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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 zorgmedewerkers en 4 BBL leerlingen. 
 
Eilandzorg heeft een ‘platte’ organisatiestructuur; er is in 2016 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.  
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. 
 
Het kwaliteitsverslag is een weergave van onze uitdagingen en behaalde resultaten, gebaseerd op de 
doelen en activiteiten die geformuleerd zijn in het kwaliteitsplan 2019.  
Het verslag is tot stand gekomen met informatie uit het bestuursverslag 2019 (waarin ook het verslag 
van Raad van Toezicht, Clientenraad en Ondernemingsraad), de half jaar evaluatie kwaliteitsplan 
2019, evaluatie clienttevredenheidsonderzoek, rapport van externe audit en bevindingen interne 
audits en zorginhoudelijke indicatoren onder de cliënten. Het rapport van het IGJ bezoek en het plan 
van aanpak Kwaliteitstraject Waardigheid & Trots op Locatie lopen als een rode draad door het 
verslag.  
 
Het kwaliteitsverslag wordt op de website van Eilandzorg geplaatst, en is te vinden onder 
www.eilandzorg.com. Tevens wordt het verslag toegezonden aan de Clientenraad, de OR en de 
commissie Kwaliteit en Veiligheid (afvaardiging van de Raad van Toezicht). 
 
Het kwaliteitsverslag geeft een goed beeld van wat we met elkaar het afgelopen jaar hebben 
gerealiseerd en op welke manier wij werken aan kwalitatief goede zorg. Onze professionals met 
passie voor hun werk en de wil de zorg en dienstverlening iedere dag zo optimaal mogelijk uit te 
voeren, zijn de kracht van Eilandzorg. Gewoon, en heel persoonlijk… 

 
   

~~~ \ ~~~~ 

 

 

http://www.eilandzorg.com/
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2. Terugkijken 2019 

Voor Eilandzorg was 2019 in veel opzichten een innoverend jaar. Er zijn 3 ontwikkelingen, die grote 
impact hebben gehad op cliënten en medewerkers en die zo van invloed waren op het verloop. Dit 
betreft Renovatie locatie de Wieken, Waardigheid & Trots en het vertrek van de 
directeur/bestuurder. 
 
Renovatie de Wieken 
Eind 2018 is de renovatie van locatie de Wieken gestart. Eilandzorg en Woonzorg Nederland, 
eigenaar en verhuurder van het pand, zijn hiervoor een samenwerkingsovereenkomst aangegaan. 
Met de renovatie van locatie de Wieken moest bereikt worden dat De Wieken een plek is waar 
cliënten, bezoekers en medewerkers zich thuis voelen, dit door; 

 een duurzaam, gezond en comfortabel gebouw; 
 een huiselijke uitstraling, met verschillende plekken die uitdagen of rust bieden; en 
 plekken te creëren waar je op jezelf kunt zijn, of juist samen. 

Dit betekende naast het renoveren van het pand naar de huidige maatstaven en vernieuwen van 
o.a sanitair, ook een verbetering van de toegankelijkheid van de appartementen (incl. de badkamers) 
en slimme inzet van domotica en leefcirkels, waarmee Eilandzorg cliënten met dementie meer 
vrijheid biedt. Eind 2019 kijkt Eilandzorg terug op een intensief jaar van breken, verbouwen, 
aanpassen, overlast, garanderen van veiligheid en interne verhuizingen voor cliënten en 
medewerkers, die tijdens de renovatie in locatie de Wieken bleven wonen en werken. 
Het resultaat is overweldigend; prachtige appartementen, van alle gemakken voorzien, een 
“buiten/tuin-uitstraling” op de afdelingen en centrale hal en een huiselijke sfeer in de 
recreatieruimte, de huiskamers en het restaurant. Cliënten en medewerkers zijn blij en trots met het 
resultaat. Op 5 maart 2020 heeft de officiële opening plaatsgevonden. 
 
Inspectie en Waardigheid & Trots  
De Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft in februari een bezoek gebracht aan De 
Wieken en in april heeft de Scan van Waardigheid & Trots (Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg) 
plaatsgevonden. Hierbij is de kwaliteit van de uitvoering van de zorg in beeld is gebracht.  
De externe audit door Certificatie in de Zorg is uitgevoerd in mei. De resultaten van het IGJ bezoek, 
de uitkomst van de Scan en de eindconclusie van de audit, waren aanleiding voor een verbeterplan 
op een aantal belangrijke thema’s, nl: persoonsgerichte zorg, deskundigheid van medewerkers, 
sturen op kwaliteit & veiligheid en medicatieveiligheid.  
Via het programma Waardigheid en Trots op locatie, is in september gestart met het verbeterplan: 
Samen……Vooruit! In dit plan, wat verder uitgerold wordt in 2020, staan de 5 thema’s centraal. 
 
Met CZ zorgkantoor zijn gedurende het hele jaar gesprekken gevoerd waarbij ook de kwaliteit, 
personele samenstelling en verzuim terugkerende thema’s waren. 
IGJ heeft in november laten weten dat het intussen ingediende resultaatverslag, gemaakt op basis 
van de bevindingen uit het toetsingskader, zichtbaar veel verbeteracties laat zien en dat Eilandzorg 
heeft ingezet op verbetering van kwaliteit en veiligheid van de zorg via het verbeterplan van 
Waardigheid en Trots; Samen….Vooruit! In 2020 komt er een vervolg onderzoek van IGJ om te 
toetsen hoe het kwaliteitstraject zich verder heeft ontwikkeld en of er verbetering heeft 
plaatsgevonden op diverse terreinen. 
 
Vertrek directeur/bestuurder 
Na intensief overleg tussen de directeur/bestuurder en de Raad van Toezicht is medio juni het 
vertrek van de bestuurder, de heer A.G.M. Pinxteren per 31 december 2019 bekend gemaakt. De RvT 
heeft vervolgens, in overleg met het managementteam, de OR en de cliëntenraad met behulp van 
een wervings-en selectiebureau, een profiel geschetst, waarna de sollicitatieprocedure is opgestart. 
Eind november 2019 heeft de RvT vervolgens bekend gemaakt dat mevrouw M.C.E. de Jong-Cox per 
1 januari 2020 is aangesteld als directeur/bestuurder. 

