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Inleiding 

 

Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg 

Dit Kwaliteitsplan is opgesteld aan de hand van het in 2021 door het Zorginstituut Nederland 

geactualiseerde Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Het motto van de geactualiseerde versie 

van het Kwaliteitskader is: ‘Samen leren en ontwikkelen’. Het Kwaliteitskader 

Verpleeghuiszorg vormt de wettelijke basis voor de kwaliteit in de verpleeghuiszorg en is het 

kompas voor betrokken partijen als de cliënt en mantelzorgers, zorgverleners en 

zorgorganisaties, zorgkantoren en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).  

 

In het Kwaliteitskader staan de cliënt én samen leren en ontwikkelen centraal. Het beschrijft 

acht thema’s, aan de hand waarvan een zorgorganisatie de kwaliteit van zorg kan 

vormgeven. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt in zorginhoudelijke thema’s op het 

gebied van kwaliteit en veiligheid en randvoorwaardelijke thema’s.  

 

Thema’s kwaliteit en veiligheid  

1. Persoonsgerichte zorg en ondersteuning 

2. Wonen en welzijn 

3. Veiligheid 

4. Leren en verbeteren van kwaliteit 

 

Randvoorwaardelijke thema’s 

1. Leiderschap, governance en management 

2. Personeelssamenstelling 

3. Gebruik van hulpbronnen 

4. Gebruik van informatie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om aan het kwaliteitskader te kunnen voldoen hebben zorgaanbieders vanaf 2019 in 

tranches extra middelen ontvangen in de vorm van een kwaliteitsbudget. Met ingang van 

2022 zijn deze zogenaamde kwaliteitsmiddelen opgenomen in het reguliere tarief. 
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Kwaliteitskader Wijkverpleging 

Het Kwaliteitskader Wijkverpleging is in 2018 opgenomen in het register van het 

Zorginstituut Nederland. Het kwaliteitskader omschrijft wat elke cliënt mag verwachten van 

wijkverpleging.  

 

Daarnaast biedt het kader inspiratie en handvatten voor zorgprofessionals en zorgaanbieders 

om de zorgverlening continue te verbeteren. Als laatste biedt het kwaliteitskader een 

uitgangspunt voor extern toezicht en voor de zorginkoop en contractering van zorg. Het 

kwaliteitskader is opgebouwd vanuit het perspectief van cliënten en beschrijft de volgende 

onderdelen: 

 

Wat heeft de cliënt te verwachten van wijkverpleging? 
• De cliënt krijgt zorg die aansluit bij wat hij/zij en haar naasten zelf kunnen; 

• De cliënt krijgt zorg die bijdraagt aan de kwaliteit van leven; 

• De cliënt krijgt zorg van zorgverleners die ze begrijpt en vertrouwt; 

• De cliënt krijgt zorg van zorgverleners die gekwalificeerd zijn; 

• De cliënt krijgt zorg van een vast en overzichtelijk team; 

• De cliënt krijgt zorg die veilig is; 

• Met de cliënt worden duidelijke, passende afspraken gemaakt en nagekomen; 

• De cliënt krijgt inzage in het zorgplan en zorgdossier. 

 

Aan welke professionele kwaliteitseisen moet wijkverpleging voldoen? 
• Wijkverpleging maakt deel uit van het lokale (zorg)netwerk; 

• De zorgverleners maken deel uit van een team; 

• De zorgverleners zijn vakbekwaam; 

• Wijkverpleging werkt volgens het cyclisch verpleegkundig proces. 

 

Aan welke organisatorische randvoorwaarden moet wijkverpleging voldoen? 

• Er moet ruimte zijn voor leren en verbeteren; 

• Wijkverpleging vergt professionele kwaliteit; 

• De competenties van het team passen op de vraag; 

• Wijkverpleging heeft verbinding met kennisontwikkeling en opleiding; 

• Wijkverpleging heeft ondersteuning van en participatie in het beleid. 

 

Kwaliteitsplan De Blije Borgh 

De Blije Borgh heeft voor 2022, in aansluiting op de plannen van 2019, 2020 en 2021, een 

kwaliteitsplan geformuleerd. In hoofdstuk 1 wordt het profiel van De Blije Borgh geschetst. 

Dit betreft naast de missie, de visie en kernwaarden ook belangrijke kerngegevens, 

waardoor inzicht wordt gegeven in de soort en omvang van de organisatie. In hoofdstuk 2 

wordt inzicht gegeven in de mate waarin De Blije Borgh voldoet aan de acht thema’s van het 

Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Hierdoor ontstaat een scherp beeld van de huidige situatie 

en wat nodig is om eventuele verbeteringen door te voeren. In hoofdstuk 3 zijn de 

ontwikkelpunten voor het jaar 2022 beschreven.  

De input voor deze ontwikkelpunten is opgehaald tijdens de diverse overleggen met het 

managementteam, de cliëntenraad, de ondernemingsraad en tijdens het werkoverleg met 

medewerkers. Medio 2021 is een audit uitgevoerd in het kader van de HKZ.  
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De hieruit naar voren gekomen minors en andere aanbevelingen zijn eveneens meegenomen 

als ontwikkelpunten.  

 

Het plan zal via de reguliere overlegstructuur in de organisatie worden besproken en ter 

instemming worden voorgelegd aan de cliëntenraad, de ondernemingsraad en de VVAR en 

ter informatie aan de raad van toezicht. Daarnaast zal het plan worden doorgesproken met 

de zorginkoper en kwaliteitsmedewerker van het VGZ Zorgkantoor. Het kwaliteitsplan zal 

worden gepubliceerd op de website. 

 

Borging van de voortgang 

Om de voortgang van het kwaliteitsplan en alle aspecten op het gebied van kwaliteit en 

veiligheid binnen De Blije Borgh te kunnen monitoren, wordt ieder kwartaal een rapportage 

Kwaliteit en Veiligheid opgesteld. Deze rapportage wordt periodiek besproken in het overleg 

Kwaliteit en Veiligheid dat in 2022 tweemaandelijks zal worden ingesteld. Het overleg 

Kwaliteit en Veiligheid wordt bijgewoond door het managementteam, de adviseur kwaliteit 

en veiligheid en de bestuurder. De kwartaalrapportage Kwaliteit en Veiligheid wordt 

verzonden naar de cliëntenraad, de ondernemingsraad, de VVAR en de commissie Kwaliteit 

en Veiligheid van de raad van toezicht. Tijdens de verschillende overlegvergaderingen staat 

de rapportage als vast agendapunt op de agenda. Middels nieuwsbrieven en tijdens 

bijeenkomsten/werkoverleggen zal (de voortgang van) het kwaliteitsplan onder de aandacht 

van medewerkers, en cliënten van De Blije Borgh worden gebracht. Door op deze manier te 

werk te gaan, wordt in ruime mate voldaan aan de PDCA-cyclus en kan er gezamenlijk 

worden gewerkt aan een continue verbetering van de zorg- en dienstverlening. 

