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Inleiding  
 

 

Voor u ligt het kwaliteitsjaarverslag 2019. Dit verslag maakt deel uit van het algehele jaarverslag 

2019 van Het Maanderzand. Het thema van 2019 was groei, groei in velerlei verschijningsvormen.  

We kijken terug op een mooi en bewogen jaar waarin we zijn gegroeid in kwaliteit. Deze groei laat 

zich terugzien in een goede kwaliteit van zorg, prachtige waarderingen en in een groei van meer 

samenhang in de organisatie. De groei van dit proces stopt natuurlijk niet aan het einde van een jaar. 

Het is een structureel proces van continue verbeteren. 

We nemen u graag mee door de resultaten van 2019. 

Visie 
In 2019 is de mensvisie, zoals opgesteld door de geestelijk verzorger, in gangbare taal omgezet. Zo is 

hij voor iedereen te lezen. 

De mensvisie van Het Maanderzand luidt als volgt: 

Wij zijn een christelijk huis. Wij zijn niet enkel en alleen op onszelf gericht. Naast dat wij goed voor 

onszelf zijn en zorgen, zorgen en zijn wij er ook voor elkaar en daarmee voor een mooiere wereld. 

Wij geloven: wij hebben elkaar hard nodig, niet alleen in de dingen die wij doen, maar ook in hoe wij 

zijn: mensen mogen zich thuis voelen bij ons, mensen mogen zich gezien weten en geaccepteerd: 

precies zoals ze zijn. Wij zijn gelijk aan elkaar en tegelijk helemaal uniek. Dus ook al zijn, denken, 

doen en voelen we allemaal wat anders, niemand is minder of meer. Jij en ik, wij zijn allemaal 

gewone mensen en zo behandelen wij elkaar ook. Dat uit zich in liefde, aandacht, vertrouwen in 

elkaar en respect.  

We werken vanuit het motto “Huiselijk & vertrouwd”, wat in lijn is met de visie. Dit uit zich in onze 

communicatie intern en extern, in de instrumenten en de omgang met elkaar. 

Persoonsgerichte zorg en ondersteuning 
 

Persoonsgericht werken met een persoonsgericht ZLP/ECD.  
Er is een werkgroep ingesteld met de volgende deelnemers: de adviseur zorg en welzijn, EVV-ers 

zorg, EVV-er Welzijn, medewerker cliëntadministratie en de applicatiebeheerder van ONS 

(medewerker ICT). De werkgroep richt zich op het anders (lees: beter) inrichten van het ECD en het 

ZLP. Het uitgangspunt van de werkgroep is tweeledig: 

1. Het kunnen geven van persoonsgericht zorg ondersteund vanuit het ZLP  

2. Veiliger werken door eenduidige werkwijze over alle teams en duidelijke afspraken over wie 

verantwoordelijk is voor het bijhouden van bepaalde informatie (medisch dossier, 

benaderingsplannen, etc). 

Persoonsgerichte zorg 
De focus van de medewerkers was met name gericht op de zorg en minder op activiteiten ten 
behoeve van het welzijn van de bewoner. Een bewoner beter leren kennen is bijvoorbeeld een van 

de aspecten van de persoonsgerichte zorg. 
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Aanpak 

• Familienet is ingevoerd. 

• E-Learning heeft plaatsgevonden; het belang van het levensverhaal. 

• Van elke bewoners is “mijn verhaal “gemaakt  

• Er vinden huisbezoeken plaats bij nieuwe opnames 

• Welzijnsmedewerkers zijn betrokken bij het MDO 

• Meer activiteiten sluiten aan bij de behoefte van de bewoners 

• Dagbesteding is geïntegreerd in de organisatie en vindt plaats in het hart van Het 
Maanderzand, de Brasserie. 

 
We merken dat medewerkers anders naar de bewoner gaat kijken als ze meer kennis en informatie 
hebben over de bewoners.  Hierdoor kunnen er nog meer activiteiten op maat aangeboden worden, 
de behoefte van de bewoner staat door de nieuwe aanpak nog meer centraal. Ook het wederzijds 
ervaren van nabijheid is versterkt. 
 

