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Ambitie om waarde toe te voegen  

 

Niets is mooier dan het beste uit jezelf en de ander te halen. Het samen werken aan een 

goede zorg, bedenken hoe het beter kan en vooral om waarde toe te voegen aan het leven 

van onze cliënten, is de essentie van ons werk. Dat professionals daar enthousiast van 

worden is dan ook heel logisch. En er zijn voorbeelden genoeg die laten zien dat we hierin 

slagen: denk aan prachtige uitjes naar de dierentuin, door het bos van Amerongen rijden in 

een golfkarretje, optredens van Shanti koren en noem maar op. Ook dichtbij in huis gebeuren 

prachtige activiteiten: van bloemschikken, herfststukjes maken, schilderen, dieren op bezoek, 

kinderen die langs komen, etc. Te veel om op te noemen.  

 

In de traditie van vorig jaar zijn ook dit jaar de kwaliteitsplannen voor de teams op de 

QuaRijnlandse manier tot stand gekomen. Op basis van de teamplannen zijn de 

locatieplannen gebouwd, allemaal met een eigen couleur locale. De dialoog tussen 

professional en cliënt is de basis geweest. Daar vindt de kwaliteit van zorg plaats en ook het 

verbeteren ervan. In het contact, in nabijheid. Ook de cliëntenraden zijn bij de totstandkoming 

van de kwaliteitsplannen betrokken. Dat betekent dat we ons oor te luister leggen bij de teams 

en de teams faciliteren waar het nodig is. Daaromheen organiseren we wat nodig is om de 

resultaten te bereiken. De beweging die we maken is om steeds scherper in beeld te krijgen 

welke resultaten we willen behalen.  

 

Betekenis voor de cliënt: 

Dit kwaliteitsplan van QuaRijn voor 2020 omvat de kwaliteitsplannen van de locaties en 

beschrijft een rode draad die we verder vormgeven. Allereerst gaat het daarbij om het wonen 

en welzijn van onze cliënten nadrukkelijk op de voorgrond te zetten, echter zonder de 

professionaliteit uit het oog te verliezen. Daarnaast blijft het leren en ontwikkelen een 

belangrijk issue voor 2020. Het project REIN is daar een mooi voorbeeld van.  

Rein is een fictief personage maar zou er echt kunnen zijn. Vroeger werkte Rein ook in de 

ouderenzorg. Nu is hij cliënt. Rein is grappig, (eigen)wijs en net even anders. Rein deelt zijn 

kennis en ervaringen met jou en wil jouw ervaringen weten. Rein geeft inzichten en zet je aan 

het denken met vragen en dilemma’s. Rein laat je leren wanneer en hoe jij het wil. Maar waar 

je vooral ook heel veel kunt leren van en met Rein. Want Rein leert, viert, beweegt, geniet en 

maakt het verschil! Met een aanbod op het online platform (www.ikbenrein.nl) en offline 

spellen en activiteiten kun je je verder verdiepen in je werk of aan de slag gaan met 

persoonlijke ontwikkeling. Niet alleen binnen onze organisatie, maar ook met collega’s van 

andere ouderenorganisaties in de regio Utrecht.  

 
 

 

http://www.ikbenrein.nl/


 

 

 

 

Het werken aan de kwaliteit van zorg krijgt een invulling aan de hand van ons 

kwaliteitssysteem. Het kwaliteitssysteem hebben we voor QuaRijn als volgt ingericht: 

 

 
Een thema voor 2020 is het meer resultaatgericht werken. In 2019 hebben we daartoe al 

flinke stappen gezet. Zo hebben we vanuit het kwaliteitskader kwaliteitsdoelen benoemd op 

elk van de acht taartpunten. Diverse kwaliteitsmetingen helpen de teams om inzicht te geven 

in de behaalde resultaten. QuaRijn hanteert de PDCA (plan - do – check- act) cyclus. We 

hebben gezien waar we staan in de ontwikkeling. 

Het management laat de teams, binnen gestelde kaders, zoveel mogelijk in de lead en stuurt 

waar nodig bij op te stellen (organisatie)doelen en resultaten. Hierbij wordt gebruik gemaakt 

van de planning en control cyclus. Drie keer per jaar komt het management bij elkaar om de 

doelen, voortgang en behaalde resultaten van de verschillende locaties te bespreken. De 

Centrale Cliëntenraad, de OR en de PAR zijn hierbij aanwezig.  Deze beweging zetten we in 

2020 voort.  

