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Samenvatting  
 

We zien terug op een intens jaar waarin we stevige stormen hebben doorstaan. Gelukkig is dit net 

ten koste gegaan van de zorg en kwaliteit binnen Het Maanderzand. De cliënten zijn gelukkig nog 

steeds tevreden, al mag de accommodatie welk verbeterd worden. Dat laatste heeft in 2021 volle 

aandacht ontvangen door de ontwikkeling van nieuwbouw plannen waarin ook een lichte groei 

wordt voorzien van 70 naar 94 intramurale plaatsen. 

Ook zijn de medewerkers blij om bij Het Maanderzand te werken, niet dat het altijd makkelijk was, 

maar eind 2021 hebben we voor de derde maal op rijd het keurmerk van beste werkgever mogen 

ontvangen. 

Ook hebben we de PREZO audits uitgevoerd en ook deze lieten een goed resultaat zien. De grote 

PREZO audit hebben we vanwege een aantal COVID uitbraken uitgesteld naar begin 2022, dan 

hebben we hopelijk meer tijd en ruimte. 

Het verzuim is helaas verder doorgestegen en de prognose voor 2022 ziet er niet goed uit. 

Medewerkers met soms ernstige post COVID klachten, oververmoeidheid door onbalans tussen werk 

en privé, uitgestelde operaties en lange wachtlijsten voor het ontvangen van hulp en ondersteuning 

spelen hierbij een rol. In 2022 gaat Het Maanderzand deelnemen aan het project VIA, verzuim 

innovatie aanpak, en wordt een eerste pilot locatie. Hierin wordt de presentie theorie van Andries 

Baart ook ingezet voor medewerkers en kijken we hoe we als werkgever zelf sneller en directer 

goede hulp en ondersteuning kunnen bieden.  

Tot slot zijn we eind 2021 gestart met het project Nieuw Roosteren. Dit project moet in 2022 

antwoord geven op de vraag, hoe kunnen we roosters maken van een beter kwaliteit, waardoor de 

kwaliteit en inzet in zorg en welzijn gecontinueerd wordt en de medewerkers meer invloed en regie 

hebben op hun werkpatronen. 

 
 
Truus van de Bovekamp 
Adviseur Kwaliteit & Veiligheid 
Jolien Kohlmann-Bins 
Raad van Bestuur 
 
Juni 2022  
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Inleiding  
We zien terug op een mooi en intensief 2021. Ondanks COVID zijn alle kwartaalgesprekken gevoerd. 
Hierin kijken we samen met de operationeel teamleider per bedrijfsonderdeel hoe het ermee gaat, 
wat heeft men nodig en wat spreken we af voor het volgende kwartaal.  
We stonden stil bij alle jaardoelen van de verschillende organisatieonderdelen. Deze jaardoelen zijn 
opgenomen in eenieders OGSM (Objective, Goals, Strategies en Measures).  
Het kernteam en de Business Controller nemen deel aan de kwartaalgesprekken. Zij staan onder 
leiding van de RvB ten dienste aan het operationele proces. Alles in ons is erop gericht operationele 
uitdagingen te verhelpen en de kwaliteit continue te verbeteren. 

 

Jaarbrief 2021 
De jaarbrief 2021 is de start van een nieuwe planning- en controlcyclus. Alle eenheden van Het 

Maanderzand geven aan wat zij het komende jaar willen bereiken, wat zij daarvoor gaan doen en 

hoeveel geld daarvoor nodig is. Vervolgens beschrijven we welke externe ontwikkelingen we 

verwachten en binnen welke financiële kaders die gerealiseerd moeten worden. Met andere 

woorden, de jaarbrief geeft richting en biedt tevens handvatten aan onderdelen voor het opstellen 

van hun begroting voor het komende jaar.  

De totale baten van Het Maanderzand nemen naar verwachting verder toe, voornamelijk door de 

verhoging van een aantal ZZP-tarieven, het volledig omzetten van verzorging naar verpleging en een 

zachte groei van VPT. Ook wordt er een groei van de kwaliteitsgelden verwacht.  

We ambieerden een verdere groei van het aantal plaatsen van Het Nieuwe Cavaljé. Waren we in 

2020 gestart met de groei van een groep van 11 plaatsen en een groep van 7 plaatsen, in 2021 

groeiden we door met 8 plaatsen naar een totaal van 26 voor HNC. Het is bijzonder om te merken 

hoeveel nieuwe medewerkers er naar Het Maanderzand toekomen. 

De inzet van ZZP medewerkers is in 2021 nihil geweest. In november 2021 hebben we een interim 

teamleider ingezet om een verbeterproces te implementeren met de ambitie dat we in 2022 naar 

een vaste opvolger gaan omzien. In 2021 zijn we ook gestart met de inzet van een teamleider 

Trainee. We koppelen de trainee aan een vaste teamleider en laten de trainee kennis maken met alle 

processen van het huis. We willen daarmee ook de weg voorbereiden dat er teamleiders zonder 

specifieke zorgervaring hun weg binnen de VVT kunnen vinden. 

Eind 2021 heeft er weer een Medewerkers Tevredenheid Onderzoek plaatsgevonden. De deelname 

lag boven de 50%, dat was hoog gezien de situatie, maar aan de lage kant als je kijkt naar onze 

ambitie. Ondanks dat hebben we voor de derde maal op rij het keurmerk Beste Werkgever 

ontvangen.  

Ook is het PREZO keurmerk wederom behaald en zijn de waarderingen van Cliënten goed. 

In 2021 zijn de voorbereidingen getroffen voor de oprichting van de PAR (professionele Advies Raad) 

in 2022. Dit is een opvolger van het huidige PI overleg (professionele Inbreng). 

Bijzonder om te vermelden is de nieuwe manier van werken binnen HMZ, we stellen beleid en 

werkwijzen op. Niet meer en niet minder. Werkwijzen vallen altijd onder een beleidsdocument en 

zijn er primair op gericht de operatie optimaal te faciliteren. 
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We hebben in 2021 een opzet gemaakt voor het personeelsbeleid, het ARBO-beleid is herzien, de 

voorbereidingen voor de inrichting van verschillende management systemen  zijn opgepakt, een 

nieuwe wijze van Roosteren, een betere inrichting en werkwijze voor het ECD, Visie op Welzijn, visie 

op Eten & Drinken etc. Kortom er is enorm hard gewerkt en in 2022 wordt dit zichtbaar in het nieuwe 

Document Management Systeem waarin alleen alle goede en juiste documenten eenvoudig te 

vinden zijn.  

