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1. Inleiding 

Eilandzorg Schouwen-Duiveland is een relatief kleine, maar brede, zorgorganisatie die werkzaam is 
op het mooie Schouwen-Duiveland. 
Bij Eilandzorg werken we vanuit “de bedoeling”. Bij ons staat kwaliteit van leven voorop. De cliënt 
behoudt de regie over het eigen leven, de zorg is aanvullend. De cliënt bepaalt bij ons zelf hoe de 
zorgverlening in zijn/haar leven georganiseerd wordt. 
Deze cliëntgerichte aanpak is mogelijk omdat we werken met deskundige en loyale medewerkers. 
Mensen met liefde voor het vak. Er zijn 98 gediplomeerde medewerkers en 8 BBL leerlingen. 
 
Eilandzorg heeft een ‘platte’ organisatiestructuur; er is ruim twee jaar geleden voor gekozen om te 
werken met zelfstandige teams. Deze teams (Psychogeriatrie, Somatiek, Mitt Hem, Wijkverpleging en 
het toekomstige team Huishoudelijke Hulp) worden ondersteund door een teamcoach en 
gefaciliteerd door het bedrijfsbureau. In het bedrijfsbureau zijn de volgende functies 
vertegenwoordigd: HRM/ICT, financiën, communicatie, facilitair, zorg, welzijn, startpunt zorg, 
kwaliteit, directiesecretariaat en de frontoffice. Er is één manager en één directeur/bestuurder. 
 
Door de kleine zelfstandig werkende teams, zijn cliënten verzekerd van individuele aandacht. 
Gewoon, en heel persoonlijk. 
De cliënt in regie is het uitgangspunt. We gaan uit van de eigen verantwoordelijkheid, wensen en 
mogelijkheden van de cliënt. Hierbij moeten wij ons uiteraard houden aan wet- en regelgeving en 
rekening houden met de context waarin iemand woont en leeft.                                                             
Eilandzorg hanteert 5 kernwaarden om tot de bedoeling te komen: wederzijds respect, vertrouwen 
persoonlijke aandacht, deskundigheid, mantelzorgparticipatie. 
 
In De Wieken en Mitt Hem wonen cliënten die niet alleen afkomstig zijn van Schouwen-Duiveland, 
maar ook van ver daarbuiten. Als men kiest voor De Wieken, kiest men voor kleinschaligheid, 
gezelligheid én voor de locatie; De Wieken ligt midden in het centrum van Zierikzee 
 
Dit kwaliteitsverslag is tot stand gekomen door diverse evaluaties en uitkomsten uit de jaarplannen. 
Het betreft het bestuursverslag 2017 (waarin ook het verslag van Raad van Toezicht, Clientenraad en 
Ondernemingsraad), jaarverslagen van MIC en M&M, jaarplan Bedrijfsbureau, evaluaties vanuit 
client- en medewerker tevredenheidsonderzoeken, zorginhoudelijke indicatoren onder de cliënten 
en het meerjarenbeleidsplan “de koninginnenrit 2015-2018”. De stand van zaken wordt periodiek 
besproken, geëvalueerd en geborgd. 
 
Het kwaliteitsverslag is een weergave van wat er in 2017 aan veranderingen en verbeteringen heeft 
plaatsgevonden. Ieder hoofdstuk begint met een inleidend gedeelte met daarin geformuleerd de 
doelen en activiteiten op het gebied van kwaliteit en de richting wordt aangegeven aan de 
doorontwikkeling van de verpleeghuiszorg voor de komende jaren, daarop volgend worden de 
gerealiseerde plannen omschreven. 
Het conceptverslag is voor feedback verstuurd naar de organisaties uit ons lerend netwerk. Tevens 
wordt het verslag toegezonden aan de Clientenraad. En het kwaliteitsverslag wordt op de website 
van Eilandzorg geplaatst. 
 
Het verslag geeft een goed beeld van wat we met elkaar het afgelopen jaar hebben gerealiseerd en 
op welke manier wij werken aan kwalitatief goede zorg, iets waar we trots op mogen zijn. Daarnaast 
laat het zien welke uitdagingen er liggen en waar verbeteringen kunnen plaatsvinden, daar waar we  
iedere dag met elkaar weer hard aan werken. 
   

 

~~~ \ ~~~~ 
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2. Terugkijken 2017 

Vanuit de Koninginnenrit (het ondernemingsplan) heeft Eilandzorg verder gestalte gegeven aan de 
organisatie. De cliënten ondervinden onze nieuwe werkwijze steeds meer: de cliënt en medewerker 
kijken samen wat de meest optimale dienstverlening is die moet plaatsvinden. Welzijn is hierin van 
groot belang. Een zinvolle dag met ondersteuning vanuit de zorgverlening. Er is een start gemaakt 
met mantelparticipatie. Een spannend traject voor zowel mantelzorger als medewerkers.  
 
Het werken met zelfstandige teams is verder ontwikkeld vanuit de gedachte van de “verdraaide 
organisatie”. Ieder team heeft zijn eigen ontwikkeling, met vallen en opstaan, maar er is steeds 
progressie in het proces. Het doel is dat de cliënt ondersteund wordt in zijn vraag door een 
medewerker die voldoende mandaat heeft om afspraken te kunnen maken over de uitvoering van 
zorg en welzijn. Het team kan zelf: collega’s aannemen, roosteren, vergaderingen beleggen, kwaliteit 
bewaken. Ze hebben inzicht in de bezetting en de gerelateerde inzet per dag. 
 
Cliënten ervaren onze dienstverlening als positief, blijkt uit het cliënt- ervaringsonderzoek. 
Hiernaast hebben wij  medewerkers die zich gewaardeerd voelen, uitdaging vinden in het werk en 
graag bij ons werken, blijkt uit het medewerkers- tevredenheidonderzoek. 
 
Het vinden van voldoende personeel is niet altijd makkelijk. Dit vraagt creatieve oplossingen.  
De projecten die in Zeeland worden ontwikkeld, doen wij als organisatie aan mee om juist jonge 
mensen te interesseren in het werken in de zorg.  
In onze organisatie is het ziekteverzuim in 2017 fors. De reden is vooral het midden en langdurig  
verzuim. De reden van verzuim zijn niet werk gerelateerde oorzaken. Er is veel aandacht voor de 
verzuimbegeleiding (veel contact onderhouden met zieke medewerkers, zo snel mogelijk terugkeren 
naar de werkvloer eventueel met vervangend werk).  
Er is veel aandacht geweest voor scholing, o.a. oplossingsgericht werken, BHV, wettelijke vereisten 
van zorgmedewerkers (BIG). 
  
De samenwerking tussen Raad van Toezicht en Raad van Bestuur is sterk verbeterd t.o.v. 2016. Er is 
een nieuwe voorzitter en een nieuw lid van de Raad van Toezicht. Er wordt gewerkt vanuit de 
Governance code Zorg. 
 
In 2017 hebben wij weer voor 3 jaar het kwaliteitskeurmerk behaald. Dit mooie resultaat is behaald 
dankzij de inspanning van de teams en het bedrijfsbureau.  
 
De organisatie is in 2017 aan de slag gegaan met het kwaliteitskader verpleeghuiszorg. Er is een 
kwaliteitsplan gemaakt. Een van de resultaten is het inzetten van zorgassistenten. Zij ondersteunen 
de cliënten dagelijks op het gebied van zorg en welzijn. De eerste reacties zijn erg positief: Cliënten  
ervaren meer rust bij medewerkers. In 2018 zal het kwaliteitsplan verder uitgewerkt worden. 
 
Van belang is dat  de renovatie spoedig start. Na de renovatie kunnen er 69 bewoners wonen in de 
Wieken. Tijdens de renovatie heeft Eilandzorg tijdelijk minder capaciteit in de Wieken, namelijk 
maximaal 46 bewoners. Cliënten zijn geïnformeerd over de renovatie die in 2018 uitgevoerd gaat 
worden. Via de cliëntenraad is hun vertegenwoordiging geregeld. 
 
 