 

Kortom, 2020 wordt weer een mooi jaar. We hebben er zin in! 

 

Mirjam Hagen, Raad van Bestuur 
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Leeswijzer 
 
Eerst geven we een korte introductie wie QuaRijn is. Daarna presenteren we ons kwaliteitsplan. Dit is 
een samenvatting van de locatie gebonden plannen. In bijlage 1 is een link naar de locatieplannen te 
vinden. Het kwaliteitsplan is opgebouwd langs de taartpunten van het kwaliteitskader.  

  

Wie is QuaRijn?  
 
QuaRijn biedt senioren een breed pakket van wonen, welzijn en zorg in de gemeenten Bunnik, 
Renswoude, Rhenen, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal en Wijk bij Duurstede. Hierdoor zijn we altijd 
bij u in de buurt. QuaRijn ondersteunt levenskwaliteit en menselijke waardigheid. We richten ons op 
ouderen, hun naasten en hun hulpverleners in de regio.  
 

QuaRijn heeft als missie om de levenskwaliteit en menselijke waardigheid van de cliënten te ondersteunen. 

Hierbij richten we ons niet alleen op ouderen, maar ook op hun naasten en hun hulpverleners in de regio.  

 
Bekijk onze website voor meer informatie en lees ook de inspirerende blogs en vlogs van QuaRijn 
medewerkers. 

 
Figuur 1. Werkgebied van QuaRijn 

 

https://www.quarijn.nl/
https://www.quarijn.nl/blogs
https://www.quarijn.nl/vlogs
https://www.infiniteinspiration.nl/kwaliteitskader-verpleeghuiszorg/


 

 

 
 

1 Persoonsgerichte zorg en ondersteuning    

 

Kennen van de cliënt  
De cliënt kennen vormt de basis voor een goede zorgverlening. Daarom is het zo belangrijk dat de 

cliënt zich gehoord en gezien voelt. Dat kan alleen maar als we ons verdiepen in het leven van de 

cliënt en de zorg aan laten sluiten bij hoe de cliënt het wil. Dat klinkt als een open deur, maar in de 

praktijk nog niet altijd goed in de dossiers terug te vinden. Daar zetten we in 2020 op in.  

Bijbehorende actie: 

 Beschrijven van de levensloop en kennen van het levensverhaal en in gesprek zijn met de cliënt. 

 

                    

Multidisciplinair overleg 
In 2019 is gewerkt aan een meer multidisciplinaire benadering van onze cliënten, waardoor 

verschillende facetten van de zorg belicht worden. Dit loopt in 2020 nog verder door. Activiteiten die 

daarbij horen zijn onder andere: 

 Cliënten worden multidisciplinair besproken en de eerste contactpersoon wordt hierbij betrokken. 

 Per ½ jaar evalueren of de zorg voldoet, met het multidisciplinaire team, de cliënt en/of familie. 

 De eigen psycholoog schuift structureel aan.  

 Rapportage via de SOEP (subjectief, objectief, evaluatie en plan) methode. 

 Duidelijke afspraken met behandelaars over wanneer overleg, wanneer inroepen etc.  

REIN 
Voor persoonsgerichte zorg is daarnaast het project Rein in het leven geroepen. Het project Rein 

biedt middelen en materialen (een website, spellen die een dialoog op gang brengen, etc) om de 

kennis en vaardigheden op het domein mentaal welbevinden en persoonsgerichte zorg te vergroten 

en medewerkers te helpen om het geleerde toe te passen in de praktijk en persoonlijke en 

teamontwikkeling te stimuleren.  

 

• Voor iedere cliënt is samen met cliënt/familie 
een multidisciplinair zorgplan opgesteld 

• Voor iedere cliënt is de levensloop beschreven 
• Dienstenportfolio is vastgesteld 

Meten 
- Aantal deelnemers aan REIN 
Steekproef 30% van de dossiers:.  