Zielzorg inzetten 
Waar het jaar 2018 in het kader stond van een structuur en aanpak van geestelijke verzorging 

neerzetten in de organisatie, 2019 was bedoeld voor de verdere implementatie en uitwerking van de 

eerder opgestelde principes. Door complicaties met als gevolg 7 maanden verlof (half maart-begin 

november) van de Geestelijk Verzorger is er in 2019 bij de vervanging voor gekozen zoveel 

mogelijk te continueren wat al liep, met de focus op ‘pastoraat’ en de vieringen op christelijke 

hoogtijdagen en zondagen. Dit is opgevangen door een predikantsechtpaar welke al langere 

bekendheid hadden met het huis. Hun hoofd focus lag bij presentiepastoraat. Overall resulteert dit 

in een mindere groei van de ons voor ogen staande zielzorg dan geambieerd. Het verder integreren 

van zielzorg in de organisatie wordt in 2020-2021 opgepakt. 

Wonen en welzijn 
 

Identiteit explicieter vorm geven (koppelen aan activiteiten, zingeving, rituelen etc.) 
In 2019 is meer en andere aandacht gegeven aan de christelijke hoogtijdagen en de activiteiten 
hieromtrent (mede door hulp van de geestelijk verzorger). 
Pasen en Kerst zijn op de dagen zelf gevierd i.p.v. op de dagen ervoor, wat in 2018 nog wel het geval 
was. Ook heeft in de stille week, voorafgaand aan Pasen, dagelijks een passende activiteit 
plaatsgevonden wat de bewoners zeer hebben gewaardeerd. Avondmaalsvieringen zijn structureel 
gepland en hebben in samenwerking met deelnemende kerken plaatsgevonden. 
Het op deze wijze vormgeven van het kerkelijk jaar was van grote meerwaarde, de liturgie is verrijkt, 
er zijn meer rituelen gebruikt , er is meer ritme; dat geeft rust, voorspelbaarheid en door het 
gezamenlijke karakter een groei van onderlinge verbondenheid. 
 

Participeren in MDO, geïntegreerd werken 
Van de bewoners die meerdere dagen hun tijd besteden aan de dagbesteding, is de medewerker 

welzijn nu ook aanwezig bij het betreffende MDO of geeft haar bevindingen door aan de EVV-er. Dit 

is, naast de gesprekken met medewerkers zorg & welzijn (gepland en ongepland), de voorbereiding 

naar meer geïntegreerd werken.   

Wonen: innovatie 
Op de verpleegafdeling zijn twee interactieve robotkatten aangekocht. Bewoners reageren hier erg 

enthousiast op en zijn er blij mee, het geeft de bewoner meer rust en focus door de afleiding die 

deze robotkat aan hen geeft. Ook de aanwezigheid van de tovertafel en beleeftelevisie worden 
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bewoners op ludieke wijze geactiveerd. Er zijn dir jaar voorbereidingen getroffen ten behoeve van 

de personenalarmeringen en domotica, voor korte en lange termijn. In 2020 openen we een nieuwe 

locatie met een nieuwe vorm van domotica. 

Nieuwbouw Het Maanderzand en Het Nieuwe Cavaljé 
In 2019 zijn verschillende informatieavonden gehouden voor omliggende aanleunwoningen en het 

Beatrixpark. De definitieve verkoop van de grond en bouw van Het Nieuwe Cavaljé (aan de overkant 

van Het Maanderzand) heeft plaatsgevonden. In augustus 2019 is gestart met de nieuwbouw Het 

Nieuwe Cavaljé, dit biedt plaats aan 26 intramurale plaatsen en 32 appartementen met zorg.  

Wat betreft de nieuwebouw van Het Maanderzand, hier zijn mijlpaal documenten voor opgesteld. 

We werken met de “open ontwikkelen’ methodiek. Dat betekent dat we zorgvuldig, stap voor stap, 

samen, dus met betrokkenheid van vele disciplines, werken aan de nieuwbouw voor Het 

Maanderzand.  

In alle voorbereidingen is er aandacht voor de nieuwe Wet Zorg en Dwang (WZD), deze wet geeft 

mede richting aan de nieuwbouwplannen. Het gebruik maken van innovatieve mogelijkheden (als 

domotica) om zoveel mogelijk maatwerk – en vrijheid - te bieden op het gebied van (ervaren) 

veiligheid in het wonen is een belangrijk onderdeel. 

