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Inleiding 
 
 
Voor u ligt het Kwaliteitsverslag van Woonzorgboerderij Moriahoeve over het jaar 2020. Dit verslag beschrijft wat 
wij als organisatie hebben ondernomen in 2020 op het gebied van veiligheid, clientwaarderingen en het leren en 
werken aan kwaliteit. Het kwaliteitsverslag is een verantwoording van het gevoerde kwaliteitsbeleid, dat 
gebaseerd was op het kwaliteitsplan voor 2020. Hiermee wordt zowel intern  (aan de organisatie) als extern (aan 
de maatschappij, toezichthouders, financiers, lerend netwerk etc.) verantwoording afgelegd. In dit verslag wordt  
concreet beschreven wat het gevoerde beleid heeft opgeleverd voor de bewoners en bezoekers van Moriahoeve.  
 
In dit verslag kijken we terug op het afgelopen jaar en reflecteren we op de doorlopen processen en uitkomsten. 
Verbeterpunten hieruit zijn meegenomen naar 2021. Het kwaliteitsverslag 2020 start met de 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 in dit jaar hebben verbeterd.  Daarna volgt de toelichting op rand voorwaardelijke thema’s 
binnen het kwaliteitskader en hoe wij hier als organisatie mee zijn omgegaan. Dit betreft leiderschapsstijl en 
Governance. Maar ook de personeelssamenstelling en welke hulpbronnen en informatie  zijn gebruikt.  
 
Wij blikken terug op een jaar dat overheerst werd door  COVID-19. Deze pandemie heeft veel invloed gehad. Veel 
activiteiten en processen moesten, noodgedwongen door de maatregelen, anders worden ingericht of worden 
uitgesteld. Toch zijn we dankbaar dat wij als organisatie mogen terugkijken op een jaar  waarin veel is ontwikkeld 
en opgezet. Moriahoeve heeft laten zien dat zij creatief, oplossingsgericht en gemotiveerd is doorgegaan met de 
realisatie van de voorgenomen plannen. Dit heeft wel meer gevraagd van het managementteam, de (vrijwillige-) 
medewerkers,  de bewoners en bezoekers. Zij hebben meer digitaal en op afstand de activiteiten moeten 
uitvoeren. Onze waardering gaat in het bijzonder uit naar de (vrijwillige-) medewerkers die hieraan mee hebben 
gewerkt in het achterliggende jaar. Wij zijn dankbaar dat zij hiervoor de kracht mochten krijgen en dat de 
clienttevredenheid hiermee hoog mocht blijven.  
 
 
Management Team 
Woonzorgboerderij Moriahoeve 
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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 bewoner of bezoeker. 
 
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 hier 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 individuele behoeften van de bewoners en bezoekers. 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 natuurlijke wijze aan bij de levensfase van de bewoner. In de laatste levensfase wordt  
palliatieve zorg geboden. Om hierin een wel overwogen beslissing te nemen, wordt er ondersteuning gevraagd 
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 met het digitaal Zorgpad Stervensfase (IKNL) en in 2021 zal dit vervolgd worden.  
 
Om kwalitatief goede zorg te kunnen verlenen is het belangrijk dat medewerkers eenduidig werken en weten waar 
ze de wensen en behoeften van de bewoner of bezoeker in het ECD terug kunnen vinden. In 2020 is door middel 
van scholing en coaching gericht gewerkt aan een verbeterslag op dit punt.  
 
De aanleg van domotica in kwartaal 4 heeft een mooie impuls gegeven aan de digitalisering  binnen de organisatie. 
Door de plaatsing van slimme sensoren en de vorming van leefcirkels kan in 2021 volledig worden gewerkt volgens 
de eisen van de Wet Zorg en Dwang. Voor de bewoners zal dit concreet betekenen dat er meer vrijheid komt en 
dat de risico’s hierbij weloverwogen met elkaar genomen worden.  
 
Ruimte, beweging, aandacht en activiteiten 
Het dagritme van de bewoner wordt gevolgd door het aanbod van zorg. Voor degene die het wenst is er de 
mogelijkheid om gezamenlijk koffie te drinken, gezamenlijk de maaltijden te nuttigen en aan andere activiteiten 
deel te nemen. Het samen eten koken en van de maaltijd genieten behoort ook tot de dagelijkse bezigheden. De 
bewoner wordt gestimuleerd zoveel mogelijk zelf te doen en te ondernemen en kan indien gewenst deel nemen 
aan  individuele of  gezamenlijke activiteiten.  
  
Dagelijks worden er één of meerdere gezamenlijke en/of individuele activiteiten georganiseerd.  Dit kan heel 
eenvoudig; van samen een fruitsalade maken tot samen een geheugenspel doen of samen zingen. Maar er is ook 
echt aandacht voor individuele activiteiten zoals het bespelen van een muziekinstrument, een creatieve activiteit 
of er wordt (met begeleiding) gewerkt aan het maken van een persoonlijk levensboek. 
 
Het wonen op het platteland brengt extra mogelijkheden mee bij het aanbieden van de diverse activiteiten; In de 
tuinen wandelen en de  kleine dieren verzorgen of gewoon kijken, is een leuke extra activiteit. De beweegtuin en 
de moestuin geven veel mogelijkheden tot activiteiten. Van aardbeien plukken in de verhoogde plantenbakken tot 
het in beweging brengen van de muziekbal.  
 
Aandacht zit in  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 als groepsgewijs aandacht te geven. 
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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  
• 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. 
• 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. 
 
1.2 Jaarthema Loslaten 
Ieder jaar heeft Moriahoeve een centraal jaarthema. Bij diverse activiteiten en momenten wordt dit thema actief 
onder de aandacht gebracht. In 2020 was het jaarthema ‘Loslaten’. Vooraf konden we niet bedenken dat het 
jaarthema zo passend zou worden. De COVID-19 maatregelen zorgden voor meer afstand en we werden 
gedwongen tot meer digitaal werken. Veel normale ontmoetingen en gewoontes moesten we loslaten.  Voor de 
bewoners was het zwaar dat ze lange tijd hun familie en naasten niet of nauwelijks mochten ontmoeten. Ook 
medewerkers hebben veel los moeten laten en hadden het zichtbaar zwaarder door de situatie die de COVID met 
zich mee bracht. Daarnaast hebben we in 2020 Lydia van Ravenhorst, als bestuurder en oprichter van Moriahoeve, 
moeten loslaten. Wij zijn haar dankbaar voor wat zij samen met haar man heeft mogen neerzetten in de 
achterliggende jaren. Hierop volgde een tijdelijke waarneming door een interim bestuurder, zij  heeft haar werk 
overgedragen aan een nieuwe bestuurder Bouwina Emaus. Ook de Wet Zorg en Dwang heeft medewerkers 
bewust laten nadenken wat ‘Loslaten’ is. Zij hebben door trainingen en coaching mogen leren hoe ze bewoners 
meer vrijheid kunnen geven en hoe zij hen op een verantwoorde manier kunnen ‘loslaten’.  
 
