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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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naast het kwaliteitskader Verpleeghuiszorg werkt De Blije Borgh voor haar cliënten in de 

thuiszorg met het Kwaliteitskader Wijkverpleging en het Addendum behorende bij het 

kwaliteitskader verpleeghuiszorg voor langdurige zorg thuis met een Wlz-indicatie. 

 

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.  
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Als laatste biedt het Kwaliteitskader Wijkverpleging 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. 

 

Het Generieke Kwaliteitskader Zorg voor Kwetsbare Ouderen 

In opdracht van de minister gaat ActiZ samen met betrokken partijen aan de slag met een 

nieuw kwaliteitskader voor de ouderenzorg: het generieke Kwaliteitskader Zorg voor 

Kwetsbare ouderen. Het nieuwe kader heeft betrekking op zorg aan kwetsbare ouderen, 

zowel in de thuissituatie als in het verpleeghuis. De opdracht om te komen tot een nieuw 

kwaliteitskader is een belangrijk onderdeel van het programma Wonen, ondersteuning en 

zorg voor ouderen (WOZO). Het past bij de norm: zelf als het kan, thuis als het kan, digitaal 

als het kan. De minister heeft de partijen gevraagd om in het nieuwe kwaliteitskader meer 

aandacht te schenken aan de inzet van informele zorgverleners en technologie. Zelf- en 

samenredzaamheid wordt belangrijker, waarbij we kwetsbare ouderen helpen om voor 

zichzelf te blijven zorgen (via reablement). Het Kwaliteitskader Zorg voor Kwetsbare Ouderen 

moet gereed zijn op 1 maart 2023. Zodra het kader gereed is, vervalt in ieder geval het 

Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg en de aanvullende bijlage voor de verpleegzorg thuis. Het 

nieuwe kader moet volgens opdracht in verbinding zijn met het Kwaliteitskader 

Wijkverpleging. Het is de wens van alle partijen om uiteindelijk te komen tot één kader voor 

ouderen. 

 

Wat blijft in het Generieke Kwaliteitskader? 

• Aandacht voor persoonsgerichte zorg en welzijn 

• Aandacht voor veiligheid 
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• Aandacht voor de cyclus leren en verbeteren 

• Aandacht voor alle randvoorwaarden om goede zorg te kunnen leveren 

 

Wat wordt anders? 

• Maatschappelijke veranderingen zoals de vergrijzing en een krappe arbeidsmarkt 

maken dat we anders moeten gaan kijken naar de zorg voor kwetsbare ouderen 

• Toegankelijkheid, kwaliteit en organiseerbaarheid moeten met elkaar in balans zijn 

• Invulling geven aan principes van passende zorg 

• Niet elke vraag beantwoorden met zorg (welzijn, zelfredzaamheid) 

• Samenhang verpleegzorg thuis en in het verpleeghuis, gericht op het voorkomen of 

vertragen van opname in het verpleeghuis 

• Verbinding in de wijk en netwerkzorg: domeinoverstijgende samenwerking 

• Verlichting administratieve lasten, sobere verantwoording 

• Anders kijken naar personele inzet (taakdifferentiatie, bekwaam is bevoegd) 

• Aandacht voor de relatie formele- informele zorg 

• Betrekken van de samenleving 

 

Kwaliteitsplan 2023 De Blije Borgh 

Het kwaliteitsplan 2023 bouwt voort op het kwaliteitsplan 2022 en de uitgangspunten welke 

beschreven zijn in de huidige kwaliteitskaders. Hierbij is deels al invulling gegeven aan het 

nieuwe generieke kwaliteitskader. In verband met de wens om te komen tot een 

vermindering van de administratieve lasten en een sobere verantwoording is het 

kwaliteitsplan 2023 gecombineerd met het kwaliteitsverslag 2022.  

Het kwaliteitsverslag 2022 zal vóór 1 juli 2023 (verplichte datum van aanleveren bij het 

Zorginstituut Nederland) verder worden aangevuld met gegevens, die op dit moment nog 

niet voorhanden zijn.  

 

In hoofdstuk 1 wordt het profiel van De Blije Borgh geschetst. Dit betreft naast de missie, de 

visie en kernwaarden ook de kerngegevens, waardoor inzicht wordt gegeven in de soort en 

omvang van de organisatie. In hoofdstuk 2 wordt aan de hand van de acht thema’s van het 

Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg inzicht gegeven in hoeverre De Blije Borgh invulling heeft 

gegeven aan de geformuleerde doelstellingen in het Kwaliteitsplan 2022. Daarnaast wordt 

per thema aangegeven welke doelstellingen geformuleerd zijn voor 2023.  

 

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 

resultaatsverantwoordingsoverleg dat in 2023 driemaandelijks zal worden ingesteld.  
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Het resultaatsverantwoordingsoverleg wordt bijgewoond door het managementteam, 

adviseur HRM, opleidingsfunctionarissen, medewerker communicatie en de adviseur kwaliteit 

en veiligheid. 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/werkover-

leggen zal (de voortgang van) het kwaliteitsplan onder de aandacht van medewerkers 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 van de organisatie  
 

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 

een 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 thuis 

• Thuiszorg in de wooncomplexen en in de wijk 

• Dagverzorging  

• Verblijfszorg 

• Palliatieve zorg 

 

De Blije Borgh heeft de volgende kernwaarden geformuleerd:  Vertrouwd, Liefdevol, 

Ondernemend en Gastvrij (VLOG). 

 

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. 

 

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. 

