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INLEIDING  

 

In 2018 is een nieuwe bestuurder (RvB) van start gegaan. Door de komst van de 
nieuwe RvB is een andere weg ingeslagen gedurende het jaar. Het 

kwaliteitsverslag en kwaliteitsplan over het jaar 2019 zullen beter in lijn lopen 
met elkaar. 
 

Er is een 100 dagen analyse gemaakt van de organisatie, gevolgd door een 
QuickScan en een visieworkshop. Dientengevolge is er een strategiedocument 

2019-2030 opgesteld en vastgesteld. 
Er is aandacht besteed aan de volgende onderwerpen zoals strategie, cultuur, 
kwaliteit, bedrijfsvoering, medezeggenschap & toezicht en omgeving.  

 
Onze huidige organisatie is teveel gericht op de korte termijn en kenmerkt zich 

door een ad hoc manier van werken. De vastgestelde strategie biedt een 
langdurig perspectief waarlangs we ons willen gaan richten. 
 

Er is in 2018 gekozen voor een aangepast (breder) MT, bijbehorend aangepast 
organogram en overlegstructuur. Het begrip eigenaarschap is geïntroduceerd en 

het werken volgens de Lean methodiek. 
 
Begin 2019 is er een ondernemingsplan 2019-2021 opgesteld, dat geeft sturing 

en richting voor de middellange termijn. 
 “Op basis van het Strategiedocument II heeft de Raad van Toezicht op 31 

oktober 2018 goedkeuring gegeven voor het verder uitwerken van: Het 
organisatiescenario “De ouderenzorg organisatie wordt onderdeel van een 
inclusieve gemeenschap in de wijk” 

 
Concreet wordt daarbij gekozen voor een groeimodel waarbij het huidige volume 

van WLZ-zorg minstens wordt gehandhaafd en de VPT zorg in 3 jaar zal groeien 
naar 24. Deze groei impliceert ook een toename van het aantal zorg 
gerelateerde FTE van ca. 40 FTE (inclusief ca. 15 FTE voor 

het Q kader) 
Het vastgoedscenario “Vervangende nieuwbouw” wordt in 2019 verder 

uitgewerkt. Dit betekent de ontwikkeling en realisatie van nieuwe huisvesting die 
toekomstbestendig is. 

 
Ingezette acties ter verbetering of continuering van de kwaliteit op de acht 
hoofdstukken van het kwaliteitskader zullen de revue passeren, zij het in andere 

vorm dan terugblikken op de verbeterparagraaf uit kwaliteitsplan 2018. In dit 
kwaliteitsverslag is de feedback verwerkt van de Cliëntenraad en het lerend 

netwerk. 
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VISIE 

 

In 2018 zijn nieuwe visies vastgesteld, u leest ze hieronder. 

VISIE VAN HET MAANDERZAND GEMEENSCHAPPELIJK TOEKOMSTBEELD 

 

Het Maanderzand is onderdeel van een inclusieve gemeenschap in de wijk. Naast wonen, zorg, 
dagbesteding en thuiszorg, zoals die nu al wordt geboden, biedt Het Maanderzand zorg - en 
welzijnsfaciliteiten op de locatie van het Maanderzand voor ouderen uit de wijk. Ook brasserie, 
terras, keuken en (sport)faciliteiten zijn beschikbaar voor die doelgroep. Daarnaast biedt Het Maanderzand 
mogelijkheden voor bijvoorbeeld (para) medische zorg (in nauwe afstemming met de eerstelijnsvoorziening 
in de wijk) of andere maatschappelijke functies. Een wenkend perspectief voor de langere termijn is een 
Maanderzand als onderdeel van een inclusieve gemeenschap in de wijk. Zij beschouwt iedereen die een 
hulp – of zorgvraag heeft, jong en oud, als haar cliënt. Essentie is dat door Het Maanderzand 
“zorgfunctionaliteiten” voor jong – en oud worden aangeboden” 
 

 

MENSVISIE VAN HET MAANDERZAND 

 

“Als christelijke zorgorganisatie is het onze diepe overtuiging dat de mens in wezen relationeel is aangelegd, 
dat wil zeggen dat de mens intrinsiek de behoefte heeft zich tot een ander te verhouden. Dit uit zich op 
verschillende niveaus. Op micro niveau: het zich tot het anderszijn in zichzelf verhouden, op meso niveau: 
het zich verhouden tot de mensen om zich heen en tot slot op macro niveau: zich verhouden tot het geheel 
der dingen/ de Ander. Uit deze mensvisie ontspruit onze zorgvisie: zorg is een relationeel begrip. Onze 
cliënten zijn daardoor subject van onze zorg, nooit object. De zorgvrager en zorgdrager zijn in wezen aan 
elkaar gelijk en daaruit komt verantwoordelijke, liefdevolle, respectvolle en aandachtige zorg voor de ander 
voort. Onze zorg kent de gelaagdheid van het relationele karakter van de mens. Daardoor is zij even 
veelzijdig van aard en heeft aandacht voor alle aspecten ervan” 

