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Voorwoord van de bestuurder

Graag presenteren wij u het Kwaliteitsverslag 2020 van Maranatha en Elim. Deze keer van een bijzonder 

jaar, waarin de COVID-19 pandemie uitbrak. Deze uitbraak had per direct ingrijpende gevolgen voor 

de invulling van de zorg en begeleiding. De medewerkers en het management hebben met veel 

flexibiliteit ingespeeld op alle door te voeren veranderingen. 

Ook in 2020 heeft Zorggroep Sirjon gestreefd om waar te maken waar zij voor staat: ‘Zorggroep Sirjon 

wil mensen dienen die kwetsbaar zijn vanwege hun beperking of hoge leeftijd. Dit doen we niet allen 

omdat we geloven dat het onze opdracht is onze naaste lief te hebben, maar juist ook omdat wij dit 

ervaren vanuit ons hart.’

In het afgelopen jaar is de integrale persoonsgerichte zorg bij zowel Maranatha als Elim zichtbaar verder 

ontwikkeld. In de praktijk heeft dit tot mooie resultaten geleid. Er is aandacht voor de dagelijkse 

persoonsgerichte zorg middels het gebruik van de ADL-kaart. Er is een professionaliseringsslag gemaakt 

ten aanzien van houding en interventies van medewerken bij cliënten met onbegrepen gedrag. 

Ook is de palliatieve zorg doorontwikkeld en zijn de locaties hier meer op ingericht. 

Ook cliëntervaringen zijn positief. Een echtgenoot geeft aan dat het een stuk rust geeft dat zijn partner 

goede zorg krijgt die op haar is afgestemd. Een andere cliënt geeft aan dat zij altijd ervaart dat er 

rekening wordt gehouden met haar waarden en dat ze heel tevreden is over de zorg.

De doorontwikkeling in de zorg, ook in dit corona crisis jaar getuigt van de bijzondere veerkracht van 

de medewerkers. We zijn dankbaar voor hun grote betrokkenheid en inzet. Ook de betrokkenheid 

en inspanningen van de mantelzorgers is reden tot dankbaarheid, evenals de betrokkenheid van 

de vele vrijwilligers, waarvan we hopen dat er in 2021 weer steeds meer inzet mogelijk is. 

Bovenal past ons dankbaarheid aan de Heere die alles in Zijn hand heeft. We zijn afhankelijk 

van Zijn Zegen. 

Raad van Bestuur, Gerda de Pater

Managers Zorg Elim Barneveld, Dineke ten Hove en Gerrit ten Brinke

Managers Zorg Maranatha Rijssen, Ton Sneeuw en Corianne Mandersloot
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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.   
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Acht pijlers Kwaliteitskader

Vooraf
In 2018 heeft SVRO het PREZO VV&T1 gouden keurmerk behaald en is geldig t/m 2021. In verband met 

COVID-19 heeft de audit niet in 2020, maar in april 2021 plaatsgevonden. Bij deze audit is teruggeblikt 

op de voortgang in 2020 en de stand van zaken ten tijde van de audit. De bevindingen uit deze audit zijn 

opgenomen in dit Kwaliteitsverslag. 

Om te zien hoe er door Maranatha en Elim aan de verbeterinitiatieven is gewerkt, is de reflectie op 

de verbeterinitiatieven (indien van toepassing), per pijler opgenomen in dit Kwaliteitsverslag. 

In bijlage 2 zijn alle verbeterinitiatieven per locatie weergegeven. 

IGJ bezoek 
De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft geen locatie bezoek afgelegd in 2020.

In 2020 heeft er bij Maranatha vooronderzoek plaatsgevonden n.a.v. twee MIC meldingen. In beide 

gevallen was er geen sprake van een calamiteit en was melden bij de IGJ niet noodzakelijk. Wel heeft 

er intern onderzoek plaatsgevonden wat is uitgevoerd door Quasir. Aanbevelingen uit dit onderzoek zijn 

opgevolgd.

Cliënttevredenheidsonderzoek (CTO) 
Als gevolg van de COVID-19 pandemie is besloten om het cliënttevredenheidsonderzoek niet in 2020, 

maar in 2021 uit te voeren. Managers zorg en EVV-ers hebben tijdens de pandemie nauw contact gehad 

met de cliënt en het netwerk van de cliënt om zoveel mogelijk aan te blijven sluiten bij de hulpvraag 

van de cliënt.  

Naar aanleiding van verbeterinitiatief 3 uit het Kwaliteitsplan 2019: ‘Continue meten van cliëntbeleving’ 

wordt het gebruik van Zorgkaart Nederland gestimuleerd. Managers zorg hebben de wens uitgesproken 

het CTO te koppelen aan de cyclus van de zorgplanbespreking. In 2021 zal dit nader worden verkend. 

1 Zie bijlage 4 toelichting opzet PREZO VV&T. 
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1. Persoonsgerichte zorg en ondersteuning

1.1 PREZO audit  

1.1.1 Toelichting auditor over Maranatha en Elim

Cliëntervaring 
De gesproken mantelzorgers zijn zeer positief over de persoonsgerichte zorg bij Maranatha en Elim. 

Familie is betrokken bij de zorgplan besprekingen. Allen zijn tevreden over het rekening houden met 

waarden. De waarde uniciteit is terug te horen in de reacties. 

Bij Maranatha geven mantelzorgers het volgende aan: 

Er wordt goed rekening gehouden met de waarden en normen van moeder. 

Mijn schoonvader klaagde over zijn matras. Er is direct gezorgd voor een ander matras.  

Bij Elim worden de volgende ervaringen gedeeld: 

Het geeft mij een stuk rust, aldus een echtgenoot wiens partner goede zorg krijgt die op haar is 

afgestemd. En het geeft vertrouwen dat een Specialist Ouderengeneeskunde (SOG) is betrokken 

en alle tijd neemt. 

Een cliënt vertelt dat zij altijd ervaart dat er rekening wordt gehouden met haar waarden en heel 

tevreden is over de zorg. 

Praktijk en instrumenten
Alle cliënten hebben binnen zes weken een definitief zorgplan, zo is in de dossiers van Pluriform te zien. 

Wensen en mogelijkheden zijn geïnventariseerd en worden omgezet naar doelen, welke periodiek 

geëvalueerd worden. Bij Maranatha zijn enquêteformulieren ingevuld om zo alle wensen van 

de cliënten te inventariseren. In de dossiers is te lezen dat familie betrokken is. Alle gesproken cliënten/

mantelzorgers beamen dit. Waar nodig zijn andere disciplines betrokken, zeker bij de MDO’s2. Klachten 

zijn laagdrempelig in te dienen. Cliënten en mantelzorgers weten bij wie ze terecht kunnen en spreken 

vaak direct de EVV-er aan. Er is een klachtenregistratie en deze worden aantoonbaar opgevolgd. 

Reflecteren en verbeteren
Er wordt steeds meer ingezet op cliëntbeleving en welzijn. Voeding maakt daar ook deel van uit. 

Bij Maranatha worden welzijnsdoelen nu dominant in het dossier vermeld. Elim is daar nog niet zo strikt 

in maar neemt niet weg dat persoonsgericht werken bij beide locaties in de verbetercyclus zit. Er is een 

scholing/opfristraining over de regie van de cliënt geweest en in september komt er een training 

communicatie. In de verbeterregisters is persoonsgerichte zorg continu onder de aandacht heeft 

de auditor geconstateerd. 

2 MDO’s: Multidisciplinaire overleggen 
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1.1.2 Aandachtspunten, bevindingen en verbetermaatregel 

De meeste aandachtspunten en de hier aan gekoppelde verbetermaatregelen n.a.v. de PREZO audit 

in 2019 zijn afgerond. De aandachtspunten die nog open stonden, zijn in onderstaande tabel weer-

gegeven. De aandachtpunten uit de PREZO 2021 zijn tevens opgenomen in onderstaande tabel en in 

de tabel bij hoofdstuk 2 en 3 weergegeven en hebben de status in ontwikkeling. De voortgang wordt 

geborgd in het verbeterregister per locatie.

Locatie Aandachtspunten PREZO 2019 Bevindingen audit 2021

Elim De werkvolgorde lijsten die gebruikt 

worden voor de dagelijkse zorg aan 

de cliënten bevat informatie 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. 

Concreet zijn de werkvolgordelijsten bij 

Elim grotendeels vervangen door ADL 

kaarten. Bij Maranatha wordt de implemen-

tatie gestart. 

Resultaat: Afgerond. Doorlopend 

aandachtspunt 

Elim In de zorgovereenkomst kan aangevinkt 

worden of de cliënt akkoord gaat met het 

betreden van de woning als de cliënt niet 

thuis is. Niet duidelijk is of het voor alle 

medewerkers duidelijk is. 

Bewijs: Medewerker ging naar binnen 

terwijl client niet thuis was. Bij check op 

de overeenkomst bleek er helemaal niets 

te zijn aangevinkt. 

Binnen de teams zal hier aandacht 

voor worden gevraagd. 

Resultaat: Afgerond: De auditor heeft in de 

dossiers gezien dat op de overeenkomsten 

wordt aangevinkt dat de medewerker naar 

binnen mag als de cliënt er niet is. 

Aandachtspunten PREZO 2021 Verbetermaatregel

Maranatha

& Elim

Beide locaties hebben een interim 

Manager die de omslag van denken van 

medewerkers oppakken. Dit heeft continu 

de aandacht. Er zijn scholingen 

‘eigen regie’ geweest en een scholing 

communicatie volgt. 

Scholing wordt gepland.  

Resultaat: In ontwikkeling
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1.2 Reflectie  

Verbeterinitiatief uit 2019:   
Tijd voor het ontwikkelen van een visie op integrale persoonsgerichte zorg en welzijn. 

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

van een visie op integrale persoonsgerichte zorg. Hier is multidisciplinair3 aan gewerkt. In het 

Kwaliteitsverslag 2019 is beschreven hoe er in de praktijk invulling is gegeven aan de uitwerking van 

deze visie. In 2020 is deze visie verder ontwikkeld en loopt als een rode draad door dit Kwaliteitsverslag.