 

  

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi_99vrnqHeAhWDK1AKHUAmCQEQjRx6BAgBEAU&url=https://www.pdcacyclus.nl/verbetermethoden/plan-do-check-act/&psig=AOvVaw3FnG_2V_bpc_lZep4Siz60&ust=1540544822365233
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1. Profiel van De Blije Borgh 

 

1.1 Missie, visie en kernwaarden 

 

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

samenleving staat en daar stevig verankerd is. De Blije Borgh wil ertoe bijdragen dat er 

voldoende faciliteiten en woonmogelijkheden zijn, zodat mensen zo lang mogelijk thuis 

kunnen blijven wonen. Deze voorzieningen kennen variatie en diversiteit. De 

keuzemogelijkheid voor de cliënt staat centraal. Indien het niet meer anders kan, willen wij 

in één van onze intramurale locaties een (t)huis bieden voor onze cliënten. 

 

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:  

• Ontmoetingscentra met verschillende activiteiten 

• Mobiele alarmering 

• Maaltijdenservice aan huis 

• Restaurants 

• Hulp bij huishouden 

• Thuiszorg in de wooncomplexen en in de wijk 

• Dagverzorging en dagbehandeling 

• Respijtzorg 

• Verblijfszorg 

• Palliatieve zorg 

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

workshops 

 

De Blije Borgh, Ambachtelijke partner in zorg- en dienstverlening in de Drechtsteden, dat is 

de missie van De Blije Borgh. Vertrouwd, Liefdevol, Ondernemend en Gastvrij (VLOG), dat 

zijn de kernwaarden waar De Blije Borgh voor staat. 

 

Vertrouwd staat voor de manier waarop wij te werk gaan: ‘professioneel en nabij’. Wij 

werken volgens de nieuwste standaarden en aantoonbare kwaliteit. Dat betekent dat de 

kennis en vaardigheden van alle medewerkers op peil zijn, dat zij deskundig zijn op hun 

niveau en op hun vakgebied. Afspraak = afspraak is hierbij vanzelfsprekend. De Blije Borgh 

is betrouwbaar als samenwerkingspartner en neemt haar maatschappelijke verantwoording 

door voortdurend met anderen in de regio te werken aan passende en kwalitatief goede 

zorg. 

 

Liefdevol uit zich in de begrippen ‘vriendelijk en mensgericht’. Wij vinden het belangrijk dat 

een cliënt zich geborgen voelt. Wij werken met betrokken medewerkers en vrijwilligers, die 

daarvoor zorgdragen. Mensgericht en situatiegericht geven wij vorm en inhoud aan het vaak 

laatste stukje van het leven van onze cliënten. 
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Ondernemend staat bij De Blije Borgh voor ‘meegaan op de golven van de tijd’, kansen zien, 

kansen krijgen en kansen nemen. De Blije Borgh neemt de kansen en ruimte die wij krijgen 

in de samenleving om zo een gezonde bedrijfsvoering en een gezonde financiële positie te 

behouden. Hiermee is de toegankelijkheid ook voor langere termijn geborgd.  

 

Gastvrij staat in De Blije Borgh in de eerste plaats voor ‘een warme uitstraling en beleving’. 

Wij staan open voor iedereen, welke achtergrond of identiteit dan ook. Wij streven er elke 

dag opnieuw naar om onze zorg- en dienstverlening uitnodigend te laten zijn. Bijvoorbeeld in 

hoe het er op onze locaties uitziet en vooral in hoe wij onze cliënten benaderen. Wij willen 

mensen welkom heten en met open armen ontvangen. 

 

Uit de missie vloeit voort dat we ‘cliëntgericht’ en ‘herkenbaar’ 'in de buurt' onze diensten 

organiseren (in en vanuit locaties). Cliëntgericht wil zeggen dat de wensen van de cliënt 

centraal staan en zijn of haar perspectief leidend is. Onze medewerkers moeten zich altijd 

bewust blijven van het perspectief van de cliënt, ook als deze het niet meer zelf kan 

vertellen. Partners, kinderen of familie van cliënten ondersteunen we eveneens in relatie tot 

de cliënt. 

 

De begeleiding, verzorging en verpleging worden verleend door medewerkers van wie wordt 

verwacht dat zij naast integriteit, deskundigheid en professionaliteit, zich laten ‘raken’ door 

de oudere mens. Medewerkers respecteren de wensen van de cliënt en nemen hun 

professionele verantwoordelijkheid voor het leveren van kwalitatief verantwoorde zorg. Onze 

cliënten mogen een correcte, beleefde en attente bejegening verwachten.  

 

1.2 Kerngegevens 

 

Locaties en zorgaanbod 

 

De Blije Borgh heeft op peildatum 1 januari 2022 de beschikking over 122 intramurale 

appartementen, waarvan 98 intramurale appartementen op hoofdlocatie De Blije Borgh en 

24 intramurale appartementen op locatie Sophiastaete. Het betreft cliënten met 

psychogeriatrische of somatische problematiek. Er zijn 47 cliënten met een Volledig Pakket 

Thuis. Deze cliënten hebben allen een verblijfsindicatie maar wonen zelfstandig in een 

appartement in de Alewijnsflat, Emmastaete of Sophiastaete.  

 

De zorgprofielmix van de cliënten met een verblijfsindicatie ziet er als volgt uit (peildatum 1 

januari 2022): 
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Op peildatum 1 januari 2022 maken 191 gebruik van de thuiszorg. 226 cliënten maken 

gebruik van huishoudelijke ondersteuning thuis en 34 cliënten bezoeken de dagverzorging. 

 

1.3 Personeelsbestand 

 

Formatieopbouw zorgteams 

Bij het opstellen van de roosters voor zorgmedewerkers van de intramurale 

etages/groepswoningen worden de normen gehanteerd conform het Kwaliteitskader 

Verpleeghuiszorg: 

 

• Tijdens de zorg en ondersteuning bij intensieve zorgmomenten (zoals opstaan, naar bed 

gaan, intake en rond het sterven) zijn altijd minimaal twee zorgverleners beschikbaar; 

• Op iedere etage/unit is gedurende de dag en avond altijd een verzorgende niveau 3 

aanwezig. In voorkomende gevallen doen de collega’s van de verschillende 

etages/groepswoningen een beroep op elkaar. In de nachtdienst is altijd minimaal één 

verzorgende niveau 3 aanwezig; 

• Tijdens de dag, avond en nacht is er op iedere etage/groepswoning altijd iemand die de 

zorgoproepen beantwoordt en hulp kan bieden. Tevens is tijdens de dag en avond altijd 

iemand in de huiskamer aanwezig of in de directe nabijheid van de huiskamer op het 

moment dat de zorgverlener elders een cliënt van de betreffende huiskamer assisteert. 