- informatie over beroep/hobby’s aanwezig 
- Multidisciplinair zorgplan voor akkoord 
- Levensloop aanwezig 

       



 

 

 

2 Wonen en welzijn 
 

Zorg voor het welbevinden 
Het welbevinden van cliënten zit niet alleen in een goede 

zorg, maar vooral in het vergroten van het welzijn van 

cliënten. In 2019 is daarom flink geïnvesteerd in het 

aantrekken van woonondersteuners en natuurlijk door fijn 

samen te werken met al onze vrijwilligers. Zij voegen 

waarde toe aan het leven van onze cliënten. Daarnaast 

zijn leefplezier coaches actief. Zij laten wensen van 

cliënten in vervulling gaan. Met het project ‘houd je naaste 

vast’ verstevigen we de samenwerking met familie en 

naasten. Een prachtig initiatief die veel voor cliënten 

betekent. Verder zijn ook geestelijk verzorgers en 

maatschappelijk werkers beschikbaar om met de cliënt 

vraagstukken op het gebied van zingeving te bespreken. Beweegagogen dragen eveneens bij aan 

een beter welbevinden en ook dragen onze facilitaire medewerkers flink bij aan het welzijn van onze 

cliënten. In 2020 gaan we verder met deze ontwikkeling ‘van zorg centraal naar leven centraal’.  

Dat doen we onder andere door: 

 Het aantal woonondersteuners verder uit te breiden.  

 Woonondersteuners te faciliteren bij het uitvoeren van welzijnsactiviteiten. 

 Dagelijkse activiteiten te organiseren, zowel binnen als buiten. 

 Zelf te koken en boodschappen te doen. 

 Grote uitjes te organiseren. 

 Gevarieerde activiteiten aan te bieden. 

Portfolio en woonomgeving 
In 2020 houden we het portfolio van QuaRijn nader tegen het licht, om te bezien in hoeverre onze 

producten en diensten nog aansluiten bij hetgeen de omgeving van ons vraagt. De omgeving bepaalt 

een groot deel van het woongenot en daarom is het van belang dat het aansluit bij de wensen en 

noden van onze cliënten en dat de omgeving toekomstbestendig is. In alle locaties zijn we hier alert 

op en verbeteren we de woonomgeving. Nieuwbouw die wordt gerealiseerd in 2020: 

o Rhenen/Achterberg (locatie De Linde): de kleinschalige PG voorziening wordt opgeleverd 

in april of september 2020. Een passend organisatieconcept wordt ontwikkeld, zodat de 

juiste teamsamenstelling en werkwijzen kunnen worden gerealiseerd. 

o Bunnik (De Weijer): deze kleinschalige zorgvoorziening op het Scholeneiland zal in april 

2020 in gebruik worden genomen. Hiervoor geldt dezelfde opdracht als voor locatie De 

Linde. 

o Doorn, het landhuis voor mensen met Korsakov en dubbelproblematiek. De bouw van het 

tweede landhuis zal starten en huisvest vanaf 2021 ook een gezondheidszorgcentrum, in 

de vorm van de polikliniek Diakonessenhuis, drie huisartsenpraktijken en een apotheek. 

Dit biedt mogelijkheden voor een intensievere samenwerking voor mensen met complexe 

gezondheidsproblemen. 

 

  



 

 

 
Impressie nieuwbouw Het Zonnehuis in Doorn 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dementiezorg in de wijk  
Het project ‘dementiezorg in de wijk’ is in Bunnik gestart in samenwerking met huisartsen. Een 

casemanager is aanwezig die mensen met dementie en hun naasten begeleidt. In aanvulling 

hierop bieden een specialist ouderengeneeskunde (SO) en een (GZ) psycholoog de 

begeleiding, zodat de kwaliteit van leven van de dementerende en de naasten in de 

thuissituatie optimaal blijft. Deze zorg breiden we in 2020 uit naar andere kernen van de regio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Veiligheid 
Thema’s van QuaRijn voor 2020 zijn: 

- Advance Care Planning 

- Medicatieveiligheid 

- Decubituspreventie 

- Gemotiveerd gebruik van vrijheid beperkende maatregelen 

- Eten en drinken 

 

  

Wonen 

en 
welzijn 

• Activiteiten sluiten aan bij cliënt wensen  
• Zorg en welzijn werken samen in een team 
• Dementiezorg in de wijk 
• Nieuwbouw 

Meten: 
• CTO: Cliënt voelt zich van waarde 
• CTO: Client voelt zich thuis 
• % woonondersteuners en AB’ers/ welzijnsmedewerkers versus de norm  
• % vrijwilligers per team 
• Medewerkers welzijn bij teamoverleg 
• Nieuwe wijkgerichte producten mbt dementie opgezet 



 

 

 

 

 

Het leren en in kaart brengen van de verbetermogelijkheden basisveiligheid hebben prioriteit. 