De statuten zijn opnieuw vastgesteld en alle Governance documenten zijn opnieuw gemodelleerd 

conform de meest recente wettelijke modellen. 

De financiële resultaten over 2021 zijn goed te noemen. We zijn positiever geëindigd dan we hadden 

begroot. Zowel op de ZEX als de VEX zijn goede resultaten behaald. We zijn hard gegroeid wat ook 

een risico met zich meebrengt voor het eerste kwartaal 2022. Groei van FTE en omzet moeten 

blijvend in balans zijn en blijven. 

Het dossier Vastgoed heeft in 2021 volle aandacht ontvangen. In de tweede helft van 2021 is de 

projectorganisatie opgezet en bemenst. Van Aarle en de Laat zijn aan boord gekomen om in 2023 te 

kunnen starten met de nieuwbouw van Het Maanderzand. 

Tot Slot 
Als we terugblikken op 2021 dan is er reden voor dankbaarheid. Ondanks de heftige situaties rondom 

COVID in 2020 en ook in 2021 staat Het Maanderzand er goed voor. We mogen ons verheugen op 

geweldig fijne en betrouwbare medewerkers. Natuurlijk is er ook zorg en verdriet geweest, hebben 

we afscheid genomen, maar evenzo hebben wij weer veel lieve nieuwe medewerkers en bewoners 

mogen verwelkomen. Er is ontzettend hard gewerkt, door iedereen. Hard werken is prima, mits het 

aan de juiste dingen is. Aan zaken waar we blij van worden, geïnspireerd door raken, opdat we een 

beetje liefde en schoonheid bij mogen dragen aan een gebroken wereld.  
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Profiel zorgorganisatie 
Missie 
Het Maanderzand is een kleinschalige (ouderen)zorgorganisatie in het Beatrixpark in Ede. Wij 
ondersteunen mensen met een zorgbehoefte. Wij bieden ondersteuning en zijn gericht op het 
welbevinden van mensen. Deze zorg wordt geboden binnen en buiten Het Maanderzand. 
 

Visie – Groot in Kleinschaligheid 
Groot in kleinschaligheid is ons motto en dit uit zich in ons streven naar een inclusieve gemeenschap 
in de wijk. 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. 
 

Kernwaarden 
Het Maanderzand heeft de volgende kernwaarden vastgesteld die richting geven aan alles wat wij 
doen: Respect, aandacht, ondernemen, samenwerken en kwaliteit. 
 

Mensvisie 
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. 
 

Besturingsfilosofie, lees missie (zorg)visie (zorg)doelstellingen 
De besturingsfilosofie van Het Maanderzand is gestoeld op het “werken vanuit de bedoeling” (te 
lezen in het boek “verdraaide organisaties” van Marius Buiting en Wouter Hart). Balans zoeken in 
hoe systemen en mensen zich tot elkaar verhouden. Samen stil staan en nadenken wat het werken 
vanuit de bedoeling je oplevert. Zo motiveer je elkaar, voel je je betrokken en werk je vanuit je 
intrinsieke motivatie.  
Dienend leiderschap is hieraan ondersteunend. Niet oordelen, maar luisteren en handelen vanuit een 
groter perspectief en de ander liefdevol verder proberen te helpen. De groei en ontwikkeling van de 
ander staat centraal. 
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Kwaliteitsmanagement 

 

Algemeen 
Voor het jaar 2021 was het Kwaliteitsplan 2021 leidend, voor het nieuwe jaar hebben we een 
meerjarenkwaliteitsplan opgesteld 2022-2024. Kwaliteit is niet incidenteel, maar gaat om duurzame 
investeringen en verbeteringen, vandaar dat we het perspectief ook duurzamer hebben gemaakt. 
Het plan is onderdeel van de jaarbrief 2022. 
 
Wat betreft 2021. Alle verschillende bedrijfsonderdelen van Het Maanderzand zijn steeds beter in 
beeld. Waar kwaliteit zich voorheen leek te beperken tot de zorgteams, breidt dat terrein zich, zoals 
gewenst, steeds verder uit.  
 
Het werken met beleid en werkwijzen is in 2021 ingezet. Op die manier hanteren we een uniforme 
aanpak en brengen we operationele werkwijzen en beleid met elkaar in lijn. In 2022 wordt het 
Document Management Systeem, Kwaliteit Management Systeem, Audit Management Systeem en 
Risico Management Systeem van ZENYA geïmplementeerd. Het voordeel van dit pakket is de 
koppeling met onze collegae organisatie Norschoten die hetzelfde pakket gebruikt en waar wij de 
behandeldienst van afnemen. Ook werkt VILANS met ZENYA waardoor landelijke protocollen 
structureel geactualiseerd worden in ZENYA en daarmee de administratieve last afneemt en de 
kwaliteit van zorg verder verbeterd. 
 
In 2021 hebben we toenemend hinder ondervonden van de grote hoeveelheid verbeterpunten die 
uit alle verschillende kwaliteitsonderzoeken tevoorschijn kwamen en het ontbreken van een passend 
management systeem, waardoor het goed opvolgen en monitoren van verbeterpunten complex is 
geworden. Mede ook om die reden hebben we in 2021 ZENYA aangeschaft. 
 
In 2021 zijn we verschillende malen door COVID getroffen. Dit virus heeft grote impact op de zorg en 
bedrijfsvoering. Ondanks dat hebben we het grootste deel van de bedrijfsvoering door kunnen laten 
gaan. Het verlangt steeds opnieuw prioriteiten stellen. 
Het hoge ziekteverzuim maakt dat teamleiders veel tijd kwijt waren en zijn aan het opvullen van 
diensten. De kwaliteit van roosteren staat onder druk en in Q4 2021 zijn de eerste voorbereidingen 
getroffen voor een nieuwe manier van roosteren in 2022. Dit project zat eerder niet in de plannen, 
maar is noodzakelijk en een passend besluit binnen de verbetering van kwaliteit. 
 
