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Ont-moeten 

 

In de rust 

In de ontmoeting 

Groeit iets moois 

Groeit verwondering 

 

Jij bent jij 

Ik ben ik 

Uniek 

 

Geschapen naar Gods beeld 

Het echte ont-moeten 

Begint aan de voeten 

van Jezus 

 

Hij geeft je rust, herkenning 

vanuit die Ontmoeting 

zie ik je met andere ogen 

noem ik je broer of zus 

 

In die rust kan het leren 

beginnen 

 

Ik ont-moet jou 

van hart tot hart! 
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Terugblik ‘kwaliteit in 2018’ 

 

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 
en brengt u graag door middel van dit verslag hiervan op de hoogte.  

In dit verslag legt Woonzorgboerderij Moriahoeve verantwoording af over het door haar gevoerde 
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 het deel ‘Werken aan kwaliteit in 2019’ worden de verbeterpunten die uit dit verslag 
naar boven zijn gekomen samengevat in een Plan van Aanpak. Deze punten worden vervolgens weer 
opgenomen in het kwaliteitsplan 2019. 

Het jaar 2018 kenmerkt zich door het thema ‘ont-moeten’; Het niets ‘moeten’, maar het werken aan 
de kern voor de juiste zorg. Met daarnaast het échte ‘ontmoeten’ zodat je ziet en reflecteert wat jij 
zelf en de ander nodig heeft. 

Het kwaliteitsverslag 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. 

 

Bewonersgerichte zorg 

In 2018 heeft Moriahoeve 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. 
Door het systeem zelf in te richten is de visie van bewonersgericht werken ook in het dossier 
zichtbaar. Zo zijn de doelen vanuit de bewoner geschreven en is het zorgplan echt afgestemd op de 
bewoner zelf. In het digitale zorgplan is ook het methodisch werken zichtbaar opgenomen zodat de 
zorgplannen actueel en goed werkbaar blijven.  

‘Mijn naam is maar een woord mijn leven een verhaal’ 

Om bewonersgerichte zorg te kunnen geven heeft het een duidelijke meerwaarde om het 
levensverhaal van de bewoner steeds meer in beeld te brengen. De pastorale werker maakt samen 
met de familie en de contactverzorgende een levensboek, hierdoor kan de zorgvraag en begeleiding 
nog meer worden afgestemd op de persoon zelf.  

In 2018 is ook de nieuwe functie van activiteitencoach binnen Moriahoeve opgesteld en ingevuld. 
Door de inzet van deze twee activiteitencoaches is er nog meer gerichte aandacht en ondersteuning 
voor de individuele en groepsactiviteiten rondom de bewoners en de coaching hierbij van de 
medewerkers. 

 

Professionele ontwikkeling 

Medewerkers moeten passend geschoold en getraind worden om kwalitatief goede zorg te kunnen 
geven aan bewoners met dementie. In 2018 hebben 6 medewerkers hun GVP (gespecialiseerd 
Verzorgende PG) opleiding afgerond.  

‘meer kennis en inzicht over dementie’ 

Deze opleiding heeft de medewerkers veel extra kennis en inzicht gegeven over de diverse vormen 
van dementie en andere psychogeriatrische aandoeningen. In het kwaliteitsplan voor 2019 zal de 
blijvende borging van deze kennis worden opgenomen. 
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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 dagopvang 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. Door de groei van het aantal 
deelnemers is het ontmoetingscentrum in het achterliggende jaar uitgebreid van twee naar drie dagen 
en is het aantal deelnemers per dagdeel ook toegenomen. Beide locaties kenmerken zich door de 
gemoedelijke sfeer en de huiselijke vertrouwde omgeving.  

‘samen zoeken naar verantwoorde zorg’ 

Door de huidige techniek kunnen we binnen Moriahoeve als het nodig is ook steeds meer gebruik 
maken van domotica. Op deze manier kunnen we de veiligheid van de bewoners nog meer 
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 2018 zijn er in diverse woningen 
aanpassingen gedaan om de woonomgeving zoveel mogelijk af te stemmen op de leefwereld van de 
bewoners. Zo zijn er fotowanden geplaatst met vertrouwde beelden. Daarnaast is er in diverse ruimtes 
nieuwe vloerbedekking aangebracht die meer rust geeft. 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. 

