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Inleiding 
 

Voor u ligt het kwaliteitsverslag van De Blije Borgh voor 2021. Het verslag is een weergave hoe De 

Blije Borgh in 2021 heeft gewerkt aan kwaliteitsverbetering op de verschillende thema’s uit het 

Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg: 

 

• Persoonsgerichte zorg en ondersteuning 

• Wonen en welzijn 

• Veiligheid 

• Leren en werken aan kwaliteit 

• Leiderschap, governance en management 

• Personeelssamenstelling (voldoende en vakbekwaam personeel) 

• Gebruik van hulpbronnen 

• Gebruik van informatie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In bijlage 5 van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg wordt een handreiking gegeven voor het 

opstellen van een kwaliteitsverslag. Deze handreiking is in onderhavig verslag in grote lijnen gevolgd. 

Het kwaliteitsverslag wordt besproken in het managementteam overleg en ter advisering voorgelegd 

aan de cliëntenraad. Het verslag wordt tevens ter informatie geagendeerd in de vergadering van de 

commissie kwaliteit en veiligheid van de raad van toezicht en de ondernemingsraad, waarna het zal 

worden vastgesteld door de bestuurder.  
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De coronapandemie heeft ook in 2021 veel impact gehad. Doordat we duidelijk richting hebben 

gegeven en iedereen zich goed aan de maatregelen heeft gehouden, hebben we alles beheersbaar 

kunnen houden. Met dank aan het Coronacrisisteam die met slagkracht inspeelde op de actuele 

situatie met advisering en ondersteuning.  

 

Naast de corona hebben ook de wisselingen binnen het managementteam de nodige impact op de 

organisatie gehad. Een andere grote wijziging betrof de overgang naar een volledig digitaal 

cliëntendossier in de thuiszorg en intramuraal de overgang van Plan Care naar ONS. 

Zowel de technische implementatie als de inhoudelijke implementatie zijn niet geheel naar wens 

verlopen. Eind 2021 is een verbetertraject gestart onder deskundige begeleiding van Quattri. 

 

Ondanks deze grote veranderingen is ook in 2021 hard gewerkt om de persoonsgerichte zorg te 

blijven garanderen. De medewerkers en vrijwilligers, het management, de medezeggenschapsraden 

en de raad van toezicht hebben in het afgelopen jaar hard gewerkt aan alle ontwikkelpunten. De 

kwaliteitsverpleegkundigen en wijkverpleegkundigen hebben samen met de teams hard gewerkt om 

de persoonsgerichte zorg verder gestalte te geven met de dossiers als handvat. Ook zijn er opnieuw 

een aantal medewerkers opgeleid als GVP’er. In 2021 is een Verpleegkundige en Verzorgende Advies 

Raad (VARR) opgericht en in positie gebracht. De VARR bestaat uit 3 verzorgende IG en 3 

verpleegkundigen niveau 4.  

 

Een dankwoord is op zijn plaats aan alle medewerkers die de motivatie hebben behouden om 

ondanks de soms zware werkomstandigheden liefdevolle zorg en dienstverlening te blijven geven, 

ieder op zijn vakgebied. Een speciaal dankwoord ook voor de inzet van de vrijwilligers, zodat voor de 

bewoners op het gebied van welzijn extra zorg geboden kon worden. 
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1. 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 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. Als 

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 

• 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:   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 waardoor 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. 
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2. Persoonsgerichte zorg en ondersteuning  
 

2.1 Zorgleefplannen 

 

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.  

 

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 zorgleefplan 

bespreking 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. Waar nodig 

worden andere disciplines hierbij betrokken. Met de kennis van de levensgeschiedenis, de normen en 

waarden wordt zoveel mogelijk aangesloten op de behoeften van de bewoner. De teams worden door 

GVP’ers ondersteund op het gebied van onbegrepen gedrag. Verder werken de kwaliteitsverpleeg-

kundigen met de teams aan kennisbevordering van de doelstellingen en rapportages. Het methodisch 

werken en het rapporteren heeft extra aandacht.  