 



 

8 
 

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 en visie 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 Doelgroepen en locaties  
 

Locaties en zorgaanbod  
De Blije Borgh heeft op peildatum 1 januari 2023 de beschikking over 127 intramurale 
appartementen, waarvan 103 intramurale appartementen op hoofdlocatie De Blije Borgh en 
24 intramurale appartementen op locatie Sophiastaete. Het betreft cliënten met 
psychogeriatrische of somatische problematiek. Er zijn 45 cliënten met een Volledig Pakket 
Thuis. Deze cliënten hebben allen een verblijfsindicatie maar wonen zelfstandig in een 
appartement in de Alewijnsflat, Emmastaete of Sophiastaete.  
 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de verschillende doelgroepen per locatie en het 

aantal bewoners/cliënten/bezoekers (peildatum 1-11-2022): 

 

Tabel 1: Overzicht doelgroepen per locatie 

 

 
                         

     

                                   

Doelgroep Locatie Aantal bewoner/clienten

Somatiek De Blije Borgh 32

Psychogeriatrie De Blije Borgh 71

Sophiastaete 24

Volledig Pakket Thuis

Alewijnsflat, 

Sophiastaete, 

Emmastaete 45

Thuiszorg 186

Dagbesteding 46

Huishoudelijke ondersteuning thuis 208
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2. Thema’s uit het kwaliteitskader 
 

De basis voor de uitvoering van goede zorg is beschreven in het Kwaliteitskader 

Verpleeghuiszorg. Het kwaliteitskader kent, naast de inleiding, acht thema’s die ingedeeld 

zijn in hoofdstukken waarin de gewenste inhoud, kwaliteit en de verwachte 

randvoorwaarden voor goede verpleeghuiszorg zijn beschreven. In onderstaand hoofdstuk 

wordt inzicht gegeven in de mate waarin De Blije Borgh eind 2022 voldoet aan de acht 

thema’s van het kwaliteitskader en welke doelstellingen uit het kwaliteitsplan van 2022 zijn 

gerealiseerd. Daarnaast worden in dit hoofdstuk de ontwikkeldoelen voor 2023 beschreven 

 

2.1 Persoonsgerichte zorg en ondersteuning 
 

Binnen De Blije Borgh heeft iedere bewoner/cliënt een individueel 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 

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. 

 
Tabel 2: Evaluatie doelstellingen 2022: persoonsgerichte zorg en ondersteuning 
 

Onderwerp Evaluatie 2022 

ECD Ons/Nedap • Het ECD ONS/Nedap is in 2022 onder begeleiding van een 

externe partij verder  geïmplementeerd en afgerond 

• Voor de borging van alle processen is een interne 

applicatiebeheerder aangesteld 

Methodisch werken • In mei 2022 is een interne audit uitgevoerd naar de volledigheid 

van de dossiers, waarbij er zichtbaar methodisch wordt gewerkt 

• Conclusie uit de audit: door de wisseling van het ECD zijn na de 

implementatie eigen manieren van werken ontstaan en worden 

er verschillende documenten gebruikt. Er wordt niet uniform 

gewerkt door het ontbreken van vastgelegde werkwijzen 

• Er is een checklist gemaakt ter beoordeling van de inhoud van 

de zorgdossiers. Kwaliteitsverpleegkundigen hebben de 

opdracht gekregen om samen met de EVV'ers voor 15 december 

2022 alle openstaande punten vanuit de kwaliteitsmonitor weg 

te werken: dat wil zeggen geen verlopen zorgplannen en geen 

openstaande maatregelen. Daarnaast wordt gekeken of in elk 

dossier de juiste formulieren zitten 

Volledig pakket thuis • VPT is uitgewerkt op basis van de geldende beleidsregels en 

passend binnen de budgettaire kaders. 

• In- en exclusiecriteria zijn duidelijk beschreven in een folder 
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Tabel 3: Doelstellingen 2023: persoonsgerichte zorg en ondersteuning 
 

Onderwerp Doelstellingen 2023 

ECD Ons/Nedap • In januari 2023 zal een beheergroep ONS worden aangesteld 

met key-users vanuit intramuraal en extramuraal om het ONS-

zorgdossier verder te ontwikkelen en nieuwe toepassingen in de 

praktijk in te voeren 

• Door te werken met key-users kunnen technische 

veranderingen in het dossier goed worden geïmplementeerd. 

Daarnaast kunnen de key-users vanuit de praktijk belangrijke 

input aanleveren voor verdere verbeteringen van het werken 

met het ONS zorgdossier 

• Mede op advies van de VVAR zal worden onderzocht of de 

inhoud van het ECD op dit moment voldoende ‘helpend’ is om 

het methodisch werken te ondersteunen en de bewoner 

persoonsgerichte zorg te verlenen. Tijdens een schrapsessie zal 

een werkgroep de registratielast van het ECD in kaart brengen 

en oplossingen aandragen om e.e.a. te vereenvoudigen 

Methodisch werken • In 2023 zal nog veel aandacht worden besteedt aan de borging 

van het methodisch werken en het op orde houden van de 

zorgdossiers. De in 2022 aangestelde 

kwaliteitsverpleegkundigen per etages zullen hiertoe frequent 

interne audits uitvoeren aan de hand van een checklist 

Volledig pakket thuis • In navolging van het Programma Wozo zal het aantal plaatsen 

VPT in de wooncomplexen verder worden uitgebreid. Hiervoor 

moeten de randvoorwaarden worden geregeld in overleg met 

woningcorporatie Rhiant 

• In 2023 zullen de mogelijkheden worden onderzocht om ook in 

de wooncomplexen rondom ontmoetingscentra Wielstaete het 

Volledige Pakket Thuis te gaan leveren 

Dagbesteding 

Emmastaete 

• In het kader van ‘langer thuiswonen’ zal in 2023 de 

mogelijkheden voor een extra dagbesteding in de 

ontmoetingsruimte van Emmastaete worden onderzocht 

Huiskamer van de Wijk • In het kader van het preventieprogramma van Gemeente HIA 

zal ontmoetingscentrum Wielstaete worden omgevormd tot 

Huiskamer van de Wijk.  