‘door dat 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 
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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 willen wij de verbinding tussen de activiteitencoaches, vrijwilligerscoördinator, pastoraal 
werker en de zorgverleners versterken waardoor de verschillende disciplines nog meer een aanvulling 
op elkaar zijn in het gehele zorgproces 

‘verse groente en fruit uit eigen kas’ 

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 2018 is er een grote nieuwe kas geplaatst naast de moestuin waardoor het 
aanbod van eigen groente en fruit kon worden uitgebreid. 

 

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 2018 is er extra aandacht besteed aan het 
reflecteren van hun eigen handelen en het evalueren van de zorgmomenten. Dit punt vraagt ook in 
2019 nog aandacht.  

‘Reflecteren laat zien waar je kan verbeteren’ 

Ook de cliëntenraad heeft bewust de zorgverlening van Moriahoeve geëvalueerd. Tijdens de 
familieavond in maart 2018 heeft er een ‘open gesprek’ plaats gevonden met de mantelzorgers en 
familieleden van de bewoners. Tijdens deze sessie kregen zij de gelegenheid om verbeterpunten aan 
te dragen. De cliëntenraad heeft deze gesprekken gevoerd. De bestuurder was hierbij niet aanwezig 
om openheid te bevorderen. De verbeterpunten zijn opgenomen in een plan van aanpak die de 
cliëntenraad met regelmaat evalueert met de bestuurder.  

‘Mantelzorgers en vrijwilligers zijn niet meer weg te denken’ 

Naast de medewerkers zijn de mantelzorgers en 19 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 
werkgroepleden onder de aandacht gebracht tijdens de teamoverleggen. In 2018 was er extra 
aandacht voor handhygiëne. Er is ook een speciale oefenbox aangeschaft waarmee medewerkers 
elkaar kunnen controleren op de juiste hygiënevoorschriften. Binnen de organisatie zijn twee 
(geschoolde) preventiemedewerkers verantwoordelijk voor de preventie en het arbobeleid.  

‘Door de handhygiëne-oefenbox zie je meer bewustwording’ 

Moriahoeve voert met regelmaat een RIE uit binnen haar organisatie. In 2019 zal weer een nieuwe RIE 
uitgevoerd worden om mogelijk risico’s te inventariseren en zo nodig op te pakken. 

 

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.  

Om goed inzicht te krijgen van de (bijna) incidenten is er een MIC-formulier waarop  medewerkers 
incidenten kunnen melden. In 2018 heeft de MIC commissie een nieuw instrument ontwikkeld wat de 
PDCA-cyclus waarborgt zodat de MIC meldingen beter opgepakt en geëvalueerd worden om de 
veiligheid van de bewoners te verhogen. In 2018 is het medicatiebeleid aangepast; de taken per 
deskundigheid zijn verder uitgeschreven om het incidentenrisico te verlagen. 

Om verder risico’s zoals huidletsel, mondproblemen, eenzaamheid, etc. in kaart te brengen wordt er 
minimaal halfjaarlijks een risicosignalering uitgevoerd. 

‘Vrijheidsbeperkende maatregelen vragen veel zorgvuldigheid’ 

Moriahoeve geeft de bewoners de afgestemde zorg die in het zorgplan is opgenomen en waar de 
bewoner of zijn/haar contactpersoon mee akkoord is gegaan. In sommige gevallen moet er een 
vrijheidsbeperkende maatregel worden toegepast om een groter risico te voorkomen. Moriahoeve is 
hier terughoudend in en bespreekt deze maatregelen altijd zorgvuldig met de huisarts en de eerste 
contactpersoon van de bewoner en past de maatregel niet langer toe dan nodig. In 2019 zullen de 
medewerkers extra tools aangereikt krijgen om zoveel mogelijk vrijwillige zorg in te kunnen zetten.  

