wordt samen met de bewoners gekookt. In de woonzorgcentra eten bewoners 

gezamenlijk in de centrale ruimtes. Bewoners zijn tevreden over de maaltijden.

In de linnenkamers wordt de was van de cliënten verzorgd. De PG afdelingen wassen een deel van het 

wasgoed zelf. Mede om het huiselijk karakter van deze afdelingen in stand te houden. De PG afdeling 

van locatie Elim laat het platgoed extern wassen.

Bij de hoofdentree is bij de receptie de hele dag iemand aanwezig om bezoekers de weg te wijzen en 

om op vragen van cliënten te reageren.  

Op technisch gebied zijn er kleine teams die zorgen voor kleine en grote reparaties in het gebouw en 

in de appartementen van cliënten. En dienen als aanspreekpunt voor externe partijen en vrijwilligers 

m.b.t. groot onderhoud reparaties door externe en keuringen. 

Alle facilitaire afdelingen krijgen veel hulp van vrijwilligers, zoals in het winkeltje, bij de boeken uitleen, 

hierdoor is extra aandacht mogelijk voor de cliënten. 
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7.5 Financiën en administratieve organisaties 

Voor de financiële en administratieve organisatie wordt een beroep gedaan op het dienstencentrum 

van Sirjon (DCS). Op centraal niveau wordt het grootste deel van de personeels- en financiële 

administratie afgehandeld. Contracten worden beheerd in het inkoopplein via Insite. Adviseurs (cluster 

HRM, Kwaliteit en Beleid en Bedrijfsvoering) van het DCS komen regelmatig op de locaties om 

medewerkers te ondersteunen. Ook de roosterplanning wordt ondersteund vanuit het DCS. 

7.6 Professionele relaties en samenwerkings- 
overeenkomsten met andere instellingen  

Onze werkmaatschappij heeft een netwerk van zorginstellingen waarmee samengewerkt wordt. 

In Maranatha is een overeenkomst gesloten met Novicare voor de inzet van andere disciplines, denk 

hierbij aan SOG, psycholoog, ergotherapeut, diëtist etc. Bij Elim valt de PG afdeling onder Norschoten 

en is sprake van een intensieve samenwerking voor deze cliëntenpopulatie. In 2018 is in Elim gestart 

met de omzetting van ‘Verblijf’ in ‘Verblijf met behandeling’. In maart 2019 is dit helemaal ‘Verblijf met 

behandeling’ geworden. 

Hier is Novicare ook ingezet voor de behandelcomponent. Medicatie wordt geleverd door 1 centrale 

instellingsapotheek.

In beide plaatsen (in Elim alleen voor cliënten met wijkverpleging) is een overeenkomst met een 

plaatselijke apotheker voor de levering van medicatie, zo mogelijk in baxterrollen. Verder is er nauwe 

samenwerking met de huisartsen van de cliënten met Verblijf in het woonzorgcentrum.

Op scholingsgebied is er een nauwe samenwerking met het Hoornbeeck college, een opleidings-

instituut op basis van de reformatorische identiteit die goed aansluit bij de cultuur en identiteit van beide 

locaties van SVRO. 

SVRO als onderdeel van Zorggroep Sirjon, Cedrah en RST Zorgverleners werken samen op het gebied 

van klachtenbehandeling.

Samen met Cedrah en RST Zorgverleners zijn er overleggen over palliatieve zorg. Er wordt hier 

gesproken over de volgende thema’s:

• Uitwisseling van beleid.

• Elkaar versterken in de identiteit (uitdragen hiervan naar de buitenwereld).

• Inzet van deskundigheid (bijv. inzet wijkverpleegkundige in locatie Siloah).

• Scholing en deskundigheidsbevordering uitwisselen, scholingen samen doen. 

• Uitwisselen zelfevaluatie.

Op beide locaties wordt ook intensief samengewerkt met de reformatorisch kerken ter plaatse. 

De weeksluitingen worden verzorgd door kerkraadsleden van de plaatselijke reformatorische kerken. 
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8. Gebruik van informatie  

8.1 Cliëntoordelen  

Het in kaart brengen van cliëntervaringen gebeurt twee jaarlijks via een cliënttevredenheidonderzoek 

en doorlopend via Zorgkaart Nederland. In 2018 heeft er een cliënttevredenheidsonderzoek 

plaatsgevonden, wat betekent dat in 2019 de cliëntoordelen middels Zorgkaart Nederland zijn 

verzameld. De resultaten zijn hieronder weergegeven. 

8.1.1 Elim 

In 2019 zijn er in totaal 17 waarderingen gegeven bij Elim in Barneveld met een 9,0 als gemiddelde 

beoordeling. Door 98% wordt deze locatie aanbevolen. 

8.1.2 Maranatha 

In 2019 zijn er in totaal 23 waarderingen gegeven bij Maranatha in Rijssen met een 9,1 als gemiddelde 

beoordeling. Door 96% wordt deze locatie aanbevolen.

