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Inleiding 
 
 
Voor u ligt het Kwaliteitsverslag 2019 van Woonzorgboerderij Moriahoeve. Dit verslag beschrijft wat wij hebben 
ondernomen in 2019 op het gebied van veiligheid, cliëntwaarderingen en leren en werken aan kwaliteit. Het 
kwaliteitsverslag is een verantwoording van het kwaliteitsplan 2019. Hiermee leggen we verantwoording af aan 
het managementteam, de ondernemingsraad, de bewonersraad. Ook de Raad van Toezicht en de maatschappij 
leggen wij in dit document verantwoording af door in het overzicht concreet te omschrijven wat dit heeft 
opgeleverd voor de bewoners en bezoekers zelf. Tot slot delen wij het verslag met de werkgroep kwaliteit en het 
Lerend Netwerk. 
 
In dit kwaliteitsjaarverslag kijken we terug op afgelopen jaar en reflecteren we op de doorlopen processen en 
uitkomsten. Verbeterpunten hieruit zijn meegenomen naar 2020. Het kwaliteitsverslag 2019 start met een 
beschrijving van het profiel en de visie Woonzorgboerderij Moriahoeve, daarna volgen de thema’s uit het 
kwaliteitskader verpleeghuiszorg.  
 
Het kwaliteitsverslag 2019 start met een beschrijving van het profiel en de visie van Woonzorgboerderij 
Moriahoeve. Daarna volgen de thema’s uit het kwaliteitskader verpleeghuiszorg met een terugblik op de 
persoonsgerichte zorg, het wonen, de veiligheid en hoe wij als organisatie de kwaliteit hebben verhoogd.  Daarna 
volgt de toelichting op randvoorwaardelijke thema’s binnen het kwaliteitskader en hoe wij dit hebben opgepakt 
binnen de organisatie. Dit betreft de wijze van leiderschap, het governance. Maar ook de personeelssamenstelling 
en welke hulpbronnen en informatie hiervoor zijn gebruikt.  
 
Wij blikken terug op een jaar waarin veel is ontwikkeld en opgezet, maar ook op de zorg die qua zorgzwaarte 
toeneemt en hoe wij ons als organisatie hier op hebben voorbereid en hoe wij hierin mee groeien, ontwikkelen 
en leren van elkaar. Onze waardering gaat hierbij uit naar de (vrijwillige-) medewerkers die zich zichtbaar hiervoor 
hebben ingezet door individueel en in teamverband te gaan voor de juiste zorg voor de bewoners en bezoekers. 
 
 
Management Team 
Woonzorgboerderij Moriahoeve 
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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. 
 
In 2019 was de christelijke identiteit zichtbaar door de zorgverlening heen, zoals het bidden en danken aan tafel, 
het samen uit de Bijbel lezen en een christelijk lied zingen of muziek beluisteren. Er was elke zondag een viering 
in de dagbestedingsruimte Rafidim, en er waren andere bijkomende activiteiten. De pastoraal werker heeft het 
achterliggende jaar veel bewoners bezocht door middel van een persoonlijk gesprek of in groepsverband door 
middel van een wekelijkse Bijbelkring. De pastoraal werker heeft in 2019 een uitbreiding van haar uren gekregen 
om dit te kunnen organiseren. Deze uren zijn als zeer waardevol ervaren.  
 
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. 
 
Ook in 2019 stond het belevingsgerichte werken centraal. Het jaarthema ‘Aandacht’ werd zichtbaar in de praktijk 
gebracht tijdens de zorgverlening door bewust naar de wensen te kijken van elk individu. Het methodisch werken 
werd praktijk. Dit is echt een omslag. Het zorgleefplan werd zoveel mogelijk bij iedere bewoner aanpast als de 
situatie of wens veranderde. In voorgaande jaren gebeurde dit meer bij de halfjaarlijkse evaluatie met de 
bewoner/familie. De verdiepingsslag op het methodisch werken is ook opgenomen in het kwaliteitsplan voor 2020 
waarbij we dit nog meer willen borgen binnen het zorgproces. In het achterliggend jaar is er nauw samen gewerkt 
met de behandelend huisarts en de Specialist Ouderengeneeskundige hierdoor kon de zorgverlening en het 
begeleidingsadvies nog beter op de bewoner worden afgestemd.  
 
In 2019 zijn 11 medewerkers gestart met de scholing voor de GVP  en 15 medewerkers voor de GHP 
(Gespecialiseerd Verzorgende/Helpende Psychogeriatrie) Dit is een specialisatie om nog beter belevingsgerichte 
zorg en begeleiding aan te kunnen bieden aan deze specifieke doelgroep.  In 2020 zal de rol van de GVPer een 
plaats krijgen in de organisatie zodat deze kennis goed geborgd kan worden. Daarnaast hebben in 2019 15 
verzorgende medewerkers de scholing Palliatieve zorg gevolgd.  Hierdoor is de kennis en het kwaliteitsniveau voor 
de zorgverlening in de laatste levensfase toegenomen. 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 met de bewoner gedaan. Ook het 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.  
  