Om de aanwezige cliënten de benodigde aandacht en nabijheid te bieden, wordt ook 

dankbaar gebruikgemaakt van de aanwezigheid van vrijwilligers, mantelzorgers en 

stagiaires, waarbij de professionele verantwoordelijkheid altijd bij de zorgverleners ligt; 

Zorgprofiel Aantal cliënten

VPT 4 excl behandeling 16

VPT 5 excl behandeling 14

VPT 5 incl behandeling 1

VPT 6 excl behandeling 15

VPT 10 incl behandeling 1

Totaal VPT 47

ZZP 4 incl behandeling 1

ZZP 5 excl behandeling 1

ZZP 5 incl behandeling 77

ZZP 6 excl behandeling 1

ZZP 6 incl behandeling 26

ZZP 7 incl behandeling 8

ZZP Meerzorg 2

Totaal ZZP 116

Totaal VPT en ZZP 163
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• De zorg aan de cliënten met een Volledig Pakket Thuis wordt geleverd aan de hand van 

zorgroutes, waarbij de indicaties van de betreffende cliënten leidend zijn. Ook hier is 

altijd iemand bereikbaar die de zorgoproepen beantwoordt en hulp kan bieden; 

• Voor iedere locatie is 24/7 een BIG geregistreerde verpleegkundige aanwezig dan wel 

binnen 30 minuten ter plaatse; 

• De behandeldienst wordt geleverd door collega-zorgaanbieder Salem. De Blije Borgh kan 

altijd een beroep doen op de Specialist Ouderengeneeskunde.  

 

De formatie voor de zorgmedewerkers voor de intramurale locaties, de thuiszorg en de 

dagverzorging bedraagt op peildatum 1 januari 2022: 

 

  
 

Binnen De Blije Borgh zijn circa 280 vrijwilligers actief. Daarnaast biedt De Blije Borgh 

stageplaatsen aan veel stagiaires die een BOL-opleiding volgen. 

  

Functie Aantal Fte

Kwaliteitsverpleegkundige 3 2,78

Verpleegkundige niveau 5/6 6 4,05

Leerling verpleegkundige niveau 6 3 2,01

Verpleegkundige niveau 4 10 7,25

Leerling verpleegkundige niveau 4 9 7,02

Verzorgende niveau 3 IG 139 87,44

Leerling verzorgende niveau 3 IG 28 19,53

Helpende niveau 2 plus 7 1,99

Helpende niveau 2 45 24,24

Leerling helpende niveau 2 4 3,12

Woonbegeleider 9 6,41

Activiteitenbegeleider 3 1,9

Beweegagoog 4 3

Muziektherapeut 2 1,34

Begeleider dagverzorging 12 4,11
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2. Scan Kwaliteitskader verpleeghuiszorg en wijkverpleging 

 

Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg kent, naast de inleiding, acht thema’s die ingedeeld zijn 

in hoofdstukken waarin de gewenste inhoud, kwaliteit en de verwachtte randvoorwaarden 

voor goede verpleeghuiszorg zijn beschreven. In onderstaand hoofdstuk wordt inzicht 

gegeven in de mate waarin De Blije Borgh eind 2021 voldoet aan de acht thema’s van het 

kwaliteitskader. Hierdoor ontstaat een beeld van de huidige situatie en wat nodig is om 

eventuele verbeteringen door te voeren.  

 

2.1 Persoonsgerichte zorg en ondersteuning 

 
Zorgleefplan 

Binnen De Blije Borgh wordt binnen de intramurale locaties gewerkt met Eerst 

Verantwoordelijk Verzorgenden (EVV’er). De EVV’er is het eerste aanspreekpunt voor de 

cliënt zelf en het sociale netwerk van de cliënt. Hij/zij is verantwoordelijk voor het samen 

met de cliënt/vertegenwoordiger opstellen van het Zorgleefplan. Iedere EVV’er heeft de 

verantwoordelijkheid voor ongeveer zeven cliënten. De EVV’ers zijn allen geschoold op het 

deskundigheidsniveau 3 of hoger. Daarnaast hebben zij een vervolgtraining gevolgd om de 

taken van een EVV’er goed uit te kunnen voeren.  

 

Op de eerste dag van de opname wordt met de cliënt een concept Zorgleefplan aangemaakt. 

In de zes opvolgende weken wordt het Zorgleefplan verder aangevuld. De 

levensgeschiedenis van de cliënt wordt in het dossier opgenomen en de risico’s worden 

gesignaleerd. Tijdens een Zorgleefplanbespreking met de cliënt, de verwanten, de EVV’er en 

de Specialist Ouderengeneeskunde worden de doelen bepaald en vastgelegd, die vervolgens 

twee keer per jaar worden besproken. Op deze doelen wordt gerapporteerd. 

 

Binnen De Blije Borgh wordt zowel intramuraal als in de thuiszorg gewerkt met een digitaal 

zorgdossier. Hierbij werd in het verleden gebruik gemaakt van het Elektronische Cliënten 

Dossier (ECD) van PlanCare. Eind 2020 heeft de nieuwe eigenaar van PlanCare aangegeven 

op termijn te willen stoppen met het ECD. Naar aanleiding van deze aankondiging heeft De 

Blije Borgh besloten over te stappen op het ECD van ONS-Nedap. Medio 2021 zijn alle 

dossiers uit PlanCare naar ONS-Nedap overgezet, waarbij tevens alle medewerkers zijn 

geschoold. Deze omzetting heeft de gebruikelijke ‘kinderziektes’ met zich meegebracht. He t 

jaar 2022 zal vooral in het teken staan van een verdere implementatie van ONS-Nedap voor 

wat betreft de dossiers inclusief alle mogelijkheden die het nieuwe dossiers biedt. In 2022 

zal tevens een interne audit plaatsvinden op de zorgdossiers om te kijken of het methodisch 

werken binnen De Blije Borgh in het nieuwe dossier geborgd is.  

 

Behandeling 

Bijna alle intramurale cliënten van De Blije Borgh (op twee na) hebben een indicatie inclusief 

behandeling. Deze cliënten ontvangen multidisciplinaire zorg en behandeling gericht op de 

somatische en psychogeriatrische problematiek. Binnen De Blije Borgh worden de 

behandelaars geleverd door collega-zorginstelling Salem. Dit betreft naast de Specialist 

Ouderengeneeskunde, een psycholoog, ergotherapeut, fysiotherapeut en logopedist. 
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Daarnaast zijn er beweegcoaches en twee muziektherapeuten, die in dienst zijn van De Blije 

Borgh. De behandeldienst rapporteert in Ons-Nedap in het dossier van de cliënt. 

 

De psycholoog heeft een belangrijke taak bij het opstellen van benaderingsplannen voor alle 

cliënten met moeilijk verstaanbaar gedrag. De benaderingsplannen worden besproken en 

geëvalueerd in de omgangsoverleggen met zorgmedewerkers, waardoor zij handvatten 

krijgen om cliënten persoonsgericht te benaderen.  

De benaderingsplannen zijn in 2021 opnieuw beoordeeld conform een nieuwe methodiek. 

Afhankelijk van de ernst van de gedragsproblematiek wordt het Centrum voor Consultatie en 

Expertise (CCE) ingeschakeld. In 2021 is het CCE een aantal maal ingeschakeld, waarna De 

Blije Borgh een toezegging heeft gekregen voor het leveren van ‘meerzorg’ aan de 

betreffende cliënten. 

 

De Blije Borgh heeft voor de tandzorg voor cliënten met een indicatie voor behandeling een 

contract met MondzorgPlus. 

 

In de thuiszorg en bij cliënten met een Volledig Pakket Thuis en Modulair Pakket Thuis is de 

eigen huisarts de hoofdbehandelaar. De Blije Borgh heeft een goede samenwerking met de 

verschillende huisartsen uit Hendrik-Ido-Ambacht. 