~~~ \ ~~~~  
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  Als leidraad voor het kwaliteitsverslag worden per hoofdstuk de ontwikkelingen en/of resultaten 

van “Onze uitdagingen” uit het kwaliteitsplan 2019 beschreven. 
 
4.1 Persoonsgerichte zorg en ondersteuning 

Uitdagingen 2019: Persoonsgerichte zorg en ondersteuning 
▪ Zorgmedewerkers hebben in 2018 een sessie gehad bij Stimul (ervaren hoe het voelt om 

afhankelijk te zijn). Dit krijgt in 2019 een vervolg. 
▪ De mantelzorggesprekken op PG (Psychogeriatrie) zullen ook in 2019 worden voortgezet. 

Er zal wel gekeken gaan worden in welke vorm, dit geldt tevens voor Somatiek. 
▪ De zorgmedewerkers beheersen kennis en kunde rondom de 4 thema’s palliatieve zorg die 

aangeboden worden d.m.v. de klinische lessen.    

 

Ontwikkelingen /resultaten 2019 
 
Stimul training 
De vervolgtrainingen van Stimul zijn in 2019 niet meer aangeboden. Er is naar een alternatief 
gezocht. Onderzocht is Into Dementia, medewerkers nemen plaats in een container en kunnen 
ervaren/beleven hoe het is om afhankelijk te zijn van zorg en wat je hiervan kunt meenemen in je 
eigen dagelijkse handelen/omgang met deze doelgroep. In 2020 is Zorgbelevingsgerichte scholing 
opgenomen in het scholingsplan 
 
Mantelzorg 
De afdelingen PG en Somatiek hebben een mantelzorgbijeenkomst georganiseerd. Zorgmedewerkers 
en mantelzorgers hebben kennis met elkaar gemaakt, met elkaar gesproken over verwachtingen en 
behoeftes rondom de zorg/welzijn van hun naasten. Deze bijeenkomst is als zeer positief ervaren, 
zowel door mantelzorgers als de medewerkers. De mogelijkheden worden in beginsel in het 
inhuizingsgesprek besproken, hier kan de mantelzorger gestimuleerd worden om meer betrokken te 
zijn bij zorg/welzijn. Later wordt dit onderwerp meegenomen in zorggesprekken. 
 
De mantelzorgers worden in het hele proces rondom de renovatie intensief betrokken, o.a. door  
informatiebijeenkomsten, wat brengt de renovatie met zich mee betreffende zorg/welzijn van onze 
clienten. Maar ook mogen zij meedenken in keuzes voor de inrichting (zoals gordijnen, vloeren, 
enz..). De renovatie betekent voor clienten dat zij een nieuwe woonruimte krijgen, met meer 
comfort en een huiselijke uitstraling. 
 
Palliatieve zorg 
In de teams is het onderwerp Palliatieve zorg besproken. Er is coaching ingezet.   
Twee medewerkers hebben de GVP (Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie) opleiding gedaan. 
De Teamtaakhouders-Kwaliteit zijn aan de slag gegaan met het zorgpad stervensfase en de 
nazorg/evaluatie. In 2020 willen we palliatieve zorg verder ontwikkelen, hierin zullen de 
verpleegkundige een rol gaan spelen en de IG’ers kunnen als aandachtsvelders dit thema verder 
uitzetten in de teams. Dit wordt meegenomen in het scholingsplan 2020. 
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4.2. Wonen en welzijn 
 

Uitdagingen 2019: Wonen en welzijn 
▪ Uitbreiding activiteiten: o.a. op het gebied van muziek, beweging, samenspel, op eigen 

niveau en gericht op de doelgroep. 
▪ Zorgmedewerkers op kleinschalige woongroepen zijn in staat om een divers en 

evenwichtig weekmenu op te stellen en uit te voeren, waarbij cliënt, wensen en beleving 
centraal staan.  

▪ Mantelzorgers (nog meer) betrekken bij zinvolle dagbesteding en mantelzorggesprekken 
met Psychogeriatrie groepen en Somatiek. 

▪ Medewerkers Wijk ondersteunen hoe mantelzorg te betrekken. 
▪ Renovatie eind 2018 doorlopend tot eind 2019 / begin 2020. 
▪ Invoeren Domotica. 

 

Ontwikkelingen /resultaten 2019 

 
Activiteiten   
Er zijn tal van activiteiten georganiseerd, zowel voor de afdelingen als voor de client individueel. Er is 
een goede samenwerking met mantelzorgers, vrijwilligers en andere organisaties om in een 
uitgebreid aanbod van activiteiten te kunnen voorzien. 
 

 Op het gebeid van Bewegen zijn de volgende activiteiten opgepakt: 
Eens in de twee weken gaan drie cliënten zwemmen (Zwementie). Dit gaat in samenwerking met 
Allévo. Onze clienten zijn zeer enthousiast. Zwementie wordt daarom zeker voortgezet. 
De fysioruimte is gerenoveerd. Hierdoor kunnen de clienten gebruik gaan maken van de 
hometrainer/ Nustep, voor stimulering van arm en been bewegingen. Per client is een beweegplan 
gemaakt. Medewerkers zijn geschoold in thema bewegen en de dagelijkse ADL. 
Daarnaast worden Koersbal en beweegspelen structureel georganiseerd.  
 

 Op het gebied van Muziek zijn de volgende activiteiten ondernomen: 
Radio Remember is een speciaal kanaal, waarbij onze cliënten muziek en verhalen herkennen van 
vroeger. Deze dementieradio wordt regelmatig opgezet, de clienten reageren positief. Samen met 
activiteitenbegeleiders ontstaan er leuke gesprekken onderling.  
Voor clienten die graag naar muziek luisteren is er een Spotify abonnement afgesloten en daarop kan 
muziek van vroeger opgezocht worden. 
Er wordt samengewerkt met de muziekschool. Er is een muziekproject opgezet i.s.m. de plaatselijke 
school. Onze clienten hebben samen met de kleuters van de school “Geef muziek Cadeau” beleeft. 
 