In 2019 werden er elke dag gezamenlijke of individuele activiteit of een aandachtsmoment met de bewoners 
georganiseerd. Van heel eenvoudig samen een fruitsalade maken tot samen een geheugenspel doen of samen 
zingen. In 2020 hopen de zorgverleners nog meer invulling te geven aan het uitwerken van een persoonlijk 
levensboek van iedere bewoner of bezoeker, zodat de zorg nog beter kan worden aangeboden.  
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Het wonen op het platteland bracht het achterliggende jaar ook extra mogelijkheden in het aanbieden van de 
diverse activiteiten; In de (beweeg)tuin is veel  gewandeld. Ook de moestuin gaf veel mogelijkheden tot 
activiteiten, van aardbeien plukken in de verhoogde plantenbakken tot het meehelpen in moestuin. Door de komst 
van de activiteitencoahes is het aanbod van de activiteiten uitgebreid en de kwaliteit van de zorg verhoogd doordat 
de bewoners meer plezier beleven en zich nuttiger voelen.  
 
De aandacht zat ook in de kleine dingen. Aandacht was ook stil naast een bewoner op de bank of buiten in het 
zonnetje zitten, de hand vasthouden, een mooi gedicht/boek voorlezen of met elkaar zingen.  
 
JAARTHEMA – AANDACHT 
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. Het gehele jaar heeft het thema centraal gestaan in de nieuwsbrieven en tijdens 
bijeenkomsten zoals familieavonden, was zichtbaar in de attenties en tijdens de Dag van de Zorg. Tijdens deze dag 
hebben de we de medewerkers extra aandacht geven doormiddel van diverse leuke workshop; een handmassage, 
een kleuradvies, muzikale workshop, belevingsgericht kokken/bakken, workshop groene activiteiten, ect. Het 
mooie van deze workshops was dat ze deze kennis en ervaring vervolgens konden doorgeven in de zorgverlening 
en bij de activiteiten.  
 
EXTERNE BEZOEKEN – IGJ/PERSPEKT/VRU 
Op d.d. 17 juli 2019 kreeg Woonzorgboerderij Moriahoeve de IGJ op bezoek. Na aanleiding van het 
inspectiebezoek ontving de organisatie een inspectierapport met enkele aandachtpunten die zijn omgezet in een 
plan van aanpak. Deze is in kwartaal 3 en 4 actief opgepakt. Hierbij werd er advies gegeven vanuit Waardigheid en 
Trots. Voor alle bewoners is de juridische status in kaart gebracht rondom de wils(on-)bekwaamheid. Er is een 
nauwe samenwerking opgezet met de specialist ouderengeneeskundige en de huisarts om de gedragsanalyses in 
kaart te brengen. Op deze manier kon er een goede besluitvormig aangetoond worden voor het inzetten van de 
vrijheidsbeperkende maatregelen en indien mogelijk alternatieven. In kwartaal 3 zijn alle zorgmedewerkers ook 
op dit onderwerp geschoold zodat zij ook weten hoe ze dit goed moeten oppakken en verwerken in de 
zorgdossiers. Op d.d. 19 september 2019 kreeg Woonzorgboerderij Moriahoeve Perspect op bezoek voor een  
heraudit voor het PreZo-certificaat. Moriahoeve wist haar gouden certificaat te behouden voor de 
persoonsgerichte zorgverlening, het welzijn, de bedrijfsvoering en de bijbehorende kwaliteitsnormen. Het 
aandachtpunt verdieping zorgleefplan-gebruik is opgenomen in het kwaliteitsplan 2020. En tot slot hadden we op 
d.d. 10 december bezoek van de VRU (brandinspectie) Dit inspectierapport had een aantal praktische 
aandachtspunten die inmiddels zijn opgepakt of zijn opgenomen in een meerjarenplan.  
 

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  

 
In 2019 is de zorgzwaarte toegenomen binnen de organisatie. Bewoners komen vaak later in het ziekteproces 
wonen. Voor een aantal bewoners is de procedure in gang gezet om een ZZP7 aan te vragen zodat de complexiteit 
van zorg op de juiste manier kan worden aangeboden. Ook is in de strategische personeelsplanning opgenomen 
dat de organisatie haar personele inzet afstemt op de toenemende zorgzwaarte, dat wil zeggen dat er meer inzet 
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en ontwikkelingsmogelijkheden zijn naar niveau 3 en 4. Ook de inzet van de huiskamermedewerker moet de zorg 
hierbij extra ondersteunen.  
 
Het aantal deelnemers op zowel de dagbesteding Rafidim als de dagbesteding op het ontmoetingscentrum namen 
in de tweede helft van 2019 af. In deze periode werden er nieuwe dagbestedingsvormen aangeboden binnen de 
gemeente en waren er wisselingen binnen de casemanagement. In kwartaal 4-2019 en kwartaal 1-2020  zijn er 
diverse overleggen met de gemeente en de nieuwe casemanagers geweest om dit te bespreken. Het 
ontmoetingscentrum is in kwartaal 4 van vier naar drie dagen gegaan.  
 
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.  

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 elkaars bijzonderheden kennen en waar mogelijk accepteren. Daarom werkt 

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

In 2019 zijn er bij de start van elke nieuwe bewoner meer begeleidingsuren gekomen voor de begeleiding van de 

bewoner en hun naasten door de eerste contactverzorgende. Dit is als een belangrijke meerwaarde ervaren. Een 

goede start is belangrijk voor het vervolg. Door deze uren kent de zorg zijn bewoner beter en is de bewoner en 

zijn familie beter voorbereid. Het zorgleefplan is hierdoor ook duidelijker en completer en in de beginfase.   

In 2019 heeft Woonzorgboerderij Moriahoeve ook Caren Zorgt opengezet. Hierdoor  is het zorgleefplan en de 

rapportage digitaal inzichtelijk geworden voor de eerste contactpersoon (en naasten) van de bewoners en 

bezoekers.  De betrokkenheid is hierdoor merkbaar verhoogd met de naasten.  