1.3 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. Moriahoeve heeft wonen en zorg gescheiden. De leeftijd 
van de bewoners ligt tussen de 60-100 jaar. Daarnaast worden 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.  
 
1.4   Dagbesteding en thuisbegeleiding 
Door COVID-19 moest de dagbesteding uit veiligheidsoverwegingen regelmatig (deels) worden gesloten. 
Moriahoeve heeft laten zien dat zij de bezoekers centraal wisten te stellen in 2020. Op maat is in deze periodes 
de begeleiding thuis gegeven. Hierdoor konden bezoekers en hun netwerk toch voldoende ondersteund worden.  
De thuisbegeleiding is een waardevolle aanvulling op het huidige zorgaanbod geworden. Er is besloten dit 
begeleidingaanbod ook na deze periode voorlopig aan te blijven bieden en te onderzoeken of hier blijvend vraag 
naar is. Op deze manier kunnen we vanuit Moriahoeve eraan bijdragen dat een bezoeker verantwoord thuis kan 
wonen.  Deze dienst geeft meer ruimte tot maatwerk en begeleiding van mantelzorg/partner. Moriahoeve heeft 
het Ontmoetingscentrum verhuisd naar een ruimere locatie. Het Ontmoetingscentrum is nu te vinden in het 
centrum van Woudenberg, locatie de Voorhof op de Nico Bergsteijnweg. Deze ruimte maakt het mogelijk om 
binnen gestelde COVID-maatregelen toch nog aan een redelijke groep bezoekers dagbesteding te kunnen bieden.   
 
1.5 Externe bezoeken – IGJ/Perspekt/VRU 
Begin 2020 heeft Moriahoeve het resultaat verslag van de IGJ mogen ontvangen. Onder voorbehoud van  enkele 
voorwaarden, die de Wet Zorg en Dwang voorschrijft, werd in vertrouwen het inspectierapport afgesloten. Op 
aanraden van de Inspecteur is in 2019 een ondersteuningstraject van Waardigheid en Trots gestart,  door Dhr. M. 
Westenberg. Dit traject is gestart met aandachtspunten die voortvloeiden uit  de Wet Zorg en Dwang. Hiermee 
zijn alle openstaande punten uit het IGJ rapport (d.d. 17 juli 2019) in 2020 afgerond; zoals het vaststellen van de 
wilsbekwaamheid en het installeren en implementeren van de domotica die de vrijheid van de bewoners en 
bezoekers bevordert.  In 2020 is aansluitend het ondersteuningstraject van Waardigheid en Trots voortgezet door 
Mw. M. Wiltenburg. (zie punt 1.6)  
 
Op d.d. 17 november 2020 kreeg Moriahoeve Perspekt op bezoek  voor een her-audit voor het PreZo-certificaat. 
Moriahoeve wist haar gouden certificaat te behouden voor de persoonsgerichte zorgverlening, het welzijn, de 
bedrijfsvoering en de bijbehorende kwaliteitsnormen. De conclusie van Perspekt was dat zij Moriahoeve bijzonder 
complimenteert voor de wijze waarop zij invulling heeft gegeven  aan de scholing en coaching t.a.v. het 
methodisch werken, in samenhang met de uitvoering van de Wet Zorg en Dwang. Doordat dit intern plaatsvindt 
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kan snel worden bijgestuurd en zagen zij grote verbeterslagen. Zij gaven aan dat zij vertrouwen hebben in het feit 
dat dit in 2021 verder zal worden verfijnd en verbeterd Hierbij geven zij het advies om verder te professionaliseren 
in het omschrijven van de risico’s, het formuleren van de doelen en het rapporteren hierop.  
 
Tot slot kreeg Moriahoeve op d.d. 10 december 2020 bezoek van de VRU (brandinspectie) De praktische 
aandachtspunten vanuit het vorige bezoek, zoals het installeren van de deurdrangers en het vervangen van 
brandwerende ramen,  werden allemaal in orde bevonden. Daarmee zijn er geen aandachtspunten t.a.v. de 
brandveiligheid meer.  
 
1.6 Traject Waardigheid en Trots 
In 2020 is Moriahoeve gestart met het programma Waardigheid en Trots op locatie. Het programma is gestart met 
de Scan Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Hiermee kregen we als organisatie inzicht in hoeverre wij als organisatie 
voldoen aan de kwaliteit zoals aangegeven in het Kwaliteitskader. Dit leverde een beeld op van sterke punten en 
ontwikkelpunten. De coach vanuit Waardigheid en Trots is aan de slag met de volgende punten: 
1. Versterken persoonsgerichte zorg (we willen excellent worden) 
2. Vanuit een open veilig leerklimaat met elkaar kort cyclisch leren en verbeteren 
3. Heldere taken en professionele rol invulling van het management 
Gedurende het programma hopen we de scan te herhalen om op deze manier te kunnen zien of de aanpak en 

de aangeboden ondersteuning heeft geholpen bij het voldoen aan het kwaliteitskader.  