~~~ \ ~~~~ 
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  4.1 Persoonsgerichte zorg en ondersteuning 

In ‘De Bedoeling’ van Eilandzorg staan drie hoofddoelen:  
- Kwaliteit van Leven;  

- Cliënt behoudt regie over het eigen leven, de zorg is aanvullend;  

- Cliënt bepaalt hoe de zorg in zijn/haar leven georganiseerd wordt.  
Eilandzorg wil deze waarmaken door vorm en inhoud te geven aan de kernwaarden van Eilandzorg, 
te weten: wederzijds respect, vertrouwen, persoonlijke aandacht, deskundigheid (en 
mantelzorgparticipatie).  
 
Deze doelen sluiten nauw aan bij de vereisten van het kwaliteitskader:  

- De thema’s compassie, uniek zijn, autonomie en zorgdoelen zijn richtinggevend bij 
kwaliteitsverbetering op het terrein van persoonsgerichte zorg en ondersteuning;  

- De cliënt beschikt binnen 24 uur over een voorlopig zorgleefplan (dat is opgesteld door 
niveau 3 IG) en binnen zes weken over een definitief zorgleefplan;  

- De zorg is multidisciplinair.  
 
Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de cliënt en zijn geschiedenis, toekomst en doelen, 
wordt uitgebreid stil gestaan bij het inhuizingsproces van de cliënt. Naast een rondleiding vindt ook 
een gesprek plaats bij de cliënt thuis, om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de toekomstige 
cliënt, zijn waarden en normen, gebruiken, netwerk en hobby’s. Samen met de cliënt worden wensen 
en uitgangspunten ten aanzien van zorg en dagbesteding vastgelegd in het elektronisch dossier van 
de cliënt.  
 
Door de contactverzorgende (niveau IG of verpleegkundige) wordt het cliëntdossier opgesteld op de 
dag dat de inhuizing plaats vindt. Wanneer de cliënt behandeling behoeft, vindt op de eerste dag ook 
een kennismaking met de SO plaats. De wensen, behoeften en afspraken komen terecht in het 
zorgleefplan, dat gebaseerd is op de vier domeinen. Binnen zes weken wordt het zorgleefplan 
definitief gemaakt en digitaal ondertekend door de cliënt of 1e contactpersoon.  
 
Het zorgleefplan heeft een multidisciplinair karakter. Wanneer de cliënt behandeling behoeft, wordt 
in overleg met het team behandelaren (SO – deze heeft een coördinerende rol -, psycholoog, diëtist, 
fysiotherapeut, ergotherapeut en logopedist) de persoonlijke zorg vorm gegeven. De behandelaren 
worden ingezet vanuit collega-organisatie Allévo.  
Door de gedragsdeskundige van Emergis wordt voor cliënten van de afdeling Psychogeriatrie tevens 
een benaderingswijze van de cliënt voor het team opgesteld.  
 
Zeven weken na inhuizing, vindt tussen cliënt en/of mantelzorger en vrijwilliger, een 
evaluatiegesprek plaats. Bij deze evaluatie wordt besproken hoe de cliënt het wonen binnen De 
Wieken ervaart, of hij de regie voldoende houdt en of er punten voor verbetering zijn. 
Resultaten/acties worden teruggekoppeld naar de contactverzorgende en kwaliteitsmedewerker (die 
alle gegevens verzamelt en analyseert en aanbevelingen doet voor verbetering). Deze punten 
worden meegenomen in het kwaliteitsplan van het volgende jaar. Mocht een verbetering direct 
doorgevoerd kunnen worden, dan wordt dit uiteraard gedaan. 
 
Gerealiseerd 2017 

 Voor de inhuizing en de Eerstelijns verblijven zijn documenten aangepast, verbeterd, of 
nieuw ontwikkeld. Deze documenten zijn geplaatst in het KMS 
(Kwaliteitsmanagementsysteem) en in het elektronisch clientdossier ONS/Nedap. Hierdoor 
zijn de documenten ook voor de zorgmedewerkers toegankelijk en kunnen zij ermee werken. 

 SO-overleg vindt periodiek plaats. Overleg samen met manager en medewerker 
Bedrijfsbureau | Zorg. 
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   Periodiek vinden er zorgleefplan besprekingen plaats, client en 1ste contactpersoon.  

 De SO wordt vooraf meer en beter geïnformeerd, hij is beter op de hoogte van zorg en 
welzijn rondom de cliënt. De gesprekken tijdens de visites verlopen hierdoor veel beter.   
 
 

4.2. Wonen en welzijn 

Zingeving 
Eén van de kernwaardes van Eilandzorg is ‘respect’. Dit betekent dat iedereen, ongeacht 
geloofsovertuiging, recht heeft op aandacht en ondersteuning bij levensvragen. Van oudsher is 
Eilandzorg een hervormd huis. Een groot aantal cliënten is hervormd. Voor hen worden er diverse 
activiteiten georganiseerd: een wekelijkse zangmiddag waarbij kerkelijke liederen gezongen worden, 
een weeksluiting (waarbij alle religies aan de orde komen) en wekelijks een kerkdienst. Ook kan 
gebruik gemaakt worden van de kerktelefoon. Voor de geestelijke ondersteuning is een pastoraal 
medewerker aangesteld. 
 

Zinvolle dagbesteding 
Uiterlijk  twee weken na inhuizing, wordt door de activiteitenbegeleider in kaart gebracht welke 
dagbesteding gewenst is en worden mogelijkheden besproken. Hierbij wordt rekening gehouden met 
de informatie die tijdens het (huis)bezoek bij de cliënt is verzameld.  
Samen met de cliënt en/of mantelzorgers worden doelen en acties opgesteld. Ook wordt gekeken of  
afspraken gemaakt kunnen worden over zinvolle dagbesteding met mantelzorgers/familie en het 
verdere netwerk. Dagbesteding kan zowel individueel als groepsgewijs plaatsvinden. Zo mogelijk 
worden ook vrijwilligers ingezet. 
 
Wensen en behoeften van cliënten komen ter sprake tijdens de ‘koffietafelgesprekken’. Dit zijn 
gesprekken met groepen cliënten die 1x per maand plaats vinden. Hierbij wordt ook getoetst of het 
activiteitenprogramma aansluit. 
 
De meeste activiteiten zijn toegankelijk voor buurtcliënten. Dit brengt levendigheid in huis en zorgt 
voor nieuwe contacten. 
 
Maaltijden zijn ook een belangrijk aspect. Cliënten kunnen kiezen wat ze willen eten of drinken. 
Cliënten van de afdeling Somatiek kunnen ervoor kiezen om de middagmaaltijd en/of avondmaaltijd 
in het eigen appartement te nuttigen of in het restaurant. Cliënten kunnen kiezen wat ze willen eten 
en drinken gedurende de dag. Cliënten van de Psychogeriatrie groepen eten in de huiskamer. De 
medewerker kookt voor 7 cliënten. 
 
Schoon en verzorgd lichaam plus verzorgde kleding 
De cliënt kan zelf aangeven wat de wensen, behoeften en voorkeuren zijn ten aanzien van wassen, 
douchen, toiletgang en dergelijke. Dit sluit aan bij ‘De Bedoeling’ van Eilandzorg. Afspraken worden 
vastgelegd in het zorgleefplan.  
 

Familieparticipatie en inzet vrijwilligers 
Familie- ofwel mantelzorgparticipatie staat ook genoemd bij de kernwaarden van Eilandzorg. Dit 
geeft aan dat hier belang aan gehecht wordt. Onze wens is om te komen tot een ‘samenspel’ tussen 
zorg en mantelzorg. 
 
Mantelzorgers kunnen – wanneer zij daarvoor toestemming krijgen van de cliënt – meekijken in het 
elektronisch cliëntdossier. Zij kunnen ook vragen stellen. Medewerkers zullen voor de 
beantwoording van vragen persoonlijk contact zoeken met de mantelzorg, omdat ervan uitgegaan 
wordt dat een persoonlijk gesprek  beter is, dan een antwoord op schrift. 
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  Daarnaast kunnen mantelzorgers, wanneer de cliënt dit wil, aansluiten bij de evaluatie van het 

zorgleefplan (2x per jaar). 
 
