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Voorwoord 
 

Voor u ligt het kwaliteitsplan voor het jaar 2021 van Stichting Wassenaarse Zorgverlening 

(SWZ). De basis voor dit plan is het kwaliteitskader verpleeghuiszorg. Het kwaliteitskader, 

opgesteld door het Zorginstituut Nederland, beschrijft aan welke eisen goede zorg moet 

voldoen en is gericht op leren en verbeteren. Het doel van het kwaliteitskader is drieledig; het 

beschrijft wat cliënten en hun naasten mogen verwachten van verpleeghuiszorg. Ten tweede 

biedt het kader opdrachten voor zorgverleners en zorgorganisaties om samen de kwaliteit te 

verbeteren en het lerend vermogen te versterken. Ten derde vormt het document een kader 

voor extern toezicht en voor inkoop en contracteren van de zorg.  

Door middel van dit kwaliteitsplan maakt SWZ inzichtelijk wat de huidige stand van zaken is 

met betrekking tot de verschillende onderwerpen in het kwaliteitskader verpleeghuiszorg en 

hoe zij deze beoordeelt. Op basis hiervan beschrijft SWZ welke onderwerpen SWZ voor 2021 

heeft gekozen als verbeterprojecten.  

In dit kwaliteitsplan geeft SWZ in hoofdstuk 1 en 2 een beschrijving van het profiel van de 

organisatie en het personeelsbestand. In hoofdstuk 3 wordt de huidige stand van zaken van 

SWZ beschreven ten aanzien van de verschillende onderwerpen uit het kwaliteitskader 

verpleeghuiszorg. Afhankelijk van het onderwerp en de daarbij behorende ontwikkelvraag is 

een kader opgenomen waarin vermeld staat wat de kwaliteitsplannen zijn. 

De gegevens zijn van het jaar 2020 tenzij anders vermeld.
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Hoofdstuk 1, Profiel SWZ 

1.1 Inleiding 

SWZ is een organisatie in Wassenaar met vier locaties met verpleeghuiszorg; SWZ Willibrord, 

SWZ Sophieke, SWZ Amaliahof en SWZ Bellesteijn. SWZ Sophieke is een locatie waar cliënten 

met een somatisch ziektebeeld wonen binnen een setting van een grootschalig verpleeghuis. 

Tegenover SWZ Sophieke is SWZ Amaliahof gesitueerd. Op deze locatie worden cliënten met 

een psychogeriatrisch ziektebeeld ondersteund binnen het concept kleinschalig wonen. SWZ 

Willibrord, nieuwbouw sinds 2019, bestaat uit 3 woontorens waar cliënten met een somatisch 

en een psychogeriatrisch ziektebeeld wonen binnen een setting van kleinschalig wonen. SWZ 

Bellesteijn is in 2018 geopend en is een locatie waar cliënten met een psychogeriatrisch 

ziektebeeld wonen binnen een setting van kleinschalig wonen.  

1.2 Visie en kernwaarden SWZ 

SWZ heeft een missie en van daaruit een visie die richting geeft aan het handelen. De visie van 

SWZ is dat kwaliteit van zorg de beste vorm krijgt als er een evenwicht is tussen ‘houvast’ en 

‘ruimte’. In het kleinschalig wonen krijgen medewerkers en cliënten ruimte om de zorg zo veel 

mogelijk af te stemmen op de wensen van de cliënt. SWZ gelooft erin dat met name voor de 

psychogeriatrische cliënten het kleinschalig wonen een goede voorwaarde is om de 

individuele cliënt in het oog te houden. Tegelijkertijd is de visie dat er professionele kaders 

nodig zijn om kwaliteit te kunnen waarborgen en medewerkers voldoende houvast te geven. 

Daarom maakt SWZ de beweging terug van zelfsturing naar een lijnorganisatie waarbij een 

zorgmanager is geïntroduceerd om richting te geven aan het beleid, de implementatie, 

evaluatie en kwaliteitsverbetering.  

Aan de hand van deze missie en visie, in samenspraak met onder andere de cliëntenraad en 

ondernemingsraad is een aantal kernwaarden geformuleerd die ten behoeve van de 

benaderbaarheid zijn verdeeld in drie uitgangspunten.  

1.2.1 Missie 

Het bieden van ondersteuning op het gebied van zorg in de breedste zin van het woord 

aan de inwoners van Wassenaar. Ieder persoon die zich, om wat voor een reden dan 

ook, verbonden heeft aan SWZ is uniek en heeft eigen behoeften, verlangens, wensen 

en mogelijkheden. De kernwaarde binnen SWZ is respect. Een respectvolle relatie gaat 
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en staat met de interesse in, en de mogelijkheid tot het vinden van een optimale balans 

tussen wederzijdse belangen. Vanuit deze kernwaarde biedt SWZ zorg en 

ondersteuning en is SWZ een werkgever voor haar medewerkers. 

1.2.2 Visie op zorg en ondersteuning 

De visie van SWZ is dat de cliënt van SWZ een uniek mens is die richting geeft enerzijds, 

en invulling geeft anderzijds aan het eigen leven. Uitgangspunt in de zorg en 

dienstverlening van SWZ is het behouden dan wel verhogen van het welzijn van 

cliënten. De zorg en ondersteuning die door SWZ geboden wordt, heeft als doel 

mensen die op enige wijze zorg en ondersteuning nodig hebben op een zodanige 

manier te ondersteunen dat zij het leven kunnen leiden zoals zij zelf wensen. Centraal 

hierin staat dat cliënten actief betrokken worden bij de invulling van de gewenste zorg 

en ondersteuning. Aan de basis van al deze handelingen staat een holistische 

mensvisie. SWZ gaat uit van een verbinding tussen lichamelijke, emotionele, 

relationele en religieuze aspecten. Het evenwicht in én de samenhang hiervan is 

bepalend voor de mate van welzijn. 