 

 

 

PERSOONSGERICHTE ZORG EN ONDERSTEUNING 

Compassie: 

 “We krijgen warme en liefdevolle zorg” is wat bewoners en cliënten aangeven 

bij de bestuurder tijdens de kennismakingsgesprekken (tevens onderdeel van de 

100 dagen analyse van de nieuwe bestuurder/RvB) begin 2018. Men ervaart 

aandacht van de medewerkers. 
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Uniek zijn:  

In 2018 is een nieuwe Geestelijk Verzorger gestart. Er zijn extra uren 

vrijgemaakt omdat identiteit een essentieel onderwerp is m.b.t. 

persoonsgerichte zorg en ondersteuning. Zingeving en existentiële vragen 

waarmee bewoners in deze fase van hun leven kunnen worstelen. Er is meer 

aandacht besteed aan presentiepastoraat. Het belang van een relatie opbouwen 

en daarmee eerder en meer zichtbaar zijn is essentieel voor bewoners, hun 

dierbaren en medewerkers. 

Tevens is de geestelijk Verzorger lid geworden van het Management Team (MT), 

om ook in besluitvorming identiteit een rol te geven. 

In 2018 is een nieuwe mensvisie opgesteld. In 2019 zal actie worden 

ondernomen op de toepasbaarheid van deze visie (“wat betekent dit nu”). 

 

Autonomie:  

De aandachtsvelders palliatieve zorg hebben deelgenomen aan congressen. De 

verpleegkundige is gestart met de opleiding Zorgconsulent palliatieve Zorg aan 

de HAN. Zij delen hun kennis gevraagd en ongevraagd in het operationele 

proces. De palliatieve en terminale zorg heeft hierdoor meer vorm gekregen, die 

bewoners en familie nodig hebben en waarderen. 

Er wordt zoveel mogelijk gewerkt vanuit de wensen en behoeften van de 

bewoners. Dit uit zich in de bejegening en in afspraken. 

 

Zorgdoelen: 

Zorgleefplannen worden gemaakt op basis van het gesprek met de bewoner en 

diens familie (waar wenselijk en nodig). Momenteel zien we dat er teveel 

informatie wordt opgeschreven in het zorgleefplan en de samenhang wat 

ontbreekt. Er is behoefte aan vereenvoudiging en overzicht. Hier komen acties 

op in 2019. Zo ook met de risicosignalering.  

 

WONEN EN WELZIJN 

 

Zingeving:  

De geestelijk verzorger is in 2018 in Het Maanderzand komen werken. Na een 

periode van het leren kennen van de organisatie, het organiseren van de reeds 

ingebedde activiteiten is een tijd aangebroken van “richten, verrichten en 

inrichten”. Vanuit de Cliëntenraad en de 100 dagenanalyse van de bestuurder is 

de behoefte aangegeven tot meer verbinding. De Geestelijk Verzorger is gestart 

met presentiepastoraat wat voor bewoners, personeel en familie als zeer prettig 

wordt ervaren en wat aansluit bij deze behoefte. De ervaring van de geestelijk 
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verzorger (namelijk vanuit werken in een ziekenhuis) is te merken aan de brede 

kennis van levensbeschouwingen, zodat goed aan te sluiten is bij de 

verschillende behoeften. Er is gestart met voorbereidingen om meer algemene 

activiteiten te organiseren met een christelijke identiteit en een vollere betekenis 

te geven aan christelijke feestdagen en zondagen (symboliek bijvoorbeeld).  

Hier wordt de Cliëntenraad nauw bij betrokken. 

Zinvolle dagbesteding: 

Er is een maandelijks programma met activiteiten die in de brasserie 

plaatsvinden. Voor ieder wat wils. In de tweede helft van het jaar is een start 

gemaakt met meer identiteitsgebonden activiteiten. Zo waren de december 

feestdagen rijker gevuld, met meer aandacht voor de bewoners. Ook was er een 

invulling voor oudjaarsavond. 