Vrijwilligers zijn van groot belang voor Eilandzorg. Als kleine organisatie zijn we trots op de ca. 100 
vrijwilligers die helpen bij allerhande zaken: begeleiden van groepsactiviteiten, met cliënten fietsen 
op de duo fiets, koffie schenken, halen en brengen van cliënten, wandelen met cliënten in de 
wandelclub etc. etc. Kortom: onmisbaar.  
 

Wooncomfort 
In De Wieken wonen mensen met een dementieel syndroom en/of lichamelijke beperkingen. Voor 
de afdeling psychogeriatrie is er sprake van kleinschalig wonen en zijn er 2 gesloten en 1 open 
afdeling. In Mitt Hem wonen mensen met verschillende zorgvraag; van NAH tot verstandelijke 
beperking, van ‘gewone’ zorgbehoefte tot psychiatrische problematiek. 
Op de afdeling Psychogeriatrie is er per 7 cliënten een huiskamer.  
De appartementen bestaan uit een woon-slaapkamer met een keukentje en een aparte badkamer 
met toilet en douche. Inrichten van het appartement kan naar wens van de client, rekening houdend 
met hygiëne, veiligheid en arbeidsomstandigheden. 
 
Gerealiseerd 2017 

 Vanuit de projecten muziek en bewegen zijn in 2017 veel activiteiten ontplooid. Wekelijks 
vinden er muziekuurtjes plaats op de Psychogeriatrie groepen en grotere optredens vinden 
plaats in de recreatiezaal. Op het gebied van bewegen wordt Langer fit gegeven, is Biodanza 
geïntroduceerd en hebben we een tovertafel. Ook wordt  wekelijks gewandeld. Er wordt 
gewerkt aan het realiseren van een kleine oefen-/fitnessruimte met een fietslabyrinth, zodat 
cliënten door hun vroegere dorp/stad kunnen fietsen. In 2018 wordt het ontplooien van 
activiteiten verder doorgezet. Bijvoorbeeld zingeving voor niet kerkgezindte cliënten en het 
ontwikkelen van een activiteitenprogramma met en voor jongere cliënten. 

 Het elektronisch cliëntensysteem Nedap/ONS is toegankelijk gemaakt voor mantelzorgers. 

 Aantal vrijwilligers is weer toegenomen.  Door hen kunnen we als organisatie veel extra’s 
bieden. Voor het vinden van vrijwilligers wordt gebruik gemaakt van de 
vrijwilligersvacaturebank. Ook via de website en facebook van Eilandzorg wordt hiervoor 
reclame gemaakt. Mond-tot mond reclame werkt ook goed. Medewerkers vanuit de 
organisatie sluiten wel eens aan bij uitstapjes en ook de mantelzorgers worden benaderd om 
te helpen bij diverse activiteiten. Leerlingen die vanuit hun opleiding vrijwilligerswerk 
moeten doen worden ook ingezet, vanuit de Fontisschool helpen er ook leerlingen mee. 

 Plannen gemaakt voor het renoveren van de appartementen. De badkamers worden goed 
toegankelijk gemaakt en met behulp van domotica zal het wooncomfort verder worden 
geoptimaliseerd. 

 Mantelzorgparticipatiebeleid is geschreven en geïmplementeerd. Mantelzorg/sociale 
netwerk is onderdeel geworden van het inhuizingsproces. Het inhuizingsproces en 7-weken 
evaluatie zijn geactualiseerd en aangepast. Hierin zijn de rollen van mantelzorg, sociale 
netwerk en client in regie meegenomen. Het document is geïmplementeerd in de teams. 

 In overleg met de gastvrouwen is er een plan van aanpak opgesteld om meer “reuring”in de 
Raadzaal (ons restaurant) te krijgen. Wijkbewoners komen koffie drinken en doen mee aan 
activiteiten. 

 Welzijn is een onderdeel geworden van zorgleefplan(bespreking). 

 In 2018 worden de mantelzorgers (nog meer) betrokken bij zinvolle dagbesteding en er 
zullen mantelzorggesprekken met Psychogeriatrie groepen gevoerd worden. 

 In 2018 worden de medewerkers getraind in de COUP methodiek. 

 Er zal in 2018 gestart worden met de renovatie. 
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  4.3. Veiligheid 

 
Veiligheid is een breed onderwerp, dat opgesplitst kan worden in twee onderdelen, namelijk 
zorginhoudelijke en overige veiligheid. Daarnaast speelt ook het onderdeel klachten en inspraak een 
belangrijke rol. Zij worden achtereenvolgens uitgewerkt. 
 

1. Zorginhoudelijke veiligheid: 

 Medicatieveiligheid 
Medicatieveiligheid staat hoog op de agenda bij Eilandzorg. Medewerkers zijn in 2017 getraind 
middels e-learning. Er vinden interne audits plaats, resultaten worden besproken in de team 
overleggen en acties worden uitgezet.  
MIC meldingen worden geanalyseerd en resultaten worden teruggekoppeld in teams. Daarnaast 
worden analyses per kwartaal besproken in het Management Team en wordt de SO geïnformeerd. 
De Raad van Toezicht ontvangt het MIC-jaarverslag. 
 

 Decubituspreventie 
Zodra uit een risico-inventarisatie blijkt dat een cliënt een verhoogde kans heeft op decubitus, wordt 
- in overleg met SO of huisarts - gekeken naar de inzet van middelen om dit te voorkomen. Dit heeft 
erin geresulteerd dat er in 2017 geen decubituswonden zijn geweest. Aandacht hiervoor blijft 
onverminderd. Extra aandacht is nodig voor eenduidige registratie. 
  

 Vrijheid beperkende maatregelen 
Vrijheid beperkende maatregelen worden ingezet en gerapporteerd in het elektronisch cliëntdossier 
door de SO. Hij evalueert de middelen en maatregelen 1x per 2 maanden. Daarnaast worden 2x per 
jaar in de M&M commissie alle ingezette middelen en maatregelen besproken/geëvalueerd. De BOPZ 
arts neemt deel aan dit overleg. De BOPZ arts heeft intervisiebijeenkomsten met medewerkers van   
Psychogeriatrie en bespreekt dan casuïstiek. Medewerkers geven aan hier veel van te leren. Dit 
wordt gecontinueerd. Daarnaast heeft de BOPZ arts 2x per jaar een overleg met de directeur / 
bestuurder en de manager. Door het gebruiken van de – door de gedragsdeskundige – opgestelde 
benaderingswijze, kan het gebruik van vrijheid beperkende middelen en maatregelen beperkt 
blijven. 
 

 Preventie acute ziekenhuisopname 
Er wordt op individueel niveau wel geregistreerd of er sprake is van een opname en waarom. 
De informatie is niet op een geaggregeerd niveau beschikbaar, daar zal in 2018 vorm aan gegeven 
worden. 
 

2. Overige veiligheid: 

 Veiligheid van hulpmiddelen 
Hulpmiddelen worden zo veel mogelijk afgenomen (voor cliënten met behandeling) bij twee 
leveranciers. Zij zorgen voor inventarisatie en beheer van de hulpmiddelen. Met hen zijn 
servicecontracten afgesloten. Zij worden jaarlijks beoordeeld tijdens de leveranciersbeoordeling. 
 

 Brandveiligheid 
Omdat er sprake is van een oud pand, is er extra aandacht voor brandveiligheid. Het materiaal wordt 
periodiek getest/gecontroleerd. Daarnaast krijgen medewerkers (IG en hoger en alle nachtdienst-
medewerkers) een BHV training. Op locatie vinden er meerdere keren per jaar ontruimings-
oefeningen plaats waarbij gebruik gemaakt wordt van een evacu-chair (evacuatiestoel) en een 
matras. Deze worden jaarlijks gecontroleerd. 
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   Aanwezigheid van ontruimingsplannen 

De ontruimingsplannen worden jaarlijks nagezien op actualiteit en worden gebruikt voor de 
ontruimingsoefeningen. 
 