 Op het gebied van Samenspel zijn de volgende activiteiten ingezet: 
De activiteitenbegeleiders hebben een breder aanbod in activiteiten. “weet u nog” is daar een 
voorbeeld van. Cliënten mogen om beurten een onderwerp aandragen, de begeleidster zoekt 
informatie op en met de groep gaan ze het daar dan over hebben (interactief). 
Op afdeling PG zijn knuffeldieren ingezet, dit vinden de bewoners een groot succes. Cliënten voelen 
zich voldaan als ze kunnen zorgen voor iets, het geeft invulling aan de dag en geeft structuur, 
veiligheid en rust. 
Ook aan de buitenactiviteit is gedacht, o.a. meer groen activiteiten opgezet, zoals de moestuin.  
De zorgassistenten hebben voor de bewoners van PG persoonlijke aandacht, ze nemen ook de 
activiteiten hierin mee, bijvoorbeeld samen lezen. Ook voeren ze samen met de client diverse 
dagdagelijkse taken uit, zoals de was, tafel dekken enz… 
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  Onze clienten worden door de vrijwilligers graag meegenomen voor een wandeling door het park en 

op donderdag het uitje naar de markt. 
Voor de aanleunbewoners hebben we de activiteiten “samen het weekend in”, Langer Fit, Bingo en 
het handwerken. Deze activiteiten zijn altijd druk bezocht. Bewoners vinden het fijn elkaar te treffen, 
om samen een gezellige activiteit te doen onder het genot van een kopje koffie in ons restaurant. 
 
Mantelzorg 
Om mantelzorgers nog meer te betrekken bij de zinvolle dagbesteding voor de client, zijn 
mantelzorgers/familie van clienten uitgenodigd om samen met de client gebruik te maken van de 
fitnessruimte. Ook de  omwonenden en onze medewerkers kunnen hier gebruik van maken.  
Mantelzorgers worden betrokken bij diverse activiteiten zoals, de wekelijkse gezamenlijke maaltijd, 
de jaarlijkse mosselavond, de wekelijkse zangmiddag en de stadswandelingen 
 
Mantelzorgers worden betrokken bij de 2-jaarlijkse evaluaties van het zorgleefplan, uiteraard met 
goedkeuring van de client. 
Mantelzorgers maken gebruik van “het meekijken” in het ECD, middels Caren. Hierdoor is het contact 
met zorgmedewerkers makkelijker en kunnen er gericht vragen gesteld. Onze medewerkers nemen 
persoonlijk contact op met de mantelzorgers voor het beantwoorden van vragen. 
 
Vrijwilligers  
De vrijwilligers zijn intensief ingezet op de verschillende vragen/wensen van onze clienten. Belangrijk 
is dat onze clienten zo lang mogelijk hun eigen dingen kunnen blijven doen. Zo ook het bezoek aan 
hun eigen dokter of de opticien bijvoorbeeld. Maar ook even gezellig winkelen in het mooie centrum 
of een kerkdienst bijwonen. Clienten geven zo een eigen invulling aan hun dag. 
Wij als kleine organisatie zijn er trots op dat we zo’n 100 vrijwilligers hebben, onmisbaar voor de 
clienten en onze organisatie. 
 
Maaltijden Kleinschalig wonen / Somatiek  
Binnen Eilandzorg wordt gewerkt met kleinschalige woongroepen, om cliënten zoveel mogelijk als 
‘thuis’ te kunnen laten wonen wordt hier zelfstandig gekookt door de zorgmedewerkers. Cliënten 
van de Psychogeriatrie groepen eten in de huiskamer. De medewerker kookt voor 7 cliënten. 
Samen met de cliënten van Somatiek wekelijks een gezamenlijke maaltijd bereiden en ze mee laten 
beslissen over wat er gekookt word, roept herinneringen op aan vroeger, ze beleven plezier aan 
lekker eten en we houden de vaardigheden in stand. 
In het najaar is de kookgroep van start gegaan. Elke donderdag wordt er samen gekookt, waarbij 
cliënt, wensen en beleving centraal staan. Maaltijden “van vroeger” komen voorbij. Ook worden er 
bakactiviteiten georganiseerd. Om zoveel mogelijk individuele aandacht te kunnen geven aan onze 
bewoners, worden bij deze activiteiten de vrijwilligers betrokken. 
Onze zorgmedewerkers hebben een basiscursus gevolgd in het bereiden van voedzame en diverse 
maaltijden, waarbij nadrukkelijk wordt ingespeeld op wensen en mogelijkheden van de cliënten. 
 
Maaltijden restaurant 
Er is onderzoek gedaan naar andere maaltijdaanbieders, omdat er diverse klachten waren over de 
temperatuur, structuur en smaak van de maaltijden. Er zijn een aantal “proefsessies” geweest. Onze 
clienten konden aangeven welke maaltijden hun het beste beviel. Ook de mantelzorgers en 
cliëntenraad zijn hierbij betrokken geweest. 
Dit heeft geresulteerd in de overstap naar een andere maaltijdaanbieder. Afstemming gaat goed, er 
zit veel smaak aan het eten, clienten zijn tevreden en enthousiast. 
Ook is in het restaurant een hele nieuwe keuken geplaatst. Dit geeft de gastvrouwen de mogelijkheid 
om zelf ook iets aan te kunnen bieden aan de clienten, mantelzorgers, vrijwilligers.. 
Zoals bijvoorbeeld broodjes, friet/snacks of een pan soep. 
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Renovatie 
Op de afdeling Psychogeriatrie is er per 7 cliënten een huiskamer gerealiseerd. Deze is volledig 
afgestemd op de wensen en behoeften van onze clienten.   
Daarnaast hebben alle cliënten van Somatiek en PG een eigen appartement, zij hebben keuze gehad 
uit diverse vloerbedekking, gordijnen en vitrage, zodat zij het hebben kunnen inrichten naar eigen 
inzicht met behulp van familie/mantelzorgers.  
Tevens zijn de badkamers van alle gemakken voorzien, deze zijn ruimer van opzet, hierdoor kunnen 
de zorgmedewerkers optimaal verzorging bieden aan de client. 
Verder hebben alle afdelingen de sfeer meegekregen dat het lijkt alsof je je buiten/ in de tuin 
begeeft. Dit zal verder ingericht gaan worden met passend meubilair, zodat het kan fungeren als 
ontmoetingsplek voor clienten en/of familie. 
 