  

Uit de praktijk 
Een voorbeeld waar uit blijkt dat er dagelijks aandacht is voor de dagelijkse, persoonsgerichte zorg is 

de (in 2020 in gebruik genomen) ADL-kaart. Voor medewerkers is het in een oogopslag helder welke 

afspraken er zijn gemaakt met de cliënt en wat de client in de dagelijkse zorg- en begeleiding op prijs 

stelt. De winst van de ADL kaart is dat er efficiënter wordt gewerkt en medewerkers beter in staat zijn 

maatwerk te bieden. Uitzendkrachten en medewerkers die langere tijd niet hebben gewerkt weten in 

een paar minuten welke focus zij aan kunnen brengen in de dagelijkse zorg- en begeleiding van 

de client. Medewerkers geven aan dat de ADL kaart ook helpt om gerichter te rapporteren. 

1.2.1 Reflectie door Maranatha  

Verbeterinitiatief: 
Extra nachtdiensten zodat er voldoende toezicht en zorg is tijdens de nachtdiensten. 

Uit de praktijk 
Extra nachtdiensten zijn in 2020 ingezet en levert het gewenste resultaat op. Medewerkers geven aan 

dat zij met de inzet van een extra collega ervaren dat zij meer tijd hebben voor de cliënt als dit nodig is. 

Continuering is wenselijk. Om deze reden is dit verbeterinitiatief meegenomen in de Kwaliteitsgelden 

2021. 

Verbeterinitiatief: 
Omgaan met onbegrepen gedrag. Medewerkers zijn toegerust in het herkennen van en reageren op 

onbegrepen gedrag. 

3 Met verschillende disciplines: Specialist ouderengeneeskunde, medewerkers, vrijwilligers, mantelzorgers etc. 
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Uit de praktijk 
Tijdens de COVID-19 pandemie was het voor ons dagelijks een uitdaging om enerzijds tegemoet 

te komen aan de wensen en behoeften van de cliënt en zijn of haar netwerk, en anderzijds 

de maatregelen in acht te nemen. Dit vergde veel inspanning van ons als team, naast andere 

uitdagingen die als gevolg van de pandemie op ons af kwamen. Denk hierbij aan aanpassing van 

het dagactiviteitenprogramma, spanning of er voldoende personeel beschikbaar is etc.  

Vanuit de teams is er behoefte aan een follow up van de weerbaarheids- en communicatietraining. 

Deze staat gepland in 2021. Bij de training zal de focus liggen op het omgaan met onbegrepen gedrag/ 

psychiatrische problematiek bij de ouder wordende cliënt. Medewerkers hebben aangegeven het 

waardevol te vinden handvatten te krijgen hoe zij op een professionele wijze kunnen aansluiten bij de 

wensen en behoeften van de cliënt en zijn of haar netwerk. Alle medewerkers hebben de basistraining 

in 2020 gevolgd. Zij geven aan dat zij middels deze training meer inzicht hebben gekregen in hun eigen 

aandeel in de interactie met cliënten en zijn of haar netwerk en de aangereikte kennis praktisch 

toepasbaar vinden. 

We zien hier de twee pijlers naar voren komen uit ons methodisch gedachtegoed Begeleiden met 

perspectief, namelijk ‘Ken jezelf’ en ‘Ken de ander’. 

1.2.2  Reflectie door Elim  

Verbeterinitiatief: 
Deskundigheidsbevordering t.a.v. psychiatrische problematiek bij de ouder wordende cliënt. 

Medewerkers hebben kennis van deze problematiek en zij zijn in staat bewoners op een passende 

wijze te benaderen en begeleiden. 

Uit de praktijk 
We zien dat we een professionaliseringsslag hebben gemaakt t.a.v. onze houding en interventies bij 

cliënten die onbegrepen gedrag vertonen. Eerder bespraken we casuïstiek vooral binnen ons interne, 

multidisciplinaire team. We betrekken nu vaker externe professionals zoals een arts GGZ, of zetten een 

CCE Traject4 in. Hierdoor krijgen teams: meer inzicht in hun eigen handelen, concrete handvatten om 

de cliënt te begeleiden en zijn zij in staat aan te sluiten bij de individuele behoeften van de cliënt. 

Er wordt er een training ontwikkeld om de deskundigheidsbevordering nog meer uit te breiden. 

Om het leerrendement te vergroten zal voorafgaand aan de training veel voorkomende casuïstiek 

en vragen uit de teams worden verzameld. 

Met deze ingezette ontwikkeling willen teams niet alleen reactief maar ook proactief kunnen handelen. 

Dit kan alleen als je gedrag van een cliënt kan duiden en je weet hoe je hier het beste op in kan gaan, 

aldus een EVV-er. 

4 Zie: Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (VVT) | CCE (Centrum voor Consultatie en Expertise) 
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2.  Wonen en welzijn

2.1  PREZO audit  

2.1.1  Aandachtspunten en verbetermaatregel

Locatie Aandachtspunten PREZO 2019 Bevindingen audit 2021

Elim Het reanimatieprotocol en bijbehorende 

formulier vereist aanscherping. Het uit te 

voeren beleid is niet helder voor 

medewerkers.

Een nieuw protocol is in de eindfase van concept 

naar definitief (juni 2019). De ‘3e optie’ die 

medewerkers onduidelijkheid gaf is eruit. 

Door de wijziging in de structuur heeft het langer 

op zich laten wachten. 

Verbetermaatregel: Protocol definitief maken. 

Resultaat: Het protocol is geïmplementeerd

2.2  Reflectie  

2.2.1  Reflectie door Maranatha

Verbeterinitiatief: Activiteitenbegeleiding. 

Bewoners ervaren de dagbesteding als zinvol en kunnen hun activiteiten invullen zoals zij dit willen. 

Uit de praktijk 
Al langere tijd was het onze wens om meer aandacht te hebben voor het welzijn van onze cliënten in 

de vorm van dagbesteding die is afgestemd op hun persoonlijke behoeften. Als gevolg van de COVID-19 

pandemie werden wij gedwongen het dagactiviteitenprogramma van onze cliënten tijdelijk aan te 

passen. Op de woongroepen zijn deze aangepaste programma’s aangeboden. 

De doorontwikkeling van persoonsgerichte zorg t.a.v. activiteitenbegeleiding is op de volgende manier 

zichtbaar, namelijk: 

Activiteitenbegeleiders hebben enquêtes uitgezet bij alle cliënten om hun wensen en interesses 

t.a.v. activiteiten inzichtelijk te krijgen. De volgende wensen zijn hier uit naar voren gekomen: 

1. Het Dorpshuis inrichten als ontmoetingsplek waar de cliënt zijn netwerk kan ontmoeten en  

 de mogelijkheid heeft om à-la-carte te eten. We gaan de mogelijkheden hiervoor onderzoeken. 

2. Een kleine huis- en werkkamer realiseren op de somatische afdeling, waar cliënten elkaar en hun  

 netwerk kunnen ontmoeten en cliënten samen kunnen werken. Onder werken wordt  

 houtbewerking verstaan. Er is een ruimte vrijgemaakt, meubilair is aangeschaft waaronder een   

 werkbank (op wieltjes) en de benodigde materialen. Deze wens is gerealiseerd.  

3. In 2021 wordt er naar verwachting een nieuwe afdeling somatiek geopend, waarbij er ruimte is voor  

 22 cliënten. Door de activiteitenbegeleiders is er een plan opgesteld om de cliënten te activeren.  
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 De individuele behoeften van de client zullen zo veel als mogelijk uitgangspunt zijn voor de type  

 activiteiten. 

4. Er zijn twee medewerkers aangenomen voor 6 uur per week die naast de vaste activiteiten- 

 begeleiders individuele activiteiten ondernemen met een cliënt. Dit vindt plaats op aanvraag. 

5. Sinds de COVID-19 pandemie wordt er elke week aan de hand van een thema een boekje 

 vervaardigd waarin o.a. een puzzel en een kleine meditatie zijn opgenomen. Tevens ontvangen   

 cliënten een kleine attentie. Dit idee was ontstaan om de cliënten te blijven activeren. 

Welke positieve ontwikkelingen zagen wij?

Toen de dagbestedingslocaties waren gesloten als gevolg van de coronamaatregelen werd er op 

de woongroep een dagactiviteitenprogramma aangeboden. Door het bieden van structuur en ritme 

op de woongroep zagen medewerkers minder dwaalgedrag en onrust bij cliënten. Cliënten belden 

aanzienlijk minder vaak naar de begeleiding aangezien de cliënten live contact hadden met de 

activiteitenbegeleiders op de woongroep. Voor het sluiten van de dagbestedingslocaties bezocht 

namelijk niet elke cliënt een dagbestedingslocatie en werd er op de woongroep geen concreet 

dagactiviteitenprogramma aangeboden overdag. Op basis van de uitkomsten van de enquêtes wordt 

er intern met een multidisciplinair team gekeken hoe we deze winst kunnen vasthouden.

Dit verbeterinitiatief is ter continuering meegenomen in de Kwaliteitsgelden 2021. 

Verbeterinitiatief: Extra verzorgenden voor uitjes. 

Bewoners die 24/7 verzorgende- of verpleegkunde zorg nodig hebben krijgen de mogelijkheid om mee 

te gaan met uitjes omdat personeel mee gaat. 

Uit de praktijk 
Als gevolg van de coronamaatregelen is hier op een andere wijze invulling aan gegeven. We zagen 

dat cliënten eenzaam waren toen de locatie voor bezoek werd gesloten. Juist het contact tussen 

verzorgenden en onze cliënten was van groot belang, zo geven medewerkers en de Manager zorg aan. 

De uren zijn ingezet in de vorm van een rondje wandelen, een uitgebreid gesprek met een bewoner 

etc. Dit werd als zeer waardevol ervaren door de bewoners.

2.2.2 Reflectie door Elim

Verbeterinitiatief: Activiteitenbegeleider Verpleeghuis Elim. 

Verbeter initiatief: Welzijnsmedewerker op afdeling Oase. 

Uit de praktijk 
Net als bij Maranatha is er tijdens de COVID-19 pandemie op de woongroepen tijdelijk een aangepast 

dagactiviteitenprogramma aangeboden. Er ontstond een intensieve samenwerking tussen de activiteit-

en- en woonbegeleiders, wat als een positieve ontwikkeling wordt gezien. Eerder waren de activiteiten- 

en woongroepen meer op zich zelf staande groepen. Het gedwongen samenwerken als gevolg van 

de pandemie heeft kortere lijnen tussen de groepen opgeleverd. Medewerkers zoeken elkaar vaker op 

en stemmen sneller af. 
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Een voorbeeld van persoonsgerichte zorg is dat het mogelijk was om het dagactiviteitenprogramma aan 

te laten sluiten bij het energielevel van de cliënt op die dag. Als een cliënt normaliter een dag(deel) het 

dagactiviteitenprogramma volgt is het niet haalbaar om de cliënt halverwege terug te brengen naar zijn 

kamer. De afstand in het gebouw, in combinatie met het beschikbare personeel laat dit niet toe. Nu was 

het mogelijk voor de cliënt om zich uit de woonkamer terug te trekken in zijn eigen kamer. 