 

In 2021 is voor het ECD de overstap gemaakt van PlanCare naar ONS-Nedap. Key users zijn 

aangesteld om de teams te ondersteunen bij de overgang van Plan Care naar ONS-Nedap. Niet voor 

iedereen was het een eenvoudige overgang. In 2021 zijn er stappen gezet om de inrichting en de 

technische werking van ONS te verbeteren.  

 

2.2 Behandeling en benadering  

 

Binnen De Blije Borgh worden de behandelaars geleverd door collega-zorginstelling Salem. Dit betreft 

naast de Specialist Ouderengeneeskunde, een psycholoog, ergotherapeut, fysiotherapeut en 

logopedist. 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. 

 

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. De huisartsen zijn aangesloten bij de regionale huisartsenorganisatie de 

Drechtdokters zodat er een goede bijdrage geleverd kan worden in de keten voor waardegedreven 

zorg.  

 

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. 

 

Ook in 2021 werd voor alle nieuwe medewerkers de verplichte cursus Menslievende Zorg aangeboden 

die gegeven werd door de geestelijk verzorger. Voor alle zorgmedewerkers wordt intramuraal 

eenmaal per jaar moreel beraad gehouden. Hierin wordt een zelfgekozen casus besproken 
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2.3 Palliatieve zorg 

 
De Blije Borgh heeft een beleid voor palliatieve zorg. In 2021 is de werkgroep 2 maal bij elkaar 

geweest en is er een Zelfevaluatie palliatieve zorg uitgevoerd. Als extra aandachtspunt kwam het 

individueel zorgplan naar voren. De commissie heeft aanbevelingen aan het MT gedaan. Het Jaarplan 

2021 is aangepast en vastgesteld en acties zijn uitgezet. 

 

2.4 Bezoek Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd 

 

Op 2 februari 2021 heeft de inspectie een aangekondigd bezoek gebracht waarbij gekeken is naar de 

normen waar De Blije Borgh tijdens het vorige bezoek op 5 oktober 2019 (grotendeels) niet aan 

voldeed. De inspectie constateert dat De Blije Borgh vergeleken met de vorige bezoeken grote 

verbeteringen in de zorg heeft gerealiseerd. Twee van de zes getoetste normen voldoen nu in het 

geheel en vier getoetste normen voldoen grotendeels.  
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3. Wonen en welzijn 
 

3.1 Aandacht voor psychosociale vragen 

 

De Blije Borgh kent een identiteitscommissie. De commissie bestaat uit een vijftal 

(zorg)medewerkers, waarbij de afdelingen vertegenwoordigd zijn, samen met een manager en de 

geestelijk verzorger. Er wordt gestreefd naar een evenwichtige verdeling van geloofsovertuigingen 

binnen de commissie.  

 

Het was de bedoeling dat ook in 2021 alle zorgteams zowel intra- als extramuraal in het kader van 

Waardigheid en Trots een moreel beraad zouden hebben, waarin een casus centraal zou worden 

gesteld. Het gaat daarbij om een dilemma in de zorgverlening vanuit de menslievende zorg visie: wat 

heeft deze mens nodig? Wat is goed zorg voor deze persoon? Er wordt gewerkt met de methode 

“Dilemma in kaart” van de Christelijke koepelorganisatie Reliëf. De geestelijk verzorger leidt het 

moreel beraad op een speciaal gepland werkoverleg. Helaas gingen door de corona maatregelen vele 

beraden niet door vanwege het risico op een verspreiding van het virus onder de medewerkers.  

 

In 2021 zijn 23 cliënten in de thuiszorg bezocht en in totaal zijn 89 gesprekken gevoerd in het kader 

van geestelijk welbevinden. Intramuraal zijn er gemiddeld 15 bewoners per week bezocht door de 

geestelijk verzorger voor een individueel gesprek.  