 

Volledig Pakket Thuis 

In het kader van het overheidsbeleid ‘de juiste zorg op de juiste plek’, levert De Blije Borgh 

steeds vaker verpleeghuiszorg thuis in de diverse woongebouwen in de vorm van een 

Volledig Pakket Thuis (VPT). Cliënten hoeven hierdoor niet te verhuizen naar een 

verpleeghuis en behouden eigen regie. Zwaardere zorg wordt hierdoor zoveel mogelijk 

voorkomen. Dit past ook bij het beleid van het zorgkantoor die de levering van VPT’s 

stimuleert. Eind 2021 heeft een analyse plaatsgevonden van de geleverde zorg en 

dienstverlening binnen het VPT. Op basis van deze analyse is geconstateerd dat een (groot) 

deel van de geleverde zorg- en dienstverlening niet past binnen de indicatie, waardoor het 

product niet geleverd kan worden binnen het beschikbare budget. In 2021 is een project 

gestart waarbij de inhoud van het product VPT goed wordt beschreven in aansluiting op de 

geldende beleidsregels.  

 

2.2 Wonen en welzijn 

 

Wonen 

De Blije Borgh beschikt in het totaal over 122 intramurale plaatsen, waarvan 32 woningen 

voor cliënten met somatische problematiek en 32 woningen voor cliënten met lichte 

psychogeriatrische problematiek. Deze woningen beschikken over een grote woonleefruimte 

met individueel sanitair. De woningen zijn 3 jaar geleden gerenoveerd. De woningen zijn 

gesitueerd rondom een grote binnenruimte, waardoor er veel ruimte is om elkaar te 

ontmoeten.  

 

Daarnaast zijn er 10 groepswoningen voor cliënten met psychogeriatrische problematiek. Per 

groepswoning wonen 6 of 7 cliënten, waarbij iedere cliënt de beschikking heeft over een 

eigen zit-slaapkamer. In iedere woning is een gezamenlijke huiskamer en zijn er 
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gezamenlijke sanitaire voorzieningen. De Blije Borgh beschikt over 2 respijtbedden voor 

cliënten met PG-problematiek en 1 respijtbed voor cliënten met somatische problematiek.  

 

Welzijn 

De Blije Borgh heeft een welzijnsteam met activiteitenbegeleiders en beweegcoaches. Het 

welzijnsteam draagt zorg voor een activiteitenprogramma. Het activiteitenprogramma wordt 

wekelijks gedeeld met cliënten, familie en verwanten. Naast het welzijnsteam is per 

etage/groepswoning een aandachtsvelder welzijn aangesteld, waardoor ook binnen de 

etage/groepswoning aandacht is voor het welzijn van de cliënten.  

 

De Blije Borgh werkt met veel vrijwilligers samen, die georganiseerd zijn binnen de stichting 

De Blije Borgh Vrijwilligers. De bestuurder van De Blije Borgh is ook bestuurslid van deze 

stichting. Intramuraal zijn per afdeling dagelijks twee ondersteunende vrijwilligers aanwezig, 

die helpen met het schenken van koffie en thee en met welzijnsactiviteiten op verschillende 

momenten van de dag.  

 

De Blije Borgh heeft de beschikking over een eigen bus die wordt bestuurd door vrijwilligers. 

Deze bus wordt vooral ingezet om thuiswonende cliënten van en naar de dagbesteding te 

vervoeren.  

Vanwege de corona-situatie is het aantal (actieve) vrijwilligers gedaald van 350 naar circa 

280 en is de verbinding wat verminderd. In 2022 willen we graag de verbinding met de 

vrijwilligers weer versterken om ze goed te faciliteren en zo een optimale inzet voor onze 

cliënten te bewerkstelligen. 

 

Geestelijk verzorger 

Voor cliënten die hechten aan de naleving van de kerkelijke waarden en normen is er een 

geestelijk verzorger die diensten organiseert en cliënten bezoekt.  

 

Syndion 

Via een samenwerking met Syndion (een organisatie voor mensen met een licht 

verstandelijke beperking) worden cliënten van Syndion ingezet om hand- en spandiensten te 

verrichten op de groepswoningen en etages, in de keuken en op de administratie. Zij worden 

hierbij begeleid door een medewerker van Syndion.  

 

2.3 Veiligheid 

 

Indicatoren basisveiligheid verpleeghuiszorg 

Zorgverleners hebben de verantwoordelijkheid om in hun dagelijkse praktijk, samen met 

collega’s continu aan de verbetering van de zorg te werken. Eén van de hulpmiddelen hierbij 

is regelmatig metingen te doen. De uitslag van deze metingen brengt in teams het gesprek 

op gang: wat vertelt deze uitkomst? Herkennen we deze uitslag? Zien we een trend? Vinden 

we het goed genoeg of gaan we actie ondernemen? Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg 

heeft zes thema’s benoemd die belangrijk zijn voo r de veiligheid van cliënten: decubitus, 

advance care planning, medicatieveiligheid, gemotiveerd omgaan met vrijheidsbeperking, 

continentie en aandacht voor eten en drinken.  
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De overheid heeft drie verplichte indicatoren basisveiligheid benoemd: ‘Advance Care 

Planning’ (ACP), ‘bespreken medicatiefouten in het team’ en ‘aandacht voor eten en drinken’. 

Daarnaast moeten er minimaal twee keuze-indicatoren gekozen worden.  

 

De Blije Borgh heeft hierbij in 2021 de keuze gemaakt voor de indicatoren: decubitus en 

bespreking van decubitus in de werkoverleggen. In 2022 zullen, in overleg met de 

cliëntenraad, dezelfde indicatoren worden gemonitord. De keuze om decubituspreventie te 

meten wordt vooral ingegeven door de behoefte om het ingezette wondbeleid met de 

wondverpleegkundige te evalueren. Door weer deze indicator te meten ontstaat 

trendinformatie over het preventiebeleid van De Blije Borgh.  

 

 

Decubituspreventie/wondpreventie 

De Blije Borgh heeft op iedere etage/team een aandachtsvelder wondzorg. In het totaal zijn 

er negen tot tien aandachtsvelders wondzorg, intra- en extramuraal. De aandachtsvelders 

wondzorg krijgen allemaal een basistraining wondzorg. In 2021 is deze training in verband 

met corona niet doorgegaan. In 2022 zal dit weer worden opgepakt. De aandachtsvelders 

wondzorg worden inhoudelijk aangestuurd door de wondverpleegkundige, die in september 

2021 haar opleiding heeft afgerond. De samenwerking rondom de wondzorg gaat goed via 

onder meer de app en het sturen van foto’s. De aanwezigheid van decubitus vormt een vast 

onderdeel van de risicosignaleringslijst in het zorgdossier. 