Domotica 
Eind 2019 is de renovatie nog niet helemaal afgerond, dit loopt door in 1ste kwartaal van 2020. 
Domotica en de leefcirkels worden in 2020 ingevoerd, nadat alle technische zaken zijn gecontroleerd 
en volledig operationeel zijn. Dit om het systeem optimaal in te kunnen zetten en de client zijn 
leefwereld te laten beleven in alle veiligheid. De nieuwe Wet Zorg en Dwang gaat in werking per 1 
januari 2020 en zal worden meegenomen in de implementatie van de leefcirkels. 
 
 

4.3. Veiligheid 
 

Uitdagingen 2019: Veiligheid 
▪ Uitkomsten/resultaten van alle thema’s veiligheid bespreken in MT en RvT. 
▪ Het geleerde in de training “omgaan met agressie” toepassen in de praktijk. 
▪ Bekendheid TCO vergroten voor medewerkers. 
▪ Eenvoudiger zorginformatie verzamelen voor basisveiligheid uitvraag Risico-indicatoren. 
▪ Een hygiëne- en infectiepreventiecommissie oprichten. 
▪ Drinkwaterveiligheid in 2019 (na renovatie) 
▪ Zichtbaarheid Cliëntenraad vergroten voor cliënten. 

 

Ontwikkelingen /resultaten 2019 
 
Veiligheid is een breed onderwerp, dat opgesplitst kan worden in drie onderdelen, namelijk 
zorginhoudelijke, personele en overige veiligheid.  
 

1. Zorginhoudelijke veiligheid: 
Thema’s Veiligheid bespreken 
In de MT-vergaderingen worden diverse veiligheidsthema’s besproken, zoals MIC analyses, 

Medicatieveiligheid, Middelen/maatregelen. De Raad van Toezicht wordt op de hoogte gehouden 

middels jaarverslagen. Om meer zicht te krijgen op de kwaliteit en veiligheid van het primaire proces,  

richt de RVT begin 2020 een commissie Kwaliteit en Veiligheid op. De Rvt wil zich verder verdiepen in 

bepaalde thema’s, hiervoor worden medewerkers gevraagd hun ervaringen te delen met de 

commissie. De thema’s kunnen gebaseerd zijn op documenten (rapporten, adviezen, analyses, etc), 

maar ook op interne en externe signalen uit de praktijk. De bevindingen bespreekt de Commissie  

met de RVT en de bestuurder. 
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Medicatieveiligheid 
De inspectie heeft ons begin 2019 een bezoek gebracht. Hier werd in de medicatieveiligheid een 
aantal fouten geconstateerd. Hierop zijn een aantal acties uitgezet en heeft medicatieveiligheid onze 
speciale aandacht. O.a is er controle op het aftekenen/dubbel paraferen van de toedieningslijsten en 
wordt “Ongestoord medicatie delen”, uitgezocht hoe dit op de juiste manier uit te voeren. 
De medewerkers zijn direct d.m.v. E-learning en klinische lessen bijgeschoold. Duidelijkheid geschept 
in de processen, procedures en afspraken. Deze zijn tevens in het verpleegkundig overleg besproken. 
De samenwerking met apotheek is goed. Elk kwartaal is er overleg (apotheker, teamondersteuner en 
evt. zorgmedewerker). Duidelijke afspraken zijn gemaakt rondom opiaten. In het najaar is er een 
interne audit op medicatieveiligheid afgenomen. Punten uit het inspectierapport en de “Veilige 
principes” zijn hierin meegenomen. 
Teamtaakhouders-Kwaliteit hebben zitting genomen in de MIC-Commissie, zodat via deze weg ook 
medicatieveiligheid extra onder de aandacht blijft. 
Het digitaal aftekenen wordt onderzocht. Dit zou een kwaliteitsverbetering kunnen zijn. Dit wordt 
verder opgepakt in 2020. 
 
Vrijheid beperkende Maatregelen 
Vrijheid beperkende maatregelen worden ingezet en gerapporteerd in het elektronisch cliëntdossier 
door de Specialist Ouderengeneeskunde (SO). Er vindt elk kwartaal een middelen en maatregelen 
overleg plaats samen met de BOPZ -arts. De ingezette middelen en maatregelen worden besproken/ 
geëvalueerd. Tevens zijn er intervisiebijeenkomsten met medewerkers van Psychogeriatrie, 
casuïstiek wordt besproken, medewerkers geven aan hier veel van te leren. Elke week is de SO 
aanwezig voor zorgleefplanbesprekingen. Deze worden bijgewoond door cliënt, familie, 
zorgmedewerker. Afspraken v.w.b. middelen en maatregelen worden besproken en bijgesteld waar 
nodig. Door het gebruiken van de - door de gedragsdeskundige - opgestelde benaderingswijze, kan 
het gebruik van vrijheid beperkende middelen en maatregelen beperkt blijven. 
 
Laatste kwartaal 2019 is informatie verzameld van de toekomstige Wet Zorg en Dwang. Met als doel 
inzicht krijgen wat de Wet inhoudt en hoe we ons moeten voorbereiden. 
Er is een werkgroep geformeerd, bestaande uit manager, kwaliteitsmedewerker, een 
verpleegkundige en twee IG’ers. Besproken is o.a. Het Stappenplan nieuwe Wet Zorg en Dwang, hoe 
om te gaan met leefcirkels, hoe implementeren in de organisatie. De BOPZ-arts is erbij betrokken 
geweest, om uitleg te geven wat de wet betekent in de praktijk. Zij is werkzaam bij Allévo, een van 
onze samenwerkingspartners, vanuit daar ontvangen wij de beleidstukken die wij kunnen toepassen 
in de organisatie, met daarin specifieke afspraken die voor onze clienten gelden. 
Zorgmedewerkers zijn geïnformeerd middels de Brochure “Wet Zorg en Dwang voor de 
zorgprofessional”.  De Cliëntenraad heeft ook een brochure ontvangen, hierin wordt ook de 
clientvertrouwenspersoon toegelicht. In 2020 staat er een kennismaking gepland met de 
vertrouwenspersoon die is toegewezen voor Eilandzorg.  
Binnen het ONS-systeem is er ruimte gecreëerd in het Zorgleefplan om te kunnen rapporteren op 
onvrijwillige zorg aangaande de nieuwe Wet. In 2020 gaat de nieuwe Wet Zorg en Dwang landelijk als 
pilot van start. 
 