1.2.3 Kernwaarden SWZ 

Zoals in de missie staat vermeld, is een kernwaarde van SWZ ‘respect’. Daarnaast heeft 

SWZ een aantal kernwaarden geformuleerd, deze verschaffen houvast aan de 

medewerkers van SWZ in hun houding en gedrag.  

Uitgangspunten Kernwaarden Operationalisatie  

Attitude  Persoonlijk… …getuigt van een houding die 
bij de persoon hoort en past 
bij ieder persoon afzonderlijk… 

 Vriendelijk… …neemt een aangename 
houding aan, is beleefd en 
bereid om te helpen. Houding 
die getuigt van het nodige 
respect… 

 Vakkundig… …houding waaruit blijkt dat 
iemand bekwaam is en iets 
heel goed kan… 

Professioneel Deskundig… …mensen die (blijk geven) veel 
(te) weten en verstand hebben 
van zaken… 
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Uitgangspunten Kernwaarden Operationalisatie  

 Verantwoordelijkheid… …aanwezigheid van mensen 
die ervoor zorgen dat het goed 
verloopt en die daarvoor 
aanspreekbaar (willen) zijn… 

 Gezamenlijkheid…  …personen die met alle 
betrokkenen kunnen handelen 
of iets voor elkaar krijgen. 
Mensen die iets door alle 
betrokkenen voor elkaar 
krijgen… 

Kleinschalig wonen Veiligheid… …een woning en werkplek 
waarin mensen zijn beschermd 
tegen gevaar of schade en 
waar risico’s doordacht en 
aanvaardbaar zijn… 

 Herkenbaarheid… …een situatie waarbinnen 
mensen (zoveel of zolang 
mogelijk) weten wie of wat ze 
zien… 

 Huiselijkheid… …een plek waarin plaats is 
voor intimiteit en gezelligheid 
of waar betrokkenen dit 
(kunnen) ervaren… 

 

1.3 Visie op de medewerker 

Iedere medewerker van SWZ is uniek. Vanuit zijn of haar eigen professie levert hij of zij een 

belangrijke bijdrage aan het welzijn van cliënten. De medewerker heeft de regie over de eigen 

loopbaan. De eigen wens, in samenhang met de (persoonlijke) mogelijkheden enerzijds en 

binnen de geldende kaders anderzijds, is bepalend en richtinggevend voor het werken binnen 

SWZ. SWZ ondersteunt, als werkgever, de medewerker in de uitoefening van zijn of haar 

functie en heeft een stimulerende rol met betrekking tot ontwikkeling binnen het huidige of 

wenselijk functiegebied. 

1.4 Visie op de aansturing van de zorg  

SWZ zet een stap af van zelfsturing en herintroduceert een lijnorganisatie. Hierin is het motto 

evenwicht tussen professionele ruimte enerzijds en houvast anderzijds. Door middel van 

coachend leiderschap worden medewerkers gestimuleerd eigen verantwoordelijkheid te 

nemen, binnen de kaders die SWZ stelt. Medewerkers hebben, door hun dagelijks contact met 
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cliënten, een belangrijk aandeel in de kwaliteit van de geleverde ondersteuning. Teams dragen 

hier gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor waarbij ieder teamlid een eigen specifieke 

bijdrage levert aan het uiteindelijke resultaat. 

Binnen de gezamenlijke verantwoordelijkheid heeft iedere medewerker een persoonlijke 

verantwoordelijkheid. Deze verantwoordelijkheid wordt enerzijds ingevuld vanuit de context 

van de functie anderzijds ingevuld vanuit de eigen interesses en of ambitie. 

Medewerkers en cliënten stimuleren elkaar om de zorg en ondersteuning optimaal vorm te 

geven. Cliënten en eventuele verwanten participeren zoveel mogelijk in het 

ondersteuningsproces. Daar waar mogelijk leveren zij een actieve bijdrage in de benodigde 

activiteiten. Het uiteindelijke doel is het verhogen of bestendigen van een gevoel van welzijn 

of welbevinden zodat participatie aan de samenleving, in welke zin dan ook, mogelijk is. 

De omgang met elkaar wordt gekenmerkt door de grote mate van respect. Respect is binnen 

SWZ een belangrijk uitgangspunt in het onderlinge contact. Zowel medewerkers als cliënten 

gaan uit van elkaars mogelijkheden en zijn zich ervan bewust dat ieder individu beschikt over 

persoonlijke kwaliteiten. Men erkent en herkent elkaars kwaliteiten en gebruiken deze in het 

totale zorg en ondersteuningsproces. 

Naast deze professionele ruimte is er ook ‘houvast’. Er is een zorgmanager die leidinggeeft 

aan de zorgafdelingen. Daarnaast formuleert SWZ voor diverse onderwerpen structuur en 

kaders die de kwaliteit van zorg moeten borgen en daarnaast medewerkers ook richting 

geven. Hiermee speelt SWZ in op de wensen van de medewerkers en cliëntenraad die pleiten 

voor deze structuur.  

1.5 Overzicht cliënten SWZ 

Binnen de verpleeghuiszorg van SWZ wordt onderscheid gemaakt tussen twee doelgroepen. 