 Aanwezigheid nachtdiensten op locatie 
Op locatie De Wieken zijn per nacht twee nachtdiensten aanwezig. De verantwoordelijke nachtdienst 
(verzorgende IG of verpleegkundige) blijft te allen tijde op de locatie; de helpende nachtdienst kan 
opgeroepen worden bij alarmmeldingen in de wijk. Geconstateerd moet worden dat er een 
spanningsveld ontstaat tussen de zorg binnen- en buitenshuis. In 2018 zal gewerkt worden aan een 
oplossing.  
Op de locatie Mitt Hem is één vaste nachtdienst aanwezig (verzorgende IG of verpleegkundige). 
Daarnaast is er een verpleegkundige bereikbare dienst voor geheel Eilandzorg. 
 

 Voedselveiligheid 
Op de Psychogeriatrie groepen wordt gekookt. Er wordt gebruik gemaakt van verse voedingswaren. 
Voedingsmiddelen worden voorzien van een datum wanneer ze open gemaakt worden. De 
maaltijden voor de cliënten van Somatiek worden vanuit een  productiekeuken aangeleverd en 
conform de voorschriften gewarmd. Overgebleven voedsel wordt weggegooid. 
 

 Algemene hygiëne 
In 2017 is er aandacht besteed aan persoonlijke hygiëne. Medewerkers hebben hier scholing in 
gehad, informatie aangereikt gekregen, diverse documenten zijn gemaakt en geplaatst in het KMS. 
Daarnaast vinden er interne auditsplaats op dit gebied. In 2018 vindt  een vervolg plaats. 
Een hygiëne- en infectiepreventiecommissie is in oprichting. 
 

 Drinkwaterveiligheid 
De Wieken is een gebouw dat gevoelig is voor legionella. In overleg met de eigenaar van het gebouw 
is hier structureel actie op uitgezet. Alle douches zijn voorzien van een legionellavrije douchekop 
waarvan de filters periodiek vervangen worden. Er wordt wekelijks gespoeld en gerapporteerd in het   
programma Tapper. Controles door een extern bedrijf vinden regelmatig plaats. 
 

3. Klachten en inspraak 
Er is een klachtenreglement en een klachtenformulier beschikbaar, voor wanneer men er in gesprek 
niet uitkomt (of het gesprek niet aan wil gaan). De twee klachtenfunctionarissen – een vrijwilliger en 
de secretaris van de cliëntenraad - passen hoor en wederhoor toe en komen dan met een advies.  
Is diegene die de klacht heeft ingediend het hier niet mee eens, dan kan men naar de regionale 
klachtencommissie.  
Inspraak is mogelijk via de Cliëntenraad. De cliëntenraad wordt betrokken bij beleidsvorming en 
bijvoorbeeld ook bij renovatie (deelname aan de bouwcommissie). 
 
Gerealiseerd 2017 

 Medewerkers zijn getraind middels een klinische les Medicatieveiligheid. 

 Er heeft een interne audit plaatsgevonden  rondom het onderwerp Medicatieveiligheid. De 
kwaliteitsmedewerker en Bedrijfsbureau Zorg hebben de interne audit afgenomen middels 
interviews met medewerkers, meelopen met de zorgmomenten, en observaties. Analyse is 
gemaakt, van daaruit zijn er verbeterpunten  naar voren gekomen en zijn acties uitgezet. In 
2018 zal dit weer op de agenda staan. 

 In 2017 zijn medewerkers geschoold op het gebied van persoonlijke hygiëne. Hier is ook  
intern op ge-audit, middels interviews met medewerkers en meelopen met de zorg. Er zijn 
diverse documenten gemaakt ter ondersteuning voor de medewerker, zoals het 
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  Kledingreglement en protocol handen wassen. Deze zijn gemaakt en geplaatst in het KMS In 

2018 vindt  een vervolg plaats. 

 Twee medewerkers, de kwaliteitsmedewerker en een Teamtaakhouder kwaliteit zijn in 2017 
opgeleid tot Hygiëne Kwaliteitsmedewerker (HKM) door GGD Zeeland. Zij zullen voor 2018 
een Hygiëneplan opstellen op welke wijze structureel gewerkt wordt aan hygiëne.  

 Medewerkers kennen de toepassingsregels t.a.v. vrijheid beperkende maatregelen.  

 De medewerkers van verpleeghuiszorg zijn bijgeschoold qua inhoud en toepassing van de 
wet BOPZ. Deze scholing heeft plaats gevonden via de E-learning ook is er dit jaar een 
intervisie geweest met de BOPZ arts en het gehele team PG m.b.t. de BOPZ en M&M.  

 Periodiek vindt er overleg plaats met de M&M-commissie en er is periodiek terugkoppeling 
in de teamoverleggen. 

 In 2017 hebben we ingezet op meer aandacht voor MIC-meldingen en een verbetering van 
de informatieverstrekking. Er wordt meer gemeld en de melding bevat meer inhoud. 

 In 2017 heeft 1 MIC-Commissielid ook de rol van afhandelaar op zich genomen.  In totaal 
bestaat de  Commissie nu uit 5 personen, waarvan 3 mensen tevens afhandelaar zijn. 

 De documenten Reglement MIC-commissie en de Procedure afhandeling MIC-melding zijn 
herzien. Er is een Procedure geschreven voor het melden van calamiteiten aan de IGZ. Dit om 
helderheid te scheppen in de begrippen Complicatie, Incident, Calamiteit. Er is een 
werkinstructie geschreven voor de “Individuele Mic-melding” 

 In het 4de kwartaal is Eilandzorg over gegaan van het systeem QIC naar ONS (Nedap). 
Mitthem en de Wijk zijn in oktober gestart en V&V in november. 

 Deze PDCA-cyclus behoeft in 2018 meer aandacht. Dit om een completer beeld te krijgen van 
de gehele MIC-meldingen cyclus. En om met die gegevens ook meer verbetering in te kunnen 
zetten. 

 In 2018 worden resultaten metingen (MIC, M&M) gekoppeld aan cliëntbespreking. Deze 
vindt plaats binnen kleine teams die de verantwoordelijkheid draagt voor een groep cliënten. 
Bijsturing kan dan snel plaats vinden + evalueren verandering. 

 Uitkomsten/resultaten van de thema’s veiligheid worden besproken in het MT.  

 Het kwaliteitskader is toegelicht door de manager en de kwaliteitsmedewerker aan de Raad 
van Toezicht.  

 Registreren ziekenhuisopnames is gerealiseerd. De analyse van de informatie + het  
verbeterplan is in ontwikkeling voor 2018. Idem voor decubitus. 

 Alle verpleegkundigen intramuraal kunnen indicatie stellen, zij zijn getraind door 
medewerker startpunt. 

 Samenwerking tussen teams, behandelaren en SO is professioneel en gericht op een 
optimale zorgverlening (structureel overleg over beleid en signalen/knelpunten, evaluatie 
zorgleefplan vindt tijdig plaats en MDO’s vinden doorgang) 

 Het project mondzorg is opgezet. Er vinden gesprekken plaats met diverse tandartsen en 
mondhygiënisten. Dit project loopt door in 2018.  

 Het project wondzorg is verder geïmplementeerd. Twee HBO-V’ers en twee 
verpleegkundigen zijn hierin geschoold. 

 I.v.m. gevoeligheid voor legionella, zijn eind 2017 “dode” leidingen weggehaald. Ook zijn 
leidingen van douches of wc’s die niet gebruikt zijn afgesloten.  Met de renovatie wordt dit 
punt nadrukkelijk aangepakt. 

 In Mitt Hem heeft een RI&E plaatsgevonden, uitkomsten zijn geïmplementeerd.  

 Er is in 2017 een basis crisisteam (CBT) geformeerd. Het team heeft de basistrainingen 
gevolgd. Het opstellen van een communicatieplan en het volgen van verdiepingstrainingen 
zullen plaatsvinden in 2018. 