 

Medicatieveiligheid 

Voor het delen van medicatie werkt De Blije Borgh met het Baxtersysteem in de vorm van 

een medicatierol per cliënt. De medicatierol wordt samengesteld door de apotheek en bevat 



             

Kwaliteitsplan 2022 De Blije Borgh   

                                                                                                                                                                                       
14 

 

zakjes waarin geneesmiddelen zijn verdeeld in eenheden per tijdstip van toediening. Niet alle 

medicatie kan worden verpakt in een medicatierol. Deze medicatie wordt door de apotheek 

los bijgeleverd en op de afdeling bewaard in persoonlijke medicijnbakken. Voor iedere cliënt 

is een BEM-code (Beoordeling Eigen beheer Medicatie) in het zorgdossier vastgelegd. 

Medicatie wordt alleen gedeeld door medewerkers met het deskundigheidsniveau 3 IG of 

hoger. Bij risicovolle medicatie wordt altijd een dubbele handtekening gezet. Medewerkers 

met het deskundigheidsniveau 2 hebben een training gehad om indien nodig de tweede 

handtekening te kunnen zetten. In de thuiszorg wordt gewerkt met medewerkers met het 

deskundigheidsniveau 2 plus. Deze medewerkers hebben de scholing medicatiedelen met 

succes doorlopen en mogen dus medicatie delen.  

 

Om het aantal medicatiefouten te beperken wordt in 2022 overgegaan op het digitaal 

medicatiesysteem van Medimo. Elke zorgmedewerker wordt geschoold in deze nieuwe 

manier van medicatiedelen en registreren, deels via een e-learning en deels in de praktijk.  

 

Bij iedere cliënt wordt tijdens de ‘grote visite’ het hele zorgdossier inclusief de 

voorgeschreven medicatie doorgenomen door de EVV’er en de Specialist 

Ouderengeneeskunde (SO). Daarnaast vindt er twee keer per jaar een medicatiereview 

plaats in aanwezigheid van de SO en apotheker. 

 

Veilig incidenten melden 

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) verplicht de zorgaanbieder om 

verantwoorde zorg te bieden. Veilig incidenten melden (VIM) wordt gezien als een integraal 

onderdeel van de organisatie en is een belangrijk instrument ter bewaking van de kwaliteit 

van zorgverlening. Medewerkers zijn verplicht incidenten te melden. Binnen De Blije Borgh 

gebeurt dit ook. Elke gezamenlijke woning c.q. etage heeft een  MIC-aandachtsvelder. De 

MIC-meldingen staan als vast agendapunt op diverse werkoverleggen, net als de Meldingen 

Incidenten Medewerkers (MIM), de arbeidsomstandigheden en de werkdruk.  

 

Binnen De Blije Borgh is een MIC-commissie actief. Deze commissie bestaat uit vier tot vijf 

medewerkers, de adviseur kwaliteit en veiligheid en de preventiemedewerker als belangrijke 

schakel tussen de MIC- en MIM-meldingen en arbeidsomstandigheden. De commissie komt 

eens per kwartaal bij elkaar, waarbij per kwartaal een analyse wordt gemaakt van de 

gemelde incidenten. Deze analyse wordt besproken in het MT en in diverse werkoverleggen. 

In 2022 zal gekeken worden of een verdere verdiepingsslag gemaakt kan worden in de 

analyse in de vorm van een trendanalyse en het zoeken naar basisoorzaken, waardoor we 

beter in staat zijn te leren van gemelde incidenten en op basis hiervan verbeteringen door 

kunnen voeren.  

  

Risicosignalering  

Binnen De Blije Borgh wordt het beleid gehanteerd, dat voor iedere cliënt minimaal twee 

keer per jaar een vragenlijst moet worden ingevuld om gezondheidsrisico’s in kaart te 

brengen. Deze zogenaamde risicosignalering wordt uitgevoerd bij opname, halfjaarlijks 

tijdens het multidisciplinair overleg of bij een verandering van de zorgvraag. Met behulp van 

de vragenlijst worden de volgende risico’s in kaart gebracht: valrisico, mondzorg, 

huidletsel/decubitus, voeding, depressie, pijn en beoordeling medicatie.  
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Wet zorg en dwang 

Op grond van de Wet zorg en dwang (Wzd) mag per 2020 bij cliënten met 

psychogeriatrische problematiek geen onvrijwillige zorg ingezet worden, tenzij het echt niet 

anders kan. De Wzd benoemt negen categorieën onvrijwillige zorg. Voor zes van de negen 

categorieën geldt dat alleen sprake is van onvrijwillige zorg indien een cliënt en/of de 

vertegenwoordiger van de cliënt niet instemt met de zorg. Bij drie categorieën is conform de 

Wzd altijd sprake van onvrijwillige zorg ook al stemmen zowel de cliënt als de 

vertegenwoordiger in met deze zorg. Het betreft hier beperking van bewegingsvrijheid, 

insluiting en het gebruik van gedrag beïnvloedende medicatie buiten de richtlijnen van 

Verenso. Op het moment dat onvrijwillige zorg wordt ingezet dient een stappenplan te 

worden doorlopen, waardoor er voortdurend zorgvuldig gekeken wordt of de onvrijwillige 

zorg niet kan worden afgebouwd.  

 

In de zomer van 2021 is het beleidsdocument Wet zorg en dwang binnen De Blije Borgh 

geactualiseerd. De Wzd-functionaris is een Specialist Ouderengeneeskundige van Salem. 

Daarnaast is een externe cliëntvertrouwenspersoon Wzd beschikbaar.  

In 2022 zal gekeken worden of de Wzd-overleggen gecombineerd kunnen worden met 

gedragsoverleggen. Daarnaast zal in 2022 het beleidsdocument wederom worden herzien 

naar aanleiding van de onlangs vastgestelde reparatiewet. Aan de hand van een interne 

audit zal gekeken worden of alle rollen goed belegd zijn en of de dossiervoering in het kader 

van de Wet op orde is. In 2022 zal tevens een besluit worden genomen over de 

implementatie van de Wzd in de thuiszorg. 

 

Indicatoren wijkverpleging 

In verband met het Kwaliteitskader wijkverpleging moeten zorgorganisaties in 2022 een 

tweetal kwaliteitsindicatoren meten: ongeplande ziekenhuisbezoeken en belastbaarheid 

mantelzorg. De meetperiode loopt van 1 maart tot en met 30 september 2021.  

Daarnaast moeten thuiszorgaanbieders de cliënttevredenheid meten met behulp van de 

PREM (Patiënt Reported Experience Measure). De meetperiode van de PREM loopt van 

september tot en met december 2022. 

 

Bedrijfshulpverlening (BHV) 

Binnen De Blije Borgh is de BHV in voldoende mate georganiseerd. Er zijn drie ploegleiders 

opgeleid, die bij een calamiteit de leiding nemen en de aanwezige BHV’ers aansturen. Alle 

verzorgenden en verpleegkundigen zijn opgeleid tot BHV’er.  

In 2022 zal gekeken worden of ook de helpenden geschoold moeten worden, zodat ook zij 

weten wat zij moeten doen tijdens een calamiteit. In 2022 zal het BHV-plan worden 

geactualiseerd. In 2020 en 2021 hebben in verband met de pandemie geen 

ontruimingsoefeningen plaatsgevonden. In 2022 zullen de ontruimingsoefeningen op een 

alternatieve manier worden aangeboden middels table-top ontruimingsoefeningen per team. 

