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Toelichting op Kwaliteitsverslag 2020 
 

Ten opzichte van Kwaliteitsverslag 2019 is in het verslag 2020 een aantal veranderingen doorgevoerd. 

Het doel van het Kwaliteitsverslag is overzicht te geven van de uitkomsten van de plannen en acties 

zoals geformuleerd in het Kwaliteitsplan. Hiermee wordt duidelijk of er wordt voldaan aan de 

aanbevelingen en opgaven uit het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Met daarbij specifieke aandacht 

voor de uitkomsten op het terrein van veiligheid, leren en werken aan kwaliteit en cliëntoordelen. 

In het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg is de inhoud van het Kwaliteitsverslag beschreven.  

Het nu voorliggende verslag is op deze beschrijving én het Kwaliteitsplan 2020-2021 van De Blije Borgh 

gebaseerd. Zo wordt voorkomen dat dezelfde informatie op verschillende plekken (in dit document én 

in andere documenten) wordt opgenomen zonder dat dit van toegevoegde waarde is. Hierdoor is een 

Kwaliteitsverslag ontstaan dat dicht tegen de eisen van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg ligt en 

waarin de eigenheid van De Blije Borgh bewaard blijft. 

 

Een aantal onderdelen uit het Kwaliteitsverslag 2019 is in het verslag van 2020 niet terug te vinden.  

Dit betreft de volgende onderdelen: 

 

Profiel van de organisatie  

De losse elementen: algemene gegevens, situatieschets, missie, visie, kernwaarden, wonen zorg en 

diensten en locaties zijn vervangen door een korte beschrijving van de organisatie en locaties.  

Het volledige profiel van de organisatie staat nog wel beschreven in het Kwaliteitsplan 2020-2021. 

 

Leiderschap, governance en management Financieel Overzicht is komen te vervallen.  

Financiële verantwoording vindt plaats in de jaarrekening. 

 

Personeelssamenstelling kerngetallen is komen te vervallen.  

Deze gegevens zijn terug te vinden in het Kwaliteitsplan 2020-2021. Gegevens zijn alleen opgenomen 

als zij het betreffende onderdeel van het Kwaliteitsverslag dienen. 

 

Leiderschap, governance en management Beleidscyclus is komen te vervallen.  

Komt terug in de managementletter en/of accountantsverklaring. 

 

Leiderschap, governance en management Risicomanagement, risicoanalyse en stakeholdersanalyse 

Komt terug in de managementletter en/of accountantsverklaring. 
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Inleiding - Wim de Geus (directeur/bestuurder) 
 

Het jaar 2020 zal de geschiedenis ingaan als een gedenkwaardig jaar vanwege de woedende Covid-19-

pandemie. Ook De Blije Borgh is niet van besmettingen gevrijwaard gebleven. Met name in december 

was de besmettingsgraad hoog en zijn 12 bewoners overleden aan de gevolgen van Covid-19. 

 

Ook werd De Blije Borgh met verhoogde belangstelling gevolgd door de Inspectie Gezondheidszorg en 

Jeugd (IGJ). In het voorjaar hebben de bestuurder en een delegatie vanuit de raad van toezicht een 

afspraak gehad bij de IGJ om de zorgen en de voortgang van het verbetertraject te bespreken.  

Een verdere intensivering van het verbeterplan had onder andere tot gevolg dat er nog strakker werd 

gestuurd en er nog meer aandacht kwam voor de thema’s kwaliteit, de PDCA-cyclus en het borgen en 

vastleggen van verbeteringen in het dossier.  

Door de komst van zes kwaliteitsverpleegkundigen werd de focus op het onderwerp methodisch 

werken voorbereid en geïntensiveerd. 

 

Halverwege het jaar is afscheid genomen van Han Hendrikse die negen jaar lang met hart en ziel de 

bestuurlijke rol in De Blije Borgh heeft vervuld. Hij kon zijn ambitie waarmaken door in zijn 

geboortestreek in Brabant een andere bestuursfunctie te vervullen.  

In de persoon van Ton Ruikes werd een interim-bestuurder gevonden die met verve deze taak heeft 

uitgevoerd. Het doorpakken van het kwaliteitsdossier, de professionalisering van de ondernemingsraad 

en de Verpleegkundige en Verzorgende Adviesraad (VAR) heeft hij in korte tijd verder op de kaart 

gezet.  

Ook is onder zijn leiding het besluit genomen om een nieuw Elektronisch Cliënten Dossier (ECD) aan te 

schaffen. Dit besluit is genomen vanwege continuïteitsproblemen bij de leverancier van PlanCare 2.  

Na kort (want veel tijd was er niet) beraad is gekozen voor Nedap Ons. Een systeem dat door veel 

collega-instellingen in de regio wordt gebruikt. Voor de Thuiszorg kent Nedap Ons betere toepassingen 

dan het oude systeem.  

 

Het traject om een definitieve bestuurder te acquireren werd in het najaar gestart. Dit leidde tot mijn 

aanstelling als directeur/bestuurder per 1 januari 2021.  

Ook in het managementteam hebben wisselingen plaatsgevonden. Met name binnen de Thuiszorg. 

 

Al met al was 2020 een jaar waarin ondanks de Covid-19-pandemie veel tot stand is gekomen.  

Het tekent de vitaliteit van de organisatie dat er, ondanks ingewikkelde externe invloeden, gewoon 

wordt doorgewerkt in lijn met eigen organisatiedoelen. De kernwaarde ondernemend werd 

aantoonbaar in praktijk gebracht. In die traditie ben ik gestapt en met het managementteam en 

overige medewerkers zullen wij ook in 2021 en de komende jaren de organisatie verder 

doorontwikkelen. Dit met het doel om als De Blije Borgh de meest gewaardeerde, eigentijdse en 

professionele zorgaanbieder in Hendrik-Ido-Ambacht te blijven. Iets wat wij al decennialang zijn. 

 

Wim de Geus 

Directeur/bestuurder  
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Algemene informatie De Blije Borgh 
 

De Blije Borgh is een actieve zorgorganisatie in Hendrik-Ido-Ambacht die midden in de samenleving 

staat en daar stevig verankerd is. De organisatie heeft zich in de afgelopen jaren ontwikkeld van een 

verzorgings- en verpleeghuis naar een zorg- en welzijnsorganisatie.  

De Blije Borgh wil ertoe bijdragen dat er voldoende faciliteiten en woonmogelijkheden zijn, zodat 

mensen zo lang als mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Deze voorzieningen kennen variatie en 

diversiteit. De keuzemogelijkheid voor de cliënt staat hierbij centraal.  

Indien het in de eigen woonsituatie niet meer kan, willen wij in één van onze intramurale locaties een 

volwaardig (t)huis bieden voor deze cliënten. De kernwaarden van De Blije Borgh zijn: 

 

Vertrouwd   

Professioneel en in nabijheid: werken volgens de nieuwste standaarden en aantoonbare kwaliteit. 

 

Liefdevol 

Vriendelijk en mensgericht: zorgen dat de bewoner/cliënt zich geborgen voelt bij ons. 

 

Ondernemend 

Meegaan op de golven van de tijd: kansen zien, kansen krijgen en kansen nemen. 

