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Inleiding 
 
 
Voor u ligt het Kwaliteitsplan van Woonzorgboerderij Moriahoeve met de plannen voor het jaar 2020. De plannen 
zijn gericht op verbetering van de zorg, het welzijn van de bewoners en het werkplezier van de medewerkers.  

In dit plan zijn de verbeterpunten opgenomen vanuit de tussenevaluatie kwaliteitsplan 2019. Ook de 
doelstellingen voor 2020 vanuit het meerjarenbeleidsplan 2019-2022 zijn in dit plan opgenomen. Daarnaast zijn 
de uitkomsten van het IGJ-rapport oktober 2019 opgenomen en de verbeterpunten uit het Perspekt rapport van 
september 2019. 

In het jaar 2020 willen we extra aandacht besteden aan het thema: Loslaten. Loslaten heeft betrekking op de WZD  
(Wet Zorg en Dwang) en de palliatieve fase van het leven en hoe we daar als Moriahoeve mee omgaan. Ook gaat 
het over loslaten van organisatiepatronen die emotionele belemmeringen bevatten, rolaanscherping van alle 
functies, en een oefening om elkaar daarin nog meer te vertrouwen. Ook zal het thema Loslaten worden gedeeld 
met vrijwilligers, en vooral ook met de naasten, waar het om het loslaten van de bewoner gaat. 

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. Profiel zorgorganisatie 

 

1.1 Zorgvisie, kernwaarden en jaarthema 
 
ZORGVISIE 
Christelijke identiteit 
Alle mensen zijn uniek, door God geschapen en bedoeld om tot hun bestemming te komen. Dit houdt ook in dat 
ieder mens eigen wensen en behoeften heeft. De intentie is dat een ieder elkaar binnen Moriahoeve als mens 
ziet! 

 
Iedereen mag en kan zichzelf zijn. De Woonzorgboerderij is voor iedereen opengesteld, die de christelijke visie kan 
respecteren, wat ook de eigen visie mag zijn. De medewerkers begeleiden en zorgen voor bewoners vanuit een 
christelijke levenshouding via hun hoofd, hart en handen. Familie/netwerk en medewerkers vormen een 
belangrijke kring rondom de bewoners en hebben elkaar nodig om goede zorg te kunnen geven. 
Familieparticipatie is een groot goed binnen Moriahoeve. 
 
De christelijke identiteit betekent dat medewerkers aan tafel bidden en danken, samen uit de Bijbel lezen en een 
christelijk lied zingen of muziek beluisteren. Er is elke zondag een viering in de dagbestedingsruimte Rafidim, en 
andere bijkomende activiteiten. Er is een pastoraal werker, die bewoners bezoekt en een luisterend oor biedt. Die 
ook met hen wil bidden en hen aandacht geeft op levensbeschouwelijk gebied, ook als het leven ten einde loopt. 
Ook zijn er gespreksgroepen onder leiding van de pastoraal medewerker. 
 
Natuurlijke en belevingsgerichte zorg 
De kern van de belevingsgerichte zorg is het zoeken naar een manier van verzorgen, begeleiden en ondersteunen, 
die aansluit bij de manier waarop de bewoner/deelnemer het leven met een ziekte of een handicap ervaart. Hoe 
iemand zijn situatie beleeft, kan van persoon tot persoon, van ziekte tot ziekte en van dag tot dag verschillen. De 
zorg die belevingsgericht is, houdt rekening met deze verschillen en doet daarmee recht aan de betrokkene als 
persoon, die als het ware zijn eigen levensverhaal schrijft. Binnen Moriahoeve proberen we iedere bewoner 
zijn/haar eigen persoonlijke leven te laten leven op een respectvolle en waardige manier. Eigen regie van de 
bewoner is hierbij het uitgangspunt, dat wil zeggen dat de persoonlijke wensen en keuzes van de bewoners 
bepalend zijn. 
 
Moriahoeve sluit op een natuurlijk wijze aan bij de levensfase van de bewoner, en biedt palliatieve zorg die in de 
natuurlijke weg ligt van de bewoner. We werken niet mee aan euthanasie, maar we dragen bij aan een zo 
comfortabel mogelijk levenseinde. Daarin is elke bewoner vrij eigen keuzes te maken. Om hierin een wel 
overwogen beslissing te nemen, is het mogelijk ondersteuning te vragen van de behandeld huisarts/Specialist 
Ouderengeneeskunde. Als het lichaam aangeeft geen voeding meer te willen, dan wordt er ook geen voeding  
meer aangeboden. Bij voorkomende gevallen is er altijd afweging mogelijk om medisch zinvol handelen te 
bespreken, bijvoorbeeld het wel of niet starten van een antibiotica kuur of opname in ziekenhuis. In 2019 heeft 
een groot deel van de verzorgende medewerkers de scholing Palliatieve zorg gevolgd. In 2020 zal er na een 
vervolgscholing onder alle verzorgenden gestart worden met het digitaal Zorgpad Stervensfase. (IKNL) 
 
Ruimte, beweging, aandacht en activiteiten 
Vooral het ritme van de dag wordt gevolgd. Als het kan wordt er gezamenlijk ontbeten. Indien gewenst wordt er 
samen koffie gedronken en de was samen met de bewoner gedaan. Ook het samen eten koken en van de maaltijd 
genieten behoort tot de dagelijkse bezigheden. De bewoner wordt gestimuleerd zoveel mogelijk zelf te doen en 
te ondernemen. De betrokkenheid van de bewoner is binnen de woning op maat georganiseerd.  
  
Elke dag wordt er een gezamenlijke of individuele activiteit of een aandachtsmoment met de bewoners 
georganiseerd. Dit kan heel eenvoudig; van samen een fruitsalade maken tot samen een geheugenspel doen of 
samen zingen. Ook wordt er gewerkt (met begeleiding) aan het maken van een persoonlijk levensboek. 
 
Het wonen op het platteland brengt ook extra mogelijkheden in het aanbieden van de diverse activiteiten; In de 
tuinen wandelen en de dieren bekijken, is een leuke extra activiteit. Ook de beweegtuin en de moestuin geven 
veel mogelijkheden tot activiteiten, van aardbeien plukken in de verhoogde plantenbakken tot het meehelpen in 
moestuin. Ook kan er een bezoek gebracht worden aan de nabijgelegen markt of pluktuin.  
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Aandacht zit ook in de kleine dingen, voor bewoners die heel kwetsbaar zijn. Aandacht is ook stil naast een 
bewoner op de bank of buiten in het zonnetje zitten, en de hand vasthouden, een mooi gedicht/boek voorlezen 
of met elkaar zingen. We streven ernaar alle bewoners een dergelijk moment te bieden. 
 