 In 2017 is het TCO-team opgericht. TCO staat voor Team Collegiale Ondersteuning. Het team 
bestaat uit verschillende medewerkers die werkzaam zijn bij Eilandzorg.  
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  Medewerkers kunnen terecht bij de TCO wanneer zij een traumatische ervaring hebben 

opgedaan. Dit kan betrekking hebben op een overlijden, een ongeval, ongewenste 
intimiteiten, agressief gedrag, enz.. Het TCO team is geschoold, zij hebben de scholing 
“Nazorg bij traumatische gebeurtenissen gevolgd”. Voor de medewerkers wordt er een 
beleidsstuk geschreven “Zorg voor de Zorgenden” en deze wordt geplaatst in het KMS. 
In 2017 is het TCO team regelmatig medewerkers ontvangen met dergeleijke situaties en 
hebben zij de medewerkers goed van dienst kunnen zijn. Zowel vanuit het TCO-team als 
vanuit de medewrkerd wordt het als zeer prettig ervaren dat er een veilige mogelijkheid is 
om je verhaal bij iemand kwijt te kunnen, advies of hulp te vragen. In 2018 zet het TCO zijn 
activiteiten voort. 
 

 

4.4. Leren en verbeteren van kwaliteit 
 
Kennis en ervaring van buiten halen, kennis delen en verspreiden en kennis toepassen zijn van 
essentieel belang om ervoor te zorgen dat de zorg- en dienstverlening op niveau blijft en waar 
mogelijk kan verbeteren. Dit betekent wel dat er een cultuur van samen leren en verbeteren moet 
zijn. Inzicht in resultaten (en dan het liefst zo dicht mogelijk bij de praktijk), het beoordelen van 
resultaten en samen komen tot verbetervoorstellen maakt dat er gekomen kán worden tot 
verandering of verbetering. Openheid en feedback geven zijn hierbij belangrijke voorwaarden. 
 
De vijf elementen: 

1. Het kwaliteitsmanagementsysteem 
Het kwaliteitsmanagementsysteem is een continu proces. Medewerkers worden betrokken bij het 
opstellen of beoordelen van documenten. Het systeem wordt door de kwaliteitsmedewerker 
beheerd. Zij houdt bij wanneer er documenten zijn die herzien moeten worden. Wanneer er 
veranderingen optreden in Wet- en regelgeving worden desbetreffende documenten direct 
aangepast. Het systeem is makkelijk toegankelijk voor alle medewerkers.  
 
Eilandzorg is sinds 2011 gecertificeerd door “Certificatie in de Zorg”.  Door middel van het jaarlijks 
afnemen van audits, wordt kwaliteit zichtbaar en stelt het de organisatie in staat om de waarde en 
potentie van mens en organisatie optimaal te benutten. Het uitgangspunt is dat kwaliteit niet draait 
om de norm of om het ‘kwaliteitssysteem’, maar om de waarde-creatie voor de klant (de 
klantwaarde) die hier uit voortkomt.                                                                                                                                                                            
 
Er vindt ieder jaar een externe audit plaats, uitgevoerd door organisatie Certificering in de Zorg.  
Zij toetsen of Eilandzorg voldoet aan de gestelde eisen, NEN-EN-ISO9001 Versie 2015. Sinds 2008 is 
Eilandzorg gecertificeerd. 
Het certificaat is niet alleen een bewijs dat de organisatie beschikt over een werkend 
kwaliteitssysteem. Het betekent ook dat Eilandzorg beschikt over professionele zorgverleners die 
betekenis geven aan de visie op zorg volgens de kernwaarden: wederzijds respect, vertrouwen, 
persoonlijke aandacht, deskundigheid, mantelzorgparticipatie. 
 
Eilandzorg werkt aan continue verbetering van de zorg. Om hier een goed beeld van te krijgen en om 
te kijken waar kansen liggen, onderneemt Eilandzorg het volgende: 
 
- We voeren gesprekken met cliënten en medewerkers.  
- We meten de klant- en medewerker tevredenheid. 
- Documenten en registraties worden ingezien en besproken. 
- Er worden steekproeven genomen op specifieke onderwerpen en op diverse locaties. 
- We stellen doelen en ondernemen acties om deze doelen te bereiken. 
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  - We werken samen met onze stakeholders. 

- We voldoen aan de eisen die vanuit de overheid worden gesteld. 
 

2. Jaarlijks geactualiseerd kwaliteitsplan 
Het kwaliteitsplan is de kapstok waar alle plannen/projecten en gewenste verbeteringen onder  
hangen. Het kwaliteitsplan is opgesteld in 2017 en maakt vanaf 2018 onlosmakelijk deel uit van de 
beleidscyclus. 
 

3. Jaarlijks kwaliteitsverslag 
De verantwoording van het kwaliteitsverslag maakt, net als het kwaliteitsplan, onderdeel uit van de 
beleidscyclus. Hierin worden de doelen en de inhoud van het kwaliteitsplan geëvalueerd. 
 

4. Continu werken in de praktijk aan verbeteren door zorgverlener 
Door resultaten van metingen klein te maken (per team dat gekoppeld is aan een groep cliënten) 
gaan deze resultaten meer leven voor medewerkers. Zij kunnen direct actie ondernemen. 
Medewerkers hebben intervisiebijeenkomsten waar casuïstiek besproken wordt. Zij leren van elkaar.  
Medewerkers maken ook gebruik van verbeterborden, waarbij alledaagse verstoringen in bedrijfs-
(werk)processen worden aangepakt om te verbeteren. 
Daarnaast worden medewerkers geschoold via e-learning, bezoek symposia, deelname aan 
workshops etc. Bepaalde scholingen komen jaarlijks of tweejaarlijks terug, zodat kennis op niveau 
blijft. Door buiten de deur te kijken brengen medewerkers nieuwe ideeën mee de organisatie in.  
 

5. Deel uitmaken van een lerend netwerk 
Eilandzorg maakt deel uit van Zorg Zeker Zeeland. Zorg Zeker Zeeland is een samenwerkingsverband 
van vier kleine Zeeuwse organisaties die op verschillende gebieden met elkaar samenwerken. Naast 
Eilandzorg zijn dit: Stichting Ouderenzorg Noord-Beveland, Stichting Ouderenzorg Kapelle en Iriz 
thuiszorg. Er wordt samengewerkt op het gebied van scholingen, waardoor kruisbestuiving plaats 
vindt tussen medewerkers van verschillende organisaties. Een mooi voorbeeld hiervan is de GVP 
opleiding. Tevens wordt informatie uitgewisseld tussen ondersteunende diensten, worden er soms 
over en weer bezoeken gebracht. Ook wordt kennis vergaard door ‘te gluren bij de buren’. Dit 
bijvoorbeeld voor wat betreft de dagbesteding.  
                                                                                                            
Gerealiseerd 2017 

 Het kwaliteitsmanagementsysteem is in 2017 volledig vernieuwd en gaat uit van de regie van 
de cliënt en ‘De bedoeling’. Medewerkers zijn met het systeem aan de slag gegaan. Er wordt 
nu meer over en weer informatie aangeleverd om zo tot goede en duidelijke documenten te 
komen. Het systeem wordt gevuld met documenten die wettelijk verplicht zijn maar ook van 
wat hebben de medewerkers nodig om hun werk goed te kunnen uitvoeren. Het gebruik zal 
nog verder toe moeten nemen, in 2018 loopt dit proces door. 

 In december 2017 heeft Certificering in de Zorg een driedaagse externe audit uitgevoerd.  
Eilandzorg het nieuwe certificaat mogen ontvangen en deze is 3 jaar geldig. Dit certificaat 
voldoet aan de nieuwste eisen, namelijk de NEN-EN-ISO 9001 VERSIE 2015. 
Jaarlijks zal er een kleine externe audit plaatsvinden om de voortgang en ontwikkeling van de 
organisatie te toetsen.  

 Als aanhangsel aan het kwaliteitsplan is er een notitie ‘Monitoren en sturen op prestaties’ 
geschreven, waarbij de uitkomsten van allerlei metingen onderdeel gaan uitmaken van het 
kwaliteitsplan, zodat de plan, do, check, act cyclus rond is. Uiteraard hoort daar ook de 
verantwoording bij. 

