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Inleiding 
 
 
Voor u ligt het Kwaliteitsplan van Woonzorgboerderij Moriahoeve voor het jaar 2021. De plannen zijn gericht op 
het leveren van excellente persoonsgerichte zorg, uitgaande van het welzijn en welbevinden van de bewoners en 
het werkplezier van de medewerkers.  

In dit plan zijn de verbeterpunten opgenomen vanuit de tussenevaluatie kwaliteitsplan 2020. Ook de 
doelstellingen voor 2021 vanuit het meerjarenbeleidsplan 2019-2022 zijn in dit plan opgenomen. Ook de 
aandachtspunten uit het plan van aanpak Waardigheid en Trots zijn opgenomen in dit kwaliteitsplan. Met andere 
woorden: de onderwerpen die in 2020 op de agenda stonden, zijn voor een deel in 2021 van toepassing en dan 
vooral een verdiepingsslag. 2020 is een jaar geweest, waar de COVID-19 epidemie veel invloed heeft gehad op de 
beleidsvoering en uitvoerig van het kwaliteitsplan.  

In het jaar 2020 hebben we extra aandacht besteed aan het thema: Loslaten. Dit heeft op allerlei vlakken vorm 
gekregen, o.a. door het vertrek van de bestuurder, Lydia van Ravenhorst. Tevens heeft de invoering van de WZD  
(Wet Zorg en Dwang), aandacht voor de palliatieve fase van het leven en hoe we daar als Moriahoeve mee 
omgaan, een plek gekregen. Ook ging het over loslaten van de organisatiepatronen die belemmeringen bevatten. 
Daarbij was er aandacht voor de rolaanscherping van alle functies.  

In 2021 staat het thema Verbinden op de agenda. Dit thema is in samenwerking met de het MT en de OR tot stand 
gekomen. In oktober 2020 is Bouwina Emaus gestart als nieuwe bestuurder met de intentie voor een  langere 
periode verbinding aan te gaan met bewoners, familie en (vrijwillige) medewerkers en de organisatie vanuit 
dienend leiderschap te begeleiden naar de toekomst.  

Vanuit het oogpunt van excellente persoonsgerichte zorg, zal de verbinding met de bewoner via het hart en alle 
zintuigen de essentie vormen van deze zorg. Voorwaarden hiervoor zijn ook; een goede verbinding met de eerste 
contactpersoon van de bewoner. Daarnaast ook als team elke keer weer de verbinding te zoeken met elkaar.  

Wat is nu de verbinding? Als Moriahoeve zien we dat zo: 

• Uitgaande van elkaars onderlinge verschillen, 

• verwachtingen naar elkaar uitsprekend, 

• van harte luisterend naar elkaar, niet om al een antwoord te hebben, maar om de ander écht te begrijpen, 

• niet alleen naar elkaar luisteren, elkaar ook echt zien, zeker als de ander non-verbale signalen afgeeft die 
niet uitgesproken worden, 

• we stellen ons niet vanuit goed/fout op, echter vanuit het lerend perspectief 

• u wordt hier gezien, als medemensen en vanuit verbinding 2021! 

 

Het kwaliteitsplan is ter instemming voorgelegd aan het Managementteam, de Raad van Toezicht, de 
Ondernemingsraad, de Bewonersraad, de Specialist Ouderengeneeskunde, de werkgroep Kwaliteit en het Lerend 
Netwerk.  

In dit kwaliteitsplan bedoelen we met bewoners, alle bewoners van Moriahoeve, de deelnemers aan de 
dagbesteding in Rafidim en de bezoekers van het Ontmoetingscentrum en de inwoners van Woudenberg en 
omgeving die individuele begeleiding vanuit Moriahoeve ontvangen. 
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1. Profiel zorgorganisatie 
 

1.1 Zorgvisie, kernwaarden en jaarthema 
ZORGVISIE 
Woonzorgboerderij Moriahoeve wil een groene en inspirerende woon- en zorgomgeving zijn die vertrouwd voelt 
voor mensen met dementie. De zorg sluit aan bij de beleving van de bewoner. Zorg wordt gegeven door 
medewerkers die christen zijn. We verwachten daarbij van onze medewerkers dat zij bevlogen zoeken naar een 
optimaal welbevinden passend bij de mens. 
 
Bij Moriahoeve worden medewerkers voldoende uitgedaagd om hun gaven en talenten te ontwikkelen en in te 
zetten. Iedereen die de christelijke en belevingsgerichte visie kan respecteren is als bewoner en deelnemer 
welkom binnen Moriahoeve. Het uitgangspunt is dat het voor iemand met een AOW of modaal inkomen financieel 
mogelijk moet zijn om er te wonen. 
 
Natuurlijke en belevingsgerichte zorg vanuit de persoonsgerichte benadering 
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 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. Eigen regie van de bewoner en eigen invulling van het leven 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. Om hierin een wel overwogen beslissing te nemen, is het mogelijk 
ondersteuning te vragen van de behandelend huisarts/Specialist Ouderengeneeskunde. In 2019 heeft een groot 
deel van de verzorgende medewerkers de scholing Palliatieve zorg gevolgd. In 2020 is er na een vervolgscholing 
onder alle verzorgenden gestart worden met het digitaal Zorgpad Stervensfase. (IKNL) en in 2021 zal dit vervolgd 
worden. 
 
Ruimte, beweging, aandacht en activiteiten 
Het ritme van de bewoner wordt gevolgd door de zorg. Voor degene die het wenst is er de mogelijkheid tot 
gezamenlijk ontbijt. Indien gewenst wordt er samen koffie gedronken. 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 of met gezamenlijke activiteiten mee te doen.  
  
Dagelijks worden er een of meerdere gezamenlijke of individuele activiteit of een aandacht moment 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  kleine dieren verzorgen of gewoon kijken, 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.  
 
Aandacht zit ook in de kleine dingen. 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 zowel individueel en als groep aandacht te geven. 
 
KERNWAARDEN 
Samengevat: de kernwaarden en de natuurlijke uitgangspunten voor het leven bij Woonzorgboerderij Moriahoeve 
zijn de volgende: 
• Medewerkers zorgen/begeleiden vanuit Gods liefde met hoofd, hart en handen, en bewoners, naasten en 

vrijwilligers respecteren dit. 
• Alle medewerkers/familie/mantelzorgers sluiten op natuurlijke wijze aan op de dagelijkse belevingswereld 

van de bewoners en benaderen de bewoners vanuit hun professionele rol en sluiten van daaruit aan, aan de 
levensfase/levenssfeer, waarin de bewoner zich bevindt. 

• Moriahoeve biedt ruimte/vrijheid, beweging en activering binnen en buiten de beslotenheid en 
natuurlijkheid van de boerderij. De behoeften en mogelijkheden van de bewoner zijn hierin leidend. 
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• 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. 

 
1.1 Vanuit de verbinding werken in 2021  
In onze professionele ontwikkeling is verbinding essentieel, (zorg)medewerkers zijn van elkaar afhankelijk als we 
samen de estafettezorg/begeleiding  verlenen voor de bewoners. Onderlinge verbinding en samenwerking gaat 
vooral over het samen voor de bewoners staan, ieder in zijn/haar eigen rol, elk op de eigen plek, naar elkaar 
uitspreken wat we van elkaar verwachten, het niet van elkaar overnemen of elkaar compenseren, elkaar de ruimte 
laten om het op eigen wijze te doen binnen de afspraken. Elkaar de hulp vragen die nodig is en niet te verwachten 
dat de ander het dan wel zal begrijpen, zonder vraag. Met andere woorden: we nemen allemaal onze eigen plek 
en verantwoordelijkheid (eigenaarschap) in, in de wetenschap dat we het samen moeten doen om de bewoner te 
ondersteunen in het dagelijks leven dat hij/zij wenst. 
 
1.2 Doelgroepen, aantal bewoners 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. De leeftijd van de bewoners ligt tussen de 60-100 jaar. 
 