Het scholingstraject voor MT&CO (18 deelnemers) is in de zomer van 2021 gestart, in samenwerking 
met WZW (HAN) en de CHE, heeft Het Maanderzand een eigen Management Development traject 
ontworpen en ingezet. Verderop komen we hier nader op terug. 
 
In 2021 werken we met een cyclus van audits. De cyclus is besproken in de SVDW (Start Van De Week 
met MT&CO). Het verpleegkundige team in oprichting (2021) is onderdeel geworden van het 
uitvoeren van de zorg gerelateerde audits (zoals medicatie) en het meten van de 
kwaliteitsindicatoren. 
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In 2021 zijn we onze klachten en complimenten gaan meten 
 

 
 
We zien 17 geregistreerde complimenten en 10 klachten. Klachten zijn voornamelijk van cliënten en 
bewoners en betroffen soms het eten. Ook ging het wel eens over spullen die onbedoeld stuk waren 
gegaan. Soms vragen cliënten daar hoge vergoedingen voor, het verlangt altijd goed contact en 
zorgvuldige communicatie om dan tot een wederzijds goede oplossing te komen. Als het gaat om 
complimenten dan zien we dat medewerkers vaak een compliment geven of doorgeven. Soms is er 
een compliment voor een collega. 

 

Kwaliteit van Zorg & Welzijn 
De kwaliteit van Zorg & Welzijn kan op verschillende wijze zichtbaar gemaakt worden. We beginnen 
met Zorgkaart Nederland. Het zorgkantoor hecht waarde aan de cijfers en het aantal waarderingen 
op dit forum. 
 

Zorgkaart Nederland 
 

 

 
Vanaf het jaar van meten zien we een stijgende lijn in de waarderingen, zowel in de mate van 
waardering als de aantallen. Het is niet altijd eenvoudig om mantelzorgers en cliënten een review te 
laten geven. We besteden hier actief aandacht aan met een zichtbare stijging van het aantal 
deelnames per jaar. 
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Naast de individuele waarderingen kijken we ook hoe we ons verhouden tot de collega VVT 
aanbieders in de gemeente Ede. Dat zijn er officieel zeven, maar als we goed kijken gaat het om vier 
aanbieders binnen de VVT. Overall scoort iedereen goed. Grotere zorgaanbieders beschikken over 
medewerkers die de specifieke taak hebben cliënten actief te benaderen voor het geven van een 
waardering.  

 

Keurmerk PREZO 
PREZO is een manier van denken en werken die kwaliteit heel tastbaar en concreet maakt. PREZO 
focust niet op protocollen, systemen of richtlijnen. PREZO kijkt in de éérste plaats naar het 
daadwerkelijke resultaat van de zorgverlening aan uw cliënten. Voelen zij zich thuis? Voelen ze zich 
gehoord? Ervaren zij dat ze (met hulp) hun eigen keuzes kunnen maken?  
Vandaar de naam: PREstaties in de ZOrg. PREZO kijkt naar de prestaties die zorgprofessionals en -
organisaties leveren. Het kwaliteitssysteem helpt ons om die heel gericht, concreet en structureel te 
verbeteren. PREZO wordt door talrijke organisaties ingezet. Meerdere gemeentes werken er graag 
mee, bijvoorbeeld op het gebied van Hulp bij het Huishouden. PREZO Verpleging, Verzorging en 
Thuiszorg is bovendien geaccrediteerd door de Raad van Accreditatie. Het keurmerk heeft  een 
productcertificaat ontvangen, een ‘keurmerk op het keurmerk’, gebaseerd op internationaal erkende 
ISO-normen. 
 
PREZO HH WMO 
In 2021 is het keurmerk wederom behaald voor de 
huishoudelijke hulp. De directie van Perspekt heeft 
bevestigd dat het PREZO huishoudelijke hulp 
(WMO) gouden keurmerk wordt gecontinueerd. 
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PREZO Verpleging Verzorging en Thuiszorg 
In verband met het oplopende verzuim door COVID 
einde 2021 heeft gemaakt dat we de grote 
driejaarlijkse PREZO audit hebben uitgesteld naar 
februari 2022. Inmiddels is bekend dat we de 
komende drie jaar het keurmerk voor de VVT mogen 
voeren. 
 

Client Tevredenheid Onderzoek  
Het Maanderzand maakt gebruikt van Stichting Facit voor het verrichten van dit kwaliteitsonderzoek. 
Facit is een stichting zonder winstoogmerk, opgericht in 2000 door zorgaanbieders, met als 
doelstelling om tegen kostprijs kwalitatief goede ondersteuning te bieden aan organisaties voor zorg 
en welzijn. Facit conformeert zich aan de internationale gedragscodes voor marktonderzoek van 
Esomar en WAPOR en is door CIIO geaccrediteerd conform ISO 9001 en ISO 27001. Facit werkt niet 
met onderaannemers en voert alle opdrachten met eigen medewerkers uit. 
Facit heeft een cliënt ervaringsonderzoek ontwikkeld voor organisaties die met PREZO, het 
kwaliteitsmodel van Stichting Perspekt werken. Er zijn zowel varianten beschikbaar voor bewoners 
als voor vertegenwoordigers van bewoners 
Facit biedt vele verschillende soorten metingen, wij maken gebruik van het CTO en de PREM. 
 
CTO WMO 2021 
Binnen het CTO WMO worden verschillende aspecten van de zorg langsgelopen. 
Afspraken 
De gemiddelde score op deze vraag is een 8,1.  
Verpleging 
De gemiddelde score op deze vraag is een 7,8.  
Omgang medewerkers 
De gemiddelde score op deze vraag is een 8,4.  
De gemiddelde score op deze vraag is een 8,1.  
Luisteren 
De gemiddelde score op deze vraag is een 8,0. 
Accommodatie 
Het gemiddelde cijfer is een 8,3.  
NPS-vraag 
100% van de geraadpleegde cliënten zou Maanderzand aanbevelen  
Rapportcijfers  
Het gemiddelde rapportcijfer voor de organisatie komt dit jaar uit op een 7,8.  
Het gemiddelde rapportcijfer voor de medewerkers komt dit jaar uit op een 8,4. 
Opvallend is het kleine aantal verbeterpunten wat uit de audit naar voren komt. De genoemde 
verbeterpunten worden opgenomen in het KMS voor 2022 en verder. 
 