Er is gestart met fietsmaatjes, waarbij bewoners (met hulp van Fietsmaatjes 

Gelderse Vallei) mee kunnen fietsen op de duofiets. Bewoners en cliënten 

genieten met volle teugen van de jaargetijden die voorbij gaan. 

Tevens worden op individueel niveau vrijwilligers gezocht en gevonden die 

passen bij de bewoner, om bijvoorbeeld te wandelen of gewoon een kopje koffie 

mee te drinken. 

Er zijn verschillende mensen die van honden houden. Een aantal medewerkers 

nemen met regelmaat hun hondje mee. Het knuffelen tovert met regelmaat een 

lach op hun gezicht. 

Schoon en verzorgd lichaam:  

Bewoners ontvangen persoonlijke verzorging. Over bijvoorbeeld het moment van 

de dag zijn afspraken gemaakt in het zorgleefplan, om dit zoveel mogelijk te 

laten aansluiten bij de behoeften en wensen. 

Familieparticipatie en inzet vrijwilligers: In 2018 is op de verpleegafdeling 

aandacht geweest voor toevoegen van sfeer in de huiskamers waar bewoners 

veel tijd doorbrengen. In overleg met familieleden zijn er accenten aangebracht 

in de woonomgeving die meer huiselijkheid uitstralen, van “thuis zijn” (een 

herkenbare klok opgehangen, een kast neergezet en een boeren bont servies in 

de kast). Tevens zijn er extra (welzijns) diensten ingezet om meer aandacht en 

tijd te hebben voor de activiteiten.  

Eind 2018 zijn huiskameroverleggen en familiebijeenkomsten opgestart omdat 

het belangrijk is de zorg en ondersteuning gezamenlijk te doen. Een ieder vanuit 

zijn eigen expertise en relatie. Zo zijn vrijwilligers, medewerkers en familie met 

elkaar verbonden en worden levensverhalen gedeeld en ervaringen.  
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Wooncomfort:  

Het ervaren van wooncomfort heeft met verschillende zaken te maken, zoals: 

voel ik me er thuis, is mijn appartement schoon en kan ik anderen ontmoeten 

als ik dat wil. Bewoners kunnen hun eigen vertrouwde spullen meenemen om 

zich thuis te voelen in het appartement. Waar nodig wordt er advies gegeven als 

dat nodig en wenselijk is om bewoners goed en veilig te kunnen ondersteunen 

en om risico’s weg te nemen, waar dat kan en wenselijk is.  

Om de kwaliteit te meten van de huishoudelijke dienst is een nulmeting gedaan 

(pre-audit) vanuit Prezo. Hieruit zijn punten ter verbetering gekomen die in het 

jaarplan van 2019 zijn opgenomen. In 2018 is er sprake geweest van een 

relatief hoog ziekteverzuim, waardoor de continuïteit van hulp niet altijd 

gewaarborgd kon worden. Er is met name actie nodig bij de domeinen en de 

pijlers en de administratieve processen. 

 

VEILIGHEID 

Medicatieveiligheid:  

Er zijn voorbereidingen getroffen om Medimo in te voeren (systeem waarmee 

digitaal het medicatieproces wordt ondersteund. Het biedt de mogelijkheid om 

het toedienen van medicijnen elektronisch te registreren. Hiermee wordt de 

kwaliteit verbeterd (closed loop), kosten bespaard en het werken voor de 

medewerker eenvoudiger.  Eind 2018 is op de verpleegafdeling gestart met de 

implementatie. 

Casuïstiek medicatiefouten of bv valincidenten worden besproken in 

teamoverleggen. Zie ook het onderwerp: “incidenten”. 

 

Decubituspreventie 

In november 2017 is een scholing geweest m.b.t. decubituspreventie. Er wordt 

adequaat omgegaan met hulpmiddelen, om decubitus te voorkomen. Soms lukt 

het niet om het te voorkomen, dan wordt er tijdig behandeling gestart met hulp 

van (advies van) aandachtsvelders wondzorg en andere disciplines. 

Eind van het jaar is een uitgebreide scan gemaakt van alle veiligheidsthema’s. 

dit zal structureel 2x per jaar plaatsvinden. In 2019 zal gekeken worden naar 

hoe tijdig in te spelen op risico’s en op het leggen van onderlinge verbanden 

(door o.a. gebruik van de Vilans app Risicoscan) en naar het methodisch werken 

hieromtrent. 