Daarnaast wordt er diverse dagdelen activiteiten en zorgondersteuning aangeboden bij het 
Dagactiviteitencentrum ’Rafidim’ (terrein Moriahoeve) en het Ontmoetingscentrum (gelegen in een ruimte van 
De Voorhof Woudenberg) op basis van de WMO/WLZ. 
 
Tenslotte wordt op basis van de WLZ ook individuele begeleiding geboden aan bewoners thuis. Dit is een nieuwe 
dienst die in de lockdownperiode van maart-juni 2020 is ingezet ter vervanging van de begeleiding groep. Deze 
manier van begeleiding bleek in de behoefte te voorzien. De thuisbegeleiding was een waardevolle aanvulling op 
het huidige zorgaanbod. Er is besloten dit zorgaanbod ook na deze periode aan te blijven bieden en te 
onderzoeken of hier blijvend vraag naar is. Op deze manier kunnen we vanuit Moriahoeve eraan bijdragen dat een 
bewoners verantwoord thuis kunnen wonen.  Deze dienst is ook een welkome aanvulling op begeleiding groep en 
geeft meer ruimte tot maatwerk en begeleiding van mantelzorg/partner. 
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1.3 Zorgverlening, ZZP-verdeling, omzet per doelgroep (peildatum 11-2020) 

Prestatienaam  
Aantal bewoners 
(2020) 

Max NZa tarief 2021 
excl. NHC/NIC Omzet per jaar 

VPT VV5 excl. BH incl. DB V051 35  €       208,65        €        2.817.818   

VPT VV7 excl. BH incl. DB V071 2  €        255,33  €          186.391    

 

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 zelfstandige zit/slaapkamer bij Moriahoeve, krijgen dagelijkse service verleend en 

ontvangen daarnaast zorg/begeleiding vanuit een Volledig Pakket Thuis (VPT). 

 

Daarnaast is:  

▪ op deze locatie in gebouw Rafidim; 

▪ ontmoetingscentrum De Voorhof gevestigd in centrum Woudenberg  

▪ begeleiding vanuit de thuissituatie extra aandacht en begeleiding nodig hebben, o.a. vanwege dementie 

stadium 1 en 2. Deze vorm worden gefinancierd uit de WMO en de WLZ. 

 

Het ontmoetingscentrum is bedoeld voor inwoners van Woudenberg die begeleiding en stimulering nodig hebben 

in het dagelijks leven naast hun thuissituatie. Ook deze activiteiten worden gefinancierd vanuit de WMO/WLZ. 

Deze locatie valt onder de KvK van De Steeg 4a. 

 

ZORGOMGEVING  

De intramurale 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 10 bewoners. Daarnaast heeft iedere bewoner een eigen zit/slaapkamer en zijn er per 

woning twee douches en vijf toiletten beschikbaar voor de 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. 

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 waarbij het 
belang van Moriahoeve en haar bewoners centraal staat.  

We achten dienend leiderschap passend, zeker omdat we van de zorgmedewerkers verwachten dat ze zich 
dienend opstellen naar de bewoners alsook naar de mantelzorgers. Daarom oefenen we in balans, 
duidelijkheid/concreetheid en doortastendheid. In 2020 hebben we onze besturingsfilosofie verder ontwikkeld en 
in 2021 zal deze in de praktijk van alle dag vormgegeven worden. 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 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, 
die regelmatig ook door de bezoekers van de bewoners gebruikt worden. Aan de andere zijde van het gebouw ligt 
een grote groentetuin, die onderhouden wordt door de vrijwillige tuinmannen. De oogst wordt gebruikt en 
verwerkt in de maaltijden. Achter in de groentetuin heeft een bewoner een eigen tuin en is daarnaast een zitje 
gemaakt, een heel verstillend zonnig hoekje.  
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2. Profiel personeelsbestand/personeelssamenstelling 

 

2.1 Aantal zorgverleners en vrijwilligers (peildatum 11-2020) 
 

Functie 
Aantal 
medewerkers 

Verpleegkundigen (niveau 4/5)  3 

Verpleegkundigen in opleiding (niveau 4) 2 

Verzorgenden (niveau 3) 25 

Verzorgenden in opleiding (niveau 3) 9 

Verzorgenden flex (niveau 3) 7 

Helpenden (niveau 2) 27 

Helpenden flex (niveau 2) 6 

Huiskamerdienst (niveau 2) 28 

Activiteitencoaches bewoners (niveau 2/3) 2 

TOTAAL AANTAL ZORGVERLENERS 107 

Vrijwilligers 38 

TOTAAL AANTAL ZORGVERLENERS EN VRIJWILLIGERS 145 

 
 

2.2 Verdeling zorgverleners over functies en niveaus (peildatum 11-2020) 
 

Functie 
Aantal 
FTE 

Aantal medewerkers 

Bestuurder  0.67 1 

Bestuurssecretaris (niveau 5) 0.89 1 

Verpleegkundige coördinatoren zorg (niveau 4/5) 1.78 3 

Secretaresse (niveau 4) 0.56 1 

Verpleegkundigen (niveau 4/5)  1.56 3 

Verpleegkundigen in opleiding (niveau 4) 1.56 2 

Verzorgenden (niveau 3) 13.58 25 

Verzorgenden in opleiding (niveau 3) 4.70 9 

Verzorgenden flex (niveau 3) 2.00 7 

Helpenden (niveau 2) 9.72 27 

Helpenden flex (niveau 2) 2.58 6 

Huiskamerdienst (niveau 2) 6.39 28 

Activiteitencoaches bewoners (niveau 2/3) 0.89 2 

Activiteitenbegeleiders dagbesteding (niveau 3/4) 1.38 5 

Vrijwilliger coördinator (niveau 4) 0.22 1 

Technische dienst 0.94 2 

Pastoraal werker 0.44 1 

Totaal aantal zorgverleners 49.86 123 

Vrijwilligers - 38 

Totaal aantal zorgverleners en vrijwilligers - 161 
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2.3 Verhouding leerling/gediplomeerden (peildatum 11-2020)  

 

Verhouding leerling/gediplomeerden Aantal 
medewerkers 

% 

Totaal aantal verzorgenden en verpleegkundigen in de zorg 46 100% 

Leerling verzorgenden (niveau 3) 9 19% 

Leerling verpleegkundigen (niveau 4)  2 4% 

Totaal verzorgenden in opleiding 11 23% 

 

2.4 Instroom 2020 (peildatum 11-2020) 
 

Functie instroom 2020 Niveau Aantal 
 

Directeur - 1 

Verzorgenden Niveau 3 4 

Verzorgenden flex Niveau 3 4 

Helpenden Niveau 2 3 

Helpenden flex Niveau 2 4 

Huiskamermedewerkers Niveau 2 18 

Huishoudelijk medewerkers Niveau 2 3 

Stagiaires - 12 

Totaal instroom  49 

 

2.5 Uitstroom 2020 (peildatum 11-2020) 

Functie uitstroom 2020 Niveau Aantal 
 

Directeur - 1 

Verzorgenden Niveau 3 4 

Verzorgenden flex Niveau 3 1 

Activiteitenbegeleider Niveau 4 1 

Helpenden Niveau 2 3 

Helpenden flex Niveau 2 2 

Huiskamermedewerkers Niveau 2 4 

Huishoudelijk medewerkers Niveau 2 2 

Stagiaires - 10 

Totaal uitstroom  28 

 

2.6 Functiewijzigingen 2020 (peildatum 11-2020) 

Functiewijziging 2020 Aantal Niveau 

Helpende –verzorgende 3 2-3 

Verzorgende-Helpende 0 3-2 

Totaal van functie gewijzigd 4  

 
2.7 Personele kosten versus opbrengsten (peildatum 11-2020) 

 

Personele kosten versus opbrengsten  Totaal euro’s % 

Opbrengsten 2.633.249 
 

Personele kosten 1.986.358 75,4% 
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3. Kwaliteitsplan 2021  

 

Inleiding 
In dit hoofdstuk is het kwaliteitsplan voor 2021 beschreven per zorgthema, welke aansluit op de thema’s van 
kwaliteitsplan 2020. Bij elk thema staat de huidige situatie beschreven met aansluitend de paragraaf met de 
plannen voor 2021. Per onderwerp staat beschreven of de bekostiging is aangevraagd vanuit het kwaliteitsbudget 
2021 of uit de reguliere financiering. 
 