Veiligheid 
 

Pilot verpleegkundigen 
Er is een pilot met een overkoepelend verpleegkundig team gestart en eind december 2019 
afgerond. De verpleegkundigen werden, op vooraf ingeplande momenten, vrijgesteld van de ADL-
zorg waardoor zij ruimte kregen om de in het huis aanwezige verpleegkundige vraagstukken op te 
pakken. Tevens hebben zij zich hierdoor meer kunnen toeleggen op het coachen en begeleiden van 
collega’s en waren ze in staat gesteld de (verpleegkundige) zorg op de verschillende afdelingen te 
coördineren.  
 
Naast bovenstaande hebben zij op elkaars afdeling audits afgenomen die zich specifiek richten op de 
inhoudelijke kwaliteit van zorg (de eerste vier thema’s van het kwaliteitskader), daardoor ontstond 
er zicht op wat er goed ging en wat er verbeterd kon worden. De uitkomsten van audits werden 
tevens aangewend als informatie (verantwoordingsdocumenten) voor de inspectie. De 
verpleegkundigen ervoeren dankzij de pilot meer regie binnen de verschillende zorgafdelingen en ze 
namen eigenaarschap voor het leveren van een bijdrage aan de kwaliteit van zorg. Samen met de 
coördinatoren groeide er een intensievere samenwerking om de kwaliteit van zorg binnen de teams 
verder te verbeteren. 
 
In het tweede deel van het jaar is er gestart met een dag-start (LEAN) bij de intramurale zorgteams. 
De dag-start heeft bijgedragen aan een beter overzicht van de zorgvraag voor die dag en een betere 
afstemming tussen de verschillende zorgteams. Er was sprake van duidelijke afspraken en onderling 
vertrouwen. De pilot en de dag-start zijn de basis geweest voor de manier van werken ten tijde van 
de Corona in 2020. 
 

Wet zorg en dwang (Wzd) 
Er is een beleidsnotitie gevormd over de wijze waarop Het Maanderzand omgaat met het inzetten 
van onvrijwillige zorg. De EVVers zijn geschoold in de nieuwe wet. Tevens is er via de nieuwsbrieven 
informatie gegeven aan alle medewerkers en bewoners. Op deze manier kan Het Maanderzand in 
2020 (het overgangsjaar) voldoen aan de wettelijke verplichting om de WZD in te voeren.  
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Geen nood bij brand (GNBB) 
Het Maanderzand gebruikt de methode “Geen Nood Bij Brand” waarin het gezamenlijk werken aan 

brandpreventie centraal staat. Samen met de brandweer komt er door deze methode meer 

aandacht en een groei van bewustzijn van brandveiligheid en de zelfredzaamheid van medewerkers.  

In 2019 zijn we gestart met het houden van introductiebijeenkomsten voor nieuwe medewerkers. 

Hierin is “kwaliteit & veiligheid” standaard opgenomen en is er aansluitend een rondleiding door het 

pand door de technische dienst met (actuele) informatie over brandveiligheid en de aanwezige 

systemen. Deze rondleidingen zijn nu maandelijks ingezet op een vast tijdstip, voor zowel nieuwe 

BHV-ers om informatie te herhalen alswel voor de niet BHV-er, omdat die er graag meer van wil 

weten. 

Er is in 2019 een app ontwikkeld om op een makkelijke manier melding te maken van een gevaarlijke 

situatie. Dit betreft niet alleen brand, maar ook andere meldingen. Deze app maakt het mogelijk om 

meer inzicht te krijgen in trends en risico’s. Tevens is de PDCA cyclus (DEMING) geïmplementeerd en 

is er BI-tooling ontwikkeld die het mogelijk maakt om stuurinformatie te genereren en te gebruiken 

bij overleggen en rapportages. 

Er is structureel aandacht gekomen voor brandveiligheid in alle teams. Concrete voorbeelden zijn: 

table-top oefening, een expeditie ronde en een gesprek tijdens de koffie met een team over een 

actuele gevaarlijke situatie. 

Vereenvoudigen werkwijzen  
Er is een projectgroep geformeerd (EVVers, verzorgenden, Adviseur Zorg & Welzijn en ICT-

medewerker) met als doel het optimaliseren en actualiseren van het ECD. De knelpunten uit het ECD 

(incl. het zorgplan) zijn geïnventariseerd. Info zorg (“informatiseerders voor de zorg”) is bij dit proces 

betrokken. Er is voorbereidend werk gedaan om vervolgens actie te ondernemen in 2020. 