Binnen de teams zijn aandachtsfunctionarissen benoemd. Binnen ons kwaliteitssysteem zijn 

negen kwaliteitscommissies geformeerd die gericht zijn op de veiligheid van onze cliënten, 

maar ook met het oog op veilig werken van onze medewerkers. De volgende commissies zijn 

actief: 

 Ondervoeding, overgewicht en mondzorg 

 Stemming, gedrag en ouderen mishandeling 

 Medicijngebruik 

 Huidletsel decubitus en incontinentie 

 Zorg en Dwang commissie (Vrijheid beperkende maatregelen) 

 Til, transfer en ARBO 

 HIP (hygiëne en infectiepreventie) 

 MIC/MIM en valpreventie  

 Ethische commissie 

De commissies werken volgens het jaarplan aan de indicatorontwikkeling, -verzameling en helpen bij 

de kwaliteitsverbetering van teams en organisatie, bijvoorbeeld door audits uit te voeren. Daarnaast 

organiseren de commissies themabijeenkomsten over ‘hun’ onderwerp. 

 

Advance care planning (ACP) 
De landelijke norm is dat er afspraken gemaakt worden in de laatste levensfase. In het ECD worden 

medische afspraken vast gelegd. De focus op algemene wensen van de cliënt in zijn/haar laatste 

levensjaren is nog onderbelicht. In de checklist bij verhuizing van de cliënt is er aandacht voor 

wensen/behoeften van de cliënt in deze levensfase. In 2020 willen we hierin verbeteren. 

Verbeteracties zijn: 

 Medewerkers informeren zodat zij kunnen vertellen wat ACP is. 

 In het dossier de wensen van de cliënt mbt de laatste levensfase vastleggen op basis van de 

gemaakte afspraken. 

 Het starten van een palliatief expertise team en projecten mbt palliatieve zorg. 

Medicatieveiligheid 
Het medicatieproces is kritisch bezien en kent enkele aandachtspunten voor 2020 waaronder het 

opiatenregistratiebeleid en intramuraal het digitaliseren van het deelsysteem van medicijnen. Het 

bespreken van medicatiefouten in het team wordt explicieter belicht. Verbeteracties zijn: 

 Uitvoeren medicatie audits, resultaten bespreken in het werkoverleg en acties nemen waar 

verbetering mogelijk is. 

Decubituspreventie  
Decubitus verlaagt de kwaliteit van leven. Natuurlijk houden we het percentage decubitus in 2020 ook 
nauwlettend in de gaten en handelen preventief.  
 

Hygiëne 
In samenwerking met het Diakonessenhuis krijgt het hygiënisch verzorgen een stevige impuls om 

infecties zo veel mogelijk te verminderen of te voorkomen. Verbeteracties zijn: 

 Uitvoeren hygiëne audits en resultaten bespreken in het werkoverleg en acties nemen waar 

verbetering mogelijk is. 

 HACCP richtlijnen  



 

 

 

 

Gemotiveerd gebruik van vrijheid beperkende maatregelen 
De Wet zorg en dwang wordt in 2020 geïmplementeerd. Deze nieuwe wet is van grote betekenis. De 

commissie Wet zorg en dwang heeft al veel voorbereidingen getroffen. Er is een plan van aanpak 

gemaakt. Het gaat in deze wet vooral om beperkingen bij cliënten tot het minimum terug te dringen en 

alleen toe te passen in uiterste noodzaak. Het gaat om bewust inzetten van vrijheidsbeperkingen. 

Acties die daarbij horen zijn onder andere: 

 Scholing voor medewerkers. 

 Aanpassen van het ECD voor een goede verslaglegging. 

 Maken of herformuleren van cliëntgerichte afspraken. 