De cliënt met een somatische (SOM) en met een psychogeriatrische (PG) aandoening. De 

cliënten zijn woonachtig op vier verpleeghuislocaties. Deze locaties zijn SWZ Willibrord, SWZ 

Bellesteijn, SWZ Sophieke en SWZ Amaliahof. 

In het onderstaande overzicht staat, meetdatum november 2020, per locatie en doelgroep 

het aantal cliënten vermeld dat op dat moment binnen SWZ woont en de gemiddelde leeftijd 

van deze cliënt.  



5 
 

Doelgroep Aantal cliënten Gemiddelde leeftijd 

Somatische verpleeghuis 
locatie Willibrord  

25 90 jaar 

Psychogeriatrische 
verpleeghuis locatie Willibrord 

51 88 jaar 

Psychogeriatrische 
verpleeghuis 
locatie Bellesteijn 

24 86 jaar 

Somatisch verpleeghuis 
locatie Sophieke 

28 88 jaar 

Psychogeriatrisch 
verpleeghuis locatie 
Amaliahof 

12 84 jaar 

 

1.6 Zorgzwaarte cliënten 

In onderstaand schema is per verpleeghuislocatie en doelgroep een overzicht gegeven van het 

aantal cliënten dat op het moment van het schrijven van dit plan binnen SWZ woont. 

Daarnaast is aangegeven welk zorgzwaartepakket (ZZP) de cliënten hebben. Dit 

zorgzwaartepakket zegt iets over de zorgvraag die de cliënt heeft en of de zorg een somatische 

of psychogeriatrische achtergrond heeft en of er sprake is van behandeling of niet. SWZ biedt 

alle zorgzwaartepakketten met uitzondering van ZZP 9. Hieronder volgt de huidige verdeling, 

gemeten per november 2020.  

SWZ Willibrord 
KvK:000022210601 

Aantal cliënten ZZP-verdeling 

PG 51 ZZP 4 excl beh = 6 

ZZP 5 excl beh = 2 

ZZP 5 incl beh = 36 

ZZP 6 incl beh = 3 

ZZP 7 incl beh = 4 

Somatiek 25 ZZP 3 excl beh = 2 

ZZP 4 excl beh = 9 

ZZP 6 incl beh = 13 

ZZP 7 incl beh = 1 
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SWZ Bellesteijn 
KvK: 000022210601 

Aantal cliënten ZZP-verdeling 

PG 24 ZZP 5 incl beh = 23 

ZZP 7 incl beh = 1 

 

SWZ Sophieke en Amaliahof 
KvK:000022210598 

Aantal cliënten ZZP-verdeling 

Somatiek 28 ZZP 3 excl beh = 1 

ZZP 4 excl beh = 17 

ZZP 5 excl beh = 0 

ZZP 6 incl beh = 9 

ZZP 8 incl beh = 1 

PG 12 ZZP 5 incl beh = 10 

ZZP 7 incl beh = 2 

 

1.7 Omzet per doelgroep  

In onderstaand overzicht staat weergegeven wat de inkomsten op jaarbasis van de genoemde 

4 locaties van SWZ zijn per doelgroep, gemeten per november 2020.  

Doelgroep Raming opbrengsten 2020 

Somatische doelgroep verpleeghuis € 3.709.307,- 

Psychogeriatrische doelgroep verpleeghuis € 7.722785,- 
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Hoofdstuk 2, Medewerkersbestand & samenstelling  

2.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt inzage gegeven in het medewerkersbestand en de samenstelling 

daarvan. Er wordt alleen ingegaan op de situatie binnen de verpleeghuiszorg. De extramurale 

personeelssamenstelling evenals medewerkers die actief zijn binnen de WMO worden buiten 

beschouwing gelaten.  

Door het beschrijven van de medewerkerssamenstelling geeft SWZ inzicht in de huidige 

situatie binnen de verpleeghuiszorg. Aan de hand van deze gegevens kan SWZ straks in het 

kwaliteitsverslag inzicht geven in bijvoorbeeld knelpunten op het terrein van 

personeelssamenstelling en de eventueel gekozen oplossingen en de geboekte resultaten 

beargumenteren dan wel duiden. 

Om de percentage overhead te kunnen bepalen is een extra tabel toegevoegd waarin ook de 

personele bezetting van de overige organisatie-eenheden is vermeld. De totale formatie van 

de organisatie, afgezet tegen de overhead geeft weer wat de percentage overhead is.  

Bij het in kaart brengen van de medewerkerssamenstelling is gebruikt gemaakt van de data 

uit het personeelsinformatiesysteem van 26 oktober 2020.  

2.2 Zorgverleners en vrijwilligers  

In onderstaand overzicht wordt per locatie en doelgroep aangegeven hoeveel zorgverleners 

en vrijwilligers er binnen het verpleeghuis van SWZ werkzaam zijn. De veranderingen ten 

opzichte van het kwaliteitsplan verpleeghuiszorg 2019 hebben betrekking op het betrekken 

van de nieuwbouwlocaties aan de Kerkstraat.  