3.1 Persoonsgerichte zorg en ondersteuning 
 
3.1.1 Verdieping gebruik persoonsgericht zorgleefplan 

Doel 

De bewoner heeft eigen inbreng bij het formuleren van persoonlijke zorgdoelen, behandeling en 
ondersteuning waar de contactverzorgende zorgt dat deze actueel is en aansluit bij de behoefte 

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 2020, net als in 
2019, actief gestuurd en geschoold op het methodische werken. Hierover is direct contact tussen 
contactverzorgende (zorgmedewerker die fungeert als aanspreekpunt) en bewoner/vertegenwoordiger. In het 
plan van Waardigheid in Trots, die in 2020 is opgesteld zijn doelen opgenomen die gaan over het nastreven van 
excellente persoonsgerichte zorg. 

Plannen 

In 2021 staat een vervolgscholing verdieping Zorgleefplan voor zorgmedewerkers 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. Een aantal thema’s zijn: 

▪ het verbeteren van de cyclus op bewoner niveau;  
▪ het rapporteren en eenduidig verwerken van gemaakte afspraken in het zorgleefplan;   
▪ verwerken van informatie vanuit  externe disciplines en gesprekken met de familie/naasten;. 
▪ Verdiepingsslag in feitelijk rapporteren; 
▪ ook de extra aandacht voor de evaluatiecyclus zal hierbij aan bod komen.  

Welke meerwaarde heeft dit voor de bewoner(s)? 

De bewoner heeft een actueel plan gericht op zijn of haar wensen. De zorg wordt eenduidig gegeven en op het 
juiste moment met de bewoner (of zijn vertegenwoordiger) geëvalueerd.  

Bekostiging  

Bestaande kwaliteitsgelden 

 
 
3.1.2 Zorgmedewerkers kennen de bewoner 

Doel 

De zorgmedewerkers kennen de bewoner en zijn wensen, mogelijkheden en beperkingen, hiervoor worden 
individuele momenten ingepland 

Huidige situatie 

Doordat Moriahoeve werkt met vaste teams per woning van gemiddeld 9 bewoners, kennen de medewerkers 
de bewoners en hun naasten. Er is al aandacht voor de levensbeschrijving van de bewoners, zeker omdat deze 
ondersteunt in de zorgverlening aan de bewoners. Met bovenstaand punt 3.3.1 heeft dit in 2020 een zichtbare 
verdiepingsslag gekregen. 

Plannen 

Ook in 2021 extra aandacht voor de levensbeschrijvingen in Nedap. Zowel de zorgmedewerkers als de 
contactpersonen kunnen informatie gaan toevoegen of aanpassen vanuit Caren Zorgt in het levensverhaal van 
de bewoner. Hier zal samen met de activiteitencoaches en pastoraal werker aandacht aan worden besteed.  
Er worden individuele momenten ingepland om de bewoners beter te leren kennen.  

Welke meerwaarde heeft dit voor de bewoner(s)? 

De medewerkers kennen de bewoner beter omdat er meer beschreven is over de persoonlijke geschiedenis, 
zijn/haar mogelijkheden, beperkingen en wensen. Ook wordt de familie door Caren zorgt meer betrokken 
waardoor de bewoner een netwerk om zich heen heeft die hem steeds beter kent en begrijpt.  

Bekostiging  

Kwaliteitsgelden 2021 
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3.1.3 Bewoners voeren binnen hun mogelijkheden zelf regie 

Doel 
Bewoners voeren binnen hun mogelijkheden zelf regie over leven en welbevinden  

Huidige situatie 

De medewerkers geven op dit moment goede zorg vanuit hun eigen perspectief. 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. Er is wel kennis over de wensen en de gebruiken van de bewoner, maar in de praktijk zou 
hier nog bewuster naar gekeken kunnen worden. 

Plannen 

Medewerkers worden gestimuleerd om bewuster te zoeken naar de wensen en behoeften van de bewoner. 
Daarbij worden zij uitgedaagd hun eigen normen en waarden los te laten en die van de bewoner centraal te 
stellen. Per half jaar zal een deel van het werkoverleg van de teamleden besteed worden aan intervisie van de 
medewerkers. Het uitgangspunt voor de intervisie is het dagelijks gedrag van zorgmedewerkers in omgang met 
bewoners en elkaar. 

Welke meerwaarde heeft dit voor de bewoner(s)? 

De bewoner krijgt meer eigen regie en inbreng tijdens zijn/haar zorgaanbod. 

Bekostiging  

Kwaliteitsgelden 2021 

 
 
3.1.4 Bewoners ervaren nabijheid, geborgenheid, vertrouwen en begrip 

Doel 

Bewoners ervaren nabijheid, geborgenheid, vertrouwen en begrip. Ze worden met respect behandeld. 

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 2021 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 functie GVP zal worden ingebed in de organisatie, waardoor niet alleen 
kennis en vaardigheden worden ingezet, echter deze kennis en ervaring ook een plek in de organisatie krijgt, 
en er op dat vlak eigenaarschap wordt gecreëerd. 

Welke meerwaarde heeft dit voor de bewoner(s)? 

Doordat medewerkers meer kennis en inzicht hebben kennen zij de bewoner beter en weten ze beter wat deze 
bewoner nodig heeft. Dit geeft de bewoner meer geborgenheid en vertrouwen. 

Bekostiging  

Kwaliteitsgelden 2021 

 
 
3.1.5 Bewoners worden ondersteund binnen hun informele netwerk  

Doel 

Bewoners worden ondersteund om hun informele netwerk in stand te houden of uit te breiden  

Huidige situatie 

In 2020 is er extra aandacht besteed aan het in kaart brengen van het netwerk van de bewoner bij de opname. 
Hierdoor is de betrokkenheid hoger. In de COVID-19 periode was er minder ruimte om dit in de praktijk te 
brengen. 

Plannen 

Naast de gesprekken tussen familieleden, pastoraal medewerker en contactverzorgende over het proces van 
de dementie, zullen er ook waar nodig gesprekken gepland worden tussen de contactpersoon, zorgcoördinator 
en contactverzorgende. Bij de start van een nieuwe zorgvraag zal het netwerk actief betrokken worden bij de 
mogelijkheden binnen Moriahoeve om te blijven participeren, alsook om bij te dragen aan informatie over het 
leven van de bewoner, waardoor mogelijk onbegrepen gedrag herkend kan worden. In 2021 zal er een 
methodiek gezocht en ingezet worden om het netwerk in kaart te brengen. Deze methodiek moet gericht zijn 
op het blijvend betrekken van de naasten.  

Welke meerwaarde heeft dit voor de bewoner(s)? 
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De bewoner heeft een vast netwerk om zich heen die hem kent en begrijpt omdat zij onderling, en zoveel 
mogelijk met de bewoner zelf, afstemmen en overleggen.  

Bekostiging  

Reguliere gelden 

 
3.1.6 Bewoners die extern wonen begeleiden op dagbesteding/dagactiviteiten en thuis 

Doel 

Bewoners die extern wonen worden begeleid d.m.v. dagbesteding, dagactiviteiten en/of individuele 
begeleiding in de thuissituatie 

Huidige situatie 

In 2020 is Moriahoeve als gevolg van de COVID-19 periode creatief omgegaan met de groepsbegeleiding binnen 
het ontmoetingscentrum en dagbesteding. Dit heeft ertoe geleid dat de zorgmedewerkers in een grote 
behoefte hebben voorzien in de thuissituatie van deze bezoekers. Deze ervaringen gebruiken we in een 
proeftuin, waarin de zorgmedewerkers bewoners ondersteunen in de thuissituatie. 