 

Gemotiveerd gebruik van vrijheidsbeperkende maatregelen 

De komst van een andere Specialist Ouderen Geneeskunde (SOG) heeft 

bijgedragen aan meer continuïteit in de medische zorg en in het methodisch 
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werken. Bijvoorbeeld in het zorgvuldig gebruik van vrijheidsbeperkende 

maatregelen (maatwerk per individu) en het evalueren van de maatregelen. In 

2019 zal verdere optimalisatie volgen m.b.t. het borgen van processen en 

optimalisatie gebruik Elektronisch cliënten dossier (ECD) voor meer 

gebruiksgemak en overzicht.  

 

Preventie acute ziekenhuisopname 

Waar mogelijk wordt de zorg zo lang mogelijk gegeven in Het Maanderzand zelf, 

in de vertrouwde omgeving van de bewoner met hulp van o.a. de 

verpleegkundigen en andere disciplines. De komst van een tweede 

wijkverpleegkundige geeft ook de mogelijkheid om gebruik te maken van haar 

kennis en vaardigheden. 

Als ziekenhuisopname toch nodig is, gaat het meestal om onverwachte, 

onvoorziene situaties als bijvoorbeeld een fractuur of (vermoeden op) een delier. 

 

Brandveiligheid:  

Er is gefaseerd gewerkt aan Geen Nood Bij Brand, samen met de brandweer en 

medewerkers/bewoners.  

 Een preventiemedewerker is aangesteld en scholing is gevolgd.  

 Een intentieverklaring is getekend met de Geneeskundige 

Hulpverleningsorganisatie in de Regio (Ghor), waar meerdere 

zorgorganisaties bij zijn aangesloten (zorgcontinuïteit). 

 Er heeft een expeditie in en rond de ruimtes van de dagbesteding 

plaatsgevonden. Correcte en passende acties zijn ingezet. 

 Een table top oefening vond plaats met nachtdiensten. 

 Aandacht in de nieuwsbrief en in operationele processen voor 

brandveiligheid (bewustwording) 

 Afspraken zijn ingepland voor 2019 om maandelijks aandacht te 

besteden aan brandveiligheid en til/transfers.  

 Voorbereidingen zijn getroffen m.b.t. calamiteitenbeleid en 

veiligheidsvolgsysteem 

De brandweer heeft complimenten en vertrouwen uitgesproken, dat de goede 

weg is ingeslagen. In 2019 zal dit traject voortgezet worden op basis van risico 

management.  

 

Incidenten: In 2018 heeft een onderzoek plaatsgevonden om de 

stuurinformatie vanuit het huidige meldingssysteem MIC1 en MIM2 te 

                                                      
1 Melding Incidenten Cliënten 
2 Melding Incidenten Medewerkers 
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optimaliseren. Wegens onvoldoende mogelijkheden is besloten over te gaan in 

2019 naar een nieuw systeem: sharepoint. Dit is een systeem die bepaalde 

workflows inregelt, waardoor: de juiste mensen snel worden geïnformeerd, 

leidinggevenden snel inzicht en overzicht hebben m.b.t. de soort en aantal 

incidenten, tevens een sneller herkennen van trends.    

Hoger gelegen doel: betere kwaliteit van zorg, omdat de focus in de toekomst 

verder verlegd kan worden naar meer proactief en preventief handelen. 

MIC meldingen betreffen o.a. het vergeten af te tekenen van medicatie, 

weigeren van medicatie of het vergeten te geven. In teamoverleggen is 

aandacht besteed aan casuïstiek, waar in 2019 een verdieping zal worden 

gemaakt m.b.t. intervisie, leren en verbeteren en tevens verdere implementatie 

van Medimo)  

 

Privacy: in 2018 is de organisatie AVG proof gemaakt. Dat wil zeggen dat 

werkwijzen, documenten en processen zijn aangepast. Vooral is aandacht 

besteed aan het kwaliteitsbesef door het regelmatig te bespreken in overleggen 

of tijdens de koffie en maandelijks te benoemen in de nieuwsbrief. In 2019 zal 

ingezet worden op het verder borgen van deze processen. 

 

LEREN EN VERBETEREN VAN KWALITEIT 

 

Het kwaliteitsverslag: Het jaarverslag 2018 (basis van dit document) is door alle 

deeleigenaren zelf opgesteld. Met elkaar werken aan continue verbeteren schept 
verantwoordelijkheid en motiveert. De RvB heeft e.e.a. samengebracht en 
geredigeerd tot het maatschappelijk jaarverslag.  

 

Deze ingezette lijn van eigenaarschap zet zich voort in 2019. 