Locatie Doelgroep Aantal zorgverleners Aantal vrijwilligers 

Locatie Kerkstraat 
(SWZ Willibrord) 

Somatische 
verpleeghuis cliënt 

26 18 

Locatie Kerkstraat 
(SWZ Willibrord) 

Psychogeriatrische 
verpleeghuis cliënt 

58           6 

SWZ Sophieke Somatische 
verpleeghuis cliënt 

25          17 

SWZ Amaliahof Psychogeriatrische 
verpleeghuis cliënt 

16 3 
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Locatie Doelgroep Aantal zorgverleners Aantal vrijwilligers 

SWZ Bellesteijn Psychogeriatrische 
verpleeghuis cliënt 

34 6 

 

2.3 Verdeling zorgverleners over functies en niveaus 

In onderstaand overzicht is van alle medewerkers weergegeven hoeveel, in welke functie en 

met welk opleidingsniveau, er binnen de verpleeghuiszorg van SWZ werkzaam zijn. Hierin is 

bij de verzorgenden een onderscheid gemaakt in leerling zorgverleners en zorgverleners met 

een afgeronde opleiding. Het dienstverband is weergegeven in aantallen en fulltime eenheden 

(FTE). Een fulltime eenheid staat voor een medewerker die gemiddeld 36 uur per week 

werkzaam is. 

Bij de verdeling van het functieniveau is gebruikt gemaakt van de data uit het 

personeelsinformatiesysteem van 26 oktober 2020.  

Locatie Doelgroep Niveau/functie Gediplomeerd Leerling 

Locatie 
Kerkstraat 
(SWZ 
Willibrord) 

Somatiek Verpleegkundige 
niveau 4 

1 p = 0,89 fte 0 
 
hbo vp 1 p = 
0,67 fte 

  Verzorgende niveau 3 10 p = 6,83 fte MMZ/ig: 2 p =  
1,42 fte 

  Verzorgende niveau 
2+ 

3 p = 2,44 fte  

  Verzorgende niveau 2 5 p = 3,23 fte  

  Verzorgende niveau 1 0 p  

  Woonassistent 

Woonhulp 

0 p 

2 p = 1,28 fte 

 

  Coachend begeleiders 2 p = 1,56 fte  

 

Locatie Doelgroep Niveau/functie Gediplomeerd Leerling 

Locatie 
Kerkstraat 

PG Verpleegkundige 
niveau 4 

0 p 2 p = 1,64 fte 
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Locatie Doelgroep Niveau/functie Gediplomeerd Leerling 

(SWZ 
Willibrord) 

  Verzorgende niveau 3 15 p = 11,01 fte 

 

MMZ/ig:4 p = 
3,11 fte 

Ig:1 p = 0,67 fte 

  Verzorgende niveau 
2+ 

7 p = 5,64 fte  

  Verzorgende niveau 2 14p = 9,78 fte 2 p = 1,78 fte 

  Verzorgende niveau 1  0 p 2 p = 1,56 fte 

  Woonassistent 3 p = 2,56 fte  

  Coachend begeleiders 8 p = 4,86 fte  

 

Locatie Doelgroep Niveau/functie Gediplomeerd Leerling 

SWZ 
Sophieke 

Somatiek Verpleegkundige 
niveau 4 

1 p = 0,89 fte  

  Verzorgende niveau 3 9 p = 5,75 fte 

 

MMZ/ig: 3 p = 
2,11 fte 

3ig: 1 p = 0,67 
fte 

  Verzorgende niveau 
2+ 

4 p = 2,39 fte  

  Verzorgende niveau 2 0 p 1 p = 0,78 fte 

  Verzorgende niveau 1 2 p = 1,5 fte  

  Voedingsassistente 2 p = 0,68 fte  

  Coachend begeleiders 2 p = 1,25 fte  

 

Locatie Doelgroep Niveau/functie Gediplomeerd Leerling 

SWZ 
Amaliahof 

PG Verpleegkundige 
niveau 4 

0 p  

  Verzorgende niveau 3 6 p =4,45 fte  
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Locatie Doelgroep Niveau/functie Gediplomeerd Leerling 

  Verzorgende niveau 2 5 p = 3,61 fte  

  Verzorgende niveau 
2+        

2 p = 1,03 fte  

  Verzorgende niveau 1 0 p  

  Woonassistent 1 p = 1 fte  

  Coachend begeleiders 2 p = 1,44 fte  

 

 

Locatie Doelgroep Niveau/functie Gediplomeerd Leerling 

SWZ 
Bellesteijn 

PG Verpleegkundige 
niveau 4 

1 p = 0,89 fte Leerling niv 4 =  

2 p = 1,56 fte 

  Verzorgende niveau 3  9 p = 6,04 fte MMZ/ig: 3 p =   
2,22 fte 

  Verzorgende niveau 
2+         

7 p = 5,28 fte  

  Verzorgende niveau 2 4 p = 2,56 fte 1 p = 0,67 fte 

  Verzorgende niveau 1 0 p  

  Woonassistent 1 p = 0,78 fte 2 p = 1,33 fte 

  Coachend begeleiders 4 p = 3,22 fte  

 

Locatie Doelgroep Niveau/functie Aantal 
personen/fte 

 

Algemeen Ondersteunend PO&O 9 p = 6,42 fte excl.   

  Staf 6p = 4,75 fte  

  Facilitair 28 p = 14,92 fte  

  Managementteam 6 p = 5,83 fte incl.   

  Administratief 12 p = 8,02 fte  
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2.3.1 Overzicht personele formatie SWZ 

Locatie  Aantal personen fte  

Intramurale zorg 
somatiek en PG 

 159 p 113,03 fte  

Thuiszorg ZVW  47 p 30,88 fte  

Huishouding 
WMO 

 56 p 22,72 fte  

ADL Cluster   16 p 10,56 fte  

Flexpool  26 p 2,33 fte   

Casemanagement    2 p  1,28 fte  

Ontmoetingspunt    5 p 2,22 fte   

Algemeen 
ondersteunend 

 61 p 39,94 fte  

Totaal   372 p 222,96 fte  

 

2.4 In-, door- uitstroom en ziekteverzuim medewerkers 

De in-uit- en doorstroom en het ziekteverzuim van medewerkers heeft in de praktijk invloed 

op de zorg die gegeven kan worden. In onderstaand overzicht wordt een beeld gegeven van 

de wisseling van medewerkers die het afgelopen jaar binnen SWZ plaats heeft gevonden. Er 

wordt tevens aangegeven hoeveel verzuim er gemiddeld is binnen SWZ en hoeveel procent 

van de inkomsten uitgegeven wordt aan de inzet van medewerkers.  