Plannen 

De verdere ontwikkeling van de dienstverlening voor mensen in hun thuissituatie is opgenomen in een eerste 
concept beleidsdocument, dat tevens een onderdeel vormt van de proeftuin. Per kwartaal zullen de ervaringen 
worden geëvalueerd en waar nodig beleidsmatig vastgelegd of gebruikt worden om een curriculum te 
ontwikkelen, zie bijlage 2 Beleidsplan individuele begeleiding. Tevens zal onderzocht worden of Moriahoeve 
ook kan ondersteunen  met digitale mogelijkheden. 

Welke meerwaarde heeft dit voor de bewoner(s)? 

Bewoner krijgen al vroeg in het zorgproces zorg aangeboden vanuit Moriahoeve.  

Bekostiging  

Reguliere gelden 

 
 
3.1.7 Bewoners (die extern wonen) begeleiden vanuit medeburgerschap en zingeving (DemenTalent) 

Doel 

De mensen met dementie, zowel intern als extern worden begeleid en gezien in hun gaven en talenten en 
waar mogelijk worden deze ingezet 

Huidige situatie 

In 2020 is Moriahoeve gestart met het project DemenTalent, waarin medewerkers geschoold zijn om mensen 
met dementie te begeleiden in en naar vrijwilligerswerk. Deze kennis is dermate waardevol, dat Moriahoeve 
deze in- en vooral ook extramuraal wil inzetten binnen de regio waar Moriahoeve actief is, o.a. ook met als doel 
om het thuiswonen en -leven van mensen met dementie te behouden, en te ondersteunen als volwaardig 
burger in de maatschappij. Ook intramuraal kan een bewoner een ondersteund worden vanuit het Talent-
beginsel. 

Plannen 

De verdere ontwikkeling van deze dienstverlening zowel in als extramuraal worden in de praktijk uitgezet door 
gericht te kijken hoe gaven en talenten inzet kunnen worden. Per kwartaal zullen de ervaringen worden 
geëvalueerd en waar nodig beleidsmatig bijgesteld en worden gebruikt om een curriculum te ontwikkelen, zie 
bijlage 2 Beleidsplan individuele begeleiding. 

Welke meerwaarde heeft dit voor de bewoner(s)? 

Mensen met dementie voelen zich nuttiger en zinvoller in het leven staan.  

Bekostiging  

Kwaliteitsgelden 2021 
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3.2 Wonen en welzijn 

 
3.2.1 Wooncomfort voor bewoners 

Doel 

Bewoners ervaren verbetering van het wooncomfort, waarbij de privacy voldoende wordt gewaarborgd 

Huidige situatie 

De huidige gebouwen van Moriahoeve zijn vanaf 2012 in gebruik, dus 8 jaar. Het gebruik van het gebouw is 
behoorlijk intensief, door 24x7 gebruik van alle ruimten. In 2020 is een advies uitgebracht door Fab-Re, waarvan 
de – puntjes op de i – in 2020 en 2021 aangepakt worden. 

Plannen 

 In 2020 zijn een 8-tal boilers op slaapkamers geplaatst in de 4 woningen. In 2021 zullen de overige boilers 
geplaatst worden. Tevens zullen de  benodigde hygiëne- en toiletvoorzieningen vorm krijgen. 

Welke meerwaarde heeft dit voor de bewoner(s)? 

De bewoner heeft meer wooncomfort en meer privacy.  

Bekostiging  

Reguliere gelden 

 
 
3.2.2 Familieparticipatie en vrijwillige medewerkers 

Doel 

Familie, naasten en vrijwilligers participeren bij de zorgverlening, hierbij zijn de verschillende rolverdelingen 
helder ondergebracht in het mantelzorg en vrijwilligersbeleid  

Huidige situatie 

In 2020 was de inzet van vrijwillige medewerkers door de COVID-19 maatregelen minimaal ook had dit invloed 
op de familieparticipatie. Beleid is ontwikkeld en in kwartaal 4 2020 geïmpliceerd  

Plannen 

Het vrijwilligers en mantelzorgbeleid wordt uitgevoerd. Daarbij zullen er in 2021 via woningoverleggen de 
familieparticipatie en betrokkenheid op de woning vergroten. Het gaat dan om een tweejaarlijks overleg over 
het dagelijks leven op de woning tussen alle contactpersonen, contactverzorgenden, activiteitencoach, 
vrijwilligers, pastoraal werker en woningcoördinator. 2021: Nationaal Jaar Vrijwillige Inzet, ook binnen 
Moriahoeve zal hier extra aandacht voor zijn.   

Welke meerwaarde heeft dit voor de bewoner(s)? 

Door meer de familie en vrijwilligers te betrekken en functioneel in te zetten bij de zorgverlening kan er nog 
meer invulling gegeven worden aan de wensen en behoefte van de bewoner. 

Bekostiging  

Reguliere gelden 
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3.3 Veiligheid 

 
3.3.1 Vrijwillige en onvrijwillige zorg worden correct gehanteerd 

Doel 

Medewerkers kennen het onderscheid tussen vrijwillige en onvrijwillige zorg en zoeken zoveel mogelijk naar 
de inzet van vrijwillige zorg 

Huidige situatie 

Op dit moment worden alle maatregelen in de dossiers opgeslagen, zowel de onvrijwillige als vrijwillige zorg. 
Medewerkers zoeken actief naar alternatieven en streven naar zoveel mogelijk vrijwillige zorg. In kwartaal 3 
zijn alle zorgmedewerkers hier op geschoold. Eind 2020 wordt de bestaande domotica uitgebreid om dit zoveel 
op maat te kunnen uitvoeren.  

Plannen 

Ook in 2021 vraagt de WZD en de gehele  procedure nog steeds aandacht. Half 2021 vindt evaluatie plaats van 
zowel toepassing als vastlegging. Deze evaluatie vindt plaats via ‘gluren bij de buren’.  Tevens de implementatie 
en de toepassing van de domotica geschoold in kwartaal 1 2021.  

Welke meerwaarde heeft dit voor de bewoner(s)? 

De bewoner ervaart en heeft meer vrijheid.  

Bekostiging  

Bestaande kwaliteitsgelden 

 
 
3.3.2 Dialoog met de bewoner (vertegenwoordiger) 

Doel 

In dialoog met de bewoner (vertegenwoordiger) vindt multidisciplinaire besluitvorming plaats over de inzet 
van vrijheidsbeperkende maatregelen en psychofarmaca, alsook vrijheidsbevorderende maatregelen. Deze 
zorgvuldige besluitvorming is aantoonbaar beargumenteerd vastgelegd. 

Huidige situatie 

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

Plannen 

In 2021 is het beleid rondom vrijheid en veiligheid beschreven en bij de medewerkers en bewoners 
(vertegenwoordigers) bekend.  

Welke meerwaarde heeft dit voor de bewoner(s)? 

De bewoner (of zijn vertegenwoordiger) wordt actief betrokken bij het zoeken naar meer vrijheid en het borgen 
van de veiligheid.  

Bekostiging  

Bestaande kwaliteitsgelden 

 
 
3.3.3 Medicatieveiligheid 

Doel 

Het medicatieproces wordt digitaal en veiliger ingericht 

Huidige situatie 

Medicatie wordt nog handmatig aftekent op papier. In kwartaal 4 2020 wordt er nieuw medicatiebeleid 
geschreven waarin de huidige richtlijnen zijn getoetst en verwerkt. Aansluitend zal er gestart gaan worden met 
het digitaal aftekenen.  

Plannen 

In 2021 wordt het nieuwe medicatiebeleid geïmplementeerd en verloopt het digitaal aftekenen goed en zijn er 
minder medicatie incidenten. 

Welke meerwaarde heeft dit voor de bewoner(s)? 

Door het digitaal aftekenen worden de risico’s op medicatie incidenten verder verlaagd.  