Samen met de psycholoog, de Manager zorg en de teams is gekeken of het huidige aanbod van de 

het activiteitenprogramma nog voldoende aansluit bij de individuele behoeften van de cliënt. Op dit 

moment lijkt dit deels het geval te zijn. Op basis van deze bevindingen is nagedacht hoe het huidige 

team zo optimaal mogelijk kan aansluiten bij de individuele behoeften van de cliënt, zonder uitbreiding 

van personeel. De concrete uitwerking hiervan wordt op dit moment uitgevoerd en zal in 2021 worden 

voortgezet.
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3.  Veiligheid

3.1  PREZO audit  

3.1.1  Toelichting auditor over Maranatha en Elim

Cliëntervaring 
Cliënten van beide locaties voelen zich veilig en geborgen, wordt aangegeven in het tevredenheids- 

onderzoek en in de gesprekken met mantelzorgers. De waarderingen op Zorgkaart Nederland 

bevestigen dit beeld. Op Maranatha is er een extra nachtdienst gekomen (overloopdienst) wat tevens 

een veiliger gevoel geeft.  

Praktijk en instrumenten
Veiligheidsindicatoren zijn bij Elim en Maranatha in de dossiers terug te vinden. De medicatie-

voorzieningen zijn goed, heeft de auditor in de rondgang geconstateerd. Er wordt bij Elim met Medimo 

gewerkt, bij Maranatha start dit in mei 2021. Uit de zorgplannen is op te merken dat er structurele 

aandacht is voor polyfarmacie en psychofarmaca. Er wordt samengewerkt met Novicare en in 

de dossiers is te zien dat zij hun deskundigheid inzetten en rapporteren. De gesproken medewerker 

van Novicare bij Maranatha geeft aan dat zij spreekuren heeft voor de verpleegafdelingen en de 

dagwaarneming doet voor alle afdelingen. Zij is bij MDO’s aanwezig en geeft adviezen. Vrijheids-

beperkende maatregelen worden nauwelijks ingezet. De organisatie is inmiddels ingericht op de WZD. 

Alleen EVV-ers die geschoold zijn mogen in het dossier dingen aanvinken met betrekking tot WZD. 

Er is een Wzd-functionaris aanwezig. De BHV organisatie is op orde, registraties van scholingen zijn 

ingezien. De locaties zijn netjes en opgeruimd. In keukens wordt hygiënisch en netjes gewerkt. Op Elim 

kunnen veel cliënten als zij dat wensen op de dagopvang de maaltijden nuttigen. De aandachtspunten 

uit de vorige audit zijn opgepakt en verwerkt. 

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

cliëntrisico’s. Op organisatieniveau is dat terug te zien in de verbeterregisters. 

3.1.2  Aandachtspunten en verbetermaatregel

Locatie Aandachtspunten PREZO 2019 Bevindingen audit 2021 

Elim Opiaten gaan zonder registratie- 

formulier retour naar de apotheek. 

Er zijn inmiddels registratieformulieren aanwezig 

en deze gaan naar de apotheek. De apotheek doet 

reviews en controle op medicatiekarren. 

Resultaat: Afgerond 
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5 Zie voor meer informatie paragraaf 3.3.2. 

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: Voedselvoorkeuren van de cliënt

Keuze 

3.2  Medicatiereview

4.1 Gemotiveerd omgaan met vrijheidsbeperking

4.2  Terugdringen van vrijheidsbeperking 

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 en Elim wordt er gewerkt volgens de ‘Veilige principes in de medicatieketen’. 

Bij Maranatha wordt elk jaar een medicatiereview gedaan door de huisartsen en apothekers. 

Bij Elim vindt er elk kwartaal een medicatiereview plaats tussen de SOG en apotheker. 

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

hierover in gesprek met de teams. De applicatie Power BI is hierbij ondersteunend5.

Verbeterinitiatief: Medicatieveiligheid 

Uit de praktijk 
Het doel van dit verbeterinitiatief is dat fouten zoveel mogelijk worden voorkomen. We maken gebruik 

van een digitaal systeem die ons hier bij ondersteunt. In 2019 is Elim overgegaan op een digitaal 

systeem voor toedieningsregistraties van medicatie, namelijk Medimo. Ook zijn er medicijnkarren 

aangeschaft. De verwachting was dat bij Maranatha in 2020 dezelfde ontwikkeling zou plaatsvinden. 

Door COVID-19 is dit niet gelukt. Naar verwachting vindt in mei 2021 de implementatie plaats en zijn 

de medicijnkarren in gebruik. 
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3.2.2 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 zorgplanbespreking 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.

Verbeterinitiatief: De wondbehandeling wordt naar een hoger niveau gebracht. 

Verbeterinitiatief: Er wordt een medewerker opgeleid met expertise op het gebied van 

wondbehandelingen en diabetes. 

Uit de praktijk
Een medewerker (verpleegkundige) bij Maranatha houdt zich voornamelijk bezig met vragen m.b.t. 

wondbehandeling en is de linking pin tussen de betrokken specialisten voor consultatie en de teams. 

Medewerkers ervaren het als een effectiviteitsslag dat deze expertise bij een medewerker met 

aandachtsgebied wondbehandeling is belegd. Zij geven aan dat met deze aanpak niet iedereen 

expertise hoeft te hebben op dit gebied en er optimaal gebruik wordt gemaakt van de capaciteit 

en interesse van medewerkers. 

In 2020 heeft de verpleegkundige die wondbehandeling als expertise gebied heeft, een aantal 

e-learnings gevolgd en door afstemming met specialisten meer kennis opgedaan t.a.v. wond-

behandeling. Mede door COVID-19 is zij nog niet gestart met de studie wondverpleegkundige. 

De wens is om in 2021 twee medewerkers te laten starten met deze studie. 

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

Hun expertise wordt team overstijgend ingezet en wordt door de teams als meerwaarde gezien. 

3.2.3 Aandacht voor eten en drinken

In 2019 zijn bij Elim de voedselvoorkeuren bij ruim de helft van de cliënten besproken en vastgelegd 

in het zorgdossier. In 2020 is hier er extra aandacht voor geweest en heeft geresulteerd dat de voedsel-

voorkeuren bij alle cliënten in het ECD is vastgelegd.

Bij Maranatha vindt het gesprek over voedselvoorkeuren steeds meer plaats. Dit gesprek heeft positieve 

ontwikkelingen in gang gezet, namelijk:

• In samenwerking met de huisarts is er een lezing georganiseerd met als thema gezonde voeding  

 en een gezonde leefstijl. Tips en adviezen voor in de dagelijkse praktijk zijn gedeeld. 

• Cliënten gaven altijd een week van tevoren door wat voor brood en welk beleg zij wensen. Om meer  

 maatwerk te bieden is het idee ontstaan om een broodkar te introduceren. Deze broodkar gaat   

 dagelijks langs op de afdeling. Cliënten kunnen op dat moment een keuze maken uit de voorraad,  

 die is aangelegd op basis van eerder geïnventariseerde wensen. 

• Deze ontwikkeling is al benoemd in paragraaf 2.2.1., namelijk de wens om het Dorpshuis in te richten  

 als ontmoetingsplek waarbij de cliënt de mogelijkheid heeft om à-la-carte te eten. De cliënt kan op  

 dat moment zelf kiezen waar hij of zij zin in heeft. In 2021 wordt dit verder uitgewerkt. 

Bij minder dan de helft van de cliënten zijn de voedselvoorkeuren vastgelegd in het zorgdossier. 

Dit is een ontwikkelpunt. 
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3.2.4 Wet zorg en dwang - Vrijheidsbeperkende maatregelen

Hoe hebben wij gewerkt aan de implementatie van de Wet zorg en dwang (Wzd)? 

Perspectief Wzd-functionarissen  

In het afgelopen (half) jaar is er ondanks perikelen rondom COVID-19 hard gewerkt om de Wet 

zorg en dwang zo goed mogelijk te implementeren. Hierbij valt te denken aan het afronden van 

de beleidsnotitie, het volgen van scholing door de aangewezen medewerkers, het benoemen van 

de zorgverantwoordelijken en het maken van keuzes over verdere invulling van de rollen in het 

stappenplan. Ten aanzien van bewustwording rond onvrijwillige zorg is er een toename zichtbaar bij 

de medewerkers. Zeker bij de zorgverantwoordelijken nu de scholing Wzd gevolgd is. Dit is te merken 

aan het feit dat zorgverantwoordelijken steeds vaker de Wzd-functionaris raadplegen. 

De verklaring van het feit dat er wel maatregelen zijn geregistreerd, maar geen toepassingen, is dat 

door de overgang van BOPZ naar Wzd gedurende de pandemie de focus niet altijd lag op het 

herkennen van onvrijwillige zorg en om deze reden ook niet altijd duidelijk is omschreven in het ECD. 

De Wzd-functionarissen vermoeden dat zij niet altijd op de hoogte zijn gesteld bij afwegingen, maar 

zien hier wel een toename in. 

In 2020 waren de Wzd spreekuren en andere contactmomenten vanuit de Wzd-functionaris met 

de organisatie nog niet structureel ingeregeld. In 2021 is dit wel het geval. Zo zijn er een aantal vaste 

momenten per jaar gepland waarin de Wzd-functionaris, Manager zorg, Adviseur Kwaliteit & Veiligheid 

en een aantal zorgverantwoordelijken bij elkaar komen om de huidige stand van zaken rond de Wzd te 

bespreken en aandachtspunten voor de komende tijd te formuleren. Ook zijn er spreekuren gepland 

voor de zorgverantwoordelijken met de Wzd-functionaris. 

Perspectief EVV-ers en Manager zorg

Manager zorg en EVV-ers bij Elim zien dat zij als team een ontwikkeling doormaken als het gaat om 

de vanzelfsprekendheid waarmee we voorheen situaties aanpakken en nu. Zij geven aan: We stellen 

elkaar steeds vaker kritisch de vraag of de handelingen die we uitvoeren wel overeen komen met 

de Wzd. Een voorbeeld waar dit uit blijkt is dat een cliënt graag rookt. Zij heeft de vrijheid dit te doen. 