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.  

In 2019 is de bestuurder en oprichter van Woonzorgboerderij Moriahoeve vanaf september uitgevallen. in 

verband met haar afwezigheid is zij waargenomen door een interim bestuurder en de bestuurssecretaris. Begin 

2020 heeft de bestuurder bij de Raad van Toezicht en de organisatie te kennen gegeven haar rol als bestuurder te 

willen beëindigen. In 2020 zal een nieuwe bestuurder gezocht worden voor de organisatie.   

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. 
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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. Naast 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. 
 
De zomer van 2019 was warm. De bewoners zijn veel buiten geweest en hebben met elkaar genoten van het 
heerlijke weer. Om temperatuur in de woningen beheersbaar te kunnen houden is er een speciale folie op alle 
ramen aangebracht. Dit heeft het woon en werkklimaat in de woningen positief bevorderd. Door het folie op de 
ramen is het daglicht minder, hiervoor wordt in 2020 nieuwe verlichting en raambekleding aangebracht.  
 

1.6 Cliëntwaarderingen 
 
Woonzorgboerderij Moriahoeve hecht veel waarde aan de meningen en oordelen van de bewoners, bezoekers en 

verwanten. Om deze goed in kaart te brengen stimuleren wij hen om hun waardering achter te laten op de 

Zorgkaart Nederland, in 2019 waren er 13 beoordelingen met een gemiddelde waardering van een 9,5 voor de 

organisatie. Tijdens de familieavonden wordt er standaard ruimte ingepland voor het ‘Goede gesprek’ de 

bewonersraad gaat dan met de familieleden in gesprek over de punten die goed gaan en die de organisatie zou 

kunnen verbeteren. Voor 2019 kwam hieruit dat men graag een huiskamermedewerker wil in de avonduren, deze 

is opgenomen in de begroting van 2020. Ook is er aandacht besteed aan het wandelpad, hier is een bankje 

neergezet zodat bewoners ook kun rusten tijdens de wandeling. Verder is er aandacht besteed aan de uitleg over 

de brandveiligheid zodat ook familieleden weten hoe dit is georganiseerd en hoe dit preventief wordt geoefend.  

Daarnaast kwam de vraag naar een bezoekerstoilet deze is inmiddels gerealiseerd. Ook kwam er op verzoek van 

de familieleden een alarmknop in de huiskamer om verzorgend personeel te kunnen alarmeren. Tot slot is er voor 

alle woningen een fotoboek aangeschaft zodat familieleden met de bewoners kunnen terugkijken welke 

activiteiten er zijn georganiseerd.  
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2. Profiel personeelsbestand/personeelssamenstelling 

 

2.1 Aantal zorgverleners en vrijwilligers  
Sinds 2019 is Woonzorgboerderij Moriahoeve gestart met het organiseren van introductiebijeenkomsten. Deze 

bijeenkomsten worden georganiseerd voor alle nieuwe medewerkers, vrijwillige medewerkers en studenten. Deze 

bijeenkomsten hebben er voor gezorgd dat medewerkers zich meer welkom voelen en dat er meer eenduidig 

wordt gewerkt binnen de organisatie. Deze bijeenkomsten zijn ook in 2020 ingepland.  

Functies per 12-2019 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 

 
De functie van vrijwilligerscoördinator is in 2019 uitgebreid. Het doel om het aantal vrijwilligers de uit te breiden 
is gehaald. Het aantal is zelfs verdubbeld. De nieuwe vrijwilligerscoördinator heeft in het achterliggende jaar 
geïnvesteerd in werving van vrijwilligers maar ook in de gesprekken met de huidige vrijwilligers, zodat zij zich 
voldoende gehoord en gewaardeerd voelen. De mantelzorgers die structureel vrijwilligerstaken uitvoeren zijn ook 
in het vrijwilligersbestand opgenomen zodat zij ook meegenomen worden in het attentiebeleid en in de scholingen 
en bijeenkomsten die worden georganiseerd voor de vrijwillige medewerkers.  
 
 

2.2 Verdeling zorgverleners over functies en niveaus  
In 2019 was het door de extra kwaliteitsgelden mogelijk om extra personeel in te zetten om de kwaliteit van zorg 
te kunnen verhogen. Bij Woonzorgboerderij Moriahoeve was dit de inzet van de huiskamermedewerker op 
werkdagen in de ochtenduren. Zij ondersteunen de zorgverlening bij de maaltijden en het begeleiden van de 
bewoners. Deze dienst is zowel door de bewoners/naasten als de zorgverleners ervaren als een echte 
kwaliteitsverhoging. De onrust in de ochtenduren is duidelijk afgenomen en de sfeer en belevingsgerichte zorg 
toegenomen. Halverwege het jaar is deze dienst uitgebreid met de zon en feestdagen. En in 2020 is dit verder 
uitgebreid met de avonden. Naast de huiskamerdienst zijn er ook twee activiteitencoaches aangenomen die op 
de woningen de teams ondersteunen en coachen bij het organiseren van individuele en groepsactiviteiten. Door 
deze inzet krijgen de bewoners en bezoekers een zinvollere dagbesteding aangeboden en heeft het ook meer 
verbindingen tussen de bewoners uit de verschillende woningen gezorgd. In het kwaliteitsplan van 2019 was de 
mogelijkheid opgenomen om de slaapwacht mogelijk te vervangen voor een waaknachtdienst, deze is niet ingezet 
omdat dit nog niet nodig bleek te zijn.  