Omgaan met agressie in de praktijk 
Vanaf september is er een training omgaan met onbegrepen gedrag georganiseerd voor de 
medewerkers van Mitt Hem en PG-afdeling.  
Zorgmedewerkers zijn geschoold in het vroegtijdig signaleren en erkennen van emoties en 
frustraties bij cliënten, zij passen interventie toe die gericht zijn op de-escalatie van conflicten. 
Zorgpersoneel voelt zich zekerder in onvoorziene situaties. De zorgmedewerkers zijn zich bewust van 
hun eigen houding en gedrag bij incidenten. 
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Bekendheid TCO 
Het Team Collegiale Ondersteuning (TCO) heeft in 2019 de medewerkers en vrijwilligers meer laten 
weten over wat zij te bieden hebben. Zij hebben een Flyer gemaakt, deze is verspreid onder de 
medewerkers/vrijwilligers, tevens wordt deze standaard meegegeven aan nieuw personeel. Ook is er 
een uitgebreidere versie gemaakt , het document Zorgen voor de zorgenden. Hierin wordt alles 
duidelijk uitgelegd, waarvoor en op welke manier de TCO de medewerker /vrijwilliger kan 
ondersteunen. De groep medewerkers die lid zijn van het TCO team zijn voor iedereen bekend, veelal 
aanwezig in de organisatie, daardoor zichtbaarder en hierdoor wordt het inschakelen van het TCO 
laagdrempeliger.  
 
Zorginformatie Risico-Indicatoren 
Elk jaar worden de kwaliteitsindicatoren Verpleeghuis aangeleverd. De informatie die daarvoor nodig 
is wordt verzameld uit het ONS-systeem. De zorginformatie wordt per client geregistreerd. Dit zijn 
o.a. afspraken over behandeling rondom levenseinde, inzet van medicatie, middelen en maatregelen, 
maaltijden, continentie, decubitus. Deze informatie staat in het zorgplan van de client en wordt met  
de Specialist Ouderengeneeskunde, zorgmedewerkers, cliënten, familie besproken, geëvalueerd en 
bijgesteld waar nodig. Twee maal per jaar vindt er een zorgleefplanbespreking plaats.  
 
Oprichten HIC 
In 2019 zijn er interne audits afgenomen omtrent hygiëne. Hieruit zijn diverse nieuwe werkprocessen 
opgesteld. Twee Teamtaakhouders hebben extra aandacht hiervoor op de werkvloer. Er wordt 
tussen de teamtaakhouders en Bedrijfsbureau-Kwaliteit elk kwartaal aandacht geschonken aan dit 
onderwerp.  Een Hygiëne-Infectiepreventie Commissie (HIC) is in oprichting. Dit zal in 2020 een vaste 
groep medewerkers zijn die structureel bij elkaar komen, om processen en beleid met elkaar te 
bespreken, hierbij wordt ook de Specialist Ouderengeneeskunde betrokken en minimaal 2x per jaar 
wordt de GGD uitgenodigd om aan te schuiven.  
 
Drinkwaterveiligheid 
Met de renovatie van De Wieken is aandacht gevestigd op drinkwaterveiligheid (legionellapreventie). 
Daar waar mogelijk zij leidingen vervangen. De appartementen hebben allemaal een nieuwe 
badkamer gekregen. De technische dienst spoelt wekelijks en dit wordt gerapporteerd. Controles van 
een extern bedrijf vinden regelmatig plaats.  
 
Zichtbaarheid Cliëntenraad 
De renovatie is voor dit jaar een groot project wat veel invloed heeft op de bewoners maar ook op 
het dagelijkse werk van de medewerkers. De Cliëntenraad heeft kritisch en adviserend meegedacht 
en gepraat over de plannen en doelen. 
Ook v.w.b. de maaltijdvoorziening en  beweegstimulering/fitness is de cliëntenraad direct betrokken 
geweest. Voor cliënten zijn zij zichtbaar d.m.v. deelname aan activiteiten, de gezamenlijke maaltijd, 
koffietafelgesprekken, de jaarlijkse BBQ, en het bijwonen van informatiebijeenkomsten, zoals die 
georganiseerd waren afgelopen jaar voor de renovatie. 
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  4.4. Leren en verbeteren van kwaliteit 

 

Uitdagingen 2019: Leren en verbeteren van kwaliteit 
▪ Medewerkers maken het gebruik van het KMS eigen. 
▪ Resultaten metingen (MIC, M&M) worden 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. 

▪ Structureel vorm geven lerend netwerk m.b.v. conceptdocument “meeloopstage”. 

 
Ontwikkelingen /resultaten 2019 
  
Kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) 
Het KMS is ingericht en is toegankelijk voor alle medewerkers. De teams worden iedere maand op de 
hoogte gebracht middels een overzicht van nieuwe/aangepaste documenten die toegevoegd wordt 
aan de notulen van elk teamoverleg. In het eigen maken van het gebruik van het systeem, als ook het 
onderhouden van de inhoud van documenten is nog een verbeterslag te maken.  
Het thema kwaliteit op de werkvloer actueel maken, bijvoorbeeld door casuïstiek bespreking en 
intervisie is een uitdaging voor 2020.  
 
Resultatenmetingen koppelen aan cliëntbespreking 
Door resultaten van metingen klein te maken, gaan deze meer leven voor de medewerkers. 
Bijvoorbeeld: De teams ontvangen van de kwaliteitsmedewerker per kwartaal de MIC-analyses. Deze 
zijn opgesteld per afdeling en per gang. Hierin zijn o.a. de resultaten te lezen van de medicatie en val- 
incidenten, de genomen acties en verbeteringen, gericht op hun eigen groep clienten. Medewerkers 
kunnen zo sneller voor hun clienten verbeteringen, acties uitzetten en samen evalueren tijdens de 
clientbesprekingen. De teamondersteuners ondersteunen de medewerkers hierbij. 
 