KERNWAARDEN 
Samengevat: de kernwaarden en de natuurlijke uitgangspunten voor het leven op Moriahoeve zijn de volgende: 
• Medewerkers van Moriahoeve zorgen vanuit Gods liefde met hoofd, hart en handen, en 

bewoners/deelnemers, naasten en vrijwilligers respecteren dit. 
• Alle medewerkers/familie/mantelzorgers sluiten op natuurlijke wijze aan op de dagelijkse belevingswereld 

van de bewoners/deelnemers en respecteren de levensfase/levenssfeer, waarin de bewoner zich bevindt. 
• Moriahoeve biedt ruimte/vrijheid, beweging en activering binnen de beslotenheid en natuurlijkheid van de 

Boerderij. Dit wordt door medewerkers/mantelzorgers gestimuleerd. 
• En medewerkers en mantelzorgers/vrijwilligers staan open voor elkaar, stellen zich lerend op en 

respecteren elkaars positie, professie en elkaars verschillen, voor het welzijn van de bewoners/deelnemers. 
 
JAARTHEMA – LOSLATEN 
In 2019 was het jaarthema ‘Aandacht’. Dit had als doel dat er extra aandacht uitging naar de belevingsgerichte 
zorg voor de bewoners en deelnemers. Daarnaast ook de aandacht voor de professionele medewerker die 
voldoende ondersteuning vanuit de organisatie nodig heeft om de juiste zorg te kunnen verlenen. Maar ook 
aandacht voor elkaar, in 2019 wilden we leren van elkaar door te reflecteren en te kijken naar de punten die 
aandacht vragen en verdienen. 
 
In 2020 hebben we gekozen voor het thema ‘Loslaten’. We willen graag in 2020 extra aandacht besteden aan de 
laatste fase van het leven van onze cliënten en wat dat betekent voor hun naasten. Deze fase willen we graag met 
grote zorgvuldigheid begeleiden en dat vraagt aandacht en focus van onze zorgmedewerkers. Ook met invoering 
van de nieuwe wet Zorg en Dwang is het onderwerp ‘Loslaten’ van toepassing. Vrijheid waar het kan.  
 
Tevens willen we graag in 2020 extra aandacht besteden aan het loslaten van oude organisatie- en werkpatronen, 
waar we jarenlang gemak van hadden en die we nu graag loslaten, omdat we verder willen professionaliseren. Zo 
willen we graag meer op preventie en aandacht van zaken gericht zijn, dan oplossen van problemen, die we, omdat 
we actief waren met oplossen, niet altijd adequaat beleidsmatig aangepakt hebben. Tenslotte gaat het erover dat 
we elkaar loslaten in het vertrouwen in elkaars beste intentie, kunnen en doen en dat we dit proces open met 
elkaar bespreken.  
 
 

1.2 Doelgroepen, aantal cliënten per doelgroep, leeftijdsverdeling 
 

Moriahoeve levert op basis van de WLZ (Wet Langdurige Zorg) zorg aan 37 (oudere) mensen met dementie in een 
landelijke omgeving, op basis van indicatie VV5 en VV7. Leeftijdsverdeling is gemiddeld tussen de 60-90 jaar. 
 
Daarnaast wordt er diverse dagdelen activiteiten en zorgondersteuning aangeboden bij het 
Dagactiviteitencentrum ’Rafidim’ (terrein Moriahoeve) en het Ontmoetingscentrum ‘Kersentuin’ (Kersentuin 35 
Woudenberg) op basis van de WMO. 

 

1.3 Zorgverlening, ZZP-verdeling, omzet per doelgroep 
 

Prestatienaam Aantal bewoners 
Max NZa tarief 2019 
excl. NHC/NIC Omzet 

VPT VV5 excl. BH incl. DB V051 36  €             179,51   €             2.283.906  

VPT VV7 excl. BH incl. DB V071 1  €             210,72   €                  54.155  
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1.4 Locaties, zorgomgeving, besturingsfilosofie 
 

LOCATIES 

Moriahoeve is gevestigd aan de Steeg 4a te Woudenberg. Hier wonen de 37 bewoners in het kader van de WLZ. 

De bewoners huren een zit/slaapkamer bij Moriahoeve en ontvangen daarnaast zorg vanuit een Volledig Pakket 

Thuis (VPT). 

 

Daarnaast is op deze locatie en dagactiviteitencentrum gevestigd voor deelnemers die vanuit de thuissituatie extra 

aandacht en begeleiding nodig hebben, o.a. vanwege dementie stadium 1 en 2. Deze vorm worden gefinancierd 

uit de WMO. 

 

Het ontmoetingscentrum Kersentuin 35 te Woudenberg is bedoeld voor deelnemers die begeleiding en 

stimulering nodig hebben in het dagelijks leven naast hun thuissituatie. Ook deze activiteiten worden gefinancierd 

vanuit de WMO. Deze locatie valt onder de KvK van De Steeg. 

 

ZORGOMGEVING 

De bewoners wonen in 4 woningen, gemiddeld 9 bewoners per woning. Genaamd Jiftha, Karmel, Gilboa en Amana. 

Elke woning beschikt over een woon/eetkamer c.q. keuken voorzien van belevingsgerichte hoekjes/zitjes, 

waarbinnen het dagelijks leven, inclusief maaltijdbereiding, plaats vindt. Amana beschikt over twee huiskamers, 

hier verblijven gemiddeld 10 bewoners. Daarnaast heeft iedere bewoner natuurlijk een eigen zit/slaapkamer en 

per woning zijn er 2 douches en 5 toiletten.  

Aangezien Moriahoeve ‘u wordt hier gezien’ als belangrijk uitgangspunt hanteert, is de kleinschaligheid ook van 

belang. Dat betekent over het algemeen dat alle bewoners en hun naasten, medewerkers en vrijwilligers elkaar 

bij naam kennen, zich gezien voelen e0lkaars bijzonderheden kennen en waar mogelijk accepteren. Daarom werkt 

Moriahoeve met vaste basisteams per woning, met daaromheen een schil van vaste flexibele medewerkers. 

BESTURINGSFILOSOFIE 
Moriahoeve beoogt het model van dienend leiderschap. Dat betekent dat bestuurder en zorgcoördinatoren in 
dienst staan van de zorgmedewerkers. We richten ons op het bevorderen van het gemeenschapsgevoel en de 
persoonlijke en professionele groei van de zorgmedewerkers. We houden niet van hiërarchie en macht, maar van 
bewustwording en ontwikkeling van ons allen. We streven naar gelijkheid, openheid en ontwikkeling. Echter, 
nemen waar nodig die besluiten, die voor Moriahoeve van belang zijn.  