 

Functies per 12-2019 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 
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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 
Woonzorgboerderij Moriahoeve is een lerende organisatie. Ook in 2019 zijn er veel medewerkers opgeleid en 

bijgeschoold. Zo zijn er verschillende medewerkers gestart met een opleiding voor verzorgende IG. Ook zijn er 

diverse andere opleidingen gevolgd om zich te specialiseren of te kunnen ontwikkelen; zoals de opleiding GVP en 

GHP (Gespecialiseerd Verzorgende/Helpende Psychogeriatrie), de scholing palliatieve zorg, scholing Wet Zorg en 

Dwang. Ook is een coördinator zorg gestart met de opleiding HBO-manager, de secretaresse met HBO-

Officemanagement  en volgde bestuurssecretaris een collegereeks op Nyenrode over de huidige ontwikkelingen 

in de zorg. In kwartaal 4 is de vacature voor verpleegkundige uitgezet in de organisatie zodat ook de zorgzwaarte 

in de toekomst kan worden gewaarborgd.  

Verhouding leerling/gediplomeerden per 12-2019 Aantal medewerkers % 

Verzorgenden (niveau 3) 39 100 

Leerling Verzorgenden (niveau 3) 6 10 

 
 
2.4 Verhouding leerling/gediplomeerden 

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  
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Door in 2019 meer te werken aan eenduidig werken en het sturen op de verantwoordelijkheden die passen bij de 
functie zijn er collega’s geswitcht van functie of hebben er voor gekozen om elders te gaan werken. Deze 
gesprekken zijn in een goed dialoog gevoerd en zorg voor enkele verschuivingen binnen de organisatie.  
 

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 naar verzorgende 3 2-3 

Verzorgende naar 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 

 

2.6 Verzuim 
Het verzuimpercentage van 2019 was hoger dan het voorgaande jaar dit had te maken met een aantal langdurige 
zieken. Er is op maat gezocht met de medewerkers naar een passend traject om het verzuim op te lossen of een 
passend vervolg traject te kiezen binnen of buiten de organisatie. Een aantal medewerker heeft een ander functie 
gekregen waardoor het verzuim is afgenomen of afgerond. Ook hebben we hebben van een aantal medewerkers 
afscheid genomen omdat passend werk niet meer mogelijk was of omdat de medewerker zijn ontslag heeft 
ingediend. Het verzuimpercentage is hierdoor binnen de marges gebleven.   
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3. Kwaliteitsevaluatie 2019  
 

3.1 Persoonsgerichte zorg en ondersteuning          
Punt Doel 2019 Behaald 2019  Opgenomen in kwaliteitsplan 2020  
1 In 2019 werken 

medewerker 

bewonersgericht waarbij 

de eigen regie van de 

client centraal staat 

Ja behaald, zichtbaar door: 

1) Zorgdoelen zijn in ‘ik-vorm’ geformuleerd 

2) Goede samenwerking binnen de gouden driehoek  

   (familieavonden georganiseerd met het goede gesprek) 

4) Het levensverhaal is gebouwd in het zorgleefplan 

5) Er is een evaluatieformulier gemaakt bij einde zorg  

6) Gouden PreZo certificaat behaald 

Waarin is dit concreet zichtbaar voor de bewoners/bezoekers: 

Zij kregen meer regie en er was meer persoongerichte zorg door meer 

individuele aandacht en begeleiding 

Ja, door onderstaande punten 

3.1.1. Verdieping gebruik persoonsgericht zorgleefplan 

3.1.2. Zorgmedewerkers kennen de bewoner  

3.1.3. Bewoners voeren binnen hun mogelijkheden zelf regie  

3.1.4. Bewoners ervaren nabijheid, geborgenheid, vertrouwen en begrip  

3.1.5. Bewoners worden ondersteund binnen hun informele netwerk 

2 In 2019 is er meer 

begeleiding voor nieuwe 

bewoners door de eerste 

contactverzorgende. 

Ja behaald, zichtbaar door: 

1) Uren zijn uitgebreid, dit wordt echt als een meerwaarde ervaren 

2) Er is meer tijd voor het goed opstellen van het zorgleefplan 

Waarin is dit concreet zichtbaar voor de bewoners/bezoekers: 

De nieuwe bewoners hebben meer begeleiding gekregen in de overgangsfase 

hierdoor verliep de start zorg rustiger en meer voorbereid  

Ja, extra uren voor goede start zijn ook in 2020 gehandhaafd 

3 In 2019 is er in de ochtend 

meer toezicht in de 

huiskamer 

Ja behaald, zichtbaar door: 

1) De bewoner is minder alleen en krijgt meer aandacht en begeleiding  

2) Minder onrust in de woning.  

3) Huiskamerdienst is gestart met 5 dagen per week per juni ook uitgebreid  

    met de weekend/feestdagen  

Waarin is dit concreet zichtbaar voor de bewoners/bezoekers: 

De bewoners genieten zichtbaar van de aandacht en goede sfeer op de 

woning en er is duidelijk minder onrust 

Ja, in 2020 is ook de huiskamerdienst voor de avond opgenomen 
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Punt Doel 2019 Behaald 2019  Opgenomen in kwaliteitsplan 2020 

4 In 2019 maken 

medewerkers de 

verdiepingsslag met het 

werken aan het (digitale) 

zorgplan/ risicosignalering 

een vanzelfsprekend 

onderdeel  

Ja (deels) behaald, zichtbaar door: 

1) Verschillende momenten op gestuurd tijdens werkbesprekingen   

2) Caren zorgt is gestart  

3) Interne kwaliteitsscholing plaats gevonden in mei 2019 binnen alle teams 

Waarin is dit concreet zichtbaar voor de bewoners/bezoekers: 

Door de scholing en het methodisch werken zijn de zorgleefplannen veel meer 

up-to-date zijn en persoonlijk gemaakt, dit vraagt nog om een verder 

verdiepingsslag  

Ja, dit vraagt nog aandacht. Vanaf 1 maart 2020 is er een 

kwaliteitsverpleegkundige aangenomen die dit punt gaat oppakken. 