Een table-top ontruimingsoefening is een veilige interactieve vorm van oefenen als serieuze 

voorbereiding op een daadwerkelijke ontruiming. Door deze training worden deelnemers 

bewust van hun verantwoordelijkheden om op een snelle en efficiënte manier een verdieping 

en/of gebouw te ontruimen.  
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RI&E 

In 2021 is in samenspraak met de ondernemingsraad een Risico-inventarisatie en Evaluatie 

(RI&E) uitgevoerd. Op basis hiervan is een plan van aanpak beschreven dat in 2022 zal 

worden vastgesteld en uitgevoerd. 

 

Fysieke veiligheid 

Bij de ingang van de hoofdlocatie is een receptiebalie welke dagelijks (met uitzondering van 

het weekend) van 8.00 uur tot 16.30 uur door een receptiemedewerker bemenst is. De open 

toegankelijkheid van het pand ’s avonds en in de weekenden als er geen receptie 

medewerker aanwezig is, is een punt van aandacht. Dit wordt ook zo ervaren door de leden 

van de cliëntenraad. In 2022 zal gekeken worden welke oplossingen mogelijk zijn om het 

gevoel van onveiligheid weg te nemen.  

 

2.4 Leren en verbeteren van kwaliteit 

 

Algemeen 

De Blije Borgh stelt jaarlijks een kwaliteitsplan op conform de vereisten zoals beschreven in 

het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg en Wijkverpleging. De Blije Borgh schrijft jaarlijks  

vόόr 1 juli een kwaliteitsverslag, dat wordt gepubliceerd op de eigen website en op de 

openbare database van Zorginstituut Nederland. 

 

Jaarlijks wordt het kwaliteitsplan vóór 31 december van het lopende jaar aangepast op basis 

van het kwaliteitsverslag, zodat er een cyclus van leren en verbeteren ontstaat. In 2021 is dit 

niet gelukt, onder meer vanwege de bestuurswissel (uitstel tot 31 januari 2022).  

De Blije Borgh werkt met het HKZ-kwaliteitssysteem en is in het bezit van het HKZ-keurmerk.  

 

Lerend netwerk 

De Blije Borgh is aangesloten bij het lerend netwerk Care4Q. Het lerend netwerk bestaat uit 

vier gelijksoortige zorginstellingen: Zorgwaard, PZC Dordrecht, Waardeburgh en De Blije 

Borgh. De samenwerkende organisaties in Care4Q hebben in 2021 besloten om het netwerk 

een andere invulling te geven. Dit omdat de feitelijke situatie is gewijzigd en de activiteiten 

deels zijn gestaakt door bestuurswisselingen in Waardeburgh, PZC Dordrecht, De Blije Borgh 

en door de pandemie. Daarnaast is de omgeving op het gebied van samenwerking sterk in 

beweging. In 2022 zal de samenwerking binnen het lerend netwerk weer worden 

geïntensiveerd. 

 

De Blije Borgh maakt onderdeel uit van de V&V bestuurstafel: De alliantie Waardenland. 

Binnen de Alliantie Waardenland worden in gezamenlijkheid projecten opgepakt op drie 

actielijnen: arbeidsmarkt, wonen en zorg en innovatie en data. De projecten worden 

gefinancierd met behulp van de transitiemiddelen, zijnde 4,2% van het beschikbare Wlz-

budget. 

 

Kwaliteitsmanagementsysteem 

De Blije Borgh werkt met het HKZ-kwaliteitssysteem en is in het bezit van het HKZ-keurmerk. 

In juni 2021 heeft een HKZ-audit plaatsgevonden, waarbij de auditors vijf minors hebben 

afgegeven. Het betreft de volgende minors: 
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1) De jaarplannen van de verschillende bedrijfsonderdelen dienen SMART te worden 

geformuleerd; 

2) Bij alle grotere projecten dient een risicoanalyse te worden verricht en in het projectplan 

te worden opgenomen; 

3) De visie voor de facilitaire organisatie dient opnieuw te worden bekeken, waarbij ook 

aandacht moet zijn voor het proces van inkoop; 

4) Het documenten en contractbeheer dient te worden geactualiseerd. De contracten 

dienen tevens te worden voorzien van gemaakte kwaliteitsafspraken;  

5) De procedure voor inkoop dient te worden geactualiseerd inclusief de daarbij behorende 

leveranciersbeoordelingen. 

 

Kwaliteitsdocumentatiesysteem 

Om informatie en documenten te beheren en gestructureerd te ontsluiten wordt 

gebruikgemaakt van een kwaliteitsdocumentatiesysteem DOX. Dit heeft wel een update 

nodig ten aanzien van de actualiteit van diverse stukken en daarnaast is de vindbaarheid van 

de informatie niet optimaal. In 2022 zal een plan van aanpak worden opgesteld om de 

documenten te actualiseren en de toegankelijkheid van DOX te verbeteren.  

 

Deskundigheidsbevordering 

In 2021 hebben ondanks de coronapandemie een groot deel van de scholingen doorgang 

kunnen vinden. Dit betreft o.a. de verplichte scholingen voor de EVV’ers, de scholingen voor 

Gespecialiseerde Verzorgende Psychogeriatrie, BHV scholingen, de scholingen tot 

ergocoaches, scholingen in het kader van de Wet zorg en dwang, scholingen voor 

werkbegeleiders en de verplichte BIG-scholingen.  

Daarnaast volgen binnen De Blije Borgh 47 leerlingen een BBL-scholing voor 

deskundigheidsniveau 2, 3 en 4 en drie medewerkers volgen de opleiding tot HBO-

Verpleegkundige. Binnen De Blije Borgh zijn gedurende het jaar veel stagiaires actief die een 

BOL-opleiding volgen.  

 

Om de kennis over psychogeriatrie te verhogen heeft De Blije Borgh de keuze gemaakt 

binnen elk team te gaan werken met Gespecialiseerde Verzorgenden Psychogeriatrie. 

Inmiddels zijn negen GVP’ers opgeleid, waarvan er eind 2021 drie extramuraal werken.  

In 2022 zullen nogmaals zes medewerkers worden opgeleid tot GVP’er, waardoor op iedere 

etage en op iedere woongroep een GVP’er beschikbaar is. De GVP’ers worden inhoudelijk 

aangestuurd door een verpleegkundige gerontologie-geriatrie (niveau 6), waardoor de kennis 

up-to-date blijft.  

 

Binnen De Blije Borgh wordt gebruikgemaakt van het Leermanagementsysteem LearnLinq, 

het nieuwe leerplatform van Noordhoff. Dit systeem werkt vooralsnog niet goed. In 2022 zal 

worden gekeken om het systeem beter toegankelijk te maken. Begin 2022 zal tevens het 

nieuwe opleidingsjaarplan worden vastgesteld.  

 

2.5 Leiderschap, governance en management 

 

Binnen De Blije Borgh wordt gewerkt volgens de Zorgbrede Governancecode. De 

Governancecode is in 2022 herzien. In de eerste helft van 2022 zal worden getoetst in 
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hoeverre De Blije Borgh voldoet aan de eisen van deze herziene code. In juli 2021 is de Wet 

bestuur en toezicht rechtspersonen in werking getreden. In 2022 zal een toets plaatsvinden 

in hoeverre De Blije Borgh voldoet aan de eisen van deze wet. Met ingang van 1 januari 

2022 is de Wet toetreding zorgaanbieders van kracht. Deze wet vervangt de Wet toelating 

zorginstellingen. In 2022 zal worden getoetst in hoeverre De Blije Borgh voldoet aan de 

eisen van deze nieuwe Wet. 