Tegelijk is dit gedrag brandgevaarlijk. Met deze cliënt en haar netwerk is besloten dat cliënt altijd een 

veiligheidsschort draagt tijdens het roken. Eerder vonden we het als vanzelfsprekend dat deze cliënt 

altijd een schort zou dragen tijdens het roken. 

De afstemming met de Specialist Ouderengeeskunde/ Wzd-functionaris verloopt goed bij Maranatha 

en Elim. De ingezette maatregelen worden structureel besproken met de SOG/ Wzd-functionaris 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. 
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Wat valt op? Zien wij verschillen in de toepassing van onvrijwillige zorg tussen 
verschillende locaties? 
Maranatha en Elim hebben beide weinig geregistreerde maatregelen. We zien dat er wel maatregelen, 

maar geen toepassingen zijn geregisterd. In de eerstvolgende bijeenkomst die een aantal keer per jaar 

plaatsvindt, zullen deze twee observaties een punt van gesprek zijn. Applicatiebeheer zal bij de zorg-

verantwoordelijken (van de cliënten met een geregistreerde maatregel) navragen waarom er geen 

toepassingen zijn geregistreerd. Door het frequent bij elkaar komen rond dit thema verwachten we dat 

het bewustzijn wordt vergroot, en mogelijk zal leiden tot een toename van het registreren van 

maatregelen en toepassingen. 

Zie bijlage 3 voor het digitaal overzicht en de totstandkoming van de analyse.

3.2.5 Preventie van acute ziekenhuisopnamen  

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

verslechteringen 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 Hygiëne en infectiepreventie  

De COVID-19 pandemie heeft bij Maranatha en Elim bijgedragen aan het verbeteren van de kwaliteit 

ten aanzien van de hygiëne- en Infectiepreventie. Het bewustzijn om hier in de praktijk zorgvuldig 

uitvoering aan te geven is gegroeid bij medewerkers. 

Dit is zichtbaar op de volgende manieren: 

• In elk team zijn er corona specialisten aangesteld. Deze specialisten zorgen er voor dat de hygiëne-  

 en Infectiepreventie op orde is en blijft.

• Er is nauw contact geweest met onze (externe) Deskundige Infectiepreventie en de teams.

• De vuile en schone was wordt volgens afgesproken was-route getransporteerd.

• Schoonmaakrondes vinden frequent en volgens een vaste structuur plaats.

• Bij Elim dragen medewerkers tijdens hun werk een uniform. Medewerkers zijn positief over deze   

 wijziging.

• Om het zorgpersoneel te ontlasten is het beheer en het faciliteren van persoonlijke beschermings- 

 middelen belegd bij de Technische Dienst.

• De aandachtspunten n.a.v. de laatste Hygiëne-en infectiepreventie audit zijn uitgevoerd.  

 Aandachtspunten waren o.a. het kledingbeleid en schoonmaakbeleid. Met de intrede van het  

 uniform is er uitvoering gegeven aan het kledingbeleid. Voor het schoonmaken is er een stappen  

 plan opgesteld, zodat het voor iedereen duidelijk is wat er wordt verwacht en welke standaard er  

 wordt gehanteerd. 

• Een mooie ontwikkeling uit deze periode is dat er uitwisseling ontstond tussen de Hygiëne en    

 Kwaliteitsmedwerkers (HKM-ers) van Elim en Maranatha en de HKM-ers van Siloah. Zij wisselden   

 informatie uit waar de HKM-ers van Siloah in de praktijk mee aan de slag konden.
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3.3.2 MIC- en MIM-meldingen 

MIC-meldingen 
Bij Maranatha en Elim worden (bijna) incidenten gemeld via het formulier ‘Meldingen Incident 

Cliënten’ (MIC), wat onderdeel is van het Electronisch Cliëntendossier (ECD). Vanuit het ECD wordt 

de data maandelijks en per tertaal geëxporteerd naar Power BI. In Power BI zijn de trends, oorzaken 

en lering & verbetering eenvoudig te analyseren. De weergave is tevens gebruiksvriendelijk bij het 

geven van een toelichting op deze analyse in o.a. teamoverleggen en overleggen met de lokale 

Cliëntenraad. 

Om de opvolging van een MIC-meldingen te borgen is er per gebied een MIC commissie ingericht. 

De MIC commissie analyseert de trends en oorzaken van de incidenten en onderneemt actie ter lering 

en verbetering. De MIC aandachtfunctionaris moniort samen met de Manager zorg de voortgang. 

Per tertaal komt de MIC commissie bij elkaar. 

Waar vorig jaar alleen de MIC-aandachtsfunctionaris per gebied toegang had tot Power BI, is Power BI 

nu ook beschikbaar gesteld voor de aanspreekpunten MIC per locatie. Voor hen is het mogelijk om de 

resultaten in de teamoverleggen te bespreken, waarbij Power BI als ‘praatplaat’ fungeert. We beogen, 

voor zover mogelijk, een voortzetting van de licht ingezette daling van het aantal MIC-meldingen. 

Bij Marantha zijn twee onderzoeken uitgevoerd n.a.v. een MIC melding. Quasir heeft dit als 

onafhankelijke onderzoeker uitgevoerd volgens de PRISMA-methode. In beide gevallen was melden 

bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd niet noodzakelijk. 

Onderstaande afbeelding geeft het totaal aantal MIC-meldingen van 2018 t/m 2020 weer van 

Maranatha en Elim. Zie bijlage 1 voor meer inzicht in de MIC-meldingen vanuit de Power BI rapportage. 

MIM-meldingen 
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Onderstaande afbeeldig geeft het totaal aantal MIM-meldingen van 2016 t/m 2020 weer van Maranatha 

en Elim.

Het aantal meldingen na de piek van het eerste kwartaal in 2018 is gedaald en blijft steeds verder dalen. 

Het is de vraag of er nu minder incidenten zijn of dat er minder wordt gemeld. De meldingsbereidheid is 

en blijft een aandachtspunt. Managers zorg nemen dit als aandachtspunt mee.
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4.  Leren en werken aan kwaliteit 

4.1 PREZO audit

Bij deze pijler zijn de bevindingen van prestatie P2: Communicatie en informatie weergegeven.

4.1.1 Toelichting auditor over Maranatha en Elim

Cliëntervaring 
Cliënten en mantelzorgers geven aan dat zij informatie op passende wijze ontvangen. Zo is er een 

informatiemap en kunnen zij in het dossier van hun naasten meelezen via een familieportaal. Er is bij 

Maranatha een dagprogramma op de afdeling, geven zij aan. 

Mantelzorgers bij Elim geven aan dat de EVV-er ook altijd gemaild kan worden met vragen en dat zij 

bij hen ook klachten kwijt kunnen. Er waren afgelopen jaar wat meer klachten over de communicatie. 

Waarschijnlijk ten gevolge van corona. Diverse mantelzorgers zouden een iets duidelijker beleid willen 

op de bezoekregeling, al beseffen zij dat de organisatie ook het landelijk beleid moet volgen.  

Praktijk en instrumenten
Er is veel informatie beschikbaar. Zo zijn er flyers en is er informatie op de prikborden en via nieuws-

brieven. De website biedt ook diverse informatie. Alle doelgroepen hebben een eigen informatiemap.  

Mantelzorgers van beide locaties geven aan dat zij inzicht hebben in het familieportaal en dat zij 

makkelijk met de EVV-er kunnen mailen. Dit komt de waarde transparantie ten goede. 

Reflecteren en verbeteren
Een communicatietraining is onderdeel van het verbeteren en borgen. De omslag voor medewerkers 

om in het gesprek de cliënt leidend te laten zijn (en buiten kaders te denken) heeft steeds de aandacht. 

Reflecties zijn op communicatie en informatie terug te zien in de verbeterregisters. 

4.1.2 Aandachtspunten en verbetermaatregel

Er zijn geen aandachtspunten bij deze pijler.

4.2 Leren op teamniveau

Kwaliteit van zorg komt in elk teamoverleg aan de orde. De aandachtsfunctionarissen met verschillende 

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

bespreken van de onderwerpen in het teamoverleg.

Naast de ontwikkelingen die bij andere pijlers van het Kwaliteitsverslag zijn benoemd, lichten we hier de 

ontwikkelingen toe met betrekking tot de drie thema’s: Palliatieve zorg, hygiëne- en infectiepreventie 

en de doorontwikkeling van onze visie op de kwaliteit van zorg. 
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4.2.1 Reflectie Maranatha 

Uit de praktijk 
Palliatieve zorg heeft dit jaar onze aandacht gehad. Concrete ontwikkelingen zijn: 

Er is een stretcher aangeschaft die naast het bed van de cliënt kan worden geplaatst als hier behoefte 

aan is door het netwerk. Verder is er een waakmand samengesteld. Deze mand bevat een aantal items, 

waaronder een deken en een puzzelboekje. Medewerkers hebben een externe scholing gevolgd 

rondom dit thema. Om de kwaliteit te borgen zijn er aanspreekpunten aangesteld. Tot slot zijn we 

aangesloten bij het regionale netwerk palliatieve zorg. 

Naar aanleiding van het Medewerkers Tevredenheidsonderzoek zijn er sessies georganiseerd. 

Tijdens deze sessies zijn de resultaten besproken en is er gebrainstormd over een gedeelde visie op 

de (kwaliteit van) zorg en hoe hier in de praktijk invulling aan kan worden gegeven. Medewerkers 

waren na afloop van de sessie enthousiast. Managers zorg borgen de voortgang hiervan. 

Het positieve effect van de COVID-19 pandemie is dat er gezamenlijk als teams, in samenwerking met 

de externe Deskundige Infectiepreventie hard is gewerkt aan een solide basis van hygiëne in het huis. 

We werken er met elkaar aan om dit niveau te behouden. De verbeterpunten die naar voren kwamen 

uit de audit (die door de Deskundige Infectiepreventie is uitgevoerd), zijn door de teams opgepakt. 

De huisarts, GGD en de externe Deskundige Infectiepreventie hebben een bijdrage geleverd aan 

kennisoverdracht van infectiepreventie specifiek m.b.t. COVID-19. Ook waren zij altijd beschikbaar 

om casuïstiek op cliëntniveau te bespreken. Deze samenwerking verliep prettig. Er zijn kortere lijnen 

ontstaan en we weten elkaar op een laagdrempelige manier te vinden. Op basis van alle vragen is 

er door de huisarts een lezing over COVID-19 georganiseerd en had de kennisoverdracht een breed 

bereik.  