Bij het in kaart brengen van de in-, door en uitstroom is gebruikt gemaakt van de data uit het 

personeelsinformatiesysteem van 26 oktober 2020.  

In-, door- en uitstroom   Medewerkers 

Doorstroom  21 medewerkers = 15,58 fte 

Instroom  14 medewerkers = 10,89 fte 

Uitstroom  27 medewerkers =  17,72 fte 

Ratio personele kosten/ 
opbrengsten 

 82% 
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Ziekteverzuim   Medewerkers 

Ziekteverzuim (gemiddeld 
exclusief zwangerschap) 

 7,29% 

 

Percentage ziekteverzuim is de stand van zaken op 5 november 2020. De gegevens in deze tabel 

hebben betrekking op de intramurale verpleeghuiszorg. 

2.5 Overige personele zaken 

SWZ kent een actief personeelsbeleid. Binnen haar processen en procedures is voortdurend 

aandacht voor de medewerkers en hun ontwikkeling. SWZ wil een goede werkgever zijn waar 

medewerkers graag willen werken. Dit vraagt om een eigentijds personeelsbeleid met 

voldoende ruimte voor het individu.  

Een aantal specifieke processen die leiden tot kwantitatieve informatie passeert hieronder 

kort de revue. Het al dan niet weergeven van activiteiten rondom het personeelsbeleid in dit 

kwaliteitskader geeft geen oordeel over de waarde daarvan binnen de scope van kwalitatieve 

verpleeghuiszorg. Alle personeelsinstrumenten hebben hun specifieke waarde. Enkele 

voorbeelden zijn: 

➢ De coronacrisis heeft doen blijken dat niet alleen goede zorg aan cliënten belangrijk is 

maar ook de zorg aan medewerkers. In 2020 heeft SWZ flinke stappen gezet in het 

bieden van gerichte ondersteuning aan individuele medewerkers en teams in 

crisissituaties. Daarnaast vraagt een andere manier van werken (met persoonlijke 

beschermingsmiddelen en ook het werken vanuit huis) om gerichte instructie en 

begeleiding.  

➢ De Risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) van 2019 heeft in 2020 een vervolg 

gekregen. Er is een RI&E gehouden op de in 2019 betrokken nieuwbouwlocaties en 

een nieuw betrokken kantoorlocatie.  

➢ SWZ heeft een medewerkers tevredenheidsonderzoek gehouden onder haar 

medewerkers. Uit het onderzoek is gebleken dat medewerkers met name trots zijn op 

collega’s, klantgerichtheid en kwaliteit van zorg. Men is van mening dat er een prettige 

werksfeer is waar men respectvol met elkaar omgaat. Men geeft verder aan zich te 

kunnen vinden in de visie en doelen van SWZ en men is trots op het werk dat ze doen. 

Aandachtspunten zijn de communicatie, (beleving van) werkdruk en er is meer 
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behoefte aan houvast binnen de zelfsturing. Dit is aanleiding geweest om weer terug 

te gaan naar een lijnorganisatie met aandacht voor professionele ruimte voor 

medewerkers.   

➢ Er wordt gericht geïnvesteerd in behoud. SWZ heeft in 2020 gericht aandacht gehad 

voor duurzame inzetbaarheid en onboarding. Samen met andere organisaties is een 

instrumenteel aanbod ontwikkelt waar medewerkers gebruik van kunnen maken.  

Door de coronacrisis is nog niet de stap gezet om het daadwerkelijk te gaan gebruiken 

of het in de praktijk te brengen. In 2021 zal hier in combinatie met bijvoorbeeld de 

werving van medewerkers aandacht voor zijn.  
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Hoofdstuk 3, Situatie en plannen SWZ 

3.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt aan de hand van de in het kwaliteitskader benoemde onderwerpen 

beschreven wat de visie van SWZ is, hoe SWZ op dit moment in de praktijk invulling geeft aan 

deze visie en welke plannen er binnen SWZ liggen om te komen tot de volledige invulling van 

de visie in de praktijk.  

3.2 Persoonsgerichte zorg en ondersteuning 

Het kwaliteitskader legt de nadruk op vier thema’s als het gaat om kwaliteit van 

persoonsgerichte zorg en ondersteuning, te weten: Compassie, Uniek zijn, Autonomie en 

Zorgdoelen. 

Bij persoonsgerichte zorg en ondersteuning gaat het over de wijze waarop de cliënt in alle 

levensdomeinen uitgangspunt is bij de zorg- en de dienstverlening. Het doel hierbij is dat de 

kwaliteit van leven van de cliënt voorop staat en dat dit binnen de relatie tussen cliënt, 

zorgmedewerkers en zorgorganisatie optimaal tot zijn recht komt.  