 

Gastvrij 

Met een warme uitstraling en beleving openstaan voor iedereen: welke achtergrond en/of identiteit dan 

ook. 

 

De Blije Borgh gaat verder dan zorgverlening. In het heden en in de toekomst gaat het steeds meer 

om welzijn en welbevinden waarmee mensen minder snel een beroep doen op zorg.  

Preventie, het omarmen van innovatie en voorkomen van zorg speelt een steeds belangrijkere rol in 

ons handelen. 

De Blije Borgh biedt vanuit zes locaties een ruim scala aan mogelijkheden op het gebied van wonen, 

zorg en welzijn. De Blije Borgh kent de volgende locaties: hoofdlocatie De Blije Borgh, Alewijnsflat, 

Emmastaete, Sophiastaete, Wielstaete, Sandelingenstaete en Medisch Plein de Kwikstaart.  

De Blije Borgh biedt de volgende zorg- en dienstverlening: 

• Bloei: Blije Borgh, Leren, Ontmoeten, Ervaren en Inspireren. Aanbod van cursussen en workshops. 

• Ontmoetingscentra met verschillende activiteiten 

• Mobiele alarmering 

• Maaltijdenservice thuis 

• Restaurants 

• Hulp bij huishouden 

• Thuiszorg in wooncomplexen en in de wijk 

• Dagverzorging en dagbehandeling 

• Respijtzorg 

• Verblijfszorg 

• Palliatieve zorg 
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Persoonsgerichte zorg 
 

Bezoek Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd 

Eind 2019 bracht de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) een vervolgbezoek aan De Blije Borgh. 

Dit met als doel te beoordelen of De Blije Borgh passende verbetermaatregelen had getroffen naar 

aanleiding van de in het jaar 2018 vastgestelde tekortkomingen en aandachtspunten.  

De inspectie constateerde dat De Blije Borgh vergeleken met het vorige inspectiebezoek een aantal 

verbeteringen had gerealiseerd. Tegelijkertijd bleek dat De Blije Borgh aan een aantal normen niet 

meer (grotendeels) voldeed. 

 

Op 18 februari 2020 vond een bestuursgesprek plaats tussen de IGJ, de raad van bestuur en de raad 

van toezicht van De Blije Borgh. De IGJ gaf De Blije Borgh een verbetertermijn van zes maanden voor 

het aanpakken van de vastgestelde tekortkomingen. Daarnaast vroeg de IGJ de organisatie om hen 

actief te informeren middels voortgangsrapportages. Deze voortgangsrapportages zijn op 15 juni 2020 

en 7 december 2020 aan de IGJ verzonden.  

 

De ingezette verbeteringen betreffen een breed scala aan thema’s: 

1. Formuleren van een visie voor de thema’s wonen, zorg (PG en somatiek), welzijn en eten/drinken. 

2. De inzet van kwaliteitsverpleegkundigen om methodisch werken (inclusief dossiervoering) te  

 verbeteren. 

3. Het aanstellen van aandachtsvelders welzijn. 

4. Het ontwikkelen van een auditprogramma gericht op het zorgdossier. 

5. Het houden van zorgbesprekingen binnen de teams aan de hand van het zorgdossier. 

6. Het verbeteren van multidisciplinair zorgbeleid. Onder andere het opstellen van multidisciplinaire  

 zorgleefplannen. 

7. Het multidisciplinair werken verbeteren middels zorgleefplanbesprekingen en gedragsoverleggen. 

8. Het uitbreiden van formatie voor de behandeldienst.  

9. Het maken van samenwerkingsafspraken met de eerste lijn. 

 

Er is veel vooruitgang geboekt met betrekking tot bovenstaande activiteiten. Dat nog niet alle 

activiteiten afgerond zijn ligt voornamelijk aan de Covid-19-pandemie. 

 

Menslievende zorg 

Sinds 2012 wordt binnen De Blije Borgh zorg verleend vanuit de visie Menslievende zorg. 

Alle nieuwe medewerkers krijgen een verplichte cursusdag Menslievende Zorg, waarin liefdevolle zorg 

centraal staat en er uit wordt gegaan van het werken met waarden, de presentietheorie. 

Voor alle zorgmedewerkers wordt intramuraal eenmaal per jaar moreel beraad gehouden. Hierin wordt 

een zelfgekozen casus besproken met betrekking tot Menslievende zorg. 

 

Zorgdossier 

In 2020 is hard gewerkt om het gebruik van het zorgdossier te verbeteren. Met name een verdieping in 

het rapporteren van informatie én het concreet maken van doelen kreeg extra aandacht.  
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Intramuraal is hier een mooie stap gezet. Binnen de extramurale zorg heeft deze ontwikkeling 

stilgestaan.  

Dit kwam met name door het vertrek en de vervanging van twee managers extramurale zorg. 

De keuze voor een ander cliëntendossier heeft hier uiteraard ook een rol in gespeeld. Lees hier meer 

over op pagina 22, Gebruik van hulpbronnen.  

 

Kleinere zorgteams 

Binnen de PG-woongroepen van hoofdlocatie De Blije Borgh zijn kleine zorgteams gerealiseerd.  

Hierdoor zijn medewerkers beter op de hoogte van de individuele dagstructuren, gedragingen en 

verhalen van vroeger van bewoners. 

Contact met familie verloopt eenvoudiger omdat er kortere communicatielijnen zijn. Door gebruik te 

maken van (beeld) bellen en het organiseren van contact op afstand, is het ondanks de Covid-19-

pandemie gelukt om ontmoetingen tussen bewoners en naasten te realiseren. 

 

De Eerst Verantwoordelijk Verpleegkundigen of Verzorgenden (EVV-ers) hebben woningoverleggen 

georganiseerd. Dit om medewerkers meer te betrekken bij de woning waarop zij werken en om per 

woning duidelijke werkafspraken te maken. Zij zijn door een externe adviseur begeleid om individuele 

zorgplannen op de juiste wijze in te vullen. 

 

Gedragsproblematiek en Gespecialiseerd Verzorgenden Psychogeriatrie  

Er is een toename merkbaar van cliënten en bewoners met gedragsproblematiek.  

Om deze problematiek eerder in kaart te brengen en in een eerder stadium te kunnen anticiperen, is 

een start gemaakt met gedragsoverleggen. EVV-ers en psychologen nemen deel aan deze overleggen.  

Ook worden er steeds meer Gespecialiseerd Verzorgenden Psychogeriatrie (GVP-ers) in afstemming 

met de psycholoog ingezet. Zij spelen een belangrijke rol bij het signaleren van probleemgedrag. 

GVP-ers hebben binnen De Blije Borgh-breed overleg met elkaar om expertise uit te wisselen.  

In 2020 zijn twee medewerkers van De Blije Borgh gestart met de opleiding tot GVP.  

 

In 2020 is voor de eerste keer het Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE) ingezet vanwege 

complexe situaties binnen Kleinschalig Wonen Sophiastaete. Dit heeft als resultaat gehad dat er extra 

aandacht kwam voor de betreffende bewoners en dat het team werd ondersteund in de benadering en 

bejegening van hen. 