 

3.2 Woonplezier 

 
In 2021 zijn de gemeenschappelijke ruimte op de etage 2 t/m 5 opgeknapt en gemoderniseerd. De 

ruimte is voorzien van een nieuwe keuken en nieuwe apparatuur om voor en met de bewoners 

gebruik van te maken. Vanwege Corona zijn de andere plannen zoals een cosmetische aanpassingen 

van de hal en het restaurant vooralsnog niet uitgevoerd.  

 

3.3 Zinvolle dagbesteding 

 

In 2021 zijn er door de Covid-19-pandemie veel gemeenschappelijke activiteiten in het restaurant niet 

doorgegaan. Hierdoor is het accent verschoven naar afdelingsniveau en individueel aanbod. In 2022 

zal extra aandacht worden geschonken aan het formuleren van de visie op welzijn vanwege de 

verandering van de doelgroep binnen het verpleeghuis. 

 

3.4 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.  

In het tweede kwartaal van 2021 zou het project herstart worden. Dit is doorgeschoven naar 2022. 

 

Persoonlijke aandacht voor eten en drinken wordt voor iedere cliënt in het zorgdossier vastgelegd. Er 

is hierbij aandacht voor de persoonlijke voorkeuren voor en gewenste hulp bij eten en drinken. 
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4. Veiligheid 
 

Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg beschrijft wat cliënten en naasten mogen verwachten van 

verpleeghuiszorg. Een van de verplichtingen vanuit het Kwaliteitskader betreft het aanleveren van 

kwaliteitsinformatie aan het Zorginstituut Nederland. Dit betreft onder andere informatie over de 

indicatoren basisveiligheid. Er zijn drie verplichte indicatoren basisveiligheid: ‘Advance Care Planning’ 

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

moeten er minimaal twee indicatoren worden gekozen uit de zeven keuze-indicatoren. De Blije Borgh 

heeft hierbij – in overleg met de cliëntenraad - in 2021 de keuze gemaakt voor de indicatoren: 

decubitus en bespreking van decubitus in de werkoverleggen. 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.  

 

4.1 Decubitus 

 

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. Evaluaties vinden plaats waarbij het ontstaan, locatie, risico en interventies in het 

dossier worden vastgelegd. 

 

4.2 Medicatieveiligheid 

 

In 2021 zijn voorbereidingen getroffen om begin 2022 over te gaan op het digitaal medicatiesysteem 

van Medimo om het aantal medicatiefouten verder te beperken. Elke zorgmedewerker wordt 

geschoold in deze nieuwe manier van medicatiedelen en registreren, deels via een e-learning en deels 

in de praktijk. Doordat er halverwege 2021 afscheid is genomen is van Plan Care konden er door de 

MIC aandachtsvelders geen analyses meer worden uitgevoerd. Begin 2022 zal er een nieuwe 

systematiek worden ingevoerd om op cliënt-, team- en organisatieniveau kwalitatieve analyses uit te 

kunnen voeren op het gebied van medicatiefouten. 

 

4.3 Veiligheid vrijheidsbeperkende maatregelen 

 

De inzet van vrijheidsbeperkende maatregelen wordt in ONS geregistreerd. Hiervoor wordt - in het 

geval er sprake is van onvrijwillige zorg - een stappenplan ingevuld. In de evaluatie van de ingezette 

maatregelen wordt een verdere daling gezien. 
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Maatregel (onder de Wet zorg en dwang) 
 Januari 

2021 

December 

2021  

Toedienen vocht, voeding en medicatie, medische 
handelingen en therapeutische maatregelen 

DBB  3  0 

KSW 5 0 

Beperking van bewegingsvrijheid (ook fixatie) 
DBB 0 0 

KSW 1 0 

Systematisch opdringen van hygiënische maatregelen  
DBB 0 1 

KSW 0 0 

 

 

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

Wzd doorgegaan. De onafhankelijke cliëntvertrouwenspersoon (CVP) zal in 2022 fysieke bezoeken en 

kennismakingsgesprekken plannen met de bewoners en hun naasten van de afdelingen en de 

cliëntenraad. 