Bekostiging  

Bestaande kwaliteitsgelden 
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3.4 Leren en werken aan kwaliteit 

3.4.1 Kwaliteitssysteem PreZo 

Doel 

Behouden van het gouden keurmerk PreZo 

Huidige situatie 

Moriahoeve heeft in 2019 haar gouden keurmerk behaald, in kwartaal 4 2020 vindt er een heraudit plaats om 
te zien of we nog aan de eisen van het gouden keurmerk voldoen en of de verbeterpunten zijn opgepakt uit 
de vorige audit. Deze zijn opgenomen in een Plan van Aanpak Perspekt.  

Plannen 

Na de audit november 2020, zal in januari 2021 de werkwijze geëvalueerd worden en waar nodig bijgesteld. 
Tevens zal in 2021 een uitgebreide audit plaatsvinden. 

Welke meerwaarde heeft dit voor de bewoner(s)? 

De zorg voldoet aan gekenmerkte eisen die het belang van bewonersgerichte en professionele zorg 
waarborgen.  

Bekostiging  

Reguliere gelden 

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

Doel 

Een eenvoudige/complete registratie van de incidenten met een goed opvolgsysteem 

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.  In 2020 is de 
kwaliteitsverpleegkundige gestart om de PDCA-cyclus verder vorm te geven.  

Plannen 

In 2021 wordt er gezocht naar een passend systeem met de borging van: registratie, analyse, opvolging en 
evaluatie. Dit wordt op teamniveau opgepakt door de kwaliteitsmedewerkers. En ondersteund vanuit de 
coördinatoren en kwaliteitsverpleegkundige.  

Welke meerwaarde heeft dit voor de bewoner(s)? 

Incidenten worden beter opgevolgd waardoor de kwaliteit van zorg wordt verbetert en incidenten worden 
voorkomen.  

Bekostiging  

Bestaande kwaliteitsgelden 

 
 
3.4.3 Gluren bij de buren 

Doel 

Medewerkers halen en delen kennis en inzichten met andere woningen en instellingen binnen het Lerend 
Netwerk 

Huidige situatie 

In 2020 is er een audit geweest op de WZD en zijn er ervaringen gedeeld op kwaliteitsniveau binnen het Lerend 
Netwerk 

Plannen 

In 2021 krijgen medewerker de gelegenheid om van elkaar te leren, in en extern.  

Welke meerwaarde heeft dit voor de bewoner(s)? 

Medewerkers leren vakinhoudelijk van elkaar, hierdoor wordt de kwaliteit van zorg voor de bewoner verhoogd. 

Bekostiging  

Kwaliteitsgelden 2021 

 
3.4.4 Lerend netwerk 

Doel 

In 2021 zal Moriahoeve ervaringen delen en halen binnen het Lerend Netwerk en overige organen.  

Huidige situatie 

In 2020 zijn er diverse overleggen geweest binnen het lerend netwerk op bestuurlijk,- en kwaliteitsniveau met 
zorgcentrum Bethanië en het Maanderzand te Ede Tijdens deze netwerkoverleggen zijn ervaringen en kennis 
gedeeld.  
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Plannen 

In 2021 zal het lerend netwerk voortgezet worden op bestuurlijk niveau, op kwaliteitsniveau en op 
medewerkersniveau (doormiddel van punt 3.4.3) Tevens wordt deelgenomen aan andere netwerken, zoals 
KenniZ,  ZorgThuis, Boer en Zorg en branchevereniging kleinschalige zorg en overige netwerkbijeenkomsten 

Welke meerwaarde heeft dit voor de bewoner(s)? 

Binnen het Lerend Netwerk worden ervaringen en successen met elkaar gedeeld die van elkaar kunnen worden 
overgenomen. Hierdoor wordt de kwaliteit van zorg voor de bewoner verder verhoogd.  

Bekostiging  

Reguliere gelden 
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3.5 Leiderschap, governance en management 

 
3.5.1 Visie op zorg en leiderschap 

Doel 

Er komt een heldere visie op zorg en leiderschap binnen Moriahoeve, waarbij de visie op vrijheid en  
veiligheid is opgenomen.  

Huidige situatie 

Moriahoeve heeft een duidelijke visie op zorg, deze moet herzien worden. Er mist nog een invulling op de visie 
m.b.t. leiderschap en de visie op vrijheid en veiligheid (binnen de normen van de WZD) 

Plannen 

Het eerste half jaar van 2021 zal Moriahoeve gebruiken om deze duidelijkheid met elkaar te creëren en te 
beschrijven en het tweede half jaar om de implementatie verder vorm te geven. 

Welke meerwaarde heeft dit voor de bewoner(s)? 

De bewoner krijgt en ervaart meer vrijheid waarbij zijn/haar veiligheid zoveel mogelijk wordt gewaarborgd.  

Bekostiging  

Reguliere gelden 

 
 
3.5.2 Van volwassen naar vakvolwassen 

Doel 

Medewerkers worden begeleid in hun werk te groeien van volwassen naar vakvolwassen. Hierbij worden 
heldere afspraken gemaakt m.b.t. en eigenaarschap op alle niveaus. Punt 3.5.1 is hier de basis voor.  

Huidige situatie 

Moriahoeve heeft kenmerken van een familiecultuur wat de professionaliteit belemmert. Vanaf september 
2020 zijn we onder begeleiding van een adviseur van Waardigheid en Trots gestart om ons hier meer in te 
professionaliseren. Er is meer inzicht gekomen en een bijhorend plan op gemaakt door Waardigheid en Trots.   

Plannen 

Het plan van aanpak van Waardigheid en Trots  wordt verder opgepakt waarbij alle medewerkers in de 
organisatie duidelijker worden aangestuurd op vakvolwassenheid en eigenaarschap. Dit is onderdeel binnen de 
werkbesprekingen en in individuele gesprekken.  

Welke meerwaarde heeft dit voor de bewoner(s)? 

Medewerkers werken professioneler, hierdoor zijn de afspraken met de bewoner en zijn naasten. 

Bekostiging  

Reguliere gelden 

 
 
3.5.3 Functiegebouw 

Doel 

De organisatie heeft een functiegebouw die de vakvolwassenheid van de organisatie ondersteunt. Met 
andere woorden, het functiegebouw en de onderlinge rollen zijn zo ingericht dat ze de vakvolwassenheid van 
de organisatie bevordert. 

Huidige situatie 

In 2020 is gestart met de voorbereiding en besluitvorming voor een ondersteunend functiegebouw, waarin 
vakvolwassenheid en eigenaarschap vorm krijgen. 

Plannen 

Moriahoeve geeft verder vorm aan de verdere uitwerking van het functiegebouw. Hier heeft Moriahoeve 
project/beleidsondersteuning nodig. Daarbij handelen (zorg)medewerkers volgens de richtlijnen die zijn 
beschreven in protocollen en procedures. Zij weten wanneer zij wel en niet kunnen afwijken om goede, veilige 
en persoonsgerichte zorg te kunnen bieden. 

Welke meerwaarde heeft dit voor de bewoner(s)? 

Een goed ingericht functiegebouw met de juiste taken op de juiste plek binnen de organisatie komt de 
bewonerszorg ten goede omdat medewerkers professioneler kunnen werken.  

Bekostiging  

Reguliere gelden 
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3.5.4 Communicatiestructuur en documentbeheer 

Doel 

De organisatie heeft een passende communicatiestructuur en documentbeheer alsmede wijze van 
communiceren, zowel mondeling als digitaal. Hierbij is privacy gewaarborgd.  

Huidige situatie 

De huidige communicatie wordt op verschillende wijze digitaal verstrekt en opgeslagen. En is niet meer volledig 
actueel. Actuele documenten zijn lastig te vinden.  

Plannen 

In 2021 heeft Moriahoeve voor alle medewerkers een persoonlijk Microsoft account en intranet waarop de 
documenten en communicatiemiddelen beschikbaar zijn. Documenten worden automatisch aangeboden om 
herzien te worden. Er zal gezocht worden naar een goede oplossing voor veilig mailen naar externen zonder 
alle documenten per stuk te moeten beveiligen.  