Palliatieve zorg • In 2023 zal het beleid rondom palliatieve zorg worden herzien 

en zal het zorgpad palliatieve zorg binnen De Blije Borgh 

worden geïmplementeerd 

Dementiezorg  • Bij het inrichten en vormgeven van goede dementiezorg is  de 

Zorgstandaard Dementie leidend voor de persoons-gerichte zorg 

die gegeven wordt bij de ondersteuning thuis en in het 

verpleeghuis  In 2023 zal De Blije Borgh aansluiten bij 

Ketenzorg Dementie Waardenland voor integrale samen-werking 

en kennisdeling met netwerkpartners 
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2.2 Wonen en Welzijn 
 
Het betreft hier de thema’s wooncomfort, zingeving, zinvolle tijdsbesteding, schoon en 
verzorgd lichaam en verzorgde kleding, familieparticipatie en inzet van vrijwilligers. 
 
Tabel 4: Evaluatie doelstellingen 2022: wonen en welzijn 
 

Onderwerp Evaluatie 2022 

Vrijwilligers • Het bestuur van de Blije Borgh Vrijwilligers heeft aangegeven te 

willen stoppen met de werkzaamheden vanwege een dreigend 

tekort aan bestuursleden 

• In 2022 is een interne vrijwilligerscoördinator aangesteld, die 

met ingang van 1 januari 2023 met haar werkzaamheden zal 

gaan starten. De huidige coördinator van de BBV blijft 

ondersteunen totdat alles goed is ingeregeld 

• In alle communicatie uitingen vanuit De Blije Borgh wordt 

aandacht besteed aan vrijwilligers 

Veiligheid in de gebouwen • In verband met de veiligheid van bewoners en medewerkers is 
in 2022 op verzoek van de cliëntenraad de hoofdingang van De 

Blije Borgh vanaf de vroege avond, s’ nacht en in het weekend 
gesloten. Medewerkers en familie kunnen binnen met een tag, 

welke op naam geregistreerd staat  

• Naar aanleiding van een tweetal incidenten (vooralsnog zonder 

schade) zijn in 2022 tevens camera’s bij de hoofdingang 
opgehangen 

Zinvolle dagbesteding • Vanuit haar adviesrol heeft de cliëntenraad een visie op welzijn 

geformuleerd. De bestuurder heeft het advies overgenomen  

Familieparticipatie • Familie wordt vooralsnog 1 keer per jaar uitgenodigd bij een 

MDO 

• Caren Zorgt is half maart ingevoerd. De cliëntenraad heeft een 

evaluatie onder familie en bewoners gedaan. Men is over het 

algemeen tevreden over het gebruik van Caren Zorgt. Familie 

zou wel graag willen communiceren via Caren Zorgt  

Eten en drinken • In 2022 werd door de cliëntenraad de kwaliteit van de warme 

maaltijden benoemd als verbeterpunt. Eten en drinken is voor 

alle bewoners een belangrijk aandachtspunt. Via een zorgvuldig 

inkooptraject is een contract gesloten met een nieuwe 

leverancier. Een aantal leden van de cliëntenraad is betrokken 

bij het inkooptraject 

 

Tabel 5: Doelstellingen 2023: wonen en welzijn 
 

Onderwerp Doelstellingen 2023 

Visie op welzijn • In 2023 zal de visie op welzijn door het MT worden vastgesteld 

en worden uitgewerkt in concrete deelplannen 

• In 2023 zullen de roosters op de afdelingen meer worden 

gericht op het welzijn van bewoners. Hiervoor worden nieuwe 

functies uitgewerkt en medewerkers geworven 
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• Tijdens het introductieprogramma van nieuwe medewerkers zal 

er hernieuwde aandacht worden besteed aan het programma 

menslievende zorg 

Familieparticipatie • Ter bevordering van de familieparticipatie zullen in 2023 de 

mogelijkheden van Caren Zorgt en Familienet verder worden 
benut  

• De Cliëntenraad vindt het verder belangrijk dat de 

afdelingsgesprekken en huiskamergesprekken weer op gang 
komen. Hier wil de Cliëntenraad ook bij aanwezig zijn. Dit moet 

leiden tot een verdere verbetering van de communicatie tussen 

de organisatie, bewoners en verwanten. 

Vrijwilligersbeleid • In 2023 wordt ook aan vrijwilligers scholing aangeboden gericht 

op kennis over ziektebeelden (waaronder dementie) en omgaan 

met gedrag behorend bij het betreffende ziektebeeld.  

• In alle communicatie uitingen wordt voortdurend aandacht 

besteed aan vrijwilligers 

Proces van inhuizing • Op advies van de VVAR zal het proces van inhuizing efficiënter 

georganiseerd worden, waardoor een tijdsbesparing voor 

verzorgenden gerealiseerd kan worden. Het proces zal worden 

beschreven waardoor er bij opname geen zaken vergeten 

worden. 