Cliënten zijn meer dan hun zorgvraag alleen. SWZ wil waarde toevoegen aan het leven van de 

cliënten, uitgaande van wat ze (zelf) nog kunnen, willen en verwachten. SWZ zet zich in om de 

cliënt te versterken, waarbij de zorg- en ondersteuningsvraag uitgangspunt is. Cliënten van 

SWZ hebben uiteenlopende ondersteuningsvragen en om die reden is het noodzakelijk om 

iedere cliënt te leren kennen en de wensen en behoeften in kaart te brengen. Van belang 

hierbij is om de familie en naasten actief te betrekken opdat de zorgmedewerker de cliënt nog 

beter leert kennen. SWZ vraagt familie en naasten ook actief een bijdrage te leveren aan de 

zorg en het welzijn van de cliënt. 

De ondersteuning en dienstverlening is nu veelal gericht op het zorg verlenen, SWZ wil ook 

gericht zijn op welzijn, welbevinden en vitaliteit.  

De afspraken die met cliënten gemaakt worden over hoe zij willen leven, wat zij verwachten 

en welke zorg- en ondersteuningsvraag zij hebben, worden vastgelegd in een zorgleefplan. 

Hierin staan afspraken welke voor de cliënt belangrijk zijn ten aanzien van onder andere. 

persoonlijke zorg, eten en drinken, prettige dag, eigen regie, gezondheid. Aanvullend op deze 

afspraken legt SWZ ook vast op welke wijze familie en naasten hier ondersteuning in kan 

bieden.  
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Het kwaliteitsplan stelt dat binnen 24 uur na aanvang van de zorg er een voorlopig zorgplan 

moet liggen met een aantal belangrijke zaken, en binnen zes weken dient er vanuit een 

multidisciplinaire aanpak, in samenspraak met cliënt, zorg- en behandelteam, een volledig 

definitief zorgleefplan te liggen voor de cliënt. Het zorgleefplan is opgebouwd volgens de vier 

domeinen van kwaliteit van leven. De dossiers zijn volledig digitaal en worden vastgelegd in 

een ECD-ONS. 

De doelen uit het zorgleefplan van de cliënt vormen de leidraad voor het verlenen van de zorg 

en volgens deze structuur worden vervolgens de rapportages van de verleende zorg gemaakt. 

Het doel van rapporteren is het ondersteunen van goede zorgverlening doordat er continuïteit 

en samenhang ontstaat voor het team. Door op te schrijven wat de zorgmedewerkers 

observeren of signaleren, welke zorg er met welk doel verleend wordt en hoe de zorg verloopt. 

Hierdoor weten de zorgmedewerkers van elkaar hoe het met de cliënt gaat en wat gedaan is 

en nog moet. Op deze manier wordt de continuïteit en kwaliteit van de zorg gewaarborgd. 

De evaluatie van het zorgplan vormt een vast en belangrijk onderdeel van het zorgproces, en 

in het dossier is terug te lezen of evaluaties hebben geleid tot wijzigingen in de zorgverlening. 

Het zorgplan dient twee keer per jaar te worden geëvalueerd. 

Cliënten en naasten (eerste contactpersoon) hebben via Caren Zorgt inzage in het dossier met 

de afspraken en de rapportages. Via Caren Zorgt is het makkelijk om de zorg te organiseren, 

informatie te delen en afspraken te plannen. 

Palliatieve zorg 

Een belangrijk thema dat in 2021 binnen SWZ bredere aandacht behoeft, is palliatieve zorg. 

Palliatieve zorg is een integraal onderdeel van de zorg. SWZ wil de palliatieve zorg naar een 

nog hoger plan brengen door meer structuur aan te brengen. Dit doet SWZ door het opnieuw 

formuleren van palliatief beleid waarin meerdere dimensies van de zorg worden 

meegenomen. Om houvast te bieden in een concrete situatie wordt in 2021 het zorgplan 

stervensfase geïntroduceerd.  

Door het introduceren van het zorgplan stervensfase is het mogelijk de zorg in de laatste fase 

van het leven van de cliënt zo optimaal mogelijk af te stemmen op de persoonlijke situatie en 

behoeften en wensen. SWZ is aangesloten bij het netwerk palliatieve zorg waardoor het 
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bundelen van kennis en kunde over palliatieve zorg met diverse stakeholders mogelijk is. In 

2021 willen we starten met een werkgroep Palliatieve zorg waarbij de werkgroep naast het 

beleidsmatige vraagstuk vooral ook gaat focussen op het ‘handen en voeten’ geven aan het 

kwaliteitskader palliatieve zorg op de werkvloer en hoe dit kwaliteitskader wordt vertaald naar 

de dagelijkse praktijk. 

Zorginnovatie  

SWZ heeft de afgelopen jaren ten aanzien van zorgtechnologie niet stil gezeten. De komende 

jaren wil SWZ meer samenhangend beleid formuleren ten aanzien van de bewuste inzet van 

zorginnovatie. Op allerlei gebied draagt technologie al bij in het versterken en het 

vergemakkelijken van de kwaliteit van zorg en dienstverlening aan cliënten en hun naasten. 

Waar SWZ al gebruik van maakt, is domotica (camera-alarmering, optiscan, bed sensoren, gps-

tracking, personenalarmering), welzijnstechnologie (de tovertafel, de braintrainer en het 

fietslabyrint), zorgtechnologie (de Medicatie-app voor de dubbel medicatie check en Medimo 

voor het digitaal aftekenen) en communicatietechnologie om met familie en naasten te 

communiceren (beeldbellen, Familienet en Caren Zorgt). 

De inzet van zorginnovatie is geen doel op zich maar een manier om de kwaliteit van leven en 

zorg te vergroten en het dient om het werkproces van medewerkers te vergemakkelijken en 

doelmatiger te maken. 