CTO WLZ 2021 
Binnen het CTO WLZ worden verschillende aspecten van de zorg langsgelopen. 
Afspraken 
De gemiddelde score op deze vraag is een 8,5.  
Verpleging 
De gemiddelde score op deze vraag is een 8,5.  
Omgang medewerkers 
De gemiddelde score op deze vraag is een 8,8.  
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Kwaliteit van leven 
De gemiddelde score op deze vraag is een 8,5.  
Luisteren 
De gemiddelde score op deze vraag is een 8,6. 
Accommodatie 
Het gemiddelde cijfer is een 8,1.  
NPS-vraag 
95% van de geraadpleegde cliënten en vertegenwoordigers zou Het Maanderzand aanbevelen  
Rapportcijfers  
Het gemiddelde rapportcijfer voor de organisatie komt dit jaar uit op een 7,9.  
Het gemiddelde rapportcijfer voor de medewerkers komt dit jaar uit op een 8,6 
 
PREM wijkzorgteam & Casemanagement 
Een PREM (Patient Reported Experience Measurement) vragenlijst, bijvoorbeeld de PREM 
Wijkverpleging, is een vragenlijst voor de cliënt. Hij vraagt naar de ervaringen met het zorgproces. De 
relatie tussen zorgverlener en cliënt staat centraal. Met de CQI Casemanagement Dementie kunnen 
ervaringen van mantelzorgers met casemanagement bij dementie op een uniforme wijze worden 
gemeten en vergeleken. Het gaat hierbij om een evaluatie van de kwaliteit van professionele 
ondersteuning aan thuiswonenden met dementie vanuit het perspectief van de mantelzorgers. Door 
de ervaringen van mantelzorgers met casemanagement in kaart te brengen, kan worden nagegaan in 
hoeverre de geleverde ondersteuning aansluit bij de wensen en behoeften van de doelgroep. 
 
De resultaten van de PREM 2021 zien er als volgt uit. 
Over-all kan geconcludeerd worden dat er in deze cliëntenraadpleging positieve antwoorden  
gegeven zijn en dat de cliënten die wijkverpleging ontvangen over het algemeen tevreden  
zijn over Het Maanderzand. 
Gemiddeld krijgt Het Maanderzand een 7,7 als rapportcijfer.  
Gemiddeld krijgen de medewerkers van Het Maanderzand een 8,1 
 

Inspectie 
Het verbeterplan IGJ m.b.t. casus als in Q2 2021 aangeleverd, wordt momenteel geïmplementeerd. 
In Q1 2022 vindt de evaluatie plaats. 
 

Meldingen Incidenten Cliënten 
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De MIC meldingen bestaan grotendeels uit meldingen betreffende vallen en medicatie. Wat betreft 
medicatie valt op dat het name gaat om het vergeten te geven van medicatie, terwijl deze wel is 
afgetekend. Sinds de komst van de medicijnkarren is deze melding sterk gestegen. In 2021 is er een 
nieuwe werkwijze gemaakt, dat heeft nog niet geresulteerd in een verlaging van het aantal 
incidenten. In 2022 gaan de adviseur en teamleider van het VPK-Nachtteam het proces diepgaandere 
analyseren om zo te ontdekken welke systemische fout eronder schuil gaat om op die manier tot een 
duurzame oplossing te komen. 
Het aantal valincidenten stijgt ook fors. Er komen alleen nog cliënten met een indicatie voor PG bij 
Het Maanderzand wonen. Cliënten met een somatische indicatie staan niet of nauwelijks meer op de 
wachtlijst en gaan dientengevolge niet meer in een verpleeghuis wonen. Bewoners met een PG 
indicatie vallen veel vaker. Er is ook vaak sprake van een geaccepteerd valgevaar. Het is nu niet te 
onderscheiden bij hoeveel valincidenten hier sprake van is en de vraag voor 2022 is of deze 
incidenten ook geregistreerd moeten blijven worden. 
 

Wet Zorg en Dwang 
In 2021 hebben we de informatie betreffende onvrijwillige zorg (OVZ) bij IGJ aangeleverd, het ging 
hierbij om het eerste half jaar 2021. Het betrof twee meldingen  
In 2022 zal in lijn met de aanlevering van de toezichtinformatie IGJ voortaan ieder half jaar worden 
gerapporteerd, te weten in Q2 (tweede half jaar) en Q4 (eerste half jaar). 
De rapportages worden ieder half jaar besproken met de functionaris WZD, die wij inhuren via de 
behandeldienst van Norschoten. In 2021 is geconstateerd dat er nog onvoldoende bewustwording en 
kennis is over onvrijwillige zorg. Er zijn dientengevolge een aantal verbeteracties ingezet om dit 
proces te verbeteren (op inhoud en proces), zoals scholing, het opstellen van werkwijzen ter 
ondersteuning en het aan laten schuiven van aandachtsvelders (verpleegkundigen) in de 
teamoverleggen. 
 

Infectiepreventie 
Begin 2021 is er een nulmeting gehouden door middel van zelfevaluaties in samen werking met de 
deskundige hygiënepreventie (GRIP) in de HIP commissie. Hieruit is naar voren gekomen dat de 
volgende onderwerpen in 2021 aandacht gingen ontvangen: 

• Watersysteem legionella veilig 

• Schoonmaak 

• Protocollensysteem 

• Positieve cultuur t.a.v. IP 

• Vakkundig t.a.v. IP/opleiding/scholing 
 
In 2021 zijn de volgende resultaten behaald; 

1. Legionellabeleid is opgesteld en vastgesteld 
2. Antibioticabeleid is opgesteld en vastgesteld 
3. Project ZENYA is gestart, pakket is aangeschaft en voorbereidingen getroffen voor 

implementatie in 2022 
4. Schoonmaakaudit heeft plaatsgevonden 
5. HIP overleggen hebben plaatsgevonden en de Adviseur kwaliteit en Veiligheid heeft deel 

genomen aan de Infectie Preventie commissie met Norschoten. 
 