 

Professionele ontwikkeling 

Medewerkers worden twee jaarlijks BIG-geschoold om bevoegd en bekwaam te blijven. In het 4e 
kwartaal van 2018 en het 1e 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. In september 2018 is er een verplichte BHV scholing geweest voor alle verzorgenden 
en nachtdienstmedewerkers. 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 cliënten, gecombineerd met de juiste deskundigheid 
en professionaliteit.  

‘Een blik van buiten helpt ons om te zien waar wij als organisatie staan’ 

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. 

Perspekt gaf aan dat Moriahoeve heel duidelijk heeft laten zien wat kwaliteit van zorg inhoudt. De 
bewoners staan centraal en Moriahoeve organiseert de zorg op een professionele manier. Met deze 
woorden zijn wij oprecht trots op onze medewerkers die dit met elkaar hebben waargemaakt. 

Ter voorbereiding op deze audit had de werkgroep kwaliteit in 2018 een uitgebreide interne audit 
georganiseerd. De verbeterpunten zijn in een Plan van Aanpak omschreven en zijn inmiddels uitgezet 
binnen de organisatie. Belangrijke kwaliteitsverbeteringen waren het medicatiebeleid, het 
vrijwilligersbeleid en de borging van de  PDCA-cyclus.  

 

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.  

‘Lerend Netwerk wordt als meerwaarde ervaren’ 

Zorginhoudelijke thema’s kunnen op deze manier gedeeld en verder uitgewerkt worden. De 
netwerkgroep kwaliteit heeft in 2018 het project ‘gluren bij de buren’ uitgevoerd. Binnen dit project 
hebben zorgmedewerkers bewust bij elkaar in de organisatie gekeken om ervaringen en kennis uit te 
wisselen. Beide netwerkgroepen worden als meerwaarde ervaren en werken mee aan de juiste 
kwaliteit van zorg voor de bewoners. 

‘Inzet van andere deskundigen verhoogt de kwaliteit van zorg' 

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

Moriahoeve is trots op haar medewerkers en wil ook dat zij goed hun werk kunnen verlenen. Tijdens 
de dag van de zorg ontvingen zij naast een attentie ook een inhoudsvolle themadag over 
belevingsgericht werken het ‘ont-moeten in de zorg’ 

‘Goede zorg voor bewoners start met goede zorg voor de medewerkers’ 

Tijdens deze dag hebben zij handvaten gekregen om zich nog beter in te kunnen leven in de doelgroep 
ouderen met dementie. De medewerkers konden tijdens themadag op een actieve manier 
meedenken hoe ze dit kunnen toepassen in de praktijk. 

‘Deskundigheidsbevordering door te leren van elkaar’ 

Om de deskundigheid van de medewerkers te blijven vergroten willen we in 2019 intervisiemomenten 
gaan organiseren. 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.  

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  hopen 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’ 

Op het gebied van leiderschap is het coördinerende team in 2018 uitgebreid naar 3 verpleegkundige 
teamcoördinatoren. Zij zijn verantwoordelijk voor het bewaken van de kwaliteit van de zorg en het 
coachen en ondersteunen van de medewerkers. In 2018 is het managementteam uitgebreid met een 
bestuurssecretaris. Hiermee is de functie van teammanager komen te vervallen.  

De bestuurssecretaris is ingewerkt op het ondersteunen en kunnen waarnemen van de bestuurder en 
het secretariaat waardoor deze solistische plekken in de organisatie minder kwetsbaar zijn. In het 
eerste deel van 2018 heeft zij zich daarnaast gericht op het AVG-project en vervolgens in het 
implementeren van het nieuwe NEDAP ECD-systeem. Daarnaast heeft zij de taak om de PDCA-cyclus 
inhoudelijk binnen de organisatie meer zichtbaar en werkbaar te maken.  

‘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 heeft de Raad zich in 2018 ook gericht op ontwikkeling van eigen deskundigheid 
door het volgen van de leergang toezichthouders NVTZ. In 2018 heeft de Raad een zelfevaluatie 
uitgevoerd, waarin aspecten uit de nieuwe Zorgbrede Governancecode zijn meegenomen.  

 

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. In 2018  
was er regelmatig overleg met de directie. In het achterliggend jaar heeft de cliëntenraad een 
trainingsdag gevolgd. In deze training is de basis voor de cliëntenraad uitgelegd en vormgegeven.  