Evalueren traject medimo vp-afdeling en vervolgens verder invoeren MZ breed 
In 2019 heeft een evaluatie plaatsgevonden over het gebruik van Medimo op de verpleegafdeling. 

Vervolgens is op alle afdelingen van Het Maanderzand  Medimo ingevoerd. Om dit proces goed te 

laten verlopen is er “coaching on the job” ingezet. 

Leren en verbeteren van kwaliteit 
Naast het intern (via BBL) opleiden tot verzorgende IG en verpleegkundige, zijn ten behoeve van de 

deskundigheidsbevordering ook verschillende trainingen en scholingen gehouden zoals BHV, 

examineren en implementatie Wet zorg en dwang (Wzd). 

De praktijkopleider is gestart aan de opleiding: Opleidingsdeskundige (HBO). Deze opleiding draagt 

bij aan het professionaliseren en zichtbaar maken van het belang van (interne) scholing binnen Het 

Maanderzand en wordt aangewend voor het opzetten van een verbeterd opleidingsplan. In dat plan 

is er expliciete aandacht voor onze visie op opleiden en werken we zoveel mogelijk samen met de 

scholen om ons heen. 

Intervisie is onderdeel van de team overleggen geworden. In 2020 zal ook intervisie ingevoerd 

worden op tactisch en strategisch niveau (casuïstiek besprekingen). 

Het kwaliteitsmanagementsysteem is geautomatiseerd en geoptimaliseerd. Een onderdeel van het 

KMS is het feit dat medewerkers op eenvoudige wijze een incident kunnen melden. Tevens kunnen 

we dankzij de automatisering uit het KMS actuele stuurinformatie ophalen en is er de mogelijkheid 
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geschapen trends te gaan zien en ontdekken. In 2020 gaan we dientengevolge meer focussen op de 

manier waarop we analyseren (methodiek). 

Leiderschap, governance en management 
 

Eigenaarschap 
Er is veel werk verzet in 2019! Daar kijken we met gepaste trots op terug. Er is eigenaarschap 

ontstaan. We voelden ons al verantwoordelijk, maar we voelden ons vooral voor heel veel 

verantwoordelijk. In 2019 is er gericht aandacht besteed aan “waar ben je eigenaar van”, “wie is 

waar van” en “hoe ziet de samenwerking er dan uit”. We zijn resultaat gericht gaan rapporteren, we 

zijn gestart met een nieuwe overlegstructuur, we zijn gestart met beter plannen en roosteren. 

Kortom, iedereen, medewerkers en vrijwilligers, is gegroeid in kennis en kunde. Het bevordert de 

samenhang in de organisatie. In 2020 zal dit resulteren in een nieuw organogram en 

resultaatgerichte functie beschrijvingen. 

Personeelssamenstelling (voldoende en vakbekwaam personeel) 
 

Project groei Fte 
Het Maanderzand heeft voor haar organisatie een groeistrategie ontwikkeld. In 2019 is hier 
uitvoering aan gegeven. Ten behoeve van de groei is er een projectplan groei zorg FTE opgesteld.  
Uitgangspunt van het projectplan groei zorg FTE was dat het aansloot bij de strategische 
doelstellingen van de organisatie. In 2019 is het accent gelegd op het vergroten van de instroom van 
nieuwe medewerkers, het binden van huidige medewerkers, het bevorderen van de doorstroom van 
huidige medewerkers en het beperken van de uitstroom. Om dit te realiseren zijn er verschillende 
tools ingezet.  

Het project groei in zorg fte verliep (te) voorspoedig. Mensen kwamen en komen spontaan op Het 
Maanderzand af. Vanuit het projectplan groei zorg FTE is er onder meer geïnvesteerd in opleidingen. 
Scholing voor het opstellen van het opleidingsplan en het nog verder verbeteren van het uitrollen 
hiervan binnen de organisatie volgde. In 2019 zijn op iedere zorgafdeling (meerdere) stagiaires 
gestart met elk een ervaren werkbegeleider. Ook zijn er HMZ medewerkers opgeleid tot examinator.   

Automatisering 
De automatisering van de P&O processen (AFAS) en de daarmee gepaard gaande overgang van de 
salarisadministratie naar de afdeling financiën is in 2019 gerealiseerd.   