Deskundigheidsbevordering: 

 Primair proces RvB 

De Raad van Bestuur heeft 4 keer meegelopen in het primair 

proces, namelijk in het wijkzorgteam, zorgafdeling 1e verdieping, de 

verpleegafdeling en de keuken. Dit wordt door beide partijen als 

zeer prettig ervaren. En heeft dit aanleiding gegeven tot gesprek en 

acties ter verbetering. Zo zijn een aantal acties opgenomen in de 

nieuwbouwplannen m.b.t. verbetering bepaalde 

werkomstandigheden en is extra budget vrijgemaakt voor aanschaf 

airconditioning. 

 Lerend netwerk bestuurlijk en tactisch niveau  

Op bestuurlijk niveau heeft vier maal per jaar lerend netwerk 

plaatsgevonden met collega bestuurders. Er worden agenda’s 
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opgesteld, verslagen gemaakt en in de bijeenkomsten veel thema’s 

aangaande kwaliteit gedeeld. Ook op tactisch niveau 

(kwaliteitsfunctionarissen) heeft regelmatig overleg 

plaatsgevonden. In 2018 is ook tot een voorstel gekomen om de 

agenda in 2019 systematischer vorm te gaan geven met verdeeld 

eigenaarschap om tot grotere doelmatigheid te komen. 

Er is nieuwe vorm gegeven aan de HIP en Arbo commissie qua expertise van de 

leden, vergaren van kennis en overlegstructuur.  

Verder zie personeelssamenstelling 

 

LEIDERSCHAP, GOVERNANCE EN MANAGEMENT 

Er is een 100 dagen analyse gemaakt van de organisatie, gevolgd door een 

QuickScan en een visieworkshop. Dientengevolge is er een strategiedocument 
2019-2030 opgesteld en vastgesteld. 

Er is aandacht besteed aan de volgende onderwerpen zoals strategie, cultuur, 
kwaliteit, bedrijfsvoering, medezeggenschap & toezicht en omgeving.  

 

Onze huidige organisatie is teveel gericht op de korte termijn en kenmerkt zich 
door een ad hoc manier van werken. De vastgestelde strategie biedt een 

langdurig perspectief waarlangs we ons willen gaan richten. 

 

Er is in 2018 gekozen voor een aangepast (breder) MT, bijbehorend aangepast 

organogram en overlegstructuur. Het begrip eigenaarschap is geïntroduceerd en 
het werken volgens de Lean methodiek. 

 

Begin 2019 is er een ondernemingsplan 2019-2021 opgesteld, dat geeft sturing 

en richting voor de middellange termijn. 

 “Op basis van het Strategiedocument II heeft de Raad van Toezicht op 31 
oktober 2018 goedkeuring gegeven voor het verder uitwerken van: Het 
organisatiescenario “De ouderenzorg organisatie wordt onderdeel van een 

inclusieve gemeenschap in de wijk” 

 

In 2018 zijn de voorbereidingen getroffen voor de instelling van een Governance 

en Identiteit commissie Raad van Toezicht. In 2019 gaat deze van start. 

 

In het MT is een Management drives test gedaan en daarbij kleurenprofielen 

opgesteld, met elkaar besproken. Op deze manier begrijpen we beter waarom 
we reageren en handelen zoals we dat van nature doen en zo ook de ander. Ook 
geeft het inzicht in elkaars kwaliteiten en manier van aanpakken. 
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PERSONEELSSAMENSTELLING (VOLDOENDE EN VAKBEKWAAM 

PERSONEEL) 

1. Aandacht, aanwezigheid en toezicht 

Er zijn voorbereidingen getroffen m.b.t. het op een zorgvuldige manier invullen 

van de kwaliteitsgelden om de zorg in het primaire proces verder te verbeteren. 

Hierbij is uitgegaan van “doen waar je goed in bent”. Dat wil zeggen dat we 
bijvoorbeeld een aantal huishoudelijke taken hebben weggehaald bij de 
verzorgenden en verpleegkundigen, zodat zij zich kunnen richten op waar ze 

goed in zijn en wat ze leuk vinden om te doen. 

Er zijn aandachtsvelders eten en drinken aangesteld zodat zij de 
verantwoordelijkheid hebben om bestellingen te doen vanuit wat de bewoners 
graag lust. Ze bereiden dit voor met de bewoner zelf of familie/vrienden. 

Eind van het jaar zijn huiskamerdiensten ingesteld, die het welzijn bevorderen 

en tevens zorg dragen voor meer toezicht. 