We achten dienend leiderschap passend, zeker omdat we van de zorgmedewerkers verwachten dat ze zich 
dienend opstellen naar de bewoners, deelnemers alsook naar de mantelzorgers. Daarom oefenen we in balans, 
duidelijkheid/concreetheid en doortastendheid. In 2020 zullen we onze besturingsfilosofie verder ontwikkelen en 
in de praktijk van alle dag vormgeven. We hopen hiermee te bewerkstelligen dat bewoners ervaren dat ze in een 
veilige bedding deze laatste fase van hun leven mogen doorbrengen. De kwetsbaarheid van de bewoners vraagt 
van zorgmedewerkers een dienende attitude, eigen balans en het creëren van een veilige bedding. 

 
1.5 Organisatie in landelijke omgeving  

 
De omgeving van Moriahoeve is landelijk van aard. De woonboerderij is gelegen in het buitengebied van 
Woudenberg. De Woonzorgboerderij is ruim opgezet. De ruimte tussen de vier huizen doet denken aan een 
ouderwets hofje, De ruime binnentuin nodigt uit om naar buiten te gaan en rond te wandelen langs de 
bloembakken. Rond de vier woningen ligt een moestuin, zijn bosschages waar prachtig vogelgeschetter te horen 
is, scharrelen kippen, schapen en andere dieren rond. Tevens is er een boomgaard  met appel-, peren- en 
kersenbomen, waartussen de beweegtoestellen voor bewoners geplaatst zijn. 
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2. Profiel personeelsbestand/personeelssamenstelling 

 

2.1 Aantal zorgverleners en vrijwilligers  
 

Functie Aantal medewerkers 

Verpleegkundigen (niveau 4/5)  5 

Verzorgenden (niveau 3) 33 

Verzorgenden flex (niveau 3) 6 

Helpenden (niveau 2) 24 

Helpenden flex (niveau 2) 1 

Huiskamerdienst (niveau 2) 14 

Activiteitencoaches bewoners (niveau 2/3) 2 

TOTAAL AANTAL ZORGVERLENERS 86 

Vrijwilligers 41 

TOTAAL AANTAL ZORGVERLENERS EN VRIJWILLIGERS 127 

 

2.2 Verdeling zorgverleners over functies en niveaus  
 

Functie Aantal medewerkers % 

MT (niveau 5/6) 5 3.50 

Verpleegkundigen (niveau 4/5) 5 3.50 

Verzorgenden (niveau 3) 33 23.07 

Verzorgenden flex (niveau 3) 6 4.20 

Helpenden (niveau 2) 24 16.78 

Helpenden flex (niveau 2) 1 0.69 

Huiskamerdienst (niveau 1) 14 9.79 

Huishoudelijk medewerker (niveau 1) 2 1.40 

Technische dienst (niveau 4/5) 2 1.40 

Secretaresse (niveau 4) 1 0.69 

Pastoraal werker (niveau 5) 1 0.69 

Activiteitenbegeleiders Ontmoetingscentrum (2/3) 3 2.10 

Activiteitenbegeleiders Dagbesteding (niveau 3) 2 1.40 

Activiteitencoaches Bewoners (niveau 2/3) 3 2.10 

Vrijwilligers 41 28.67 

TOTAAL 143 100.00 

 

2.3 Verhouding leerling/gediplomeerden 

Verhouding leerling/gediplomeerden Aantal medewerkers % 

Verzorgenden (niveau 3) 39 100 

Leerling Verzorgenden (niveau 3) 6 10 
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2.4 In- door- en uitstroomcijfers 
 

Functie in dienst  2019 aantal niveau 

Huiskamerdienst 8 1 

Huishoudelijke hulp 1 1 

Helpende 2 2 

Verzorgende 2 3 

Verzorgende flex 3 3 

Verpleegkundige 1 4/5 

Activiteitencoach 2 2/3 

Slaapwacht 1 2/3 

Technisch medewerker 1 4/5 

Vakantiekrachten GV flex 2 2 

Vakantiekracht HH 2 1 

Totaal 25  

 

Functie uit dienst 2019 Aantal niveau 

Verzorgende  2 3 

Verzorgende flex 3 3 

Verpleegkundige 1 4/5 

Activiteiten DB 2 3 

Huiskamerdienst 1 1 

Huishoudelijke hulp 1 1 

Helpende flex 1 2 

Vakantiekrachten GV flex 2 2 

Vakantiekracht HH 2 1 

Totaal 15  

 

Functiewijziging 2019 Aantal niveau 

Helpende –verzorgende 3 2-3 

Verzorgende-Helpende 1 3-2 

Totaal 4  

 

2.5 Personele kosten versus opbrengsten 
 

Personele kosten versus opbrengsten 2019 Totaal euro’s % 

Opbrengsten 2.728.612 100.00 

Personele kosten 2.078.849 76.17   
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3. Plan 2020  
 

Inleiding 
In dit hoofdstuk is het kwaliteitsplan voor 2020 beschreven per zorgthema. Bij elk thema staat de huidige situatie 
beschreven met aansluitend de paragraaf met de plannen voor 2020. Per onderwerp staat beschreven of de 
bekostiging is aangevraagd vanuit het kwaliteitsbudget 2020 of uit de reguliere financiering. 
 

3.1 Persoonsgerichte zorg en ondersteuning 
 
 

3.1.1 Verdieping gebruik persoonsgericht zorgleefplan 
Norm 

Inspraak bewoner in afspraak over doelen van de zorg, behandeling en ondersteuning (Norm 1.1 IGJ) 
Huidige situatie 

Een actueel en letterlijk op de persoon gericht zorgleefplan is de basis voor kwalitatief goede zorgverlening. 
Waar in het verleden het zorgleefplan minimaal elke 6 maanden geactualiseerd werd,  is er in 2019 actief 
gestuurd en geschoold op het methodische werken. Hierover is direct contact tussen contactverzorgende 
(zorgmedewerker die fungeert als aanspreekpunt) en bewoner/vertegenwoordiger. De inspraak wordt door 
bewoners/vertegenwoordigers als voldoende beschouwd. Echter we merken dat de inhoud van het 
zorgleefplan (met daaraan gekoppeld het PPA; Persoonlijke Plezierige Activiteitenplan) een verdiepingsslag kan 
gebruiken, waardoor de zorg en ondersteuning nog meer persoonsgericht ingezet kan worden. 

