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2. Inleiding 
 

Mooi traject naar verbetering en ontwikkeling 
Met het kwaliteitstraject Samen…vooruit van Waardigheid & Trots op Locatie heeft Eilandzorg van 
eind 2019 tot medio 2021 alle thema’s van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg doorlopen. In juli 
2021 is het traject afgerond met een positief resultaat.  
De veranderingsbereidheid en inzet van alle medewerkers is ook in tijden van Covid-19 groot 
geweest en het is goed te zien dat dit ook goede resultaten heeft opgeleverd. Ook is duidelijk 
geworden dat Eilandzorg een ambitieuze organisatie is, waar het streven naar meer 
persoonsgerichte en veilige zorg en ondersteuning centraal staan bij het continue verbeteren van 
werkwijzen en kwaliteit. Dit met het doel om de zorg voor, en het verblijf en wonen van cliënten, zo 
in te richten dat het zo optimaal mogelijk past bij de wens van de cliënt. 
In dit kwaliteitstraject heeft Eilandzorg o.a. gewerkt aan de aandachts- en verbeterpunten die uit het 
IGJ rapport van 2019 kwamen en de verbeteracties die hieruit volgenden in de externe audit van 
2020 en 2021. Daarnaast zijn er ontwikkelingen en verbeteringen op kwaliteitsgebied gerealiseerd, 
zoals: werken in kleinere teams, inzet verpleegkundige route, cliëntbespreking nieuwe stijl (dialoog 
binnen de teams), vernieuwde cliëntroute, contactverzorgenden in de regie, HR bouwstenen en 
teamontwikkeling. Het resultaat is dat wij de weg naar kwaliteitsverbetering gevonden hebben en 
we maken dit steeds meer zichtbaar.  
Deze kwaliteitsontwikkelingen worden voortgezet; het implementeren en borgen is een van de 
doelstellingen voor 2022. In het jaarplan 2022 “Verder bouwen aan een sterke basis” zijn ook de 
thema’s Innovatie, Familieparticipatie en Wet Zorg en Dwang opgenomen. Hiermee wil Eilandzorg in 
2022 een verdiepende kwaliteitsslag maken. 

 
 

De onderstaande documenten hebben de basis gelegd voor en/of zijn integraal onderdeel van het 
jaarplan 2022: 

- Contouren Strategisch meerjarenplan 2021-2025 

- Kaderbrief 2022 

- Begroting 2022 

- Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg 2021 en kwaliteitskader Wijkverpleging 
- Inkoopkader Zorgkantoor 

- Speerpunten jaardoelen teams 
- Scholingsplan 2022 

- Kwaliteitstraject Samen…vooruit (Waardigheid & Trots op Locatie) 

- Rapport Externe audit juli 2021 
 

Leeswijzer: 
Hoofdstuk 3 en 4: Overzicht van locaties, cliënten, diensten, medewerkers en samenwerkingspartners. 
Hoofdstuk 5, 6 en 7: Uitwerking jaarplan, gerelateerd aan thema’s van het Kwaliteitskader.   
Hoofdstuk 8: Doelen 2022  
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3. Eilandzorg in het kort 
 
Eilandzorg is een relatief kleine, maar brede, zorgorganisatie op Schouwen-Duiveland.  
Bij Eilandzorg werken we vanuit “de Bedoeling”. Wij hanteren 5 kernwaarden om tot “De Bedoeling” 
te komen: wederzijds respect, vertrouwen persoonlijke aandacht, deskundigheid en 
mantelzorgparticipatie.  
 

Kwaliteit van leven staat voorop. De cliënt in regie is het uitgangspunt, de zorg is aanvullend. 
Eilandzorg gaat uit van de eigen verantwoordelijkheid, wensen en mogelijkheden van de cliënt. 
Hierbij moeten we ons uiteraard houden aan wet- en regelgeving en rekening houden met de 
context waarin iemand woont en leeft.  
Deze cliëntgerichte aanpak is mogelijk omdat Eilandzorg werkt met deskundige en loyale 

medewerkers. Mensen met liefde voor het vak. Door de kleine zelfstandig werkende teams, zijn 

cliënten verzekerd van individuele aandacht.  

Gewoon, en heel persoonlijk. 
 

 

3.1 Onze locaties 
 
In Zierikzee levert Eilandzorg 24-uurszorg in locaties De Wieken en Mitt Hem. Hier wonen cliënten 
die afkomstig zijn van Schouwen-Duiveland, maar ook van ver daarbuiten.  

 

De Wieken 
Verpleeg- en verzorgingshuis, Kleinschalig wonen, Palliatieve zorg, Huren met Zorg, Wijkverpleging, 
Zorg vanuit WMO. 
- De Wieken is een gehuurde locatie van Woonzorg Nederland,  

en voldoet sinds de afronding van de renovatie in 2020 op dit  
moment aan de moderne eisen van deze tijd. Zo zijn er ruime  
badkamers en is het pand voorzien van domotica. 

- Als men kiest voor De Wieken, kiest men voor kleinschaligheid, 
gezelligheid én voor de locatie; De Wieken ligt middenin het  
centrum van Zierikzee.  

- Met Woonzorg zal regelmatig gemonitord worden in hoeverre de huisvesting blijft voldoen aan 
de huidige en toekomstige wensen van haar bewoners. 

 

Mitt Hem  
Huren met Zorg, Palliatieve Zorg, Wijkverpleging, Zorg vanuit WMO. 
- Locatie Mitt Hem wordt gehuurd van de Zeeuwse Woningcorporatie Zeeuwland. 
- Mitt Hem is een ruim appartementencomplex uit 2014 en ligt  

nabij het centrum, in een mooie groene omgeving.  
Het is ruim van opzet en de appartementen zijn geschikt voor  
bewoning door meerdere personen. 

- In samenspraak met Zeeuwland wordt bewaakt in hoeverre  
de huisvesting blijft voldoen aan de huidige en toekomstige  
wensen van haar bewoners. 

 
 

 

 



 

 5 
  

’t Nieuwe Vrije  
Huren met Zorg, Palliatieve Zorg, Wijkverpleging, Zorg 
vanuit WMO. 
- De bewoners van ’t Nieuwe Vrije huren hun 

appartement zelfstandig van Zeeuwland. 
- ’t Nieuwe Vrije is een modern en ruim 

appartementencomplex ook nabij het centrum van 
Zierikzee. 

- Hoewel door rechtstreekse huur een andere relatie ontstaat tussen huurder en verhuurder, is 
Eilandzorg vanuit de combinatie wonen met zorg door Eilandzorg, wel gesprekspartner. 

 

Aanleunwoningen de Wieken 
Eilandzorg heeft met Woonzorg Nederland toewijzingsafspraken voor de inhuizing van bewoners 
met een zorgvraag voor een deel van de aanleunwoningen.  
 

Wijk - en WMO 
Daarnaast levert Eilandzorg zorg in de wijken op Schouwen-Duiveland, en zijn er veel cliënten die 
huishoudelijke hulp en ondersteuning ontvangen vanuit de WMO. 
 

3.2 Onze organisatiestructuur 
 
Eilandzorg heeft een ‘platte’ organisatiestructuur; er is in 2016 gekozen om te werken met 
zelforganiserende teams. Deze teams (Psychogeriatrie (PG), Somatiek, Mitt Hem, Wijkverpleging en 
team WMO (Uitvoerend team Wet Maatschappelijke Ondersteuning) worden ondersteund door 
teamondersteuners en gefaciliteerd door de staf- en ondersteunende functies van het  
bedrijfsbureau. De managementlaag bestaat uit een manager zorg, een manager facilitaire zaken en 
de directeur/bestuurder.  
 

3.3 Onze directe samenwerkingspartners voor het primaire proces 
 
In de uitvoering van de zorg wordt nauw samengewerkt met collega organisatie Allévo. De 
behandelaren Specialist Ouderengeneeskunde (SO), logopedist, fysiotherapeut, ergotherapeut en 
psycholoog zijn allen in dienst van Allévo. Daarnaast levert ook Emergis- GGZ, een belangrijke 
bijdrage met een gedragsdeskundige.  
Eilandzorg neemt ook deel aan de diverse projectgroepen van Viazorg; een regionaal samenwerking- 
verband in de Zeeuwse zorg- en welzijnssector op het gebied van arbeidsmarktvraagstukken.  
Met twee andere zorgorganisaties (Cleijenborch en Schutse Zorg) vindt structureel overleg plaats op 
bestuurlijk niveau en andere beleidsterreinen, zoals kwaliteit. Agendapunten zijn o.a. samenwerking, 
wet- en regelgeving, schrijven van beleids- en kwaliteitsstukken, beroepsinformatie, gezamenlijke 
trainingen, etc.   
Voor onze cliëntonderzoeken hebben we sinds 1 januari 2021 bureau Qualiview, onderdeel van 
Qualizorg. De cliënten kunnen hun ervaringen met Eilandzorg ook delen op Zorgkaart Nederland. 
Sinds 2008 is Eilandzorg gecertificeerd door Certificatie in de Zorg. Dit keurmerk controleert ieder 
jaar, door middel van een externe audit, of de organisatie voldoet aan de NEN-en-ISO9001 
kwaliteitseisen die gesteld worden.  
Waardigheid &Trots op Locatie heeft eind 2019 samen met Eilandzorg een kwaliteitstraject ingezet. 
Tot eind 2021 wordt intensief samengewerkt op het gebied van kwaliteitseisen uit het 
Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Ontwikkelingen, implementaties en borging lopen door in 2022.  