Welke meerwaarde heeft dit voor de bewoner(s)? 

Een goed ingericht documentbeheer komt de bewonerszorg ten goede omdat medewerkers professioneler en 
eenduidiger kunnen werken. 

Bekostiging  

Kwaliteitsgelden 2021 
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3.6 Personeelssamenstelling (voldoende en vakbekwaam personeel) 

 
3.6.1 Zorgmedewerkers maken professionele afwegingen 

Doel 

Zorgmedewerkers maken professionele afwegingen over de benodigde zorg, ondersteuning en risico’s op 
basis van de wensen, behoeften, mogelijkheden en beperkingen van de bewoner  

Huidige situatie 

De medewerkers maken vaak overwegingen vanuit hun eigen referentie en eigen waarden en normen. Hierbij 
wordt de bewoners te weinig actief betrokken. Het wordt te snel ingevuld voor de bewoner. De intake binnen 
het zorgleefplan is in 2020 aangepast om de persoonlijke wensen vanaf de start zorg meer helder te krijgen.  

Plannen 

Bewoners worden actiever betrokken bij het invullen van hun wensen en behoeften in het dagelijkse leven. 

Welke meerwaarde heeft dit voor de bewoner(s)? 

Bewoner wordt meer betrokken bij het maken van afspraken over zijn/haar wensen en behoeften. 

Bekostiging  

Bestaande kwaliteitsgelden 

 
 
3.6.2 Zorgmedewerkers werken methodisch, passend bij hun functieniveau 

Doel 

Zorgverleners werken methodisch, passend bij hun functieniveau. Dit hele proces is inzichtelijk vastgelegd in 
het bewonersdossier. 

Huidige situatie 

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

Plannen 

De opvolging van de incidenten worden zichtbaar binnen de cyclus. Overige processen laten ook de volledige 
PDCA cyclus zichtbaar terugkomen (WZD, MDO, werkoverleggen, etc.) De coach van Waardigheid en Trots zal 
hierin een begeleidende en adviserende rol vervullen in 2021. 

Welke meerwaarde heeft dit voor de bewoner(s)? 

Doordat medewerkers werken met een goede PDCA-cyclus krijgt een bewoner een zorgaanbod wat actueel is 
en met de bewoner (of zijn vertegenwoordiger) op geplande momenten wordt geëvalueerd en bijgesteld. 

Bekostiging  

Bestaande kwaliteitsgelden 

 
 
 3.6.3 Zorgmedewerkers krijgen de ruimte om systematisch te reflecteren 

Doel 

Moriahoeve zorgt dat de zorgmedewerkers ruimte krijgen om systematisch te reflecteren op goede, veilige en 
persoonsgerichte zorg voor de bewoner en kunnen van daaruit verbeteringen toepassen. 

Huidige situatie 

Op dit moment hebben de zorgmedewerkers gemiddeld 10 werkoverleggen per jaar. Reflecteren is ook een 
deel van het jaargesprek, introductiebijeenkomst, en binnen het platform Rein. 

Plannen 

In 2021 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. 

Welke meerwaarde heeft dit voor de bewoner(s)? 

Doordat medewerkers bewust reflecteren zal de zorg steeds professioneler en bewuster aangeboden worden 
aan de bewoners.  

Bekostiging  

Kwaliteitsgelden 2021 
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3.6.4 Zorgverleners blijven ontwikkelen 

Doel 

Zorgmedewerkers houden, passend bij hun functieniveau, relevante ontwikkelingen in hun vakgebied bij om 
goede, veilige en persoonsgerichte zorg te kunnen bieden aan de bewoners waaraan zij zorg verlenen  

Huidige situatie 

Het vakgebied van de (dementie)zorg ontwikkelt zich voortdurend. Vanaf kwartaal 4 2020 maken we gebruik 
van het kennisplatform Rein, waar zorgmedewerkers op basis van E-learnings hun kennis en vaardigheden op 
het vakgebied kunnen bijhouden en verder ontwikkelen. 

Plannen 

In het kader van de doelstelling excellente persoonsgerichte zorg kunnen medewerkers zowel individueel als in 
groepsverband hun ontwikkeling en functioneren invulling geven. Coördinatoren gaan met medewerkers in het 
jaargesprek in gesprek een individueel ontwikkelingsplan gemaakt. Hier wordt gebruik gemaakt van project 
Rein. 

Welke meerwaarde heeft dit voor de bewoner(s)? 

Doordat medewerkers een ruimer leeraanbod en coaching krijgen aangeboden kan de zorg zich ontwikkelen 
naar excellente zorg voor de bewoners.  

Bekostiging  

Kwaliteitsgelden 2021 

 

3.6.5 Voldoende deskundige (zorg)medewerkers 

Doel 

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

Huidige situatie 

Deel van de medewerkers hebben afgelopen jaren scholing gehad, waaronder de GVP.  

Plannen 

Om de opgedane kennis en vaardigheden in de teams en in de organisatie een plek te geven, worden hiervoor 
formele functiebeschrijvingen gemaakt, zie 3.5.3. 

Welke meerwaarde heeft dit voor de bewoner(s)? 

Bewoners krijgen zorg van deskundige (zorg)medewerkers. 

Bekostiging  

Reguliere gelden 

 
 
3.6.6 Zorgmedewerkers werken multidisciplinair  

Doel 

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  

Huidige situatie 

Op dit moment is er een goede samenwerking met de huisarts, Specialist Ouderengeneeskundige, psycholoog, 
fysiotherapeut en ergotherapeut. Verpleegkundigen worden op basis van eigen inzicht van de zorgmedewerker 
geraadpleegd. De verslaglegging en verwerking van de gemaakte afspraken moeten nog beter zichtbaar zijn in 
het zorgleefplan. In 2020 is er een instructie gemaakt op deze verwerking, dit moet nog goed ingebed en 
opgevolgd worden.   

Plannen 

De kwaliteitsverpleegkundigen en de coördinatoren zien er op toe dat de instructies worden opgevolgd. 
Medewerkers worden hierbij zo nodig ondersteund en gecoacht.  

Welke meerwaarde heeft dit voor de bewoner(s)? 

Bewoners krijgen zorg van een multidisciplinair team waarbij iedere discipline vanuit zijn/haar professie en 
kennis meedenkt en meewerkt aan het juiste zorgaanbod.  

Bekostiging  

Reguliere gelden 
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3.6.7 Zorgverleners zijn duurzaam inzetbaar 

Doel 

Alle zorgmedewerkers worden duurzaam ingezet. Hierbij wordt er op maat (pro-)actief gekeken naar de 
behoefte.  

Huidige situatie 

Moriahoeve heeft beleid geschreven in 2020 op duurzame inzetbaarheid op begeleiding van de belaste 
medewerker.   

Plannen 

Uitwerking van het beleid, Implementatie en uitvoering  vindt in 2021 plaats. Hier zal tevens Project Rein ingezet 
worden om de bewustwording en eigenaarschap te stimuleren bij medewerkers. Er zal in 2021 ook gezocht 
moeten worden naar een functionele en haalbare vorm rondom de jaargesprekken.  

Welke meerwaarde heeft dit voor de bewoner(s)? 

Als de organisatie goede zorg draagt voor haar medewerkers kunnen medewerkers ook functioneler en met 
voldoende mankracht zorgen voor een goede zorgverlening aan de bewoners.  

Bekostiging  

Reguliere gelden 
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3.7 Gebruik van hulpbronnen 

 
3.7.1 Uitwerken scenario’s voor de hoofdgebouwen na 8 jaar gebruik 

Doel 

De gebouwen worden beoordeeld op de toekomstbestendigheid en functionaliteit. 