Eten en drinken 
De aandacht voor eten en drinken is erg belangrijk. Bij eten en drinken gaat het niet alleen om het 

voorkomen van ondervoeding of juist de ontwikkeling van overgewicht, maar ook om het genieten van 

eten en drinken en de ambiance tijdens de maaltijden. De uitkomsten van de in 2019 uitgevoerde 

evaluatie geven aan waar we kunnen werken aan verbetering. Omdat lekker eten een belangrijk 

onderdeel is van het welbevinden van onze cliënten, blijft dit onderwerp een punt van aandacht voor 

2020. Verbeteracties zijn: 

 De SNAQ (Short Nutritional Assessment Questionnaire) wordt minimaal 2x per jaar ingevuld 

en er wordt indien nodig actie ondernomen. 

 Wensen tav eten en drinken worden vastgelegd in het dossier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Leren en werken aan kwaliteit 

De PDCA (Plan –Do – Check – Act) van kwaliteit en eigenaarschap 
Hoewel binnen QuaRijn met de goede intenties gewerkt wordt om betere zorg te leveren, kan de 

doelgerichtheid nog wel explicieter. De PDCA cyclus is het fundament voor kwaliteitsverbetering. 

Concrete doelen stellen (gebaseerd op onder andere de uitkomsten ‘inspectierapporten’ en de 

cliënttevredenheidsmeting), deze uitvoeren en monitoren en verbeteren aan de hand van de 

resultaten wordt aangescherpt. Performance management noemen we dat. De vraag om kaders is in 

2019 nadrukkelijk gesteld. We benoemen de kwaliteitsdoelen voor de organisatie en bouwen voort op 

de verantwoordingscyclus die we in 2019 hebben ingezet, zie bijlage 2. 

 
  

Veiligheid • Aandachtsvelders in positie/team 
• Kwaliteitsindicatoren monitoren 
• Afspraken behandeling rondom levenseinde vastleggen (ACP) 
• Standaard medicatiefouten bespreken in team  
• Afspraken maken over eten en drinken 
• Hygiene  

Meten: 
• Decubitus% ≤ 2,6% 
• % ACP vastgelegd 
• Medicatiefouten altijd bespreken  
• % afspraken over eten en drinken 
• Richtlijnen hygiëne beschikbaar 
• Aantal oefeningen BHV 



 

 

 

 

 

Ook commissies hebben de opdracht om jaarplannen met gerichte resultaten op te stellen en 

daarover te rapporteren. Dat is meer de harde kant van kwaliteit van zorg. De zachte kant van kwaliteit 

hebben we georganiseerd met ondersteunende hulplijnen: coaches, kwaliteitscommissie, lean aanpak 

en mogen leren en ontwikkelen. Kwaliteit van zorg krijgt vorm in het contact tussen cliënt en 

zorgverlener (in een integraal team). Daaromheen is de ondersteuning georganiseerd:  

- Vrijwilligers voor extra’s voor onze cliënten 

- Cliëntenraad om de inbreng van cliënten bundelen 

- Facilitaire medewerkers om basisvoorzieningen voor onze cliënten te garanderen 

- OR om de inbreng van medewerkers te bundelen 

- HRM om basisvoorzieningen voor medewerkers te garanderen 

- Management om richting en sturing te geven 

- PAR/UNO om deskundigheid te bewaken 

Hiermee ondersteunen we eigenaarschap voor het halen van resultaten (zie ook gebruik van 

informatie). De besturingsfilosofie onderschrijft deze ambities van QuaRijn. Het aantal zelfstandig 

werkende teams laten we verder groeien. De huishoudelijke hulpen gaan werken vanuit meer 

zelfstandigheid. De doelstelling is om de veranderingen in de organisatie van de huishoudelijke hulp 

op een QuaRijnlandse manier te begeleiden met als doel per 1 januari 2021 een nieuwe 

organisatievorm te realiseren. 

 

 
 

 

  



 

 

 

 

Professionele kwaliteit 
We kiezen voor beproefde zorgprogramma’s per doelgroep en willen hiermee gaan werken, omdat het 

vakmanschap stimuleert en medewerkers uitdaagt en motiveert. We starten met dementie, 

geriatrische revalidatie en palliatieve zorg (thuis). QuaRijn ambieert een Topcare instelling Korsakov 

en GRZ te worden in een periode van 3 jaar. Een eerste opzet voor een kenniscentrum/academie is 

uitgewerkt, waarbij wetenschappelijk onderzoek een plek krijgt. De verwachting is dat een dergelijke 

professionele manier van werken ook personeel aantrekt. 