 

https://www.eilandzorg.com/assets/cache/data/locaties/nieuwe-vrije/t-nieuwe-vrije-5-cr-940x420.jpg
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4. Eilandzorg in cijfers 2020 
 
Cliënten in zorg 
  62 cliënten met behandeling specialist ouderengeneeskunde vanuit de Wet Langdurige Zorg 

(WLZ) 
  22 cliënten met de huisarts als behandelaar vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ) 
105 cliënten in zorg thuis vanuit de Zorgverzekeringswet (ZVW) 
198 cliënten Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) 
 
 

Medewerkers en vrijwilligers 
279 medewerkers; 98,4 fte 
  36 stagiaires; niet in loondienst 
108 vrijwilligers 
 
 

Opbrengsten 
7,6 Miljoen euro zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning  90% 
0,4 subsidies          5% 
0,4 overige bedrijfsopbrengsten         5% 
 
Waarvan: 
5,1 Miljoen Wet Langdurige zorg      61% 
1,0 Miljoen Wijkverpleging       12 % 
0,6 Miljoen WMO          7 % 
0,1 Subsidies en overige opbrengsten       1 % 
0,8 Zorggerelateerde Coronacompensatie     10 % 
0,8 Overige, niet zorggerelateerde opbrengsten    10 % 
 
 

Kosten 
6,2 Personeelskosten       73% 
0,1 Afschrijvingen          2% 
2,0 Overige bedrijfskosten       23% 
0,1 Bedrijfsresultaat         2 % 
 
Zowel het weerstandsvermogen als de solvabiliteit liggen ruimschoots boven de grens die financieel 
als gezond genoemd kan worden. 
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5. Kwaliteit en Veiligheid 
 

5.1 Persoonsgerichte zorg en ondersteuning 
 

Cliëntroute 
De cliëntroute is een van de thema’s binnen het kwaliteitstraject Samen…Vooruit geweest, wat in 
2020/2021 vorm heeft gekregen. Het proces moest inzichtelijk maken wat er nodig is om een cliënt 
in te huizen en wie daarin allemaal een rol hebben te vervullen. 
In 2021 zijn veel uitgangspunten beschreven; de werkinstructies zijn in ontwikkeling. Dit geldt ook 
voor de processen Aanvang zorg en Voortgang zorg, deze worden vorm gegeven door de 
werkgroepen, bestaande uit medewerkers en de teamondersteuners van Somatiek en PG.  
Een goede start van de zorg voor onze cliënten begint bij een helder en duidelijk intakegesprek met 
cliënt en zijn of haar familie. Intake is een van de processen binnen de cliëntroute. Er worden 
wensen, behoeftes, mogelijkheden en verwachtingen met elkaar besproken. Eilandzorg biedt de 
cliënt veel mogelijkheden op het gebied van zorg, welzijn en wonen. Om dit goed in te richten voor 
de cliënt en de medewerker, is het belangrijk dat het intakeproces goed verloopt.  
Eind 2021 is een start gemaakt met de implementatie van de cliëntroute binnen de teams onder 
begeleiding van de coach van Waardigheid & Trots. De overige processen werving, aanmelding en 
beëindiging zorg worden verder ontwikkeld en geïmplementeerd in 2022. 
 
De contactverzorgende is het eerste aanspreekpunt en degene die in regie is voor de afstemming 
van de zorgafspraken met het team en cliënt/mantelzorger. De contactverzorgende heeft een 
belangrijke rol in de cliëntroute. Door een heldere rolbeschrijving, die in alle teams is 
geïntroduceerd, is er meer duidelijkheid over de rol en verantwoordelijkheid van de 
contactverzorgende ontstaan. Dit geeft aan de ene kant meer duidelijkheid bij de cliënten en 
mantelzorgers en aan de andere kant een ontwikkelperspectief aan de medewerkers.  
 
In 2022 wordt de cliëntroute geëvalueerd door de contactverzorgenden, met ondersteuning van de 
teamondersteuners. Ook middels de jaarlijkse cliënttevredenheidsonderzoeken worden onderdelen 
uit het proces uitgevraagd. De Cliëntenraad wordt geïnformeerd over de voortgang van de 
processen en heeft een actieve rol bij de uitvraag voor het cliëntonderzoek. Tevens zal de 
cliëntroute een van de thema’s zijn die tijdens de externe audit medio 2022 besproken zal worden. 

 

Cliëntbespreking  
De afdelingen Somatiek en Psychogeriatrie (PG) werken in kleine teams. Dit komt ten goede aan de 
persoonsgerichte zorg. Medewerkers kennen de cliënt beter, staan dichter bij de cliënt en de 
communicatielijnen binnen het team zijn korter. Dit resulteert in efficiënter werken, waardoor o.a. 
de cliëntbesprekingen op een andere manier ingericht zijn.  
Met de teamondersteuners is in 2021 gewerkt aan de cliëntbespreking “Nieuwe Stijl”. Het doel is 
afstemming over de zorg door het voeren van de dialoog met verschillende zorgprofessionals die 
betrokken zijn bij de cliënt. De zorg- en begeleidingsbehoeften van de cliënt vormen het 
uitgangspunt.  
De contactverzorgenden bereiden i.s.m. de teamondersteuner de cliëntbesprekingen voor.  
Tijdens deze besprekingen komen o.a. risicosignalering m.b.t. medicatieveiligheid, Melding 
Incidenten Cliënten (MIC) en valpreventie aan bod. Door structureel overleg en evaluatiemomenten 
kan er gerapporteerd worden op doelen en kunnen er duidelijke afspraken worden gemaakt die 
verwerkt worden in het zorgleefplan. Hierdoor krijgt het cliëntdossier meer inhoud en is er zicht op 
wensen van en de nodige zorg voor de cliënt.  
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De medewerker welzijn voert gesprekken met (nieuwe) cliënten. Zij zet het “levensboek” (de 
voorgeschiedenis van de cliënt) in als instrument om de cliënt beter te leren kennen, de zorg en 
ondersteuning beter aan te laten sluiten op de persoonlijke behoefte van de cliënt en om 
welzijnsdoelen te kunnen stellen, die passen bij wie de cliënt is en wat hij/zij graag doet.  
Deze informatie wordt in het zorgleefplan verwerkt, zodat dit ook meegenomen kan worden bij de 
cliëntbespreking Nieuwe Stijl. Op deze manier kunnen we de connectie maken tussen zorg en 
welzijn. De cliëntbespreking Nieuwe Stijl wordt geëvalueerd met de teams en teamondersteuners in 
het kader van leren en verbeteren. Tevens is het een van de thema’s die besproken zal worden 
tijdens de externe audit medio 2022.  
 

Zorgassistenten 
De zorgassistenten worden optimaal ingezet op de huiskamers om de extra aandacht te geven aan 
de cliënten en toezicht te houden. Cliënten doen meer mee met dagelijkse bezigheden, er zijn meer 
activiteiten mogelijk. De inzet van zorgassistenten is in 2021 uitgebreid naar 4 diensten, waardoor zij 
de zorgmedewerkers konden ontlasten door ook lichte ADL werkzaamheden uit te voeren. Hierdoor 
hebben de zorgmedewerkers meer tijd en ruimte voor hun zorgtaken rondom de cliënt. Zowel de 
cliënt als de zorgmedewerker ervaart hierdoor meer rust en regelmaat. In 2022 kan dit worden 
voortgezet, mede door uitbreiding van 14,5 uur per week. 
 

Palliatieve Zorg 
In 2020/2021 was de bedoeling dat een verpleegkundige zou starten met de opleiding palliatief 
verpleegkundige (opleiding voor de begeleiding van cliënten wanneer genezing niet meer mogelijk 
is), via het lerend netwerk Zeeuwse Zorgschakels. Helaas heeft dit door corona geen doorgang 
kunnen vinden. Evenals de training palliatieve zorg, die gepland stond voor de verpleegkundigen 
Individuele Gezondheidszorg (hierna IG’ers). 
 
In 2022 zal er opnieuw aandacht zijn voor palliatieve zorg door het opleiden van een palliatief 
verpleegkundige. Ook de IG’ers gaan de palliatieve training volgen, zodat zij als aandachtsvelders het 
thema palliatieve zorg verder kunnen uitdragen binnen de teams. Hiervoor zal een werkgroep 
opgericht worden, met van elke locatie (De Wieken, Wijk en Mitt Hem) iemand die aansluit om 
palliatieve zorg te bepreken en door te vertalen naar de afdelingen.   
 
 

5.2 Wonen en Welzijn   
 

Activiteiten /vrijwilligers 
Welzijn is tijdens de coronaperiode op andere wijze ingericht; de activiteiten hebben in aangepaste 
vorm plaatsgevonden. De winst die deze periode heeft opgeleverd, is dat de activiteitenbegeleiders 
individueel bij cliënten zijn geweest en daarmee meer en beter in beeld hebben gekregen waar elke 
cliënt behoefte aan heeft. Eilandzorg biedt vele activiteiten die bijdragen aan het welzijn van onze 
cliënten. Tijdens de speciale koffietafelgesprekken worden activiteiten besproken en is er ruimte om 
nieuwe ideeën aan te dragen.  
 