 
3.2 Wonen en welzijn          

Punt Doel 2019 Behaald 2019  Opgenomen in kwaliteitsplan 2020  
1 In 2019 is het zorgplan 

inzichtelijk voor de eerste 

contactpersoon van de 

bewoner 

Ja behaald, zichtbaar door: 

1) Vanaf juni heef de eerste contactpersoon inzicht in het zorgleefplan en de     

     rapportage door Caren Zorgt 

Waarin is dit concreet zichtbaar voor de bewoners/bezoekers: 

De naasten van de bewoner zijn meer betrokken bij het zorgproces door het 

aanbieden van Caren Zorgt, alle contactpersonen zijn gekoppeld  

Ja, door onderstaande punten 
3.2.1.Wooncomfort voor bewoners/deelnemers 
3.2.2.Familieparticipatie en vrijwilligers 
3.2.3. Doorontwikkeling Plan Plezierige Activiteiten 

2 Pastoraal medewerker 

geeft meer individuele 

aandacht aan bewoner 

Ja behaald, zichtbaar door: 

1) Pastoraal werker kreeg uitbreiding contract en meer tijd voor de bewoners  

2) Levensverhaal schrijven is van de pastoraal werken naar zorg gegaan 

3) Pastoraal heeft training gevolgd 

Waarin is dit concreet zichtbaar voor de bewoners/bezoekers: 

De pastoraal werker is meer aanwezig bij de bewoners en bezoekers, zij is 

beter te vinden binnen de organisatie ook bij bijvoorbeeld het verzorgen van 

de uitvaartdiensten 

Ja, extra uren voor pastoraal werker zijn ook in 2020 gehandhaafd 
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3.3 Veiligheid           
Punt Doel 2019 Behaald 2019  Opgenomen in kwaliteitsplan 2020  
1 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 

Ja (deels) behaald, zichtbaar door: 

1) MT heeft diverse bijeenkomsten over de WZD gevolgd 

2) Zorgmedewerkers zijn geschoold op WZD  

3) Gesprekken /voorbereidingen lopen mbt. inzet domotica 

4) Coordinator volgt managementopleiding heeft  WZD als scriptieonderwerp 

5) Nauwe samenwerking SO/HA/ juridische status wordt vastgelegd 

Waarin is dit concreet zichtbaar voor de bewoners/bezoekers: 

Doordat de medewerkers getraind zijn op het organiseren van meer vrijheid 

heeft de bewoner/bezoeker heeft meer ruimte/vrijheid waarbij er aandacht 

blijft voor de juiste balans tussen de vrijheid en de veiligheid 

Ja, door onderstaande punten 
3.3.1. Vrijheid en veiligheid binnen Moriahoeve (Wet Zorg en Dwang) 
3.3.2. Alle toegepaste vrijheidsbeperkende maatregelen zijn terug te vinden in het ECD  
3.3.3. Dialoog met de bewoner(vertegenwoordiger)  
3.3.4. Een gedragsanalyse is onderdeel van de besluitvorming  
3.3.5. Voorafgaand inzet van VBM worden aantoonbaar alternatieven overwogen  
3.3.6. Alle vrijheidsbeperkende maatregelen worden geëvalueerd   
3.3.7. De bewoner heeft de juiste juridische status 

2 In 2019  wordt gewerkt 

conform de veilige 

principes in de 

medicatieketen. 

Ja (deels) behaald, zichtbaar door: 

1) Regelmatig evaluatiegesprek met de apotheker, actiepunten zijn opgepakt 

2) Gestuurd op melden van alle incidenten  

    (aftekenen/aanreiken/onjuiste versterking/vergeten medicatie) 

3) Medicatiefouten zijn meer geregistreerd, hierop vond monitoring en  

     verbetering plaats, dit vraag om een verdieping in 2020 

4) Vraag staat uit binnen Nedap op medicatie digitaal te gaan aftekenen 

Waarin is dit concreet zichtbaar voor de bewoners/bezoekers: 

Medicatiefouten zijn beter in beeld gebracht en hadden een verbeterde 

opvolging waardoor bewoners een verminderd risico hebben gehad op 

medicatieincidenten, dit vraagt nog wel om een vervolg 

Ja, in 2020 willen we starten met het digitaal aftekenen van de medicatie 

 

De monitoring en verbetering op medicatie incidenten vraagt om een 

verdieping in 2020 zowel preventief als actief 

3 In 2019 worden 

preventieve maatregelen 

genomen om decubitus te 

voorkomen 

Ja (deels) behaald, zichtbaar door: 

1) Risicosignalering is niet meer vrijblijvend gezien de risico’s bij de doelgroep 

2) Er zijn preventieve maatregelen genomen om decubitus te voorkomen en  

     wanneer er sprake was van decubitus wordt is er protocollair gewerkt 

Waarin is dit concreet zichtbaar voor de bewoners/bezoekers: 

De risico’s op decubitus werden regelmatig onderzocht door het invullen van 

de risico-inventarisatie. Hierdoor is er ook meer preventief gehandeld.   