 

De Blije Borgh heeft de professionele inbreng in haar beleid geborgd doordat de 

zorgmanagers en de bestuurder een verpleegkundige achtergrond hebben. Zowel de 

managers als de bestuurder lopen periodiek over de afdelingen of gaan langs bij de 

thuiszorg om op die manier voeling te houden met zowel de medewerkers en de cliënten. De 

professionele inbreng is tevens geborgd door de aanstelling van een Verpleegkundige en 

Verzorgende AdviesRaad (VVAR). Hierin hebben naast de kwaliteitsverpleegkundigen tevens 

twee verzorgenden zitting.  

 

2.6 Personeelssamenstelling 

 

In hoofdstuk 1 is uitleg gegeven over de wijze waarop De Blije Borgh invulling heeft gegeven 

aan de normen voor de personele inzet. 

 

Organisatiestructuur 

In de huidige structuur wordt gewerkt met vier zorgmanagers: twee zorgmanagers voor de 

thuiszorg en twee zorgmanagers voor alle intramurale etages en woongroepen.  

De zorgmanagers ervaren een hoge werkdruk vanwege de grote span of control. Door het 

vertrek van zorgmanagers zijn een aantal interim-managers aangetrokken. In de eerste helft 

van 2022 dient een keuze gemaakt te worden voor de organisatiestructuur en de inzet van 

de verschillende staffuncties. 

 

2.7 Gebruik van hulpbronnen 

 

Technologische hulpbronnen 

De Blije Borgh heeft haar ICT volledig geoutsourcet aan het bedrijf Altronics, waardoor de 

kennis over ICT altijd up-to-date is.  

In 2022 worden voorbereiding getroffen om volledig in de cloud te gaan werken op basis van 

Office 365. 

Alle zorgmedewerkers werken intra- en extramuraal met het digitale zorgdossier van ONS- 

Nedap. Vanaf medio 2022 krijgen cliënten en mantelzorgers inzage in het dossier via Caren. 

In de eerste fase zullen de zorgplannen alleen gelezen kunnen worden, waarna cliënten 

en/of familie in de tweede fase via Caren ook kunnen communiceren met zorgmedewerkers.  

 

De hoofdlocatie beschikt over een redelijk dekkend wifi-netwerk. De interne bereikbaarheid 

van medewerkers en alarmering is geregeld middels dect-telefoons. Alle cliënten hebben in 

het appartement de beschikking over personenalarmering. Bij cliënten met een verhoogd 

risico op vallen of dwalen wordt gebruikgemaakt van bewegingssensoren met inachtneming 

van de wettelijke bepalingen in de Wet zorg en dwang.  
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In het kader van de AVG heeft De Blije Borgh een privacyreglement. Het reglement zal in 

2022 worden geactualiseerd, waarbij ook de overige wettelijke vereisten in het kader van de 

AVG zullen worden opgepakt.  

Voor het verlenen van zorg wordt gebruikgemaakt van de benodigde hulpmiddelen, 

waaronder tilhulpmiddelen. Genoemde tilhulpmiddelen worden jaarlijks gecontroleerd en 

indien nodig gerepareerd.  

 

Financiën en administratieve organisatie 

In 2021 wordt een negatief resultaat behaald mede als gevolg van de coronacrisis en de 

inzet van veel interim-managers/staffunctionarissen als gevolg van verloop onder de vaste 

medewerkers. Voor 2022 is een begroting opgesteld met een positief resultaat. Om tijdig bij 

te kunnen sturen zal maandelijks een managementrapportage worden opgesteld met een 

overzicht van het resultaat tot dan toe met een prognose voor het hele jaar.  

 

Eind 2021 heeft een interimcontrole plaatsgevonden door een externe accountant. De 

aanbevelingen uit deze controle zullen in 2022 worden opgepakt, waarbij de voortgang als 

vast agendapunt op de vergadering van de auditcommissie financiën van de raad van 

toezicht wordt geplaatst. 

 

2.8 Gebruik van informatie 

 

Meten van tevredenheid cliënten  

Om de ervaringen van cliënten en/of vertegenwoordigers van De Blije Borgh te kunnen 

meten wordt er jaarlijks een enquête uitgezet in afstemming met de cliëntenraad via 

Zorgkaart Nederland voor de Wlz-cliënten en de PREM voor de cliënten in de thuiszorg. 

 

Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) 

Het laatste MTO is uitgevoerd in 2020. Uit dit MTO kwamen de volgende aandachtspunten 

naar voren: de werkdruk/werkbelasting en de rol van de leidinggevenden bij het bieden van 

voldoende veiligheid. Beide punten worden als vast agendapunt in verschillende 

werkoverleggen aan de orde gesteld. In het najaar van 2022 zal opnieuw een MTO worden 

uitgevoerd via ActiZ. 
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3. Leren en verbeteren 

 

3.1 Persoonsgerichte zorg 

 

Acties Opmerking 
1. ECD ONS - Nedap  

 

 

 

 

 

2. Volledige Pakket Thuis 

 

 

1. In 2022 zal een verdere implementatie 

plaatsvinden van het ECD Ons-Nedap. Er zal een 

applicatiebeheerder worden aangesteld. 

Daarnaast zal een interne audit worden 

uitgevoerd naar de volledigheid van de dossiers. 

 

2. In 2022 zal de inhoud van het Volledige Pakket 

Thuis nader worden uitgewerkt op basis van de 

geldende beleidsregels en passend binnen de 

budgettaire kaders. Daarnaast zullen de in- en 

exclusiecriteria duidelijk worden beschreven. 

 

3.2 Wonen en welzijn 

 

Acties Opmerking 
1. Vrijwilligers  

 

 

 

 

2. Veiligheid in de gebouwen 

 

 

 

 

 

3. Zinvolle dagbesteding 

 

 

 

4. Familieparticipatie 

 

1. Vanwege de corona pandemie is het aantal 

vrijwilligers gedaald. In 2022 zal er meer 

aandacht zijn voor het binden en boeien van 

vrijwilligers 
 

2. In 2022 zal onderzocht worden hoe in de 

avonduren en in de weekenden de 

toegangsdeur tot De Blije Borgh kan worden 

afgesloten, zonder daarbij te veel druk te 

leggen op de verzorgenden.  

 

3. In 2022 zal gekeken worden hoe het 

dagbestedingsprogramma persoonsgerichter 

kan worden gemaakt. 

 

4. In 2022 zal cliënt en/of familie worden 

uitgenodigd voor ieder MDO. 

In 2022 wordt Caren zorg geïmplementeerd, 

waardoor familie (in overleg met de cliënt) kan 

meelezen in het dossier. 