 

Zorg in de laatste levensfase: Palliatieve zorg 

Er is meer zicht op zorg in de laatste levensfase, palliatieve zorg.  

Iedere woning heeft een aandachtsvelder palliatieve zorg en er zijn ‘waakmanden’ beschikbaar 

voor mantelzorgers. Deze waakmanden bevatten onder andere boeken en tijdschriften rond het 

thema levenseinde en zijn beschikbaar voor alle etages en PG-woongroepen. 

De geestelijk verzorger is betrokken geweest bij het stervensproces van 33 bewoners. Zij heeft 

hen steun geboden middels rituele handelingen/zegeningen of door een gesprek met hen te 

voeren over het levenseinde. 

Zorgmedewerkers kunnen de scholing palliatieve zorg op eigen functieniveau volgen. 

 

Er zijn ‘Palliatieve zorg kwaliteitsgroepen’ voor zowel de intramurale- als extramurale afdelingen.  
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Zij hebben onder andere een checklist ontwikkeld voor palliatieve zorg en de nazorg. 

Door de verpleegkundige palliatieve zorg is in samenwerking met het Netwerk Palliatieve zorg een 

nulmeting uitgevoerd binnen de intramurale zorg. De resultaten hiervan komen in 2021 beschikbaar. 

 

Herdenkingen door middel van bijeenkomsten konden in verband de Covid-19-pandemie niet worden 

georganiseerd. Als alternatief zijn er herdenkingsfilms gemaakt die met de nabestaanden zijn gedeeld. 

Deze films zijn goed ontvangen en mogelijk wordt deze vorm van herdenken ook in de toekomst vaker 

gebruikt. 
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Wonen en welzijn 
 

Aandacht voor psychosociale vragen 

In 2020 heeft de geestelijk verzorger meer aandacht gegeven aan persoonlijke levensverhalen en 

psychosociale achtergronden van bewoners en cliënten. Door de Covid-19-maatregelen mocht men 

geen bezoek ontvangen en kon men niet meedoen aan activiteiten. Gelukkig was onze geestelijk 

verzorger wel in staat hen aandacht te geven middels individuele- en groepsgesprekken zoals: 

• Kennismakingsgesprekken met nieuwe bewoners. 

• Wekelijks gemiddeld 12 individuele gesprekken met bewoners. 

• Eenmaal per 14 dagen groepsgesprekken per etage en/of per drie PG-woongroepen rondom  

 levensthema’s.  

• 101 gesprekken rondom existentiële zingevingsvragen met 29 extramurale cliënten. 

 

Zinvolle dagbesteding 

In het kader van welzijn is aandacht voor een zinvolle dagbesteding. Normaliter is een groot aanbod 

van activiteiten in het restaurant, zijn er kleinere activiteiten op de afdeling en vinden individuele 

activiteiten plaats voor bewoners die daar behoefte aan hebben. Het programma wordt gemaakt op 

basis van de wensen van bewoners en wordt regelmatig geëvalueerd. 

 

Door de Covid-19-pandemie zijn grote activiteiten niet doorgegaan. Hierdoor is het accent verschoven 

naar afdelingsniveau en individueel aanbod. 

Op een aantal afdelingen heeft uitbreiding plaatsgevonden binnen het team welzijn. Aan dit team is 

een beweegcoach en een muziektherapeut toegevoegd. 

 

Woonplezier 

Waar dit nodig was zijn omgevingsfactoren aangepast en omgevingsgeluiden geminimaliseerd om het 

wooncomfort van bewoners te verbeteren. De PG-woongroepen en de daar bijbehorende huiskamers 

zijn naar wens van bewoners en familie opgeknapt.  

Als vervolg hierop is besloten ook de huiskamers van de etages in dit plan mee te nemen. In 2020 is 

hier een budget van € 80.000 voor vrijgemaakt. Er zijn voorbereidingen getroffen en er is een 

aanbesteding gedaan om de huiskamers van nieuwe keukens te voorzien. De uitvoering van dit project 

vindt plaats in de maanden mei en juni 2021.  

 

Eten en drinken 

In 2020 is een projectgroep eten en drinken gestart onder leiding van de manager zorg en welzijn 

intramuraal en de manager facilitair. In de projectgroep zitten een lid van de cliëntenraad, een kok, 

een restaurantmedewerker en een aantal zorgmedewerkers vanuit de PG-woongroepen en etages.  

Na evaluatie van de huidige situatie is een brainstormsessie geweest over de gewenste situatie. Na 

deze laatste sessie in augustus 2020 is door de Covid-19-pandemie het project tijdelijk ‘on hold’ gezet.  

In het tweede kwartaal van 2021 wordt het project herstart. Dit in samenhang met de eerder 

geplande, maar eveneens uitgestelde, verbouwing van het restaurant en de daarvoor benodigde visie 

op eten en drinken.  
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Veiligheid 
 

Medicatieveiligheid 

De medicatie-overleggen van verpleegkundigen, verzorgenden, artsen en apothekers zijn ondanks 

Covid-19-pandemie doorgegaan. 

Medicatieveiligheid is een belangrijk aandachtspunt voor kwaliteitsverpleegkundigen. Zij begeleiden de 

teams bij extra maatregelen die worden genomen om de controle te intensiveren (dubbele controle) en 

het op de juiste wijze beheren en verwerken van medicatie. 

De geplande implementatie van het digitaal aftekenen van gedeelde medicatie is niet gerealiseerd in 

verband met ICT-ontwikkelingen. Dit zal in 2021 worden gekoppeld aan het nieuwe zorgdossier.  

 

Decubitus 

Er is veel aandacht besteed aan wondzorg inclusief decubitus. Een verpleegkundige is gediplomeerd als 

wondverpleegkundige en er is gestart met wondrondes binnen de verschillende afdelingen.  

De wondverpleegkundige heeft samen met de behandeldienst en de manager zorg en welzijn 

wondbeleid ontwikkeld. Zowel intra- als extramuraal zijn behandeloverleggen gevoerd met de 

behandeldienst. 

 

Veiligheid vrijheidsbeperkende maatregelen 

De inzet van vrijheidsbeperkende maatregelen wordt in het zorgdossier geregistreerd. In de evaluatie 

van de ingezette maatregelen werd een daling gezien. 

 

Maatregel (onder de Wet zorg en dwang) Januari 2020 December 2020 Resultaat 

Bedhek 2 0 -2 

Gedragsbeïnvloedende medicatie 17 9 -8 

Structureel 11 5 -6 

Incidenteel 6 3 -3 

Sensor/infrarood 7 0 -7 

Plukpak 1 0 -1 

 

Psychofarmaca 

In 2020 hebben gemiddeld 102 bewoners verblijf inclusief behandeling gekregen. Van hen hebben 

gemiddeld 58 (57%) psychofarmaca gebruikt.  

Niet alle verstrekte psychofarmaca valt onder de Wet zorg en dwang (Wzd). 

 

Wet zorg en dwang commissie (Wzd) 

Ondanks de Covid-19-pandemie zijn de overleggen met de commissie die zich bezighoudt met de Wzd 

doorgegaan. De implementatie werd voortgezet, er is geschoold, de informatie voor de 

teams/bewoners/naasten is verspreid, er is een stappenplan gemaakt en de evaluatie van de inzet van 

vrijheidsbeperkende maatregelen vindt plaats.  