Lerend netwerk 
Het Kwaliteitskader stelt dat alle verpleeghuizen deel uit moeten maken van een lerend netwerk. 
Eilandzorg heeft een samenwerkingsverband met drie kleine Zeeuwse organisaties: Stichting 
Ouderenzorg Noord-Beveland, Stichting Ouderenzorg Kapelle en Iriz thuiszorg. Op verschillende 
gebieden werken we met elkaar samen, zoals kwaliteit en scholing. Er vindt 6x per jaar 
kwaliteitsoverleg plaats. Hierin delen we o.a. informatie rondom kwaliteitsplannen, richtlijnen, 
scholing enz.. 
Verpleegkundigen hebben Verpleegkundig-overleg en wisselen maandelijks informatie met elkaar 
uit, bespreken casuïstiek en procedures. Maken afspraken en rollen dit uit op hun locatie/afdeling. 
Medewerkers van SOM en PG  en van de Wijk en Mitt Hem kijken bij elkaar in de keuken. 
 
In de uitvoering van de zorg werken we nauw samen met collega organisatie Allévo. De 
behandelaren: Specialist Ouderengeneeskunde, logopedist, fysiotherapeut, ergotherapeut en 
psycholoog zijn allen in dienst van Allévo. Daarnaast levert ook Emergis, GGZ, een belangrijke 
bijdrage met een gedragsdeskundige. Medewerkers geven aan dat de samenwerking goed verloopt 
en dit een positief effect heeft op de zorg in zijn totaal.   
Eilandzorg neemt ook deel aan diverse projectgroepen van Viazorg.  
 
Waardigheid & Trots op Locatie heeft eind 2019 samen met Eilandzorg een kwaliteitstraject ingezet. 
1,5 jaar wordt er intensief samengewerkt met coaches op het gebied van kwaliteitseisen die gesteld 
worden in het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Medewerkers worden hierin betrokken, worden 
meegenomen in de plannen en de te behalen doelen. 
 

 
 



 

Kwaliteitsverslag Eilandzorg 2019  datum: 29 september 2020                                                                                                                                                              

13 

 

 
  4.5. Leiderschap, governance en management 

 

Uitdagingen 2019: Leiderschap, governance en management 
▪ Vergroten zichtbaarheid Cliëntenraad en Ondernemingsraad. 
▪ Betrokkenheid medewerkers optimaliseren bij beleidsvorming - en uitvoering. 
▪ Door ontwikkelen verpleegkundig overleg naar Verpleegkundige Advies Raad. 

 

Ontwikkelingen /resultaten 2019  
 
Vergroten zichtbaarheid Clientenraad (CR) en Ondernemingsraad (OR) 
Leden van de OR hebben trainingen gevolgd. Er is gewerkt aan professionaliteit. De OR heeft zich 
meer zichtbaar en bereikbaar gemaakt door met de achterban (de medewerkers, maar ook de CR en 
de RvT) mee te denken en te praten. Het samen bespreken van de belangrijke zaken die leven binnen 
de organisatie levert veel op. Bijv. het werken met/in zelforganiserende teams, hoe verloopt dit nu. 
De OR heeft hiervoor een enquête uitgezet in de gehele organisatie, om dit te evalueren. De  
bevindingen zijn meegenomen in het kwaliteitstraject van Waardigheid & Trots. Op deze manier kan 
de organisatie verbeteren en groeien waar nodig en werken we samen naar nog beter kwaliteit van 
werken. Eind 2019 heeft er een ledenwerving plaatsgevonden, voor tijdelijke vervanging en 
aanvulling van de OR (groei naar 7 leden).  
 
De renovatie is voor dit jaar een groot project wat veel invloed heeft op de bewoners maar ook op 
het dagelijkse werk van de medewerkers. De Cliëntenraad heeft kritisch en adviserend meegedacht 
en gepraat over de plannen en doelen. Voelen zich betrokken. De Cliëntenraad is vaak op locatie 
geweest om te praten met clienten en heeft gefungeerd als overlegpartner voor OR, RvT, MT. 
 
Betrokkenheid medewerkers 
In 2019 heeft de manager regelmatig deelgenomen aan de teamoverleggen. Ook medewerkers 
vanuit het Bedrijfsbureau hebben regelmatig overleg met de Teamtaakhouders (o.a. P&O en 
Kwaliteit). Hierdoor wordt de afstand naar de werkvloer en naar ondersteunende diensten kleiner. 
Medewerkers weten MT en Bedrijfsbureau makkelijk te vinden.  
Eind 2019 is het kwaliteitstraject van Waardigheid en Trots van start gegaan. Hierbij worden 
medewerkers intensief betrokken. Thema’s worden besproken en plannen worden gedeeld. In 2020 
volgt hier een evaluatie op, hoe dit proces verloopt.  
 
Verpleegkundige Advies Raad (VAR) ontwikkeling 
Het verpleegkundig overleg heeft zich ontwikkeld, er is zeker groei zichtbaar. Wijkverpleegkundigen 
nemen initiatief, dit is positief. De Teamondersteuners samen met verpleegkundigen zijn bezig om de 
volgende stap te zetten naar een verpleegkundige adviesraad (VAR). Verpleegkundigen geven aan 
dat zij vanuit hun expertise nog meer kunnen betekenen in de kwaliteit van zorg. In 2020 krijgt dit 
meer structurele vorm.  
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  4.6. Personeelssamenstelling 

 

Uitdagingen 2019: Personeelssamenstelling 
▪ Uitbreiding van bezetting Frontoffice (gastvrijheidsconcept) 
▪ Inzet extra medewerkers PG (meer aandacht voor client op huiskamer, meer 

ondersteuning van zorgmedewerkers v.w.b. toezicht) 
▪ De teams ontwikkelen zich verder naar zelfsturing, d.m.v. ondersteuning en coaching door 

de teamondersteuners. 
▪ Kernteams Somatiek verder vorm gegeven. 
▪ Scholingsaanbod nog meer aan laten sluiten bij doelen organisatie  
▪ Nieuwe invulling  periodiek gesprek competentie- en loopbaanontwikkeling. 