Ook is het aantal bewoners per EVV’er naar beneden afgesteld. Dit, omdat de 

complexiteit van zorg en ondersteuning is toegenomen en ook de 
multidisciplinaire aanpak meer tijd kost. 

   

2. Specifieke kennis en vaardigheden  
 Er zijn een aantal verzorgenden opgeleid tot verpleegkundige niveau 4.  
 Een verpleegkundige niveau 4 is de opleiding gestart tot verpleegkundige 

niveau 5. 
 Twee zij instromers zijn bezig hun verzorgende IG diploma te behalen. 

 Een verpleegkundige niveau 4 is gestart met de opleiding Zorgconsulent 
Palliatieve Zorg. 

 Een coördinator heeft de opleiding tot preventiemedewerker positief 

afgerond 
 Een verzorgende IG heeft haar diploma tot Praktijkopleider afgerond. 

 De Manager Zorg en welzijn is bezig met een post HBO studie Management. 
 Een deel van de verpleegkundigen heeft de BIG scholing gedaan en hebben 

deze behaald. (de resterende verpleegkundigen hebben begin 2019 de 

scholing gepland). 
 Voorbereidingen tot een structurele aanpak en inzet van e-learning heeft 

plaatsgevonden. 
 De Ondernemingsraad (OR) heeft een scholing gehad via Merlijn 

medezeggenschap. Tijdens deze scholing is over de WOR (Wet op de 

Ondernemingsraad) in het algemeen gesproken, over “onderhandelen” en 
“vergaderen”.  

Deze scholing heeft gemaakt dat er kritischer wordt gekeken naar inhoud en 
proces van de vergaderingen met de RvB. Dit is ook wenselijk en 
noodzakelijk voor de RvB om te komen tot een zorgvuldige besluitvorming 

 Ter voorbereiding op de HIP commissie is door een verzorgende IG een 
opleiding CIP gevolgd (contactpersoon Infectiepreventie) 

 Verpleegtechnische handelingen voor verzorgenden 
 Een aantal klinische lessen:  
- klinisch redeneren 
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- medicatie (hartmedicatie, diuretica en blaasmedicatie) 
- dementie (voor vrijwilligers, huishoudelijk medewerkers, medewerkers 

zorg) 

- mondzorg 
- palliatieve zorg 

- bewegen (medewerkers welzijn) 
- til& transfers (medewerkers welzijn)  
- slikproblemen (medewerkers welzijn en zorg). 

 Scholing gespreksvoering coördinatoren 

Ook is goed te melden dat het attentiebeleid van vrijwilligers en medewerkers 
zoveel mogelijk gelijk gesteld. Jubilarissen zijn in, in navolging van dit beleid, in 
de zomer 2018 flink in het zonnetje gezet.  

Met ingang van 1 januari 2018 wordt Het Maanderzand ondersteund door 

arbodienst Brinqer en een vaste bedrijfsarts. De bedrijfsarts houdt spreekuur in 
Het Maanderzand en bij Bethanië (zorgorganisatie uit lerend netwerk) 

Hiermee wordt voorzien in de behoefte aan een vaste bedrijfsarts op locatie. De 
drempel om in gesprek te gaan met de bedrijfsarts is hierdoor voor zowel 
medewerkers als leidinggevenden lager. Iets wat ook in de vernieuwde Arbowet 

een belangrijk aandachtspunt is. Het verzuim is in 2018 gestegen naar 8,16 % 
ten opzichte van 2017 met 5,46 %. De stijging is toe te wijzen aan het midden 

en lang verzuim. Dit is een landelijke trend binnen de VVT.  

 

3. Reflectie, leren en ontwikkelen 

Er is door de praktijkopleider i.o. een passende methodiek gevonden betreft 

intervisie die in 2019 ingezet zal gaan worden. Deze methodiek past bij de 

teams, sluiten goed aan. Dit om de casuïstiekbesprekingen meer vorm te geven 

om beter te kunnen reflecteren en te ontwikkelen. 

Er heeft reflectie plaatsgevonden op de soms lage opkomst bij klinische lessen. 

Dit heeft geleid tot het inzicht dat er enerzijds een hoger ziekteverzuim was dan 

verwacht en de prioriteit dan uitgaat naar het verzorgen van bewoners en het 

opvullen van een dienst. Anderzijds was er geen begroting bij het opleidingsplan. 

Voor 2019 is een begroting gemaakt bij het opleidingsplan (personele uren en 

materiele uren). Tevens is het opleidingsplan gemaakt voor de gehele 

organisatie, hangend aan het nieuwe organogram (incl. de raden). 