 
 

2.3 Kwaliteit en Veiligheid 
 
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 verrichten van metingen. 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 voor de veiligheid van 

cliënten: decubitus, advance care planning, medicatieveiligheid, gemotiveerd omgaan met 

vrijheidsbeperking, continentie en aandacht voor eten en drinken. Voor 2022 gelden drie 

verplichte indicatoren basisveiligheid: Advance Care Planning, bespreken van 

medicatiefouten in het team en aandacht voor eten en drinken. Daarnaast dient iedere 

zorgaanbieder minimaal twee indicatoren naar keuze te meten. Voor 2022 is, in overleg met 

de cliëntenraad, gekozen voor de indicatoren decubitus en medicatiereview. We willen 

blijven volgen of de casuïstiekbesprekingen geleid hebben tot een goede borging ter 

voorkoming van decubitus. Met de keuze voor de tweede vrije indicator, de medicatiereview, 

willen we aansluiten bij de verbeteracties om de medicatieveiligheid te vergroten. 

De metingen zullen begin 2023 plaatsvinden. De uitslagen van de metingen dienen voor 1 

juli te worden aangeleverd aan het Zorginstituut Nederland. 

 

Tabel 6: Evaluatie doelstellingen 2022: kwaliteit en veiligheid 
 

Onderwerp Evaluatie 2022 

Medicatieveiligheid • In 2022 is gestart met het digitaal voorschrijven en aftekenen van 

medicatie voor alle intramurale bewoners van De Blije Borgh met 

behulp van het programma Medimo 
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• In 2022 is een audit uitgevoerd op het gebied van de 

medicatieveiligheid.  

Het beleid, de processen en werkinstructies zijn opnieuw 

beoordeeld en herschreven. De veilige principes in de 

medicatieketen vormen het uitgangspunt. 

Audit hygiëne en infectie • In november/december 2022 heeft een audit plaatsgevonden met 

betrekking tot hygiëne op de verschillende verpleegafdelingen en 

in de keuken/restaurant. De verbetermaatregelen zullen worden 
opgepakt in 2023. 

Analyse MIC en MIM • Na een analyse van het proces rondom melden van incidenten 

(MIC) is er een verdiepingsslag gemaakt zodat er op alle 3 
niveaus (cliënt, team en organisatie) aan de hand van 

kwalitatieve (trend)analyses geleerd en verbeterd kan worden 

• Per 1 mei 2022 is de nieuwe werkwijze geïmplementeerd 

• Eind 2022 is de MIC en MIM procedure geëvalueerd. Het proces 

loopt naar wens 

Wet zorg en dwang • Het beleid is herschreven en in concept klaar voor beoordeling 
door de Wzd commissie. De werkinstructie is beschreven  

• Kwaliteitsverpleegkundigen en EVV'ers worden geschoold middels 

e-learning en klinische les door de Wzd-functionaris van Salem 

• Voor half december 2022 wordt gekeken of alle maatregelen 

goed geregistreerd staan in het dossier.  

• Wzd wordt aan de orde gesteld in de werkoverleggen per afdeling  

• Wzd-commissie wordt opnieuw ingesteld 

• Bestuurder heeft overleg gehad met de Wzd-functionaris over de 
werking van de Wzd binnen De blije Borgh 

• Het aantal malen dat onvrijwillige zorg is ingezet is 

geïnventariseerd en aangeleverd aan de inspectie  

Verplichte meting 

indicatoren wijkverpleging 

• Het aantal ongeplande ziekenhuisopnames is geregistreerd in 

Mediquest 

• We registreren nog niet de belastbaarheid van de mantelzorg 

• Uitslagen PREM 2022 zijn eind november binnengekomen en 

zullen op het MT worden geagendeerd. Aan de hand hiervan 

wordt een verbeterplan opgesteld 

BHV • Het BHV plan is op een paarkleine  onderdelen geactualiseerd. De 

geactualiseerde versie van de beleidsnotitie moet nog ter 

instemming naar de OR 

• Table-top ontruimingsoefeningen zijn op alle afdelingen 

uitgevoerd 

• Vooralsnog worden alle verzorgende niveau 3 en hoger geschoold 

RIE • Begin januari 2022 heeft een veiligheidskundige een ronde door 

de organisatie gelopen en vanuit de 13 plannen een eindconclusie 

geschreven in de vorm van een toetsingsrapport. De onderdelen 

van het toetsingsrapport worden op dit moment stap voor stap 

uitgevoerd 

 

Tabel 7: Doelstellingen 2023: kwaliteit en veiligheid 
 

Onderwerp Doelstellingen 2023 

Indicatoren 

basisveiligheid 

• In januari/februari 2023 wordt een kwaliteitsmeting over 2022 

uitgevoerd van de drie verplichte indicatoren en twee keuze 

indicatoren 
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Medicatie • In 2023 richten we ons op een goede borging van de vernieuwde 
processen en werkinstructies (thuiszorg, dagbesteding en 

intramuraal) in het kader van de medicatieveiligheid  

• In 2023 wordt het digitaal aftekenen voor de cliënten in de 
thuiszorg ingevoerd  

• In de thuiszorg wordt waar mogelijk de medicatiedispenser 

ingevoerd 

• In 2023 wordt de geneesmiddelencommissie weer opnieuw 
opgestart 

Valpreventie • In 2023 zal het geactualiseerde protocol valpreventie worden 
geïmplementeerd 

Hygiëne • In 2023 zullen de verbeterplannen n.a.v. de audit worden 

opgepakt 

- Doorlopende aandacht voor hygiëne 
- Aandacht voor schoonmaak communicatiemiddelen 