De onafhankelijke cliëntvertrouwenspersoon (CVP) heeft kennisgemaakt met De Blije Borgh en de 

cliëntenraad. 

In verband met de Covid-19-maatregelen heeft een aantal geplande activiteiten niet plaatsgevonden.  
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Casusbesprekingen met de specialist ouderengeneeskunde (SO), kennismakingsgesprekken met de 

CVP op de afdelingen en de fysieke informatiebijeenkomsten voor bewoners, cliënten en hun naasten 

zijn doorgeschoven naar 2021. 

 

Preventie ziekenhuisopname: Advance Care Planning 

Ziekenhuisopnames door acute aandoeningen zoals een hartinfarct of een heupfractuur zijn vaak 

belastend voor bewoners en hebben veelal geen meerwaarde. 

De specialisten ouderengeneeskunde (SO’s) proberen acute ziekenhuisopnames zoveel als mogelijk te 

beperken.  

 

Dit doen zij onder meer op de volgende manieren: 

• Bij iedere nieuwe bewoner heeft de SO met de bewoner en/of de eerste contactpersoon een  

Advance Care Planning (ACP) gesprek. De uitkomsten hiervan leggen zij vast in het zorgdossier, 

zodat dit snel is terug te vinden. Indien de situatie van de bewoner erom vraagt evalueert de SO het 

beleid. In zorgleefplan-evaluatie wordt het beleid door de SO bekeken en indien nodig opnieuw 

besproken met de bewoner en/of eerste contactpersoon. 

• Het multidisciplinair team heeft aandacht voor valpreventie, medicatiegebruik, slikproblemen etc.  

 Wat ook een bijdrage levert aan het voorkomen van acute opnames. 

• Doordat de SO’s een of twee keer per week op de afdelingen zijn en de situatie van bewoners  

bespreken, zijn zij in staat vroegtijdig te signaleren wanneer het niet goed gaat. Hiermee wordt 

voorkomen dat problemen uit de hand lopen en er ziekenhuisopname nodig is. 
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Leren en verbeteren van kwaliteit 
 

In De Blije Borgh wordt dagelijks gewerkt aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg. 

Kwaliteitsgroepen spelen hierbij een grote rol. Deze groepen worden bemenst door de managers zorg 

en welzijn, zorgmedewerkers en de beleidsmedewerker kwaliteit.  

Door de Covid-19-pandemie, managementwisselingen en tijdelijke afwezigheid van de 

beleidsmedewerker kwaliteit, zijn veel activiteiten op een laag pitje komen te staan. In 2021 wordt de 

draad weer opgepakt. 

 

HIP (Hygiëne- en infectiepreventie) & ARBO-commissie 

In 2020 is de HIP & ARBO-commissie veelvuldig bij elkaar gekomen. In samenwerking met de 

Deskundige Infectiepreventie zijn zij betrokken geweest bij verschillende Covid-19-uitbraken binnen de 

locaties van De Blije Borgh. In dit kader is speciale aandacht geweest voor het verbeteren van 

handhygiëne. 

De commissie is ook betrokken geweest bij de start van de uitvoering van de RI&E, het Preventief 

Medisch Onderzoek en het medewerkerstevredenheidsonderzoek. 

Daarnaast is het ARBO-Hygiëne-infectiepreventie beleid opgesplitst in ARBO-beleid en HIP-beleid.  

Het ARBO-beleid is geëvalueerd. Hieruit kwam naar voren dat een preventiemedewerker binnen de 

organisatie gemist werd. Deze preventiemedewerker is half 2020 aangesteld. 

 

ARBO-meldingen 

ARBO-meldingen zijn voornamelijk meldingen die betrekking hebben op werkmaterialen en de fysieke 

werkomgeving. In 2020 zijn acht ARBO-meldingen gedaan. Deze meldingen gingen over een 

weegplateau, prullenbakken, een Anti Decubitus-matras, handalcohol, afzuiging van toiletten, hygiëne-

instructiekaarten, het afvoeren van vuilnis en een te zwaar afgestelde deur. 

Dat er meer ARBO-meldingen waren dan voorgaande jaren, komt waarschijnlijk doordat de 

preventiemedewerker is aangesteld die het melden van ARBO-gerelateerde zaken onder de aandacht 

heeft gebracht. De ARBO-meldingen zijn of al opgepakt en afgehandeld, of lopen nog omdat er 

materialen besteld moeten worden. 

 

MIM-meldingen 

MIM-meldingen betreffen meldingen vanuit medewerkers bij situaties in de zorg van bewoners en 

extramurale cliënten. Het aantal MIM-meldingen is in 2020 flink gestegen ten opzichte van 2019.  

De stijging werd veroorzaakt door een groot aantal (intramurale) agressiemeldingen. 
 

MIM-meldingen 2020 versus 2019 

 2020 2019 

Soort incident Aantal % Aantal % 

Agressie 227 85 112 76 

Ongeval 5 2 4 3 

Prikaccident 0 0 2 1 

Anders 34 13 30 20 

Totaal 266 100 148 100 



 
 

Kwaliteitsverslag 2020 De Blije Borgh                                                                                                                                                                                         14 

MIC-commissie 

De MIC-commissie heeft als taak MIC-meldingen te analyseren en verbeterpunten te bespreken. 

Daarnaast zijn de leden van de commissie opgeleid om incidentonderzoeken uit te voeren door middel 

van de PRISMA-methode. Hieronder een overzicht van de incidentmeldingen van 2020.  

Het interpreteren van deze aantallen blijft lastig. Een stijging van het aantal meldingen kan evenzeer 

het gevolg zijn van een toenemende meldingsbereidheid als van een toegenomen incidentfrequentie.  

 

Incidentmeldingen 2019 versus 2020 

Soort incident Aantal 2019 % 2019 Aantal 2020 % 2020 

Medicatie 703 52,5 813 58,6 

Valincident 472 35,3 418 30,1 

Agressie* 68 5,1 82 5,9 

Anders 96 7,1 74 5,3 

Totaal 1.340 100 1.387 100 

*Betreft meldingen van agressie tussen cliënten onderling 

 

Incidentonderzoeken 

De commissie heeft twee incidentonderzoeken uitgevoerd. Er zijn geen calamiteiten gemeld bij de IGJ. 

 

Lerend netwerk 

De Blije Borgh vormt met collega-instellingen PZC Dordrecht, Stichting Waardeburgh en Zorgwaard 

een lerend netwerk Care4Q. In 2020 is de focusgroep van dit netwerk digitaal bij elkaar gekomen.  

In verband met Covid-19 zijn de in 2019 benoemde gezamenlijke projecten stil komen te liggen. 

Naast Care4Q wordt ook kennis uitgewisseld binnen (regionale-) netwerken als het Netwerk Palliatieve 

Zorg en het Netwerk Kwaliteit Dordrecht. Care4Q heeft dit Kwaliteitsverslag voorzien van feedback. 

 

Audits 

HKZ-audit 

In juni heeft de externe HKZ-audit (volledig) op afstand plaatsgevonden. De minimale bevindingen zijn 

uitgewerkt in een plan van aanpak en inmiddels opgelost. 

