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Aandacht  

 

God zegt: Ik zie jou 

Ik geef je alle tijd 

Ik luister 

Ik ben erbij 

hoe voelt dat… 

 

aandacht 

voor elkaar 

geeft ruimte 

maakt dat je je gezien voelt 

je weet dat je ertoe doet 

 

aandacht 

is een groot cadeau 

er gebeuren dingen in stilte 

waar je misschien niet aan dacht 

 

aandacht 

maakt jou anders 

en alles wat je aandacht geeft 

groeit 
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Kwaliteit in 2019 

 

In het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg staat het continu leren en verbeteren van kwaliteit centraal. 
Een belangrijke manier om het werken daaraan inzichtelijk te maken, is het opstellen van een 
kwaliteitsplan en verslag.  

Voor Moriahoeve is het vanzelfsprekend dat er gewerkt wordt aan kwaliteit. In dit kwaliteitsplan 
nemen wij u graag mee in de plannen voor 2019. In dit plan beschrijft Woonzorgboerderij Moriahoeve 
haar beleid en de ontwikkelingen met betrekking tot de kwaliteit. Het betreft de zorg binnen de 
woningen Gilboa, Karmel, Amana en Jiftha en de dagbesteding Rafidim en het Ont-moetingscentrum 
de Kersentuin.  

In dit plan zijn de verbeterpunten opgenomen vanuit het kwaliteitsverslag 2018. Ook de doelstellingen 
voor 2019 vanuit het meerjarenbeleidsplan 2019-2022 zijn in dit plan opgenomen.  

Het jaar 2019 kenmerkt zich door het thema ‘Aandacht’; Onze eerste aandacht gaat uit naar de 
belevingsgerichte zorg voor de bewoners en deelnemers. Daarnaast ook de aandacht voor de 
professionele medewerker die voldoende ondersteuning vanuit de organisatie moet krijgen om de 
juiste zorg te kunnen verlenen. Maar ook aandacht voor elkaar, in 2019 willen we leren van elkaar 
door te reflecteren en te kijken naar de punten die aandacht vragen en verdienen! 

Het kwaliteitsplan is ter advisering voorgelegd aan het Managementteam, de Raad van Toezicht, de 
Ondernemingsraad, de Cliëntenraad, de Specialist Ouderengeneeskunde, de werkgroep Kwaliteit en 
het Lerend Netwerk.  
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1. Persoonsgerichte zorg en ondersteuning  

 

Organisatie 

Moriahoeve levert op basis van de WLZ (Wet Langdurige Zorg) professionele en belevingsgerichte zorg 
aan 37 (oudere) mensen met dementie in een landelijke omgeving. Daarnaast wordt er diverse 
dagdelen activiteiten en zorgondersteuning aangeboden bij het Dagactiviteitencentrum en het       
Ont-moetingscentrum. Moriahoeve onderscheidt zich door tegemoet te komen aan de vraag naar 
kwalitatief goede zorg en begeleiding vanuit een Christelijke identiteit en haar unieke locatie.  

‘U wordt hier gezien!’ 

‘U wordt hier gezien!’; dit is het vertrekpunt van Moriahoeve in de verbinding tussen de bewoner, 
familie/mantelzorgers en de medewerkers. Hierbij staat de eigen regie en welbevinden van de 
bewoners centraal. Medewerkers worden in 2019 gecoacht om zoveel mogelijk de persoonlijke 
wensen en behoefte centraal te stellen bij het uitvoeren van de zorgverlening.  

 

Bewonersgerichte zorg 

In 2018 heeft Moriahoeve het Nedap ECD-systeem geïmplementeerd. In dit systeem is het volledige 
pakket rondom de zorg van de bewoners vastgelegd. Hierdoor is de privacy nog beter gewaarborgd.  
Het papieren dossier is in december 2018 volledig overgegaan naar het digitale dossier. Medewerkers 
zijn geschoold om samen met de bewoners een zorgplan te maken die echt passend is bij de meest 
actuele zorgvraag. Ook het methodisch werken is in deze scholing meegenomen. In 2019 zal deze 
manier van werken meer verdieping moeten krijgen. Ook zullen de medewerkers dit jaar blijvend 
gecoacht moeten worden om goed met het systeem te kunnen werken zodat het goed werkbaar is en 
passend bij de meest actuele zorgvraag van de bewoners en bezoekers. 

 ‘Medewerkers gaan een verdiepingsslag maken met het nieuwe digitale zorgplan’ 

In 2019 willen we ons ook blijven richten op de individuele zorg rondom de bewoners. De 
contactpersoon zal samen met de andere medewerkers blijven zoeken naar de persoonlijke wensen 
vanuit het levensverhaal van de (nieuwe) bewoners om zo de juiste zorg op maat te kunnen geven.  
De  pastoraal werker maakt zoveel mogelijk samen met de bewoner dit levensverhaal. 

‘Meer coaching en ondersteuning voor het organiseren van individuele activiteiten’ 

Ook de twee activiteitencoaches die in het achterliggende jaar binnen Moriahoeve zijn gestart bieden 
meer gerichte aandacht en ondersteuning voor de individuele en groepsactiviteiten voor de 
bewoners. In 2019 zullen zij zich nog meer gaan richten op het coachen en ondersteunen van de 
zorgmedewerkers bij het organiseren en begeleiden van de individuele activiteiten voor de bewoner.  

 

Professionele ontwikkeling  

Medewerkers moeten passend geschoold en getraind worden om kwalitatief goede zorg te kunnen 
geven aan bewoners met dementie. Ook in 2019 willen we opnieuw medewerkers gaan scholen voor 
de GVP (gespecialiseerd Verzorgende PG) en GHP (gespecialiseerd Helpende PG) opleiding.   

‘kennis en inzicht over dementie wordt verder uitgebreid’ 

Deze opleiding biedt de medewerkers extra kennis en inzicht over de diverse vormen van dementie en 
andere psychogeriatrische aandoeningen.  
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2. Wonen en welzijn 

 

Organisatie 

Woonzorgboerderij Moriahoeve is een professionele en belevingsgerichte zorgaanbieder, die vanuit 
christelijke bewogenheid zorg verleent op het platteland van de Utrechtse Heuvelrug en de Gelderse 
Vallei. Dit betreft de volgende vormen van zorg: 

▪ Kleinschalige woonvorm met zorg voor mensen met dementie 

▪ Dagactiviteiten voor mensen die een dagstructuur wensen of nodig hebben 

▪ Dementiezorg en advies plus individuele begeleiding thuis 

▪ Kennisoverdracht op gebied van dementie voor belanghebbenden 

Daarbij is Woonzorgboerderij Moriahoeve ruim opgezet. De ruimte tussen de huizen doet denken aan 
een ouderwets hofje en de ruime binnentuin nodigt uit om naar buiten te gaan en rond te wandelen 
langs de bloembakken, moestuin, dieren en de fruitbomen in de beweegtuin. 

‘ontmoeten zonder moeten’ 

Op de Dagactiviteiten en in het Ont-moetingscentrum verwachten we mensen die op zoek zijn naar 
een gezellige en zinvolle dagbesteding. Met name als een dag thuis hen zwaar valt of als het teveel 
wordt voor degene die om hen heen staan. In het ontmoetingscentrum komen ook bezoekers die in 
het reguliere verenigingsleven wat moeilijker aansluiting kunnen vinden. Voor het komende jaar 
verwachten we weer een groei van het aantal deelnemers op het ontmoetingscentrum.  