We hebben in 2021 een melding bij de GGD en bij de inspectie leefomgeving en transport gedaan 
aangaande een Legionella Besmetting bij HNC.  
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Kwaliteit van arbeid 
Onderstaand geven we weer dat wat in 2021 opvallend is geweest als het gaat om het meten en 

investeren in kwaliteit van arbeid. 

Management Development MT&CO 
Zoals eerder geschreven is MT&CO gestart met een MD-traject voor de zomer van 2021. Dit traject 

maakt dat de meeste deelnemers groeiden in hun ontwikkeling en een aantal hun werk en 

arbeidssatisfactie hebben herijkt. Een collega is uitgevallen en in 2022 succesvol gere-integreerd in 

een nieuwe, noodzakelijk functie binnen Het Maanderzand. Een andere collega is vertrokken en een 

collega is langdurig ziek. 

MIM incidenten  
Meldingen incidenten Medewerkers. In 2021 zijn er verschillende incidenten gemeld. 

 
Let op: Q4 van de rechtertabel staat vooraan ipv achteraan. 
 
Het sturen op het melden van incidenten resulteert in een hoger aantal meldingen. Met name in het 
WZT is dit een gewenste ontwikkeling. Dat klinkt tegenstrijdig, want we willen natuurlijk zo min 
mogelijk incidenten. Het melden dient echter niet het sturen op aantallen, maar het sturen op 
inhoud. Er zijn cliënten die ernstig grensoverschrijdend gedrag vertonen. Hierbij zou het goed zijn om 
onderscheid te maken in wilsbekwame en wilsonbekwame cliënten. Willens en wetens een 
medewerker onheus bejegenen komt voor en verlangt een directe en consequente reactie. Onze 
medewerkers zijn genegen veel te accepteren, wat onbedoeld leidt tot een toename van 
grensoverschrijdend gedrag. In 2022  gaan we, mede dankzij inzet CCE en individuele coaching 
gerichter op sturen. Ons vertrekpunt hierbij is dat medewerkers een veilige werkplek moeten hebben 
en ook ontdekken dat ze hier zelf invloed op kunnen hebben. 
Ook geeft intervisie in de teams nieuwe inzichten en richting voor het team om mee aan de slag te 

gaan. 
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Kwaliteit van Privacy & veiligheid ICT 
In 2021 hebben we een start gemaakt met het inzichtelijk maken van privacy en veiligheid van ICT.  
 

Meldingen Incidenten Privacy 
We meten sinds Q2 2021 de Meldingen Incidenten Privacy. 
 

 
Er zijn twee meldingen mbt printers, waarbij er zonder code documenten uit de printer kwamen. 
Deze incidenten hebben eerder plaatsgevonden. Duurzame oplossingen worden onderzocht. 
Een melding waarbij een melding (compliment) met een (persoonlijk) citaat uit een mail bij een 
groep medewerkers terecht is gekomen wat niet de juiste route blijkt te zijn. 
Er zijn twee meldingen rond het bewaren en weggooien van sollicitatiedocumenten waarbij 
persoonsgegevens onbewaakt open op het bureau hebben gelegen en een document met gevoelige 
informatie in de prullenbak lag. 
 

Veiligheid  ICT 
Er heeft in Q3 2021 een risicoanalyse plaatsgevonden. Daar zijn circa 10 aandachtspunten naar voren 
gekomen welke op korte en lange termijn (2022) worden opgepakt. 
Niet al deze aanbevelingen worden ook opgevolgd. Op het gebied van Back-up is reeds beleid 
bepaald. Dit wijkt af van de analyse van de leverancier. Werkzaamheden aan LAN en WLAN worden 
uitgesteld, omdat hieraan een vervangingscyclus ten grondslag ligt waar we aan vasthouden. 
 
De risicoanalyse laat zien dat de basis op orde is. De genoemde punten zijn geen van alle kritiek maar 
worden dit wel als er geen aandacht aan besteed wordt. 
 

Kwaliteit van huisvesting  
We onderscheiden hier twee thema’s, te weten gevaarlijke situaties en Audits. 
 

Gevaarlijke situaties 
Er zijn twee brandmeldingen geweest in december (1 extramuraal en 1 intramuraal). Er is accuraat 
gehandeld. De verpleegkundige van dienst heeft aandachtspunten opgesteld waarop een analyse is 
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gemaakt. In Q1 2022 wordt de analyse besproken en acties opgenomen ter verbetering bij de 
betreffende eigenaren. 
 

Audits 
De rapportage van Faciliclean betreft kwaliteit van schoonmaak/HACCP in de huishouding geeft aan 
dat er verschillende items van vorig jaar 2020 goed zijn opgepakt. Aandachtspunt is een 
terugkerende methodefout. Deze methodefout heeft een laag risico op de hygiëne en daarmee 
gezondheid. Scholing welke kennis en vaardigheden mbt de methodefout was gepland in Q4, is 
doorgeschoven naar 2022. De borging zal plaatsvinden in het opleidingsplan en standaard controle 
door de EV huishouding. 
 
De HACCP rapportage geeft aan dat er overall in de keuken volgens de criteria wordt gewerkt. Er 
wordt hygiënisch gewerkt en het is schoon. Aandachtspunten zijn: registraties worden onvoldoende 
bijgehouden, er is geen onderliggend schoonmaakplan en temperatuur van de toetjes is te hoog. Dit 
laatste punt is direct opgepakt door gefaseerd uit te serveren. De resultaten worden in standaard 
metingen gevolgd door de EV-er. De nieuwe werkwijze is hiermee geborgd. 
 

Risicomanagement 
In 2021 is er een beleidsdocument opgesteld en vastgesteld, dat was een langjarige wens van HMZ 
en de accountant. We hebben ervoor gekozen een vrij brede risicomatrix op te stellen en deze in 
2022 op te nemen in een nieuw in te richten Risico Management Systeem van ZENYA. Op deze wijze 
zijn en blijven de risico’s in beeld en worden ze goed gemonitord. 
 