 Samen met collega organisaties Iriz thuiszorg, Schutse zorg Tholen, Stichting Ouderenzorg 
Noord-Beveland en Stichting Ouderenzorg Kapelle is een lerend netwerk opgericht. 
Een en ander wordt in 2018 structureel vorm gegeven. 
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  4.5. Leiderschap, governance en management 

 
De zes thema’s op het gebied van leiderschap, governance en management zijn: 

1. Visie op zorg 
Eilandzorg heeft de missie en visie verwoord in ‘De Bedoeling’. Deze is het vertrekpunt voor de zorg 
en dienstverlening en is opgesteld samen met medewerkers en cliëntenraad. In het 
meerjarenbeleidsplan ‘De Koninginnerit’ staat de koers van de organisatie verwoord en de wijze 
waarop inhoud wordt gegeven aan ‘De Bedoeling’ en hoe deze bereikt wordt door in te zetten op de 
kernwaarden. Het meerjarenbeleidsplan loopt van 2015 – 2018 en is aan herziening toe.  
 

2. Sturen op kernwaarden 
Eilandzorg heeft in de notitie ‘monitoren en sturen op prestaties’ alle metingen die binnen de 
organisatie plaatsvinden, gekoppeld  aan de doelen van de organisatie (De Bedoeling) en aan de 
kernwaarden. Dit is per meting in kaart gebracht. Door middel van het analyseren van informatie 
wordt gekeken of we de juiste dingen doen en of we de juiste dingen goed doen. Conclusies en 
aanbevelingen komen terug in het kwaliteitsjaarverslag. 
 

3. Leiderschap en goed bestuur 
Omdat sprake is van een kleine organisatie, zijn de lijnen kort. Dat betekent dat medewerkers 
makkelijk binnenlopen en signalen afgeven. Ook de afstand tussen de bestuurder en manager en de 
werkvloer is klein; zij zitten letterlijk midden in de praktijk. De bestuurder en/of manager nemen 
regelmatig deel aan teamoverleg en medewerkers worden optimaal betrokken bij beleidsvorming – 
en uitvoering, bijvoorbeeld door middel van ronde tafel gesprekken, waarbij bestuurder, manager, 
coach en medewerkers vanuit de verschillende geledingen vanuit de organisatie met elkaar in 
gesprek gaan over actuele thema’s. 
 

4. Rol en positie interne organen en toezichthouder 
Binnen Eilandzorg opereren een Cliëntenraad en een Ondernemingsraad. De bestuurder heeft 
regelmatig een overlegvergadering met beide gremia. Eilandzorg faciliteert de cliëntenraad door hen 
te ondersteunen middels de inzet van een ambtelijk secretaris. Ook de OR wordt gefaciliteerd; de 
medewerkers krijgen een bepaald aantal uren per week (bovenop het contract) om hun OR werk op 
een goede manier uit te kunnen voeren.  
De werkzaamheden van de OR en CR zijn nog niet optimaal zichtbaar voor hun achterban. Aan hen 
zal de vraag gesteld worden hoe dit geoptimaliseerd kan worden.  
 

5. Inzicht hebben en geven 
Vanuit het samenwerkingsverband, waar de bestuurder deel van uit maakt, wordt het lerend 
netwerk vorm gegeven. Onderling worden de kwaliteitsplannen uitgewisseld en kennis gedeeld. Ook 
wordt samenwerking op andere niveaus gestimuleerd. 
 

6. Verankeren van medische, verpleegkundige en psychosociale expertise 
Eilandzorg heeft een contract met collega organisatie Allévo voor de behandelaren. Om een goede 
zorg te kunnen garanderen wordt gebruik gemaakt van de deskundigheid van de SO, een psycholoog, 
fysiotherapeut, diëtist, ergotherapeut en logopedist. 
Voor het opstellen van benaderingswijzen van cliënten met een psychogeriatrische problematiek 
wordt gebruik gemaakt van de deskundigheid van een gedragsdeskundige van Emergis. 
Ook wordt regelmatig overlegd met de apotheker en vinden jaarlijks medicatiereviews plaats. 
 
Om vinger aan de pols te houden voor wat betreft kwaliteit en veiligheid heeft de bestuurder diverse 
overleggen: 
- 2x per jaar vindt een overleg plaats tussen bestuurder en manager met de BOPZ-arts; 
- 4x per jaar vindt een overleg plaats tussen bestuurder en manager met het hoofd van de 
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    afdeling Behandeling van Allévo èn de SO - daarnaast vindt maandelijks overleg plaats tussen 

  manager, medewerker bedrijfsbureau|Zorg en Specialist ouderengeneeskunde; 
- daarnaast vinden – indien nodig – bilaterale overleggen plaats tussen behandelaren en manager; 
 
Gerealiseerd 2017 

 In 2017 is het verpleegkundig overleg opgericht, waar verpleegkundigen uit alle geledingen 
van   de organisatie aan deelnemen. In 2018 zal het verpleegkundig overleg door ontwikkeld 
worden naar een Verpleegkundige Advies Raad. 

 Er is een nieuwe voorzitter en een nieuw lid van de Raad van Toezicht. 

 In 2018 zullen de Cliëntenraad en de Ondernemingsraad hun zichtbaarheid vergroten. 
 
 

4.6. Personeelssamenstelling 
 
De krapte op de arbeidsmarkt is ook voor Eilandzorg voelbaar. Vacatures staan lang open, zeker op 
het niveau van verzorgende IG. Het lukt – wonderlijk genoeg – beter om verpleegkundigen aan te 
trekken. De organisatie stelt zich op het standpunt dat liever hoog ingezet wordt qua 
kwalificatieniveau dan dat we – door onvoldoende medewerkers – niet in staat zijn om kwalitatief 
verantwoorde zorg te bieden.  
 
In het kwaliteitskader worden een aantal kaders genoemd: 

1. Aandacht, aanwezigheid en toezicht 
- Tijdens de intensieve zorgmomenten zijn er minimaal 2 zorgverleners beschikbaar; 
- Tijdens de dag en avond is iemand aanwezig in de huiskamer voor aandacht, nabijheid en 
   toezicht; 
- In de dagdienst is een deskundig persoon aanwezig die aandacht besteedt aan zinvolle  
   dag invulling van cliënten; 
- De zorgverleners kennen de naam, achtergrond en persoonlijke wensen van de cliënt. 

 
De roosters van de medewerkers zijn zo opgesteld dat er op intensieve zorgmomenten voldoende 
gekwalificeerde medewerkers aanwezig zijn. Er worden tal van activiteiten ondernomen op de 
Psychogeriatrie groepen. Deze activiteiten worden uitgevoerd door de aanwezige medewerkers, die 
hierin ondersteund worden door activiteitenbegeleiders en waar mogelijk door mantelzorgers en 
vrijwilligers. Ook vinden er individuele activiteiten plaats: samen de stad in, fietsen met de duo fiets. 
Ook zijn er dagelijks activiteiten in de algemene ruimte (van filmochtend tot handwerken, van 
koersbal tot zang). 
In Mitt Hem wonen ook de intramuraal geïndiceerde ouderen zelfstandig, maar wordt er samen 
gegeten, koffie gedronken en activiteiten ondernomen. Activiteiten vinden ook op individueel niveau 
plaats. 
 
Op Psychogeriatrie wordt er gewerkt met een kernteam (groep vaste medewerkers) per cliëntgroep. 
Hierdoor kennen de medewerkers de cliënten (en mantelzorgers) erg goed en weten wat de 
achtergrond is en waar wensen liggen.  
In Mitt Hem bestaat de groep intramurale cliënten uit 8 personen. Medewerkers kennen 
achtergronden en wensen van alle cliënten. 
 

2. Specifieke kennis, vaardigheden 
- Er is altijd iemand aanwezig met kennis en vaardigheden en bevoegd en bekwaam is voor 
  de vereiste zorgtaken; 
- Er is 24/7 een BIG geregistreerde verpleegkundige binnen 30 minuten ter plaatse; 
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  - Er is 24/7 een BIG geregistreerde arts bereikbaar en oproepbaar en binnen 30 minuten ter  

  plaatse; 
- Er zijn 24/7 aanvullende voorzieningen beschikbaar voor (on)geplande zorgvragen of  
  toenemende complexiteit. 

 
Overdag en ’s avonds heeft Eilandzorg een (of meerdere) verpleegkundige(n) op locatie, die bevoegd 
en bekwaam zijn voor de vereiste zorgtaken. In de nachtelijke uren is er òf een verpleegkundige 
nachtdienst òf een verpleegkundige bereikbare dienst. Deze kan binnen 30 minuten ter plaatse zijn. 
De nachtdienst bestaat op locatie De Wieken uit 2 personen en op locatie Mitt Hem uit 1 persoon 
(minimaal verzorgende IG). Beide complexen liggen nog geen 10 minuten van elkaar verwijderd. Zo 
nodig kan er bijstand verleend worden. 
 