‘samen zoeken naar verantwoorde zorg’ 

Door de huidige techniek kunnen we binnen Moriahoeve als het nodig is gebruik maken van domotica. 
Op deze manier kunnen we de veiligheid van de bewoners nog waarborgen. Hierbij kunt u denken aan 
een sensor of optiseat. Wij zoeken met de contactpersoon naar de juiste mogelijkheden om de zorg 
verantwoord en veilig te houden. De afspraken die wij maken worden afgestemd met de familie en 
vastgelegd en geëvalueerd in het zorgleefplan.  

 

Bewonersgerichte zorg 

De verzorgenden en helpenden richten zich vooral op het geven van kwalitatief goede zorg voor de 
bewoners op de woning zelf. Zij verlenen zorg aan de hand van de 4 domeinen die opgesteld zijn in 
het zorgleefplan van de bewoners. In deze domeinen richten zij zich op de goede lichamelijke en 
geestelijke zorg en het goede welbevinden in de woning zelf. In de woning heeft iedere bewoner een 
eigen privéruimte en gezamenlijke grote huiskamer, eetkamer en keuken. Iedereen kan genieten van 
de grote binnentuin en het eigen overdekt terras. 

‘doordat mijn persoonlijke wensen centraal staan voel ik mij meer thuis’ 

Naast het team van de betreffende woning hebben ook de pastorale werker en de activiteitencoaches 
aandacht voor zingeving. Zij hebben tijd voor individuele activiteiten en gesprekken over de zingeving 
van het leven. Ook kunnen de bewoners deelnemen aan de Bijbelkring, de zondagse viering en het 
grote aanbod van groepsactiviteiten en uitstapjes. Van elke bewoner worden de specifieke wensen in 
kaart gebracht zodat zij zich zoveel mogelijk thuis zullen voelen in deze omgeving.  

In 2019 zal er gewerkt worden aan de verbinding tussen de activiteitencoaches, vrijwilligers-
coördinator, pastoraal werker en de zorgverleners waardoor de verschillende disciplines nog meer een 
aanvulling op elkaar zijn in het gehele zorgproces. Om de samenwerking te bevorderen is het 
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belangrijk dat men op de hoogte is van elkaars doelen en de voortgang hiervan. In Nedap is voor deze 
medewerkers een eigen rapportage-icoon aangemaakt zodat ook zij kunnen rapporteren in het 
zorgplan van de bewoner. Op deze wijze wordt de zorgverlening meer geïntegreerd en de 
samenwerking gestimuleerd. 

                                   ‘meer samenwerking en communicatie’ 

Moriahoeve heeft ook bewust aandacht voor de juiste voeding en voedingsbeleving. Voor de 
doelgroep ouderen met dementie is een gezonde en vers gekookte maaltijd belangrijk voor de juiste 
bron aan voedingsstoffen. Er is in de woning bewust aandacht voor de persoonlijke wensen en 
herkenbare gerechten. In het achterliggende jaar is er een grote nieuwe kas geplaatst naast de 
moestuin waardoor het eigen aanbod van eigen groente en fruit is nog groter. 

‘samen de maaltijden bereiden waarbij de persoonlijke wensen centraal staan’ 

Medewerkers worden gestimuleerd om bewoners bewust te betrekken bij het bereiden de maaltijden 
en de wensen van de bewoners hierbij centraal te stellen. 

 

Professionele ontwikkeling 

Om goede zorg te kunnen verlenen vindt Moriahoeve het belangrijk dat medewerkers weten waar 
hun kracht ligt of waar ze nog hulp bij nodig hebben. In 2019 willen we extra aandacht gaan besteden 
aan het reflecteren van hun eigen handelen en het evalueren van de zorgmomenten.  

‘In 2019 gaan we bewust aan de slag met reflecteren en evalueren’ 

Ook binnen de cliëntenraad wordt er bewust gekeken naar de zorgverlening van Moriahoeve. Tijdens 
de familieavonden zal er het komende jaar weer bewust gelegenheid zijn om verbeterpunten aan te 
dragen. Om de bereikbaarheid van de cliëntenraad te bevorderen zal er in de nieuwsbrieven naar de 
familieleden het komende jaar meer aandacht besteed worden aan de verschillende vormen waarop 
de cliëntenraad benaderd kan worden.  

‘Mantelzorgers en vrijwilligers zijn niet meer weg te denken’ 

Naast de medewerkers zijn de mantelzorgers en vrijwilligers niet meer weg te denken uit onze 
organisatie. Zij vervullen een bijzondere en gewaarde rol. Samen met hen kunnen wij tegemoet 
komen aan de persoonlijke wensen en behoeften van de bewoners. In 2019 zal de rol van de 
vrijwilligerscoördinator belangrijker worden. Het doel is om het aantal vrijwilligers te verdubbelen de 
uren van de vrijwilligerscoördinator uit te breiden om dit goed te kunnen organiseren.  
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3.   Veiligheid 

 

Organisatie 

Binnen Moriahoeve houdt de werkgroep veiligheid zich bezig met de veiligheid van de bewoners en 
medewerkers. In deze werkgroep zit een medewerker vanuit elk team. Zij doen elke maand 
veiligheidsrondes door de organisatie, tijdens deze rondes inventariseren zij risico’s en zo nodig 
worden deze opgepakt. Ook de bewustwording onder de andere medewerkers wordt door deze 
werkgroep leden onder de aandacht gebracht tijdens de teamoverleggen. Binnen de organisatie zijn 
twee (geschoolde) preventiemedewerkers verantwoordelijk voor de preventie en het arbobeleid.  

‘Gezond werken in de zorg is ons doel’ 

In 2019 zullen zij zich vooral richten op de uitvoering van de RIE en het ‘gezond werken in de zorg’ 
waarbij de aandacht zal liggen op de fysieke en mentale werkbelasting van de medewerkers.  

Bewonersgerichte zorg 

Moriahoeve streeft ernaar dat elke bewoner de juiste medicatie en op het juiste moment krijgt 
toegediend. Medewerkers werken volgens de ‘veilige principes’ en er wordt veel aandacht besteed 
aan het voorkomen van medicatiefouten en valincidenten.  

‘(bijna-)incidenten moeten goed opgepakt en geëvalueerd worden’ 

Om goed inzicht te krijgen van de (bijna) incidenten is er een MIC-formulier waarop  medewerkers 
incidenten kunnen melden. In 2019 zal er weer actief gestuurd worden op het invullen van deze 
formulieren bij het signaleren van (bijna) incidenten. Op deze manier verwacht de werkgroep 
veiligheid een goed overzicht te krijgen van de (bijna-) incidenten zodat deze beter opgepakt en 
geëvalueerd worden om de veiligheid van de bewoners te verhogen.  

‘het signaleren van de risico’s zal steeds meer een vanzelfsprekend onderdeel worden’ 

Het signaleren van de risico’s zoals; huidletsel, mondproblemen, eenzaamheid, etc. zal steeds meer 
een vanzelfsprekend onderdeel van het werk van de verzorgenden gaan worden. Medewerkers zullen 
in 2019 tools (o.a. app risicosignalering) aangereikt krijgen om de risico’s goed op te kunnen pakken.  

De medewerker stemt met de bewoner en zijn/haar eerst contactpersoon de zorg af die in het 
zorgplan wordt opgenomen.  In sommige gevallen moet er een vrijheidsbeperkende maatregel 
worden toegepast om een groter risico te voorkomen.  

Per 1 januari 2020 gaat de Wet zorg en dwang gaat van kracht. Het uitgangspunt bij het gebruik van 
vrijheidsbeperkende maatregelen is het principe: ‘Nee, tenzij’. Dat betekent dat zorgverleners in 
principe géén vrijheidsbeperking - of ‘onvrijwillige zorg’ - mogen toepassen, tenzij er ernstig nadeel 
ontstaat voor de bewoner of zijn omgeving. Onvrijwillige zorg is de allerlaatste optie.  