Plannen 

Komend jaar staat een extra scholing verdieping Zorgleefplan voor verzorgende medewerkers op het 
programma. Doel hiervan is om zorgdoelen specifieker te maken en daarmee de zorg en ondersteuning nog 
meer af te stemmen op de wensen en behoeften van de bewoner; o.a. het verbeteren van de cyclus op bewoner 
niveau. Ook het rapporteren en eenduidig verwerken van gemaakte afspraken in het zorgleefplan.  Tijdens 
artsenvisite, gesprekken met de familie, ect. Ook de extra aandacht voor de evaluatiecyclus moet hierbij aan 
bod komen.  

Bekostiging  

Inzet kwaliteitsgelden voor: extra salariskosten; 4  uur VZ. 
Zie bijlage 1 

 
 
3.1.2. Zorgmedewerkers kennen de bewoner 

Norm 

Medewerkers zorg kennen de bewoner en zijn wensen, mogelijkheden en beperkingen (Norm 1.2 IGJ) 

Huidige situatie 

Doordat Moriahoeve werkt met vaste teams per woning van gemiddeld 9 bewoners, kennen de medewerkers 
de bewoners en hun naasten. Er zal extra aandacht nodig zijn voor de levensbeschrijving van de bewoners, 
omdat deze ondersteunt in de huidige zorgverlening aan de bewoners. Met bovenstaand punt 3.3.1 zal dit in 
2020 een zichtbare verdiepingsslag krijgen. 

Plannen 

Ook in 2020 extra aandacht voor de levensbeschrijvingen in Nedap. Zowel de medewerkers als de 
contactpersonen kunnen informatie gaan toevoegen of aanpassen vanuit Caren Zorgt in het levensverhaal van 
de bewoner.  

Bekostiging  

Reguliere financiering. 
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3.1.3. Bewoners voeren binnen hun mogelijkheden zelf regie 
Norm 

Bewoners voeren binnen hun mogelijkheden zelf regie over leven en welbevinden (Norm 1.3 IGJ) 

Huidige situatie 

De medewerkers van Moriahoeve volgen waar mogelijk in het leven van de bewoner. De bewoner wordt met 
liefdevolle hand uitgenodigd, waar mogelijk, op gebieden waar bewoner zelf geen regie meer over heeft en dat 
is per bewoner uniek. Binnen Moriahoeve vinden we het van belang om hier ook aandacht aan te blijven 
besteden, zeker omdat soms de routine erin sluipt en we dan van bepaalde gewoonten van de bewoner uitgaan. 
De bewegingsvrijheid binnen en buiten het terrein van Moriahoeve is ook een aandachtspunt dat wordt 
opgepakt.  Waardigheid en Trots zal hierin ook advies gegeven. 

Plannen 

Per half jaar zal een deel van het werkoverleg van de teamleden besteed worden aan eigen regie en 
welbevinden van de bewoner. Tevens zal daarin ook vrijheid en veiligheid onderwerp van gesprek zijn en blijven, 
zie hoofdstuk 3.3. Tenslotte zullen de zorgcoördinatoren, samen met contactverzorgenden, naast de reguliere 
overleggen met 1e contactpersonen, ook gesprekken over de zorg- en levensfase van de bewoner aangaan, als 
1e contactpersoon dat op prijs stelt. 

Bekostiging  

Reguliere financiering. 

 
 
3.1.4. Bewoners ervaren nabijheid, geborgenheid, vertrouwen en begrip 

Norm 

Bewoners ervaren nabijheid, geborgenheid, vertrouwen en begrip. Ze worden met respect behandeld (Norm 
1.4 IGJ) 

Huidige situatie 

Wij vinden nabijheid, geborgenheid, vertrouwen en begrip van groot belang voor de bewoners die zich aan ons 
toevertrouwen. Daarom is dit een onderwerp dat direct of indirect altijd op de agenda van het werkoverleg 
staat. De juiste omgang, ook als we gedrag van een bewoner niet begrijpen, is essentieel. Veel verzorgenden 
en helpenden hebben inmiddels de GVP en GHP opleiding gevolgd.  

Plannen 

Ook in 2020 blijft dit onderwerp een vast onderwerp op de agenda van de werkoverleggen. De Specialist 
Ouderengeneeskundige en psycholoog zullen ingezet worden bij onbegrepen gedrag voor het geven van 
passende begeleidingsadviezen. De opleiding GVP wordt ook in 2020 weer aangeboden.  

Bekostiging  

Reguliere financiering. 

 
 
3.1.5. Bewoners worden ondersteund binnen hun informele netwerk  

Norm 

Bewoners worden ondersteund om hun informele netwerk in stand te houden of uit te breiden (Norm 1.5 
IGJ) 

Huidige situatie 

De huidige situatie is naar tevredenheid van alle partijen, echter, ook dat vraagt onderhoud. 

Plannen 

Naast de gesprekken tussen familieleden, pastoraal medewerker en contactverzorgende over acceptatie van 
de ziekte van de bewoner, zullen er ook waar nodig gesprekken gepland worden tussen 1e contactpersoon, 
zorgcoördinator en contactverzorgende. Dit om het ziekteproces te bespreken en de consequenties daarvan 
voor het dagelijks leven van de bewoner. Bij de start van een nieuwe zorgvraag zal het netwerk actief betrokken 
worden bij de mogelijkheden binnen Moriahoeve om te blijven ondersteunen.  

Bekostiging  

Reguliere financiering. 
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3.2 Wonen en welzijn 

 
3.2.1.Wooncomfort voor bewoners/deelnemers 

Huidige situatie 

De huidige gebouwen van Moriahoeve zijn vanaf 2012 in gebruik, dus 7 jaar. Het gebruik van het gebouw is 
behoorlijk intensief, door 24x7 gebruik van alle ruimten.  

Plannen 

in 2020 willen we een beleid maken zodat Moriahoeve qua gebouwen en indeling daarvan, inclusief financiering 
klaar is om het volgende decennium in te gaan. 

Bekostiging  

Reguliere financiering. 

 
 
3.2.2.Familieparticipatie en vrijwilligers 

Huidige situatie 

In 2019 is er veel aandacht besteed aan het werven van vrijwilligers en het bevorderen van familieparticipatie. 
Door de extra kwaliteitsgelden hebben we 20 nieuwe vrijwilligers kunnen aantrekken, die actief zijn op allerlei 
terreinen, waaronder in de huiskamer begeleiden van activiteiten, individuele activiteiten met bewoners en 
deelnemers, wandelen met bewoners in de tuin, onderhoud van de tuinen, klusjes in huis enz. 