1.7 Invloed COVID-19 
In 2020 heeft de COVID-19 ook invloed gehad op de bedrijfsvoering binnen Moriahoeve. Vanaf begin maart kreeg 

de organisatie te maken met de maatregelen die door de overheid werden opgelegd en die continue moesten 

worden geëvalueerd en  aangepast. Binnen Moriahoeve is een crisisteam opgericht die de activiteiten heeft 

gecoördineerd. Zij hebben proactief beleid ontwikkeld en een FAQ geschreven voor de meest voorkomende 

vragen van binnen en buiten de organisatie. Tevens werden richtlijnen voor het handelen door medewerkers 

beschreven en werd daarop actief gecoacht.  Er is  veel extra gecommuniceerd richting de familie, naasten, 

bewoners, bezoekers en de medewerkers omtrent de (preventie-) maatregelen, beleid, FAQ, etc. Medewerkers 

werden belemmerd in de samenwerking doordat zij  een groot deel van het jaar niet in teamverband bij elkaar 

konden komen. Wel vonden veel overleggen digitaal plaats via Microsoft Teams. Ook voor de familie en naasten 

waren de beperkingen in het achterliggende jaar zwaar. De maatregelen hadden veel invloed op de 

bezoekregelingen, zo was er een aantal weken helemaal geen bezoek mogelijk en in de opvolgende maanden 

beperkt. Zowel voor de bewoners als de bezoekers was de impact groot. Moriahoeve heeft  wel gezocht naar 

alternatieven zoals bezoekruimtes die werden gescheiden door beschermschotten en (beeld-)bellen en werd er 

via Familienet meer beeldmateriaal gedeeld. We zijn dankbaar dat we tot december 2020 geen COVID-

besmettingen onder bewoners hebben gehad binnen Moriahoeve. Door medewerkers en naasten is er hard 

gewerkt om dit te voorkomen. In december 2020 is er op de woning Amana een COVID-uitbraak geweest en ook 

op de dagbesteding waren bezoekers COVID-positief. Er zijn in deze periode 2 bewoners en 1 bezoeker overleden 

ten gevolge van het COVID-19. Ook diverse medewerkers zijn door het virus getroffen. De impact en de gevolgen 

voor de organisatie rondom deze periode waren groot.   

1.8 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    
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1.9 Locaties, zorgomgeving, besturingsfilosofie 
LOCATIES 

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

bewoners huren een zelfstandige zit/slaapkamer, krijgen dagelijkse service verleend en ontvangen daarnaast 

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

 

Daarnaast is er dagbesteding op de Moriahoeve. (Rafidim) en dagbesteding op het Ontmoetingscentrum (Voorhof) 

in centrum Woudenberg. Zo nodig is er begeleiding in de thuissituatie. Deze vormen van dagbesteding worden 

gefinancierd uit de WMO en de WLZ. 

 

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, plaatsvindt. Amana beschikt over twee 

huiskamers, hier verblijven 10 bewoners. Daarnaast heeft iedere bewoner een eigen zit/slaapkamer. 

Aangezien Moriahoeve ‘u wordt hier gezien’ als  uitgangspunt hanteert, is de kleinschaligheid  van belang. Het 

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 hier aan gewerkt en dit zal verder ontwikkeld 
worden in 2021. 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 omgeving. 
 
1.10 Organisatie in landelijke omgeving 
De Woonzorgboerderij 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 woningen ligt een moestuin, zijn bosschages 
waar prachtig vogelgeschetter te horen is, scharrelen kippen, schapen en andere dieren rond. Tevens is er een 
kleine 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 1 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. Kwaliteitsverslag 2020  

 
Inleiding 
In dit hoofdstuk wordt het kwaliteitsverslag over 2020 beschreven per zorgthema. Hierbij wordt beschreven wat wel of niet is behaald en welk resultaat merkbaar was voor de bewoners 
en bezoekers. In de laatste kolom is zichtbaar wat er t.a.v. dit onderwerp  een vervolg krijgt in de plannen voor 2021.  

 
3.1 Persoonsgerichte zorg en ondersteuning 

Punt Doel 2020 Behaald 2020 Opgenomen in kwaliteitsplan 2021 
1 Er is meer verdieping zichtbaar in het  

zorgleefplan als het gaat om 
persoonsgerichte zorg 

Ja, (deels) behaald, zichtbaar door;  
▪ Er werd meer methodisch gewerkt; de doelen in het zorgleefplan 

waren meer up-to-date 
▪ Kwaliteitsverpleegkundige en kwaliteitsmedewerkers zijn gestart 
▪ Medewerkers zijn hierbij gecoacht door kwaliteitsverpleegkundige 

en kwaliteitsmedewerkers 
▪ Alle zorgmedewerkers hebben in kwartaal 4 een scholing 

zorgleefplan gevolgd 
▪ Er is een verdiepingsslag gemaakt met de kwaliteitsverpleegkundige 

die zichtbaar stuurt op het gebruik van het zorgleefplan 
▪ Resultaten zijn zichtbaar in de AOIC dat zijn voortgang in dit proces 

heeft geboekt 
Waarin was/is dit concreet zichtbaar voor bewoners/bezoekers; 

▪ De bewoner heeft meer inspraak gekregen over afspraken rondom 
de zorg, behandeling en ondersteuning, afspraken hierover zijn terug 
te vinden in het zorgdossier 

▪ Het zorgleefplan sluit meer aan bij de huidige zorgvraag 

Ja, door onderstaande punten 
3.1.1 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 
3.1.2 De zorgmedewerkers kennen de bewoner en zijn wensen, mogelijkheden en 
beperkingen, hiervoor worden individuele momenten ingepland 
3.1.3 Bewoners voeren binnen hun mogelijkheden zelf regie over leven en 
welbevinden  
3.1.4 Bewoners ervaren nabijheid, geborgenheid, vertrouwen en begrip. Ze worden 
met respect behandeld. 
3.1.5 Bewoners worden ondersteund om hun informele netwerk in stand te houden 
of uit te breiden  
3.1.6 Bewoners die extern wonen worden begeleid d.m.v. dagbesteding, 
dagactiviteiten en/of individuele begeleiding in de thuissituatie 
3.1.7 De mensen met dementie, zowel intern als extern worden begeleid en gezien in 
hun gaven en talenten en waar mogelijk worden deze ingezet 

2 Medewerkers zorg kennen de bewoner en 
zijn wensen, mogelijkheden en 
beperkingen  

Ja, (deels) behaald, zichtbaar door;  
▪ Levensbeschrijvingen zijn meer up-to-date, maar dit punt vraagt nog 

wel om een vervolg in 2021 (éénduidigheid en oppak) 
▪ Levensverhaal kan nu vanuit Caren Zorgt aangevuld worden 
▪ Huiskamermedewerkers hebben een scholing gehad over 

verschillende vormen van dementie en de bijbehorende 
begeleidingsvormen 

Waarin was/is dit concreet zichtbaar voor bewoners/bezoekers; 
▪ Er is meer persoonlijke informatie over de bewoner bekend 

geworden;  hierdoor waren er meer persoonlijke gesprekken en sluit 
de zorg meer aan bij de leefwereld van de bewoner  

▪ De begeleiding door de huiskamermedewerker was beter doordat zij 
meer kennis hebben verkregen over het ziektebeeld en de daarbij 
behorende begeleidingsvormen. Dit komt het welbevinden van de 
bewoner ten goede 
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3 Bewoners voeren binnen hun 
mogelijkheden zelf regie over leven en 
welbevinden 

Ja, (deels) behaald, zichtbaar door;  
▪ Scan waardigheid en trots is afgenomen (kwartaal 1). 