‘bij het gebruik van vrijheidsbeperkende maatregelen is het principe: ‘Nee, tenzij’ 

De Wet zorg en dwang gaat uit van verschillende stadia in het besluitvormingsproces. In 2019 willen 
we medewerkers gaan inwerken op het gebruik van het stappenplan, gebaseerd op de Wet zorg en 
dwang, die helpt bij een zorgvuldige afwegen bij het toepassen van onvrijwillige zorg. Het stappenplan 
is in 2019 nog niet verplicht maar het kan al wel helpen om het proces zorgvuldig aan te pakken. 
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Professionele ontwikkeling 

Medewerkers worden twee jaarlijks BIG-geschoold om bevoegd en bekwaam te blijven. In het vierde 
kwartaal van 2018 en het eerste kwartaal van 2019 heeft Moriahoeve de medewerkers door  
e-learning en praktijktoetsing geschoold. Ook wordt er jaarlijks instructie gegeven voor het juiste 
gebruik van tilhulpmiddelen. Jaarlijks vindt de verplichte BHV scholing plaats voor alle verzorgenden 
en nachtdienstmedewerkers. 

‘scholing door zowel e-learning als praktijktoetsing’ 

Binnen de organisatie worden medewerkers gewezen op hun persoonlijke verantwoordelijkheid om 
hun deskundigheid goed bij te houden, waarbij Moriahoeve hen zoveel mogelijk faciliteert.  
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4. Leren en werken aan kwaliteit 

 

Organisatie 

In oktober 2018 heeft Moriahoeve opnieuw haar PREZO gouden keurmerk behaald. Door middel van 
een kwaliteitsmodel heeft Perspekt getoetst of wij de juiste kwaliteit van zorg geven, door een 
persoonlijke benadering en samenwerking met bewoners, gecombineerd met de juiste deskundigheid 
en professionaliteit. Een PREZO keurmerk is in onze ogen geen doel op zich. Moriahoeve wil in de 
eerste plaats persoonsgerichte en verantwoorde kwaliteitszorg leveren. Een blik van buiten helpt ons 
om dit aantoonbaar te maken. 

‘Wij willen ons gouden keurmerk behouden door kwalitatief goede zorg te geven’ 

In 2019 zal Perspekt onverwacht Moriahoeve bezoeken om te beoordelen of wij het gouden keurmerk 
nog waardig zijn. Met de werkgroep kwaliteit bewaken wij de kwaliteitseisen binnen de organisatie. 
Dit gebeurt door interne audits en het uitzetten van kwaliteitsverbeteringen in de teams.  

‘In 2019 richten we ons vooral op een goed werkbaar en bewonersgericht zorgplan’ 

In 2019 willen we vooral de aandacht richten op het goed inrichten en werken met het digitale 
zorgplan. Het moet een plan zijn wat gericht is op de individuele zorg voor de bewoner. Daarnaast 
moet het goed werkbaar zijn voor de medewerkers. Het methodisch en doelgericht werken worden in 
dit proces opgenomen om het werken met dit zorgplan te vereenvoudigen en zinvol maken. 
Medewerkers krijgen het komende jaar hierop extra scholing en begeleiding aangeboden.  

Bewonersgerichte zorg 

Organisaties kunnen van elkaar leren. Moriahoeve heeft samen met bestuurders van de 
zorginstellingen Maanderzand, Bethanië en Vreedenhoff een Lerend Netwerk opgezet. Zowel de 
bestuurders als de kwaliteitsmedewerkers hebben regelmatig overleg met hun netwerkgroep.  

‘Het lerend netwerk gaat op steeds onderwerpen samenwerken’ 

Zorginhoudelijke thema’s kunnen op deze manier gedeeld en verder uitgewerkt worden. De 
netwerkgroep kwaliteit zal in 2019 weer regelmatig bij elkaar komen om ervaringen te delen. Beide 
netwerkgroepen worden als meerwaarde ervaren en werken mee aan de juiste kwaliteit van zorg voor 
de bewoners.  

Voor het geven van de juiste zorg wordt, zo nodig, de kennis ingezet van andere deskundigen. De 
coördinerend verpleegkundigen hebben regelmatig contact met de huisarts, specialist 
ouderengeneeskundige, psycholoog, fysiotherapeut of ergotherapeut, e.a. om zorgvragen te 
bespreken of hun deskundigheid in te zetten.  

‘De rol van de specialist ouderen geneeskundige is steeds belangrijker’ 

De rol van de specialist ouderen geneeskundige is binnen Moriahoeve steeds belangrijker. Bij het 
opstellen en aanpassen van het zorgplan zal deze inzet ook steeds noodzakelijker worden. 
Medewerkers zullen gestimuleerd worden om deze professionele kennis in te zetten voor het zoeken 
naar de juiste begeleidingsvorm en ondersteuning bij het geven van de zorgverlening. 

 

 

 

 



11 
Woonzorgboerderij Moriahoeve Kwaliteitsplan 2019 

Professionele ontwikkeling 

Moriahoeve is trots op haar medewerkers en wil ook dat zij goed hun werk kunnen verlenen. Tijdens 
de dag van de zorg ontvangen zij naast een attentie ook een inhoudsvolle themadag. Ook in 2019 zal 
er weer een themadag georganiseerd worden waarbij het thema ‘Aandacht’ centraal zal staan.  
Er zullen tijdens deze dag inspirerende activiteiten aangeboden worden die de aandacht voor elkaar 
en voor de bewoner zullen bevorderen. 

‘Deskundigheidsbevordering door te leren van elkaar’ 

Om de deskundigheid van de medewerkers te blijven vergroten starten wij in 2019 met het 
organiseren van intervisiemomenten. Tijdens deze intervisiebijeenkomsten kunnen medewerkers 
problemen in kaart brengen en door middel van een goed intervisiemodel uitwerken. Op deze manier 
verwachten wij dat de medewerkers binnen hetzelfde vakgebied nog meer van elkaar kunnen leren.  

‘introductiebijeenkomsten voor de eenduidige manier van werken’ 

De zorg is blijvend in ontwikkeling. Ook Moriahoeve wil blijven ontwikkelen en wil haar medewerkers 
hier in meenemen. Iedere medewerker moet weten wat Moriahoeve verstaat onder professioneel en 
belevingsgericht werken. In 2019  gaan wij te starten met introductiebijeenkomsten voor nieuwe 
medewerkers waarbij iedere nieuwe medewerker eenduidig wordt geïnformeerd over het DNA van de 
organisatie.  
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5.    Leiderschap, governance en management 

 

Organisatie 

Moriahoeve hanteert een eenvoudige bottom-up structuur waarin ieder zijn eigen rol heeft. Er is 
bewust gekozen voor zo min mogelijk overhead zodat de financiën middelen zoveel mogelijk voor de 
bewoners worden ingezet. Er is ook gekozen voor zelf-organiserende teams. Hieronder valt het zelf 
organiseren van de zorg, de activiteiten, het budgetbeheer en de personele planning. Hiervoor 
hebben zij wel beleidskaders en randvoorwaarden gekregen. 

‘financiële middelen worden zoveel mogelijk voor de bewoners ingezet’ 

Binnen de organisatie worden de zorgteams aangestuurd door de drie verpleegkundig coördinatoren. 
Zij zijn verantwoordelijk voor het bewaken van de kwaliteit van de zorg en het coachen  van de 
medewerkers. In 2019 zullen zij zich gaan richten op een goede taakverdeling van de overstijgende 
taken zoals de werkgroepen en de overige aandachtsgebieden. Hierbij zal gelet worden op de 
kwaliteiten en het voorbeeldgedrag die elke coördinator binnen de organisatie heeft.  