Plannen 

Graag zouden we voor 2020 de vrijwilligers willen behouden voor Moriahoeve en nog 10 extra vrijwilligers 
aantrekken voor activering van de bewoners en het organiseren van extra leuke uitjes en activiteiten voor de 
bewoners. 

Bekostiging  

Reguliere financiering. 

 
 
 3.2.3. Doorontwikkeling Plan Plezierige Activiteiten 

Huidige situatie 

Voor verschillende bewoners is er een PPA opgesteld, deze zit nog als bijlage in het ECD. Ook is nog niet voor 
alle bewoners het PPA voldoende opgesteld. Hij is op dit moment nog onvoldoende inzichtelijk voor alle 
medewerkers en vrijwilligers.  

Plannen 

In 2020 willen we het PPA dermate inbedden in de ZLP-cyclus, hierin hebben de activiteitencoördinatoren een 
belangrijke rol, als ook de vrijheidscoördinator/familieparticipatie. 

Bekostiging  

Reguliere financiering. 
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3.3 Veiligheid 

 

3.3.1. Vrijheid en veiligheid binnen Moriahoeve (Wet Zorg en Dwang) 
Huidige situatie 

In het rapport van de IGJ d.d. 19 oktober jl. zijn een aantal punten als  niet voldoende beoordeeld. 

Plannen 

Binnen Moriahoeve willen we in 2020 dat de Vrijheid en Veiligheid voor de bewoners op de juiste wijze is 
gewaarborgd. In het plan van aanpak Waardigheid en Trots op locatie zijn alle te nemen maatregelen 
opgenomen, zie bijlage 2. 

Bekostiging  

Reguliere financiering. 

 
 
3.3.2. Alle toegepaste vrijheidsbeperkende maatregelen zijn terug te vinden in het ECD  

Huidige situatie 

Op dit moment worden alle vrijheidsbeperkende maatregelen in de dossiers opgeslagen, echter nog niet binnen 
alle woningen op dezelfde wijze, waardoor monitoring en opvolging bemoeilijkt wordt. 

Plannen 

Op basis van plan van aanpak Waardigheid en Trots worden alle vrijheidsbeperkende maatregelen eenduidig 
toegepast in ECD. 

Bekostiging  

Reguliere financiering. 

 
 
3.3.3. Dialoog met de bewoner (vertegenwoordiger) 

Norm 

In dialoog met de bewoner (vertegenwoordiger) vindt multidisciplinaire besluitvorming plaats over de inzet 
van vrijheidsbeperkende maatregelen en psychofarmaca. Deze zorgvuldige besluitvorming is aantoonbaar 
vastgelegd  (Norm 5.4 IGJ). 

Huidige situatie 

Zie plan van aanpak Waardigheid en Trots, zie bijlage 2. 

Plannen 

Bij de inzet van vrijheidsbeperkende maatregelen wordt het stappenplan uit de WZD toegepast en aantoonbaar 
vastgelegd. De medewerkers weten in 2020 hoe zij dit plan bij iedere individuele bewoner moeten toepassen 
en hoe zij dit in het ECD moeten vastleggen/evalueren, zie plan van aanpak Waardigheid en Trots, bijlage 2. 

Bekostiging  

Inzet kwaliteitsgelden voor: herhalingstraining 2e helft 2020 om overweging en vastlegging onderdeel van de 
dagelijkse routine te laten worden. Extra salariskosten, 4 uur + 1 uur voorbereiding VZ/helpenden. zie bijlage 1. 

 
 
3.3.4. Een gedragsanalyse is onderdeel van de besluitvorming  

Norm 

Een gedragsanalyse is onderdeel van de besluitvorming over de te nemen vrijheidsbeperkende maatregel  
(Norm 5.5 IGJ) 

Huidige situatie 

Op dit moment wordt niet altijd goed onderbouwd op basis van een gedragsanalyse, waarom een 
vrijheidsbeperkende maatregel genomen zal moeten worden.  

Plannen 

De medewerkers weten in 2020 hoe zij dit plan bij iedere individuele bewoner moeten toepassen en hoe zij dit 
in het ECD moeten vastleggen/evalueren, zie plan van aanpak Waardigheid en Trots, bijlage 2. 

Bekostiging  

Behorend bij punt 3.3.3. 

 
 
 
3.3.5. Voorafgaand aan de inzet van VBM worden aantoonbaar alternatieven overwogen 
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Norm 

Voorafgaand aan de inzet van vrijheidsbeperking en/of psychofarmaca worden aantoonbaar alternatieven 
overwogen en zo nodig uitgeprobeerd  (Norm 5.6 IGJ) 

Huidige situatie 

Op dit moment wordt in overleg met de huisarts, Specialist Ouderengeneeskundige en psycholoog en de 
verpleegkundige gezocht naar alternatieven, voorafgaand aan de inzet van de vrijheidsbeperkende 
maatregelen. 

Plannen 

De vastlegging van bovenstaand proces is opgenomen in het ECD, zie plan van aanpak Waardigheid en Trots, 
bijlage 2. 

Bekostiging  

Behorend bij punt 3.3.3. 

 
 
3.3.6. Alle vrijheidsbeperkende maatregelen worden geëvalueerd   

Norm 

Alle vrijheidsbeperkende maatregelen en het gebruik van psychofarmaca worden periodiek geëvalueerd  
(Norm 5.7 IGJ) 

Huidige situatie 

Op dit moment worden alle vrijheidsbeperkende maatregelen elk half jaar geëvalueerd door de huisarts, 
Specialist Ouderengeneeskundige en psycholoog, verpleegkundige. Indien mogelijk worden maatregelen 
eerder gestopt of worden er alternatieven aangeboden. 

Plannen 

In 2020 gebruiken de zorgmedewerkers een duidelijke instructie (o.a. Stappenplan WZD) waarbij zij met 
regelmaat en op maat, zoals bij methodisch werken, de maatregelen evalueren met andere/externe 
deskundigen. De eisen vanuit het stappenplan (WZD) zijn hierbij leidend. 

Bekostiging  

Behorend bij punt 3.3.3. 

 
 
3.3.7. De bewoner heeft de juiste juridische status 

Norm 

De bewoner heeft de juiste juridische status (Norm 5.8 IGJ). 

Huidige situatie 

Op dit moment ligt de juridische status van wils(on-)bekwaamheid van de bewoners nog onvoldoende vast. Dit 
zal in 2019 nog worden vastgelegd in samenwerking met deskundigen. 