Persoonsgericht zorg en  de eigen regie van de bewoner is een 
ontwikkelpunt geworden (van regulier naar excellent)  

▪ Tijdens de werkoverleggen stond dit punt structureel  op de agenda 
Waarin was/is dit concreet zichtbaar voor bewoners/bezoekers; 

▪ De bewoner kreeg meer ruimte voor eigen regie. Doordat diverse 
medewerkers de GVP opleiding hebben gevolgd (her-)kennen 
medewerkers nog sneller wat de bewoner wil aangeven en weten ze 
ook de bewoner actiever te betrekken bij het maken van eigen 
keuzes en wensen 

▪ Wil(on)bekwaamheid is vastgelegd  
▪ De bewoners die nog (deels) wilsbekwaam zijn krijgen meer eigen 

regie door bijvoorbeeld deel te nemen aan eigen MDO of 
persoonlijke vraagstukken 

▪ De bewoners die wilsonbekwaam zijn worden waar mogelijk 
betrokken (met behulp van naasten) om beslissingen te nemen over 
eigen persoonlijke vraagstukken  

 

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

Ja, (deels) behaald, zichtbaar door;  
▪ Dit jaar hebben 12 medewerkers de GVP opleiding afgerond en 

krijgen in 2021 een rol in het team. 
▪ SO en psycholoog zijn vaker ingezet dan in 2019: 

- bij de aanvragen van ZZP7 in verband met de toenemende   
  zorgzwaarte. 
- voor het geven van passende begeleidingsadviezen bij onbegrepen  
  gedrag. 

▪ De samenwerking met de SO en HA is goed en de samenwerking is 
geïntensiveerd, met name rondom de uitvoering van de Wet Zorg en 
Dwang (vastleggen wils(on)bekwaamheid) 

Waarin was/is dit concreet zichtbaar voor bewoners/bezoekers; 
▪ Wils(on)bekwaamheid is vastgelegd. 
▪ zorg is beter afgestemd op de zorgvraag door juiste 

begeleidingsadviezen. 

 

5 Bewoners worden ondersteund binnen 
hun informele netwerk 

Ja, (deels) behaald, zichtbaar door;  
▪ Er heeft geen familiebijeenkomst plaats kunnen vinden door de 

COVID-maatregelen. Wel zijn de familie/naasten in 2020 zoveel 
mogelijk (digitaal) geïnformeerd en betrokken. 

▪ Eind kwartaal 4 is een uitgebreide enquête uitgezet over de 
bewoners/naastentevredenheid. Deze is in kwartaal 1 2021 
uitgewerkt . 

▪ Door de situatie rondom COVID konden naasten (tijdelijk) niet of 
minder op Moriahoeve komen.  

▪ Er zijn alternatieve mogelijkheden aangeboden zoals een veilige 
(afgeschermde-) bezoekruimte  en contact met familie via  skype.  

▪ Er is veel gedeeld via Familienet en CarenZorgt zodat de 
familie/naasten wel nauw betrokken bleven bij het zorgproces.  
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Waarin was/is dit concreet zichtbaar voor bewoners/bezoekers; 
▪ Bewoners hebben hun naasten gemist en hadden minder contact. 

De alternatieven mogelijkheden bleken wel in een behoefte te 
voorzien.  

▪ De uitslag van de enquête liet een hoge tevredenheid zien over de 
zorgverlening, communicatie en het wonen op Moriahoeve, de 
verbeterpunten zijn opgenomen in een PvA 

 
3.2 Wonen en welzijn 

Punt Doel 2020 Behaald 2020 Opgenomen in kwaliteitsplan 2021 
1 Er wordt beleid gemaakt omtrent 

gebouwenbeheer zodat de bewoners 
voldoende wooncomfort ervaren  

Ja, (deels)behaald, zichtbaar door;  
▪ Er zijn gesprekken met verhuurder over het gebouw  
▪ Er heeft een vastgoedonderzoek plaats gevonden  
▪ Er zal in 2021  concreter beleid en visie gemaakt worden omtrent de 

toekomstbestendigheid van het gebouwbeheer  
Waarin was/is dit concreet zichtbaar voor bewoners/bezoekers; 

▪ Er is aandacht voor de toekomstbestendigheid van de woonlocatie 
▪ In de enquête voor de familie en naasten werden specifieke vragen 

gesteld rondom het (gebruik van het) gebouw en wat hierin kan 
verbeteren, deze punten worden meegenomen in het onderzoek 

Ja, door onderstaande punten 
3.2.1 Bewoners ervaren verbetering van het wooncomfort, waarbij de privacy 
voldoende wordt gewaarborgd 
3.2.2 Familie, naasten en vrijwilligers participeren bij de zorgverlening, hierbij zijn de 
verschillende rolverdelingen helder ondergebracht in het mantelzorg en 
vrijwilligersbeleid  
 

2 Behouden en aantrekken van extra 
vrijwilligers voor activering van de 
bewoners en het organiseren van extra 
uitjes en activiteiten voor de bewoners 

Ja, (deels)behaald, zichtbaar door;  
▪ Vrijwillige medewerkers zijn minimaal ingezet in verband met de  

COVID-maatregelen. Met een uitzondering van de taken die wel 
uitgevoerd kunnen worden zoals tuin, - busvrijwiligers en bij de 
noodzakelijke zorgverlening 

▪ Vrijwilligerscoördinator was actief betrokken bij de vrijwilligers 
ondanks dat de inzet minimaal was door de COVID-maatregelen 

▪ Met de vrijwilligers en mantelzorgers werd op afstand met regelmaat 
contact gehouden 

▪ Er is vrijwilligers-mantelzorgbeleid geschreven 
▪ De groei van het aantal vrijwilligers is gestagneerd door de huidige 

situatie 
▪ Er werden wel vrijwilligers geworven, wel minder actief het aantal 

van 10 extra vrijwilligers is hierdoor niet behaald 
Waarin was/is dit concreet zichtbaar voor bewoners/bezoekers; 

▪ Waar echt noodzakelijk is worden vrijwillige medewerkers ingezet  

 

3 In 2020 is de PPA (Plan Plezierige 
Activiteiten) opgenomen in de ZLP-cyclus 

Ja, (deels) behaald, zichtbaar door;  
▪ De punten uit de PPZ zijn opgenomen in het zorgleefplan binnen 