Ja, in 2020 vindt bij de start zorg en minimaal 2x per jaar ter voorbereiding op 

het MDO een risico- analyse plaats (o.a. op huidletsel) 
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Punt Doel 2019 Behaald 2019  Opgenomen in kwaliteitsplan 2020 

4 Advanced Care planning: 

In 2019 worden de 

medische beleidsafspraken 

met de cliënt vastgelegd in 

het Zorgdossier.  

 

Ja (deels) behaald, zichtbaar door: 

1) In het zorgdossier staan de medische beleidsafspraken met de bewoner na 

    instructies steeds beter inzichtelijk en op dezelfde plaats 

    Het gaat hierbij om zaken als reanimatie, inzetten van levensverlengende              

    behandelingen en wel of geen ziekenhuisopname. Deze informatie is voor  

    alle betrokken medewerkers direct beschikbaar zodat zij adequaat kunnen     

    reageren 

Waarin is dit concreet zichtbaar voor de bewoners/bezoekers: 

Doordat het medische beleid eenduidig is vast gelegd was de zorgverlening 

helder en duidelijk vastgelegd en gaf het meer duidelijkheid voor de bewoner 

en zijn naasten op de momenten dat het nodig was  

Ja, in kwartaal 2-2020 worden de instructie meegenomen in de scholing 

zorgleefplan  

 
 

3.4 Leren en werken aan kwaliteit         

Punt Doel 2019 Behaald 2019  Opgenomen in kwaliteitsplan 2020  
1 Werken aan kwaliteit Ja behaald, zichtbaar door: 

1) Gouden PreZo certificaat behaald 

2) Er was een actieve deelname lerend Netwerk  

3) We hebben als organisatie bij elkaar gekeken/van elkaar geleerd 

4) Er waren kwaliteitsrondes tijdens de werkbesprekingen 

Waarin is dit concreet zichtbaar voor de bewoners/bezoekers: 

Door het werken volgens de eisen van PreZo werd er nog meer clientgericht 

gewerkt, ook is de kwaliteit in verschillende zorgprocessen zichtbaar verhoogd 

in Nedap en ook in de zorgverlening zelf  

Ja, door onderstaande punten 
3.4.1. Kwaliteitssysteem Prezo 
3.4.2. Kwaliteitsverbeteringen per woning a.d.h.v. MIC/MIM/MIP 
3.4.3. Gluren bij de buren 
3.4.4. Lerend netwerk 
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3.5 Leiderschap, governance en management 
Punt Doel 2019 Behaald 2019  Opgenomen in kwaliteitsplan 2020  
1 In 2019 zullen er 

intervisiebijeenkomsten 

worden georganiseerd 

voor medewerkers om 

binnen hetzelfde 

vakgebied van elkaar te 

kunnen leren 

Ja (deels) behaald, zichtbaar door: 

1) MT heeft intervisie/reflectiemomenten gehad door Advante 

2) Teams hebben teambuilding gehad  

3) Teams hebben in juni een training feedback gehad 

4) Medewerkers laten voor functioneringsgesprek feedbackformulieren in  

     vullen en bespreken deze binnen het team met elkaar 

5) Dienstbare leiderschap kwam tot uiting in gesprekken met medewerkers  

    waarbij het ging om persoonlijke verantwoordelijkheden/eigenaarschap  

    passend bij de functie/rol  

Waarin is dit concreet zichtbaar voor de bewoners/bezoekers: 

Doordat de medewerkers meer open staan om te leren en beter feedback 

durven te geven en te ontvangen was er ook meer ruimte om elkaar aan te 

spreken tijdens de zorgverlening dit heeft de kwaliteit van zorg verhoogd, dit 

punt zal in 2020 verder worden opgepakt en verdiept 

Ja, door onderstaande punten 
3.5.1. Visie op zorg en leiderschap 
3.5.2. Van volwassen naar vakvolwassen  

 

3.6 Personeelssamenstelling (voldoende en vakbekwaam personeel) 
Punt Doel 2019 Behaald 2019  Opgenomen in kwaliteitsplan 2020  
1 In 2019  zijn er elk kwartaal 

introductiebijeenkomsten 

voor nieuwe 

medewerkers/vrijwilligers 

waarbij zij eenduidig 

worden geïnformeerd over 

het DNA van de organisatie 

Ja behaald, zichtbaar door: 

1) De introductiebijeenkomsten zijn in de jaarplanning opgenomen  

2) Er zijn inwerkdocumenten ontwikkeld dit aansluiten bij de  

    introductiebijeenkomst 

2) Er wordt meer eenduidig gewerkt/verschillen worden meer zichtbaar 

3) Medewerkers voelen zich meer welkom 

4) Beleid wordt beter doorgevoerd 

Waarin is dit concreet zichtbaar voor de bewoners/bezoekers: 

Doordat de medewerkers eenduidig werden ingewerkt is er meer aandacht 

voor goede beleidsvoering en dezelfde manier van zorgverlening, tijdens de 

introductiebijeenkomst is er ook extra aandacht voor clientgericht en 

methodisch werken. Ook is er aandacht voor het contact met de familie, etc.  