Plannen 

In 2020 zal de juridische status van iedere bewoner duidelijk en inzichtelijk zijn vastgelegd in het ECD en zo 
nodig worden geëvalueerd.  Tevens zal het in de procedures bij opname worden opgenomen. 

Bekostiging  

Reguliere financiering. 
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3.4 Leren en werken aan kwaliteit 

 
3.4.1. Kwaliteitssysteem Prezo 

Huidige situatie 

Begin november 2019 ontvingen we een concept rapport a.d.h.v. een audit van 19 september 2019. 
Perspekt heeft ons het gouden keurmerk weer toegekend. Deze willen wij als Moriahoeve graag behouden in 
2020 en daarbij willen we de aandachtspunten uit het auditbezoek opnemen in dit kwaliteitsplan. Een belangrijk 
punt is het raadplegen en verwerken van de adviezen van (externe) disciplines en het terugvinden van de 
opvolging hiervan.   

Plannen 

Er zal een duidelijke werkwijze komen binnen Moriahoeve zodat het eenduidig kan worden opgepakt en zijn 
opvolging zal hebben in  de praktijk/ECD. In deze werkwijze staat duidelijk beschreven wie waarvoor 
verantwoordelijk is en wanneer de taken moeten worden opgepakt en worden geëvalueerd en hoe deze 
worden gerapporteerd.  Mogelijk zal er een externe partij om advies gevraagd worden om het digitaal 
systeem te vereenvoudigen en om de huidige processen te structureren.   

Bekostiging  

Inzet kwaliteitsgelden voor: 2 uur per week aan extra inzet kwaliteitsmedewerker. 

 
 
3.4.2. Kwaliteitsverbeteringen per woning a.d.h.v. MIC/MIM/MIP 

Huidige situatie 

Op dit moment worden MIC/MIM/MIP per kwartaal verzameld en met een korte analyse per woning in het 
werkoverleg teruggekoppeld. Daarin missen we opvolging en evaluatie daarin.   

Plannen 

Om een PDCA-cyclus in te bouwen per woning, missen we een kwaliteitsverbeterplan per woning, die binnen 
de woning gebruikt wordt om niveau van kwaliteit te handhaven. Naast coaching door zorgcoördinatoren is het 
noodzakelijk om een kwaliteitsverpleegkundige in te zetten, die samen met zorgcoördinatoren en 
zorgmedewerkers een dergelijk systeem ontwikkelt.  

Bekostiging  

Inzet kwaliteitsgelden voor: 8 uur per week inzet kwaliteitsverpleegkundige met beleidskwaliteiten. 
Gebruiksvriendelijk systeem voor goede analyse/rapportage. (implementatiekosten) 

 
 
3.4.3. Gluren bij de buren 

Huidige situatie 

In kwartaal 4 2019 hebben we met de werkgroep kwaliteit een interne auditprogramma opgezet. Er zijn per 
woning 2 medewerkers wezen ‘gluren bij de buren’ (in een andere woning binnen Moriahoeve) Diverse 
kwaliteitsthema’s hebben zij bekeken, zoals; hygiëne, medicatieveiligheid, gebruik zorgleefplan, 
belevingsgericht werken, veiligheid binnen de woning, inzet vrijwilliger en verwante. Het formulier bevat ook 
een observatieonderdeel. 

Plannen 

Uit deze interne audits zal een adviesrapport komen met een plan van aanpak deze zal worden opgesteld door 
de werkgroep kwaliteit. Bijbehorende verbeterpunten/acties zullen in 2020 worden uitgewerkt en opgepakt 
binnen de verbeterplannen per woning.  

Bekostiging  

Behorend bij punt 3.4.2. 
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3.4.4. Lerend netwerk 
Huidige situatie 

In 2019 zijn er diverse overleggen geweest binnen het lerend netwerk op bestuurlijk,- en kwaliteitsniveau met 
zorgcentrum Bethanië en het Maanderzand te Ede. (in 2019 is Vreedenhoff uit Arnhem uit het lerend Netwerk 
gegaan i.v.m. het aansluiten bij een lerend netwerk in eigen regio) Tijdens deze netwerk overleggen worden 
ervaringen gedeeld en van elkaar gebruikt op zowel bestuurlijk niveau als door de kwaliteitsmedewerkers van 
elke organisatie. 

Plannen 

In 2020 zal dit voortgezet worden waarbij er gezocht zal worden naar een vervangende zorginstelling. Deze 
gesprekken zullen al in 2019 starten. Ook in 2020 zal Moriahoeve ervaringen delen en halen bij Netwerkgroepen 
zoals KenniZ en overige netwerkbijeenkomsten.  

Bekostiging  

Reguliere financiering. 
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3.5 Leiderschap, governance en management 

 

3.5.1. Visie op zorg en leiderschap 
Huidige situatie 

Moriahoeve heeft een duidelijke visie op zorg, maar mist echter een duidelijke invulling van de visie op 
leiderschap en implementatie hiervan. 

Plannen 

Het eerste half jaar van 2020 zal Moriahoeve gebruiken om deze duidelijkheid met elkaar te creëren en het 
tweede half jaar om de implementatie verder vorm te geven. 

Bekostiging  

Reguliere financiering. 

 
 

3.5.2. Van volwassen naar vakvolwassen 
Norm 

Van volwassen naar vakvolwassen met heldere afspraken en eigenaarschap op alle niveaus in de organisatie. 

Huidige situatie 

Moriahoeve heeft op dit moment een aantal kernmerken van een familiecultuur wat de professionaliteit kan 
belemmeren.  

Plannen 

Moriahoeve wil verder, waarbij de bestuurder en coördinatoren duidelijker en helderder worden aangestuurd 
op vakvolwassenheid en een duidelijk eigenaarschap. Dit thema en het thema samenwerking worden in de 
agenda van het werkoverleg opgenomen, waardoor reflectie en eigenaarschap geoefend kunnen worden.  . 

Bekostiging  

Reguliere financiering. 
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3.6 Personeelssamenstelling (voldoende en vakbekwaam personeel) 

 
3.6.1. Zorgmedewerkers maken professionele afwegingen 

Norm 

Zorgmedewerkers maken hun professionele afwegingen over de benodigde zorg, ondersteuning en risico’s op 
basis van de wensen, behoeften, mogelijkheden en beperkingen van de bewoner (Norm 2.1 IGJ) 

Huidige situatie 

De zorgmedewerkers werken al jaren met een risicoanalyse. Echter, de PDCA wordt onvoldoende toegepast, 
alsmede de opvolging van de evaluaties voor het toepassen van vrijheidsbeperkende maatregelen.   