Er zijn jaarplannen 2019 opgesteld door de regiehouders in de organisatie. zo 

ontstaat meer samenhang. Er is een jaarplanning gemaakt voor alle raden. 

De Lean methodiek is in de overlegstructuur opgenomen. De keek op de week is 

de weekstart zoals die wordt gedaan door de MT leden (gezamenlijke start elke 

maandag: keek terug en een keek vooruit). Ook de hoshin kanri (strategie voor 

het jaar) is gezamenlijk gedaan. Mogelijke uitbreiding naar de keek op de dag 

zal volgend jaar starten (voor operationele teams). 
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GEBRUIK VAN HULPBRONNEN EN INFORMATIE 

ICT beleid:  

Per april is de coördinator ICT (a.i.) gestart.  

Operationele knelpunten van het project Alarmering & telefonie hadden prioriteit 
hadden.  

Er is gestart met de implementatie van Medimo en er zijn de nodige 
aanpassingen gedaan aan ONS zodat de zorg beter gebruik kon maken van de 

reeds aanwezige faciliteiten.  

Daarnaast is gewerkt aan de strategische kant van ICT. Het ICT beleidsplan is 

opgesteld en in het MT aangenomen. Het project ICT 2019 is omschreven en 
akkoord bevonden. Hiermee is het kader voor de ICT voor de komende 5 jaar 

geborgd. De ICT strategie stelt ons in staat om adequaat te reageren op de 
veranderingen die ons de komende jaren te wachten staat. Q4 hebben we 

besteed aan de start voor het project ICT 2019. Er zijn selectiegesprekken 
gevoerd met onze leveranciers en keuzes gemaakt voor 2019.  

Ook is in de eigen organisatie de rol van ICT opnieuw gevestigd. ICT valt direct 
onder de directeur bestuurder en heeft 2 ‘loketten’: operationele ondersteuning 
en advies. Collega’s weten hun weg naar de ICT te vinden en hebben een 

duidelijk beeld bij wat ze van de afdeling ICT mogen verwachten. 

 

Voorbereidingen eet app: Achter de schermen zijn voorbereidingen getroffen 

om de food app in te gaan zetten, zodat bewoners samen met een medewerker, 

vrijwilliger of de gastvrouw een maaltijd kunnen kiezen aan de hand van foto’s.  

Samenwerkingsverbanden 

De banden met de gemeente zijn nauwer aangetrokken. Zo zijn zij, als ook de 

inkoopmanager van het zorgkantoor, bewoners uit de wijk, leden van de 

Cliëntenraad (CR), OR, Vrijwilligersraad (VR), apotheker en MT aanwezig 

geweest op verzoek van de RvB met de visiebepaling van de toekomst (vastgoed 

en strategie). 

 

METINGEN EN OORDELEN 

 

Clienttevredenheidsonderzoek: In 2018 (Q1) heeft een 

tevredenheidsonderzoek plaatsgevonden voor bewoners van de BG en 1e 
verdieping en tevens voor de vertegenwoordigers van de bewoners van de 

verpleegafdeling. 
Verpleegafdeling: Het gemiddelde cijfer dat hier werd gegeven was een 7,5. 
Het ervaren van voldoende aandacht beter gewaardeerd dan voorheen. 

Respondenten zijn minder tevreden over het nakomen van afspraken. Meer dan 
de helft van de respondenten zou Het Maanderzand aanbevelen bij familie en 

vrienden.  
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Verzorging (BG en 1e etage): Men gaf gemiddeld een 7,4. Het percentage 
tevredenheid m.b.t. nakomen van afspraken vanuit het ZLP is hetzelfde 
gebleven t.o.v. de vorige meting in mei 2017. 

De tevredenheid m.b.t. voldoende aandacht van medewerkers voor bewoners is 

verbeterd t.o.v. de vorige meting in mei 2017. De tevredenheid m.b.t. 

ontmoetingen met andere bewoners is afgenomen t.o.v. de vorige meting in mei 

2017 en meer dan 60% van de bewoners zou Het Maanderzand aanbevelen bij 

familie en vrienden 

 
Om de verbinding tussen bewoners te verbeteren is er in 2018 gestart met het 

ontwikkelen van nieuw beleid m.b.t. identiteit (zie “Zingeving” en Uniek zijn”), 
meer aandacht voor zingeving en een zinvolle dagbesteding. Daarnaast is de 

maandelijkse nieuwsbrief aangepast qua lay-out, maar nog meer wat betreft 
inhoud, huiselijk & vertrouwd. 