Op het gebied van welzijn en in het belang van de vitaliteit van cliënten willen we voor iedere cliënt 
een beweegplan maken. Om dit ten uitvoer te brengen worden de zorgassistenten getraind in 
bewegen en passende activiteiten, zodat zij ingezet kunnen worden om dit samen met de cliënten te 
gaan doen. Dit is meegenomen in het scholingsplan 2022. Ook worden de bestaande 
beweegactiviteiten blijvend aangeboden en uitgebreid (Zwementie, dans, gym, etc.). 
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Elke week verschijnt de activiteitenkalender. Dit biedt een overzicht van een divers aanbod van 
welzijnsactiviteiten, waarbij de cliënten zelf kunnen bepalen waarbij zij aan willen sluiten. Extra 
aandacht wordt besteed aan speciale dagen, zoals Pasen, Koningsdag, Kerst enz. Ook wordt hierbij 
gedacht aan de aankleding van het gebouw. Cliënten worden op deze manier meegenomen in de 
actualiteiten en de seizoenen. 
 
Inmiddels is er ook een commissie Welzijn gevormd. Zij hebben structureel welzijnsoverleg. 
De commissie Welzijn bestaat uit de activiteitenbegeleiders, een gastvrouw en zorgmedewerkers (1 
van Somatiek en 1 van de PG afdeling).  
 
Uitdaging voor 2022 is om een maatschappelijke buurtfunctie te vervullen door te participeren in en 
het organiseren van (preventie)-activiteiten, zoals bewegen en valpreventie, in ontmoetingsruimten 
van bestaande locaties. 
 
Onze vrijwilligers bieden de nodige ondersteuning om activiteiten georganiseerd te krijgen. 
Vrijwilligers zien en spreken onze cliënten en weten welke wensen er zijn voor activiteiten, zowel bij 
de individuele cliënt als in geroepsverband. Hierdoor kunnen we vanuit de wens/vraag van de cliënt,  
zorg en welzijn beter op elkaar aan laten sluiten. Deze ontwikkeling zetten we door in 2022.  
Dit thema komt ook terug in het vormen van de levensboeken (voorgeschiedenis van de cliënt), 
tijdens de cliëntbesprekingen en evaluaties. 
 

Gastvrouwen 
Onze gastvrouwen leveren een waardevolle bijdrage aan het welzijn van onze cliënten. Een praatje 
maken, extra aandacht geven, gezelligheid creëren in het restaurant, een heerlijk ontbijt verzorgen… 
het wordt erg gewaardeerd door onze cliënten.  
Doordat de rol van de gastvrouwen de afgelopen jaren is veranderd (in verantwoordelijkheden, het  
takenpakket en het werken in een zelforganiserend team) ervaarden zij hoge werkdruk. Om die 
reden is er in 2021 extra personeel ingezet op de piekmomenten. Hierdoor konden zij beter inspelen 
op de vragen en wensen van de cliënten en is de werkdruk verlaagd. In 2022 zal dit worden 
voortgezet. 
 
Door de toename van zorgzwaarte hebben de gastvrouwen, maar ook de medewerkers 
huishoudelijk dienst, handvatten nodig gehad om te leren omgaan met onbegrepen gedrag en 
signalering. Hiervoor hebben zij eind 2021 scholing gevolgd.  
In 2022 zal voor de gastvrouwen en huishoudelijke dienst scholing aangeboden worden betreffende 
gastvrijheid en samenwerking. Dit om o.a. de sfeer in het restaurant te optimaliseren en met zorg, 
welzijn en facilitair medewerkers een goede samenwerking te creëren. Dit komt ten goede aan de 
zorg voor onze cliënt. 
 

Gastvrijheid   
De receptie is onderdeel van ons gastvrijheidsconcept. Zij ontvangen bezoekers en zijn een 
vraagbaak voor medewerkers, cliënten en familie. De receptie is 7 dagen per week bezet. Hierdoor 
kunnen zij de nodige ondersteuning bieden aan de zorgmedewerkers, denk hierbij aan telefoon 
aannemen, informatie verwerken, collega’s bellen, uitwerken van administratie en documenten, het 
ontvangen van leveranciers en het aannemen van boodschappen/pakketten etc. Dit geeft de 
zorgmedewerkers meer tijd en ruimte binnen hun werkzaamheden, zodat zij de nodige zorg en 
aandacht kunnen geven aan de cliënt. Aan de medewerkers receptie wordt in 2022 de scholing 
gastvrijheid en samenwerking aangeboden om de deskundigheid te bevorderen.  
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“Samenspel”  
Samen dingen doen, ondernemen en een praatje maken is ontzettend belangrijk voor het welzijn 
van onze cliënten, maar ook voor mantelzorgers/ familie. 
Betrokkenheid van mantelzorgers krijgt een vaste plek binnen de nieuwe cliëntroute in het proces 
Intake. Middels huisbezoeken, die in 2022 worden opgepakt door de contactverzorgenden, kunnen 
we kennismaken met de cliënt en de mantelzorgers in de thuissituatie, en ontdekken hoe we de 
cliënt een zo goed mogelijk verblijf kunnen bieden binnen Eilandzorg. In dit intakegesprek worden 
de mogelijkheden, verwachtingen en behoeftes met elkaar besproken. Hiervoor zal ook een 
informatiebrochure ontwikkeld worden. Zo kunnen mantelzorgers een actieve rol (blijven) vervullen 
rondom de zorg en welzijn van hun naasten, binnen de grenzen van hun mogelijkheden. Tijdens de 
cliëntbesprekingen komt mantelzorgparticipatie vast op de agenda te staan. 
 
In 2022 willen we bestaande en nieuwe activiteiten waarin “samen” centraal staat, voortzetten en 
uitbreiden. De maandelijkse maaltijd voor in- en omwonenden, familie en mantelzorgers is een mooi 
en succesvol voorbeeld van “samen” activiteiten ondernemen. Ook worden mantelzorg- 
bijeenkomsten (her)opgestart voor mantelzorgers, cliënten en zorgmedewerkers. 
 

Binnentuin 
Voor onze PG cliënten is er in 2021 gewerkt aan het herinrichten van de balkons op de afdelingen, 
zodat zij ook een buitenruimte tot hun beschikking hebben. De balkons zijn ingericht met o.a. 
graszoden, meubilair en aankleding. Om met de PG cliënten meer mogelijkheden te hebben buiten 
te recreëren in een veilige “afgeschermde” buitenruimte, worden in 2022 de mogelijkheden 
bekeken voor renovatie van de binnentuin in overleg met de verhuurder Woonzorg Nederland. 
Onderzocht wordt onder meer hoe de cliënten zelfstandig via het restaurant naar de binnentuin 
kunnen gaan, en op welke wijze de tuin ingericht moet worden. Samen met cliënten en 
medewerkers worden de wensen, ideeën en de eerste ontwerpen besproken, met als doel dit in 
2022 tot uitvoer te brengen. 
 
 

5.3  Veiligheid  
 

Wet Zorg en Dwang 
De Wet Zorg en Dwang (hierna WZD) is per 1 januari 2020 van kracht. Het uitgangspunt bij deze wet 
is dat er in principe geen dwang- en drangmiddelen gebruikt worden, tenzij….  
Het is belangrijk om met elkaar de dialoog te voeren over wat deze wet inhoud en wat het betekent 
voor onze cliënten. In 2021 zijn de benodigde documenten, informatie en E-learning uitgezet onder 
de medewerkers. In het najaar van 2021 is er een start gemaakt met implementatie in de teams 
onder begeleiding van de coach vanuit het kwaliteitstraject Samen…Vooruit. Dit zal in 2022 worden 
voortgezet. 
 
Om de Wet Zorg en Dwang binnen de teams goed te implementeren is er binnen het 
verpleegkundige team een aandachtsvelder WZD aangesteld. Samen met de kwaliteitsmedewerker 
heeft zij de rol om kennis over te dragen en collega’s te coachen on the job, zodat de daadwerkelijke 
implementatie van de WZD ook plaatsvindt.  
Het vergroten van bewustzijn over onvrijwillige zorg, het ondersteunen bij de vertaling van de WZD 
naar concrete acties/ doelen in het zorgleefplan, het signaleren van dilemma’s en het adviseren over 
hoe hier mee om te gaan is in grote lijnen de rol van de aandachtsvelder en kwaliteitsmedewerker. 
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Wanneer het bewustzijn van medewerkers over de inzet van WZD verhoogt, dan heeft dit directe 
impact op de (veiligheid van) cliënten. 
Tijdens de cliëntbesprekingen wordt de WZD besproken met cliënt, specialist ouderengeneeskunde 
(SO) en contactverzorgende. De ingezette maatregelen worden geëvalueerd volgens het WZD-
stappenplan en gerapporteerd in het zorgleefplan.   
 