Huidige situatie 

De hoofdgebouwen en het gebouw Rafidim zijn eigendom van de Fam. van Ravenhorst, en de Stichting is 
huurder. Het pand is inmiddels ruim 8 jaar intensief in gebruik. In 2020 is door bureau Fab-re  een bouwkundig 
rapport opgesteld, waarin huurprijs, gebruikservaringen, wensen, en toekomstbestendigheid is opgenomen. 
Dit rapport legt een aantal scenario’s voor.  

Plannen 

In 2021 vindt besluitvorming en uitwerking van het rapport plaats. Dit leidt tot vervolgplannen en uitwerking 
van het gekozen scenario. 

Welke meerwaarde heeft dit voor de bewoner(s)? 

Bewoners wonen in een gebouw wat aan de huidige eisen voldoet.  

Bekostiging  

Reguliere gelden 

 
 
3.7.2 Onderzoek WZD locatie of WZD accommodatie 

Doel 

Moriahoeve onderzoek of zij de juiste locatievorm hebben voor nu en de toekomst 

Huidige situatie 

Momenteel heeft Moriahoeve de status van WZD locatie.  

Plannen 

In 2021 vindt onderzoek plaats (zie punt 3.7.1) en besluitvorming of Moriahoeve voor de lange termijn een 
WZD locatie blijft of de voorbereidingen gaat treffen voor een WZD accommodatie.  

Welke meerwaarde heeft dit voor de bewoner(s)? 

De locatievorm sluit aan bij de zorgvraag van de bewoners.   

Bekostiging  

Reguliere gelden 

 
3.7.3 Inzet Domotica 

Doel 

De nieuwe Domotica (slimme sensoren/leefcirkels) zijn geïmplementeerd en zijn op maat ingesteld op de 
bewoners waarbij de WZD het uitgangspunt is. 

Huidige situatie 

Vanaf kwartaal 3 2020 vindt de installatie plaats van de vernieuwde Domotica, binnen de kaders van de WZD. 
De installatie en implementatie zal per kwartaal 1 2021 geeffectueerd zijn. Elke bewoner van Moriahoeve 
beschikt in zijn kamer over Domotica, die waar nodig ingezet kan worden, om het welzijn te bevorderen. Het 
toegangshek is overdag niet afgesloten, en in overleg met bewoners/vertegenwoordigers zal deze toegang 
belemmerd worden als dit onveilig oplevert, binnen de kaders van de WZD. 

Plannen 

Kwartaal 1 2021 is de Domotica geïmplementeerd. Het gebruik inclusief de koppeling met WZD wordt 
regelmatig geëvalueerd en waar nodig aangepast en verbeterd. Evaluatie vindt plaats binnen de 
werkoverleggen en binnen de projectgroep WZD.  

Welke meerwaarde heeft dit voor de bewoner(s)? 

Een bewoner krijgt meer vrijheid en veiligheid aangeboden wat past binnen de huidige wetgeving.  

Bekostiging  

Kwaliteitsgelden 2021 
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3.7.4 Logo en uitstraling Moriahoeve 

Doel 

Er wordt in 2020 nagedacht over de verdere vernieuwing van het Moriahoeve logo en de bijbehorende 
uitstraling 

Huidige situatie 

Logo van Moriahoeve is net als Moriahoeve al 8 jaar in gebruik. In 2019 is al begonnen om de uitstraling in de 
communicatie naar binnen en buiten Moriahoeve te vernieuwen, zoals beplakking van de auto’s en uitstraling 
advertentieteksten.  

Plannen 

In 2021 zal deze trend verder vorm krijgen, zodat de uitgangspunten van Moriahoeve op passende wijze vertolkt 
worden in de wijze van uitstraling. 

Welke meerwaarde heeft dit voor de bewoner(s)? 

Moriahoeve is een aantrekkelijke organisatie om te wonen en straalt dit ook uit. 

Bekostiging  

Reguliere gelden 
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3.8  Gebruik van informatie 
 
 
3.8.1 Monitoren van kwaliteit van zorg en dienstverlening 

Doel 

Moriahoeve kan de informatie rondom de dienstverlening beter monitoren en de gegevens hiervan gebruiken 
ter verbetering  van de kwaliteit van onze zorg- en dienstverlening, zowel op bewoner als op medewerkers 
niveau.  

Huidige situatie 

Op dit moment gebruiken we de informatie van bewonerservaringen die worden opgeslagen in het klachten en 
complimentenregister. Het persoonlijke gesprek (‘goede gesprek’) heeft door de COVID-periode niet plaats 
gevonden, wel was er nauw contact met de cliëntenraad. Moriahoeve heeft in 2020 gestimuleerd om Zorgkaart 
Nederland in te vullen, dit is door 19 personen gedaan. tot slot zijn er in WOL-scan ook diverse ervaringen over 
de zorgverlening opgenomen. Er is een formulieren ‘uit zorg’ voor bewoners en formulieren ‘exit-formulier’ 
medewerkers bij uit dient, maar deze worden minimaal ingevuld. Van de wel ontvangen formulieren worden 
de gegevens nog niet structureel goed verwerkt.  

Plannen 

In 2021 blijft het meten belangrijk. De huidige formulieren en de wijze van verwerken en de opvolging zullen 
worden herzien.  

Welke meerwaarde heeft dit voor de bewoner(s)? 

Moriahoeve inventariseert bewust waarin er verbetert kan worden en maakt hier goede plannen op zodat de 
zorgverlening ook excellent gegeven en genoemd kan worden.  

Bekostiging  

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

Nieuwe Kwaliteitsgelden 2021 
Paragraaf Omschrijving Doel Planning 

afgehandeld 
Inzet uren 

3.1.2 Zorgmedewerker 
werkers kennen de bewoner 

De zorgmedewerkers kennen de bewoner en zijn wensen, 
mogelijkheden en beperkingen, hiervoor worden individuele 
momenten ingepland 

Geheel 2021 Individuele activiteiten met bewoner  

3.1.3 Bewoners voeren binnen hun mogelijkheden zelf 
regie 

Bewoners voeren binnen hun mogelijkheden zelf regie over 
leven en welbevinden 

Geheel 2021 Valt samen met punt 3.1.2 

3.1.4 Bewoners ervaren nabijheid, geborgenheid, 
vertrouwen en begrip 

Bewoners ervaren nabijheid, geborgenheid, vertrouwen en 
begrip. Ze worden met respect behandeld 

Vanaf  
Kwartaal 1 2021 

Inzet GVP-ers  

3.1.7 Bewoners (die extern wonen) begeleiden vanuit 
medeburgerschap en zingeving (DemenTalent) 

De mensen met dementie, zowel intern als extern worden 
begeleid en gezien in hun gaven en talenten en waar mogelijk 
worden deze ingezet 

Vanaf  
Kwartaal 1 2021 

Uitbreiding uren activiteitencoaches  
 

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

Een eenvoudige/complete registratie van de incidenten met een 
goed opvolgsysteem 

Vanaf  
Kwartaal 1 2021 

Uitbreiding uren Kwaliteitsverpleegkundige  
Uitbreiding  kwaliteitsmedewerkers per team 

3.4.3 Gluren bij de buren Medewerkers halen en delen kennis en inzichten met andere 
woningen en instellingen binnen het Lerend Netwerk 

Kwartaal 2 2021 12 uur per woning per jaar. 
 

3.6.4 a Zorgverleners blijven ontwikkelen Zorgmedewerkers houden, passend bij hun functieniveau, 
relevante ontwikkelingen in hun vakgebied bij om goede, veilige 
en persoonsgerichte zorg te kunnen bieden aan de bewoners 
waaraan zij zorg verlenen 

Geheel 2021 Rein uren per medewerker per jaar: 4 uur per medewerker 

3.7.3  Inzet Domotica De nieuwe domotica (slimme sensoren/leefcirkels) zijn 
geïmplementeerd en zijn op maat ingesteld op de bewoners 
waarbij de WZD het uitgangspunt is. 