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 en inspectiebezoeken. Dit is 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 verbeter-

register een handzaam en praktisch (werk)document vinden. 

In het najaar van 2020 is de Medewerkers Monitor uitgezet onder alle medewerkers van Maranatha 

en Elim. Alle medewerkers hebben een digitale vragenlijst ontvangen. Zij hebben vragen beantwoordt 

over werkbeleving, wat er goed gaat en beter kan binnen de organisatie. 

Om een indruk te geven van de resultaten is onderstaande tabel weergeven. In deze tabel zijn drie 

thema’s uitgelicht met de gemiddelde score van Maranatha en Elim samen en de gemiddelde score 

van de sector. 

Werkbeleving Gemiddeld Maranatha en Elim Gemiddeld sector

Zorg voor cliënten 7,6 7,7

Inspraak van en overleg met cliënten 8,5 9,0

Plezier in het werk 8,4 7,9
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Wij zijn er van overtuigd dat de hoge score bij plezier in het werk onverminderd bijdraagt aan het 

bieden van de kwalitatief goede zorg.  

4.4  Interne audits

Zoals eerder vermeld heeft de PREZO-audit niet in 2020, maar in april 2021 plaatsgevonden in verband 

met COVID-19. Bij deze audit is teruggeblikt op de voortgang in 2020 en de stand van zaken ten tijde van 

de audit. De resultaten uit deze audit zijn in dit Kwaliteitsverslag verwerkt. 

Vorig jaar hebben er audits plaatsgevonden op het gebied van HACCP en infectiepreventie. De teams 

hebben dit jaar gewerkt aan de verbeterpunten die hier uit naar voren zijn gekomen, zoals in 3.1.1 

en 4.2.1 is te lezen. 

4.5 Lerende netwerken 

4.5.1 Reflectie Maranatha 

Uit de praktijk 
Naast de intensieve samenwerking met de huisarts en Deskundige Infectiepreventie6, is er intensief 

samengewerkt met de GGD. 

Deelname aan het regionale netwerk palliatieve zorg wordt als kwaliteitsverbetering gezien.

Zorggroep Sirjon breed is er een zij-instroomtraject met het ROC Hoornbeeck College gestart. 

Doel is om medewerkers voor de toekomst op te leiden. 

Ook is er Sirjon breed een MTZW7-traject gestart. Doel is om Managers Zorg voor de toekomst op te 

leiden. 

4.5.1 Reflectie Elim

Uit de praktijk 
De Manager zorg heeft intensief en frequent overleg gehad met collega organisaties in Barneveld ten 

tijde van de COVID-19 pandemie. Protocollen en hulpmiddelen werden gedeeld. Ook met GGD GHOR, 

de Burgemeester en Wethouder waren er korte lijnen met de Manager zorg. Middels een appgroep 

waren er korte lijnen met de gemeente en verschillende zorgorganisaties om (praktische) informatie te 

delen. Denk hierbij aan het organiseren van het zelf afnemen van testen, inregelen van palliatieve zorg. 

Medewerkers zijn geschoold en getraind om zelf COVID-19 testen af te nemen. De Technische Dienst 

van Elim heeft de organisatie van de persoonlijke beschermingsmiddelen van de medewerkers 

overgenomen. De voorraad is altijd toereikend geweest en de coördinatie hier van verliep naar ieders 

tevredenheid. 

  6 Zie paragraaf 3.1.1 en 3.2.3.

  7 Management Traineeship Zorg en Welzijn. 
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4.6   Klachten(functionarissen)

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. 

Het aantal klachten in 2020 is in onderstaande tabel weergegeven. 1 van deze klachten is behandeld 

door de Klachtencommissie. 

Locatie Totaal Bijzonderheden Afhandeling

Maranatha 3 1 klacht was corona gerelateerd. 

Verschil van inzicht rondom 

versoepeling van bezoekersregeling. 

Alle klachten zijn in goed overleg 

afgehandeld in 2020. 

Elim 5 3 klachten waren corona gerelateerd. 

Verschil van inzicht rondom 

versoepeling van bezoekersregeling.

3 klachten zijn in goed overleg 

afgehandeld in 2020. 2 zijn afgerond 

in 2021.

Professionalisering medewerkers 
Het achterliggende jaar is er een e-learning ontwikkeld voor de medewerkers van Maranatha en Elim. 

Het is de bedoeling dat alle EVV-ers deze e-learning gaan volgen, zodat zij op de hoogte zijn van

wat zij kunnen doen bij een klacht en met wie men contact op kan nemen bij vragen. Ook een stukje

preventie is hierin meegenomen.

Kwaliteit Klachtenfunctionarissen borgen 
In 2020 hebben alle drie de klachtenfunctionarissen zich geregistreerd als erkend klachtenfunctionaris

via Registerplein. 
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5.  Leiderschap, governance en management 

5.1  PREZO audit 2019

5.1.1  Aandachtspunten en verbetermaatregel

Locatie Aandachtspunten 

PREZO 2019

Bevindingen audit 2021

Maranatha De communicatie is 

in ontwikkeling. 

Dit vergt een cultuur- 

verandering die 

samenhangt met 

de ontwikkeling van 

zelforganiserende 

teams.

(Nieuwe) Managers zorg zijn aan de slag gegaan met eigen 

regie en een omslag in denken bij medewerkers. Een scholing 

gesprekstechnieken en cliëntbeleving is daar helpend bij. 

De scholing moet nog plaatsvinden8. 

Beide locaties hebben een interim Manager zorg die de omslag 

van denken van medewerkers oppakken. Dit heeft continu 

de aandacht. Er zijn scholingen ‘eigen regie’ geweest en een 

scholing ‘communicatie’ volgt.

Verbetermaatregel: Scholing plannen en laten plaatsvinden. 

Resultaat: Deels behaald/ in ontwikkeling

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, 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

8  Verbetermaatregel is ook van toepassing op Pijler 1, hoofdstuk 1 van dit verslag. 
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5.3  Missie, kernwaarden en grondslag 

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’.

De kernwaarden laten zien waar de organisatie voor staat en zijn richtinggevend voor gedrag:

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. 

• 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. 

De visie gaat in op hoe Zorggroep Sirjon wil zijn. Hoe de missie van de organisatie tot uiting komt 

en waar de organisatie voor gaat. De visie is gericht op de toekomst. De visie is als volgt geformuleerd:

Onze Visie 
Een verbindende organisatie worden, door samen te leren en te ontwikkelen. Dit geldt zowel

voor onze cliënten, intern en in onze positie in de samenleving.

De visie is gebaseerd op het Bijbelse gebod ‘God lief te hebben boven alles en de naaste als zichzelf’.

Ieder mens is een uniek schepsel van God met eigen mogelijkheden en beperkingen.

De visie van Zorggroep Sirjon ontvouwt zich verder in een mensvisie en zorgvisie. 

De mensvisie bepaalt hoe de cliënten bejegend worden.

Mensvisie
Ieder mens is een uniek schepsel van God met eigen mogelijkheden en beperkingen, een eenheid van

lichaam en geest met eigen sociale en emotionele relaties. Geschapen om tot Gods eer te leven.

God, die in Christus door ons gekend moet worden, opdat ons leven weer tot Zijn doel komt. In onze

gebrokenheid geeft Hij perspectief. Daarom treden we elkaar met liefde, respect en betrokkenheid

tegemoet, op basis van gelijkwaardigheid.

De zorgvisie beschrijft hoe de zorg- en dienstverlening gestalte krijgt. 

3  Stichting voor Reformatorische Ouderenzorg.
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Zorgvisie
Vanuit de visie biedt Zorggroep Sirjon identiteitsgebonden en kwalitatief goede zorg- en dienstverlening

die bijdraagt aan het welbevinden van de cliënt:

• 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 gemeen 

 schap 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.
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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: 

De grondslag, missie, visie en kernwaarden doortrekken de gehele zorggroep en komen ook tot uiting

in ons ‘Identiteitsdocument Zorggroep Sirjon’ en ‘Identiteitsbewijs ‘Delen door liefde’. Daarin wordt

beschreven wat onze reformatorische identiteit betekent voor de dagelijkse praktijk. Twee pijlers geven

hier richting en invulling aan:

Doorleefd dienen en Doorleefd delen
Dat betekent dat wij…

• Oprecht aandacht hebben voor de cliënt, de cliënt zien en respecteren zoals hij of zij is.

• Professioneel reageren op datgene wat de cliënt aangeeft. En doen wat de ander werkelijk helpt, 

 zoals de barmhartige Samaritaan dat deed (Lukas 10: 25-37).

• Relationeel gericht zijn, betrokken bij de cliënten met zijn of haar netwerk, de medewerkers en 

 de organisatie: we zijn er met en voor de ander.

• Over onze eigen grenzen kijken en aansluiten bij het leven, het verhaal en de persoon van de ander 

 en leren van elkaars mogelijkheden, kennis of ervaring.
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5.4  Strategie en meerjarenbeleid  

Dienen en delen staan binnen de organisatie centraal. Samen maken we onze missie waar. 

Wederzijdse verwachtingen zijn helder en worden gedeeld. Op basis daarvan worden op cliënt-, team-,

management- en strategisch niveau doelen en afspraken gemaakt, waar we elkaar aan houden. 

Er is sprake van een open aanspreekcultuur waarin écht contact met de ander een plaats heeft. 

Onze ambities zijn opgenomen in het strategisch plan dat is opgesteld voor 2020-2022 en bouwt voort

op de koers zoals die is ingezet met het strategisch plan 2017-2019. Voor de komende jaren is het onze

ambitie om als zorggroep door onze gezamenlijke kracht, en in samenwerking met anderen, 

de uitgezette lijnen door te ontwikkelen. Die gezamenlijke kracht ontstaat door verbinding.

Wat is onze ambitie?   

Wat is onze bedoeling?

Een verbindende organisatie worden voor de cliënt, met de omgeving en voor elkaar

Hoe worden we dat?

Samen leren en ontwikkelen

Wat is daarbij ons gedachtegoed?

Begeleiden met perspectief
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Begeleiden met Perspectief 

Begeleiden met Perspectief staat als gedachtegoed centraal binnen onze organisatie. De pijlers  

Ken de cliënt, Ken jezelf en Ken de ander vormen hierbij het uitgangspunt.