In 2021 gaat SWZ bij alles wat zij ontwikkelt, aanscherpt of verandert, het aspect zorginnovatie 

en technologie meenemen als onderdeel in de uitwerking. SWZ wil bijdragen aan een 

toekomstbestendige zorg waarbij zorginnovatie en technologie niet meer weg te denken is.  

 

Waar willen we mee aan de 

slag? 

Regie Tijdpad Welke resultaten 

levert dit op? 

Optimaliseren van de 

zorgplansystematiek 

Manager zorg Q1–Q4 2021 Cliënten hebben een 

zorgplan dat past bij 

de wensen, 

verwachtingen en 
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Waar willen we mee aan de 

slag? 

Regie Tijdpad Welke resultaten 

levert dit op? 

behoefte die zij 

hebben t.a.v. zorg, 

welzijn, behandeling 

en leven. 

Optimaliseren van het gebruik 

van het ECD 

Manager 

bedrijfsvoering 

Q1-Q2 2021 Medewerkers weten 

hoe het ECD optimaal 

te benutten en 

daarmee maximaal 

ondersteunt (actief 

bedoeld?) in het 

methodisch werken 

(doelen, acties, 

rapporteren en 

evalueren). 

Cliënten hebben een 

actueel dossier 

afgestemd op 

zorgvragen en 

behoeften. 

Optimaliseren van het 

rapporteren op doelen 

Manager zorg Q1 2021  Verhogen van de 

continuïteit van zorg 

Het bundelen van kennis en 

kunde over palliatieve zorg 

Manager zorg Q1-Q2 2021  Cliënten ontvangen 

de juiste zorg op het 

juiste moment door 

medewerkers die zich 

beter toegerust 

voelen en weten waar 
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Waar willen we mee aan de 

slag? 

Regie Tijdpad Welke resultaten 

levert dit op? 

zij terecht kunnen 

met hun vragen 

Visie en Beleid op palliatieve 

zorg 

Manager zorg Q1-Q2 2021  Cliënten, 

medewerkers en SWZ 

weten welke waarde 

SWZ hecht aan de 

laatste fase van het 

leven en erkennen het 

beleid en de doelen. 

Medewerkers ervaren 

dat zij kundig zijn om 

op een juiste wijze 

invulling te geven aan 

de laatste fase van 

het leven. 

Inventarisatie van 

zorgtechnologie en 

arbeidsbesparende 

technologie. 

 

Analyse/onderzoek/experiment 

t.a.v. mogelijkheden 

zorginnovatie en technologie 

binnen SWZ  

Manager 

bedrijfsvoering 

Q1-Q2 2021  Kennis hebben van de 

mogelijkheden die er 

liggen op technologie 

en innovaties in de 

zorg.  

Diverse 

zorgtechnologie en 

zorginnovatie is, na 

zorgvuldig onderzoek 

en analyse, 

geïmplementeerd. 
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3.3 Wonen en Welzijn 

Vanuit het kwaliteitskader worden er vijf thema’s onderscheiden die een bijdrage leveren aan 

de levenskwaliteit, het welzijn van de cliënten en hun naasten: zingeving, zinvolle 

dagbesteding, schoon en verzorgd lichaam, familieparticipatie en inzet vrijwilligers en 

wooncomfort. 

SWZ wil voor haar cliënten een betekenisvol leven realiseren vanuit het principe ‘niet dagen 

toevoegen aan het leven, maar leven toevoegen aan de dagen’. Waarbij de cliënt, wanneer 

deze niet meer in staat is in zijn eigen huis te blijven wonen, een thuisgevoel ervaart bij SWZ. 

Dat thuisgevoel komt o.a. tot stand wanneer de omgeving en de eigen plek past bij de 

zorgbehoefte van de cliënt en waar het veilig is, herkenbaar is en vertrouwt voelt.  

Wanneer een cliënt niet meer de eigen dag kan invullen, dan ondersteunt SWZ daarin. Waarbij 

er behoud is van eigen regie voor de cliënt en er aangesloten wordt bij het ‘normale’ leven. 

Om te weten wat de cliënt een zinvolle dag vindt, verdiepen wij ons in wat de cliënt gewend 

was en wat waarde had voor de cliënt. We kijken samen wat een zinvolle dag betekent en hoe 

wij daar invulling aan kunnen geven. Naast een welzijnsplan, wordt er ook een 

levensgeschiedenis opgetekend van de cliënt. 

Een zinvolle daginvulling wordt o.a. vormgegeven door de coachend begeleiders op de locaties 

van SWZ. 

Naast de coachend begeleiders is het inzetten van informele zorgverleners zoals naasten en 

vrijwilligers onmisbaar. Zij leveren ook een wezenlijke bijdrage aan het welzijn en welbevinden 

van de cliënten. 

In het zorgleefplan wordt aangegeven welke bijdrage naasten bieden. Door het gebruik van 

Familienet als communicatiemiddel heeft de relatie tussen naasten en de zorgteams een 

positieve ontwikkeling doorgemaakt. 

SWZ vindt het belangrijk dat cliënten en naasten een gastvrije en een sfeervol leefklimaat 

ervaren op de locaties. Het gedrag en de houding van medewerkers binnen SWZ zijn gericht 

op gastvrijheid en komt tot uiting in de dienstverlening die geboden wordt. 

Rondom de maaltijdverstrekking is er aandacht voor sfeer, ambiance, comfort, smaak en 

gezond en gevarieerd eten. Eten en drinken is een belangrijk item in het welbevinden van 
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cliënten. Voor zover mogelijk worden cliënten actief betrokken bij de keuze van het menu en 

daar waar mogelijk bij het koken. 