Nedap 
Waarin was/is dit concreet zichtbaar voor bewoners/bezoekers; 

▪ De zorgvraag staat centraal in Nedap hierdoor is het voor de 
zorgmedewerkers inzichtelijk wat bewoners graag willen en waar 
hun behoeften liggen 
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3.3 Veiligheid 
Punt Doel 2020 Behaald 2020 Opgenomen in kwaliteitsplan 2021 
1 De vrijheid en veiligheid voor de bewoners 

is op de juiste wijze gewaarborgd. (volgens 
eisen van de Wet Zorg en Dwang en de 
actiepunten uit het inspectierapport)  

Ja, (deels) behaald, zichtbaar door;  
▪ De wils(on)bekwaamheid van de bewoners is vastgelegd 
▪ Traject W&T gericht op de WZD is afgerond 
▪ IGJ rapport is afgesloten  
▪ De aanleg van de domotica is gestart en wordt in kwartaal 1-2021 

afgerond. 
Waarin was/is dit concreet zichtbaar voor bewoners/bezoekers; 

▪ Moriahoeve liep in het overgangsjaar op schema m.b.t. de eisen van 
de Wet Zorg en Dwang die de vrijheid van de bewoner bevordert.  

Ja, door onderstaande punten; 
3.3.1 Medewerkers kennen het onderscheid tussen vrijwillige en onvrijwillige zorg en 
zoeken zoveel mogelijk naar de inzet van vrijwillige zorg 
3.3.2 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. 
3.3.3 Het medicatieproces wordt digitaal en veiliger ingericht 
 

2 Alle toegepaste vrijheidsbeperkende 
maatregelen zijn terug te vinden in het 
ECD 

Ja, (deels) behaald, zichtbaar door;  
▪ De maatregelen zijn eenduidig terug te vinden in het ECD (Nedap) 
▪ In de werkbesprekingen van oktober is er een vervolgscholing 

geweest over de WZD 
Waarin was/is dit concreet zichtbaar voor bewoners/bezoekers; 

▪ Medewerkers zoeken nog bewuster naar vrijheid voor de bewoner, 
zoeken zo nodig naar alternatieven. En bewaken hierbij de veiligheid.  

▪ Afspraken worden op een vaste plaats vastgelegd in het dossier van 
de bewoner 

 

3 In dialoog met de bewoner of zijn 
vertegenwoordiger vindt multidisciplinaire 
besluitvorming plaats over de inzet van 
vrijheidsbeperkende maatregelen. 

Ja, (deels) behaald, zichtbaar door;  
▪ Familie wordt actief betrokken bij besluitvorming 
▪ Stappenplan WZD wordt opgevolgd 
▪ Herhalingstraining WZD is uitgevoerd in 2e helft 2020 
▪ Medewerker laten steeds beter zien dat ze de kennis kunnen 

toepassen in de praktijk 
▪ In kwartaal 2-2020 is er een interne audit WZD uitgevoerd binnen de 

gehele organisatie  
Waarin was/is dit concreet zichtbaar voor bewoners/bezoekers; 

▪ Er is meer aandacht voor het (herkennen) van verzet 
▪ Besluitvorming is zichtbaar in Nedap, ook met wie deze besluiten 

genomen zijn 
▪ Stappenplan staat in Nedap en wordt met regelmaat geëvalueerd 

waarbij de belangen van de bewoner centraal staat 

 

4 Een gedragsanalyse is onderdeel van de 
besluitvorming over de te nemen 
vrijheidsbeperkende maatregel  

Ja, (deels) behaald, zichtbaar door;  
▪ Er wordt echt gezocht naar zoveel mogelijk vrijheid voor de bewoner 
▪ Alternatieven worden bewust met elkaar (bewoner/ 

naasten/SO/fysio etc.) overwogen besproken en gedeeld 
▪ De gedragsanalyse maakt deel uit van de behandeling die de vrijheid 

moet bevorderen 
Waarin was/is dit concreet zichtbaar voor bewoners/bezoekers; 

▪ De bewoner/bezoeker krijgt de begeleiding die past bij de zorgvraag 
▪ Bewoners en bezoekers hebben meer vrijheid omdat er per individu 

gekeken wordt met deskundigen wat er mogelijk is 
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▪ Voor bezoekers van de dagbesteding is de ruimte van de 
dagbesteding niet meer afgesloten 

5 Alle vrijheidsbeperkende maatregelen en 
het gebruik van psychofarmaca worden 
periodiek geëvalueerd   

Ja, (deels) behaald, zichtbaar door;  
▪ Medewerkers kennen en gebruiken het stappenplan 
▪ Het stappenplan is opgenomen in Nedap 
▪ Stappen worden geëvalueerd en zijn terug te vinden in Nedap  

Waarin was/is dit concreet zichtbaar voor bewoners/bezoekers; 
▪ De zorgvraag wordt regelmatig geëvalueerd en zo nodig weer 

bijgesteld.  

 

6 Iedere bewoner heeft de juiste juridische 
status  

Ja, (deels) behaald, zichtbaar door;  
▪ Juridische status (wils(on)bekwaamheid is van iedere bewoner 

vastgelegd en wordt geëvalueerd en zn. bijgesteld 
Waarin was/is dit concreet zichtbaar voor bewoners/bezoekers; 

▪ Het is helder wie er kan beslissen over de wensen en behoeften van 
de bewoners. 

 

 
 

3.4 Leren en werken aan kwaliteit 
Punt Doel 2020 Behaald 2020 Opgenomen in kwaliteitsplan 2021 
1 Er is een duidelijke, eenduidige werkwijze 

hierin staat duidelijk beschreven wie 
waarvoor verantwoordelijk is en wanneer 
de taken moeten worden opgepakt en 
worden geëvalueerd en hoe deze worden 
gerapporteerd.   