Kwartaal 1 
2021 

Scholing Domotica Conviewcare 
 

    Ontwikkeling 

3.5.4  Communicatie 
structuur en documentbeheer 

De organisatie heeft een passende communicatie structuur en 
documentbeheer alsmede wijze van communiceren, zowel 
mondeling als digitaal. Hierbij is privacy gewaarborgd. 

Vanaf kwartaal 1 
2021 

Administratief ondersteuner 

3.6.3 Zorgmedewerkers krijgen de ruimte om 
systematisch te reflecteren 

Moriahoeve zorgt dat de zorgmedewerkers ruimte krijgen om 
systematisch te reflecteren op goede, veilige en 
persoonsgerichte zorg voor de bewoner en kunnen van daaruit 
verbeteringen toepassen. 

Geheel 2021 Project Rein  
 
 

3.6.4 b Zorgverleners blijven ontwikkelen Zorgmedewerkers houden, passend bij hun functieniveau, 
relevante ontwikkelingen in hun vakgebied bij om goede, veilige 
en persoonsgerichte zorg te kunnen bieden aan de bewoners 
waaraan zij zorg verlenen 

Geheel 2021 Opleidingskosten persoonlijke ontwikkeling 
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Bestaande kwaliteitsgelden en invulling voor 2021 
Paragraaf Omschrijving Doel Planning 

afgehandeld 
Inzet uren 

3.1.1 Verdieping gebruik 
persoonsgericht 
zorgleefplan 

De bewoner heeft eigen inbreng bij het formuleren van persoonlijke zorgdoelen, behandeling 
en ondersteuning waar de contactverzorgende zorgt dat deze actueel is en aansluit bij de 
behoefte 

Kwartaal 2 
2021 

Scholing Zorgleefplan voor alle zorgmedewerkers 
 

3.3.1 Vrijwillige en 
onvrijwillige zorg 
worden correct 
gehanteerd 

Medewerkers kennen het onderscheid tussen vrijwillige en onvrijwillige zorg en zoeken 
zoveel mogelijk naar de inzet van vrijwillige zorg 

Kwartaal 3 
2021 

Scholing WZD (voor zorgmedewerkers) 
 

3.3.2 Dialoog met de 
bewoner (vertegen 
woordiger) 

In dialoog met de bewoner (vertegenwoordiger) vindt multidisciplinaire besluitvorming plaats 
over de inzet van vrijheidsbeperkende maatregelen en psychofarmaca, alsook 
vrijheidsbevorderende maatregelen. Deze zorgvuldige besluitvorming is aantoonbaar 
beargumenteerd vastgelegd. 

Geheel 2021 MDO uren  

3.3.3 Medicatieveiligheid Het medicatieproces wordt digitaal en veiliger ingericht Vanaf kwartaal 1 
2021 

Inzet ondersteuning Nedap  

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

Een eenvoudige/complete registratie van de incidenten met een goed opvolgsysteem Vanaf kwartaal 1 
2021 

Inzet Kwaliteitsverpleegkundige 
Inzet kwaliteitsmedewerkers per team  

3.6.2 Zorgmedewerkers 
werken methodisch, 
passend bij hun 
functieniveau 

Zorgverleners werken methodisch, passend bij hun functieniveau. Dit hele proces is 
inzichtelijk vastgelegd in het bewonersdossier. 

Geheel 2021 Extra kwaliteitsuren binnen MT 
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Reguliere gelden 
Paragraaf Omschrijving Doel Datum  

afgehandeld 
Ontwikkeling 

3.1.5 Bewoners worden 
ondersteund binnen hun 
informele netwerk 

Bewoners worden ondersteund om hun informele netwerk in stand te houden of uit te 
breiden 

Kwartaal 2 
2021 

Methodiek en uitvoering 

3.1.6 Bewoners die extern wonen 
begeleiden op dagbesteding/ 
dagactiviteiten en thuis 

Bewoners die extern wonen worden begeleid d.m.v. dagbesteding, dagactiviteiten 
en/of individuele begeleiding in de thuissituatie 

Geheel 2021 WMO/WLZ- pilot 

3.2.1 Wooncomfort voor bewoners Bewoners ervaren verbetering van het wooncomfort, waarbij de privacy voldoende 
wordt gewaarborgd 

Geheel 2021 Uitwerking plan gericht op wooncomfort 

3.2.2 Familieparticipatie en 
vrijwillige medewerkers 

Familie, naasten en vrijwilligers participeren bij de zorgverlening, hierbij zijn de 
verschillende rolverdelingen helder ondergebracht in het mantelzorg en 
vrijwilligersbeleid 

Kwartaal 2-3 
2021 

Uitvoering Vrijwilligers en mantelzorgbeleid 
Sturen op familieparticipatie 

3.4.1 Kwaliteitssysteem PreZo Behouden van het gouden keurmerk PreZo Kwartaal 3 
2021 

Audit Perspekt 
 

3.4.4 Lerend netwerk In 2021 zal Moriahoeve ervaringen delen en halen binnen het Lerend Netwerk en 
overige organen. 

Kwartaal 2 
2021 

Lerend Netwerk (Bethanie/Maanderzand) 

3.5.1 Visie op zorg en leiderschap Er komt een heldere visie op zorg en leiderschap binnen Moriahoeve, waarbij de visie 
op vrijheid en  veiligheid is opgenomen. 

Kwartaal 2 
2021 

Visiebeschrijving 

3.5.2 Van volwassen naar 
vakvolwassen 

Medewerkers worden begeleid in hun werk te groeien van volwassen naar 
vakvolwassen. Hierbij worden heldere afspraken gemaakt m.b.t. en eigenaarschap op 
alle niveaus. Punt 3.5.1 is de basis. 

Kwartaal 2-3 
2021 

Traject Waardigheid en Trots 

3.5.3 Functiegebouw De organisatie heeft een functiegebouw die de vakvolwassenheid van de organisatie 
ondersteunt. Met andere woorden, het functiegebouw en de onderlinge rollen zijn zo 
ingericht dat ze de vakvolwassenheid van de organisatie bevordert. 

Geheel 2021 Inrichting functiegebouw 

3.6.1 Zorgmedewerkers maken 
professionele afwegingen 

Zorgmedewerkers maken professionele afwegingen over de benodigde zorg, 
ondersteuning en risico’s op basis van de wensen, behoeften, mogelijkheden en 
beperkingen van de bewoner 

Geheel 2021 Professionaliteit  
 

3.6.5 Voldoende deskundige 
(zorg)medewerkers 

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

Geheel 2021 Goed werkgeverschap 

3.6.6 Zorgmedewerkers werken 
multidisciplinair 

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 

Geheel 2021 Multidisciplinaire inzet 

3.6.7 Zorgverleners zijn duurzaam 
inzetbaar 

Alle zorgmedewerkers worden duurzaam ingezet. Hierbij wordt er op maat             
(pro-)actief gekeken naar de behoefte. 

Geheel 2021 Duurzame inzetbaarheid 

3.7.1 Uitwerken scenario’s voor de 
hoofdgebouwen na 8 jaar 
gebruik 

De gebouwen worden beoordeeld op de toekomstbestendigheid en functionaliteit. Kwartaal 4 
2021 

Plan gebouw 

3.7.2 Onderzoek WZD locatie of 
WZD accommodatie 

Moriahoeve onderzoek of zij de juiste locatievorm hebben voor nu en de toekomst Kwartaal 2 
2021 

WZD onderzoek locatie 

3.7.4 Logo en uitstraling 
Moriahoeve 

Het logo van Moriahoeve wordt vernieuwd. Kwartaal 4 
2020 

Oriënteren en voorbereiding 

3.8.1 Monitoren van kwaliteit van 
zorg en dienstverlening 

Moriahoeve kan de informatie rondom de dienstverlening beter monitoren en de 
gegevens hiervan gebruiken ter verbetering  van de kwaliteit van onze zorg- en 
dienstverlening, zowel op bewoner als op medewerkers niveau. 

Geheel  
2021 

Monitoring dienstverlening 

     

 