- Afvalverwerking en wasgoed 
- Prikprotocol 

- Wasdoekjes, schoonmaken hoortoestellen 
- Werkinstructie mondzorg 

Mic-commissie • Nu het proces rondom melden goed geborgd is willen we 
komende jaren inzetten op het verbeteren van de 

veiligheidscultuur door te groeien van een meldcultuur naar een 
open en verbetercultuur tot uiteindelijk een excelleercultuur die 

gericht is op een continu verbeteren en het delen van kennis met 

andere teams  

Wet zorg en dwang • Borging van de implementatie van de Wet zorg en dwang 

• In 2023 zullen alle overleggen in het kader van de Wzd worden 

gepland 

• In de nieuw aangestelde WZD-commissie wordt de aangeleverde 

data betreffende de vrijheidsbeperkende maatregelen 

geanalyseerd. Het analyserapport en de aanbevelingen worden 

gedeeld met de Cliëntenraad 
• In 2023 zal worden onderzocht of de bewegingsvrijheid van 

bewoners in en om het pand op maat kan worden geregeld met 

behulp van zorgtechnologie. Inmiddels is er door zorgaanbieders 

al veel ervaring mee opgedaan. Voor De Blije Borgh is de 

uitdaging om dit op een veilige manier toe te kunnen passen 

waarbij het gebouw zijn beperkingen kent 

• In juni en december worden de verplichte registraties 

aangeleverd aan de inspectie inclusief een analyse door de Wzd-

commissie 

BHV • In 2023 staan er fysieke ontruimingsoefeningen op het 

programma 

Verplichte meting 

indicatoren wijkverpleging 

• In 2023 zullen de dossiers in de thuiszorg worden aangevuld met 

het item: belastbaarheid mantelzorg 

 

Tabel indicatoren basisveiligheid 2022 wordt vóór 1 juli 2023 aangeleverd. De metingen 

worden in januari/februari 2023 uitgevoerd. 

 

2.4 Leren en verbeteren  
 

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

het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg en Wijkverpleging. De Blije Borgh schrijft jaarlijks  



 

15 
 

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. 

 

Voor een goede borging voor methodisch werken wordt als systeem het verbeterregister 

ingezet. Zo wordt het overzicht behouden en kan tijdig worden bijgestuurd. 

Iedere verandering kent een evaluatiedatum waardoor er cyclus wordt gewerkt. Naast de 

dagelijkse zorg (primaire zorg) gaat het bij methodisch werken ook om beleid, de facilitaire 

en ondersteunende processen en de aansturing vanuit bestuurder en management.  

Voor alle processen geldt dat er wordt gewerkt volgens de PDCA-cyclus. 

 

Tabel 8: Evaluatie doelstellingen 2022: leren en verbeteren van kwaliteit 
 

Onderwerp Evaluatie 2022 

Kwaliteitsverslag 2021 • Het kwaliteitsverslag 2021 is geschreven, besproken in de diverse 
gremia en gepubliceerd op de website 

Lerend netwerk • De Blije Borgh is aangesloten bij meerdere 
samenwerkingsverbanden. Dit betreft o.a. de VVT-alliantie 

Waardenland, Drechtzorg en de werkgeversvereniging Zorg en 
Welzijn Zuid-Holland Zuid. 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 de transitiemiddelen  

• Op dit moment is de Blije Borgh aangesloten bij een lerend 

netwerk in de regio voor kwaliteitszaken en zijn de 
wijkverpleegkundigen aangehaakt bij overleggen Wijkverpleging. 

De Blije Borgh is aangesloten bij het Netwerk Palliatieve Zorg in 
de regio 

Kwaliteitsmanagementsys

teem HKZ 

• De Blije Borgh werkt met het HKZ-kwaliteitssysteem en is in het 

bezit van het HKZ-keurmerk. In mei 2022 heeft een HKZ-initiële 

audit plaatsgevonden. Op basis van deze audit is wederom het 

keurmerk aan De blije Borgh verleend  

• Een verbetervoorstel is aangeleverd en bij de follow up-audit van 

september 2022 is deze door de auditor van het HKZ 

goedgekeurd.  De verbeterpunten uit de audit zijn opgenomen in 

het verbeterregister. In 2022 en 2023 zullen deze punten worden 

opgepakt  

DOX • Om informatie en documenten te beheren en gestructureerd te 

ontsluiten wordt gebruikgemaakt van een 

kwaliteitsdocumentatiesysteem DOX. In 2022 is een start 

gemaakt met het opschonen en vervangen van documenten en 

wordt gebouwd aan een nieuwe inrichting van het digitale 

handboek. Het doel is om de vindbaarheid van de documenten te 

vergroten 

Leermanagementsysteem • De Blije Borgh maakt gebruik van het Leermanagementsysteem 

LearnLinq, het leerplatform van Noordhoff. In 2022 is het 

systeem opnieuw ingericht ter verbetering van de functionaliteit. 

Noordhoff heeft daarbij aangegeven dat LearnLinq niet meer 

wordt doorontwikkeld en op termijn ook niet meer zal worden 

ondersteund. Momenteel wordt naar een alternatief gezocht 



 

16 
 

Opleidingen • De verzorgenden en verpleegkundigen zijn conform de driejarige 
cyclus geschoold en getoetst op de BIG handelingen. Sinds 

december 2022 monitoren en ondersteunen de 
teamcoördinatoren de voortgang hiervan en sturen waar nodig 

bij. Zij doen dit in afstemming met de kwaliteitsverpleegkundigen, 

vanuit duaal leiderschap  
• Om de kennis over psychogeriatrie te verhogen heeft De Blije 

Borgh de keuze gemaakt binnen elk team te gaan werken met 

Gespecialiseerde Verzorgenden Psychogeriatrie (GVP). In 2022 
zijn er 5 GVP’ers gediplomeerd. 