Alle genoemde risico’s uit de matrix zijn in beeld en beheersbaar. In 2021 hebben we met legionella 
te maken gehad, hiervoor zijn adequate maatregelen getroffen waardoor de situatie duurzaam 
beheersbaar is. Er is geen gevaar voor cliënten en medewerkers geweest. 
 
Voor 2022 moet er wel een nieuw meerjarenonderhoudsplan (MJOP) opgesteld gaan worden, de 
huidige verloopt eind 2021. 
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Organisatieontwikkelingen 
 

Zorgprestaties 
A. Ontwikkeling in zorgproductie (per kwartaal) 

 

In bovenstaande tabel staat de productie per kwartaal per zorgzwaarte. De stijging in het aantal 
plaatsen heeft te maken met de inhuizing van Het Nieuwe Cavalje en de herbezetting van de tweede 
etage. Naast de stijging in ZZP’s is ook een stijging te zien in VPT’s. In het derde en vierde kwartaal is 
een stijging van het aantal mutatiedagen te zien. Dit heeft te maken met leegstand als gevolg van 
COVID. Daarnaast is een verschuiving in het vierde kwartaal te zien in zorgzwaarte van ZZP 5 naar ZZP 
4. Opvallend is dat de nieuwe cliënten veelal een PG grondslag hebben en dat somatiek terugloopt in 
de ZZP bezetting. 
 

Zorgproductie 

 

In de grafiek is goed te zien dat de ZZP 5 (PG) boven begroting ligt en dat ZZP 6 (SOM) achterblijft. 

Daarnaast blijft de ZZP 7 achter op begroting, het lijkt erop dat deze minder snel worden 

geïndiceerd/toegekend door het CIZ. 
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Doelgroepen 
In Het Maanderzand wonen bewoners met een indicatie op basis van een somatische grondslag of 
psychogeriatrisch. Ook in 2021 is het stijgende aantal indicaties PG terug te zien. 

 

Aantal locaties (overeenkomend met KvK registratie) 
Het Maanderzand bestaat uit 1 locatie. Eind 2020 is Het Nieuwe Cavaljé opgeleverd (aan de overkant 
van Het Maanderzand). Dit betreft dezelfde KvK registratie. 
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Personeel 
 

Ontwikkelingen 
In het jaar 2021 hebben wederom veel geïnvesteerd in de werving, selectie en het behoud van 
medewerkers. We zijn enorm gegroeid, dat was nodig om te groeien met de nieuwe locatie, maar 
ook voor het Wijkzorgteam. In 2021 heeft het WZT alle nieuwe VPT cliënten bediend. In 2022 gaan 
we kijken of de VPT cliënten langzaam toegevoegd kunnen worden aan de groeiende intramurale 
teams. 
Ook is het introductie programma verder ontwikkeld, werken we met een vaste ambassadeur voor 
de eerste contacten aangaande werving & selectie en investeren we veel in scholing.  
Groei van HMZ betekent ook meer werk voor P&O. We trachten dat te ondervangen door steeds 
meer applicaties binnen AFAS in gebruik te nemen.  
In 2021 hebben we voor de derde keer op rij het keurmerk beste werkgever van Effectory mogen 
ontvangen. 
 

Totale personele formatie 

 

De realisatie tot en met het vierde kwartaal is 1% hoger dan de begrote personele formatie voor het 
jaar 2021. In de percentages zie je dat dit te herleiden valt naar een lagere realisatie ten opzichte van 
de begroting bij Bestuur & Staf en bij Facilitair beheer. Het totaal voor Zorg & Welzijn is 102 %.  
In de verdieping naar de teams geeft de grafiek weer dat het wijkzorgteam in realisatie achter is 
gebleven ten opzichte van de begroting. Het is gebleken dat uitbreiding voor het wijkzorgteam met 
name door krapte op de arbeidsmarkt wordt bemoeilijkt. Er is een andere aanpak van de werving in 
Q4 2021 opgezet.  
De andere zorgteams liggen boven begroting. Bij de zorgteams is de reden hiervoor de voorbereiding 
van de oprichting van het Verpleegkundig- en nachtdienst team in Q1 2022. 
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Personele formatie periode 
norm 

  Begroting 
2021 

Realisatie 
2021 

Realisatie 
2021 

aantal fte gemiddeld 25%   formatie t/m 4e kw in % 

Bestuur en staf    11,25 10,33 92% 

Totaal bestuur en staf indirect   11,25 10,33 92% 

Facilitair beheer indirect   1,78 1,78 100% 

Huishouding intramuraal direct   8,67 9,11 105% 

Eten en drinken direct   7,53 6,59 88% 

Totaal Facilitaire diensten direct/indirect 17,98 17,48 97% 

Huishouding extramuraal direct   20,73 20,91 101% 

Zorgteams direct   68,42 72,13 105% 

Wijkzorgteam direct   14,73 12,78 87% 

Team welzijn direct   10,08 10,88 108% 

Totaal Zorg en Welzijn direct   113,96 116,70 102% 

Totaal Het Maanderzand    143,19 144,51 101% 

      

Personele ratio       

percentage direct    90,9% 91,6%  

percentage indirect    9,1% 8,4%  

 

Ziekteverzuim 
Het verzuimpercentage 2021 voor het hele HMZ is 9,34%, de norm voor verzuim ligt op 7%. De 
meldingsfrequentie is 1,23%. Landelijk is de meldingsfrequentie 1,07%. Zowel het verzuimpercentage 
als de meldingsfrequentie liggen hiermee boven het landelijk gemiddelde (bron Vernet). De stijging 
van het aantal ziekmeldingen is COVID gerelateerd. In het geregistreerde ziekteverzuim is geen 
zwangerschapsverlof of ziekte ten gevolge van zwangerschapsverlof opgenomen.  
 