Ja, (deels) behaald, zichtbaar door;  
▪ Kwaliteitsmedewerkers (1 per woning) zijn gestart 
▪ Kwaliteitsverpleegkundige is gestart, zij stuurt de 

kwaliteitsmedewerkers aan op eenduidig werken zodat zij dit in de 
teams kunnen oppakken 

▪ Er is actief gewerkt aan een eenduidige overdracht en rapportage 
▪ Activiteitenwensen zijn zichtbaar in het dossier op dezelfde plaats 
▪ Zorgpad stervensfase geïmplementeerd  
▪ Er is een eenduidige vastlegging MDO/familiegesprekken  
▪ Rol van de familie is zichtbaar geworden in Nedap 

Waarin was/is dit concreet zichtbaar voor bewoners/bezoekers; 
▪ Door eenduidig werken is de zorg voor de bewoners beter 

georganiseerd 

Ja, door onderstaande punten; 
3.4.1Behouden van het gouden keurmerk PreZo 
3.4.2 Een eenvoudige/complete registratie van de incidenten met een goed 
opvolgsysteem 
3.4.3 Medewerkers halen en delen kennis en inzichten met andere woningen en 
instellingen binnen het Lerend Netwerk 
3.4.4 In 2021 zal Moriahoeve ervaringen delen en halen binnen het Lerend Netwerk 
en overige organen.  
 

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

Ja, (deels) behaald, zichtbaar door;  
▪ Door de inzet van de kwaliteitsmedewerkers en de 

Kwaliteitsverpleegkundige worden de meldingen nu op teamniveau  
opgepakt 

▪ Heeft nog een verdiepingsslag nodig in 2021 de coach van 
Waardigheid en trots denkt hier actief in mee. 

Waarin was/is dit concreet zichtbaar voor bewoners/bezoekers; 
▪ Incidenten worden beter herkend en opgepakt. Acties die hier uit 

voortkomen worden beter gezien en geëvalueerd. Dit komt de 
bewonerszorg ten goede omdat er specifieke verbetervoorstellen 
opgemaakt kunnen worden. 
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3 Er wordt geleerd van elkaar (‘Gluren bij de 
buren’) 

Ja, (deels) behaald, zichtbaar door;  
▪ Door de COVID-maatregelen kon er fysiek niet gekeken worden bij 

een andere woning/organisatie, wel zijn er binnen het Lerend 
Netwerk ervaringen uitgewisseld.  

▪ Binnen het Lerend Netwerk is een PRISMA scholing gevolgd om 
incidenten beter te kunnen analyseren 

▪ Binnen het Lerend Netwerk worden de leereffecten met elkaar 
gedeeld.  

Waarin was/is dit concreet zichtbaar voor bewoners/bezoekers; 
▪ De ervaringen en goede ideeën worden onderling met elkaar 

gedeeld. Hierdoor kunnen de deelnemende organisatie van elkaar 
leren en de kwaliteit voor de bewoner verhogen.  

 

4 Er wordt kennis gedeeld binnen het lerend 
Lerend Netwerk 

Ja, (deels) behaald, zichtbaar door;  
▪ Contacten binnen het lerend Netwerk waren actief op zowel 

bestuurlijk als kwaliteitsniveau 
▪ Rondom Corona zijn ervaringen en tips uitgewisseld 
▪ (kwaliteits-)thema’s zijn met elkaar gedeeld 
▪ Er is extra verbinding gelegd op het niveau van de 

activiteitenbegeleiding en binnen de verschillende 
ondernemingsraden 

Waarin was/is dit concreet zichtbaar voor bewoners/bezoekers; 
▪ Kwaliteit delen is kwaliteit vermenigvuldigen 

 

 
3.5 Leiderschap, governance en management 

Punt Doel 2020 Behaald 2020 Opgenomen in kwaliteitsplan 2021 
1 Er is visie op zorg en leiderschap  Ja, (deels) behaald, zichtbaar door;  

▪ Er is open gekeken naar ieder zijn kwaliteiten/taken 
(persoonlijke en op teamniveau) 

▪ Binnen leiderschap is er gestuurd om medewerkers meer eigen 
inbreng  en ruimte te geven t.a.v.hun eigen werk.  en hun 
probleemoplossend vermogen te stimuleren. 

▪ Binnen het MT is een scherpere verdeling gekomen van het 
takenpakket/rollen, dit punt vraagt nog verdieping 2021 

Waarin was/is dit concreet zichtbaar voor bewoners/bezoekers; 
▪ Door dat de taken en kwaliteiten meer helder zijn kunnen deze beter 

worden in gezet in de zorgverlening.  

Ja, door onderstaande punten; 
3.5.1 Er komt een heldere visie op zorg en leiderschap binnen Moriahoeve, waarbij 
de visie op vrijheid en  veiligheid is opgenomen.  
3.5.2 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.  
3.5.3De 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. 
3.5.4 De organisatie heeft een passende communicatiestructuur en documentbeheer 
alsmede wijze van communiceren, zowel mondeling als digitaal. Hierbij is privacy 
gewaarborgd.  

2 Medewerkers worden aangestuurd op hun 
vakvolwassenheid waarbij de 
eigenaarschap helder is. 

Ja, (deels) behaald, zichtbaar door;  
▪ De coach van waardigheid en trots heeft Moriahoeve ondersteund 

bij het beter in kaart brengen en bespreekbaar maken van taken en 
verantwoordelijkheden.  

Waarin was/is dit concreet zichtbaar voor bewoners/bezoekers; 
▪ Door meer vakvolwassenheid van  de  medewerkers is de organisatie  

professioneler geworden, maar hier is nog wel verdere ontwikkeling 
voor nodig. 
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3.6 Personeelssamenstelling (voldoende en vakbekwaam persoon) 

Punt Doel 2020 Behaald 2020 Opgenomen in kwaliteitsplan 2021 
1 Zorgmedewerkers maken professionele 

afwegingen over de benodigde zorg, 
ondersteuning en risico’s. Hierbij wordt 
zoveel mogelijk gekeken naar de wensen, 
behoeften, mogelijkheden en beperkingen 
van de bewoner 

Ja, (deels) behaald, zichtbaar door;  
▪ De risicosignalering heeft meer aandacht gekregen in de lopende 

zorgprocessen  (Binnen Nedap/zorgdossier) 
▪ Door de komst van de kwaliteitsverpleegkundige en 

kwaliteitsmedewerkers kon er inhoudelijk meer gestuurd worden 
▪ Tijdens de werkbesprekingen is gewerkt aan professioneel werken 

en hoe je goede en professionele keuzes kan maken  
Waarin was/is dit concreet zichtbaar voor bewoners/bezoekers; 

▪ De zorg was professioneler omdat medewerkers zich meer bewust 
zijn geworden van hun eigen (professionele) handelen 

▪ De wens van de bewoner staat meer centraal. Medewerkers gingen 
meer in overleg ‘met’ de bewoner in plaats van ‘over’ de bewoner 
bijvoorbeeld ‘wat wilt u graag op uw boterham?’ in plaats van ‘mw. 
wil graag een boterham met kaas’ 