• Om het methodische werken en de kwaliteit en continuïteit van 

zorg verder te borgen worden er jaarlijks Eerstverantwoordelijk 
verzorgenden (EVV) opgeleid. In 2022 zijn 7 EVV’ers 

gediplomeerd. In de thuiszorg zijn er momenteel voldoende 

EVV’ers. Door uitstroom van een aantal EVV-medewerkers in 
2022, een relatief hoog ziekteverzuim en de lage bereidheid van 

medewerkers om de opleiding tot EVV te volgen is het aantal 
EVV’ers intramuraal niet toereikend  

Intern auditplan • In 2022 heeft een interne audit plaatsgevonden op de volgende 

onderdelen: 

- Indicatoren basisveiligheid 

- Zorgdossiers 

- Medicatieveiligheid 

- Wet zorg en dwang 

- Hygiëne preventie 

• De verbeterpunten uit de audits zijn opgenomen in het 

verbeterregister 

 

Tabel 9: Doelstellingen 2023: leren en verbeteren van kwaliteit 
 

Onderwerp Doelstellingen 2023 

Kwaliteitsverslag 2022 • Het kwaliteitsverslag 2022 zal voor 1 juli worden aangeleverd bij 

het Zorginstituut Nederland. 

Netwerkzorg • Doordat de omgeving op het gebied van samenwerking sterk in 

beweging is mede als gevolg van het programma WOZO zullen in 

2023 mogelijk stappen worden gezet om te komen tot nieuwe 
samenwerkingsverbanden. 

• In 2023 zal De Blije Borgh aansluiten bij Ketenzorg Dementie 

Waardenland voor integrale samenwerking en kennisdeling met 
netwerkpartners. 

HKZ • Een nieuwe periodieke audit staat gepland voor juni 2023. 

• De volgende minors worden in 2023 opgepakt: 

• Opstellen basisset indicatoren 

• Procesbeschrijving per productgroep 

• Kwaliteitsplan is doorvertaald op afdelingsniveau 

• Jaargesprekken 

• Leveranciersbeoordelingen 

• Zorgovereenkomst HH 

• CTO Wmo/Dagbesteding 

• Scholing medewerkers HH extramuraal 

DOX • Het actualiseren van de documenten is een doorlopend proces en 

zal in 2023 ook nog de nodige aandacht vragen 

Opleidingen • Voor 2023 is het streven om nogmaals 4 GVP’ers te scholen, 

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

een verpleegkundige gerontologie-geriatrie (niveau 6), waardoor 
de kennis up-to-date blijft.  

• Analyse van het tekort en bezinning op de rol van de EVV en 

mogelijke alternatieven vindt in eerste kwartaal 2023 plaats.  

Intern auditplan • Begin 2023 zal in afstemming met de cliëntenraad een intern 

auditplan worden opgesteld. 

 
 

2.5  Leiderschap, governance en management  
 

Dit thema richt zich op de volgende onderwerpen: visie op zorg, leiderschap en goed 

bestuur, de rol en positie van interne organen en toezichthouders, inzicht in de organisatie 

en de professionele inbreng. De Blije Borgh heeft de professionele inbreng in haar beleid 

geborgd doordat de locatiemanager, de manager thuiszorg en de bestuurder een 

verpleegkundige of verzorgende 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 als de bewoners/cliënten. De professionele inbreng is 

tevens geborgd door de aanstelling van een Verpleegkundige en Verzorgende AdviesRaad 

(VVAR). Hierin hebben zowel verpleegkundigen als verzorgenden (intramuraal en 

extramuraal) zitting.  

 
Tabel 10: Evaluatie doelstellingen 2022: leiderschap, governance en management 
 

Onderwerp Evaluatie 2022 

Leiderschap • In 2022 is de organisatiestructuur aangepast. Er zijn 

teamcoördinatoren en kwaliteitsverpleegkundige aangesteld, 

welke verantwoordelijk zijn voor de personele en zorginhoudelijke 
zaken binnen de verschillende teams. In 2022 is tevens een 

locatiemanager aangesteld. In februari 2023 start een nieuwe 
manager thuiszorg, waardoor de aansturing van de zorgkolom 

goed geborgd is 

• Passend bij de nieuwe structuur is de overlegstructuur aangepast 

Toekomstscenario’s De 

Blije Borgh 

• In november 2022 heeft een bijeenkomst plaatsgevonden met 

het MT, de OR, de CR en de RvT in het kader van het beleid in de 
toekomst. Tijdens deze bijeenkomst is inzicht gegeven in de 

externe omgeving. Tevens is een analyse van de interne 
omgeving uitgevoerd aan de hand van een SWOT-analyse. De 

bijeenkomst is afgesloten met de formulering van een aantal 

onderzoeksvragen. Deze onderzoeksvragen zullen in 2023 door 
de bestuurder worden uitgewerkt en beantwoord 

Compliance aan 

wetgeving 

• In 2022 heeft een toetsing van alle reglementen en werkwijzen 

plaatsgevonden om te kijken of De Blije Borgh voldoet aan de 

Wbtr, de Wtza en de Zorgbrede Governancecode. Naar aanleiding 
van deze toetsing zullen de statuten worden aangepast waardoor 

De Blije Borgh compliance is aan de geldende wetgeving 

Klachtenregeling cliënten • In 2022 is de klachtenregeling getoetst aan de Wkkgz en de Wzd  

• De klachtenregeling is aangepast. De CR heeft hierbij haar 

instemming verleend 

Gedragscode 

medewerkers 

• In 2022 is de gedragscode medewerkers herzien. Het document 

moet nog worden voorgelegd aan het MT en de 

ondernemingsraad 
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Tabel 11: Doelstellingen 2023: leiderschap, governance en management 
 

Onderwerp Doelstellingen 2023 

Toekomstscenario’s De  

Blije Borgh 

• In vervolg op de bijeenkomst van 11 november 2023 zullen in de 

eerste helft van 2023 de volgende zaken worden opgepakt: 