 
De plannen voor leren en werken aan kwaliteit op een rijtje:  

 Eigenaarschap van de incidentmeldingen gaat naar het team. 

 De professionele aandachtsgebieden zijn verdeeld, en worden door een kwaliteitskalender 

(organisatie breed) gedurende het jaar thema’s onder de aandacht gebracht van het team.   

 Intervisie momenten plannen waarin ethische dilemma’s en ervaringen worden gedeeld onder 

begeleiding van een psycholoog. 

 Het streven is om minimaal 2x/jaar bij een collega instelling in de keuken te kijken met als doel 

te leren van ons netwerk. 

 Expertise op veel voorkomende ziektebeelden vergroten. 

 Weerbaarheidstrainingen en trainingen omgaan met agressie volgen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 Leiderschap, governance en management 

Medezeggenschap 
Voor QuaRijn is zeggenschap bij onze cliënten en hun naasten het allerbelangrijkst. 

Medezeggenschap helpt hierbij. Alleen samen maken we persoonsgerichte dienstverlening. Daarom 

willen we in 2020 de organisatie van medezeggenschap verder verbeteren. De nieuwe wet (WMCZ) 

en het QuaRijnlands gedachtengoed zullen leidend zijn bij het optimaliseren van reglementen. Het 

geldt overigens niet alleen voor de medezeggenschap voor cliënten, maar ook voor de andere 

medezeggenschapsorganen.  

 

• Vorderingen op het kwaliteitsplan 
• Maandthema’s organiseren 
• Eigenaarschap  
• Topcare 

Meten: 
• Per verantwoordingsperiode is de voortgang kwaliteitsplan ingevuld 
• % BIG bevoegd en bekwaam 
• % medewerkers dat scholing volgt 
• 6 maandthema’s met activiteiten 
• Eigenaarschap 
• Implementatie Topcare conform plan 

       



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Personeelssamenstelling 

Arbeidsmarkt en zij instromers 
De grootste opdracht voor QuaRijn bestaat uit het koesteren van personeel: het binden en boeien van 

1400 medewerkers. Wij met elkaar zijn het belangrijkste kapitaal voor QuaRijn. Zonder goede 

medewerkers geen goede zorg. Een recruiter is aangesteld om meer medewerkers bij QuaRijn te 

laten starten. Een warm welkom geven en een goede begeleiding is één aandachtspunt voor 2020. 

Ook wordt er flink geïnvesteerd om zij instromers aan te trekken. We reserveren hier 40 plaatsen voor. 

Daar vragen we dan ook extra budget voor aan. De voorbereidingen zijn hiervoor al getroffen door 

een regionale campagne te starten. 

 

  

• Samenwerking met LCR  
• In gesprek met de cliënt/familie 
• Management in nabijheid 
• Teams sturen op resultaten  

Meten: 
• Voltallig LCR 
• 3x per jaar overlegmomenten met de doelgroep (famlieavond, 

huiskamer-gesprekken, spiegelbijeenkomst, etc) 
• In MTO: > 7,5 tevredenheid over ondersteuning teammanager 
• Regelingen WMCZ akkoord 

       



 

 

 

 

Behoud van personeel 
Minstens zo belangrijk is ook het vasthouden van onze mensen. Onderzoek wijst uit dat er vier 

speerpunten zijn waaraan gewerkt kan worden:  

- Zelfleiderschap  

- Gedragsverandering 

- Maatwerk 

- Dialoog 

Zelfleiderschap is geborgd in onze QuaRijnlandse manier van denken en doen. Gedragsverandering 

hangt sterk samen met leren van en met elkaar. Dit komt sterk terug in het project Rein. Hierin wordt 

namelijk niet alleen gewerkt aan persoonsgerichte zorg, maar ook aan persoonlijke ontwikkeling en 

teamontwikkeling. Ook de balans tussen werk en privé en vitaliteit worden bevorderd wanneer teams 

goed functioneren, medewerkers verbinding hebben met elkaar en open durven te zijn over hun 

behoeften. Maatwerk is een aspect waar we vanuit management en HR staf in dialoog beter willen 

vorm geven in 2020.  

Daarnaast even de teams aan ook te willen werken aan teambuilding, zoals bijvoorbeeld intervisie kan 

bieden, maar ook leuke dingen met elkaar doen.  