Het project VIA – Verzuim Innovatieve Aanpak is gestart en loopt goed. Het Maanderzand is 
kartrekker van dit regionale project en samen met 13 andere organisaties wordt er gezocht naar de 
meest innovatieve ideeën om de stijging van het (langdurig) verzuim te kantelen. Het 
verzuimpercentage is in kalenderjaar 2019 voor Het Maanderzand 7,81%. Dat was lager dan het jaar 
daarvoor. Doel is een cumulatief verzuimpercentage onder de 7%.   

Het Maanderzand participeert in een landelijk uitstroom onderzoek voor de VVT. Het is nu nog te 
vroeg om hier resultaten van te kunnen geven, in 2020 verwachten we de eerste analyses. 

De vernieuwde CAO VVT is gevolgd en uitgevoerd, ontwikkelingen worden gevolgd en afspraken 
nagekomen. 
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Inzetten oriëntatiebanen 
Voor de oriëntatiebanen is er een plan van aanpak gemaakt (pilot). Er hebben in 2019 verschillende 

gesprekken plaats gevonden, maar helaas zijn er geen geschikte kandidaten gevonden die aan dit 

traject deel konden nemen.  

Mogelijkheden onderzoeken voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt 
Er zijn binnen Het Maanderzand drie medewerkers aangenomen met een afstand tot de 

arbeidsmarkt. Zowel op de verpleegafdeling als in de huishouding zijn de medewerkers met 

enthousiasme ontvangen en gestart en werken er met veel plezier.  

Sectoroverschrijdend W&S beleid ontwikkelen, visie herzien op werkbegeleiding 
In 2019 hebben we ontdekt dat het thema “eigenaarschap” ook binnen het opleiden van 

medewerkers een plaats moet krijgen. Er is specifiek gekozen om de praktijkopleider hier meer 

handvatten in te gaan geven.  Dat is een van de redenen waarom de praktijkopleider een opleiding 

opleidingskunde is gestart, met daarin opgenomen onze visie op scholing. Ook gaat zij in 2020 een 

kort memo schrijven over het boek “zorgen als Ambacht” van oa Evelien Tonkens. 

Herzien methode jaargesprekken (LEAN) 
De huidige aanpak en vormgeving van de jaargesprekken past niet meer bij de richting die we als 

Maanderzand zijn ingeslagen. We spreken nog van functioneringsgesprekken en willen dit graag 

door ontwikkelen naar resultaatgerichte jaargesprekken. We verwachten dit in 2020-2021 vorm te 

gaan geven, ook met gebruik van een 360 graden feedback methodiek. 

Uitbreiden uren welzijn en geestelijke verzorging 
Er heeft uitbreiding in uren plaatsgevonden m.b.t. welbevinden van de bewoners. Overall zijn de 

personele kosten – mede dankzij de te sterke groei - te hoog gebleken in 2019. Hier zal in 2020 actie 

op worden ondernomen. De uren van geestelijke verzorging hebben wij van 2018 tot en met 2019 

laten groeien van 8 naar 20 uur per week. 

Vitaliteit/Innovatieve aanpak van verzuim (meer op maat) 
Om de focus van het ziekteverzuim naar preventie te verleggen is besloten een coach aan ons te 

verbinden. Er is bij de aanstelling van deze coach goed gekeken naar een passendheid bij Het 

Maanderzand, om zo vanuit dezelfde visie (huiselijk & vertrouwd) te kunnen werken.  Zij is inmiddels 

al verschillende keren ingezet met een goed resultaat.  

Er hebben gesprekken plaats gevonden met de coördinatoren, RvB en adviseur P&O. Hierin is 

duidelijk geworden dat er weinig grijs verzuim is en dat de coördinatoren “kort op de bal” zitten. 

Ook heeft er gesprek plaatsgevonden tussen de bedrijfsarts, RvB en adviseur P&O. In dat gesprek is 

gekeken of er trends te ontdekken zijn en of er passende actie nodig is als het gaat om burn-out 

klachten en de mate van aangegeven overbelasting. Dit is vaak een optelsom van verschillende 

oorzaken, zowel arbeid als privé gerelateerd. De inzet van de coach is juist daarom een welkome 

aanvulling. 

Automatisering heeft ervoor gezorgd dat coördinatoren automatisch een melding krijgen als er 

sprake is van frequent ziekteverzuim, dit is vaak – niet altijd - een voorspeller van langdurig verzuim. 