‘Ook op leidinggevend niveau worden de kwaliteiten zo goed mogelijk ingezet’ 

De bestuurssecretaris richt zich op het ondersteunen en het zo nodig waarnemen van de bestuurder 
en het secretariaat waardoor deze solistische plekken in de organisatie minder kwetsbaar zijn. In 2019 
heeft zij de taak om de PDCA-cyclus inhoudelijk binnen de organisatie meer zichtbaar en werkbaar te 
maken en daarbij zal zij de coördinatoren ondersteunen bij de verschillende kwaliteitsprojecten.  

‘PDCA cyclus binnen de organisatie meer zichtbaar’ 

Goed bestuur en toezicht zijn belangrijke voorwaarden voor goede zorg binnen Moriahoeve. De Raad 
van Toezicht weet zich gebonden aan de zorgbrede Governancecode en hanteert de hierin 
geformuleerde uitgangspunten voor het verder professionaliseren van de organisatie. De Raad van 
Toezicht bestaat uit vier personen en houdt integraal toezicht op de algemene gang van zaken binnen 
Moriahoeve. Behalve de gebruikelijke onderwerpen zoals financiën, kwaliteit en veiligheid van zorg en 
personeelsbeleid zal de Raad zich in 2019 ook richten op de ontwikkeling van de eigen deskundigheid 
waarbij er regelmatig een zelfevaluatie zal worden uitgevoerd. Binnen de Raad van toezicht bereiken 
diverse zittende leden dit jaar hun zittingstermijn en zullen zij opnieuw moeten kiezen of ze een 
nieuwe periode in de raad willen deelnemen of zullen aftreden. 

Bewonersgerichte zorg 

Om de belangen van de bewoners te kunnen behartigen heeft Moriahoeve een betrokken 
cliëntenraad. De raad adviseert de directie van de Moriahoeve, gevraagd en ongevraagd. Er zal  
regelmatig overleg plaats vinden met de directie.   

‘cliëntenraad adviseert de directie gevraagd en ongevraagd’ 

De cliëntenraad zal het komende jaar weer een actieve rol krijgen tijdens de familiebijeenkomsten om 
hier de ‘goede gesprekken’ kunnen voeren met de familieleden en mantelzorgers over 
verbeterpunten voor de organisatie.  
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Professionele ontwikkeling 

Om de belangen van de medewerkers te kunnen behartigen heeft Moriahoeve een betrokken 
ondernemingsraad. Zij zoeken naar de juiste balans tussen zowel het medewerkersbelang als het 
organisatiebelang. Op deze wijze dragen zij bij aan het proces van de groei naar een volwassen 
organisatie. Daarnaast  streven zij naar een hoog kwaliteitsniveau van de zorg voor de bewoners.  

‘juiste balans tussen medewerkersbelang en organisatiebelang’ 

Ook hebben zij gericht aandacht voor de arbeidsomstandigheden, het werkklimaat, de arbeids-
verhoudingen en de arbeidsvoorwaarden van de medewerkers. Begin 2018 zijn er diverse OR-leden 
gewisseld. De ondernemingsraad heeft inmiddels een training gevolgd waarbij de Wet op de 
ondernemingsraden (WOR) is toegelicht en er tools zijn aangereikt om een goed te kunnen 
functioneren binnen de organisatie.  
 

In 2019 zal de ondernemingsraad weer actief meedenken aan de ontwikkeling van beleid en het 
scholingsaanbod. De ondernemingsraad heeft maandelijks overleg, waarbij de bestuurder ook een 
deel van deze vergadering aansluit, om elkaar op de hoogte te houden over de ontwikkelingen. 
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6. Personeelssamenstelling 

Organisatie 

Het groeiend tekort aan vakbekwame zorgverleners is niet alleen een landelijke zorg, maar is binnen 
Moriahoeve ook een steeds grotere uitdaging. Moriahoeve heeft  gelukkig de vacatures steeds weer 
kunnen invullen met gemotiveerd en deskundig personeel. De toenemende zorgzwaarte en de 
werkdruk maken dat Moriahoeve de formatie in 2019 ruimer zal gaan inzetten om de zorgvraag 
verantwoord op te kunnen pakken.  

‘Bij verzuim is goed contact met de medewerker belangrijk’ 

Het ziekteverzuimpercentage is het achterliggende jaar laag geweest, dit gaf reden tot dankbaarheid. 
Om dit te kunnen behouden vinden wij het belangrijk dat er goed contact is met de medewerker en er 
gezocht wordt naar de juiste opbouw van de huidige of re-integrerende taken waarbij er korte lijnen 
zijn met de bedrijfsarts. 

Om te weten wat iedere medewerker nodig heeft voor het goed uitvoeren van haar functie wordt er 
jaarlijks een functioneringsgesprek gevoerd. Tijdens dit gesprek wordt er gekeken naar de kwaliteiten 
van de medewerker en hoe deze ingezet kunnen worden binnen de organisatie. Ook kan er gezocht 
worden naar de juiste ondersteuning bij het uitvoeren van de taken.  

‘Huis van Werkvermogen versterkt de communicatie omdat de metafoor herkenbaar is’ 

De coördinatoren gebruiken hierbij het instrument het ‘Huis van Werkvermogen’. Deze methode 
beschrijft de zeven factoren die invloed hebben op de inzetbaarheid van werknemers. De methode 
legt de aanpak van duurzame inzetbaarheid uit aan de hand van die factoren. Bovendien versterkt het 
Huis de communicatie, omdat de metafoor voor medewerkers herkenbaar is. 

Bewonersgerichte zorg 

Wij streven in elke woning naar een huiselijk omgeving waar zowel de bewoner als zijn familie zich 
thuis voelt. Allereerst is dit hun huis. De medewerkers zijn daar aan het werk en te gast. Er staan vier 
grote woningen op het erf van Moriahoeve. In drie huizen wonen negen bewoners en in één huis 
wonen tien bewoners. Tijdens de dagdienst is er op elke woning een verzorgende, een helpende en 
een huishoudelijk medewerker om de zorg aan de bewoners te verlenen. In de avonddienst worden 
de verzorgende en helpende overgenomen door dezelfde deskundigheid. In de nacht wordt de zorg 
verleend door een verpleegkundige nachtdienst die ondersteund kan worden door een slaapdienst. Zij 
verlenen dan de zorg over de 4 woningen.  

‘De medewerker werkt in de woning en is hier te gast’ 

In verhouding wonen bewoners tegenwoordig korter binnen de Moriahoeve. Zij komen vaker met een 
hogere zorgzwaarte in de organisatie binnen. Dit zorgt voor een andere dynamiek binnen woning. 
Hiervoor is meer er begeleiding en verzorging nodig. Om voldoende ondersteuning te geven bij het 
bieden van de activiteiten heeft Moriahoeve twee activiteitencoaches aangenomen om te 
ondersteunen bij het organiseren van de individuele en groepsactiviteiten. Door de toenemende 
zorgzwaarte is ook het toezicht in de huiskamer een aandachtspunt geworden. In 2019 zullen we meer 
ondersteuning gaan inzetten in de huiskamer. De dienst van de huishoudelijke zorg zal met 
begeleidingsuren worden uitgebreid in de ochtenduren. 