 

4.4 Preventie ziekenhuisopname: Advance Care Planning 

 

De ACP-gesprekken worden met iedere bewoner en hun naasten gehouden en vastgelegd in het 

zorgdossier. Tijdens het gesprek komt het reanimatiebeleid, starten of stoppen van 

levensverlengende behandelingen en eventuele ziekenhuis opname aan bod.  

 

4.5 Meldingen Incidenten en MIC-commissie 

 

De MIC-commissie heeft als taak MIC-meldingen te analyseren, basisoorzaken te achterhalen 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 2021.  

 

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.  

Afname in 2021 kan als oorzaak hebben de onbekendheid met het melden in ONS. 

 

In de 2e helft van 2021 is de MIC-commissie met aandachtsvelders niet meer bij elkaar geweest 

omdat in ONS de meldingen voor analyse niet zichtbaar waren. In 2022 zal er een geheel nieuwe 

werkwijze ingevoerd worden; de kwantitatieve gegevens zullen door de applicatiebeheerder 

aangeleverd worden waarna de aandachtsvelders met het team een kwalitatieve analyse zullen 

maken.  
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MIC  

Soort incident 2019 2020 2021 

Medicatie 703 813 606 

Valincident 472 418 307 

Agressie 68 82 46 

Anders 96 74 54 

Totaal 1.340 1.387 1013 

 

Het aantal MIM-meldingen is in zijn totaliteit ten opzichte van 2020 met 100 meldingen afgenomen. 

Dit is vooral te zien in het aantal agressie meldingen. Mogelijke oorzaak kan hierbij ook de 

onbekendheid zijn met de veranderde werkwijze van melden. In 2022 zal een nieuwe werkwijze 

worden ingevoerd en middels de interne nieuwsbrief onder de aandacht van medewerkers worden 

gebracht.  

 

MIM 

Soort incident 2019 2020 

Agressie 112 227 

Ongeval 4 5 

Prikaccident 2 0 

Anders 30 34 

Totaal 148 266 

  

Soort incident 2021 

Agressie 126 

Vallen  12 

Prikaccident 2 

Anders 26 

Totaal 166 

 

 

4.6 Incidentonderzoeken 

 

De commissie heeft twee incidentonderzoeken uitgevoerd. Er is 1 melding als calamiteit gemeld bij de 

IGJ. Hieruit zijn 3 verbetermaartegelen geadviseerd betreft een cliëntgebonden oorzaak en 2 

organisatorische oorzaken: toetsing van bezetting op piekmomenten en het methodisch werken.  

 

4.7 HIP (Hygiëne- en infectiepreventie) & ARBO-commissie 

 
In de 2021 is de ARBO & HIP commissie 6 keer bij elkaar gekomen. 

De commissie heeft de volgende zaken opgepakt: 

- Alle commissie leden hebben een scholing ARBO gehad; 

- Het Arbobeleidsplan is geëvalueerd en bijgesteld; 

- Werkdruk staat nu vast op alle werkoverleggen en er is een beleid gekomen om alle EHBO en 

BHV dozen up-to date te houden; 
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- Op het gebied van hygiëne infectie en preventie is de commissie in samenwerking met de 

Deskundige InfectiePreventie betrokken geweest bij verschillende zaken rondom Covid-19 en 

andere infecties die er zijn geweest;  

- Er is een Hip week geweest waarin veel aandacht is gegeven aan allerlei soorten van hygiëne, 

waaronder handhygiëne.  