 

Ontwikkelingen /resultaten 2019 
 
Uitbreiding  Frontoffice 
Onderdeel van ons gastvrijheidsconcept is de Frontoffice. De medewerker is vijf ochtenden aanwezig 
en ontvangt familie, leveranciers, de clienten. Zij fungeert als vraagbaak en verzorgt het 
telefoonverkeer. Hierdoor worden de zorgmedewerkers ontlast en kunnen zij volledig aandacht 
hebben voor onze clienten. Om dit ook in de middagen te realiseren willen we hiervoor een 
uitbreiding van de Frontoffice, de plannen zijn hiervoor gemaakt en realisatie vindt plaats vanaf 1 
januari 2020. 
 
Toezicht op afdeling PG 
De extra FTE’s zijn ingezet op afdeling PG. Eind juni, begin juli 2019 zijn zorgassistenten gestart.  
Voor de cliënt betekent dit meer toezicht in de huiskamers en voor de zorgmedewerkers extra 
ondersteuning. De assistenten zijn aanwezig bijvoorbeeld voor het ontbijtmoment, wat voor de 
cliënten meer rust geeft. De zorgassistenten hebben ook de klinische lessen “Dementie” bijgewoond, 
om kennis op te doen van de doelgroep. Zowel de zorgassistenten als de medewerkers en de cliënten 
zijn erg enthousiast. Voor sommige zorgassistenten kan dit een opstap zijn naar een andere 
zorgfunctie. In 2020 zal dit voortgezet worden. 
 
Ontwikkeling zelfsturing 
De teams hebben een training gevolgd waarin Belbinrollen en Drijfveren zijn behandeld. Doel is om 
beter met elkaar te kunnen samenwerken. In het najaar van 2019 is er een evaluatie van deze 
training geweest. De bevindingen zijn meegenomen door de coaches van het kwaliteitstraject van  
Waardigheid & Trots. 
De verpleegkundige binnen de Wieken willen meer uitdaging binnen hun rol als verpleegkundige. 
Hoe hier vorm aan te geven, en hoe de functie uitdagender te maken, daar wordt samen met de 
verpleegkundigen aan gewerkt. In 2020 wordt hiervoor een plan van aanpak gemaakt. 
 
Kernteams Somatiek 
Op de PG afdeling wordt gewerkt met kernteams per cliëntgroep. Hierdoor kennen de medewerkers 
de cliënten en mantelzorgers goed en weten zij wat bijv. de achtergrond van de cliënten en wat de 
wensen zijn op het gebied van zorg en welzijn.  In 2019 zou Somatiek ook het team op deze manier 
gaan splitsen (vorming kernteams) , maar de situatie m.b.t. de renovatie heeft ervoor gezorgd dat dit 
nog niet is gerealiseerd. De splitsing van het team wordt doorgezet naar 2020.  
 
Scholingsaanbod 
Een passend scholingsbeleid is voor iedere organisatie een aanwinst. Het scholingsplan sluit aan op 

de beleidstukken van Eilandzorg. Het scholingsplan is opgedeeld in de onderdelen ‘verplichte 

scholingen’ en ‘reguliere scholingen’.  
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  Er is gebruikgemaakt van de expertise van de verschillende medewerkers binnen Eilandzorg om het 

scholingsplan in te vullen en aan te laten sluiten op de werkvloer van de verschillende locaties. Zodat 

het scholingsplan een realistisch en breed gedragen beeld geeft van de praktijk situatie en de 

beoogde doelen. De scholingen in het scholingsplan zijn door Eilandzorg aangemerkt als verplicht te 

volgen door een of meerdere medewerkers. Ze passen binnen de visie en missie van Eilandzorg of 

zijn via de overheid of zorgverzekering verplicht gesteld in het kader van kwaliteit.  

De scholingen die gevolgd zijn in 2019 zijn o.a. de BHV trainingen, GVP-opleiding, Belbinrollen en 
drijfveren, eigenaarschap. Diverse E-learnings zijn door medewerkers gevolgd o.a. 
verpleegtechnische -en voorbehouden handelingen. Ook scholing in weerbaarheid en 
agressiepreventie heeft een grote groep medewerkers gevolgd. 
 
Scholing wordt breed aangeboden en niet alleen aan de zorgmedewerkers, maar ook de 
huishouding, de zorgassistenten,  de gastvrouwen, de teamtaakhouders, de opleiders en het 
ondersteunend personeel van het bedrijfsbureau krijgen scholingsaanbod. Ook is er ruimte om 
individuele scholing aan te vragen, dit kan in de vorm van een workshop, een cursus of een opleiding 
zijn. Passend  bij de werkzaamheden die de medewerker uitvoert wat een aanvulling voor het team, 
de afdeling dan wel de organisatie kan zijn. 
 
Competentie-en loopbaanontwikkeling 
Bij de start van de zelforganiserende teams is het persoonlijke gesprek onderbelicht gebleven. 
Functioneringsgesprekken zoals medewerkers die kenden, paste niet meer in deze structuur. 
Eilandzorg vindt  persoonlijke aandacht voor de medewerkers zeer belangrijk. In 2019 is onderzocht 
hoe de competentie-loopbaanontwikkeling vorm te kunnen geven. De coaches van Waardigheid & 
Trots zijn ingezet om ons hierin te ondersteunen en hiervoor een plan van aanpak te maken. Dit is 
meegenomen in het kwaliteitstraject. In 2020 worden de gesprekken opgepakt in de vorm die past 
bij de organisatiestructuur van Eilandzorg.  
 

4.7. Gebruik van hulpbronnen 
 

Uitdagingen 2019: Gebruik van hulpbronnen 
▪ Introduceren volledig digitaal werken in complex De Wieken. (Domotica) 
▪ Onderhoud en beheer materialen en hulpmiddelen structureren. 
▪ Extra nadruk op werken volgens de wettelijke  eisen (facilitair). 
▪ Gastvrouwen hebben (nog) meer inzicht en kennis in de doelgroep. 

 

Ontwikkelingen /resultaten 2019  
 

Domotica 
Eind 2019 is de renovatie nog niet helemaal afgerond, dit loopt door in 1ste kwartaal van 2020. 
Domotica en de leefcirkels worden in 2020 ingevoerd, nadat alle technische zaken zijn gecontroleerd 
en volledig operationeel zijn. Dit om het systeem optimaal in te kunnen zetten en de client zijn 
leefwereld te laten beleven in alle veiligheid. De nieuwe Wet Zorg en Dwang gaat in werking per 1 
januari 2020 en zal worden meegenomen in de implementatie van de leefcirkels. 
Binnen De Wieken wordt wel zoveel mogelijk digitaal gewerkt, mobiele telefoons en tablets zijn 
beschikbaar en er wordt gewerkt met een elektronisch dossier. 
 