‘Meer toezicht in de huiskamer zorgt voor verantwoorde zorg’ 

In 2019 zullen wij ook meer uren gaan inzetten op de begeleiding van nieuwe bewoners. De opstart 
van een nieuwe zorgvraag vraag veel extra werk en begeleiding om dit goed te organiseren. Door 
extra uren in te zetten in deze periode hopen wij dat de medewerker dit proces beter kunnen 
begeleiden en dat de bewoner zich sneller thuis zal voelen binnen de woning. 
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Professionele ontwikkeling 

In het opleidingsbeleid laat Moriahoeve duidelijk zien dat zij opleiden en deskundigheidsbevordering 
belangrijk vindt. Ook in 2019 is er weer een breed scholingsaanbod. Hieronder valt de BIG-scholing, 
deze verplichte scholing maakt dat de zorgmedewerkers bevoegd en bekwaam zijn voor het uitvoeren 
van de voorbehouden en risicovolle handelingen.  

Daarnaast zullen de verpleegkundigen en verzorgenden, waaronder de nachtdienstmedewerkers, in 
2019 allemaal de BHV- scholing gaan volgen. Zowel theoretisch als praktisch zal tijdens deze training 
het verlenen van de juiste bedrijfshulpverlening worden getoetst.  

‘met een frisse blik kijken naar je eigen functioneren en het andere team’ 

In 2019 zullen er ook weer BBL-plaatsen opgenomen worden in de begroting, daarmee zullen 
medewerkers de mogelijkheid krijgen om te starten met de opleiding tot verzorgende niveau 3. 
Medewerkers die met deze opleiding beginnen zijn verplicht om in een andere woning te gaan 
werken, hierdoor wordt er met een frisse blik gekeken naar het eigen functioneren en het andere 
team. 

Om de geriatrische deskundigheid te bevorderen zullen er dit jaar ook weer nieuwe 
opleidingsplaatsen worden voor de GVP-opleiding en de GHP opleiding. Deze opleiding geeft de 
organisatie zichtbaar meer kennis en inzicht over de juiste zorgverlening en begeleiding aan ouderen 
met dementie.  

Voor het behouden en gebruiken van de kennis willen we in 2019 de rol van de gediplomeerde GVP-
ers gaan versterken door deze medewerkers extra uren te geven om dit in de praktijk te kunnen 
brengen. Hierbij kun je denken aan extra ondersteuning en inzicht richting het team bij (complex-) 
gedrag.  

 ‘In 2019 willen we de rol van de gediplomeerde GVP-ers gaan versterken’ 

De inhoud van de functie helpende heeft door de toenemende zorgzwaarte ook steeds meer 
verantwoordelijkheden gekregen. De helpenden zijn in het achterliggende jaar hierop geschoold en 
begeleid. Bij het ontstaan van nieuwe vacatures zal er in de komende jaren meer gezocht gaan 
worden naar verzorgende niveau 3 in plaats van niveau 2 en indien nodig ook naar verpleegkundige 
niveau 4. Op deze manier verwacht Moriahoeve verantwoord te participeren op de stijgende 
zorgzwaarte.  

‘Moriahoeve wil verantwoord participeren op de stijgende zorgzwaarte’ 

In 2019 willen we de medewerkers gaan stimuleren om doelgericht bij elkaar in de woning te gaan 
kijken. Door dit project vergroten medewerkers hun kennis en het aantal vaardigheden waarover zij 
beschikken. Zij zullen zich bewuster zijn van de kwaliteit van zorg en de opbrengst van hun eigen 
functioneren. Ze zullen meer gaan reflecteren, wat weer aanknopingspunten kan bieden voor 
verbetering. 
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Organigram Woonzorgboerderij Moriahoeve 
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7. Gebruik van hulpbronnen 

Organisatie 

Moriahoeve zal ook in 2019 zelfstandig haar zorginkoop bij het zorgkantoor organiseren voor het 
inkopen en declareren van de WLZ zorg. Voor de dagbesteding maakt Moriahoeve gebruik van de 
samenwerking met de Zorgcoöperatie ‘Boer en Zorg’ om de zorginkoop en declaratie te doen vanuit 
de WMO.  

‘Moriahoeve is een inspiratiebron voor anderen’ 

Moriahoeve is regelmatig een inspiratiebron voor kleinschalige woonvormen en voor het opzetten van 
een beweeg en beleeftuin. De organisatie staat positief open om ervaringen met anderen te delen. 

 

Bewonersgerichte zorg 

Voor het geven van verantwoorde zorg is er nauw contact met andere deskundigen. Met 
huisartsenpraktijk de ‘Vlieter’ is goed contact over de behandeling van de bewoners. Wekelijks 
bezoeken zij de bewoners en bespreken zij met de verpleegkundig coördinatoren en betrokken 
familieleden het zorgbeleid. In het ECD-systeem Portavita rapporteren zij de gemaakte 
beleidsafspraken.  

‘Het bewust inzetten van professionele deskundigen is belangrijk’ 

Naast de huisarts is er regelmatig contact met de specialist ouderengeneeskunde, psycholoog, 
fysiotherapie, tandarts en de apotheek. De samenwerking met deze deskundigen is een belangrijke 
schakel voor het geven van verantwoorde zorg. 

 

Professionele ontwikkeling 

In de achterliggende jaren heeft Moriahoeve geïnvesteerd in diverse digitale hulpmiddelen. Hierdoor 
zijn verschillende processen vereenvoudigd. Het bewonersdossier is geheel overgezet naar Nedap. En 
het personeelsdossier is geheel overgezet naar Insite. De medewerkers hebben in Nedap hun eigen 
medewerkersportaal waarin zij hun urenregistratie kunnen bijhouden en kunnen zij op een veilige 
manier communiceren over werk gerelateerde onderwerpen. In 2019 zullen de medewerkers verder 
begeleid worden in het juiste gebruik van deze ondersteunende digitale hulpmiddelen.  

‘Begeleiding bij het juiste gebruik van de digitale hulpmiddelen’ 

Moriahoeve heeft ook veel geïnvesteerd in de informatieveiligheid van de bewoners en medewerkers. 
Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat 
betekent dat in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving geldt. De opgelegde eisen zijn 
ook in de organisatie doorgevoerd. Met zowel de medewerkers als externe partijen zijn de  
bijbehorende afspraken ondertekend ter bescherming van de persoonsgegevens. 
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8. Gebruik van informatie  

Organisatie 

De organisatie heeft een overzichtelijke website waarop alle informatie te vinden is voor (potentiele) 
bewoners en bezoekers. Door een duidelijke structuur op deze website kunnen zij de visie en alle 
informatie gemakkelijk vinden rondom het wonen en de dagbesteding.  

‘Ook digitaal is Moriahoeve te vinden’ 

Ook (potentiele) medewerkers kunnen hier alle informatie vinden rondom vacatures en Moriahoeve 
als werkgever. Op deze website is de informatie te vinden rondom de klachtenprocedure, de 
vertrouwenspersoon, de bewonersraad, de cliëntenraad en de Raad van Toezicht. Ook wordt het 
(meerjaren-)plan, het kwaliteitsverslag en het kwaliteitsplan en het privacyreglement op de website 
gepresenteerd.  

 

Bewonersgerichte zorg 

Voor bewoners en hun netwerk is ‘Zorgkaart Nederland’ een instrument om de organisatie te kunnen 
meten en te monitoren. Het doel is om het beoordelingscijfer hoog te houden door het geven van de 
goede zorg. Binnen de organisatie wordt er gewerkt met de ‘Gouden driehoek’; bewoners, 
medewerker en familie. Binnen dit model staat de bewoner centraal. Tijdens familieavond en de 
individuele gesprekken wordt er op deze manier met elkaar gezocht naar kwalitatief goede zorg.  