Begeleiden met Perspectief vraagt een reflectieve houding van onze medewerkers en nodigt uit om

vanuit verbinding samen te leren en ontwikkelen.

Jaarplan 2020 

Vanuit het strategisch plan wordt jaarlijks een Jaarplan opgesteld. 

Een indruk van wat er in 2020 is bereikt: 

Samenwerking Siloah en SVRO voor 

de ouder wordende cliënt binnen 

de gehandicaptenzorg (Siloah)

• Medewerkers hebben deskundigheidsheidsbevordering           

     m.b.t. de ouder wordende cliënt gehad.

• Visie op zorg in Rijssen/Barneveld is gereed en                   

     samenwerking tussen Siloah/SVRO is geconcretiseerd.

Ontwikkelen vastgoedvisie en -plan voor 

middellange/lange termijn voor huidige 

huisvestiging en nieuwbouw

Vastgoedvisie en -plan is ontwikkeld.

Implementeren Wet Zorg en Dwang: 

Vrijheidsbevordering door ontwikkelen

• Beleid is conform wetgeving.

• Medewerkers werken vanuit uitgangspunt dat zorg 

     vrijwillig is.    

• Vraagt nog doorontwikkeling.

• Alle begeleidingsplannen en zorgplannen zijn omgezet 

     m.b.v. het stappenplan.

Werken aan een actief leer- en 

ontwikkelklimaat

• Implementeren van Sirjon Academie: Learnlinq. 

• Onze medewerkers kennen de Sirjon Academie en 

     gebruiken dit voor persoonlijke ontwikkeling; ze nemen 

     zelf verantwoordelijkheid voor hun leerproces. Leren 

     en verbeteren is vanzelfsprekend binnen Zorggroep 

     Sirjon en gekoppeld aan het werken volgens de  

     kwaliteitskaders Gehandicapten-, Jeugd- en  

     verpleeghuiszorg.

• We zijn gestart met een MTZW9-traject gestart. Doel is      

     om Managers voor de toekomst op te leiden. 

Meer gebruik van toegepaste technologie 

ten dienste van de zorg

Er zijn aantoonbare technologische toepassingen in  

de zorg.

9  Management Traineeship Zorg en Welzijn. 
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5.5  Positie binnen Zorggroep Sirjon en ons zorgaanbod 

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

SVRO10. Deze werkmaatschappij is onderdeel van de Zorggroep Sirjon.

10  Stichting voor Reformatorische Ouderenzorg. 

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 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 ongeveer 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. 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.

Elim Barneveld Maranatha Rijssen

31



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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6. Personeelssamenstelling

6.1  Voldoende bekwaam personeel   

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

eigen regie en invloed bij zowel de cliënten als medewerkers vragen om aandacht voor de behoeften 

van cliënten en de wensen en competenties van de medewerkers. 

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

geleverd. Om de nodige zorg te continueren tijdens de COVID-19 pandemie zijn er reservisten ingezet. 

Een aantal reservisten zijn vaste (inval)krachten geworden. Dit levert duurzame zorgcontinuïteit op en 

zien wij als een positieve ontwikkeling als gevolg van de pandemie. 

In 2020 is gestart met een project arbeidsmarktcommunicatie. 

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.
Soms hoort daar snoeien bij.
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6.2  Zorgzwaarte 

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

blijft een punt van aandacht bij beide locaties. Om de continuïteit van de zorg toekomstbestendig 

te maken is het strategisch personeelsbeleid opgenomen in het Jaarplan 2021. 

In 2020 is er een zorg- en vastgoedstrategie geformuleerd voor de hele organisatie. 

De toekomstplannen voor Maranatha en Elim zijn als volgt: 

Maranatha
Binnen Maranatha wordt verpleeghuiszorg inclusief behandeling gegeven, aan cliënten onderverdeeld 

in verschillende doelgroepen. Cliënten met eenzelfde zorgvraag wonen geclusterd bij elkaar, denkend 

aan psychogeriatrische cliënten en somatische cliënten. Het wonen is vormgegeven conform groeps- 

wonen, waarbij cliënten een eigen appartement hebben, een gezamenlijke huiskamer met actieve 

dagbesteding. Voordat binnen Maranatha volledig verpleeghuiszorg geboden kan worden, dient wel 

een verschuiving plaats te vinden betreffende de huurders (met en zonder zorg) en cliënten met een 

ZZP 4 indicatie.

Door het restaurant binnen Maranatha verder door te ontwikkelen tot een levendige en sociale 

ontmoetingsplek, willen we een antwoord bieden op het voorkomen van eenzaamheid en 

de verbinding met ouderen in de wijk verstevigen.

Elim
Bij Elim wordt intramurale verpleeghuiszorg geboden, waarbij het vastgoed passend is voor het bieden 

van groepswonen, zorg en dagbesteding. In deze verpleeghuiszorg hebben de verschillende 

doelgroepen een plek: zo bieden we wonen met zorg en behandeling aan oudere cliënten met een 

somatische, een psychogeriatrische en/of een psychiatrische zorgvraag. Binnen de dagbesteding 

zoeken we de verbinding met de wijk, in combinatie met interne en externe cliënten. 

In de appartementen kan in de toekomst deze intramurale zorg ook gegeven gaan worden in de 

vorm van VPT11 of ZIN12. In de nieuw te bouwen appartementen ligt de nadruk op zelfstandigheid en 

extramurale zorg. In de toekomst groeien we naar 1 grote hoofdlocatie met intramurale zorg en een 

nieuw appartementencomplex met extramurale zorg. Ook de toekomst van de ouder wordende Siloah 

cliënt kan hierin worden betrokken. 

Vanwege de expertise in Barneveld op het gebied van de ouder wordende cliënt / de oudere 

verpleeghuiscliënt, willen we expertise op het gebied van palliatieve zorg uitbreiden en verstevigen, 

juist ook in samenwerking tussen de ouderenzorg en gehandicaptenzorg. Op dit moment signaleren 

we binnen de gehandicaptenzorg dat cliënten in hun laatste levensfase moeten verhuizen vanwege 

toegenomen zorgzwaarte. Het is onze wens om vanuit Barneveld de zorg en begeleiding te kunnen 

geven die nodig is in de laatste levensfase / terminale fase zodat verhuizen niet direct nodig is. 

De medewerkers dienen hierin scholing en begeleiding te krijgen en tegelijk kan er intensiever worden 

samengewerkt met de verpleegkundigen en verzorgenden vanuit Elim. Deze samenwerking tussen Elim 

en Tharah willen we stapsgewijs en organisch laten groeien, rondom casuïstiek. Vanuit de werkgroep 

Ouder wordende cliënt in de gehandicaptenzorg wordt ook de vraag onderzocht: Kunnen we een 

palliatief team opzetten die zowel inzetbaar in de ouderenzorg en de gehandicaptenzorg?

11 VPT: Volledig pakket thuis

12 ZIN: Zorg in natura
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6.3  Scholing  

Bij de Sirjon Academie wordt de voortgang van de verplicht gestelde trainingen bijgehouden en kunnen 

medewerkers een groot gedeelte van de trainingen via een e-learning volgen. 

Ontwikkelingen in 2020 zijn:

• LearnLinq is geïmplementeerd, waardoor medewerkers digitaal worden ondersteund in hun  

 leerproces;

• Er is een nieuwe wijze van scholen voor voorbehouden- en risicovolle handelingen;

• Er is een Pilot maatwerk in leren en ontwikkelen gestart om te kijken waar we de teams nog meer   

 kunnen ondersteunen in hun (persoonlijke) ontwikkeling om hen in staat te stellen de cliënt de zorg  

 te geven die hij nodig heeft;

• Weerbaarheidstrainingen zijn aangepast;

• Deskundigheidbevordering zoals beschreven staat in de verbeterinitiatieven van het Kwaliteitsplan  

 2020, heeft plaatsgevonden zoals in de reflectie bij pijler 1 en pijler 3 is weergegeven.  

 In het Kwaliteitsplan 2021 is de doorontwikkeling hier van opgenomen. 
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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. 

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 0,28 1 0 0 0,28 1 0,26%

MBO Verpleegkundige 4 45 10,56 15 4,64 7 15,2 22 5,74%

Leerling Verpleegkundige 4/5 2,11 3 3,22 4 5,33 7 1,83%

Activiteitenbegeleider 4 35 2,17 6 3,81 6 5,98 12 3,13%

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

EVV'er 3 40 4,67 6 2,11 3 6,78 9 2,35%

Verzorgende IG 3 35 33,17 79 17,19 36 50,36 115 30,03%

Verzorgende 3 35 3,72 10 0 0 3,72 10 2,61%

Leerling Verzorgende 3 6,33 13 7,89 12 14,22 25 6,53%

Helpende 2 25 15,92 44 8,08 21 24 65 16,97%

Leerling Helpende 2 1,58 3 0,56 1 2,14 4 1,04%

Leerling Zorg en Welzijn 3/4 0 0 0 0 0 0 0,00%

Zorg assistent 1 20 0 0 2,63 6 2,63 6 1,57%

Weekendkracht 1 0,33 7 0 0 0,33 7 1,83%

Woonbegeleider 1-jan 20 3,25 10 0 0 3,25 10 2,61%

Coordinator vrijwilliger 3/4 40 0,67 1 0 0 0,67 1 0,26%

Vakantiehulp 0,08 2 0,03 1 0,11 3 0,78%

Totaal Zorg en Welzijn 84,84 200 50,16 97 135 297 77,55%

Facilitair en overig (waar-
onder DCS medewerkers 
conform verdeelsleutel)

25,27 51 16,13 33 41,4 84 21,93%

Management 1 1 1 1 2 2 0,52%

TOTAAL 111,11 252 67,29 131 178 383 100%

Stagiaires 2,55 3 4,26 10 6,81 13

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

om cliënten optimale zorg te geven. 
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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.

6.4.3 In- en uitstroom medewerkers   

In 2020 zijn: 

• 96 nieuwe medewerkers (24,12 fte) ingestroomd;

• 83 medewerkers inclusief oproepkrachten en vakantiekrachten (27,9 fte) uit dienst gegaan;

• 25 personen ingehuurd (10 fte).

6.4.4 Verhouding cliëntgebonden personeel /  
niet-cliëntgebonden personeel

In totaal 178 fte aan medewerkers. Cliëntgebonden personeel: 77,55 % - 135 fte. 