In de WZD zijn de rechten van de cliënten die met onvrijwillige zorg te maken krijgen beter 
beschermd. Cliënten en/of vertegenwoordigers kunnen, op het moment dat zij onvrede hierover 
ervaren, contact opnemen met een cliëntenvertrouwenspersoon. De cliëntenvertrouwenspersoon is 
er voor de cliënt, voor het familielid en/of de wettelijk vertegenwoordiger. De cliënt heeft recht op 
ondersteuning bij vragen en klachten over onvrijwillige zorg. De cliëntenvertrouwenspersoon 
luistert, ondersteunt bij een oplossing of bij bijv. het indienen van een klacht. Inmiddels is de Cliënt 
Vertrouwenspersoon (CVP) geïntroduceerd bij de cliëntenraad van Eilandzorg. Zij is als 
cliëntenvertrouwenspersoon WZD werkzaam voor het Landelijk Steunpunt Medezeggenschap (LSR) 
en is volledig onafhankelijk van Eilandzorg. Zij zal minimaal 4x per jaar de organisatie bezoeken, 
gesprekken voeren met medewerkers, het MT, de SOG en met onze cliënten en mantelzorgers.  
 

Leefcirkels  
Binnen Eilandzorg Locatie de Wieken wonen op het moment van schrijven 14 bewoners, die vallen 
onder de Wet Zorg en Dwang, op een gesloten afdeling. Binnen de visie van Eilandzorg (De 
Bedoeling) is de cliënt in regie. We gaan uit van de eigen verantwoordelijkheid, wensen en 
mogelijkheden van de cliënt. Dit is de reden waarom Eilandzorg in 2020 (na de renovatie) de 
leefcirkels in zou zetten. Het uitgangspunt is, in navolging van de Wet Zorg en Dwang “Deuren open, 
tenzij….” Hierdoor krijgt de huidige groep PG-cliënten meer bewegingsvrijheid. Gezien de Covid-
periode hebben wij in 2020/2021 de leefcirkels nog niet volledig in kunnen zetten voor al onze 
cliënten. Wel zijn er een aantal pilots gedraaid en die zijn goed verlopen.  
Er is een plan van aanpak opgesteld voor de implementatie van leefcirkels op de afdelingen / met de 
teams die begin 2022 (afhankelijk van de situatie rondom Covid), uitgerold gaat worden. De 
projectleider Zorgvernieuwing begeleidt dit. De Wet Zorg en Dwang wordt hierin meegenomen.  
 
Om de leefcirkels in De Wieken uit te kunnen zetten, moest de locatie omgezet worden naar 
accommodatie. Hierdoor kunnen cliënten blijven wonen in hun appartement, ook als blijkt dat cliënt 
gaandeweg onder art. 21* komt te vallen. De cliënten zijn inmiddels hierop gescreend.  
Cliënten hoeven dan niet meer intern te verhuizen. Dit geeft meer rust, veiligheid, en geborgenheid 
voor zowel cliënt als familie, maar ook voor de medewerkers. Locatie De Wieken staat sinds oktober 
2021 geregistreerd als accommodatie.  
 
* = Het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) geeft een besluit tot opname en verblijf af (Art.21 WZD), als de 
cliënt tijdens een gesprek geen blijk geeft van de nodige bereidheid tot (voortzetting van ) opname en verblijf in 
een accommodatie, maar zich daartegen ook niet verzet. 

 

Medicatieveiligheid  
Medicatieveiligheid blijft een aandachtspunt. Het is een breed onderwerp waarbij op diverse vlakken 
kwaliteitsverbetering te behalen valt. Denk hierbij onder andere aan het verbeteren van procedures 
rondom incidentenmeldingen.  
Om medicatieveiligheid verder te optimaliseren en te borgen, is in 2021 een samenwerking gestart 
in de wijk met NCare. In 2022 zal dit ook intramuraal worden ingezet. NCare is een systeem dat vast 
legt wie, wanneer, welke medicatie aan welke cliënt toedient en maakt het werk van de 
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zorgverleners eenvoudiger en controleerbaar. Het bewaakt ook vergeten toedieningen. Eind 2021 is 
het digitaal aftekenen een feit. Dit verhoogt de kwaliteit van de zorg.  
In 2022 wordt het digitaal aftekenen geëvalueerd en middels de meldingen incidenten kan er 
gemonitord worden hoe NCare de medicatieveiligheid verder optimaliseert. In 2022 wordt 
structureel MIC op de agenda gezet van de teamoverleggen, zodat afspraken gemaakt kunnen 
worden hoe om te gaan met gemelde incidenten. De teamondersteuners begeleiden de dialoog in 
de teams, om de zorgmedewerkers met elkaar te laten afstemmen en input te leveren voor 
verbeteringen. 
 

 

5.4 Leren en werken aan kwaliteit  
 

Organisatie in ontwikkeling  
Eilandzorg biedt in 2022 diverse scholingen, trainingen en klinische lessen aan in het kader van 
kwaliteitsverbetering en continue verbeteren/opleiden. Zo blijft werken in de zorg voor 
medewerkers interessant . 
 

• Verpleegkundigen: 
Om onze verpleegkundigen nog beter in hun rol te zetten rondom kwaliteit van zorg, start eind 2021 
Deskundigheidsbevordering: een leertraject kwaliteitsverpleegkundige voor intra-en extramurale 
verpleegkundige via Waardigheid en Trost op Locatie. Dit loopt door in 2022. 
 

• (Wijk-)verpleegkundige : 
Opzetten van Intervisie (wijk-)verpleegkundigen (extramuraal en intramuraal), uitwerking door 
teamondersteuning. Onze (wijk-)verpleegkundigen werken vooral solistisch. Om leren te reflecteren 
en het ontwikkelen van een eenduidige visie op zorgverlening, is structureel ontwikkelen van 
intervisie een werkbare methode. In 2022 wordt d.m.v. het leertraject een eerste start gemaakt. 
Daarna kan intervisie structureel opgezet en geborgd worden. 
 

• Teamondersteuners : 
De teamondersteuners hebben een solistische functie. Gedurende het kwaliteitstraject is meer  
helder geworden wat hun rol moet zijn om de teams optimaal te laten functioneren. In 2021 is er  
om die reden een rolbeschrijving gemaakt. In 2021-2022 wordt intervisie ingezet om zich te  
profileren in die rol. 
 

• Facilitaire dienst (Receptie, Gastvrouwen, Huishoudelijke Dienst) : 
Cliënten van Eilandzorg voelen zich gastvrij in hun eigen woonomgeving.  Dit is een beleving, een 
gevoel.  Van medewerkers vraagt dit zich in te leven in de doelgroep. Daarom worden in 2022 
klinische lessen gegeven m.b.t. verdiepen van kennis in dementie.  Ook wordt er basisvorming 
gastvrijheid (denk vanuit ervaring cliënt, persoonlijke aandacht, omgaan met onbegrepen gedrag en 
feedback en leren) en samenwerking facilitaire teams georganiseerd. 
 

• Palliatief : 
Cliënten en mantelzorgers die te maken krijgen met palliatieve zorg, hebben vaak specifieke 
zorgbehoeften en behoefte aan informatie en begeleiding. Het is van belang dat medewerkers hier 
kennis van hebben. Daarom wordt geïnvesteerd in deskundigheidsbevordering, zowel intra- en 
extramuraal. 
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• Overige scholingen: 
Voor de roosteraars van de teams wordt deskundigheidsbevordering Roosteren en plannen ingezet. 
Maandelijkse worden er klinische lessen georganiseerd, gekoppeld aan diverse thema’s zoals Wet 
Zorg en Dwang, medicatie, arbo, palliatief hygiëne -infectiepreventie, etc. Extra aandacht door bijv. 
“De week van….” 
Medewerkers van de Wieken worden meegenomen in het traject leefcirkels en het principe “Deuren 
open, tenzij…” 
Zorgassistenten trainen in bewegen en passende activiteiten, zodat zij ingezet kunnen worden voor 
de uitvoering van de beweegplannen voor de  cliënten. 

 

Gekwalificeerd personeel 
Om overzicht te hebben in de kwaliteiten van medewerkers zullen bij in dienst treding bij  
Eilandzorg, alle certificaten/diploma’s van een medewerker vastgelegd worden in een digitaal 
systeem. Ook wordt een verbinding gemaakt met het leerplan (e-learningssysteem voor 
medewerkers), zodat goed overzicht is rondom (nog te verwerven) kennis en vaardigheden. 
In 2022 wordt een overzicht samengesteld waarop inzichtelijk is wat (verplichte) scholing is, hoe je 
bekwaam wordt/blijft en bevoegd bent/blijft voor het verrichten van de voorbehouden-en overige 
handelingen volgens de Wet BIG.   
Met medewerkers die een training / scholing willen gaan volgen, wordt een opleidingsplan gemaakt 
(o.a. wat wil je bereiken met de training/scholing die je volgt binnen de organisatie. Op welke wijze 
kennisoverdracht, bijv. middels klinische les, of individueel uitleg geven aan collega’s). 
Voor scholingen wordt extra ingezet op samenwerking in de regio door onder meer samenwerking in 
de regio via Viazorg. De opleidingscoördinator vervult hier een belangrijke rol in. 
 