Leefcirkels: Er worden leefcirkels gecreëerd, die per client ingeregeld kunnen worden. Uitgangspunt 
is het principe: bewegingsvrijheid, mits… Afhankelijk van wat de cliënt nog kan zal dit voor de een 
alleen de afdeling zijn, maar de ander kan prima naar het restaurant beneden of naar buiten. 
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  Daarnaast wordt gewerkt met loopverlichting, bewegingsmelders, camera’s. Al deze middelen zijn 

per cliënt instelbaar en wordt alleen ingezet (camera/bewegingsmelder) indien nodig  en met 
toestemming.  
 
Onderhoud en beheer structureren 
Het beheer en onderhoud van materialen is nog niet volledig geautomatiseerd. In 2019 zijn uren 
ingezet om onderhoudsplannen, keuringen, enz...op te pakken door de Technische Dienst. Verdere 
ontwikkeling wordt opgepakt in 2020, nadat de renovatie is afgerond.   
 
Facilitair 
Huishouding, keuken, voeding en dergelijke vallen onder facilitair. Dit wordt aangestuurd door de 
medewerker Bedrijfsbureau | Facilitair en de manager. Extra aandacht is er in 2019 geweest voor het 
werken volgens de wettelijke eisen (WIP-richtlijnen Wet Infectie Preventie). Er is een interne audit 
uitgevoerd volgens de HACCP i.s.m. de kwaliteitsmedewerker. Gewerkt is met de documenten “Veilig 
eten in woonvormen” en de Hygiënecode. In 2020 wordt dit weer verder opgepakt, want na de 
renovatie zijn in het restaurant en op de afdeling PG in alle huiskamers gloednieuwe keukens 
gerealiseerd. 
In 2020 wordt het facilitaire deel in de organisatie verder bekeken, dit om meer structuur te creëren 
en duidelijkheid te scheppen in rollen, taken en verantwoordelijkheden. Dit wordt meegenomen in 
het kwaliteitstraject van Waardigheid en Trots. 
 
Gastvrouwen 
De rol van de gastvrouwen binnen de organisatie is de afgelopen jaren sterk veranderd, zowel in 
takenpakket als verantwoordelijkheid. Bijv. het werken in zelfstandige teams. Gastvrouwen zijn 
bekend met de doelgroep en spelen een actieve rol in o.a. een goede sfeer in het restaurant.  
Het team is aan het ontwikkelen. In de samenwerking met zorgmedewerkers kan nog een 
verbeterslag gemaakt worden. In de teamvergaderingen, wordt hierover gesproken.  
In 2020 wordt er een scholingsaanbod gemaakt , waarin o.a. onderwerpen als professionalisering, 
aandacht voor gastvrijheid, wijze van benaderen van de clienten aan bod zullen  komen.  
 
 
4.8. Gebruik van informatie 
 

Uitdagingen 2019: Gebruik van informatie 
▪ De plan, do, check, act cyclus toepassen op de resultaten (notitie ‘Monitoren en sturen op 

prestaties van Eilandzorg’). 
▪ Client -ervaringsmeting nieuwe vorm i.s.m. Teamtaakhouders (TTH) en Cliëntenraad. 
▪ Volledig benutten ONS voor wat betreft informatie op geaggregeerd niveau (bv. 

ongeplande ziekenhuisopnames).  

 

Ontwikkelingen /resultaten 2019  
 
PDCA toepassen 
Naar aanleiding van de externe audit die in juni 2019 heeft plaatsgevonden en de inspectie die in 
februari een bezoek heeft gebracht is naar voren gekomen dat de PDCA-cyclus niet altijd volledig of 
op de juiste manier wordt toegepast. Eilandzorg meet veel, maar hoe gaan we om met de resultaten, 
hoe zetten we acties uit om tot verbetering te komen in de kwaliteit van zorg en welzijn. Om deze 
cyclus goed in de organisatie te implementeren hebben we het proces geëvalueerd. Dit hebben we 
gedaan met de coaches van Waardigheid & Trots. De PDCA -cyclus is een belangrijk onderdeel in het 
kwaliteitstraject, wat verder in 2020 wordt uitgerold in de organisatie. 
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Cliënt-ervaringsmeting 
In 2019 is de PREM-meting uitgezet in de Wijk. Deze meting meet de cliënttevredenheid en wordt 
jaarlijks afgenomen. Naast de standaard vragen zijn er vragen toegevoegd aangaande de mantelzorg, 
omdat we de betrokkenheid van onze mantelzorgers belangrijk vinden en we willen weten waarin 
we een verbeterslag kunnen maken.  
In het najaar 2019 staat het cliënttevredenheidsonderzoek Intramuraal gepland.  
De Cliëntenraad is betrokken bij de ontwikkeling van de vraagstellingen. Wat leeft er onder onze 
clienten, wat willen we graag weten. De thema’s maaltijd en inhuizing zijn hierbij naar voren 
gekomen en worden in het clienttevredenheidsonderzoek verwerkt. Op deze manier past het binnen 
de ontwikkelingen van de organisatie. 
 
ONS optimaal benutten 
Alle medewerkers zijn inmiddels ingewerkt in het digitale ONS systeem. Dit wordt regelmatig 
geüpdatet. Nieuwe ontwikkelingen worden geïmplementeerd in de organisatie. Het ONS is ook via de 
mobile telefoon beschikbaar, hierdoor kunnen medewerkers sneller bij de zorginformatie, zij hoeven 
niet achter een PC hiervoor te gaan zitten. Inmiddels zijn er handige tools in het systeem toegevoegd, 
waaronder o.a de kwaliteitsmonitor, op deze manier hebben medewerkers direct inzicht in  
bijvoorbeeld zorgleefplannen, incidenten meldingen enz.. om snel en efficiënt acties uit te kunnen 
zetten. 
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