Niet cliëntgebonden personeel: 22,45 % - 43,4 fte (management, DCS, facilitair e.d.)

6.4.5 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. 

6.4.6 Ratio personele kosten versus opbrengsten

Het percentage personeelskosten in relatie tot de opbrengsten is 64,1%. In 2019 was dit 65,6%. 

6.5 Personeelsomstandigheden 

Het ziekteverzuim binnen SVRO komt over 2020 uit op 3,7%. In 2019 was dit 3,4 %.
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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 het afgelopen jaar hebben er geen grote veranderingen in de gebouwen plaatsgevonden. 

In de zorg- en vastgoedstrategie zijn de toekomstplannen m.b.t. de gebouwen uitvoerig beschreven. 

In paragraaf 6.2 zijn de highlights van de toekomstplannen weergegeven. 

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/polszenders 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 zorgplan.   

Ontwikkelingen per locatie 

Maranatha
1. Als gevolg van COVID-19 is het gebruik van (beeld)bellen toegenomen. Er worden verschillende   

 devices aangeboden waar cliënten gebruik van kunnen maken. Dit wordt gewaardeerd. We zien  

 dat echtparen die niet meer bij elkaar kunnen wonen op deze manier samen de dag afsluiten   

 of cliënten sneller via beeldbellen contact leggen met hun netwerk. Voor de pandemie was dit  

 minder gebruikelijk. 

2. Vergaderen/ collegiaal overleg op afstand is toegenomen als gevolg van de maatregelen. Dit wordt  

 effectief en efficiënt ervaren. Zeker voor afstemming rond organisatie brede thema’s. Het live  

 vergaderen wordt nog steeds als het meest verbindend ervaren.

3. De inventarisatie om over te gaan naar een digitaal systeem voor toedieningsregistraties van  

 medicatie is voortgezet. Net als bij Elim zal er gebruik worden gemaakt van Medimo. Door COVID-19  

 heeft de implementatie in 2020 niet plaatsgevonden maar zal naar verwachting in mei 2021  

 plaatsvinden. 
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Elim:
1. Ontwikkeling 1 en 2 zoals deze bij Maranatha zijn beschreven, zijn ook van toepassing bij Elim. 

2. Een cliënt had de wens om de deur open te kunnen doen voor haar bezoek. Er is een elektrische   

 deurdranger geplaatst zodat dit mogelijk is. De eigen regie van de cliënt wordt vergroot en voor het  

 personeel betekent dat zij hier niet bij hoeven te faciliteren.

Als gevolg van de COVID-19 pandemie is het belang nogmaals benadrukt om onze medewerkers op

ICT gebied zo optimaal mogelijk te ondersteunen. Om deze reden is er in 2020 uitvoerig aandacht

besteed aan het opstellen van een projectplan om processen rondom ICT thema’s binnen organisatie

te optimaliseren.

In 2020 is er gewerkt aan een IT strategie. De IT organisatie is in kaart gebracht met behulp van

het ‘IT-huis’ (Zie afbeelding).

Functionaliteit

In
fo

rm
at

ie

Opera
tie

Techniek

St
u

ri
n

g

Per ‘bouwsteen’ van het huis zijn verbeterpunten 

en aanbevelingen geformuleerd, die zijn vertaald in 

verschillende deelprojecten en zijn uitgezet in de tijd  

in een gedetailleerde roadmap. 

Hieronder zijn drie van deze thema’s weergegeven die 

direct van toepassing zijn op de kwaliteit van zorg voor 

onze cliënten. Deze informatie laat zien waar we nu 

staan en waar we heen willen. 

IT organisatie Sirjon (IT-huis)
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70%

Wifi

Door de wifi op locaties te verbeteren, zorgen we voor een  

veilig en stabiel netwerk. In 2019 zijn we al begonnen om  

de wifinetwerken op locatie te verbeteren. Op een aantal  

locaties moet dit nog gebeuren. Dit doen we voor de zomer.

20%

20%

We gaan de ICT optimaal inrichten om jullie als zorgmedewerkers 

te ondersteunen in jullie dagelijkse werk met Office 365, InSite, 

het rooster en het ECD. Er is al een vacature uitgezet om 

de servicedesk uit te breiden, waardoor we jullie beter van dienst 

kunnen zijn. In verband met het belang van ICT in de toekomst 

verstevigen wij onze ICT-organisatie en hebben we ook een 

vacature uitgezet voor een IT-adviseur met het doel dat onze 

ICT-systemen goed functioneren en toekomstgericht zijn.

We gaan actiever nadenken over innovaties. Innovaties om jullie 

werk gemakkelijker te maken en beter te ondersteunen en om 

mee te gaan met de nieuwe ontwikkelingen in de zorg. Er is een 

vacature uitgezet voor een IM-adviseur (adviseur informatie-

management) met als extra aandachtsgebied innovatie. 

Die nieuwe collega gaat samen met de aanspreekpunten per 

gebied kijken waar behoefte aan is in de zorg en wat wij hier als 

organisatie mee kunnen. Voorbeelden van innovatie zijn:  

MijnEigenPlan, Robot James en hals- en sensorbellen.

IT Organisatie inrichting & Service inrichting

Innovatie en Technologie
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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. 

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. 
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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.

Vanuit onderaannemerschap wordt bij Elim en Maranatha de wijkverpleging ingekocht bij 

RST Zorgverleners en uitgevoerd door onze eigen medewerkers. 

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 

Maranatha en Elim.  

SVRO, 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 plaats-

gevonden en stond op de agenda in 2020. Als gevolg van COVID-19 is het cliënttevredenheids- 

onderzoek verplaatst naar 2021. Via Zorgkaart Nederland zijn er wel cliëntoordelen verzameld. 

De resultaten zijn hieronder weergegeven. 

Rapportage SVRO

Gemiddeld cijfer

9.0

Periode: 1 jan. 2020 - 31 dec. 2020

Geverifieerde waarderingen

0
Waarderingen totaal

21

8.1.1 Resultaten Zorgkaart Nederland 

Locatie 2020 2019

Maranatha 

in Rijssen

In 2020 waren er in totaal 10 waarderingen 

gegeven bij met een 8,6 als gemiddelde 

beoordeling. 

Door 90% wordt deze locatie aanbevolen.

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.

Elim in 

Barneveld

In 2020 waren er in totaal 11 waarderingen 

gegeven bij met een 9,4 als gemiddelde 

beoordeling. 

Door 100% wordt deze locatie aanbevolen.

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.

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. 

43



8.1.2 Vergelijking resultaat Maranatha en Elim met de sector 

Waarderingscijfer per onderdeel
Sector verpleeghuizen en verzorgingshuizen

Accommodatie

Afspraken

Kwaliteit_van_leven

Luisteren

Medewerkers

Verpleging

01-01-2020 - 31-12-2020

SVRO

8.5 

Sector

8.9 

9.4 

9.2 

9.4 

8.8 

8.2 

8.2 

8.2 

8.1 

8.5 

8.3 

8.1.3 Reflectie 

In 2019 was het volgende verbeterinitiatief geformuleerd door Maranatha en Elim: 

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

Bij Elim is vanaf 2019 in de evaluatiecyclus van de zorgplanbespreking 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. Organisatie breed wordt 

het gesprek gevoerd hoe we, naast Zorgkaart Nederland, kort cyclisch onze cliënttevredenheid kunnen 

meten. 

Het voorstel van de Mangers zorg is om het cliënttevredenheidsonderzoek te koppelen aan de cyclus  

van de zorgplanbespreking. In 2020 zijn er minder waarderingen op Zorgkaart Nederland 

achtergelaten dan in 2019. Door de pandemie heeft de focus minder gelegen te vragen een 

waardering achter te laten op Zorgkaart Nederland. Managers zorg en EVV-ers hebben 

tijdens de pandemie nauw contact gehad met de cliënt en het netwerk van de cliënt om 

zoveel mogelijk aan te blijven sluiten bij de hulpvraag van de cliënt.  
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9.  Conclusie en vooruitblik  

In 2019 stond het (door)ontwikkelen en toepassen van integrale persoonsgerichte zorg centraal. 

In 2020 is deze ontwikkeling ondanks en in een aantal gevallen mogelijk dankzij de COVID-19 

pandemie, voortgezet. 

Met de uitvoering van de doelen en verbeterinitiatieven uit de Kwaliteitsplannen van 2020 is een 

verdere verankering van de in 2019 behaalde kwaliteit bewerkstelligd.

Voorbeelden van ontwikkeling zijn: 

• Er is aandacht voor de dagelijkse, persoonsgerichte zorg middels het gebruik van de ADL-kaart;

• Er is een professionaliseringsslag gemaakt t.a.v. de houding en interventies van medewerkers bij   

 cliënten met onbegrepen gedrag. Er worden vaker externe specialisten ter consultatie ingezet zoals  

 een arts GGZ of een CCE Traject13;

• Het dagactiviteitenprogramma is geëvalueerd en sluit meer aan bij de persoonlijke behoeften van  

 de client;

• De kwaliteit t.a.v. wondbehandeling is naar een hoger niveau gebracht;

• Er wordt steeds meer gewerkt conform de Wet zorg en dwang. Afstemming en structureel    

 overleg komt op gang en bewustwording groeit;

• Er is uitgebreid aandacht geweest voor hygiëne- en Infectiepreventie. Het bewustzijn om hier  

 in de praktijk zorgvuldig uitvoering aan te geven is gegroeid bij medewerkers;

• Palliatieve zorg is verder ontwikkeld en zal in 2021 nog verder doorontwikkelen. Locaties zijn meer   

 ingericht om deze zorg te bieden;

• De samenwerking met zorgorganisaties is tijdens de pandemie geïntensiveerd. 

Een aantal doelen uit de Kwaliteitsplannen 2020 zijn openomen in het Kwaliteitsplan 2021, 

ter continuering en doorontwikkeling. 

13 Zie: Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (VVT) | CCE (Centrum voor Consultatie en Expertise)
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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

HKM-er:  Hygiëne Kwaliteitsmedewerker
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Aantal meldingen per kwartaal, type, team en cliënt
1. Aantal MIC Meldingen per Maand

Aantal meldingen per kwartaal, type, team en cliënt
1. Aantal MIC Meldingen per Maand

2. Type incident

2. Type incident

Medicatie

Vallen

Ongewenst gedrag, agressie, ...

Apparatuur en hulpmiddelen

Overig

Communicatie, documentatie...