Arbo  
Het arbobeleid wordt in 2022 verder opgezet en doorontwikkeld. Dit willen we doen door middel 
van het preventief monitoren van medewerkers en inzet van middelen en trainingen om 
ziekteverzuim te verlagen en te voorkomen. Belangrijk hierbij is de implementatie van de Arbo check 
voor alle teams en het trainen en inzetten van een ergocoach (per team). Voor de huishoudelijke 
dienst komt er meer aandacht voor houding en de fysieke belasting die het werk met zich 
meebrengt. Zo wordt geïnvesteerd in de aanschaf van een zuigschrobmachine voor de locaties. 
 

Arbeidsmarkt 
Naast reguliere opleidingstrajecten worden in 2022 scholingen aangeboden voor zij-instromers en  

belangstellenden met andere diploma’s als oplossing voor de arbeidsmarktproblematiek en het 

binden van mensen. Dit in samenwerking met andere organisaties. 

Leerlingen zijn de potentiele zorgmedewerkers van de toekomst; de kweekvijver. Het bieden van 

opleidingsplekken, goede begeleiding en werkomstandigheden zorgen ervoor dat leerlingen 

bekwaam worden en hun diploma halen. En ook dat zij een binding met de organisatie hebben. Uit 

de praktijk blijkt dat een goede opleidingstijd zorgt voor binding en vaste dienstverbanden na 

diplomering. In 2022 worden nieuwe ideeën onderzocht en uitgewerkt, zoals bijv. een afdelingsgang 

laten runnen door leerlingen, om meer uitdaging in het leren / werken te creëren. 

Digitalisering op de werkvloer 
Voor een efficiëntere manier van werken, snellere informatieverwerking, minder foutgevoeligheid 
en inhoudelijk goede rapportages, willen we inzetten op digitalisering op de werkvloer. Dit houdt in 
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dat de zorgmedewerkers intramuraal, middels hun werktelefoon, direct de mogelijkheid hebben te 
rapporteren, medicatie digitaal af te tekenen en belangrijke informatie te verwerken  
wanneer zij nog bij de cliënt zijn. Dit hoeft dan niet meer te gebeuren na de zorgrondes, of tussen de 
bedrijven door. Hierdoor komt er aan het eind van een werkdag/dienst, ruimte vrij voor een 
“warme” overdracht aan de collega die de dienst overneemt. 

 

Verpleegkundige route 
Medio 2019 hebben verpleegkundigen in locatie De Wieken aangegeven dat ze vanuit hun expertise 
meer willen en kunnen betekenen voor de kwaliteit van zorg. Vervolgens is in 2021 gestart binnen 
De Wieken met een verpleegkundige route. Door structurele aanwezigheid (7-23 uur) van 
verpleegkundigen als professional op de werkvloer, die zowel de cliënten van afdeling PG als van 
Somatiek kent, en op consultatiebasis beschikbaar is voor collega-zorgmedewerkers en paramedici, 
borgen zij mede de kwaliteit van zorg. 
 
Gebleken is dat de inzet van de verpleegkundige route meer rust geeft op de afdelingen. 
Zorgmedewerkers ervaren minder stress, bijv. wanneer er onverwacht iets gebeurd, omdat een 
verpleegkundige op dat moment bereikbaar en inzetbaar is om te ondersteunen. De tijd en ruimte 
die de zorgmedewerkers nodig hebben voor de zorg voor de cliënten is hierdoor beter in balans.  
 
In 2022 wordt de verpleegkundige route doorontwikkeld. Te denken valt aan aandachtsvelders 

binnen het verpleegkundige-team (bijv. op het gebied van WZD, hygiëne en-infectiepreventie, 

medicatie, etc.). Daarnaast vervolgen zij het deskundigheidsbevorderingstraject tot 

kwaliteitsverpleegkundige, wat sinds 2021 via Waardigheid en Trots op Locatie is ingezet. 

 

HIC (Hygiëne en- infectiepreventie Commissie) 
In 2020 is de Hygiëne en- infectiepreventie Commissie opgezet. Tijdens de coronaperiode is 
gebleken dat de commissie ondersteunend is aan de zorgmedewerkers, o.a. door de 7-daagse 
bereikbaarheid (door aanwezigheid dan wel telefonisch) voor vragen. In 2021 is er structureel 
overleg; de commissie komt 1x per 6 weken bij elkaar. In de commissie zitten: manager Zorg, 
kwaliteitsmedewerker, wijkverpleegkundige, verpleegkundige intramuraal, zorgmedewerker Mitt 
Hem en een praktijkbegeleider. In 2022 zal ook de SOG aansluiten wanneer bepaalde thema’s aan 
bod komen, zoals infectiepreventie. 2x per jaar wordt een afvaardiging van de GGD uitgenodigd. 
Doordat de commissie processen, protocollen en beleid met elkaar bespreekt en daar eenduidigheid 
in creëert; schept dit duidelijkheid en overzicht voor medewerkers. In 2022 wil de commissie ook 
thematisch te werk gaan. Items als medicatie, hygiëne, infectiepreventie, WZD, Persoonlijke 
Beschermingsmiddelen (PBM)en protocollen als het hitteprotocol en kledingreglement zullen onder 
de aandacht gebracht worden in themaweken. 
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6. Tevredenheid  
 

Cliënttevredenheid 
Eilandzorg meet de cliënttevredenheid op diverse manieren. Jaarlijks wordt het cliënttevredenheids- 
onderzoek afgenomen onder de cliënten Intramuraal, Wijk en WMO. Dit wordt door Qualiview, 
onderdeel van bureau Qualizorg* verzorgd. Uitkomsten van het onderzoek (waaronder de NPS-score 
en de verbeterpunten) worden besproken met het MT en de teams. Verbeterpunten worden 
uitgezet met de teams en teamondersteuners. Resultaten uit de evaluaties worden besproken met 
MT, cliëntenraad, OR en Commissie Kwaliteit & Veiligheid als onderdeel van de beleidscyclus. 
Cliënten of diens vertegenwoordigers kunnen hun tevredenheid ook kenbaar maken middels 
Zorgkaart Nederland, tijdens evaluatiegesprekken met contactverzorgenden en bij nazorg 
gesprekken.  

 
*Qualizorg is gespecialiseerd in het verzamelen, beheren en inzichtelijk maken van kwaliteitsindicatoren in de 
gezondheidszorg. Vanuit die gedachte dat de cliënt hierbij centraal moet staan heeft Qualizorg het product Qualiview 
ontwikkeld. 

 

Medewerkerstevredenheid  
Medewerkerstevredenheid wordt eens in de twee jaar uitgezet onder alle medewerkers van 
Eilandzorg, middels ”Kijk op mijn medewerker”, van de brancheorganisatie Actiz. De resultaten 
worden geëvalueerd, en verbetermaatregelen worden besproken en vastgesteld met de diverse 
stakeholders. Bij medewerkers worden (naast het tevredenheidsonderzoek) op diverse momenten 
de werkzaamheden geëvalueerd, zoals tijdens voortgangsgesprekken, teamoverleggen en eventueel 
in exitgesprekken. 
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7. Randvoorwaarden 
 

7.1  Leiderschap, governance en management  
 

Missie, visie  
Door duidelijkheid te creëren over de betekenis van missie, visie en ambitie van Eilandzorg en door 
duidelijke afspraken te maken over de daarbij behorende verantwoordelijkheden, teamtaken en 
kaders wordt de zelforganisatie van teams versterkt. In 2020 heeft het projectteam een 
uitgangspunten-document opgesteld waarin de kernwaarden en de visie op zelforganisatie 
uitgewerkt staat. Dit dient als toetssteen voor de te ondernemen activiteiten. Het accent bij 
zelforganisatie ligt hierbij op de directe zorgverlening. In 2022 wordt nader verkend waar de overige 
taken het beste kunnen worden ondergebracht. In 2021 heeft het projeccteam, in samenwerking 
met teamondersteuners en zorgmedewerkers een start gemaakt met de uitwerking van de 
cliëntroute, de vormgeving van de cliëntbespreking  en de HR strategie en van daaruit ontwikkelde  
bouwstenen. In 2022 wordt dit verder uitgerold, geïmplementeerd binnen de organisatie. 
 

7.2 Personeelssamenstelling 
 

HR Proces 
Een goed ingericht HR-proces zorgt voor een duurzaam personeelsbeleid ten behoeve van een vitale 
organisatie. Voor Eilandzorg is het belangrijk dat de zelfstandige teams de nodige ondersteuning 
krijgen, waardoor deze minder belast worden en er meer ruimte ontstaat voor aandacht voor de 
cliënt. Vanuit het kwaliteitstraject Samen…Vooruit is er in de periode 2020 - 2021 gewerkt aan de 
verbetering van het HR proces. Inmiddels is er een strategisch HR-beleidsplan geschreven. Met dit 
beleidsplan wordt de koers bepaald voor een organisatie waar professionele, vitale en betrokken 
medewerkers werken, die klaarstaan voor hun cliënten, plezier in hun werk blijven beleven en die 
het als hun missie zien om zich hiervoor maximaal in te zetten. Dit beleidsplan is de onderlegger 
voor de negen bouwstenen die vallen onder de drie categorieën: 
- Instroom: middels werving- en selectie de meest geschikte kandidaat vinden. 
- Doorstroom: het behouden en ontwikkelen van medewerkers binnen de organisatie. 
- Uitstroom: het om verschillende redenen beëindigen van het dienstverband . 