‘ cliëntenraad adviseert de directie gevraagd en ongevraagd’ 

De cliëntenraad heeft in het achterliggende jaar ook een actieve rol gehad tijdens de 
familiebijeenkomst en heeft hier het ‘goede gesprek’ kunnen voeren met de familieleden en 
mantelzorgers over verbeterpunten voor de organisatie. Deze punten zijn inmiddels door de 
organisatie opgepakt en worden regelmatig geëvalueerd.  

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.  
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Zij hebben 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 in 2018 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.  

‘juiste balans tussen medewerkersbelang en organisatiebelang’ 

In 2018 heeft de ondernemingsraad concreet meegewerkt aan de ontwikkeling van beleid en het 
scholingsaanbod. Voor de medewerkers is er nieuwe werkkleding verstrekt en is het fiets en 
fitnessplan gelanceerd. Ook hebben zij actief input geleverd voor het medewerkers-
tevredenheidsonderzoek die in oktober 2018 is afgenomen. 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 in 2018 gelukkig de vacatures steeds 
weer kunnen invullen met gemotiveerd en deskundig personeel. In de zomer van 2018 was de inzet 
van externe medewerkers noodzakelijk. De toenemende zorgzwaarte en de werkdruk maken dat 
Moriahoeve de formatie in 2019 ruimer hoopt in te kunnen zetten om de zorgvraag verantwoord op 
te kunnen pakken.  

‘Het lage ziekteverzuim is reden tot dankbaarheid’ 

We zijn dankbaar dat het verzuim in 2018 is onder de 4% gebleven. Dat is aanzienlijk lager dan het 
landelijk gemiddelde. Maar ook een daling ten opzichte van de voorgaande jaren binnen Moriahoeve. 
Er wordt in goed overleg met de medewerkers gezocht 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 sinds 2018 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 2018 zijn er veel bewoners overleden en nam de gemiddelde zorgzwaarte toe. Dit was merkbaar in 
de woningen. Zij waren in verhouding meer bezig met de lichamelijke verzorging en begeleiding van 
de (nieuwe) bewoners. Om voldoende ondersteuning te geven bij het bieden van de activiteiten heeft 
Moriahoeve in 2018 twee nieuwe acitiviteitencoaches 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 willen we meer ondersteuning in de 
huiskamer in de ochtend en avonduren tijdens de ADL-zorgmomenten. 

In 2019 willen 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 kan 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. In 2018 was er een breed scholingsaanbod. Hieronder viel de BIG-scholing, deze 
verplichte scholing maakt dat de zorgmedewerkers bevoegd en bekwaam zijn voor het uitvoeren van 
de voorbehouden en risicovolle handelingen.  

Daarnaast zijn de verpleegkundigen en verzorgenden allemaal naar de BHV- scholing geweest. Zowel 
theoretisch als praktisch is het verlenen van de juiste bedrijfshulpverlening tijdens deze training 
getoetst.  

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

Ook dit jaar waren er intern BBL-plaatsen opgenomen in de begroting, daarmee zijn medewerkers 
gestart met de opleiding tot verzorgende niveau 3. Medewerkers die met deze opleiding starten 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 zijn er na de GVP-opleiding dit jaar ook 11 helpenden 
gestart met de GHP opleiding. Deze opleiding heeft de organisatie zichtbaar meer kennis en inzicht 
gebracht over de juiste zorgverlening en begeleiding aan ouderen met dementie. In de begroting van 
2019 zullen voor deze opleidingen weer nieuwe scholingsplaatsen worden opgenomen.   

Voor het goed werken met het nieuwe Nedap ECD-systeem is er een uitgebreide scholing 
georganiseerd voor alle medewerkers. Tijdens deze scholing is er veel aandacht besteed aan het 
bouwen van een kwalitatief goed zorgplan en het methodisch werken.   

‘iedere medewerker is bij ons een belangrijke schakel’ 

Tot slot hebben de helpenden in 2018 ook een actievere rol gekregen binnen de organisatie. Zij zijn 
geschoold op het goed rapporteren en observeren van de bewoners en leveren hierdoor ook een 
belangrijker aandeel in het gehele zorgproces. 