 

WAB en flexibele inzet van medewerkers 
Natuurlijk gaan we op een QuaRijnlandse manier de wet ‘Arbeid in Balans in 2020’ invoeren.  

Ook denken we na, hoe met een grotere inzet van facilitair medewerkers en welzijnsgerichte 

medewerkers de zorgprofessionals te ontlasten. De krapte in de arbeidsmarkt willen we op deze 

manier gaan opvangen. Het zal ons ook helpen om welzijn en leven centraal te zetten en 

zorgverlening als een specialisme en essentiële ondersteunende factor.  

 

 

 

 

  

Voldoende gekwalificeerd personeel op de afdeling. 
QuaRijnlandse beweging 
Meten:  

• Welkomprogramma nieuwe medewerkers gereed 
• Proces planning/rooster op orde 
• < 6% verzuim  
• Uitstroom lager dan 17% 
• Instroom hoger dan 30% 
• Inzet flexbureau ≤ norm (begroting) 
• MTO: positief vertrouwen en veiligheid 
• MTO rapportcijfer > 7. 
• Personeelsinzet vs norm (intram.) 
• Productiviteit vs norm (Wijkverpleging/KBC) 
• Persoonlijke ontwikkeling (25% medew POP??) 
• Team ontwikkeling (MTO schalen teamklimaat) 
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Deskundigheidsbevordering 
Vakkennis up to date houden, uitbreiden en toesnijden op cliënten staat centraal in plannen voor 

scholing of bijwonen van congressen. Het gaat zowel om meer zorginhoudelijke scholing, zoals 

mondzorg, omgaan met Korsakov, onbegrepen gedrag, dementie, psychiatrie, agressie bij ouderen en 

preventief en de-escalerend handelen als trainingen over familieparticipatie, organiseren van 

welzijnsactiviteiten, gastvrijheid en effectief rapporteren aan de hand van zorgdoelen. Ook is er extra 

aandacht voor tiltraining en fysieke belasting van medewerkers en het actueel houden van de BIG-

registratie. 

Acties die daarbij horen zijn: 

 Iedere medewerker houdt zijn eigen BIG-scholingen bij. 

 Toevoegen van deskundigheid aan teams om bij de toename van complexiteit de kwaliteit van 

zorg te blijven waarborgen. 

7 Gebruik van hulpbronnen 
 

Domotica en technologie 
De ontwikkeling van zorgtechnologie en domotica gaat in Nederland en daarbuiten in een rap tempo. 

Natuurlijk kan ons dat ook helpen om de zorg aangenamer en efficiënter te laten verlopen. Dat 

betekent dat we deze kansen, ook in 2020, niet aan ons voorbij moeten laten gaan. Oriënteren op de 

mogelijkheden is dan ook belangrijk en daar waar mogelijk ook het implementeren van nieuwe 

technieken die ons echt helpen. Daarbij hoort ook de verdere digitalisering. Domotica gebruiken om in 

de nieuwbouw per cliënt te bepalen in welke straal hij of zij binnen het gebouw vrij kan bewegen hoort 

ook hierbij. En liefst ook daarbuiten, om zo op maat verdergaande vrijheden te geven.  

In onze nieuwbouwlocaties wordt dit al gerealiseerd.   

 

ECD 
Bij dit onderwerp staat verbeteren van het ECD met stip op nummer 1. Het is nu nog niet optimaal 

ingericht en wordt mede daardoor niet optimaal gebruikt. Doel voor 2020 is de oriëntatie op een 

passend ECD. Daarnaast investeren we fors op digitale ondersteuning van indicatoren en opslag en 

beheer van documenten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

• Actuele documenten beschikbaar 
• Kwaliteitscommissies ondersteunend aan teams  
• Financieel gezond 
• Gebruik van domotica 

Meten: 
• Geen verlopen documenten op iProva 
• 75% van de medewerkers weet bij wie ze moeten zijn over 

een bepaald onderwerp 
• + financieel resultaat vs  begroting 
• Inventarisatie mogelijkheden voor domotica 



 

 

 

 

8 Gebruik van informatie 

Resultaatgericht werken krijgt in 2020 een verdere impuls. De teamdashboards zijn en worden in 2020 

verder gerealiseerd. Resultaatgericht werken wordt, zoals eerder vermeld, verder uitgebouwd. We 

willen erachter komen welke punten essentieel zijn voor cliënttevredenheid en medewerker 

tevredenheid en daaraan met elkaar werken  

Het voornemen is om ook in 2020 een cliënttevredenheidsonderzoek en een medewerkers 

tevredenheidsonderzoek te houden. We willen dit gebruiken als waardevolle input voor onze 

verbeterplannen.  