Vrijwilligers 
 

. 
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Bovenstaande aantallen zijn aantallen op papier. In de praktijk zijn nog niet alle vrijwilligers 
aanwezig, door COVID of andere omstandigheden. Sommige van hen besloten na een lange tijd van 
afwezigheid niet meer terug te keren naar Het Maanderzand. Voor de ‘terugkomers’ werd gestreefd 
naar een warm welkom op de afdelingen, met oog voor het bijpraten van vrijwilligers over 
veranderingen in werkwijze, personeel en bewoners. Er zijn vrijwilligers die hun werkzaamheden 
hebben uitgebreid door meer uren te komen, op dezelfde afdeling of op een andere afdeling. 
 
Er zijn veel kennismakingsgesprekken geweest met potentiële vrijwilligers, m.n. tot de zomer. 
Uiteindelijk besloten de meesten van hen (nog) niet te starten met vrijwilligerswerk vanwege COVID. 
 
Tussen oktober-november vond het Vrijwilligerstevredenheidsonderzoek plaats, door Effectory. 
Verbeterpunten waren o.a. communicatie en duidelijke verwachtingen van vrijwilligers. Trotspunten 
waren de sfeer binnen Het Maanderzand, waardering en samenwerking met medewerkers. 
 
Eind 2021 is de groep ‘aandachtsvelders vrijwilligers’ uitgebreid waardoor er nu op alle afdelingen 
één of meerdere aandachtsvelders zijn.  
 

Opleidingen 
Ook in 2021 is er veel aandacht besteed aan het volgen en verstrekken van scholingen. Ondanks 
COVID zijn veel opleidingen gerealiseerd. 
 

Personeelsbestand 
Eind 2021 waren er in totaal 306 medewerkers in dienst bij Het Maanderzand. Dit zijn de 
medewerkers van alle afdelingen, waaronder de facilitaire dienstverlening, het wijkzorgteam, de 
ondersteunende diensten en Zorg & Welzijn. De inzet van uitzendkrachten wordt zoveel als mogelijk 
beperkt. Omdat er gewerkt wordt met gemiddelde contracturen kunnen medewerkers bijvoorbeeld 
vakantievervanging met het team opvangen.  
Van het totaal aantal medewerkers zijn eind 2021 169 medewerkers werkzaam bij Zorg & Welzijn 
(exclusief Wijkzorgteam). De verdeling van de medewerkers in de kwalificatieniveaus wordt 
weergegeven in onderstaande tabel. 
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De verdeling van deze groep medewerkers Zorg & Welzijn is per leeftijdscategorie als volgt te 
verdelen.  
 

 
Instroom 
De instroom is in 2021 voor Zorg & Welzijn 73 medewerkers. Dat is een stijging ten opzichte van 
2020. De groei van HNC heeft hier aan bijgedragen en het is een resultaat om in tijden van 
arbeidsmarkt krapte blij mee te zijn. Vooral op niveau 1 is een groei doorgemaakt. Er is een nieuwe 
functie van assistent toegevoegd aan het functiehuis, waarmee meer toezicht voor bewoners is 
gewaarborgd. Daarnaast is er ook tijdelijk extra inzet geweest in assistenten  
Het Maanderzand heeft de ambitie een leerorganisatie te zijn. Om deze ambitie te kunnen vervullen 
heeft Het Maanderzand eind 2018 een praktijkopleider aangesteld en wordt er in 2022 een tweede 
praktijkopleider opgeleid. In 2021 is het project Lars gestart. Dit project is een programma voor 
stagiaires die leren vanuit de zorgbehoefte van onze bewoners en niet vanuit een geschreven casus 
uit een lesboek. Elf stagiaires volgen dit programma, daarnaast zijn er in 2021 nog 8 reguliere 
stagiaires gestart binnen Zorg & Welzijn.  
 
De verwachting is dat de instroom in 2022 verder zal stijgen in verband met de groeiambitie van de 
organisatie. Het Maanderzand heeft voor haar organisatie een groeistrategie ontwikkeld. 
Onderstaand in de grafiek de instroom van 2021 op basis van de kwalificatieniveaus weergegeven.  
 

0

10

20

30

40

50

60

19 jaar en
jonger

20 t/m 29 30 t/m 39 40 t/m 49 50 t/m 59 60 en ouder

Leeftijdsverdeling medewerkers Zorg & Welzijn

Totaal



   

23 
 

 

 

Uitstroom  
De uitstroom in 2021 is in totaal 36 medewerkers van Zorg & Welzijn. De uitstroom op niveau 1 is het 
hoogst, dit is te verklaren door de tijdelijke extra inzet van afdelingsassistenten tijdens Covid. De 
uitstroom is gezond te noemen, medewerkers stromen uit om verschillende redenen, verhuizing, 
uitdaging bij een andere organisatie of omdat het bijvoorbeeld een klein contract naast de studie 
betreft. Om ongewenste uitstroom tegen te gaan worden er verschillende middelen ingezet, 
bijvoorbeeld het ophalen van feedback van medewerkers via het jaarlijkse medewerkersonderzoek 
en het voeren van een gesprekkencyclus met medewerkers.  
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Kwaliteitskader verpleeghuiszorg 

 

Persoonsgerichte zorg en ondersteuning 
Huishoudelijk medewerkers, welzijnsmedewerkers en vrijwilligers zijn gekoppeld aan de 
verschillende teams en vallen onder de verantwoordelijkheid van een teamleider. Hierdoor kunnen 
medewerkers persoonsgerichter werken. 
 

Zingeving als onderdeel van welbevinden 
Er is een jaarplanning van identiteitsgebonden activiteiten en een visie op geestelijke zorg. Deze is 
uitgebreid besproken in de CR en is geïmplementeerd in 2021.  
Door de periode van Covid is de samenwerking geïntensiveerd en bespoedigd tussen Geestelijke zorg 
en welzijn.  Dit heeft zich o.a. geuit in creatieve oplossingen en samenwerking en het maatwerk 
leveren voor bewoners; soms individuele activiteiten aanbieden, soms een christelijke viering in de 
gangen waarbij bewoners in de deuropening konden genieten van muziek en voordracht. 
ICT is ingezet om communicatie met de “buitenwereld” zoveel mogelijk te realiseren. Zo werden 
Ipads/laptops ingezet zodat bewoners konden beeldbellen met familie, waar bewoners werden 
ondersteunt door medewerkers welzijn en zorg. In 2021 is tevens het project “Oma Online” 
opgestart waarin we structureel en duurzaam gaan proberen op welke wijze ouderen, ook met een 
beperking, digitaal geconnect kunnen worden en blijven. 
 