 
De ontwikkeling, implementatie en evaluatie wordt in 2022 voortgezet. De teamondersteuners 
spelen hierbij een belangrijke rol binnen de teams. 
 

Bouwstenen  
De medewerkers beschikken tijdens hun werkzame leven over uitvoerbare en realiseerbare 
arbeidsmogelijkheden met behoud van hun gezondheid en welzijn, zodat zij “fit” zijn en blijven 
gedurende hun hele arbeidsleven. Eilandzorg helpt hen hierbij door optimaal te faciliteren, te 
stimuleren en te ondersteunen. Dit door een plezierige werkomgeving en een open en aantrekkelijk 
werkgeverschap aan te bieden zolang zij bij Eilandzorg werken. Denk hierbij aan bijvoorbeeld 
opleiding en trainingen gericht op vitaliteit en werk, goede arbeidsvoorwaarden en 
arbeidsomstandigheden. De middelen hiervoor komen tot uiting in de bouwstenen.  
 
De 3 bouwstenen voor Instroom zijn: werving & selectie, introductie en arbeidsvoorwaarden.  
Voor Doorstroom zijn dat er 4: werkgeluk/vitaliteit, loopbaanontwikkeling, voortgangsgesprekken en 
ziekteverzuim. En voor Uitstroom zijn de 2 bouwstenen: exitgesprekken en nazorg. 
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De bouwstenen introductie, voortgangsgesprekken en werving & selectie zijn in 2021 beschreven.  
Met de voortgangsgesprekken is een start gemaakt door de managers en bestuurder. Werving en 
selectie wordt binnen de teams verder ontwikkeld op teamniveau en introductie wordt 
geïmplementeerd in 2022. De andere bouwstenen zullen door HR medewerker en manager Zorg 
worden doorontwikkeld en beschreven, zodat dit in 2022 in de teams geïmplementeerd kan worden.  
 

“Binnen het thema goed werkgeverschap” 

Bouwsteen Arbeidsvoorwaarden:  
* Andere mogelijkheden van secundaire voorwaarden onderzoeken, bijvoorbeeld korting op sport.  

* Balans in budget / verlof sparen. 

Bouwsteen Loopbaanontwikkeling:  
* Voortgangsgesprekken verder ontwikkelen, het in gesprek gaan met medewerkers. 

* Loopbaantrajecten (CAO, sparen uren eerder stoppen). 

* Studie, E-learning, (verplichte) scholing en workshops actief aanbieden (volgens scholingsplan). 

 

Bouwsteen Vitaliteit: 
* Structureel vitaliteit/werkgeluk (maandelijks) onder de aandacht brengen d.m.v. het belichten van    

   diverse thema’s, zoals bewegen, mindfulness, roken, werk-privé balans, etc. 

* Arbobeleid, gezond roosteren. 

* Teambuildingsmomenten per team organiseren. 

 

Bouwstenen Introductie / Werving&Selectie: 
* Inwerktraject verbeteren, inwerkprogramma en checklist optimaliseren en implementeren,  

   medewerker een warm welkom heten, doen waar we voor staan. 

* Structurele inloopochtenden organiseren voor belangstellende medewerkers. 

 

Teamontwikkeling 
Manager Zorg en medewerker HR hebben de Team-ontwikkelfases in kaart gebracht. Hierin wordt 
aangegeven onder elke bouwsteen (o.a. ziekteverzuim, Werving&Selectie, introductie, etc.) hoe een 
team zich daarin kan ontwikkelen. Het laat zien in welke fase een team zit, zodat ook de juiste 
ondersteuning geboden kan worden vanuit de diverse disciplines binnen de organisatie.  
Om dit te evalueren is in 2021 de Teambarometer ingezet, de uitkomst was divers. Om die reden 
wordt in 2022 de teambarometer nogmaals ingezet (met aanpassingen in de vraagstelling, zodat 
deze beter toepasbaar wordt voor de teams). 

 

Deltaplan 
Eilandzorg neemt deel aan het Deltaplan arbeidsmarkt. Dit is een samenwerking tussen Zeeuwse 
zorg- en welzijnsorganisaties en Viazorg, met als doel diverse HR- vraagstukken aan te pakken zoals 
een tekort aan zorgpersoneel, frictie in functies, ziekteverzuim en werkdruk. We werken als 
zorgorganisaties regionaal samen op diverse gebieden. Er zijn 4 speerpunten, die elk weer 
onderverdeeld worden. Eilandzorg neemt deel aan diverse werkgroepen en heeft als doel (enkele) 
speerpunten uit het Deltaplan te integreren in het eigen beleid. Denk hierbij aan 
scholingsvraagstukken, inzet van flexibele arbeid en innovatie. Zie de programma opzet van het 
Deltaplan op de bladzijde hierna: 
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7.3 Gebruik van hulpbronnen 
 

Hulpmiddelen  
In 2021 heeft Eilandzorg samen met Arjo* een traject ingezet, waarin voor elke cliënt de juiste 
(transfer) hulpmiddelen beschikbaar zijn gesteld. Medewerkers hebben de benodigde trainingen 
gevolgd en ontvangen ondersteuning van deskundigen. Op deze manier kunnen wij kwaliteit van 
leven voor de cliënten optimaliseren en creëren we een gezonde, efficiënte en veilige werkomgeving 
voor onze medewerkers. In 2022 wordt het beheer en de inzet van hulpmiddelen verder 
geoptimaliseerd, medewerkers blijven de nodige trainingen volgen met daarnaast structurele inzet 
van deskundigen. 

 
 * = Arjo is een wereldwijde leverancier van medische hulpmiddelen, diensten en oplossingen die de levenskwaliteit 
verbeteren van mensen met beperkte mobiliteit en leeftijdsgerelateerde gezondheidsproblemen.  

 

Caren 
Deze digitale dossieromgeving biedt mantelzorgers/familieleden de mogelijkheid om mee te kijken 
in het zorgleefplan, zonder de regie van de cliënt over te nemen. De cliënt bepaalt wie er allemaal 
mee kunnen kijken in het dossier. Deze manier van communiceren is door de mantelzorgers /familie 
goed ontvangen. Ook voor de medewerkers biedt Caren de mogelijkheid om makkelijk en snel met 
mantelzorgers /familie informatie uit te wisselen. Daarom willen we in 2022 Caren onder de 
aandacht blijven houden voor zowel de cliënt, als de mantelzorgers/ familie en de medewerkers.  
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Projecten en zorgvernieuwing 
In 2021 heeft Eilandzorg intensief ingezet op diverse innovaties. In 2022 worden enkele van deze 
projecten geëvalueerd, afgerond en geborgd. De in 2021 aangestelde projectleider Zorgvernieuwing 
is kartrekker en bewaakt dat ook aan de subsidievoorwaarden van diverse trajecten wordt voldaan.  

 

C-Med / Medicijndispencers 
Onze medewerkers in de Wijk bezoeken onze cliënten vaak meerdere keren per dag om medicatie 
aan te reiken. Om de cliënt minder afhankelijk van de thuiszorg te maken, meer regie over hun eigen 
leven te hebben en de medewerkers efficiënter te laten werken, is er in 2021 gestart met 
medicijndispencers in de wijk. Met de C-Med wordt de zelfstandigheid van de cliënt vergroot (regie), 
en de werkdruk van de medewerkers verlaagd, waardoor zij efficiënter kunnen werken. Daarnaast 
zorgt de medicijndispencer voor minder medicatiefouten. Na evaluatie zal in 2022 de C-Med ook 
intramuraal ingezet kunnen gaan worden. 
 

N-Care 
In 2021 hebben de voorbereidingen plaatsgevonden voor het project N-Care. Dit is samen opgestart 
met de voorbereidingen van de C-Med medicijndispencers. Dit zijn beide projecten die voortkomen 
uit de SOW-regeling*. Medewerkers hebben scholing “Train de Trainer’ gevolgd. In de Wijk is het 
gebruik van N-Care eind 2021 gestart, intramuraal zit in de voorbereidende fase en in 2022 zal 
hiermee volledig intramuraal gewerkt gaan worden. 
 

Pilot Airwolk 
Na aanleiding van het jaarverslag MIC 2020, is in 2021 een pilot uitgezet rondom valincidenten, dit 
betreft de “Airwolk”. Met de Wolk (heupairbags) zijn eind 2021 eerste cliënten intramuraal gestart. 
Evaluatie vindt plaats in 2022. 

 

Momo BedSense.  
Eind 2021 is op Locatie De Wieken voor de cliënten PG een pilot met de Momo BedSense gestart. 
De BedSense is een slaapsensor die onder het matras wordt geplaatst en kleine en grotere 
bewegingen detecteert. De nachtdienst heeft een overzicht van alle kamers. De BedSense laat de 
nachtdienst als het ware door de deur heen kijken en waarborgt zo de veiligheid van cliënten. 
Daarbij is het met de BedSense voor de zorg niet meer nodig om iedere nacht de standaard rondes 
langs de kamers te doen, want zij zien op de app waar zorg nodig is. In 2022 wil Eilandzorg testen of 
deze nieuwe techniek ondersteunend kan zijn aan de zorg voor onze cliënten.  
 