‘De gouden driehoek is voor ons een goed hulpmiddel’ 

Communicatie is binnen de organisatie in zijn geheel een belangrijk punt. Door de nieuwsbrieven 
worden de medewerkers, vrijwilligers en familieleden zoveel mogelijk op de hoogte gehouden. Voor 
de familieleden is familienet beschikbaar om foto’s van activiteiten te kunnen bekijken van hun 
familielid. Hierdoor wordt de betrokkenheid met de organisatie vergroot. In 2019 zal ook de 
mogelijkheid van Caren Zorgt worden aangeboden om ook het zorgplan en de rapportage inzichtelijk 
te maken voor de eerste contactpersoon van de bewoner. 

 

Professionele ontwikkeling 
Moriahoeve heeft in 2018 een bezoek van de inspectie gehad. Uit dit bezoek kwam naar voren dat de 
organisatie zichtbaar werkt aan kwaliteit maar ook nog punten kan ontwikkelen. Deze punten zijn 
opgenomen in een Plan van Aanpak. 

‘De aandachtspunten vanuit het inspectiebezoek zijn ook opgenomen in dit kwaliteitsplan’ 

Aandachtspunten die hieronder vallen zijn o.a. Meer aandacht voor de eigen regie van de client en de 
juiste kennis en de begeleiding van cliënten waarbij men de juiste afwegingen weet te maken. Hierbij 
zullen de medewerkers zo nodig andere disciplines in gaan te zetten. Ook het methodisch werken en 
het systematisch reflecteren zijn onderwerpen die extra aandacht vragen in het komend jaar. De 
punten vanuit het Plan van Aanpak zijn allemaal opgenomen in dit kwaliteitsplan. 
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Verbeterparagraaf ‘Werken aan kwaliteit in 2019’ - Organisatie 

Doel Acties KPI  Wat merkt de cliënt hiervan/ 

resultaat 

Organisatie    

1.In 2019 is de PDCA-cyclus binnen de 
organisatie meer inhoudelijk zichtbaar 
en werkbaar 

Ontwikkeling van goede instrumenten 
waarin de PDCA cyclus is opgenomen 

Eind 2019 zijn de functiebeschrijvingen up-to-date en 
volledig 

Eind 2019 de beleidstukken en procedures geregistreerd 
met evaluatiedatum voor het actueel maken en 
behouden van deze stukken. 

Begin 2019 zal er een planning zijn voor het oppakken 
van bovenstaande punten.  

MIC/MIM/MIP heeft een herleidbare PDCA cyclus, dat wil 
zeggen dat de meldingen inzichtelijk zijn, besproken 
worden in MT en teamoverleg, dat er zo nodig een Plan 
van Aanpak is gemaakt en dat deze ook wordt 
geëvalueerd.  

De PDCA-cyclus binnen het zorgleefplan van de 
bewoners is opgenomen (hieronder valt de evaluatie van 
de zorgdoelen en de VBM en de risicosignalering, etc.) 

Alle notulen krijgen een duidelijke actielijst. 

Dat de geleverde zorg aansluit bij zijn wensen 
en afspraken kunnen worden herleid. 

2. In 2019 wordt er een RIE gepland 
om de risico’s in de organisatie te 
kunnen inventariseren en oppakken 
en evalueren 

RIE plannen, uitvoeren en 
oppakken/evalueren 

Aandacht voor ‘gezond werken in de zorg’ 
waaronder de fysieke en mentale 
werkbelasting 

De preventiemedewerkers maakt samen met de 
werkgroep veiligheid een risico inventarisatie en 
evaluatie. En deze wordt beoordeeld door een extern 
deskundige.  

De RIE zal plaats vinden in het 2e kwartaal 2019 

En de beoordeling in het 3e kwartaal 2019 

Risico’s zijn in kaart en worden beheerd binnen- 
en buitenshuis 

3. In 2019  zijn er elk kwartaal 
introductiebijeenkomsten voor 
nieuwe medewerkers/vrijwilligers 
waarbij zij eenduidig worden 
geïnformeerd over het DNA van de 
organisatie 

Voorbereiden van een goede 
introductiebijeenkomst 

Per kwartaal een introductiebijeenkomst 
aanbieden 

De inhoud zal bestaan uit informatie over de visie, missie, 
procedures/regels en praktische zaken. Uitleg over het 
gebruik van Nedap. Ziekteprocedures. Waaronder het 
bewonersgericht en methodische werken.  

Cliënt merkt dat er bevlogen medewerkers zijn 
die belang van bewoner op het oog heeft 
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De eerste introductiebijeenkomst staat gepland op 31-
01-2019,  

Dit zal een investering zijn van 3 uur per bijeenkomst, 
met naar schatting 20 nieuwe medewerkers/vrijwilligers 
per jaar. 

Het betreft naar verwachting 0.1 FTE (FWG 35) op 
jaarbasis 

4. In 2019 is de samenwerking tussen 
de verschillende zorgverleners*; 
activiteitencoaches, 
vrijwilligerscoördinator, pastoraal 
werker en de zorgverleners 
geïntegreerd 

Overdracht is eenduidig en helder, er komt 
een aparte rapportage icoon zodat ze ook 
kunnen rapporteren in het zorgplan 

Verschillende zorgverleners* zijn een 
aanvulling op elkaar in het zorgproces en 
hebben 4x per jaar overleg met elkaar 

Activiteitencoaches coachen en 
ondersteunen medewerkers bij het 
organiseren en begeleiden van de 
activiteiten rondom de bewoners 

De communicatie rondom de bewoner en zijn 
welzijnsactiviteiten zijn op één plaats terug te vinden in 
Nedap. 

Het resultaat van het overleg met de verschillende 
zorgverleners* is dat er geen dubbele acties worden 
uitgevoerd. (d.w.z. Geen dubbele communicatie naar 
familie/teams/etc.)  

En dat de kennis richting elkaar wordt verbreed en goed 
wordt ingezet 
(d.w.z. De juiste persoon inzetten op de zorgvraag van de 
bewoner/bezoeker) 

Samenwerking geeft maatwerk voor bewoner: 
zij krijgen aandacht, familie krijgt aandacht en 
hun netwerk. 

5 .In 2019 is de rol van de 
vrijwilligerscoördinator belangrijk. Het 
vrijwilligersbestand is verdubbeld en 
de uren van vrijwilligerscoördinator 
wordt uitgebreid om dit goed te 
kunnen organiseren. 

Werving van vrijwilligers/mantelzorgers 

Scholing over dementie 

Elke vrijwilliger heeft een jaargesprek met 
de coördinator 

Er worden 2 vrijwilligersbijeenkomsten 
georganiseerd 

 

Eind 2019 hebben we minimaal 35 vrijwilligers 

Vrijwilligers hebben naast de introductiebijeenkomst hun 
jaargesprek gehad, scholing en vrijwilligersbijeenkomsten 

In het jaargesprek wordt duidelijk of de vrijwilliger zich 
voldoende gewaardeerd en nuttig voelt/is. Dit wordt in 
een kort verslag vastgelegd.  

Het aantrekken van een vrijwilligerscoördinator zal 
concreet een investering zijn van 0.33 FTE (FWG 35/40) 

  

Vrijwilligers kunnen individueel aandacht aan 
de bewoner geven, op gebieden waar de  
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Verbeterparagraaf ‘Werken aan kwaliteit in 2019’ – Bewonersgerichte zorg 

Doel Acties KPI Wat merkt de cliënt hiervan/ 

resultaat 

Bewonersgerichte zorg    

6. In 2019 werken medewerker 
bewonersgericht waarbij de eigen regie 
van de client centraal staat 

Medewerkers worden gecoacht door de 
coördinator zorg  en de activiteitencoaches op het 
bewonersgericht werken en het meer betrekken 
van de bewoner bij het op/bijstellen van het 
zorgplan en overige activiteiten. 

De cliëntenraad voert het ‘goede gesprek’ met de 
familieleden van de bewoners en draagt 
verbeterpunten aan. 