 

Interne audits met betrekking tot verbeterplan IGJ 

Deze twee audits kunnen gezien worden als interne audits. Echter zijn deze uitgevoerd door een 

externe partij in verband met de bevindingen vanuit de inspectie. Deze audits hadden eenzelfde 

insteek als een inspectiebezoek. Tijdens deze audits werd zichtbaar dat met name de bevindingen op 

persoonsgerichte zorg een positieve ontwikkeling laten zien. 

 

Interne audit 

Er hebben in 2020 door eigen auditoren drie interne audits plaatsgevonden. Zij hebben hun 

bevindingen teruggekoppeld aan de teams en aan het managementteam. 
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Klachten 

In 2020 zijn er geen klachten gemeld bij de klachtenfunctionaris.  

Er zijn 21 klachten geregistreerd door medewerkers. Deze klachten zijn opgepakt door het betreffende 

team en/of de manager van de afdeling. 
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Leiderschap, governance en management 
 

De organisatie werkt conform de branchebrede vastgestelde governancecode voor de zorg.  

De statuten en reglementen van de organisatie, de raad van bestuur en de raad van toezicht zijn met 

deze code als leidraad opgesteld. 

 

Medio 2020 heeft de directeur/bestuurder na negen jaar een functie elders aanvaard. Daarnaast zijn 

twee managers naar een andere organisatie vertrokken. De raad van toezicht heeft voor de tweede 

helft van 2020 een interim-bestuurder aangesteld. Deze interim-bestuurder heeft ook een interim-

manager zorg en welzijn en een vaste manager zorg en welzijn aangesteld. 

Daarnaast is een sollicitatieprocedure gestart met als doel een nieuwe directeur/bestuurder te werven. 

 

De Blije Borgh werkt vanuit het meerjarenperspectief 2016-2020. In 2020 zou een nieuw 

meerjarenperspectief tot stand komen. Door de mutaties binnen de raad van bestuur en het 

managementteam is dit niet gebeurd. 

Vanuit het meerjarenperspectief en de kaderbrief van de bestuurder wordt door het managementteam 

jaarlijks een werkplan en een daarbij horende begroting opgesteld. Deze plannen worden goedgekeurd 

door de raad van toezicht, de ondernemingsraad en de cliëntenraad. De voortgang hiervan wordt 

gemonitord door het gebruik van de Business intelligence (BI) tool Qlik Sense. 

 

Verpleegkundige Advies Raad  

Vanaf september is een collega-verpleegkundige vanuit de afdeling complexgebonden thuiszorg aan de 

VAR toegevoegd en zijn de rollen binnen de VAR verdeeld. In december 2020 is besloten om de 

samenstelling van de VAR te verbreden met twee collega-verzorgden IG. Hierdoor verandert de naam 

VAR in VVAR (Verpleegkundige en Verzorgende Advies Raad). 

Afgesproken is dat de leden van de VVAR een dag per maand binnen hun contracturen besteden aan 

VVAR-werkzaamheden. De VVAR vergroot haar bekendheid binnen De Blije Borgh door het regelmatig 

plaatsen van informatie in de interne nieuwsbrief en door in gesprek te gaan met collega’s op de 

werkvloer over onderwerpen die leven met betrekking tot de uitvoering van zorg. Zo kan een plan voor 

2021 worden opgesteld.  

Onderwerpen die voortkwamen uit gesprekken waren de visie op PG, excellerende wijkzorg (onder 

andere psychiatrische ziektebeelden), het plaatsen van een katheter bij mannen door VIG-ers en het 

plaatsen van handalcohol op de kamers van bewoners.  

De VVAR heeft twee onderwerpen onderzocht: 

1. Het weegbeleid 

De aanbeveling ‘weloverwogen richtlijn met betrekking tot het weegbeleid op etages en 

woongroepen’ is aangenomen door het management en direct tot uitvoer gebracht. 

2. Bladderscan 

 De aanbeveling ‘of de VIG-er een bladderscan mag maken’ is aangenomen door het management. 

 De implementatie valt onder de verantwoordelijkheid van de manager zorg en welzijn.  

  

De geplande landelijke VAR-dag, waar de voorzitter van de VVAR aan zou deelnemen, is in verband 

met de Covid-19-pandemie niet doorgegaan.  
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Ondernemingsraad 

De ondernemingsraad komt wekelijks bijeen en heeft daarnaast een aantal structurele overleggen: 

• Maandelijks overleg met de directeur/bestuurder. 

• Tweemaal per jaar overleg met de raad van toezicht. 

• Een beleidsdag met het managementteam waarin de jaarplannen worden besproken. 

• Eenmaal per jaar informeel overleg met de cliëntenraad. 

• Tweemaal per jaar overleg met de bedrijfsarts. 

 

De ondernemingsraad verleent elk jaar op verschillende onderwerpen instemming en/of advies. 

 

Instemmings- en advieslijst 2020 

28 januari Werkkostenregeling 2019 Instemming 

25 februari Rookbeleid                                                                           Instemming 

25 februari Inzet interim-manager voor de thuiszorg Instemming 

25 februari Functiebeschrijving medewerker zorgadministratie Instemming 

21 april Functie van preventiemedewerker is ingevuld Instemming 

28 april Kwaliteitsverslag 2019 vastgesteld Instemming 

28 april Jaarrekening 2019 vastgesteld Instemming 

2 juni Meerjarenbeleidsplan 2021-2025                                           Instemming 

30 juni Klachtenregeling medewerkers                                              Instemming 

30 juni Inschalingsbeleid Instemming 

30 juni Pilot kwaliteitscoach                                                             Instemming 

22 september Professioneel handelen Wet BIG                                            Instemming 

 

De ondernemingsraad heeft zich in 2020 beziggehouden met professionalisering door middel van het 

maken van keuzes en het stellen van juiste prioriteiten.  

De leden hebben de volgende scholingen gevolgd en thema’s opgepakt: 

• Lezen van financiële stukken  

• ARBO-wetgeving 

• Wet op de ondernemingsraden 

• Algemene gang van zaken 

• Vergadertechnieken  

• Vacature preventiemedewerker 

• Vacature nieuwe bestuurder en  

• Vacatures thuiszorgmanagers 

• Trainingsmiddag met de interim-bestuurder in het kader van werving nieuwe bestuurder 

 

Cliëntenraad 

De zorg stond in 2020 in het teken van de bestrijding van Covid-19.  

De sluiting van verpleeghuizen voor bezoekers in het voorjaar was de meest ingrijpende maatregel. Dit 

zorgde voor veel verdriet bij bewoners, cliënten en hun naasten.  

De bestrijding van Covid-19 ging ten koste van de kwaliteit van leven van bewoners en cliënten. De 

cliëntenraad heeft zich ingezet die gevolgen zo gering mogelijk te laten zijn.  

De cliëntenraad werd betrokken door regelmatig updates te ontvangen vanuit De Blije Borgh over de 

stand van zaken rondom besmettingen en maatregelen. 
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Waren er onduidelijkheden over de genomen maatregelen, dan werd dat aan de orde gesteld in de 

vergaderingen met de directeur/bestuurder en in veel van de gevallen opgelost. 