Smartglasses  
Eind 2020 is Eilandzorg een pilot gestart in samenwerking met Viazorg met de inzet van de 
Smartglass. Met de smartglass kan op afstand meegekeken worden bij de begeleiding van leerlingen 
of bij bijvoorbeeld wondverzorging. Via de smartglass kan via de app meegekeken worden en kan 
zowel mondeling als schriftelijk advies gegeven worden. Hierdoor kan zeer efficiënt gewerkt worden 
omdat reistijd vervalt. Tevens zijn onze cliënten beter geholpen doordat ze minder losse afspraken 
hebben bij deskundigen (de zorg is meer gecombineerd). Ook zijn er minder verschillende personen 
in het appartement aanwezig, wat bij de cliënt weer voor minder onrust zorg. Hierdoor geven we 
gehoor aan de vraag vanuit de cliënt, die graag meer vaste gezichten ziet tijdens een zorgmoment. 
(uitkomst cliëntonderzoeken 2020-2021). In 2022 wordt het werken met de Smartglass verder 
geïmplementeerd binnen alle teams. 
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Innovatie middels subsidie SOW * 
In de wijkverpleging wordt hard gewerkt om administratieve lasten te verminderen waardoor er 
meer tijd overblijft voor de zorg van de cliënt. Een van de handelingen die veel tijd vroeg van de 
wijkverpleging was het registreren in minuten. Hier is op ingespeeld d.m.v. invoering van de 
registratiewijze “zorgplan = planning = realisatie, tenzij…”.  Volgens deze werkwijze is het 
zorgleefplan leidend en is registratie alleen nodig bij (te) grote afwijkingen. Eilandzorg heeft deze 
innovatie opgepakt middels een pilot via de SOW subsidie. In 2021 is hiermee een start gemaakt 
door de projectleider Zorgvernieuwing samen met de wijkverpleegkundigen. In 2022 loopt dit 
pilotproject door. 
 
Daarnaast neemt Eilandzorg deel aan het project “vroegsignalering”. Dit is een Zeeland-breed 
project wat loopt via de SOW-subsidieregeling. 
 
* = SOW Subsidieregeling Ondersteuning Wijkverpleging geeft organisaties een financieel steuntje in de rug om projecten 
voor nieuwe werkwijzen en verbeteringen in gang te zetten. 

 

Project Wij(k) Samen (Wet maatschappelijke ondersteuning) 
Project Wij(k) Samen is een project dat gestart is in december 2020 maar door corona niet goed van 
de grond gekomen is. Het project is een samenwerking tussen Lelyzorggroep, Irizzorg het SWVO en 
Eilandzorg, en is verlengd tot 1 september 2022. Doel van project is onderzoeken of de 
laagdrempelige inzet van een wijkhulp kan voorkomen/uitstellen  dat mensen meteen in de 
maatwerkvoorziening komen. Eilandzorg levert twee hulpen die de pilot draaien in de wijk Poort 
Ambacht, te Zierikzee. 
 

Ontwikkeling duurzaamheidsbeleid op maat  

Technische Dienst 

- Inzetbaarheid  
Vanaf eind 2020 is een technische dienst medewerker aangenomen die in dienst van Eilandzorg 
werkt. We hebben ervaren dat dit het afgelopen jaar voordelen heeft opgeleverd voor zowel de 
bewoners als voor de medewerkers, met name op het gebied van bereikbaarheid, efficiency en 
kosten. Om deze inzetbaarheid te kunnen blijven garanderen en de kosten van de 24-
uursbereikbaarheid te beperken, komt er vanaf 2022 een extra technische dienst medewerker bij, 
om zo aan de vraag te kunnen blijven voldoen. 
 

- Onderhoud 
Op het gebied van onderhoud en duurzaamheid hebben in 2021 een aantal ontwikkelingen 
plaatsgevonden. In 2021 zijn er diverse onderhoudscontracten afgesloten waarin duurzaamheid een 
belangrijke rol speelde, in 2022 wordt dit beleid gecontinueerd. Daarnaast is in 2021 een Risico-
inventarisatie & Evaluatie (RI&E) voor Locatie de Wieken uitgevoerd en in 2022 wordt dit voor 
locatie Mitt Hem gedaan. In 2021 zijn keuringen, zoals NEN3140 (elektrische apparatuur) uitgevoerd 
en zijn de certificeringen voor zowel de brandmeldinstallatie als de ontruimingsinstallatie gedaan. 
Vanaf 2022 wordt dit cyclisch uitgevoerd op basis van de bestaande normen. 
 
Voor alle pandgerelateerde zaken draagt Woonzorg Nederland zorg voor locatie De Wieken. Voor 
Mitt Hem is dit woningbouwcoöperatie Zeeuwland. Sinds 2021 wordt er gewerkt met 
demarcatielijsten tussen Woonzorg Nederland, Zeeuwland en Eilandzorg. Op basis van gemaakte 
afspraken staat op deze lijsten wie verantwoordelijk is voor welk onderhoud en wie de kosten 
draagt. In 2022 wordt dit geëvalueerd en zo nodig bijgesteld. 
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Duurzaam inkopen 
Vanaf januari 2022 is Eilandzorg aangesloten bij Intrakoop. Door Intrakoop worden er contracten 
gesloten met diverse leveranciers, waardoor er centraler wordt ingekocht en zo inkoopvoordeel 
bedongen wordt. Belangrijke voorwaarde voor de contractafsluiting is dat potentiele leveranciers 
zich hard maken voor een duurzaam inkoopbeleid. Het eerste contract via Intrakoop is gesloten met 
Ecolab. Met ingang van januari 2022 gaan zij de schoonmaakmiddelen leveren. Tevens volgt er een 
scholing voor de medewerkers intramurale huishouding van De Wieken en Mitt Hem. Hierdoor komt 
er één manier van schoonmaken en worden er nieuwe middelen gebruikt die niet schadelijk zijn 
voor zowel het milieu als medewerker.   
 

Voeding bewoners 
Vanaf 2021 is Eilandzorg overgestapt naar één vaste leverancier met betrekking tot voeding. Hierin 
is ook gekeken naar de productkeuze en waarvandaan de voeding wordt geleverd. Hierbij gaat het 
om producten van lokale leveranciers, diervriendelijk geproduceerd vlees, duurzaam gevangen vis 
met een keurmerk, seizoens- en biologische producten. Voor de bewoners biedt dit extra opties. Zij 
hebben vanaf 2022 ‘meer’ de vrije keuze met betrekking tot hun voeding en diëten. Daarnaast is het 
assortiment uitgebreid met diverse sappen en fruit voor bewoners.  
 

Werkkleding 
In 2021 is er onderzoek gedaan naar werkkleding voor zorg- en de facilitairmedewerkers. Het 
werken in bedrijfskleding biedt vele voordelen zoals herkenbaarheid, verzorgde uitstraling, 
hygiënisch, voldoende ruimte voor telefoon, sleutels, etc. De werkkleding is uitgezocht door de 
medewerkers op basis van een aantal eisen. Denk hierbij aan efficiëntie en diverse kleuren zodat de 
huiselijkheid van onze locaties blijft. In verband met duurzaamheid zijn ook aan de leverancier een 
aantal eisen gesteld waaronder: zorg kunnen dragen voor recycling voor de afgeschreven kleding, 
kleding is van duurzaam materiaal gemaakt en er mag geen betrokkenheid zijn met kinderarbeid. 
Diverse medewerkers hebben proefkleding kunnen dragen. Het advies is meegenomen in de 
uiteindelijke keuzes van de werkkleding en vanaf 2022 is er voor iedere zorg- en facilitaire 
medewerker een pakket werkkleding gereed.  
 

Recycling  
Wanneer er bij Eilandzorg meubilair vernieuwd moet worden, wordt er ook gekeken met lokale 
leveranciers naar hergebruik van de gebruikte artikelen, zodat deze een tweede kans krijgen. In de 
toekomst wordt gekeken naar recycling van afval en het scheiden hiervan.  
 
 

7.4 Gebruik van informatie   
 

IT-Project 
Het aantal gebruikers van IT-producten binnen Eilandzorg is aanzienlijk toegenomen. Daarbij is op 
korte termijn vervanging van de lokale servers nodig. Eilandzorg vindt het belangrijk om AVG proof 
te communiceren met medewerkers en daarnaast het gebruik van een aantal relevante werk 
gerelateerd applicaties te vereenvoudigen en de communicatie te verbeteren door middel van Single 
Sign On (SSO). Dit is een toegangssysteem waardoor slechts een keer ingelogd hoeft te worden. 
Daarnaast is het nodig dat de interne communicatie beter gestroomlijnd wordt en dat de diverse 
middelen die we daarvoor gebruiken efficiënter worden ingericht en voor de gebruiker 
toegankelijker wordt.  
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Eilandzorg is eind 2021 gestart met een QuickScan voor de doorlichting van de aanwezige IT, met 
daarnaast een aanbeveling voor een onafhankelijke adviseur. Er wordt onderzoek gedaan naar 
welke mogelijkheden er op de markt zijn, d.m.v. inventarisatie en een plan van eisen wat is 
opgesteld. Gekozen is om dit plan van eisen uit te zetten bij zes mogelijke leveranciers (inclusief de 
huidige). In december 2021 zijn hierover gesprekken. In 2022 wordt het project verder uitgerold 
binnen de organisatie.  
Ook wordt er rondom communicatie gekeken naar mogelijkheden die goed aansluiten bij de 
informatieverstrekking. Welke keuzes moeten we maken om de informatie zo goed mogelijk te 
verspreiden zodat de boodschapper optimaal zijn/haar (beoogde) ontvanger bereikt? We zien nu dat 
er teveel communicatiemogelijkheden zijn (e-mail per team, persoonlijk, via berichtenmodule in 
ONS, via de app, intranet, website, social media en papier) waardoor informatie wel/niet/dubbel 
ontvangen wordt, al dan niet gelezen wordt, of de ontvanger zich niet verantwoordelijk voelt voor 
de informatie. Hiervoor is het bijvoorbeeld wenselijk dat medewerkers een eigen e-mail adres 
krijgen. In 2022 worden opties voor het optimaliseren van de communicatie verder onderzocht in 
het ICT-project. 