 

3.3 Veiligheid 

 

Acties Opmerking 

1. Indicatoren basisveiligheid 

 

 

 

 

2. Medicatieveiligheid 

 

 

1. In overleg met de CR zal een keuze gemaakt 

worden voor de keuze-indicatoren. In februari 

zullen de metingen met betrekking tot de 

indicatoren basisveiligheid worden uitgevoerd.  

 

2. In 2022 zal het digitale medicatiedistributie en 

registratiesysteem Medimo worden ingevoerd. 

Alle medewerkers, die medicatie mogen delen 
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3. Analyse MIC-meldingen in de MIC-commissie 

 

 

 

 

 

4. Wet zorg en dwang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Verplichte meting indicatoren wijkverpleging 

 

 

 

 

 

6. Bedrijfshulpverlening 

 

 

 

 

7. RI&E 

 

 

zullen worden geschoold in de nieuwe digitale 

manier van werken. In juni zal een audit 

worden uitgevoerd op het gebied van de 

medicatieveiligheid. 

 

3. Bij het analyseren van de MIC-meldingen zal 

meer aandacht zijn voor de trends in de 

meldingen en in de basisoorzaken, op basis 

waarvan gerichte aanbevelingen gedaan 

kunnen worden. 

 

4. In 2022 zullen we het beleid rondom de Wet 

zorg en dwang evalueren en actualiseren 

inclusief de reparatiewet. Daarnaast zal een 

audit worden uitgevoerd op de registratie van 

de het stappenplan in het zorgdossier.  

 

In 2022 zal een besluit worden genomen of 

DBB ook onvrijwillige zorg wil kunnen 

toepassen in de thuiszorg. 

 

In juni 2022 en december 2022 worden de 

halfjaarlijkse verplichte registraties aangeleverd 

aan de inspectie na instemming van de CR. 

 

5. Gedurende het hele jaar wordt in de thuiszorg 

het aantal acute ziekenhuisopnames gemeten 

door Mediquest. Daarnaast zullen de dossiers 

in de thuiszorg worden aangevuld met het 

item: belastbaarheid mantelzorg 

 

6. In 2022 zal het BHV-plan worden 

geactualiseerd. Daarnaast zullen er table-top 

ontruimingsoefeningen worden georganiseerd 

per team. 

 

7. In 2022 zal het opgestelde plan van aanpak 

RI&E worden vastgesteld en worden 

uitgevoerd. 

 

3.4 Leren en verbeteren van kwaliteit 

 

Acties Opmerking 
1.  Kwaliteitsverslag 2021 

 

 

 

 

2. Lerend netwerk 

 

 

3. Minors HKZ 

 

 

 

 

1. Voor 1 juli zal het kwaliteitsverslag 2021 

worden geschreven en ter instemming worden 

voorgelegd aan de CR, OR, VVAR en ter 

informatie aan de raad van toezicht. 

 

2. De samenwerking met het lerend netwerk zal 

weer worden opgepakt 

 

3. In 2022 zullen de 5 minors vanuit de HKZ-audit 

worden opgepakt: 

- smart jaarplannen 

- risicoanalyse bij grote projecten 

- visie facilitair bedrijf 
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4. Kwaliteitsdocumentatiesysteem DOX 

 

 

 

 

 

5. Learnlinq 

 

 

 

 

6. Opleidingen 

 

 

7. Intern auditplan 

 

- formuleren inkoopbeleid 

- opstarten leveranciersbeoordelingen 

 

4. In 2022 zal een plan van aanpak worden 

opgesteld om de documenten in DOX te 

actualiseren. Tevens zal gekeken worden om 

de toegankelijkheid van het systeem te 

verbeteren. 

 

5. In 2022 zal het leerplatform Learnlinq beter 

toegankelijk worden gemaakt. Daarnaast 

worden de opleidingsgegevens van individuele 

medewerkers geactualiseerd.  

 

6. In het eerste kwartaal van 2022 zal het 

opleidingsplan definitief worden vastgesteld. 

 

7. In het eerste kwartaal van 2022 zal het interne 

auditplan definitief worden opgesteld. 

 

3.5 Leiderschap, governance en management 

 

Acties Opmerking 
1. Herziene Governancecode 2022 

 

 

2. Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (Wbtr) 

 

 

3. Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) 

 

 

4. Klachtenregeling cliënten 

 

 

 

5. Zorgleveringsovereenkomsten cliënten 

1. In 2022 zal worden getoetst of DBB voldoet 

aan de herziene Governancecode. 

 

2. In 2022 zal worden getoetst of DBB voldoet 

aan de eisen van de Wbtr. 

 

3. In 2022 zal worden getoetst of DBB voldoet 

aan de eisen van de Wtza. 

 

4. In 2022 zal de klachtenregeling worden 

getoetst aan de eisen van de Wkkgz en de 

Wzd. 

 

5. In 2022 zullen de geactualiseerde 

zorgleveringsovereenkomsten van ActiZ 

worden ingevoerd. 

 

3.6 Personeel(samenstelling) 

 

Acties Opmerking 
1. Formatieplaatsenplan (FPP) 

 

 

 

2. Organogram 

 

 

 

 

1.    In 2022 zal een FPP worden opgesteld, 

waardoor er beter zicht is op (het ontstaan 

van) vacatures. 

 

2. In 2022 zal een besluit worden genomen over 

de inrichting van de organisatie met 

instemming van de CR, OR en goedkeuring 

van de RvT. Daarna zal de nieuwe structuur 

worden geïmplementeerd. 
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3.7 Gebruik van hulpbronnen 

 

Acties Opmerking 
1. ICT 

 

 

2. AVG 

 

 

 

 

 

3. KIK-V 

 

 

 

 

4. Financiën en administratie 

 

 

 

 

 

1. In 2022 zal de ICT in de Cloud worden 

gebracht.  

 

2. In 2022 zal het privacyreglement worden 

geëvalueerd, een verwerkingsregister worden 

opgesteld en de Verwerkersovereenkomsten 

worden geëvalueerd en een functionaris 

gegevensbescherming worden aangesteld. 

 

3. In 2022 zal het programma KIK-V worden 

geïnstalleerd, waardoor kwaliteitsinformatie 

efficiënter kan worden aangeleverd aan de 

verschillende partijen. 

 

4. In 2022 wordt de methode van begroten 

nader geanalyseerd. Tevens wordt de 

managementrapportage geactualiseerd, 

waardoor inzicht wordt verkregen in de 

resultaten per segment inclusief een 

voortschrijdende prognose. Tevens wordt een 

voortgangsrapportage opgesteld voor MT en 

RvT naar aanleiding van de aanbevelingen van 

de accountant. 

 

 

3.8 Gebruik van informatie 

 

Acties Opmerking 
1. Meten van de cliënttevredenheid 

 

 

 

 

 

2. Meten van medewerkerstevredenheid 

 

 

1. In 2022 zal de clienttevredenheid voor cliënten 

met een ZZP en VPT worden uitgevoerd via 

Zorgkaart Nederland. Voor de cliënten van de 

thuiszorg zal het tevredenheidsonderzoek 

worden uitgevoerd middels de PREM 

 

2. In het najaar van 2022 zal het tweejaarlijkse 

MTO worden uitgevoerd. Hierbij wordt 

aangesloten bij het MTO via ActiZ. 

 

 
 
 
 