Tijdens de team-overleggen is er in 
groepsverband coaching en tijdens het 
functioneringsgesprek zal er individueel 
gekeken worden naar wat de medewerker 
nodig heeft om  bewonersgericht werken te 
kunnen werken. Dit is in de verslaglegging 
terug te vinden.  

Alle medewerkers kennen de visie op het 
bewonersgericht werken. Dit wordt gemeten 
in de externe audit door Perspekt en door 
interne audits binnen het lerend netwerk.   

Tijdens 1 familieavond zal er in het 
programma tijd worden vrijgemaakt voor het 
voeren van het ‘goede gesprek’.  

In evaluatiegesprekken met familie na 
overlijden wordt kwaliteit van zorg en welzijn 
geëvalueerd en in verslag vastgelegd. 
Hierdoor kunnen we verbeterpunten 
oppakken. Dit wordt gecommuniceerd naar 
OR en CR. 

(dwz. Dat het gesprek plaats vindt met de 
leden van de cliëntenraad in afwezigheid van 
de MT-leden om de openheid te 
waarborgen) 

De uitslag van zorgkaart Nederland scoort 
voor Moriahoeve minimaal een 9 (met name 
de vraag ‘kwaliteit van leven’)  

De wensen en behoeften van de bewoner zijn 
in beeld bij elke medewerker.  

Zorgdoelen zijn in ‘ik-vorm’ geformuleerd. 
Hierdoor wordt de medewerker gedwongen 
om vanuit de client te denken en te handelen. 
 
Goede samenwerking binnen de gouden 
driehoek (familie, bewoner, medewerker) 
maakt dat er zorg op maat geboden wordt.  

Het ophalen van verbeterpunten zorgt voor 
bewonersgerichte zorg.  

 

 

7. In 2019 is er meer begeleiding voor 
nieuwe bewoners door de eerste 
contactverzorgende. 

Goede overgang van thuis naar Moriahoeve Aanloop periode: 2 uur huisbezoek, 2 uur 
dossieropbouw 

Er is eerder een zorgdossieropbouw met 
specifieke achtergronden van de bewoner die 
het mogelijk maken om een goede overgang 
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Meer uren voor de contactverzorgende om de 
begeleiding goed op te pakken 

Dag van verhuizing: 5 uur begeleiding 
bewoner/familie, 2 uur voor 
administratie/dossieropbouw 

Periode start wonen: 3x3 uur voor 
begeleiding en dossieropbouw waaronder 
zorgleefplan en levensverhaal 

Concreet zal dit een investering zijn van 20 
uur per bewoner waarbij wij uitgaan van een 
verwachting van 10 nieuwe bewoners per 
jaar.  0.2 FTE (FWG 35) 

mogelijk te maken vanuit de thuissituatie naar 
het wonen bij Moriahoeve. 

Er wordt meer tijd en aandacht geboden in de 
startperiode om de bewoner te laten wennen 
aan zijn nieuwe leefomgeving/begeleiding.  

Het bevorderd ook het welzijn van de andere 
bewoners in het wennen aan de nieuw 
groepsdynamiek.  

8. In 2019 is het zorgplan ook inzichtelijk 
voor de eerste contactpersoon van de 
bewoner 

Opstarten van Caren Zorgt via Nedap Uiterlijk in kwartaal 3 2019 kan de wettelijk 
vertegenwoordiger van elke 
bewoner/bezoeker digitaal het zorgleefplan 
inzien. 

 

De bewoner heeft een actueel zorgleefplan die 
zowel voor de zorgverleners als de eerste 
contactverzorgende direct inzichtelijk is 
waardoor de zorg/begeleiding up-to-date is.  

9. In 2019 is de risicosignalering een 
vanzelfsprekend onderdeel binnen het 
zorgleefplan.  

Medewerkers zullen in 2019 tools (o.a. app 
risicosignalering) aangereikt krijgen om de risico’s 
goed op te kunnen pakken. 

De risicosignalering wordt niet meer 
halfjaarlijks standaard uitgevoerd, maar is 
een onderdeel geworden in het zorgleefplan 
waardoor actief wordt geobserveerd en zo 
nodig geëvalueerd.  

Binnen het zorgleefplan zal er in Nedap 
uiterlijk kwartaal 2 2019 een reminder 
worden gebouwd om dit te faciliteren.  

De risico’s van de bewoner zijn in beeld 
waardoor er zo nodig preventief en actief 
zorgbeleid voor is. Hierdoor worden medische 
gevolgen beperkt.   

10. In 2019 krijgen de medewerkers extra 
tools aangereikt om zo min mogelijk 
vrijheidsbeperkende maatregelen in te 
zetten en om meer vrijwillige zorg toe te 
passen 

Scholing tijdens de teamoverleg  

Kennis van het stappenplan Wet zorg en dwang 

Uiterlijk kwartaal 3 2019 zijn alle 
teamoverleggen bezocht met uitleg over de 
inzet van (on)vrijwillige zorg 

Uiterlijk kwartaal 4 2019 kent elke 
medewerker de richtlijnen van de nieuwe 
wet zorg en dwang en weet dit toe passen.  

De bewoner heeft meer vrijheid waarbij er 
aandacht blijft veiligheid.  

11. In 2019 worden opnieuw 
medewerkers opgeleid om de geriatrische 
deskundigheid te bevorderen en uit te 
breiden 

Scholingsplaatsen voor GVP/GHP 

 

Concreet gaat het om 6 scholingsplaatsen 
GVP en 6 scholingsplaatsen GHP. 

Concreet zal dit een investering zijn voor de 
GVP € 7200 + 0.5 FTE (FWG35) en voor de 
GHP € 7200 + 0.3 FTE (FWG25) 

De bewoner krijgt zorg van medewerkers die 
kennis hebben van het psycho-geriatrische 
ziektebeeld. De bewoner krijgt hierdoor 
specifieke zorg en begeleiding aangeboden.  
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12. In 2019 wordt de inzet en 
deskundigheid van medewerker en 
behandelaren, zoals de inzet van specialist 
ouderengeneeskundige of psycholoog 
beter afgestemd op de complexiteit van 
de zorgvrager 

Meer inzet en vroegtijdige afstemming met de arts, 
specialist ouderengeneeskundige, psycholoog, 
fysiotherapeut of ergotherapeut in samenwerking 
met de coördinator zorg en GVP-er 

Bij complexe zorgvragen (oa. bij onbegrepen 
gedrag of lichamelijk lijden) wordt de 
behandelaar betrokken bij het opstellen van 
het zorgleefplan zodat de aanpak ook 
deskundig onderlegd is. De gemaakte 
afspraken/doelen met de behandelaar zijn 
duidelijk zichtbaar in het zorgleefplan. 

De bewoner krijgt eerder de juiste zorg en 
begeleiding aangeboden omdat deskundigen 
eerder worden ingezet. Dit bevorderd de 
kwaliteit van leven.  

13. In 2019 is er meer toezicht in de 
huiskamer tijdens de ochtenduren 

De dienst van de huishoudelijke zorg zal met 
begeleidingsuren worden uitgebreid in de 
ochtenduren. 

Concreet zal dit een investering zijn van 2 uur 
op 6 dagen x 4 woningen totaal gaat het om 
1.7 FTE (FWG 15) 

De bewoner is minder alleen en krijgt meer 
aandacht en begeleiding. Hierdoor is er minder 
onrust in de woning.  

De bewoner ervaart een gezellige, huiselijke 
sfeer in de woning. 