In 2019 willen we de medewerkers gaan stimuleren om 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 

Sinds 2018 heeft Moriahoeve zelfstandig haar zorginkoop bij het zorgkantoor georganiseerd 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.  

‘Inzetten van andere deskundigen is een belangrijke schakel’ 

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 2018 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 ook nog hun 
medewerkersportaal waarin zij hun urenregistratie kunnen bijhouden en zij op een veilige manier 
kunnen communiceren over werk gerelateerde onderwerpen.  

‘Digitaliseren om het veilig en eenvoudiger te maken’ 

In 2018 heeft Moriahoeve 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. Er is nieuw beleid ontwikkeld en de 
medewerkers hebben gedragsregels ondertekend die behoren bij de bescherming van de 
persoonsgegevens. Ook zijn met externe partijen verwerkersovereenkomsten afgesloten. 
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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 ook 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. In 2018 was het gemiddelde beoordelingscijfer een 9,5. Deze score is hoger 
dan het voorgaande jaar. 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 het familienet beschikbaar om foto’s 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 
In 2018 heeft Moriahoeve verschillende inspectiebezoeken gehad. In februari kreeg de organisatie 
voor het eerst een bezoek van de Inspectie SZW nadat er een bedrijfsongeval had plaats gevonden. Zij 
hebben gecontroleerd of er voldoende aan de veiligheidseisen was gedacht. In juli is de Inspectie 
Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) op bezoek geweest om de veiligheid en kwaliteit van de zorg te 
controleren. En tot slot is in september de (brand)veiligheidsinspectie geweest om te controleren of 
de veiligheid van het pand aan de eisen voldoet.  

‘belangrijk dat het pand, de veiligheid en de zorgverlening goed op orde is’ 

Moriahoeve vindt het belangrijk dat het pand, de veiligheid en de zorgverlening goed op orde is. De 
eventuele verbeterpunten worden dan ook direct opgepakt en in behandeling genomen.  
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 ‘Werken aan kwaliteit in 2019’ 

 

Doel Acties 

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 
Extra uren begroten voor 2019 

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 
werkoverleggen) 
Ondersteuning bieden bij goed observeren en reflecteren.  

In 2019  zijn er introductiebijeenkomsten voor nieuwe 
medewerkers waarbij iedere nieuwe medewerker 
eenduidig wordt geïnformeerd over het DNA van de 
organisatie. 

Voorbereiden van een goede introductiebijeenkomst 

Per kwartaal een introductiebijeenkomst aanbieden 

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

Intervisiemomenten inplannen 

Intervisiemodel introduceren 

In 2019 is er nog meer verbinding tussen de 
activiteitencoaches, vrijwilligercoördinator, pastoraal 
werker en de zorgverleners 

Overdracht is eenduidig en helder 

Verschillende zorgverleners zijn een aanvulling op elkaar in 
het zorgproces 

In 2019 worden er meer uren ingezet op de begeleiding 
van nieuwe bewoners door de eerste contactverzorgende. 

Extra uren  begroten voor 2019 voor de eerste 
contactverzorgende bij de opstart van een nieuwe 
bewoner  
Goede overgang van thuis naar Moriahoeve 
 

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

Werving van vrijwilligers/mantelzorgers 

Scholingsaanbod uitbouwen  

Extra uren begroten 2019 om de uren van de  
vrijwilligerscoördinator uit te breiden 

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

RIE plannen, uitvoeren en oppakken/evalueren 

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 werkbespreking  

Kennis van het stappenplan Wet zorg en dwang 

 

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

Scholing tijdens de werkbespreking 

 

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

Ontwikkeling van goede instrumenten waarin de PDCA 
cyclus is opgenomen 

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

Scholingsplaatsen voor GVP/GHP 

In 2019 is er meer toezicht in de huiskamer in de ochtend 
en avonduren tijdens de ADL zorg 

Extra uren begroten 2019  
Meer inzet van ondersteunend personeel 

 

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

Opstarten van Caren Zorg via Nedap 

 

 