 
Voor 2021 is het besluit genomen om voor het melden geen splitsing meer maken tussen een ARBO 

of MIM (medewerker incidenten melding) incident. Er staan nog twee ARBO meldingen open. Deze 

zijn inmiddels opgepakt.  
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5. Leren en verbeteren van kwaliteit 
 

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

dienstverlening. Om continue te leren en verbeteren maakt De Blije Borgh gebruik van verschillende 

metingen en methoden. Het kwaliteitsplan is uitgangspunt voor de ontwikkeling en uitvoering van het 

beleid.  

 

5.1 Interne en externe audits 

 

Medewerkers worden ondersteund door collega’s met speciale aandacht voor verschillende thema’s, 

de zogenoemde aandachtsvelders. Er zijn aandachtsvelders op gebied ergocoaching, incidenten, 

Arbo, hygiëne, infectie en preventie en wet zorg en dwang. Zij worden ondersteund door middel van 

scholing en bijeenkomsten.  

 

Er wordt gebruik gemaakt van de HKZ-kwaliteitsmanagementsysteem. In 2021 heeft er een initiële 

externe audit plaats gevonden met een vervolgbezoek. De bevindingen zijn meegenomen in een plan 

van aanpak die door auditor is goedgekeurd.  

 

Naast de externe audit zijn er ook interne audits uitgevoerd op de volgende thema’s:  

 

Hygiëne en veiligheid: naast een aantal kleine punten waren er geen grote en structurele afwijkingen 

gesignaleerd.  

 

Visie op zorg: aandachtpunt werd aangetroffen dat niet op alle afdelingen de visie als leidraad voor 

het dagelijks werken op de agenda staat en niet iedereen bekend is met de visie.  

 

Methodisch werken: Hierbij kwam naar voren dat ondanks de coaching on the job, het methodisch 

werken in ONS niet bij iedereen voldoende bekend was.  

 

Multidisciplinair zorgbeleid: uit de audit kwam als aandachtspunt naar voren de dossiervorming van 

cliënten met complexe problematiek. 

 

5.2 Cliënttevredenheidsonderzoek  

 
Er is voor alle cliënten een cliënttevredenheidsonderzoek uitgevoerd.   

 

Wlz cliënten (Zorgkaart Nederland):  

Op de NPS vraag zou 86% van de geraadpleegde vertegenwoordigers De Blije Borgh aanbevelen bij 

andere mensen met dezelfde ziekte of gezondheidsklachten. Als hen gevraagd wordt om daar een 

cijfer aan te geven 37,3% geeft 48,0% een 9 of 10 op de aanbevelingsvraag, wat hen een promotor 

maakt. In totaal zijn er door de vertegenwoordigers 151 tevreden ervaringen en 92 verbeterpunten 

genoemd waarbij de verzorging en omgang en bejegening het hoogst scoorden betreft tevreden 

ervaringen. Punten voor verbetering zat met name op de personele inzet, de accommodatie en 

voorzieningen en informatie en communicatie.  
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Cliënten wijkverpleging (PREM):  

De NPS komt uit op een gemiddelde van 30. 

In totaal zijn er 67 positieve antwoorden gegeven en 37 verbetersuggesties. Voor verbetering werden 

punten als informatie en communicatie, afspraken en personele inzet genoemd.  

Met name de omgang en bejegening scoorde heel hoog op gebied van tevredenheid en werden er 

veel algemene complimenten gegeven.  

 

De uitkomsten zijn besproken met de cliëntenraad. In haar advies vraagt de cliëntenraad meer 

aandacht voor vaste medewerkers en op de afgesproken tijd komen voor de thuiszorg. Voor de 

intramurale zorg vraagt de cliëntenraad om aandacht te hebben voor de communicatie naar 

bewoners en mantelzorgers, goed te luisteren naar de wensen van bewoners en de kwaliteit van de 

maaltijden.  

 

5.3 Klachten en complimenten 

 

In 2021 zijn er geen formele en informele klachten gemeld bij de klachtenfunctionaris. Signalen en 

uitingen worden veelal direct opgepakt door de managers.  