Ja, door onderstaande punten 
3.6.1. Zorgmedewerkers maken professionele afwegingen  
3.6.2. Zorgverleners werken methodisch, passend bij hun functieniveau.  
3.6.3. Zorgverleners krijgen de ruimte om systematisch te reflecteren  
3.6.4. Zorgverleners blijven ontwikkelen 
3.6.5. Voldoende deskundige medewerkers  
3.6.6. Zorgmedewerkers handelen volgens richtlijnen            
3.6.7. Zorgmedewerkers werken multidisciplinair 
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Punt Doel 2019 Behaald 2019  Opgenomen in kwaliteitsplan 2020 

2 In 2019 is de rol van de 

vrijwilligerscoördinator 

belangrijk. Het 

vrijwilligersbestand is 

verdubbeld en de uren van 

vrijwilligerscoördinator 

wordt uitgebreid 

Ja behaald, zichtbaar door: 

1) Vrijwilligersaantal is verdubbeld van 20 naar 40 

2) Vrijwilligers zijn allemaal (digitaal) geregistreerd/kennen AVG regels  

3) Er is een vrijwilligersbijeenkomst georganiseerd in kwartaal 3 

Waarin is dit concreet zichtbaar voor de bewoners/bezoekers: 

Het aantal vrijwilligers is verdubbeld, dit zorgt ook voor meer aandacht en 

begeleiding voor de bewoners/bezoekers. Concreet was er meer ruimte voor 

het uitvoeren van activiteiten en persoonlijke gesprekken 

Ja, extra uren voor vrijwilligerscoördinator zijn ook in 2020 gehandhaafd 

3 In 2019 worden opnieuw 

medewerkers opgeleid om 

de geriatrische 

deskundigheid te 

bevorderen en uit te 

breiden 

Ja behaald, zichtbaar door; 

1) 15 medewerkers hebben GHP afgerond 

2) 11 medewerkers zijn gestart met de GVP opleiding  

3) 15 medewerkers hebben de Palliatieve zorg (GVPZ scholing afgerond 

Waarin is dit concreet zichtbaar voor de bewoners/bezoekers: 

Door de scholing GVP hebben de medewerkers meer kennis van het psycho-

geriatrische ziektebeeld de bewoner krijgt hierdoor specifieke zorg en 

begeleiding aangeboden. Door de scholing palliatieve zorg is de kennis over 

palliatieve zorg hoger en begeleiding beter in de laatste levensfase van de 

bewoners 

Ja, in 2020 is er een werkgroep GVP om te kijken hoe ze de kennis verder 

kunnen borgen en behouden in de team 

 

In 2020 is er een werkgroep palliatieve zorg die klinische lessen verzorgd op 

de werkbesprekingen om de teams de informatie over te dragen zodat de 

kennis uit de scholing geborgd blijft 

 

Er wordt in 2020 gestart met het zorgpad stervensfase 

 

De GVP opleiding die gestart is in 2019 wordt in september 2020 afgerond 

5 In 2019 zal het niveau van 

de zorgverleners 

aansluiten bij de 

toenemende zorgzwaarte 

Ja behaald, zichtbaar door: 

1) Opgenomen in Strategische meerjarenbeleidsplan Bewoner krijgt  

2) 6 BBL leerlingen VIG zijn gestart in sept 2019 en voor 2020 zijn er opnieuw  

    4 extra BBL plaatsten begroot 

Waarin is dit concreet zichtbaar voor de bewoners/bezoekers: 

Het zorgaanbod sluit aan bij de zorgzwaarte 

Ja, vanaf 2020 er wordt ook niveau 4 opgeleid binnen de organisatie  

 

Huidige BBL leerlingen en 4 nieuwe BLL leerlingen volgen de opleiding tot 

verzorgende IG 

6 In 2019 gaat één van de 

coördinatoren zorg  de 

opleiding HBO 

Praktijkmanager volgen 

Ja (deels) behaald, zichtbaar door: 

1) Coordinator is in de afrondende fase van haar opleiding 

2) Doet veel kennis en theoretisch ervaringen op 

Waarin is dit concreet zichtbaar voor de bewoners/bezoekers: 

De aansturing van de teams wordt professioneler waardoor kwaliteit van   

zorg wordt verhoogd 

Ja, in 2020 hoopt ze haar opleiding af te ronden. Levert met haar eindscriptie 

een advies aan de organisatie omtrent de invoering van de Wet Zorg en 

Dwang 
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Punt Doel 2019 Behaald 2019  Opgenomen in kwaliteitsplan 2020 

7 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.   

Ja behaald, zichtbaar door: 

1) In samenwerking met de werkgroep kwaliteit zijn er interne audits  

   uitgevoerd op de woningen in kwartaal 3- 2019, waarbij medewerkers bij  

   elkaar in de woningen hebben gekeken naar diverse kwaliteitsthema’s 

2) Actiepunten uit Interne Audit- Plan van Aanpak zijn allemaal  

     uitgezet/uitgevoerd binnen de organisatie  

3) Externe organisatie; In 2019 is er binnen het lerend Netwerk door     

     medewerkers  bij elkaar in de organisatie gekeken 

Waarin is dit concreet zichtbaar voor de bewoners/bezoekers: 

Er waren verschillende punten uit het plan van aanpak die ten goede kwamen 

aan de bewoners/bezoekers zorg, hierbij kun je denken aan hygiëne, controle 

op de zorgleefplannen in elkaars teams, etc  

Ja, in 2020 zullen wij weer interne/externe audits te organiseren 

8 In 2019 zijn medewerkers 

in staat om hun eigen 

handelen en 

werkzaamheden goed te 

kunnen reflecteren en 

evalueren 

Ja behaald, zichtbaar door: 

1) Teams hebben in juni een training feedback gehad 

2) Medewerkers laten voor functioneringsgesprek feedbackformulieren in  

    vullen en bespreken deze binnen het team met elkaar 

Waarin is dit concreet zichtbaar voor de bewoners/bezoekers: 

Door dat medewerkers bewuster zijn gaan reflecteren op hun eigen 

functioneren en dat van hun collega’s zijn er tijdens het zorgverlenen dingen 

ten goede veranderd, er is meer openheid en bewustwording tijden het 

zorgverlenen ontstaan. 