- Herijking missie/visie en kernwaarden 

- Stakeholdersanalyse t.b.v. mogelijkheden voor 

samenwerking 

- Productportfolio: onderscheidend/financieel 

- Meerjarenbegroting en liquiditeitsprognose inclusief 

onderhoudsplannen  

- Inzicht in toekomstige personele verschuivingen 

- Bepalen voorkeursscenario 

Wijziging statuten • Begin 2023 zullen de statuten worden aangepast aan de Wtza, 

Wbtr en de nieuwe governancecode 

Overlegstructuur • In 2023 zal een start worden gemaakt met de nieuwe 
overlegstructuur 

Commissies • Alle commissies, aandachtsgebieden en werkgroepen zijn 

opnieuw beoordeeld en ingedeeld. In 2023 starten zij volgens een 
nieuwe opdracht en planning. Dit leidt tot meer effectieve en 

efficiënte inzet van uren en zorgmedewerkers 

Zorgleveringsovereen-

komsten 

• In 2023 zullen de geactualiseerde zorgleveringsovereenkomsten 

van ActiZ worden ingevoerd 

 
 

2.6 Personeelssamenstelling  
 

Bij het opstellen van de roosters voor zorgmedewerkers van de intramurale etages/ 
groepswoningen worden de normen gehanteerd conform het Kwaliteitskader Verpleeghuis-
zorg. 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. 
 
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. 
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Daarnaast wordt gebruik gemaakt van de diensten van Gericall waardoor ook in de nacht en 
weekenden altijd een beroep gedaan kan worden op een arts. 
 
Tabel 12: Evaluatie doelstellingen 2022: personeelssamenstelling 
 

Onderwerp Evaluatie 2022 

Formatieplaatsenplan • In 2022 is een formatieplaatsenplan voor de thuiszorg en voor de 

intramurale locaties opgesteld 

Terugdringen verzuim • Om het verzuim terug te dringen zijn teamcoördinatoren 

aangesteld en een coördinator verzuim. Zij hebben allen een 
training verzuim gevolgd. Tevens is het contract met de 

arbodienst aangescherpt, waarbij er meer uren bedrijfsarts 
worden ingehuurd 

Duurzame inzetbaarheid • In het kader van de DI-regeling is subsidie aangevraagd en 

verkregen  

 
Tabel 13: Doelstellingen 2023: personeelssamenstelling 
 

Onderwerp Doelstellingen 2023 

Aanpak arbeidsmarkt 

problematiek 

• 2023 staat in het teken om de zorg anders in te richten. In 2023 

zullen de roosters van de intramurale afdelingen anders worden 

opgezet, waardoor gebruik kan worden gemaakt van 

medewerkers zonder een verzorgende achtergrond 

• Vanuit strategische personeelsplanning zet de Blije Borgh in 2023 

in op modulair opleiden, als antwoord op de krappe arbeidsmarkt 

en de behoefte aan meer ondersteuning in de zorg voor 

bewoners. De werkgeververeniging ondersteunt het modulair 

opleiden in de regio via modulaire opleidingstrajecten. De Blije 

Borgh neemt daaraan deel en streeft naar het opleiden van 5 

kandidaten voor de opleiding verzorgende basis met 

verpleegtechnische handelingen. 5 kandidaten zullen worden 

aangemeld voor het verkorte traject tot verzorgende IG, met als 

startdatum april 2022. 

• Daarnaast wordt er eind Q1 gestart met een interne opleiding 

voor de ADL assistenten met als doel het opleiden van 7 tot 9 

kandidaten. 

• Begin 2022 wordt geïnventariseerd welke helpenden er geschoold 

willen en kunnen worden tot helpenden plus, zodat zij breder 

inzetbaar zijn in de zorg m.b.t. verpleegtechnische handelingen. 

• Om deze ontwikkelingen te faciliteren wordt begin 2023 een plan 

gemaakt voor de ondersteuning en begeleiding die er nodig is 

voor deze kandidaten.  

Terugdringen verzuim • De intensieve begeleiding door de verzuimcoördinator zal in 2023 

worden voortgezet. 

• Met ingang van 1 januari 2023 zal de inzet van de bedrijfsarts 

worden verhoogd naar 4 uur per week. 

Goed werkgeverschap • Opstellen onboarding en off boardingplan 

• Introductieprogramma nieuwe medewerkers 

• Events organiseren 
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Werving en selectie  • Om nieuwe medewerkers aan ons te kunnen binden zullen de 
afdelingen HR en communicatie zich in 2023 richten op de 

arbeidsmarktcommunicatie. 

Strategische 

personeelsplanning 

• In 2023 zal een begin worden gemaakt met strategische 

personeelsplanning om de personeelsbehoefte voor nu en in de 

toekomst in beeld te brengen. 

Duurzame inzetbaarheid • In verband met de verkregen subsidie moet DBB voor 10 februari 

2023 een plan aanleveren hoe de verkregen subsidie van 20K 

besteed zal worden. De subsidie zal deels in het teken staan van 

het bereiken van een positieve cultuur binnen de organisatie 

 
Tabel personeelssamenstelling wordt vóór 1 juli 2023 aangeleverd. Meting wordt in 
januari/februari uitgevoerd. 
 