Plannen 

Extra tijd opnemen voor risico-inventarisatie en vrijheidsbeperkende maatregelen voor verankering. 

Bekostiging  

Inzet kwaliteitsgelden voor: 4 uur extra werkoverleg voor alle medewerkers, zie bijlage 1. 

 
 
3.6.2. Zorgverleners werken methodisch, passend bij hun functieniveau 

Norm 

Zorgverleners werken methodisch, passend bij hun functieniveau. Dit hele proces wordt inzichtelijk 
vastgelegd in het bewonersdossier (Norm 2.2 IGJ) 

Huidige situatie 

Op dit moment worden zorgmedewerkers gecoacht door zorgcoördinatoren op het methodische werken. 

Plannen 

MIC inzetten als leermiddel methodisch werken, coaching voortzetten. 

Bekostiging  

Inzet kwaliteitsgelden voor: extra coachingsuren, 2 per week voor zorgcoördinatoren, zie bijlage 1. 

 
 
 3.6.3. Zorgverleners krijgen de ruimte om systematisch te reflecteren 

Norm 

Moriahoeve zorgt dat de zorgmedewerkers ruimte krijgen om systematisch te reflecteren op goede, veilige en 
persoonsgerichte zorg voor de bewoner. Van daaruit kunnen zij verbeteringen toepassen (Norm 2.3 IGJ) 

Huidige situatie 

Op dit moment hebben de zorgmedewerkers gemiddeld 10 werkoverleggen per jaar. 

Plannen 

In 2020 zullen de verbeteronderwerpen uit het kwaliteitsplan worden meegenomen in de werkoverleggen.  
Ook binnen de werkgroep kwaliteit zal dit met regelmaat besproken en de voortgang geëvalueerd worden. 

Bekostiging  

Inzet kwaliteitsgelden voor: 2x2 uur per medewerker per jaar, zie bijlage 1. 

 
 
 3.6.4. Zorgverleners blijven ontwikkelen 

Norm 

Zorgmedewerkers houden, passend bij hun functieniveau, relevante ontwikkelingen in hun vakgebied bij om 
goede, veilige en persoonsgerichte zorg te kunnen bieden aan de groepen bewoners waaraan ze zorg 
verlenen (Norm 2.4 IGJ) 

Huidige situatie 

Palliatieve zorg vraagt verdieping en vervolg na de scholing in 2019. 

Plannen 

Er is extra coaching/scholing nodig in het kader van thema ‘loslaten’. Ook zal het zorgpad stervensfase (IKNL) 
geïmplementeerd worden. Rond deze training en tijdens de dag van de zorg zal dit ook extra aandacht hebben 
voor en met de medewerkers en vrijwilligers.  

Bekostiging  

Inzet kwaliteitsgelden voor: uren alle zorgmedewerkers 4 uur +1 voorbereiding per jaar. Zie bijlage 1 
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3.6.5. Voldoende deskundige medewerkers 

Norm 

Moriahoeve zorgt dat er voldoende deskundige medewerkers beschikbaar zijn, afgestemd op de aanwezige 
bewoners en actuele zorgvragen (Norm 2.5 IGJ) 

Huidige situatie 

Medewerkers krijgen de kans om te leren en te ontwikkelen. Opleidingen naar Verzorgende IG of 
ontwikkeling binnen het vakgebied, zoals de opleiding GVP (gespecialiseerd verzorgende psychogeriatrie) en 
vergelijkbare opleidingen worden op dit moment aangeboden en gevolgd. Ook worden de 
functiebeschrijvingen opnieuw herijkt.  

Plannen 

Huidig scholingsplan blijft gehandhaafd en zo nodig uitgebreid. Zoals de opleiding GVP, omgang met 
onbegrepen gedrag, etc. Het vervolg van de functiebeschrijvingen wordt in 2020 afgerond. Documenten zijn 
up to date en geaccordeerd. 

Bekostiging  

Inzet kwaliteitsgelden voor: Scholing voor omgang onbegrepen gedrag, huiskamerdienst in de avond. 
Regulieren financiering: medewerker trainingskosten. 
Zie bijlage 1.   

 
 
3.6.6. Zorgmedewerkers handelen volgens richtlijnen            

Norm 

Zorgmedewerkers handelen volgens de afspraken die zijn beschreven in protocollen, richtlijnen en 
handreikingen. Zij weten wanneer zij wel en niet kunnen afwijken om goede, veilige en persoonsgerichte zorg 
te kunnen bieden. (Norm 2.6 IGJ) 

Huidige situatie 

Actuele Vilans protocollen zijn online inzichtelijk en te gebruiken. Ook andere richtlijnen en handreikingen zijn 
te vinden op de DATA-schijf.  

Plannen 

De protocollen, richtlijnen en werkwijzen worden zo nodig geüpdatet. Indien nodig worden ze besproken 
tijdens werkoverleg ter implementatie, evaluatiedata worden hierbij ook ingepland. 

Bekostiging  

Reguliere financiering. 

 
 
3.6.7. Zorgmedewerkers werken multidisciplinair  

Norm 

Zorgmedewerkers werken multidisciplinair en schakelen tijdig disciplines en specifieke expertise in van binnen 
of buiten de organisatie. In deze samenwerking worden duidelijke afspraken gemaakt wie waarvoor 
verantwoordelijk is (Norm 2.7 IGJ) 

Huidige situatie 

Op dit moment is er een goede samenwerking en inzet van van/met de huisarts, Specialist 
Ouderengeneeskundige en psycholoog. 
Verpleegkundigen worden op basis van eigen inzicht van de zorgmedewerker geraadpleegd.  
Behoefte is om deze raadpleging te doen, echter wel voorbereid. 

Plannen 

In 2020 komt er een duidelijke instructie aan verzorgenden hoe zij disciplines kunnen raadplegen en welke 
voorbereidingen zij daarvoor moeten te treffen, voordat een derde geraadpleegd worden. 

Bekostiging  

Reguliere financiering. 
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3.7 Gebruik van hulpbronnen 

 

3.7.1 Evaluatie gebouwen na 7 jaar gebruik 
Huidige situatie 

De gebouwen worden gehuurd. Dit is inmiddels ruim 7 jaar. Het betreft intensief gebruik. Dit vraagt om 
afspraken hoe het gebouw voor de komende jaren dermate in te richten dat kwaliteit van zorg en plezierig 
wonen en leven overeind blijft. 

Plannen 

In 2020 zullen er gesprekken moeten plaatsvinden met MT en eigenaar van de gebouwen, welke 
voorzieningen essentieel zijn om de toekomst van Moriahoeve te borgen. 