In december 2019 werd bekend gemaakt dat Elim en Maranatha in de Top 10 staan van best 

gewaardeerde verpleeghuizen op Zorgkaart Nederland. Wij zijn dankbaar voor en trots op deze 

mooie waardering. 
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8.1.3 Vergelijking resultaat SVRO met sector 

8.1.4 Reflectie   

Verbeterinitiatief: 

Het continu meten van de cliëntbeleving van de integrale persoonsgerichte zorg en welzijn.

Bij Elim is in de evaluatiecyclus van de zorgleefplanbespreking vanaf 2019 opgenomen dat de 

aanwezigen bij deze bespreking worden gevraagd een waardering achter te laten op Zorgkaart 

Nederland. Op deze manier wordt er gewerkt aan het continue meten van de cliënttevredenheid, 

wat een verbeterinitiatief was. Organisatie breed wordt het gesprek gevoerd hoe we, naast Zorgkaart 

Nederland kort cyclisch onze cliënttevredenheid kunnen meten op een valide wijze. Hier is nog geen 

concreet antwoord op. 
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10.  Conclusie en vooruitblik  

Centraal stond dit jaar het (door)ontwikkelen en toepassen van integrale persoonsgerichte zorg. 

Met de uitvoering van de doelen en verbeterinitiatieven uit de Kwaliteitsplannen van 2019 is een 

verdere verankering van de in 2018 behaalde kwaliteit bewerkstelligd. 

Voorbeelden hiervan zijn: 

• Verbinden van zorg en welzijn;

• Toegenomen autonomie- en eigen regie van de cliënt;

• Stimuleren van vrijheidsbevordering van de cliënt;

• Inzet van meer zorgpersoneel wordt er meer maatwerk geboden aan de cliënt;

• Integrale samenwerking tussen verschillende disciplines (met name vrijwilligers, mantelzorgers  

 en medewerkers);

• Innovatie m.b.t. het medicatieproces. 

Een aantal doelen uit de Kwaliteitsplannen 2019 zijn openomen in het Kwaliteitsplan 2020, 

ter continuering en doorontwikkeling. 

Medewerkers van Maranatha en Elim doen er alles voor om aan de cliënten een vertrouwde 

woonomgeving te bieden op hoogwaardig niveau. Dit heeft wederom geleid tot uitstekende 

waarderingen op Zorgkaart Nederland waar we als organisatie dankbaar om zijn en ons stimuleert 

deze kwaliteit te blijven leveren. 
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Begrippenlijst 

MDO’s:  Multidisciplinaire overleggen 

Wzd:   Wet zorg en dwang

SOG:   Specialist Ouderengeneeskunde

EVV-er:  Eerste Verantwoordelijke Verpleegkundige 

ECD:   Elektronisch cliënten dossier

MIC:   Melding Incident Cliënten 

MIM:   Melding Incident Medewerker
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Bijlage 1: MIC- en MIM-meldingen 2019  

MIC-meldingen Maranatha en Elim  

Hieronder zijn vier afbeeldingen uit de Power BI rapportage weergegeven, wat inzicht geeft in 

de MIC meldingen 2019: 

1. Totaal aantal van Maranatha en Elim in 2019, type incident per categorie;

2. Totaal aantal van Maranatha en Elim in 2019, type incident per categorie, aantal meldingen  

 per maand;

3. Totaal aantal van Maranatha en Elim in 2019, gevolgen van de meldingen in aantallen;

4. Totaal aantal van Maranatha en Elim in 2019, gevolgen van de meldingen letsel en materiële schade. 

Afbeelding 1

Afbeelding 2
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Afbeelding 4

Afbeelding 3

MIM-meldingen Maranatha en Elim  

Tot slot is in onderstaande afbeelding het verloop van de MIM-meldingen vanaf 2016 t/m 2019  

weergegeven. 
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Bijlage 2:  
Overzicht verbeterinitiatieven uit Kwaliteitsplan 2019

In deze bijlage is een overzicht weergegeven van de verbeterinitiatieven uit het Kwaliteitsplan 2019 Ma-

ranatha en Kwaliteitsplan 2019 Elim. MIC meldingen 2019: 

Verbeterinitiatieven 2019 - Maranatha 

Verbeterinitiatief 1 

Doelstelling: inzet van niveau-1 woonbegeleiders, waarmee door  functiedifferentiatie er meer 

contacttijd met de cliënt wordt gecreëerd. 

Effect voor cliënt: door meer tijd en aandacht te kunnen besteden aan de cliënt worden de wensen van 

de cliënt beter en kan  er passende zorg en welzijnsactiviteiten geboden worden.

Verbeterinitiatief 2

Doelstelling: inzet van meer activiteitenbegeleiders, waardoor er een gevarieerder aanbod komt voor 

zinvolle dagbesteding. 

Effect voor cliënt: de cliënt wordt ondersteund door deskundige activiteitenbegeleiders, er kan een 

meer gevarieerd aanbod van activiteiten geboden worden en de tijden voor dagbesteding kunnen 

gevarieerder aangeboden worden

Verbeterinitiatief 3

Doelstelling: tijd voor het ontwikkelen van een visie integrale persoonsgerichte zorg en welzijn.