Plan care voorzag in een meldingssysteem. ONS is een cliëntgebonden systeem en voorziet hier niet 

in. In 2022 zal er een keuze worden gemaakt hoe de informele klachten en complimenten centraal 

kunnen worden geregistreerd. 

 

Voor de Wet zorg en dwang is er een aparte regeling, een formele klacht moet via de Regionale 

Klachtencommissie worden gemeld.  

 

5.4 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.  

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

Zorg en het Netwerk Kwaliteit Dordrecht. In 2021 hebben er vanwege Corona geen acties 

plaatsgevonden. In 2022 zal het netwerk opnieuw van start gaan. 

 

De kwaliteitsmedewerker is lid van de het Kwaliteitsnetwerk binnen de regio Dordrecht waar 

kwaliteitsgerelateerde onderwerpen worden besproken. Vanwege de interimfunctie van de adviseur 

kwaliteit zijn in 2021 geen bijeenkomsten bijgewoond. In 2022 is de functie van adviseur kwaliteit en 

veiligheid weer ingevuld door een vaste medewerker, waardoor de bijeenkomsten weer zullen worden 

bezocht. 
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6. Leiderschap, Governance en management 
 

De Blije Borgh wordt in 2021 bestuurd door een eenhoofdige raad van bestuur. De Blije Borgh werkt 

in het kader van goed bestuur met het raad van toezichtmodel. De raad van bestuur is verantwoordelijk 

voor- en belast met het besturen van de organisatie. Periodiek wordt hierover verantwoording afgelegd 

aan de raad van toezicht. De leden van de raad van toezicht zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het 

toezicht op de continuïteit van de bedrijfsvoering, de strategische doelstellingen en de kwaliteit en de 

veiligheid van zorg aan cliënten. Binnen de organisatie geldt de Zorgbrede Governancecode als 

belangrijk toetsingskader voor bestuur en toezicht. De Governancecode Zorg bestaat uit zeven 

principes, welke ook door De Blije Borgh worden nageleefd. De code is uitgewerkt in de statuten en 

reglementen van de raad van bestuur en de raad van toezicht. 

 

De zeven principes zijn:  

1. Goede zorg: De maatschappelijke doelstelling en legitimatie van De Blije Borgh is het bieden 

van goede zorg aan cliënten.  

2. Waarden en normen: De raad van bestuur en raad van toezicht hanteren waarden en normen 

die passen bij de maatschappelijke positie van De Blije Borgh. 

3. Invloed belanghebbenden: De Blije Borgh schept randvoorwaarden en waarborgen voor een 

adequate invloed van belanghebbenden.  

4. Inrichting governance: De raad van bestuur en raad van toezicht zijn vanuit hun eigen rol 

verantwoordelijk voor de governance van De Blije Borgh. 

5. Goed bestuur: De raad van bestuur bestuurt De Blije Borgh gericht op haar maatschappelijke 

doelstelling. 

6. Verantwoord toezicht: De raad van toezicht houdt toezicht vanuit de maatschappelijke 

doelstelling van De Blije Borgh.  

7. Continue ontwikkeling: De raad van bestuur en raad van toezicht ontwikkelen permanent 

hun professionaliteit en deskundigheid. 

 

De Blije Borgh heeft een ondernemingsraad en een cliëntenraad die elk periodiek samenkomen, al 

dan niet in aanwezigheid van de raad van bestuur, om de gang van zaken in de stichting te 

bespreken conform de daartoe door de wetgever geboden mogelijkheden. Om de professionele 

inbreng te verstevigen is in 2021 een VVAR aangesteld. De VVAR geeft de bestuurder gevraagd en 

ongevraagd advies over allerhande zorginhoudelijke vraagstukken. 