Daarnaast heeft de cliëntenraad zich in 2020 gericht op onderwerpen als de 

medezeggenschapsregeling, de bestuurswisseling en de visie op zorgverlening. 

 

Medezeggenschapsregeling 

De cliëntenraad en De Blije Borgh hebben stappen gezet op weg naar verdere vormgeving van de 

medezeggenschapsstructuur. Dit in verband met de nieuwe wetgeving op het gebied van 

medezeggenschap voor cliënten. 

Bij de opstelling van de nieuwe medezeggenschapsregeling ter vervanging van het oude convenant, is 

ernaar gestreefd deze zo beknopt en helder als mogelijk te houden. Tegelijkertijd is een nieuw 

huishoudelijk reglement tot stand gekomen. 

 

Bestuurswisseling 

De laatste officiële handeling van de vertrekkende bestuurder was het openen in Emmastaete van de 

naar hem vernoemde tuin. Deze is mede door initiatief vanuit de cliëntenraad gerealiseerd. 

De cliëntenraad kijkt terug op een goede samenwerking met de heer Hendrikse. Hij luisterde goed naar 

kritische opmerkingen en hij nam de medezeggenschap van cliënten zeer serieus. 

Ook met de interim-bestuurder, de heer Ruikes, heeft de cliëntenraad een fijne samenwerking gehad. 

De cliëntenraad is nauw betrokken geweest bij de werving en selectie van de nieuwe bestuurder.  

De cliëntenraad heeft er het volste vertrouwen in dat de samenwerking met de nieuwe bestuurder, de 

heer De Geus, ook goed zal verlopen. 

 

Visie op zorgverlening 

De cliëntenraad heeft zich uitvoerig gebogen over de visieontwikkeling van de etages 2/3 en 4/5. 

Voor de cliëntenraad is de eigen regie van cliënten en het betrekken van cliënten en mantelzorgers van 

groots belang. Deze punten zijn in het gesprek over de visie door de raad duidelijk naar voren 

gebracht. 

 

Diverse adviezen 

De cliëntenraad heeft gesprekken gevoerd over de nieuwe Wet zorg en dwang.  

De consequenties vanuit deze wet zijn uitvoerig binnen de raad besproken. De cliëntenraad heeft 

advies uitgebracht over de benoeming van de Wzd functionaris. 

De cliëntenraad heeft advies uitgebracht over de jaarstukken 2019 en de begroting 2020. 

De cliëntenraad heeft ingestemd met het Kwaliteitsplan 2021. Voor de cliëntenraad is de wijze waarop 

er met zinvolle dagbesteding wordt omgegaan een belangrijk criterium. 

Verder is de cliëntenraad betrokken geweest bij enkele sollicitatieprocedures voor leidinggevenden. 

 

Raad van toezicht  

De raad van toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van de directeur/bestuurder en de 

algemene gang van zaken binnen de organisatie.  

Uit de evaluatie is een goede verhouding tussen de bestuurder en de raad van toezicht gebleken.  
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Onder leiding van de voorzitter van de raad van toezicht is een wervingstraject voor de nieuwe 

bestuurder opgestart en afgerond. Een externe partij heeft dit traject vormgegeven en gesprekken 

gevoerd met stakeholders, de cliëntenraad, de ondernemingsraad en het managementteam. Het 

traject is succesvol afgesloten met de aanstelling van een nieuwe directeur/bestuurder per 1 januari 

2021. Gedurende het wervingstraject heeft een ervaren interim-bestuurder van juli 2020 tot en met 

begin 2021 de honneurs waargenomen. 

 

Daarnaast is de raad van toezicht nauw betrokken geweest bij het verander- en verbetertraject naar 

aanleiding van de IGJ-rapportage en de ontwikkelingen ten gevolge van de Covid-19-pandemie. 

In februari 2020 heeft een afvaardiging vanuit de raad van toezicht (de voorzitter en de voorzitter van 

de audit commissie kwaliteit) samen met de directeur/bestuurder en de Inspectie Gezondheidszorg en 

Jeugd (IGJ) een gesprek gevoerd over de door de IGJ geconstateerde verbeterpunten binnen De Blije 

Borgh. 

De inspectie sprak haar vertrouwen uit over de wijze van toezicht houden, de directeur/bestuurder, de 

raad van toezicht en het naar aanleiding van het inspectiebezoek opgestelde verbeterplan. 

 

Ten gevolge van de Covid-19-pandemie heeft het voorgenomen meelopen van de raad van toezicht op 

de werkvloer niet plaatsgevonden. De raad van toezicht heeft verschillende bijeenkomsten gehad. 

• Zesmaal in aanwezigheid van bestuurder, tweemaal met het managementteam, tweemaal zonder  

 bestuurder en eenmaal voor de zelfevaluatie.  

• De auditcommissie kwaliteit van de raad van toezicht heeft twee gesprekken gevoerd met de  

directeur/bestuurder en het managementteam over de voortgang van het verbeterplan naar 

aanleiding van de IGJ.  

• De auditcommissie kwaliteit van de raad van toezicht heeft eenmaal gesproken met een externe  

 auditor over de auditbevindingen op het gebied van kwaliteit van zorg. 

 

Kwaliteit 

De ontwikkelingen binnen de ouderenzorg in het algemeen en De Blije Borgh in het bijzonder maken 

een hoger deskundigheidsniveau van zorgmedewerkers en managementteam noodzakelijk.  

Om de transitie naar verpleeghuis verder te implementeren en te borgen, heeft de raad van toezicht de 

aanbeveling gedaan het functieprofiel van de manager zorg en welzijn aan te passen. Deze 

aanbeveling is aangenomen. De visie van de raad van toezicht op kwaliteit is aangepast en vastgesteld. 

 

Beloningen 

De beloning van de directeur/bestuurder en toezichthouders zijn conform de Wet Normering 

Topinkomens vastgesteld en liggen onder de maxima die gelden voor deze categorie. 
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Personeelssamenstelling 
 

Naast de aandachtspunten het behouden van personeel en de opbouw van evenwichtige en goede 

teams, is in 2020 veel aandacht uitgegaan naar begeleiding en ondersteuning rondom emoties en 

problematiek in relatie tot Covid-19. 

 

Tot nu toe lukt het nog om veel vacatures in te vullen hoewel dit merkbaar moeilijker wordt. Vooral 

binnen de extramurale zorg (thuiszorg) blijven vacatures lang openstaan. Uit het 

medewerkerstevredenheidsonderzoek blijkt dat het gunstig is om medewerkers als ambassadeurs te 

benutten bij de werving van nieuwe collega’s. Vernieuwende wervingscampagnes en -methoden 

worden ingezet om interesse te wekken bij potentiële medewerkers.  

Hieronder een overzicht van de personeelssamenstelling van 2019 versus 2020. 