De automatisering en digitalisering zal in 2020 een verder vervolg krijgen. 

Rol Arbo-commissie 
De Arbo-commissie is na enig indutten een nieuw leven ingeblazen. Dat wil zeggen dat rollen zijn 

herzien en er ieder kwartaal een overleg plaats vindt. De RI&E is geactualiseerd en er heeft een 
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gesprek plaats gevonden met een veiligheidskundige/arbeidshygiënist (Prisma arbozorg) over de 

RI&E en de voortgang naar de toekomst toe (nieuwbouwplannen). 

Deskundigheidsbevordering 
Onderstaand benomen we graag de (vele) scholingen en trainingen die er in 2019 zijn gevolgd: 

• Eén verzorgende heeft de opleiding verzorgende IG afgerond. 

• Er is één verzorgende gestart met de opleiding tot verpleegkundige. 

• Er is één leerling verpleegkundige aangenomen, zij rondt in januari 2020 haar opleiding af. 

• Er is één zij instromer gestart met de opleiding verzorgende IG. 

• Er is één verpleegkundige die de cursus zorgconsulent palliatieve zorg (HBO VDO) heeft 

gevolgd en afgerond. 

• Er zijn een aantal helpenden gestart met de opleiding verzorgende IG. 

• Twee helpende hebben de opleiding GHP (gespecialiseerd helpende psychogeriatrie) 

gevolgd en afgerond. 

• Drie verzorgenden zijn gestart met de opleiding GVP (gespecialiseerd verzorgende 

psychogeriatrie) 

• Praktijkopleider is gestart met een Post HBO studie Opleidingskundige. 

• Drie leden van de HIP commissie (een verpleegkundige, verzorgende en coördinator 

huishouding) hebben de opleiding tot Contactpersoon Infectie Preventie (bij STIP) gevolgd 

en behaald. 

• De Manager Zorg en Welzijn heeft de studie Post HBO Management afgerond. 

• Een deel van de verpleegkundigen heeft de BIG scholing gedaan en behaald. 

• Een deel van de verzorgende IG heeft de scholing Risicovolle en Voorbehouden handelingen 

gevolgd en behaald. Het andere deel volgt deze scholing in 2020. 

• Drie medewerkers hebben het eerste deel van de scholing intern auditeren gevolgd. 

• Er is een nieuw aanbod e-learning aangeboden aan de medewerkers zorg en welzijn. 

• Verpleegkundigen hebben de scholing “klinisch redeneren” gevolgd bij Norschoten. 

• Scholing BHV heeft plaatsgevonden. 

• Klinische lessen zijn gegeven: 

• medicatie (diabetes en psychofarmaca) 

• intervisie (in alle zorgteams) 

• dementie (vanuit alle teams enkele medewerkers) 

• werkbegeleiders cursus voor een aantal werkbegeleiders 

• stomazorg en beenzorg (voor het wijkzorgteam) 

• zorgplannen (voor het team welzijn) 

• Risicosignalering 

• Er is een scholing Nieuwe Wet Zorg en Dwang geweest voor EVV en medewerkers. 

• De casemanager dementie heeft de opleiding Casemanagement dementie aan het CHE 

afgerond.  

• De praktijkopleider is gestart met de opleiding “opleidingskundige” om volgend jaar te 

komen tot een breder opleidingsplan a.d.h.v. een visie op opleiden. Vervolgens zal gekeken 

worden naar een leervolgsysteem (LVS).  

Er is in de team overleggen casuïstiek behandeld d.m.v. de intervisie methodiek. Het reflecteren op 

eigen denken en handelen is, net als voor vele andere mensen, geen automatisme. Het vergt altijd 

tijd, aandacht en oefening. 
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Gebruik van hulpbronnen en informatie 
 

Primair proces 
De Raad van bestuur heeft verschillende keren meegelopen in het primair proces. De daaruit 

voortvloeiende opvallende punten werden besproken in MT&Co en waar nodig als actiepunt 

omgezet. Het meelopen van de Raad van Bestuur is als positief ervaren en wordt verder opgevolgd. 