  



 

Kwaliteitsverslag 2021  Pagina 16 van 19 
 

 

7. Personeelssamenstelling 
 

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

teams, is in 2021 veel aandacht uitgegaan naar de begeleiding en ondersteuning rondom emoties en 

problematiek in relatie tot Covid-19. 

 

Personeelssamenstelling 2020 versus 2019 

 31-12-2019 31-12-2020 31-12-2021 

Aantal FTE Aantal Fte Aantal  Fte  

Algemene 

gegevens 

Aantal medewerkers 

(in dienst) 

 

382 

 

218,8 

 

409 

 

226,9 

 

419 

 

220.1 

 % onbepaalde tijd 72  76  77  

 % contracten vs. nul-

uren 

 

90 
 

 

91 
 

 

91 

 

 Medewerkers 

paramedisch* 

 

7 
 

 

8 
 

 

12 

 

 Aantal vrijwilligers 350  301  285  

Medewerkers 

in zorg 

Verpleegkundige 

(niveau 6) 
    

  

 Verpleegkundige 

(niveau 5) 

 

6 

 

4,0 

 

6 

 

3,9 

 

5 

 

3,72 

 Verpleegkundige 

(niveau 4) 

 

14 

 

9,2 

 

18 

 

12,2 

 

12 

 

8.4 

 Verzorgende (niveau 

3) 

 

145 

 

92,9 

 

154 

 

95,1 

 

127 

 

79.3 

 Helpende (niveau 2) 53 26,2 57 28,8 49 26.2 

 Leerlingen 25 10,8 28 19,8 37 25.8 

 Stagiaires 12  11  10  

Psychosociaal  23 14,8   19 8.4 

(Para)medici*  3781 uur 4596 uur  

Facilitair**  84 39,8 87 38,1 90 42.819 

Administratief  11 9,5 13 9,1 19 10.7 

Management  9 7,3 8 7,2 5 4.7 

* (Para)medici zijn bij Salem in dienst 

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

opgenomen 

 

7.1 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. In 2021 wordt de 

functie van vertrouwenspersoon voor medewerkers intern ingevuld. Medio 2022 zal de functie van 

medewerkers vertrouwenspersoon extern worden belegd bij een onafhankelijke vertrouwenspersoon. 
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7.2 Opleiden en scholing 

 
In verband met een steeds krapper wordende arbeidsmarkt heeft DBB fors ingezet op het opleiden 
van medewerkers. In het taal volgen 47 leerlingen de BBL-opleiding niveau 2, 3 en 4.  
 

Verplichte scholingen 
LearnLinq, het leermanagementsysteem, is opengesteld voor alle medewerkers van De Blije Borgh. 

Het systeem is in 2020 verder gevuld met een digitale introductie voor nieuwe medewerkers. Omdat 

dit ingewikkelder bleek dan voorzien zal er in 2022 extra begeleiding worden ingehuurd om het 

programma op de juiste wijze te vullen.  

 

In 2021 waren medewerkers actief voor diverse scholingen. Scholing werd gegevens in vrij kleine 

groepen vanwege de 1,5 m afstandsrichtlijn en voor diverse scholingen in combinatie met e-learning. 

 

Het betrof scholingen m.b.t.:   

•        Verpleegtechnische handelingen. Een inhaalslag is gemaakt voor BIG-praktijkoefenmomenten 

         en toetsen. Voorafgaand werden nieuwe en de huidige BIG toetsers geschoold en getoetst 

         door een externe trainer. 

•        Wet zorg en dwang 

•        BHV 

•        Ergocoaches, zodat zij zowel in lopende praktijk de collega’s konden scholen, als ook 

          voorbereidt waren op het geven van een training in 2022  

•        Werken in ONS zorgdossier 

•        Mondzorg 

•        Bespreekbaar maken van intimiteit en seksualiteit. In 2019 was gestart met scholing voor alle 

         intramurale zorgverleners, in 2020 online, in 2021 een goede combinatie van e-learning en 

         fysiek les. 