Verdere acties zijn: 

 Elk kwartaal wordt een nieuwsbrief gemaakt om informatie aan de cliënten en 

contactpersonen over te brengen. 

 Familieavonden en huiskamergesprekken organiseren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

• Medewerkers en cliënten zijn voldoende geïnformeerd 
over hetgeen voor hen belangrijk is 

• Cliënttevredenheid: NPS score ZKN > 8 
Meten: 

• NPS score ZorgkaartNederland (maart, aug ,dec) 
• Kwaliteitsmonitor is gereed 
• CTO is uitgevoerd 
• MTO is uitgevoerd 



 

 

 

Bijlage 1 Verbeterplannen per locatie 
 
Linkjes naar de locatie verbeterplannen 

https://www.quarijn.nl/images/downloads-folders-pdf/kwaliteitsplan/2020/Kwaliteitsplan-

Het-Zonnehuis-2020.pdf 

https://www.quarijn.nl/images/downloads-folders-pdf/kwaliteitsplan/2020/Kwaliteitsplan-De-

Tabakshof-2020.pdf 

https://www.quarijn.nl/images/downloads-folders-pdf/kwaliteitsplan/2020/Kwaliteitsplan-De-

Ridderhof-2020.pdf 

https://www.quarijn.nl/images/downloads-folders-pdf/kwaliteitsplan/2020/Kwaliteitsplan-de-

Koekoek-2020.pdf 

https://www.quarijn.nl/images/downloads-folders-pdf/kwaliteitsplan/2020/Kwaliteitsplan-

Ewoud-Elisabeth-Gasthuis-2020.pdf 

https://quarijn.nl/images/downloads-folders-pdf/kwaliteitsplan/2020/Kwaliteitsplan-Beatrix-

2020.pdf  

https://quarijn.nl/images/downloads-folders-pdf/kwaliteitsplan/2020/Kwaliteitsplan-

Bunninchem-2020.pdf  
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https://www.quarijn.nl/images/downloads-folders-pdf/kwaliteitsplan/2020/Kwaliteitsplan-De-Tabakshof-2020.pdf
https://www.quarijn.nl/images/downloads-folders-pdf/kwaliteitsplan/2020/Kwaliteitsplan-De-Tabakshof-2020.pdf
https://www.quarijn.nl/images/downloads-folders-pdf/kwaliteitsplan/2020/Kwaliteitsplan-De-Ridderhof-2020.pdf
https://www.quarijn.nl/images/downloads-folders-pdf/kwaliteitsplan/2020/Kwaliteitsplan-De-Ridderhof-2020.pdf
https://www.quarijn.nl/images/downloads-folders-pdf/kwaliteitsplan/2020/Kwaliteitsplan-de-Koekoek-2020.pdf
https://www.quarijn.nl/images/downloads-folders-pdf/kwaliteitsplan/2020/Kwaliteitsplan-de-Koekoek-2020.pdf
https://www.quarijn.nl/images/downloads-folders-pdf/kwaliteitsplan/2020/Kwaliteitsplan-Ewoud-Elisabeth-Gasthuis-2020.pdf
https://www.quarijn.nl/images/downloads-folders-pdf/kwaliteitsplan/2020/Kwaliteitsplan-Ewoud-Elisabeth-Gasthuis-2020.pdf
https://quarijn.nl/images/downloads-folders-pdf/kwaliteitsplan/2020/Kwaliteitsplan-Beatrix-2020.pdf
https://quarijn.nl/images/downloads-folders-pdf/kwaliteitsplan/2020/Kwaliteitsplan-Beatrix-2020.pdf
https://quarijn.nl/images/downloads-folders-pdf/kwaliteitsplan/2020/Kwaliteitsplan-Bunninchem-2020.pdf
https://quarijn.nl/images/downloads-folders-pdf/kwaliteitsplan/2020/Kwaliteitsplan-Bunninchem-2020.pdf


 

 

 

Bijlage 2 

 