Foodapp  
De foodapp is geïnstalleerd en in 2021 verder geïmplementeerd. Doordat de app in eigen beheer is 
ontwikkeld, eigen productontwikkeling, zijn er nog verbteringen mogelijk, dit project loopt door naar 
2022. 
 

Wonen en welzijn 

 

Professionaliseren woonzorg  
Tijdens de betrokkenheid van het behandelteam van Norschoten is ingezet in interdisciplinair 

samenwerken, wat in elk contact met zorg plaatsvond. De specialist ouderengeneeskunde heeft met 

betrokkenen het gesprek/MDO voorbereid en nabesproken, om hierin verder te professionaliseren. 

Hierin kwam gespreksvoering aan de orde: wat is het doel van het gesprek, wat zijn de strategische 

stappen die we willen zetten in het gesprek om daar te komen, etc. En de samenwerking is vaak 

achteraf besproken. Ook is de specialist ouderengeneeskunde deel gaan nemen in de WZD-

commissie.  

In 2021 is de eerste opzet gemaakt voor een nieuwe aanpak van het MDO, deze wordt in 2022 

geïmplementeerd. De rol van de EVV en Verpleegkundige wordt hierin versterkt en de functie van 

triage verder verbeterd. 

Fysiotherapie en Ergotherapie zijn intensief betrokken geweest, zeker ten tijde van COVID. Evenals 

de diëtetiek en logopedie. Mondzorg heeft in 2021 speciale aandacht ontvangen, er is een werkwijze 

ontwikkeld en voor 2022 staat de eerste audit door het eigen verpleegkundig team gepland. 

De intervisie voor verpleegkundigen door de praktijkverpleegkundige van Norschoten liep in 2021 

ook verder door.. 
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Meten van de kwaliteit van schoonmaak 
De kwaliteit van de schoonmaak is dit jaar verder gemonitord. Er heeft een HACCP audit 
plaatsgevonden, de verbeterpunten zijn en worden geïmplementeerd. 
 

Veiligheid  
Implementeren Medimo 

Medimo is Maanderzandbreed geïmplementeerd en wordt goed gemonitord, dit luistert nauw, 

omdat het onwenselijk is dat er fouten in het proces gemaakt worden. Het systeem kent een aantal 

kwetsbaarheden waardoor ongewild eenvoudig vinkjes aan en uitgezet kunnen worden. 

Geen Nood Bij Brand 

In 2020 is de digitale quickscan (ontstaan vanuit het project Geen Nood Bij Brand GNBB) - 

geïntroduceerd, welke in Covid tijd veilig en efficiënt kon worden gebruikt. D.m.v. een Ipad met 

vragen over de brandveiligheid loopt een medewerker over een afdeling en kan ter plaatse checken 

hoe het staat met de brandveiligheid. Ook leerlingen of nieuwe medewerkers kunnen zo betrokken 

worden. Deze vorm en werkwijze is in 2021 gecontinueerd en geborgd bij de verpleegkundigen.  

 
Calamiteitenplan uitbreiden en actualiseren/Kwaliteitshandboek 
In 2021 is er fors geïnvesteerd in het bijwerken en opstellen van beleid en werkwijzen. Dit is een 
continue proces van verbetering. Iedere eerste maandag van de maand, tijdens de start van de week 
met MT&CO staat het beleid op de agenda. In 2021 is ZENYA aangeschaft en in 2022 zal het DMS, 
KMS en RMS van dit pakket worden geïmplementeerd. 
 
Nulmeting AVG 

In 2021 heeft deze 0-meting plaatsgevonden, verbeterpunten worden opgepakt. 

Organisatie financieel gezond 

Voor het tweede jaar op rij laten we een gezonde zorgexploitatie zien. 
 

Leren en werken aan kwaliteit 
Het Meldingensysteem is in sharepoint gerealiseerd. Op deze manier kunnen alle meldingen 
(MIC/MIM/klachten etc) digitaal worden gemaakt, geregistreerd en data gepresenteerd. De 
diagrammen etc. heeft u reeds kunnen zien in dit document.  
 
In 2022 wordt dit systeem ook opgenomen in ZENYA, omdat de ambities voor 2022 groot zijn 
calculeren we in dat het ook uit kan lopen naar 2023. Het huidige systeem is veilig en voldoet. 
 

Leiderschap, governance en management 
 
Accreditatie 
De Raad van Bestuur (RvB) is 2020 geaccrediteerd (NVZD-beroepsvereniging voor bestuurders in de 
zorg). Zij neemt 4x per jaar deel aan intervisie en 6x per jaar individuele coaching. 
 
Raad van toezicht (RvT) 
De Zorgbrede Governancecode 2021 is de leidraad bij de vormgeving van het bestuur en het toezicht 
van onze organisatie. De Raad van toezicht bestond in 2021 uit 6 leden waarvan een trainee. De 
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continuïteit wordt gewaarborgd in het door de Raad van Toezicht opgestelde rooster van aftreden. 
De Raad voldoet ook aan de eisen van de Zorgbrede Governancecode door te beschikken over 
tenminste één lid dat relevante kennis van- en ervaring heeft in de zorg, en een lid dat financieel 
deskundig is. Verdere specialisaties zijn tevens vertegenwoordigd in de Raad van Toezicht. 
 

Gebruik van hulpbronnen & informatie 
In 2021 heeft ICT goede aandacht ontavngen, steeds meer processen zijn en worden 
geautomatiseerd. Voor het ICT landschap verwijs ik graag naar het jaarverslag van Het Maanderzand 
2021. 
Tijdens de kwartaalgesprekken met MT en teamleider neemt, naast financiën en personeel, de in 
2020 geïmplementeerde methodiek van OGSM (Objectives, Goals, Strategies en Measures) een 
belangrijke plaats in. 