Verzorging en behandeling

Seksueel ongewenst gedrag

328

178

0

52

49

25

2

80

60

40

80
72

54

46

50

39

53

61

49

39

53

41

Medicatie

Vallen

Overig

Apparatuur en hulpmiddelen

Ongewenst gedrag, agressie, ...

Verzorging en behandeling

80

60

40

76

56
54

35
333231

49

56

62

47

34

2

1

196

50

20

7

5

200

0 200

287

Bijlage 1: MIC-meldingen 2020

MIC-meldingen Maranatha en Elim  

Figuur 1 geeft het totaal aantal MIC meldingen van Maranatha in 2020, per type incident/ categorie 

weer. Figuur 2 van Elim.  

Figuur 1: Maranatha

Figuur 2: Elim
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Bijlage 2:  
Overzicht verbeterinitiatieven uit Kwaliteitsplan 2020

In deze bijlage is een overzicht weergegeven van de verbeterinitiatieven uit het Kwaliteitsplan 2020 

Maranatha en Elim. 

Verbeterinitiatieven 2020 - Maranatha 

Verbeterinitiatief 1: Extra nachtdiensten

Doelstelling: Voldoende toezicht en zorg tijdens de nachten.

Effect voor cliënt: Meer veiligheid.

Financiering: De financiering wordt t.l.v. de extra financiële middelen ‘Thuis in het Verpleeghuis’ 

aangevraagd. De kosten worden ten laste gebracht van de 85% inzet extra zorgpersoneel.

Verbeterinitiatief 2: Activiteitenbegeleiding

Doelstelling: Bewoners ervaren de dagbesteding als zinvol en kunnen hun activiteiten invullen 

zoals zij dat willen. 

Effect voor cliënt: Keuze aan welke activiteiten ze willen deelnemen. Activiteiten die aansluiten 

bij verschillende doelgroepen. Mogelijkheid voor individuele activiteiten voor bewoners die daar baat 

bij hebben. 

Verbeterinitiatief 3: Wondbehandeling

Doelstelling: De wondbehandeling wordt naar een hoger niveau gebracht.

Effect voor de cliënt: Goede zorg en actuele kennis t.a.v. wondbehandeling.

Financiering: De financiering wordt t.l.v. de extra financiële middelen ‘Thuis in het Verpleeghuis’ 

aangevraagd. De kosten worden ten laste gebracht van de 85% inzet extra zorgpersoneel.

Verbeterinitiatief 4: Extra verzorgenden voor uitjes

Doelstelling: Bewoners die 24/7 verzorgende- of verpleegkundige zorg nodig hebben krijgen 

de mogelijkheid om mee te gaan met uitjes omdat personeel mee gaat.

Effect voor de cliënt: Alle bewoners kunnen meedoen met de activiteiten die buiten Maranatha 

georganiseerd worden.

Financiering: De financiering wordt t.l.v. de extra financiële middelen ‘Thuis in het Verpleeghuis’ 

aangevraagd. De kosten worden ten laste gebracht van de 85% inzet extra zorgpersoneel.

Verbeterinitiatief 5: Medicatieveiligheid

Doelstelling: Het medicatieproces wordt zo georganiseerd dat fouten zo veel mogelijk worden 

voorkomen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van digitale systemen die risico’s verminderen, zoals 

digitaal aftekenen van medicatie. 

Effect voor cliënt: Veilige zorg door het voorkomen van vermijdbare medicatiefouten. 

Financiering: De financiering wordt t.l.v. de extra financiële middelen ‘Thuis in het Verpleeghuis’ 

aangevraagd. De kosten worden ten laste gebracht van 15% innovatie. 
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Verbeterinitiatief 6: Omgaan met onbegrepen gedrag

Doelstelling: Medewerkers zijn toegerust in het herkennen van en reageren op onbegrepen gedrag. 

Effect voor cliënt: Goede begeleiding en interventies op onbegrepen gedrag.

Financiering: De financiering wordt t.l.v. de extra financiële middelen ‘Thuis in het Verpleeghuis’ 

aangevraagd. De kosten worden ten laste gebracht van 15% innovatie. 

Verbeterinitiatief 7: Scholing wondverpleegkundige

Doelstelling: Er wordt een medewerker opgeleid met expertise op het gebied van wondbehandeling.

Effect voor de cliënt: Goede zorg en behandeling t.a.v. wondbehandeling.

Financiering: De financiering wordt t.l.v. de extra financiële middelen ‘Thuis in het Verpleeghuis’ 

aangevraagd. De kosten worden ten laste gebracht van 15% innovatie. 

Verbeterinitiatieven 2020 - Elim 

Verbeterinitiatief 1: Welzijnsmedewerker op PG afdeling Oase

Doelstelling: Welzijnsmedewerker op afdeling Oase.

Effect voor de cliënt: Naast het wonen en leven op de Oase krijgt welzijn een waardevolle plaats.

Financiering: De financiering wordt t.l.v. de extra financiële middelen ‘Thuis in het verpleeghuis’ 

aangevraagd. 

Verbeterinitiatief 2: Activiteitenbegeleider Verpleeghuis Elim

Doelstelling: De bewoners kunnen in Elim deelnemen aan zinvolle dagbesteding en 

kunnen aan activiteiten meedoen als zij dat kunnen en willen.

Effect voor de cliënt: Keuze voor de bewoner om aan diverse activiteiten te kunnen deelnemen &                                                             

Activiteiten die aansluiten bij de verschillende doelgroepen binnen Elim.

Financiering: De financiering wordt t.l.v. de extra financiële middelen ‘Thuis in het verpleeghuis’ 

aangevraagd. 

Verbeterinitiatief 3: Deskundigheidsbevordering psychiatrische problematiek ouder wordende bewoner

Doelstelling: Bij medewerkers is kennis aanwezig en zijn vaardigheden zichtbaar aanwezig om 

bewoners met psychiatrische problematiek te benaderen, te begeleiden en te ondersteunen.

Effect voor de cliënt: De bewoner ontvangt van de medewerkers de juiste begeleiding rondom zijn 

of haar psychiatrische problematiek.

Financiering: De financiering wordt t.l.v. de extra financiële middelen ‘Thuis in het Verpleeghuis’ 

aangevraagd. 
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Bijlage 3: Onvrijwillige zorg

In deze bijlage is de informatie opgenomen van de onvrijwillige zorg in de periode 

juli t/m december 2020. 

Figuur 1 toont het aantal unieke cliënten op wie de onvrijwillige zorg is toegepast in 

juli t/m december 2020. 

Locatie Totaal aantal cliënten Aantal cliënten bij 

wie onvrijwillige 

zorg is toegepast

Aantal cliënten bij wie onvrijwillige zorg is 

toegepast ten opzichte van aantal cliënten 

bij wie dit niet is toegepast in percentages

Maranatha 123 1 0,8%

Elim 65 2 3,08%

Totaal 188 3 1,5%

Figuur 2 toont per vorm van onvrijwillige zorg de verhouding van het aantal cliënten dat die vorm van 

onvrijwillige zorg heeft ontvangen, ten opzichte van het totaal aantal cliënten dat onvrijwillige zorg 

heeft ontvangen.

Vorm van onvrijwillige zorg Subvorm Totaal aantal toepassingen Aantal cliënten

Beperken van bewegingsvrijheid Mechanische fixatie

Overig

0

0

1

2

Beperken van bewegingsvrijheid, Mechanische fixatie: 1 x Elim

Beperking van bewegingsvrijheid, Overig: 1 x Elim en 1 x Maranatha. 

Figuur 3 toont een overzicht van de  onvrijwillige zorg weergegeven, behorend bij bijlage uit Artikel 5 

van de Regeling zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijke gehandicapte cliënten. 

Maranatha Elim

Totaal aantal cliënten dat onvrijwillige zorg heeft ontvangen gedurende 

de betreffende periode (zowel binnen als buiten de locatie) 
1 2

1. Aantal cliënten dat is opgenomen op grond van een rechtelijke machtiging 

(RM) en onvrijwillige zorg heeft ontvangen
0 0

2. Aantal cliënten dat is opgenomen op grond van een Inbewaringstelling (IBS) 

en onvrijwillige zorg heeft ontvangen
0 0

3. Aantal cliënten dat is opgenomen op grond van een rechtelijke machtiging 

die is afgegeven door de strafrechter (artikel 2.3 Wfz) en onvrijwillige zorg heeft 

ontvangen. 

0 0

4. Aantal cliënten dat is opgenomen op basis van een besluit tot opname en 

verblijf van het CIZ (art. 21 Wzd) en onvrijwillig zorg heeft ontvangen.
0 0

5. Aantal forensische cliënten dat is opgenomen op grond van hoofdstuk 3a Wzd 

en onvrijwillige zorg heeft ontvangen. 
0 0

Figuur 1

Figuur 2
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6. Aantal cliënten dat op basis van vrijwilligheid verblijft maar wel onvrijwillige 

zorg heeft ontvangen
0 1

7. Aantal cliënten dat onvrijwillige zorg in onvoorziene situaties als bedoeld in 

artikel 15 Wzd heeft ontvangen
1 1

8. Aantal cliënten dat niet in de locatie verblijft, maar wel onvrijwillige zorg heeft 

ontvangen die vanuit zijn locatie is verleend. 
0 0

Totstandkoming analyse 

De Wzd-functionarissen, Managers zorg en een aantal zorgverantwoordelijken in de rol van EVV-er 

hebben allen bijgedragen aan de totstandkoming van de analyse zoals deze in paragraaf 3.2.4 is 

weergegeven. Als organisatie vinden wij het belangrijk om actief in verbinding te blijven met elkaar 

en vanuit verschillende disciplines te werken om de Wzd zorgvuldig en consequent toe te passen 

binnen onze organisatie. 

De Raad van Bestuur is regelmatig op de hoogte gebracht van de voortgang van de implementatie 

en heeft actief meegedacht. 

De Centrale Cliëntenraad (CCR) en de Raad van Toezicht is in de achterliggende periode in grote lijnen 

meegenomen in de ontwikkelingen rondom de implementatie van de Wzd. De CCR o.a. bij het 

aanstellen van de Wzd-functionarissen en het overzicht van locaties en accommodaties. In 2021 zullen 

de Wzd-functionarissen een update geven aan de Raad van Toezicht van de status quo op dat moment. 

Figuur 3
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Bijlage 4: PREZO VV&T 

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. 

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?
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