Effect voor cliënt: een goede balans tussen zorg en welzijnsactiviteiten passend bij de wensen en

draagkracht van de cliënt.

Verbeterinitiatief 4

Doelstelling: het continu meten van de cliëntbeleving van de integrale persoonsgerichte zorg en 

welzijn.

Effect voor cliënt: Aan de hand van de meetresultaten kan de goede balans tussen zorg en welzijns-

activiteiten continu worden bijgesteld.

Verbeterinitiatief 5

Doelstelling: organiseren (uren EVV’ers, medewerker met cliënten [o.a. receptionisten etc.] en 

managers) van de teams zodat de visie op integrale persoonsgerichte zorg en welzijn wordt toegepast.

Effect voor cliënt: een goede balans tussen zorg en welzijnsactiviteiten passend bij de wensen en 

draagkracht van de cliënt.

Verbeterinitiatief 6

Doelstelling: organiseren van opfrisbijeenkomsten voor EVV’ers voor het toepassen van integrale 

persoonsgerichte zorg en welzijn.

Effect voor cliënt: een goede balans tussen zorg en welzijnsactiviteiten passend bij de wensen en 

draagkracht van de cliënt.

Verbeterinitiatief 7

Doelstelling: organiseren van bijeenkomsten voor vrijwilligers en mantelzorgers om te participeren in 

de visie van  integrale persoonsgerichte zorg en welzijn.
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Effect voor cliënt: een goede balans tussen zorg en welzijnsactiviteiten passend bij de wensen  

en draagkracht van de cliënt.

Verbeterinitiatief 8

Doelstelling: trainen van werkbegeleiders (door de toename van de leerlingen de kwaliteit van 

begeleiding te kunnen waarborgen.)

Effect voor cliënt: een goede balans tussen zorg en welzijnsactiviteiten passend bij de wensen  

en draagkracht van de cliënt.

Verbeterinitiatief 9

Doelstelling: inzet van accountant en accountantsverklaring t.b.v. verantwoording extra financiële 

middelen Thuis in het Verpleeghuis

Effect voor cliënt: op verantwoorde manier besteden van de beschikbaar gestelde middelen.

Verbeterinitiatieven 2019 - Elim 

Verbeterinitiatief 1 

Doelstelling: uitbreiding IG’ers niveau 3, waarmee meer contacttijd met de cliënt wordt gecreëerd. 

Elim is leerbedrijf en is in 2018 reeds gestart met het aantrekken van 6 extra leerlingen. In de periode 

september 2018 – januari 2019 krijgen deze leerlingen een breed boven-formatief oriënterend 

inwerkprogramma. In deze periode worden zij nog niet ingeroosterd in de directe cliëntenzorg.

Effect voor cliënt: door meer tijd en aandacht te kunnen besteden aan de cliënt worden de wensen van 

de cliënt beter en kan  er passende zorg en welzijnsactiviteiten geboden worden.  

Verbeterinitiatief 2

Doelstelling: tijd voor het ontwikkelen van een visie integrale persoonsgerichte zorg en welzijn.

Effect voor cliënt: een goede balans tussen zorg en welzijnsactiviteiten passend bij de wensen en 

draagkracht van de cliënt.

Verbeterinitiatief 3

Doelstelling: het continu meten van de cliëntbeleving van de integrale persoonsgerichte zorg  

en welzijn.

Effect voor cliënt: aan de hand van de meetresultaten kan de goede balans tussen zorg en 

welzijnsactiviteiten continu worden bijgesteld.

Verbeterinitiatief 4

Doelstelling: organiseren (uren EVV’ers, medewerkers met cliëntcontacten zoals receptionisten etc.  

en managers) van de teams zodat de visie op integrale persoonsgerichte zorg en welzijn wordt 

toegepast.

Effect voor cliënt: een goede balans tussen zorg en welzijnsactiviteiten passend bij de wensen en 

draagkracht van de cliënt.

Verbeterinitiatief 5

Doelstelling: organiseren van opfrisbijeenkomsten voor EVV’ers voor het toepassen van integrale 

persoonsgerichte zorg en welzijn.

Effect voor cliënt: een goede balans tussen zorg en welzijnsactiviteiten passend bij de wensen en  

draagkracht van de cliënt.
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Verbeterinitiatief 6

Doelstelling: organiseren van bijeenkomsten voor vrijwilligers en mantelzorgers om te participeren in 

de visie van integrale persoonsgerichte zorg en welzijn.

Effect voor cliënt: een goede balans tussen zorg en welzijnsactiviteiten passend bij de wensen en 

draagkracht van de cliënt.

Verbeterinitiatief 7

Doelstelling: inzet van accountant en accountantsverklaring t.b.v. verantwoording extra financiële 

middelen Thuis in het Verpleeghuis.

Effect voor cliënt: op verantwoorde manier besteden van de beschikbaar gestelde middelen.

Delen door liefde
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