 

2.7 Gebruik van hulpbronnen  
 

Tabel 14: Evaluatie doelstellingen 2022: gebruik van hulpbronnen 
 

Onderwerp Evaluatie 2022 

Duurzaamheid • In 2022 zijn in het kader van de duurzaamheidsopgave 394 

zonnepanelen op het dak van De Blije Borgh geplaatst 

ICT • Er is subsidie aangevraagd en verkregen voor de migratie naar de 

Cloud en voor de vervanging van het verpleegoproepsysteem 
inclusief de telefonie 

• Begin 2023 staat een afspraak gepland om een start aan de beide 

projecten te geven 

AVG • De benodigde documenten zijn beschikbaar, maar moeten nog 

worden aangepast aan de situatie van De Blije Borgh 

KIK-V • Er wordt nog geen gebruik gemaakt van het programma KIK-V. 
Gegevens worden vooralsnog handmatig aangeleverd 

Financiën en administratie • Door de manager bedrijfsvoering is de methode van begroten 
nader geanalyseerd. De begroting is van onderaf opgebouwd. De 

uitgangspunten van de begroting zijn uitgebreid beschreven in de 
toelichting. De begroting 2022 sluit met een negatief resultaat. 

MT heeft een financieel verbeterplan vastgesteld. Het 
verbeterplan is besproken met OR, CR en RvT. De betreffende 

gremia zijn akkoord. 

• In april 2022 is de financiële managementrapportage 

geactualiseerd inclusief een rolling forecast. De cijfers tot en met 
november 2022 zijn inzichtelijk inclusief een prognose voor het 

hele jaar. De prognose wordt bepaald aan de hand van de 
inzichten van de managers 

• Een voortgangsrapportage met betrekking tot de aanbevelingen 

van de accountant is opgesteld  

Doelmatigheid • In 2022 is de doelmatigheid van de wijkverpleging per 

zorgverzekeraar in kaart gebracht. Wijkverpleegkundigen hebben 
een interne training gevolgd over de verschillende 

financieringsvormen binnen de thuiszorg en over de noodzaak om 
de doelmatigheid te verhogen 
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Tabel 15: Doelstellingen 2023: gebruik van hulpbronnen 
 

Onderwerp Doelstellingen 2023 

Duurzaamheid • In 2023 zal een duurzaam meerjaren onderhoudsplan worden 

opgesteld. Zorginstellingen dienen voor 1 juli 2023 een CO2 

routekaart aan te leveren aan het zorgkantoor 

ICT • In 2023 zullen in ieder geval twee projecten worden opgepakt: 
migratie naar de Cloud en het vernieuwen van het 

verpleegoproepsysteem inclusief telefonie binnen DBB  

Financiën en administratie • In 2023 zal in de financiële rapportages een verdere 
segmentering plaats vinden waardoor er inzicht wordt verkregen 

in de resultaten per product. Daarnaast wordt een onderscheid 

gemaakt in de zorg- en vastgoedexploitatie 

Kik-V • In 2023 zal worden onderzocht of de implementatie van Kik-V 

meerwaarde heeft voor De Blije Borgh. 

AVG • In 2023 zal het AVG-beleid binnen De Blije Borgh worden 

geactualiseerd 

Nieuwe bekostiging 

wijkverpleging 

• In 2023 zal binnen de wijkverpleging een start worden gemaakt 
met het vaststellen van cliëntprofielen van cliënten in zorg. Dit als 

voorbereiding op de nieuwe bekostiging wijkverpleging vanaf 
2024 

Doelmatigheid • In 2023 zal meer gestuurd gaan worden op de doelmatigheid 

binnen de thuiszorg. Maandelijks zullen doelmatigheidscijfers in 

kaart worden gebracht en worden gedeeld met de verschillende 
teams 

• In 2023 zal in de thuiszorg een eerste verkenning worden gedaan 

naar het gedachtegoed Positieve Gezondheid. Door meer 
aandacht te geven aan welzijn en eigen regie, wordt het gebruik 

van professionele zorg mogelijk minder 

Innovatietechnologie 

wijkverpleging 

• In 2023 zal een start worden gemaakt met het inzetten van de 

medicijndispenser in de thuiszorg 

e-health • In het kader van het opschalen van e-health in de thuiszorg zal 

de SET-subsidie worden aangevraagd  (stimuleringsregeling e-

health thuis). 

 
 

2.8 Gebruik van informatie 
 

Tabel 16: Evaluatie doelstellingen 2022: gebruik van informatie 
 

Onderwerp Evaluatie 2022 

Cliënttevredenheids-

onderzoek 

• In november 2022 heeft het jaarlijkse 

clienttevredenheidsonderzoek plaatsgevonden voor cliënten met 

een Wlz indicatie (ZorgkaartNederland) en voor cliënten met een 
Zvw indicatie 

MTO • In overleg met de OR wordt het MTO medewerkers in het 

voorjaar van 2023 uitgevoerd. Op dit moment worden de 
voorbereidingen hiervoor getroffen 

• Aanvraag voor MTO via ActiZ is uitgezet. 

Verwerkersovereenkomst is getekend. 
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Tabel cliënttevredenheid 2022 wordt vóór 1 juli 2023 aangeleverd. Het onderzoek is in 
november/december 2022 uitgevoerd. De rapportage is op het moment van schrijven van dit 
kwaliteitsplan nog niet binnen. 
 
Tabel 17: Doelstellingen 2023: gebruik van informatie 
 

Onderwerp Doelstellingen 2023 

Cliënttevredenheids-

onderzoek 

• In 2023 zullen wederom cliënttevredenheidsonderzoeken worden 

uitgezet voor cliënten met een Wlz indicatie (ZorgkaartNederland) 

en cliënten met een Zvw indicatie 

MTO • Naast het meten van de cliënttevredenheid wordt in 2023 een 

medewerkerstevredenheid uitgezet. In overleg met de 
ondernemingsraad wordt dit onderzoek in het voorjaar uitgevoerd 

via ActiZ 

 
 
 
 
 
 