•        Diverse medewerkers maakten gebruik van het open aanbod in het leermanagementsysteem 

         en volgden zo vakinhoudelijke scholingen. 

•        Begeleiden en beoordelen van leerlingen en stagiairs volgden 8 medewerkers een scholing tot 

         werkbegeleider en 4 voor examinator. 

 

‘Menslievende zorg’ is een verplichte training voor nieuwe medewerkers. Er zijn in 2021 3 trainingen 

ingehaald. Helaas moest er vanwege Corona opnieuw 2 trainingen worden doorgeschoven naar 2022.  
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8. Gebruik van hulpbronnen 
 

8.1 Verduurzaming gebouwen 

 

Als voorbereiding op het plaatsen van zonnepanelen is in 2021 een groot deel van de dakbedekking 

vervangen. In 2021 is het offerte traject voor de zonnepanelen gepasseerd en is de aangevraagde 

subsidie toegekend. In 2022 zullen 394 zonnepanelen worden geplaatst.  

 

8.2 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. Dit onderwerp is teruggekomen op de 

agenda van de Cliëntenraad.  

 

8.3 Technologische hulpbronnen en ICT 

 

Zorgdossier 

Per 1 juli 2021 zijn zowel intramurale- als extramurale cliëntendossiers overgegaan naar Nedap Ons. 

Zowel de technische implementatie als de inhoudelijke implementatie is niet geheel naar wens 

verlopen. Eind 2021 is een verbetertraject gestart onder deskundige begeleiding van Quattri. 

Aanbevelingen uit de QuickScan worden geïmplementeerd.  

  

Roadmap ICT 
In het kader van de ICT migratie naar de Cloud is een roadmap opgesteld. De roadmap is actueel 

maar vertraagd door Corona. De Cloudmigratie is daarmee niet uitgevoerd en staat voor 2022 

gepland. Uit de roadmap is de verpleeg- en oproepsysteem van de locatie Sophiastaete gerealiseerd.    

 

Materialen en hulpmiddelen 
In 2021 zijn een aantal medische hulpmiddelen aangeschaft vanuit het onderhoudscontract. Het 

jaarlijks preventief onderhoud is volgens planning uitgevoerd.  

 

Facilitor 

Facilitor is als managementsysteem in gebruik genomen. Van iedere technische melding wordt een 

ticketnummer aangemaakt. Er is gekozen om de bestaande groepsaccounts te gebruiken. Dit werkt 

niet optimaal omdat er geen persoonlijke melding gedaan kan worden. Na de cloudmigratie in 2022 

wordt de werkwijze opnieuw geëvalueerd.  

 

Instroom en bereikbaarheid 
In 2021 als project In- Door- en Uitstroom van start gegaan en zijn verschillende processen in kaart 

gebracht. Het project is door wisseling van management en personeel echter stil komen te liggen.  

In 2022 zal dit project een vernieuwde start krijgen. 
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9. Gebruik van informatie  
 

Persoonsgegevens en privacy 

Alle standalone printers zijn vervangen door een follow me printsysteem waardoor de AVG beter 

geborgd is.  

 

Cliënttevredenheid 

Voor de langdurige zorgcliënten is de uitvoering van de uitvraag voor Zorgkaart Nederland uitbesteed 

aan het onderzoeksbureau Facit. Het is uitgevoerd met de door Zorgkaart Nederland vastgestelde 

vragenlijst onder 200 cliënt/vertegenwoordigers door middel van interviews.  

Ook de cliëntenraadpleging voor de cliënten wijkverpleging is uitgevoerd door Facit aan de hand van 

de PREM vragenlijst 2021 en is uitgezet onder 179 cliënten. 

 

Monitoring indicatoren basisveiligheid 

Op gebied van ICT is Qlikview/ sense geïmplementeerd en worden vanuit functioneel beheer diverse 

rapportages verstrekt en nog verder ontwikkeld. 

 