14. In 2019 zal het niveau van de 
zorgverleners aansluiten bij de 
toenemende zorgzwaarte  

Helpenden worden bijgeschoold of omgeschoold 
naar niveau 3 

Bij nieuwe vacatures zal er in de komende jaren 
meer gezocht worden naar verzorgende niveau 3 
in plaats van niveau 2 

In september start een opleiding voor 
zijinstromers via Curatalent 
van niveau 2 naar niveau 3. Er zijn minimaal 5 
opleidingsplekken voor 2019. 

Bewoner krijgt professionele zorg passend bij 
de (toenemende) zorgzwaarte.  
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Verbeterparagraaf ‘Werken aan kwaliteit in 2019’ – Professionele ontwikkeling 

Doel Acties KPI Wat merkt de cliënt hiervan 

Professionele ontwikkeling    

15. In 2019 zullen er 
intervisiebijeenkomsten worden 
georganiseerd voor medewerkers om 
binnen hetzelfde vakgebied van elkaar te 
kunnen leren 

Intervisiemomenten inplannen en introduceren 

Bespreken van moeilijke clientsituaties en het goed 
afsluiten van de zorg na het overlijden van een 
bewoner 

MT-leden volgen 2 trainingsdagen ‘intervisie’  
-1e dag uitleg over het intervisiemodel en 
intervisie geven 
-2e dag intervisie/teambuilding met het MT  

Tijdsinvestering om intervisie met de teams 
te organiseren: Concreet gaat het om een 
investering van € 2000 voor 2 trainingsdagen 
+ 0.1 FTE (FWG 50) 

Per team reserveren we 2 x per jaar een 
intervisie moment a 1 uur x 4 x 12 
medewerkers 

Medewerkers zitten in de zorgverlening op één 
lijn nadat er door middel van intervisie gericht 
gekeken is naar het inzetten van de juiste 
interventies.  

16. In 2019 maken medewerkers de 
verdiepingsslag met het werken aan het 
(digitale) zorgplan 

Medewerkers worden geschoold om samen met 
de bewoners/eerste contactpersoon een goed 
zorgplan te maken die echt passend is bij de 
actuele zorgvraag. 

2 opleidingsdagen Academie voor zorg 
(AVZN) coaching voor het  opstellen van een 
goed zorgleefplan en methodische werken  

Concreet gaat het om 12 personen € 2000 in 
totaal 0.1 FTE (FWG 35) 

De bewoner krijgt adequate zorgverlening. 

17. In 2019 borgen wij in de woningen dat 
de kennis uit de GVP opleiding blijvende 
inhoud heeft gekregen 

Rol van de GVP-ers helder 
Kennis delen van de GVP-ers delen 

GVP (gespecialiseerd verzorgende PG) krijgt 
per maand 8 uur extra uren toegewezen om 
in te zetten bij onbegrepen gedrag in het 
team. Concreet gaat het om een investering 
van 0,1 FTE (FWG 35) 

De bewoner zorg op maat aangeboden door 
deskundige observatie en interventie.  

18. In 2019 gaan medewerkers bij elkaar in 
de woning kijken om hun kennis en inzicht 
te vergroten. Zij zullen hierdoor bewuster 
van elkaar te leren en gaan reflecteren op 
het eigen functioneren.   

Plan opzetten en uitvoeren om medewerkers uit te 
wisselen (bv. starten met waarnemen tijdens 
teamoverleggen) 
Ondersteuning bieden bij goed observeren en 
reflecteren.  

Interne audit op thema’s uit dit Kwaliteitsplan 

-Er is maandelijks een teamoverleg per team, 
dus 10 overleggen per jaar x 2 uur 
waarneming x 4 = 80 uur minimaal  

-per kwartaal wisselen uit elk team 1 
medewerker 1 dienst met de woning waar 
men mee verbonden wordt (Jiftha met 
Gilboa en Karmel met Amana) = 8 uur x 4 x 4 
= 128 uur 

Ervaringen uit andere teams worden ingezet bij 
de zorgverlening.  Waardoor processen 
soepeler verlopen en meer tijdswinst 
opleveren voor de bewonerszorg.  

 



25 
Woonzorgboerderij Moriahoeve Kwaliteitsplan 2019 

-er wordt door diverse werkgroep een 
interne audit gedaan: Gluren bij de buren. Op 
onderwerpen Hygiëne, Veiligheid en 
Omgevingszorg. Concreet gaat het om een 
investering van voorbereiding, audit en 
evaluatie: 4 uur x 4 woningen en 10 
medewerkers 160  uur.  
Totaal 0,25 fte FWG 35 

19. In 2019 zijn medewerkers in staat om 
hun eigen handelen en werkzaamheden 
goed te kunnen reflecteren en evalueren 

Bijscholing tijdens de team overleggen 

 

In een teamoverleg word een casus 
ingebracht, evt. met klinische les. Daarop 
wordt gereflecteerd en geëvalueerd. Dit zal 
minimaal 2 x per jaar, indien nodig vaker op 
de agenda staan. 

Ervaringen uit andere teams worden ingezet bij 
de zorgverlening.  Waardoor processen 
soepeler verlopen en meer tijdswinst 
opleveren voor de bewonerszorg.  

 

20. In 2019 gaat één van de coördinatoren 
zorg  de opleiding HBO Praktijkmanager 
volgen  

Aanmelden  Opleiding start 12 maart 2019 Concreet zal 
dit een investering zijn € 2735 0.1 FTE (FWG 
50) 

De aansturing van de teams wordt 
professioneler waardoor kwaliteit van zorg 
wordt verhoogd.  

21. In 2019 krijgen alle medewerkers en 
vrijwilligers scholing door middel van 
workshops op het gebied van welzijn van 
bewoners met dementie 

Plannen tijdens de dag van de zorg (12 mei 2019) Concreet gaat het om een bedrag van € 2500 
voor 120 medewerkers en vrijwilligers: 
Workshop beter contact (Stichting Diva 
Dichtbij) € 1500 
Workshop hand/stoelmassage € 100 
Workshop muziek therapie € 500 
Workshop bewegen met ouderen € 100 
Workshop aandacht voor uiterlijke zorg € 200 
Workshop groene activiteiten € 100 

Doordat medewerkers zelf ervaren hoe 
ontspannen en prettig welzijnsactiviteiten zijn 
kunnen zij dit ook makkelijk toepassen in de 
bewonerszorg.  

De bewoner zal bij het uitvoeren van deze 
activiteiten zich meer ontspannen en gezien en 
voelen.  

22. Bij uitstroom van een helpende (niv. 2) 
wordt vacature gesteld voor een 
verzorgende (niv 3). 

Via natuurlijk verloop uitstroom van niveau 2 en 
instroom niveau 3 

Naast het opleiden van helpende naar VIG, 
wordt er bij vacature helpende gezocht naar 
een VIG. 

De bewoner krijgt adequate zorgverlening. 

23. Slapende nachthulp wordt wakende 
nachthulp 

Er is naast de verpleegkundige nachtdienst een 
wakende nachthulp aanwezig (niv.2).  

Concreet: 6 uur per nacht extra uitbetaling. 
Er werd al 2 uur per nacht uitbetaald: 1,5 fte 
FWG 25 

Er is meer toezicht en begeleiding voor de 
bewoner waardoor er minder onrust zal zijn en 
meer zorgverlening.  

 

24. Pastoraal medewerker geeft meer 
individuele aandacht aan bewoner 

Door overleg en voorbereiding, verdieping meer 
uren beschikbaar voor individuele bezoeken aan 
bewoners/deelnemers voor  bezinning. 

Concreet: 4 uur per week extra inzet. Van 12 
naar 16 uur per week = 0,11 fte FWG 45 

De bewoner krijgt meer aandacht en pastorale 
zorg aangeboden.  

 