Ja, in 2020 zal dit terugkomen in de FG gesprekken en werkbesprekingen 

Elk team heeft een teambuildingmoment gepland in kwartaal 2-3- 2020 

9 Slapende nachthulp wordt 

wakende nachthulp 

Nee, niet behaald: 

1)Deze is niet ingezet omdat dit nog niet nodig bleek te zijn 

Waarin is dit concreet zichtbaar voor de bewoners/bezoekers: 

Er is momenteel nog voldoende nachtzorg binnen de huidige formatie 

passend bij de zorgzwaarte 

Mogelijk in de toekomst als de zorgzwaarte toeneemt, is niet opgenomen in 

de begroting van 2020 
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3.7 Gebruik van hulpbronnen 
Punt Doel 2019 Behaald 2019  Opgenomen in kwaliteitsplan 2020  
1 In 2019 is de PDCA-cyclus 

binnen de organisatie 

meer inhoudelijk zichtbaar 

en werkbaar 

Ja (deels) behaald, zichtbaar door: 

1) MIC-rapportage/cyclus is verbeterd, maar vraagt nog om een digitale  

    doorontwikkeling 

2) Methodisch werken in de zorg is ingezet, zichtbaar in Nedap 

3) Tijdens de werkbesprekingen was er extra aandacht voor Methodisch      

    werken/incidenten melden/Caren Zorgt 

4) Herschrijven van de documenten  en beleid is gestart, is nog niet afgerond 

5) Gestart met een nieuw Actie/notulendocument voor de  

    vergaderingen/werkgroepen waarbij de PDCA beter zichtbaar is geworden 

Waarin is dit concreet zichtbaar voor de bewoners/bezoekers: 

Door een verbeterde PDCA-cyclus is er meer opvolging op gemaakte 

afspraken ook die de zorg ten goede komen. Dit is ook beter zichtbaar 

geworden in het Zorgleefplan en in de plannen van aanpak/notulen/etc.  

Ja, door onderstaande punten 
3.7.1 Evaluatie gebouwen na 7 jaar gebruik 
3.7.2. Evaluatie domotica 
3.7.3. Digitale monitoring kwaliteit 

 

3.8 Gebruik van informatie 
Punt Doel 2019 Behaald 2019  Opgenomen in kwaliteitsplan 2020  
1 In 2019 wordt er een RIE 

gepland om de risico’s in 

de organisatie te kunnen 

inventariseren en 

oppakken en evalueren 

Ja behaald, zichtbaar door: 

1) Preventiemedewerker heeft RIE scholing gevolgd 

2) RIE is uitgevoerd in kwartaal 3-2019 

3) Actiepunten uit RIE- Plan van Aanpak zijn allemaal uitgezet/uitgevoerd 

4) Werkplekken op kantoor zijn ergonomisch verbeterd 

Waarin is dit concreet zichtbaar voor de bewoners/bezoekers: 

De omgeving waar de bewoners/bezoekers zich begeven is gecontroleerd en 

de actiepunten zijn opgepakt, hierdoor is de veiligheid geborgd en verbeterd 

Ja, door onderstaande punten 
3.8.1 Monitoren van kwaliteit van zorg en dienstverlening 
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Punt Doel 2019 Behaald 2019  Opgenomen in kwaliteitsplan 2020 

2 In 2019 is de 

samenwerking tussen de 

verschillende 

zorgverleners* 

Ja behaald, zichtbaar door: 

1) Overleggen zijn opgenomen in de jaarplanning 2019 en uitgevoerd 

2) Taken/samenwerking waren vaste gesprekspunten 

3) Er is een vrijwilligers/mantelzorgbeleid geschreven 

Waarin is dit concreet zichtbaar voor de bewoners/bezoekers: 

Door de samenwerking tussen de verschillende individuele zorgverleners te 

bevorderen kon er meer aan activiteiten opgezet worden voor de bewoners 

en werd er minder dubbel werk verricht en meer gecommuniceerd binnen de 

zorgverlening.  

Ja, in 2020 zijn deze overleggen in de jaarplanning opgenomen 

 

*activiteitencoaches, vrijwilligerscoördinator, pastoraal werker en de 

zorgverleners geïntegreerd 

3 In 2019 wordt de inzet en 

deskundigheid van 

medewerker en 

behandelaren van SO of 

psycholoog beter 

afgestemd op de 

complexiteit van de 

zorgvrager 

Ja behaald, zichtbaar door: 

1) Er was een goede samenwerking gepland en ongepland 

2) Binnen de WZD zijn er meer overleggen geweest 

3) Wils(on)bekwaamheid van de bewoners is (deels)vastgelegd 

Waarin is dit concreet zichtbaar voor de bewoners/bezoekers: 

De bewoner kregen eerder de juiste zorg en begeleiding aangeboden  

omdat deskundigen eerder werden ingezet.  

Ja, blijft met de toenemende zorgzwaarte ook in 2020 een belangrijk punt 

 

In kwartaal 1- 2020 is de wil(on)bekwaamheid van alle bewoners vastgelegd 

 

 