 
De Specialist ouderengeneeskunde hebben een bereikbaarheidsdienst en zijn binnen de aangegeven 
norm ter plaatse. Dit geldt ook voor de Huisartsenpost (voor de cliënten zonder behandeling).  
 

3. Reflectie, leren en ontwikkelen 
- Er is voor iedere zorgverlener voldoende tijd en ruimte om te leren en ontwikkelen; 
- Er is voor iedere zorgverlener tijd en ruimte om mee te lopen bij een collega instelling; 
- Er is voldoende tijd beschikbaar om als medewerker deel te nemen aan multidisciplinair  
   overleg; 
- Methodisch denken en werken en multidisciplinair werken vormen de basis van de zorg; 
- Er is een scholingsbeleid van zittende en aankomende zorgverleners dat hun  
   vakbekwaamheid aantoonbaar versterkt; 
- Er zijn periodieke gesprekken waarin competentie- en loopbaanontwikkeling aan de orde  
   komt. 

 
Eilandzorg heeft een scholingsbeleid en een uitgebreid scholingsaanbod. Jaarlijks wordt aan de teams 
gevraagd welke scholingen men wil volgen, welke aandachtsgebieden zij signaleren. Hier wordt in 
het aanbod rekening mee gehouden. Daarnaast wordt geschoold op kennis die de medewerkers 
sowieso nodig hebben om bevoegd en bekwaam te blijven.  
Er wordt geschoold via e-learning, stagiaires presenteren hun eindverslag aan het team, er zijn 
klinische lessen, er kan naar congressen of symposia gegaan worden of workshops gevolgd. 
Daarnaast zijn er ook interne opleidingen op bv. het gebied van BOPZ en BHV. 
Daarnaast worden, indien mogelijk, helpende plus opgeleid tot verzorgende IG en wordt er 
geschoold op het gebied van Niet Aangeboren Hersenletsel (met name voor Mitt Hem). 
 
Met de invoering van de zelfstandige teams in 2015 is Eilandzorg  gestopt met het voeren van 
functioneringsgesprekken met medewerkers, omdat dit niet bij de visie past. Nagedacht wordt over 
hoe de competentie- en loopbaanontwikkeling wel ingevuld kan worden, zonder dat het de visie op 
zelfstandige teams schaadt. 
 
Gerealiseerd 2017 

 In 2017 is, naast de aanname van meer verpleegkundigen, ook de HBO-V’er op de 
intramurale locatie geïntroduceerd. Deze is meewerkend, maar coacht ook de medewerkers 
op vakinhoudelijk gebied, ondersteunt bij het maken en evalueren van zorgplannen etc.  

 Eind 2017 is een nieuwe functie geïntroduceerd op de afdeling Somatiek: de zorgassistent. 
Dit is een niveau 1 functie die ondersteunende werkzaamheden doet om de verzorgende IG 
te ontlasten. Taken die deze medewerker heeft: ontbijt maken, afwas doen, cliënten naar 
activiteiten brengen of samen iets ondernemen, en daarnaast het schoonmaken van 
hulpmiddelen etc. Deze medewerker heeft geen zorgtaken. In 2018 zal deze functie 
geëvalueerd worden. 
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   Binnen de teams zijn Team Taak Houders aangewezen. Binnen ieder team zijn de volgende 

disciplines: TTH-Kwaliteit, TTH-Rooster, TTH-personeelszaken, TTH-Budget, TTH-
Werkoverleg. Deze medewerkers zijn gekoppeld aan de disciplines binnen het 
bedrijfsbureau. Dit zijn BB|Kwaliteit, BB|HRM/ict, BB|Financiën (en controller),  
Directiesecretaresse. Er vindt overleg plaats over diverse onderwerpen. Deze worden 
voorgedragen door de medewerkers van Bedrijfsbureau of door de teamtaakhouders zelf. 
Het overleg vindt plaats in teamverband of 1 op 1. Dit is afhankelijk van de inhoud van het 
overleg. 

 Alle medewerkers hebben in 2017 de training “Oplossingsgericht werken” gevolgd. De 
training werd verzorgd door de trainer/coach van Eilandzorg. De trainingsdagen bestonden 
uit 3x 4 uur. Medewerkers passen het oplossingsgericht werken toe op de werkvloer. In 2018 
zal hierop een vervolg komen om deze manier van werken up-to-date te houden. 

 Ieder team heeft in 2017 zelf invulling mogen geven aan een teambuildingsactiviteit.  

 Besluitvorming zal ingevoerd worden in de vorm van periodiek gesprek rondom 
competentie- en loopbaanontwikkeling, dit zal in 2018 vorm gaan krijgen. 

 Eilandzorg heeft in 2017 ingezet op het verlagen van het ziekteverzuim. Er zijn 
bijeenkomsten georganiseerd met ondermeer de OR, de Raad van Toezicht, HRM, de 
teamtaakhouders ziekteverzuim en de ARBO- en re-integratiedienst om afspraken te maken. 
In het kader van zelfstandige teams, verzorgen de teams zelf de eerste 2 weken de 
verzuimbegeleiding. Daarna neemt de medewerker bedrijfsbureau HRM dit over. 

 In 2018 zal gekeken worden of er een organisatie brede flexpool georganiseerd kan worden. 

 Eind 2018 gaat ook Somatiek over op kernteams. Ieder kernteam krijgt een groep van 7 
cliënten. Hierdoor zal ook de onderlinge band versterkt worden. 

 In 2018 zal nog nadrukkelijker gekeken worden op welke wijze de scholingen bijdragen aan 
het behalen van de doelen van  Eilandzorg. Dit is een uitwerkingspunt vanuit de externe 
audit (ISO). 

 
 

4.7. Gebruik van hulpbronnen 
 
Bij gebruik van hulpbronnen wordt gedacht aan de gebouwde omgeving, technologische 
hulpbronnen als ICT, domotica etc., materialen en hulpmiddelen, facilitaire zaken, financiën en 
administratieve organisatie en professionele relaties en samenwerkingsovereenkomsten met andere 
zorginstellingen. 
 
Gebouwde omgeving 
Het gebouw Mitt Hem is relatief jong (2014). De appartementen zijn ruim; het zijn driekamer 
appartementen van ruim 90 m2. Mitt Hem is gelegen in het groen aan de rand van Zierikzee. 
Het complex De Wieken is ouder (1984) de appartementen zijn klein. De Wieken ligt in de binnenstad 
van Zierikzee, dicht bij winkels en horeca; een pluspunt waardoor ook veel ouderen kiezen voor De 
Wieken. 
 
Technologische hulpbronnen 
Mitt Hem is ingericht met domotica; lichten springen automatisch aan bij betreden van ruimten, 
toilet spoelt automatisch door, de wastafel is in hoogte verstelbaar etc. De appartementen zijn zeer 
geschikt voor de doelgroep. Er wordt gewerkt met mobiele devices en een elektronisch dossier. 
In De Wieken werken we reeds met een elektronisch dossier. 
 
Materialen en onderhoud 
Het beheer en onderhoud van materialen is nog niet volledig geautomatiseerd en vindt nu nog te 
adhoc plaats. Voor 2018 staat dit op de rol om goed op te pakken.  
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  Facilitaire zaken 

Huishouding, keuken, voeding en dergelijke vallen onder facilitair. Dit wordt aangestuurd door de 
medewerker facilitair. Voorheen waren deze taken versnipperd belegd bij medewerkers van het 
bedrijfsbureau.  
 
Financiën en administratieve organisatie  
Eilandzorg werkt met een jaarlijkse beleidscyclus (planning- en control cyclus). Hiervan maken 
onderdeel uit: het kwaliteitsplan, jaarplannen organisatie en teams, begroting en de verantwoording. 
Dit alles binnen de kaders van het meerjarenbeleidsplan.  
 