Waardigheid en trots op locatie 
Eind 2018 heeft er een scan van Waardigheid en Trots op locatie plaats gevonden. Uit die scan bleek 

dat er werk aan de winkel was om een aantal zaken verder te verbeteren. Er was 

ondersteuningsbehoefte op de volgende onderdelen: 

• Duurzaam verbeteren 

• Kwaliteitsdenken naar praktijk brengen 

• Strategische personeelsplanning opstarten 

• Verbeteren van persoonsgerichte zorg 

Wij hebben met nederigheid en gepast enthousiasme het aanbod van de inzet van een coach in 

2019 geaccepteerd, om voortvarend en zorgvuldig met bovengenoemde punten aan de slag te gaan, 

Metingen en resultaten 
Het Maanderzand investeert in kwaliteit van zorg en ondersteuning, waarbij persoonsgerichte zorg 

het uitgangspunt is. De tevredenheidsmetingen (Facit) hebben aangetoond dat bewoners en 

cliënten erg tevreden zijn met de ontvangen zorg- en dienstverlening. Bewoners en cliënten ervaren 

de aandacht van medewerkers en hebben vertrouwen in hun deskundigheid. 

Facit heeft metingen uitgevoerd in de verschillende teams: 

♦ Het gemiddelde cijfer voor Dagbesteding: 8,5 

♦ Het gemiddelde cijfer voor de Verpleegafdeling: 7,6 

♦ Het gemiddelde cijfer voor Wmo (huishoudelijke hulp thuis): 8,6 

♦ Het gemiddelde cijfer voor het Wijkzorgteam: 7,8 (PREM) 

♦ Het gemiddelde cijfer Woonzorgcentrum: 8,0 

Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) 
Eind 2019 heeft een thematisch toezichtbezoek plaatsgevonden op het onderwerp: 

Infectiepreventie en antibioticabeleid. De inspectie concludeert dat wij op de meeste onderwerpen 

aan de richtlijnen voldoen. Verbetermaatregelen op het gebied van regie zorg (de rol van de SO 

moet zichtbaarder worden) en bestuur (weten wat de risico’s zijn op het gebied van 

infectiepreventie en daarnaar handelen) zijn actiepunten voor 2020. De inspectie heeft er 

vertrouwen in dat de verbetermaatregelen door de zorgaanbieder worden opgepakt en sluit het 

toezicht af. 

Eind 2019 heeft Het Maanderzand melding gemaakt bij Inspectie (IGJ) van het overlijden van een 

bewoner, 6 weken na een (medicatie)fout (foutief voorgeschreven en gepersisteerd). De melding is 

door de IGJ opgepakt.  

In 2019 hebben we geconstateerd dat de wijze waarop we analyses maken verbetering behoeft. In 

2020 gaan we gebruik maken van een gevalideerde methodiek (PRISMA), 
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Zorgkaart Nederland 
In 2019 zijn 9 waarderingen geplaatst. Het aantal waarderingen is ten opzichte van 2018 gedaald.  

Het gemiddelde cijfer was een 9.1 (hoger dan in 2018) en de organisatie werd door 100% van de 
beoordelaars aanbevolen.  Men geeft aan tevreden te zijn over de verpleging en medewerkers. De 
verouderde accommodatie is wat men graag anders ziet. Alle melders zijn bedankt voor hun reactie. 

MTO/keurmerk beste werkgever 
Het eerste medewerkers onderzoek uit een serie van drie is uitgevoerd. Het medewerkers 
onderzoek heeft een looptijd van drie jaar. In 2019 heeft 62% van onze medewerkers meegewerkt 
aan het onderzoek (boven de benchmark). Met het medewerkers onderzoek is Het Maanderzand 
opgegaan voor het keurmerk Beste Werkgever. Dit was een nulmeting, echter Het Maanderzand 
heeft gelijk het keurmerk beste werkgever ontvangen - met 1 ster. 

Gouden keurmerk behalen Prezo 
Er hebben twee audits plaatsgevonden vanuit Perspekt, namelijk voor de VVT en Huishouding. Het 
auditteam heeft aangegeven dat we grote stappen voorwaarts hebben gemaakt. We zijn trots dat 
we het Gouden keurmerk voor beide onderdelen hebben behaald! 

OCAI-meting 
In zowel 2018 als in 2019 is een OCAI-meting gehouden onder alle medewerkers. Dit is een meting 

om te onderzoeken hoe medewerkers de cultuur ervaren en hoe ze dit het liefste zouden zien. 