 

Personeelssamenstelling 2020 versus 2019 

 31-12-2019 31-12-2020 

Aantal FTE Aantal Fte 

Algemene gegevens Aantal medewerkers (in 

dienst) 
382 218,8 409 226,9 

 % onbepaalde tijd 72  76  

 % contracten vs. nul-uren 90  91  

 Medewerkers paramedisch* 7  8  

 Aantal vrijwilligers 350  301  

Medewerkers in zorg Verpleegkundige (niveau 5) 6 4,0 6 3,9 

 Verpleegkundige (niveau 4) 14 9,2 18 12,2 

 Verzorgende (niveau 3) 145 92,9 154 95,1 

 Helpende (niveau 2) 53 26,2 57 28,8 

 Leerlingen 25 10,8 28 19,8 

 Stagiaires 12  11  

Psychosociaal  23 14,8   

(Para)medici*  3781 uur 4596 

Facilitair**  84 39,8 87 38,1 

Administratief  11 9,5 13 9,1 

Management  9 7,3 8 7,2 

* (Para)medici zijn bij Salem in dienst 

** Binnen facilitair zijn de medewerkers huishouding die vallen onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)  

opgenomen 

 

Medewerkerstevredenheid 

Eind 2020 is een medewerkerstevredenheidsonderzoek uitgevoerd.  

De employee Net Promotor Score (eNPS) is vergelijkbaar met de score in 2017 en opnieuw belangrijk 

hoger dan de benchmark (6,9 versus 0,6).  

Bij de verbeterpunten wordt door 24% van de medewerkers werkdruk als belangrijk verbeterpunt 

genoemd. Met 24% is dit een duidelijke verbetering ten opzichte van 2017 (36%) en vergelijkbaar met 

de benchmark (23%).  

Andere belangrijke verbeterpunten zijn communicatie (41%) en het contact met 

leidinggevenden/management. 
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Vertrouwenspersoon voor medewerkers 

De vertrouwenspersoon kan worden ingeschakeld voor hulp en advies door individuele medewerkers 

en door leidinggevenden bij de emotionele opvang, begeleiding en ondersteuning met betrekking tot 

ongewenste intimiteiten, schokkende gebeurtenissen en/of andere vraagstukken. 

Het afgelopen jaar hebben zeven medewerkers contact gezocht met de vertrouwenspersoon. De 

vertrouwenspersoon heeft deze medewerkers in een gesprek bijgestaan en van advies voorzien. 

Ook heeft zij met medeweten van een medewerker gesprekken gevoerd met de leidinggevende 

rondom pestgedrag op de werkvloer. De vertrouwenspersoon heeft hierin een bemiddelende en 

adviserende rol gehad. 

 

Opleiden en scholing 

De Blije Borgh kiest er al enkele jaren bewust voor om de personele bezetting op peil te houden door 

zelf op te leiden. Hiervoor wordt eigen personeel uitgenodigd en aangevuld met starters en zij-

instromers van buiten de organisatie. Ook in 2020 is (zorg)personeel opgeleid.  

Gedurende het jaar waren er gemiddeld 40 medewerkers in opleiding en werden negen stagiaires 

begeleid. Dit is ongeveer 10% van het personeelsbestand. 

 

Elk jaar investeert De Blije Borgh ruim in bijscholingen en in het actualiseren van kennis van 

medewerkers. Bijvoorbeeld door hen trainingen op het gebied van Beroepen in de Individuele 

Gezondheidszorg BIG, Wet zorg en dwang (Wzd), palliatieve zorg, til- en 

transfertechnieken, Passiviteiten van het Dagelijks Leven (PDL) en mondzorg aan te bieden.  

Daarnaast zijn er bijeenkomsten geweest inzake moreel beraad, klinische lessen en teamdagen. 

In 2020 is een deel van de fysieke groepstrainingen niet doorgegaan in verband met de Covid-19-

pandemie. Trainingen waarbij dit mogelijk was zijn omgezet naar digitale bijeenkomsten. 

 

Verplichte scholingen 

Door de Covid-19-pandemie is een aantal verplichte scholingen voor medewerkers (zoals onder andere 

de BIG-praktijktoetsen) uitgesteld omdat er geen fysieke bijeenkomsten mogelijk waren. Waar 

mogelijk zijn deze omgezet naar een digitale training.  

In deze periode is de digitale handigheid gegroeid bij onze medewerkers. Dit past goed bij de 

ontwikkelingen in de omgeving en het verder digitaliseren van de organisatie en de systemen.  

 

Leslokaal 

In 2020 is een nieuw ingericht leslokaal binnen de hoofdlocatie in gebruik genomen. In deze ruimte 

zullen onder meer de praktijktoetsen van BIG-scholingen plaatsvinden.  

De praktijktoetsen worden afgenomen door eigen personeel, gecoached door een externe opleider. 

 

Leermanagementsysteem LearnLinq  

LearnLinq is opengesteld voor alle medewerkers van De Blije Borgh. Het systeem is in 2020 verder 

gevuld met een digitale introductie voor nieuwe medewerkers.  

Alle medewerkers in de zorg, huishouding, keuken en facilitair hebben trainingen rondom hygiëne 

gevolgd. 
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Gebruik van hulpbronnen 
 

Gebouwde omgeving 

In 2020 is volgens plan een dakopbouw gerealiseerd met daarin zes kantoren en een leslokaal.  

De oplevering heeft medio 2020 plaatsgevonden waarna een interne verhuizing nodig was.  

De nieuwe ruimtes voldoen aan alle wensen en voorwaarden. 

Door de Covid-19-pandemie is echter het beoogde gebruik van de ruimtes in sommige gevallen (nog) 

achterwege gebleven. Reden is de 1,5 meter afstand en het maximaal aantal personen dat in een 

kantoorruimte mag zijn. 

 

Veiligheidsbeleving 

Mede op verzoek van de cliëntenraad zijn de Blije Borgh vrijwilligers gevraagd of zij in de hal aanwezig 

konden zijn op het moment dat de receptie gesloten was. Helaas was dit niet mogelijk in verband met 

een tekort aan inzetbare vrijwilligers. 

Er is een camera met monitor aangelegd die beelden geeft van de entree. Deze monitor is in het 

restaurant van de hoofdlocatie geplaatst, zodat het aanwezige personeel toezicht kan houden op de 

entree. Daarnaast is de ingestelde sluitingstijd van de entreedeur vervroegd naar 19.00 uur.  

Deze aanpak heeft ervoor gezorgd dat het gevoel van onveiligheid bij afwezigheid van de receptie iets 

is afgenomen. 

 

Technologische hulpbronnen en ICT 

Zorgdossier 

In oktober heeft de leverancier van PlanCare aangegeven dat zij zijn overgenomen en zij samen met 

andere partijen een nieuw Elektronisch Cliënten Dossier (ECD) zullen ontwikkelen. Voor het 

management was dit reden om de keuze welk ECD te gebruiken in heroverweging te nemen.  

In december 2020 heeft een pakketselectie plaatsgevonden in samenspraak met medewerkers. 

De keuze is gevallen voor ‘Nedap Ons Dossier’ met als implementatiepartij InfoZorg. 

In 2021 zal zich dit verder ontwikkelen met als doelstelling om in juni 2021, voor zowel intramuraal als 

extramuraal, over te zijn op Nedap Ons. 

De in 2020 geplande start van de digitalisering van het zorgdossier binnen de thuiszorg is, in verband 

met de overgang naar een nieuw ECD, tot nader order uitgesteld. 