Gerealiseerd 2017 

 Plannen zijn gemaakt voor de renovatie, dit betreft voor het deel inrichting en domotica het 
volgende: 
- De appartementen in De Wieken zijn dringend aan renovatie toe. In de plannen voor de 

renovatie is meegenomen dat de appartementen niet groter gaan worden, maar de 
indeling wel aangepast, waarbij de badkamers verruimd zullen worden, zodat deze 
geschikt worden voor de doelgroep. 

- In De Wieken wordt domotica meegenomen met de renovatie. Er worden leef cirkels 
gecreëerd, die per persoon ingeregeld kunnen worden. Uitgangspunt is het principe: 
bewegingsvrijheid, mits… Daarnaast wordt gewerkt met loopverlichting, 
bewegingsmelders, camera’s. Al deze middelen zijn per persoon instelbaar en wordt 
alleen ingezet (camera/bewegingsmelder) indien nodig  en met toestemming. Binnen De 
Wieken zal volledig digitaal gewerkt gaan worden, met mobiele telefoons en tablets. 

 Het elektronisch dossier is overgegaan van Cormel/Qic naar Nedap/ONS. 

 In 2017 zijn stappen ondernomen om te werken met voorkeursleveranciers.   

 In 2017 is de functie medewerker bedrijfsbureau|facilitair opgesteld. Deze zal vanaf 2018  
werkzaamheden die te maken hebben met huishouding, keuken, voeding en dergelijke gaan 
verrichten. Extra aandacht zal uitgaan naar het werken volgens de wettelijke eisen 
(richtlijnen Wet Infectie Preventie). 

 In 2018 zal het volledig digitaal werken in complex De Wieken geïntroduceerd worden. 

 In 2018 zal Onderhoud en beheer materialen en hulpmiddelen gestructureerd gaan worden. 
 
  

4.8. Gebruik van informatie 
 
De drie thema’s als het gaat om gebruik van informatie: 
 

1. Verzamelen en delen van informatie primair voor samen leren en verbeteren van kwaliteit 
Eilandzorg meet veel. Naar aanleiding van de externe audit hebben we gekeken óf en op welke wijze 
de metingen bijdragen aan ‘De Bedoeling’ en of ze ook de kernwaarden meten. Dit is in kaart 
gebracht in het document: ‘Meten en monitoren van prestaties van Eilandzorg’. Daarnaast is gekeken 
hoe de routing verder verloopt; met andere woorden: hoe gaan we om met de resultaten en hoe 
zorgen we ervoor dat deze onderdeel uitmaken van de plan, do, check, act cyclus. 
 
Clientervaringsmeting 
Eén van de punten waar verbetering mogelijk is, is de cliënt-ervaringsmeting. Deze wordt nu 1x per 2 
jaar gedaan (inclusief NPS) en op basis hiervan worden verbeterplannen gemaakt. Het voorstel is om 
te gaan werken met doorlopende metingen en om resultaten binnen de kernteams te bespreken (zo 
dicht mogelijk bij de bron) en op organisatieniveau, zodat op beide niveaus actie ondernomen kan 
worden en het meegenomen kan worden in de beleidscyclus  
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  (bijlage: ‘monitoren en sturen op prestaties van Eilandzorg’). 

 
Cliënten worden, naast de cliënt-ervaringsmeting, actief gevraagd om hun mening over de 
organisatie te geven via Zorgkaart Nederland. Daarnaast vinden binnen de organisatie ook 
koffietafelgesprekken plaats met groepen cliënten van Somatiek en Mitt Hem, waarin naar hun 
ervaringen gevraagd wordt. 
 
Medewerkerstevredenheid 
Elke drie jaar wordt er een medewerkers tevredenheidonderzoek uitgezet, middels de 
MedewerkerMonitor. Het onderzoek geeft inzicht in de betrokkenheid, motivatie en werkbeleving 
van de medewerkers.  
Hierdoor wordt inzichtelijk wat zij van hun werk en van de organisatie vinden en wat mogelijke 
verbeterpunten zijn. Het geeft een globaal beeld wat speelt en leeft in de organisatie. 
 
Uitkomsten hiervan worden besproken in MT, Bedrijfsbureau en teams. Ieder zelfstandig team zal 
een werkgroep samenstellen die in samenspraak met het team, een aantal speerpunten uit het 
onderzoek uitwerkt die voor het team belangrijk zijn en waarvoor verbetering nodig is. 
 

2. Benutten en optimaliseren van bestaande administratiesystemen 
Er is veel informatie beschikbaar binnen ONS, het nieuwe elektronisch cliëntendossier. Deze 
informatie moet echter ontsloten worden. Samen met collega organisaties zullen we kijken welke 
informatie noodzakelijk is om de kwaliteit en veiligheid in de zorg te kunnen bewaken. In 
gezamenlijkheid zal dan gekeken worden hoe dit uit het systeem gehaald kan worden. 
 

3. Openbaarheid en transparantie 
Resultaten van bv. een cliënt-ervaringsmeting, maar ook het kwaliteitsjaarverslag worden 
gepubliceerd op de website van Eilandzorg en zijn beschikbaar via www.kiesbeter.nl 
 
Gerealiseerd 2017 

 In 2017 heeft er een risicoanalyse plaatsgevonden op het gebied van informatiebeveiliging. 
Het plan van aanpak wordt in 2018 uitgevoerd. 

 Medewerkers zijn getraind op de onderdelen van Nedap/ONS. Overgang van Qic naar ONS is 
binnen de Wieken gestart in oktober. De Teamondersteuners hebben de medewerkers 
geïnformeerd, getraind en ondersteund.  

 Voor medewerkers is het ONS-systeem goed inzichtelijk. Er is veel informatie rondom de 
client te vinden, zorginhoudelijke informatie maar ook op welzijnsgebied. Het clientdossier is 
meer compleet. Om resultaten uit het systeem te halen wordt de informatie van bijv. MIC-
meldingen samengevoegd in een lijst, zodat dit verder uitgewerkt kan worden tot een 
analyse. De kwaliteitsmedewerker doet dit aan het eind van ieder kwartaal. De Analyses 
worden besproken in de commissies (MIC, M&M). 

 De kaders van het bedrijfsbureau zijn duidelijk, deze zijn terug te lezen in “Notitie kaders 
bedrijfsbureau”. De medewerkers van het bedrijfsbureau hebben zelf hun resultaatgebieden 
beschreven. Hierover zijn individuele gesprekken gevoerd met de manager. 

 In 2017 heeft er een medewerkers tevredenheid onderzoek plaatsgevonden middels de 
driejaarlijkse MedewerkerMonitor. De uitvraag heeft plaatsgevonden onder het voltallige 
personeel. Deze vragen bestonden uit  basisvragen van Actiz, inclusief de werkgever net 
promotor score (NPS). Dit onderzoek wordt door Actiz samen met Deloitte vormgegeven. 
Verder zijn er extra vragen toegevoegd, door de organisatie zelf. Positief te melden is dat 
medewerkers zich gewaardeerd voelen, uitdaging vinden in het werk en graag bij ons 
werken. De uitkomsten zijn uitgezet naar de teams en Bedrijfsbureau. Deze worden 

http://www.kiesbeter.nl/
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  besproken in de betreffende overleggen en terugkoppeling vindt plaats via BB| HRM. 

Verbeterplannen worden verder uitgezet in 2018. 

 In 2017 is onder de cliënten intramuraal, de vertegenwoordigers van de cliënten psycho-
geriatrie en de cliënten WMO  de tevredenheid gemeten met gebruikmaking van de CQ 
index door bureau De Bok. De onderzoeken vonden plaats middels interviews en schriftelijke 
metingen. Het gemiddelde cijfer voor de zorginstelling in het algemeen is een 8.  
Het gemiddelde aanbevelingscijfer is gestegen naar een 8,5. Resultaten waarop de 
organisatie trots is. Uiteraard zijn er ook punten ter verbetering waarmee Eilandzorg aan de 
slag gaat. Het volledige rapport clientervaringsonderzoek is geplaatst op de website van 
Eilandzorg. 

 In het kader van de AVG is Eilandzorg bezig geweest met de voorbereidingen hiervoor. AVG is 
van kracht per 25 mei 2018. 
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