 

Ja, door onderstaande punten; 
3.6.1 Zorgmedewerkers maken professionele afwegingen over de benodigde zorg, 
ondersteuning en risico’s op basis van de wensen, behoeften, mogelijkheden en 
beperkingen van de bewoner  
3.6.2 Zorgverleners werken methodisch, passend bij hun functieniveau. Dit hele 
proces is inzichtelijk vastgelegd in het bewonersdossier. 
3.6.3Moriahoeve 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. 
3.6.4 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  
3.6.5 Moriahoeve zorgt dat er voldoende deskundige (zorg)medewerkers 
beschikbaar zijn, afgestemd op de aanwezige bewoners en actuele zorgvragen  
3.6.6 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  
3.6.7 Alle zorgmedewerkers worden duurzaam ingezet. Hierbij wordt er op maat 
(pro-)actief gekeken naar de behoefte.  
 

2 Zorgverleners werken methodisch, 
passend bij hun functieniveau.  

Ja, (deels) behaald, zichtbaar door;  
▪ Zorgmedewerkers zijn gecoacht door Waardigheid en Trots,  de 

zorgcoördinatoren en de Kwaliteitsverpleegkundige op het 
methodisch werken. 

▪ De opvolging van de incidentenmeldingen zijn ingezet  als leermiddel 
en worden nu bewust geëvalueerd  

▪ Het methodisch werken was onderdeel van de scholing Zorgleefplan 
in kwartaal 3 en 4 

▪ Het methodisch werken zal een vervolg en verdieping krijgen in 2021 
Waarin was/is dit concreet zichtbaar voor bewoners/bezoekers; 

▪ De zorg werd beter gerapporteerd en geëvalueerd 
▪ De opvolging op de incidenten werden beter opgepakt doordat ze 

worden besproken, geëvalueerd en teruggekoppeld 

 

3 Zorgverleners krijgen de ruimte om 
systematisch te reflecteren 

Ja, (deels) behaald, zichtbaar door;  
▪ De zorgmedewerkers hebben 10 werkoverleggen gehad in 2020 deze 

waren deels fysiek en deels digitaal door de COVID-maatregelen. 
Digitale werkoverleggen maakt het reflecteren en zaken in 
teamverband bespreken soms wel lastiger  

▪ Tijdens de Functioneringsgesprekken worden nu reflectieformulieren 
ingevuld en besproken en gedeeld binnen het teams  
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▪ Medewerkers worden gestimuleerd om eerder feedback te geven. 
De coach van waardigheid en trots heeft hierin coaching gegeven 
binnen de teams en werkgroepen 

▪ Reflecteren blijft een aandachtspunt voor heel 2021 
Waarin was/is dit concreet zichtbaar voor bewoners/bezoekers; 

▪ Door dat medewerkers zich meer bewust zijn van hun handelen 
krijgen ze de mogelijkheid om te leren en te ontwikkelen, dit 
versterkt de professionele zorgverlening 

4 Zorgverleners blijven ontwikkelen Ja, (deels) behaald, zichtbaar door;  
▪ Palliatieve zorg scholing heeft verdieping gekregen via klinische 

lessen in de teams.  
▪ Voorbereiding voor project Rein (leerplatvorm) zijn in kwartaal 4-

2020 opgepakt (livegang kwartaal 1-2021) 
▪ Alle medewerkers hebben een @moriahoeve.nl mailaccount 

gekregen en toegang tot Microsoft 365 
▪ De dag van de Zorg is niet doorgegaan in verband met de COVID 

maatregelen 
▪ 6 medewerkers vervolgen de VIG opleiding BBL 
▪ 4 medewerkers zijn gestart met de VIG opleiding BBL 
▪ 2 medewerkers zijn gestart met de verpleegkundige opleiding 
▪ 1 medewerker volgde een opleiding HBO-office management 
▪ 1  pastoraal werker volgde een training 
▪ 2 activiteitencoaches zijn gestart met een training 
▪ 1 coördinator behaalde haar HBO management opleiding 

Waarin was/is dit concreet zichtbaar voor bewoners/bezoekers; 
▪ Zorgpad stervensfase is geïmplementeerd 
▪ Veel medewerkers volgen een (vervolg/kennis)opleiding en dit 

verhoogd het kennisniveau en zorgaanbod binnen de organisatie 

 

5 Voldoende deskundige medewerkers Ja, (deels) behaald, zichtbaar door;  
▪ Alle zorgmedewerkers hebben een scholing zorgleefplan gevolgd 
▪ Alle huiskamermedewerkers hebben een scholing gehad over 

omgang onbegrepen gedrag en begeleiding van de doelgroep 
▪ Diverse functiebeschrijvingen  (verzorgende, GVP, etc) zijn in concept 

geactualiseerd en herschreven 
▪ Huiskamerkamerdiensten zin gestart, evaluatie vindt in juni plaats 

binnen het MT, vooralsnog lijkt het duidelijk van meerwaarde te zijn 
▪  GVP opleiding is afgerond 
▪ Alle verzorgenden, verpleegkundigen, slaapwachten, coördinatoren,, 

team Dagbesteding en ontmoetingscentrum, coördinatoren en 
Technische dienst volgen de online de BHV scholing 

▪ Medewerkers zijn bevoegd en bekwaam voor de BIG handelingen 
Waarin was/is dit concreet zichtbaar voor bewoners/bezoekers; 

▪ De zorg is gegeven door medewerkers die bevoegd en bekwaam 
waren voor hun functie 
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6 Zorgmedewerkers handelen volgens 
richtlijnen            

Ja, (deels) behaald, zichtbaar door;  
▪ Er werd gebruik gemaakt van actuele Vilans protocollen. Deze zijn 

voor de medewerker online inzichtelijk en te gebruiken. 
▪ Diverse protocollen, richtlijnen en werkwijzen zijn geactualiseerd. Dit 

wordt in 2021 verder opgepakt.  
▪ Het documentbeheer vraagt nog wel om veranderingen in 2021, 

hiervoor lopen al gesprekken met externe partijen om hierin te 
faciliteren en ondersteunende programma’s aan te bieden. 