 

Roadmap 

Samen met onze ICT-partner Altronic is een ICT-Roadmap opgesteld.  

Na een verkenning is een plan opgesteld met betrekking tot het inrichten van een toekomstbestendige 

ICT-visie. Een visie die aansluit op het gebied van wonen, welzijn en bedrijfsvoering. Het nieuwe ICT-

beleid begint concreet vorm te krijgen.  

In 2020 heeft de implementatie van Windows 365 plaatsgevonden en is het werken met beveiligde 

mail opgestart.  

Daarnaast hebben de beveiliging en back-upprocedures de nodige aandacht gekregen. Hierdoor is de 

continuïteit en de leveringszekerheid verbeterd. 
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Technologie 

De inzet van technologie in De Blije Borgh is beperkt. Wel is in 2020 subsidie aangevraagd om 

beeldbellen te gebruiken bij cliënten van de thuiszorg en de dagverzorging. Deze subsidie is 

afgewezen.  

Het ontwikkelen van mogelijkheden om het werk van zorgmedewerkers te vereenvoudigen door 

technologische oplossingen, is door de Covid-19-pandemie en de managementwisselingen ‘on hold’ 

gezet. 

 

Materialen en hulpmiddelen 

Per januari 2020 is een vijfjarig onderhoudscontract afgesloten met de firma Vegro. Vegro is 

leverancier van medische hulpmiddelen (MHM) en materialen.  

Tevens zijn er met het accountmanagement van Vegro, een manager zorg en welzijn en de facilitair 

manager afspraken gemaakt over aanschaf, onderhoud en de vervangingsstrategie van MHM. 

In februari/maart 2020 is een inventarisatie verricht van alle aanwezige MHM en is onderhoud 

uitgevoerd of zijn de MHM vervangen.  

In het vervolgtraject zal tevens op basis van de leeftijd van de MHM een forecast plaatsvinden voor 

gespreide vervanging. Nieuwe aankoop van MHM vindt plaats bij Vegro en wordt opgenomen in het 

overzicht MHM.  

Het managementteam heeft toegang tot de portal van Vegro. Hierin is de onderhoudsstatus terug te 

vinden en zijn de aanwezige middelen opgenomen.  

 

Facilitaire zaken 

Facilitor 

Per april 2020 is Facilitor live gegaan. Een facilitair managementinformatiesysteem (FMIS) waarin er 

meldingen vanuit de hele organisatie worden gedaan. In dit FMIS kunnen onder andere storingen, 

schoonmaakklachten, schoonmaak-aanvragen en ICT-meldingen gedaan worden. Deze meldingen 

komen direct binnen bij de betreffende afdeling.  

Voor de superuser (manager facilitair) bestaat de mogelijkheid binnen dit systeem om per afdeling 

managementinformatie op te halen.   

 

Sleutelbeheer 

Sleutelbeheer vindt plaats via een sleutelkast (Keysystem) van Traka. Deze kast is destijds door de 

technische dienst ingericht en in 2020 opnieuw ingedeeld. Tevens zijn twee extra strengen toegevoegd 

waarin sleutels via een Ikey worden geplaatst.  

Het huidige Salto-systeem (een elektronische sleutel/tag) is verouderd. Vervanging is in 2019 

opgestart. Echter door de Covid-19-pandemie is het project stil komen te liggen.  

Mede in verband met de Wet zorg en dwang is in november 2020 de vervanging van het Salto/systeem 

verder opgepakt. De uitrol hiervan vindt plaats in 2021, waarbij elke medewerker en bezoeker een 

eigen tag krijgt.  
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Instroom en bereikbaarheid 

In 2020 stond de start van het project ‘een cliëntvriendelijk traject van aanmelding tot verhuizing/start 

zorgverlening’ op de planning. Doel van dit project is om een cliënt en medewerker vriendelijk traject 

in te richten, vanaf het moment van aanmelden tot en met het bieden van alle producten en diensten 

van De Blije Borgh.   

In verband met de Covid-19-pandemie is dit project doorgeschoven naar 2021 als project In- Door- en 

Uitstroom. 

 

Bereikbaarheid 

De wens bestond al langer om de bereikbaarheid van De Blije Borgh te verbeteren. 

Het management heeft besloten een project te starten om zeven dagen per week 24 uur per dag 

bereikbaar te zijn voor hulpvragen van bewoners en cliënten. Hierdoor kunnen bewoners en cliënten 

altijd een beroep doen op De Blije Borgh. 

 

Samenwerkingen 

De Blije Borgh continueert en versterkt de samenwerking met de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht, het 

Zorgkantoor, zorgverzekeraars, wooncorporaties en collega-zorginstellingen (al dan niet binnen het 

lerend netwerk Care4Q). 

In verband met de ontwikkelingen rondom Covid-19 is intensief contact geweest met het regionale 

netwerk DVVD/VVT Alliantie Waardenland. 
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Gebruik van Informatie 
 

AVG en privacy 

De implementatie van Zivver als applicatie voor veilig mailen is in 2020 afgerond. Er zijn geen 

datalekken gesignaleerd. 

 

Cliënttevredenheid 

Wlz zorg 

Tot 2019 maakte De Blije Borgh gebruik van het meetinstrument de Gastvrijheidsbarometer voor de 

meting van cliënttevredenheid. In verband met de grote administratieve ballast is besloten een ander 

instrument in te zetten. 

Het was de bedoeling om in 2020 het beleid met betrekking tot de tevredenheidsinstrumenten binnen 

alle organisatie-onderdelen te herijken. Inclusief het instrument voor de cliënttevredenheid. 

In verband met de Covid-19-pandemie heeft deze herijking nog niet plaatsgevonden en is het 

tevredenheidsonderzoek net als in 2019 uitgevoerd door het belteam van Zorgkaart Nederland. 

 

Resultaten cliënttevredenheidsmeting Wlz zorg 

Locatie/ zorgpakket 
Aanbevelingsvraag: antwoord 

JA 
Cijfer 8 of hoger 

De Blije Borgh 97 % 88 % 

Sophiastaete 100 % 100 % 

VPT 92 % 69 % 

 

Wijkverpleging 

In de maanden mei en juni voerde De Blije Borgh onderzoek uit naar de tevredenheid van cliënten op 

basis van het landelijk vastgestelde instrument Patiënt Reported Experience Measure (PREM).  

In totaal werden 191 cliënten uitgenodigd mee te doen aan dit onderzoek. 

 

Resultaten cliënttevredenheidsmeting Wijkverpleging 

Respondenten 
Aanbevelingsvraag: antwoord 

JA 
NPS score 

43,2 % 96 % 81,81 % 

 

Monitoring indicatoren basisveiligheid 

In de loop van 2020 zijn er geen investeringen gedaan in de verdere ontwikkeling van de Business 

intelligence (BI) tool. 

Dit in verband met de (tijdelijke) afwezigheid van de beleidsmedewerker kwaliteit en de keuze om in 

2021 afscheid te nemen van het systeem PlanCare. 

https://www.cz.nl/zorgaanbieder/zorgsoorten/paramedische-zorg/prem