Een aantal resultaten op een rij: 

♦ De respons in 2019 is hoger dan in 2018. 
♦ In 2018 constateren we een behoefte aan meer familiecultuur en adhocratiecultuur en de 

hoop op minder hiërarchie en minder marktcultuur. 
♦ In 2019 heeft er een kleine verschuiving plaatsgevonden naar een meer adhocratiecultuur. 
♦ In 2019 is de overall behoefte naar minder marktcultuur en lijkt de familiecultuur stabiel te 

zijn (geen verschil tussen behoefte/nu). 
 
De ingezette koers en strategie van 2018 lijkt het gewenste resultaat te genereren; 
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Stand van zaken verbeterparagraaf 2019 
In het kwaliteitsplan 2019 is de verbeterparagraaf opgenomen. Hierin is nu een kolom toegevoegd 

“behaald ja/nee/deels”. 

Hoofdstuk  Actie  Kosten tlv 
kwaliteitskader 

Behaald 
ja/nee/deels 

Omschrijving 
zorgvisie  

• Verdere uitwerking van de (mens- en 
zorg-visie) 

• Concrete plannen doorvoeren na besluit 
renovatie of nieuwbouw 

• Inschatting 
kosten € 5.000 

ja 

Besturingsfilo
sofie 

• Meelopen primair proces door RvB 
continueren 

 ja 

Personeel  • Oriëntatiebanen inzetten 

• mogelijkheden onderzoeken voor 
mensen met afstand tot de arbeidsmarkt 

• sector overschrijdend W&S beleid 
ontwikkelen (medewerkers/leerlingen), 
visie herzien op werkbegeleiding 

• herzien methode jaargesprekken (lean) 

• uitbreiden huiskamermedewerkers 
welzijn 

• inzetten zorghulpen 

• uitbreiden uren en taken geestelijk 
verzorger 

• 1.65 fte inzet 
niveau 2 

• Uitbreiding 4 u 
zielzorg 

Deels, loopt 
door in 2020 

Vitaliteit  • Innovatieve aanpak van verzuim (meer 
op maat werken) 

• Preventie van verzuim (o.a. duurzame 
inzetbaarheid) 

• Uitstroom onderzoeken 

• Overbelasting onderzoeken/voorkomen 

• Actieve rol Arbo commissie 

 Deels, loopt 
door in 2020 

Persoons-
gerichte zorg 

• ZIELzorg inzetten (meer uren geestelijke 
zorg) 

• Identiteit explicieter vorm geven 
(koppelen aan activiteiten, zingeving, 
rituelen etc.) 

• Meer inzet personeel en andere 
methodiek 

• Zielzorg staat 
al bij 
personeel 
opgenomen 

• 1.8 fte niveau 
3 of niveau 4 

Deels, loopt 
door in 2020 

Welzijn  • Uitbreiding en wijziging werkzaamheden 
geestelijk verzorger 

• Uitbreiden presentie(pastoraat) 

• Uitwerken van identiteitsgebonden 
activiteiten 

• Participeren in multidisciplinair overleg, 
geïntegreerd werken 

• Aanbod thematische bijeenkomsten 

• Staat al bij 
personeel 
opgenomen 

• 1 fte niveau 3 

• Opleidingskost
en € 5.000 

Deels, loopt 
door in 2020 

Wonen  • Onderzoek innovatie • Kosten € 5.000 ja 

Veiligheid 

 

• Vereenvoudigen werkwijzen 
(MIC/Zorgplan) 

• Structureren “geen nood bij brand” 

• Medimo € 
10.000 

ja 
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• Evalueren traject medimo vp-afdeling en 
vervolgens verder invoeren MZ breed 

• Zorgplan € 
5.000 

Leiderschap • Eigenaarschap verder invoeren  ja 

Personeels 

samenstelling 

 

 

 

• Specialiseren verpleegkundigen 
(palliatieve zorg, geriatrisch 
verpleegkundige, 
praktijkverpleegkundige) 

• Meer medewerkers specialiseren in 
GVP/GHP 

• Lean scholingsbeleid en leervolgsysteem 

• Uitbreiden coaching on the job 

• Methodiek ontwikkeling PDCA/intervisie 

• Coaching en 
opleiding € 
5.000 

 
ja 

Gebruik van 
informatie 

• ZorgkaartNederland structureren 

• MTO medewerkers 

• OCAI meting 

• Gouden keurmerk Prezo 
behalen/behouden 

• Kwaliteits-
verbetering € 
6.000 

ja 
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