▪ Rondom de COVID moesten er regelmatig maatregelen worden 
gecommuniceerd omtrent hygiëne en preventie 
Dit gebeurde zeer regelmatig richting medewerkers, bezoekers en 
bewoners  

▪ Bij een incident wordt er beter gemeld en is de opvolging dit jaar 
veel beter georganiseerd op teamniveau 

Waarin was/is dit concreet zichtbaar voor bewoners/bezoekers; 
▪ Doordat medewerkers zorg verlenen volgens de actuele protocollen 

en richtlijnen wordt de zorg verantwoord gegeven worden 

 

7 Zorgmedewerkers werken multidisciplinair Ja, (deels) behaald, zichtbaar door;  
▪ Er is er een goede samenwerking en inzet van van/met de huisarts, 

Specialist Ouderengeneeskundige en psycholoog. 
▪ Zorgcoördinatoren en de Kwaliteitsverpleegkundige worden 

regelmatig gevraagd voor advies ook ongevraagd geven zij advies 
aan de zorgmedewerkers m.b.t. zorgproces 

▪ Tijdens de introductiebijeenkomsten krijgen medewerkers uitgebreid 
informatie over de verschillende manieren waarop zij andere 
deskundigen kunnen vragen of inzetten.  

▪ De introductiebijeenkomsten hebben in verband met de COVID 
enkel digitaal plaat gevonden. 

▪ Coaching live ging minder gemakkelijk door de COVID19-
maatregelen in teamverband 

▪ Inzet Kwaliteitsverpleegkundige en kwaliteitsmedewerkers zorgt wel 
voor meer aansturing en eenduidig werken 

Waarin was/is dit concreet zichtbaar voor bewoners/bezoekers; 
▪ Waar nodig wordt er multidisciplinair samen gewerkt om de zorg 

rondom de bewoners zo goed mogelijk te organiseren. De kennis van 
andere disciplines verbreed het inzicht en zorgaanbod. 
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3.7 Gebruik van hulpbronnen 

Punt Doel 2020 Behaald 2020 Opgenomen in kwaliteitsplan 2021 
1 Evaluatie gebouwen na 7 jaar gebruik Ja, (deels) behaald, zichtbaar door;  

▪ In 2020 is er een onderzoek geweest naar het gebouw dit onderzoek 
zal in 2021 verder uitgewerkt gaan worden 

▪ De toekomst bestendigheid en doelgroep zullen hierbij bekeken 
worden.  

Waarin was/is dit concreet zichtbaar voor bewoners/bezoekers; 
▪ Bewoners wonen in de toekomst ook in een woning die past de 

zorgvraag en bijhorende wooneisen 

Ja, door onderstaande punten; 
3.7.1 De gebouwen worden beoordeeld op de toekomstbestendigheid en 
functionaliteit. 
3.7.2 Moriahoeve onderzoek of zij de juiste locatievorm hebben voor nu en de 
toekomst 
3.7.3 De nieuwe Domotica (slimme sensoren/leefcirkels) zijn geïmplementeerd en 
zijn op maat ingesteld op de bewoners waarbij de WZD het uitgangspunt is. 
3.7.4 Er wordt in 2021 nagedacht over de verdere vernieuwing van het Moriahoeve 
logo en de bijbehorende uitstraling 

2 Passende domotica binnen de Wet Zorg 
en Dwang 

Ja, (deels) behaald, zichtbaar door;  
▪ In kwartaal 4-2020 zijn de slimme sensoren en leefcirkels geplaatst 
▪ In kwartaal 1-2021 wordt de techniek werkend gemaakt en 

medewerkers geschoold en gaat de nieuwe domotica live 
▪ In kwartaal 1-2021 wordt de visie op het gebruik van de domotica 

vastgesteld, passend bij de Wet Zorg en Dwang en de juiste balans 
tussen de vrijheid en veiligheid van de bewoners en bezoekers 

Waarin was/is dit concreet zichtbaar voor bewoners/bezoekers; 
▪ Bewoners kunnen gebruik maken van de nieuwe domotica waardoor 

de vrijheid wordt vergroot  

 

3 Vervolgstap invoering digitaal ECD en 
invoering digitale monitoring kwaliteit. 

Ja, (deels) behaald, zichtbaar door;  
▪ Veel informatie wordt eenduidiger in het ECD verwerkt 
▪ Tijdens de scholing zorgleefplan en ook in de 2021 zal er op gestuurd 

worden dat het echt eenduidig wordt toegepast in de praktijk 
▪ Documenten en formulieren zijn niet allemaal up-to-date en goed 

vindbaar. De PDCA-cyclus kan nog praktischer worden ingericht. Dit 
vraagt nog om een verdere oppak in 2021 

▪ Teams zijn gestart met Windows Teams vergaderen  
▪ Medicatie aftekenen digitaal is in pilotfase gestart in kwartaal 4-2020 

en gaat live in kwartaal 1-2021 
▪ Afspraken rondom digitalisering door externe partij worden in 2021 

verder voortgezet en uitgewerkt 
Waarin was/is dit concreet zichtbaar voor bewoners/bezoekers; 

▪ Wensen van de bewoner zijn beter terug te vinden doordat de 
informatie op vaste plaatsen in het ECD terug te vinden is 

▪ Het risico op medicatiefouten zal verminderen door de digitalisering 
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3.8 Gebruik van informatie 
Punt Doel 2020 Behaald 2020 Opgenomen in kwaliteitsplan 2021 
1 Monitoren van informatie waarmee wij de 

kwaliteit van onze zorg- en dienstverlening 
kunnen managen en verbeteren. 

Ja, (deels) behaald, zichtbaar door;  
▪ Door de COVID-maatregelen hebben er geen live bijeenkomsten 

plaats kunnen vinden waarbij de clienttevredenheid uitgevraagd kon 
worden 

▪ In kwartaal 1-2021 zal er een uitgebreide enquête uitgevoerd 
worden onder de familie en naasten 

▪ Er is wel een scan uitgevoerd door Waardigheid en Trots en deze zijn 
door de coach opgepakt samen met de organisatie 
In kwartaal 2-2021 zal de scan opnieuw uitgevoerd worden 

▪ De zorgkaart Nederland laat in 2020 19 waarderingen zien met een 
gemiddeld cijfer 9.4 

Waarin was/is dit concreet zichtbaar voor bewoners/bezoekers; 
▪ Door de enquête, de scan en het gesprek met de bewoner en client 

zelf wordt inzichtelijk wat er goed gaat en wat er kan verbeteren, dit 
verhoogt de kwaliteit van zorg en de tevredenheid van de bewoner, 
bezoeker en de medewerkers 

Ja, door onderstaande punten; 
3.8.1 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. 

 