Bekostiging  

Reguliere financiering. 

 
 
3.7.2. Evaluatie Domotica 

Norm 

Evaluatie huidige domotica. Juist gebruik sensoren en investering techniek binnen WZD. 

Huidige situatie 

Zie plan van aanpak Waardigheid en Trots nav Inspectierapport. 

Plannen 

In 2020 komen en duidelijke instructie hoe disciplines de (nieuwe of bestaande domotica) moeten inzetten. Er 
zal in gezocht moeten worden naar de juiste middelen van domotica (zoals leefcirkels) voor het juiste aanbod 
van zorgverlening binnen de mogelijkheden van de WZD. 

Bekostiging  

Inzet kwaliteitsgelden voor: € 44.911.00 zie offerte, zie bijlage 3. 

 
 
3.7.3. Digitale monitoring kwaliteit 

Norm 

Vervolgstap invoering digitaal ECD en invoering digitale monitoring kwaliteit. 

Huidige situatie 

ECD zal nog eenduidiger moeten worden gebruikt om monitoring via Nedap mogelijk te maken. Dat lukt nu niet 
altijd op onderwerpen. Bijvoorbeeld: de inzet van vrijheidsbeperkende maatregelen worden niet op zelfde plek 
in Nedap ingevoerd.  
Documenten en formulieren zijn niet allemaal up-to-date en goed vindbaar. De PDCA-cyclus kan ook nog 
praktischer worden ingericht.  

Plannen 

inrichting Nedap verder standaardiseren. 
Goede digitale inrichting voor documenten en formulieren met een goede evaluatiecyclus. 

Bekostiging  

Reguliere financiering. 
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3.8  Gebruik van informatie 
 
 
3.8.1 monitoren van kwaliteit van zorg en dienstverlening 

Norm 

Monitoren van informatie waarmee wij de kwaliteit van onze zorg- en dienstverlening kunnen managen en 
verbeteren. 

Huidige situatie 

Op dit moment gebruiken we informatie van clientervaringen. Van de bewoners of bezoekers zelf of door 
tijdens de familiegesprek tijdens het ‘goede gesprek’. Gebruik clienttevredenheidonderzoek uitslagen, MTO 
(medewerkers tevredenheidsonderzoek), interne en externe audits worden uitgevoerd.    

Plannen 

Wij blijven in 2020 de huidige middelen inzetten. Er zullen in en externe audits worden uitgevoerd. Ook zijn er 
gesprekken met de cliëntenraad, familiebijeenkomsten, etc. Het doel is in gesprek blijven en de tevredenheid 
met regelmaat en op diverse wijze blijven meten. 

Bekostiging  

Reguliere financiering. 
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4. Verbeterparagraaf en beschrijving van samen leren en verbeteren 
 
 

4.1  Beschrijving van de verbeterparagraaf  
 

Paragraaf Omschrijving Doel Organisator Datum afgehandeld 

3.1.1. Training verdieping 
zorgleefplan 

Deze training levert voor de bewoner op dat de 
persoonsgerichte zorg nog specifieker aangepast wordt aan 
de wensen van de bewoner 

Coordinator Eind juni 2020, evaluatie effecten november 
2020 

3.3.3. Vervolgtraining WZD  Het gedachtegoed vrijheid en veiligheid blijft aandacht 
vragen en nieuwe dilemma’s zullen worden besproken. Dit 
leidt tot een meer overwogen vrijheid voor de bewoner 

Coordinator Eind juni 2020, evaluatie maart 2021 

3.4.1. Kwaliteits-
medewerker per 
woning voor 
monitoring PDCA-
cyclus 

De verbetering van de PDCA-cyclus betekent voor de 
bewoner nog meer evenwichtige zorg, ook al zijn er 
meerdere zorgverleners in de loop van de weken. 

Coordinator Ingaande per 1 januari 2020 en 
evaluatiedatum 1 oktober 2020 

3.4.2. 
3.4.3 

Kwaliteitsverpleeg-
kundige met 
beleidservaring 

Extra kwaliteitsbeleid en goede implementatie hiervan biedt 
medewerkers zorg zekerheid en duidelijkheid in hun werk. 
Dit heeft tot gevolg hun handelingsbekwaamheid vergroot 
wordt en daarmee de zorg voor bewoners verder 
geprofessionaliseerd. 

Bestuurs-secretaris Ingaande per 1 januari 2020 en 
evaluatiedatum 1 oktober 2020 

3.6.1. Risicoanalyse en 
vrijheidsbeperkende 
maatregelen 

De risicoanalyse en goed gebruik van de 
vrijheidsbeperkende maatregelen zorgen dat de veiligheid 
en vrijheid van de bewoner toeneemt. 

Coordinator Eind november 2020 
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Paragraaf Omschrijving Doel Organisator Datum afgehandeld 

3.6.2. Monitoring PDCA-
cyclus per woning 
extra coachingsuren, 
2 per week voor 
twee zorg-
coördinatoren en 
programmatuur om 
verbeterplannen per 
woning te 
organiseren, die 
organisatiebreed te 
monitoren zijn 

Monitoring van de verdere implementatie van de PDCA-
cyclus levert op dat de eenduidigheid in het werkproces van 
medewerkers toeneemt. Dit levert veiliger zorg op voor de 
bewoner. 

Bestuurs-secretaris Ingaande per 1 januari 2020 en 
evaluatiedatum 1 oktober 2020 

3.6.3. Tijd voor reflectie in 
het werkoverleg 
twee keer per jaar, 
hoe verbeterplan per 
woning toegepast, 
wat vraagt aandacht 

Reflectie op eigen functioneren en op functioneren van het 
team aan de hand van verbeterplan, levert voor bewoner 
goede sfeer en cultuur. 

Coordinator Eind november 2020 

3.6.4. Training palliatieve 
zorg en aandacht 
voor medewerkers 

Van de training palliatieve zorg zullen bewoners merken dat 
medewerkers zorg meer bekwaam zijn om in deze fase de 
zorg aan hen te verlenen. 

Coordinator Eind juni 2020 

3.6.5. Instellen avonddienst 
huiskamer-
medewerkers  

Extra huiskamerdienst in de avond zorgt voor extra aandacht 
en toezicht voor bewoners gedurende het moment dat 
zorgmedewerkers bewoners naar bed brengen. 

Coordinator Ingaande per 1 januari 2020 en 
evaluatiedatum 1 oktober 2020 

3.7.2. Domotica Ondersteuning invoering WZD d.m.v. Domotica Bestuurder Eind maart 2020 

     

 