 

Kwaliteitsmanagement systeem (KMS) 
Het Kwaliteitsmanagement systeem (KMS, documentensysteem) zal op diverse punten opnieuw 

opgezet gaan worden. Hierbij wordt onder meer de vindbaarheid van beleidstukken, protocollen en 

procedures meegenomen in het IT-project waarbij we het zoeken naar documenten willen 

vergemakkelijken. Daarnaast wordt de mogelijkheid onderzocht naar het structureel opvolging 

geven aan het herzien, dan wel vernieuwen/aanpassen van documenten. 

 

Informatievoorziening / PR   
Voor de cliënten, familie/mantelzorg, vrijwilligers, medewerkers en geïnteresseerden worden in 
2022 diverse brochures en flyers geëvalueerd, vernieuwd of ontwikkeld. Ook de implementatie van 
de in 2021 vernieuwde huisstijl wordt in 2022 verder doorgezet, waaronder het vernieuwen/ 
aanpassen van de website en de documenten. 
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8. Doelen 2022 
 Thema Doelen / Resultaten Verantwoordelijke  / Afdeling / Locatie Tijdspad 

   Som PG MH Wijk MT overig Q1 Q2 Q3 Q4 

  Persoonsgerichte zorg en ondersteuning 

1 Cliëntroute  Een volledig beschreven cliëntroute x x x x  KW +TO + 
Startpunt 

x    

2 Cliëntbespreking Alle teams hebben cliëntbesprekingen Nieuwe Stijl + 2x per jaar vinden 
de zorgleefplanbesprekingen plaats 

x x    CV + SOG x    

3 Zorgassistenten Voldoende toezicht op alle huiskamers  x    TO x    

4 Palliatieve Zorg Opgeleid palliatief verpleegkundige en IG’er (als aandachtsvelder) x x    OC x x x x 

  Wonen en welzijn 

5 Activiteiten / Vrijwilligers Passende activiteiten voor bewoners x x x   AB + TO x x x x 

6 Gastvrouwen Waardevolle bijdrage kunnen blijven leveren aan het welzijn van de 
bewoners 

    Manager FD OC x x x x 

7 Gastvrijheid Optimale ondersteuning kunnen bieden, zodat zorg medewerkers 
ontlast worden en de nodige zorg en aandacht kunnen geven aan de 
cliënt 

    Manager FD OC x x x x 

8 Samenspel Betrokkenheid van mantelzorgers vergroten 
 

x x x x  CV + AB x x x x 

9 Binnentuin Renoveren tot een cliënt vriendelijke omgeving     Manager FD   x   

  Veiligheid 

10 Wet Zorg en Dwang Medewerkers zijn bekend met WZD + handelen volgens deze wet x x x x Manager Zorg KW + SOG + 
TO 

x    

11 Leefcirkels Deuren open tenzij…  x    Projectl. Zorg 
+ TO 

x    

12 Medicatieveiligheid Optimale medicatieveiligheid en beperking van medicatiefouten x x x x  Projectl. Zorg 
KW + TTH-kw 

x x x x 

  Leren en verbeteren 

13 Organisatie in ontwikkeling Uitvoering scholingsplan 2022      OC x x x x 

14 Gekwalificeerd personeel Overzicht  kwaliteiten, kennis en kunde van medewerkers      OC x x x x 

15 Arbo Ziekteverzuim verlagen     Manager Zorg HR x x x x 

16 Arbeidsmarkt Binden van toekomstige medewerkers,  t.b.v. Arbeidsproblematiek      OC + PB x x x x 

17 Digitalisering op de werkvloer Efficiënter werken, snellere informatie -verwerking, minder 
foutgevoeligheid en inhoudelijk goede rapportages 

    Manager FD  x x x x 

18 Verpleegkundige route Kwaliteitsverbetering en meer uitdaging en deskundigheid voor de 
verpleegkundigen. 

    Manager Zorg  x x   
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19 Hygiëne-Infectiepreventie HIC HIC commissie heeft een structurele rol in de organisatie.     Manager Zorg KW + HIC + 
VPK 

x    

20 Tevredenheid CTO / MTO Continue verbeteren van dienstverlening (CTO) en werkplezier (MTO)      KW + HR    x x x 

  Leiderschap, governance en management 

21 Missie / visie Zelforganisatie versterken binnen de teams     Bestuurder  x x x x 

  Personeelssamenstelling 

22 HR proces Duurzaam personeelsbeleid      HR x x x x 

23 Bouwstenen Medewerkers een plezierige werkomgeving en een open en 
aantrekkelijk werkgeverschap  bieden 

    Manager zorg HR + TO x x x x 

24 Teamontwikkeling Middels Team-ontwikkelfases  de juiste ondersteuning bieden     Manager Zorg TO    x 

25 Deltaplan Diverse vraagstukken HR oplossen en aanpakken     Manager Zorg  HR + PB + TO 
+ OC 

x x x x 

  Gebruik hulpbronnen 

26 Hulpmiddelen / Arjo Voor elke cliënt de juiste (transfer) hulpmiddelen in kunnen zetten      Manager Zorg x x x x 

27 Caren d.m.v. digitale dossieromgeving  mantelzorgers / familieleden de 
mogelijkheid bieden om mee te kijken in het zorgleefplan, zonder de 
regie van de cliënt over te nemen 

x x x x  CV x x x x 

28 C- Med Alle nieuwe cliënten, passende in profiel, maken gebruik van de c-Med x   x  Wvpk + 
projectl. Zorg  

x x   

29 NCare Optimale medicatieveiligheid en beperking fouten x      x    

30 Airwolk Pilot draaien voor verminderen  valincidenten x x  x  Projectl. Zorg 
+ HMZ 

x x x x 

31 Momo Bedsense Onderzoeken of de bewoners hierdoor een betere nachtrust krijgen en 
of de zorg meer overzicht krijgt over de afdeling 

 x    Projectl. Zorg  x x x x 

32 Smartglasses Onderzoeken of er efficiënter gewerkt kan worden en of  cliënten meer 
vaste gezichten hebben tijdens zorgmoment 

   x  TO + wvpk + 
PB 

x    

33 Innovaties SOW Administratieve lasten verminderen en daarmee verhogen van 
werkplezier 

   x  Projectl. zorg x x x x 

34 Project Wij(K) Samen Onderzoeken of inzet van wijkhulp een laagdrempelige bijdrage levert 
en hierdoor mensen niet in maatwerkvoorziening komen of dat dit 
langer uitgesteld kan worden 

    Manager Zorg Wijkhulp x x   

35 TD : Inzetbaarheid / Onderhoud Garanderen inzetbaarheid en bezetting     Manager FD  x    

36 Duurzaam inkopen Eén  manier van schoonmaken en nieuwe middelen gebruiken  welke 
niet schadelijk zijn voor zowel het milieu als medewerker 

    Manager FD  x    

37 Voeding bewoners Meer “vrije” keus voor de bewoners     gastvrouwen  x    

38 Werkkleding Iedere zorg – en Facilitair medewerker voorzien van werkkleding     Manager FD Medew. PR x    

  Gebruik van informatie  

39 IT- Project Verbeteren van interne communicatie en ICT infrastructuur     Manager FD Werkgroep IT x x x  
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40 KMS Vindbaarheid documenten in systeem vergroten /  
vergemakkelijken 

     + KW + 
Medew. PR 

x x x X 

41 Informatievoorziening / PR Info voorziening op orde voor cliënten, familie / mantelzorgers      Medew. PR + 
KW 

x x x x 

 

Betekenis afkortingen 
 
Manager FD = manager Facilitaire Dienst 
HR  = bedrijfsbureau / personeelszaken 
KW  = bedrijfsbureau / kwaliteit 
PR  = bedrijfsbureau / communicatie - PR 
SOG  = Specialist Ouderengeneeskunde 
Wvpk  = wijkverpleegkundige 
TO  = teamondersteuner 
CV  = contactverzorgende 
OC  = opleidingscoördinator 
PB  = praktijkbegeleider 
AB  = activiteitenbegeleider  
TTH-kw  = teamtaakhouder kwaliteit 
Projectl. Zorg = projectleider Zorgvernieuwing 
HMZ  = huren met zorg 
 