 

Prezo audit: In 2018 hebben we een 0-meting aangaande huishouding uit laten 

voeren, hier kwamen verschillende verbeterpunten uit tevoorschijn welke we in 
2019 allemaal op gaan pakken en implementeren. In oktober 2019 gaan we op 

voor de audit. 

In november 2018 heeft een Prezo audit VVT 2017 plaatsgevonden. Er waren 

drie pijlers als onvoldoende beoordeeld, namelijk Persoonsgerichte zorg, Sturen 
op kwaliteit en Cliënt veiligheid. In 2018 is er een nieuwe strategische koers 

vastgesteld. De strategie geeft richting voor de verbetering van het methodisch 
werken en van onderlinge verbanden. Een plan van aanpak is opgesteld met als 
doel het gouden keurmerk in 2019 te behalen. In mei 2019 zal een her-audit 

plaatsvinden.  

 

OCAI meting (cultuurmeting): in Q1 van 2018 heeft een OCAI meting plaats 

gevonden. Het Organizational Culture Assessment Instrument (OCAI) is 
wetenschappelijk gevalideerd en betrouwbaar. Er wordt uitgegaan van vier 

culturen. De test meet in welke mate er sprake is van deze culturen: 
familiecultuur, adhocratiecultuur, hiërarchiecultuur en marktcultuur.  

Werkcultuur bepaalt hoe de organisatie functioneert.  Omdat deze het gedrag 
van werknemers stuurt. Cultuur is meetbaar en ook: te veranderen met een 
methodische aanpak. 

Daarin is een behoefte aan (meer) familiecultuur geconstateerd en (meer) 

adhocratie en minder hiërarchie en minder markt. De nieuw ingezette koers 
maakt nieuwsgierig naar de OCAI meting van 2019. 

 

IGJ: De Inspectie van Gezondheidszorg en Jeugd heeft in juli 2018 een bezoek 

gebracht aan Het Maanderzand. Hieronder een citaat zoals opgenomen in de 
definitieve rapportage.  

“De inspectie concludeert dat Het Maanderzand een organisatie is die volop in 
ontwikkeling is. Door de komst van de nieuwe bestuurder zijn veel nieuwe 

plannen gemaakt. Het Maanderzand bevindt zich wat dat betreft op een 
kantelpunt waar het gaat om persoonsgerichte zorg. De gemaakte plannen 
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dienen in de komende periode tot verdere uitwerking te komen en in de 
organisatie te worden geïmplementeerd. De geconstateerde tekortkomingen zijn 
niet onbekend bij het management. Een aantal van deze plannen zijn in lijn met 

de normen die de inspectie als onvoldoende heeft beoordeeld. De bestuurder 
laat daarmee zien dat Het Maanderzand zicht heeft op de verbeterpunten. 

Hierdoor heeft de inspectie er vertrouwen in dat Het Maanderzand zich inzet om 
de geconstateerde tekortkomingen weg te nemen”. 

 

Waardigheid en Trots op Locatie 

Eind 2018 is meegedaan aan de organisatiescan via Waardigheid en Trots op 

Locatie (WOL) op de 8 onderwerpen van het Kwaliteitskader. Uit de scan kwam 
naar voren dat er verbetering nodig en wenselijk is op het onderwerp: leren en 
verbeteren. Kijkend naar de PDCA cyclus, is verbetering wenselijk en nodig bij 

de C en de A. 

Het Maanderzand heeft van het aanbod gebruik gemaakt een coach te 
ontvangen gedurende 6 maanden om het kwaliteitsdenken en de PDCA cyclus te 
optimaliseren en te integreren (te borgen) in de organisatie  

 

CQ: Voorbereidingen zijn getroffen voor een officieel tevredenheidsonderzoek 
Maanderzandbreed die zal plaats vinden in Q1 2019 (uitgevoerd door facit) 

 

ZORGKAART NEDERLAND  

Er is in 2018 meer aandacht besteed aan het vergaren van reacties. Er zijn veel 

positieve reacties. Door de adviseur Kwaliteit wordt op elke reactie binnen een 
week gereageerd en waar nodig uitgenodigd voor gesprek. Er is 1 familielid 

ingegaan op dit verzoek. Hieruit zijn acties voortgekomen. 

 

Gemiddeld cijfer: 7.9 

Aantal waarderingen: 28 

Aanbevolen door 93%: 

 

Het is goed om dit verslag af te sluiten met deze mooie voldoende. We gaan 

voor kwaliteit en voor continue veranderen in een huiselijke en vertrouwde 
omgeving. 

 