 

Waar willen we mee aan de 

slag? 

Regie Tijdpad Welke resultaten levert dit 

op? 

Optimaliseren van de 

maaltijdverstrekking, 

waarbij er specifiek 

aandacht is voor sfeer, 

ambiance, comfort en 

gezond eten 

Manager 

bedrijfsvoering, 

manager zorg 

Q1-Q3 2021  Tevreden cliënten die 

genieten van een lekkere en 

gezonde maaltijd in een 

sfeervolle en prettige 

ambiance 

Optimalisering van het 

proces van boodschappen 

doen tot maaltijden 

voorbereiden 

Manager 

bedrijfsvoering 

Q1-Q2 2021  Kwaliteitsverbetering in 

proces van 

maaltijdbereiding 

(zorgboodschap) 

Programma Gastvrijheid Manager zorg Q1-Q3 2021  Cliënten en medewerkers 

hebben inzicht op welke 

wijze SWZ invulling wil 

geven aan haar gastvrijheid. 

Levensgeschiedenis 

optekenen 

Manager zorg Q1-Q3 2021  Client voelt zich gekend, 

gehoord en erkent omdat de 

medewerker diens 

geschiedenis kent en 

daarnaar handelt. 

Visie en Beleid op Informele 

zorg 

Manager zorg Q1-Q2 2021  Naasten, vrijwilligers en 

medewerkers ‘werken’ 

optimaal samen in de zorg 
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Waar willen we mee aan de 

slag? 

Regie Tijdpad Welke resultaten levert dit 

op? 

voor cliënten, wat leidt tot 

meer tevredenheid. 

 

Familiebijeenkomsten en of 

spiegelgesprekken zijn naar 

tevredenheid georganiseerd 

 

De informele zorgverleners 

zijn op de hoogte welke 

betekenis zij kunnen geven 

aan de dagelijkse 

daginvulling aan cliënten en 

zij voelen zich ‘bekwaam’ in 

hun taakuitoefening. 

 

3.4 Basisveiligheid 

Vanuit het kwaliteitskader verpleeghuiszorg zijn vier thema’s relevant rondom basisveiligheid: 

medicatieveiligheid, decubituspreventie, het gemotiveerd gebruiken van vrijheid beperkende 

maatregelen en preventie van acute ziekenhuisopname. 

Veiligheid in de zorg is een basisvoorwaarde voor goede en verantwoorde zorg. SWZ streeft 

voor haar cliënten en medewerkers naar een veilig woon-, leef en werkklimaat in alle 

opzichten. Zoals brandveiligheid, voedselveiligheid en zorginhoudelijke veiligheid. SWZ volgt 

daarin de landelijke en professionele richtlijnen. 

Cliënten van SWZ moeten kunnen rekenen op zorg die veilig is en past bij hun persoonlijke 

situatie. Medewerkers hebben zicht op de individuele risico’s bij de cliënt en gaan daarover in 

gesprek. SWZ-beleid is erop gericht een basisveiligheid te creëren voor een aantal kritische 
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processen, zoals medicatieveiligheid, hygiëne- en infectiepreventie en (on)vrijwillige zorg. 

SWZ wil met deze veiligheid vermijdbare schade bij cliënten zoveel mogelijk voorkomen. En 

wil daarnaast leren van incidenten en gevaarlijke situaties rondom veiligheid.  

SWZ kiest bij veiligheid voor zoveel mogelijk vrijheid en welzijn voor de cliënt tegenover de 

risico’s die de cliënt loopt. Dit alles wordt afgestemd met de cliënt en/of naasten. 

Medicatieveiligheid 

Het werken aan medicatieveiligheid is een continu aandachtspunt binnen SWZ. Het 

voorschrijven van medicatie gebeurt volledig elektronisch. Het vernieuwde medicatie 

distributieprotocol wordt in 2021 geïmplementeerd. Tevens wordt er in 2021 gestart met het 

digitaal toedieningsregistratie en de dubbelcheck van risicovolle medicatie. Ook het continue 

verbeteren van de medicatieveiligheid is een thema waaraan gewerkt wordt door middel van 

o.a. interne audits en MIC-analyses  

Decubituspreventie 

Voor het signaleren van risico’s en preventie van decubitus wordt er gewerkt conform de 

richtlijnen en protocollen van Vilans.  

Decubituspreventie heeft direct bij aanvang van de zorg aandacht van de zorgmedewerkers. 

Bij aanvang van de zorg wordt een integrale risicosignalering ingevuld waarbij inzichtelijk 

wordt of er sprake is van een gezondheidsrisico. In samenspraak met arts wordt 

behandelbeleid afgesproken indien de signalering daar aanleiding voor geeft dan wel ter 

preventie van het voorkomen van decubitus bij verhoogt risico.  Afspraken worden vastgelegd 

in het zorgleefplan van de cliënt. 

Gemotiveerd gebruik van vrijheid beperkende maatregelen 

De visie van SWZ is dat zorg en behandeling aan de cliënten zo veel als mogelijk in vrijheid 

en op vrijwillige basis gebeurd. En de vrijheid beperkende maatregelen zo min mogelijk 

worden ingezet. Vrijheid beperkende maatregelen vormen een inbreuk op iemands recht 

op lichamelijke integriteit, op iemands recht op keuzevrijheid of privacy. Toch is 

vrijheidsbeperking soms noodzakelijk ter voorkoming van een onveilige situatie, waarbij 

geen alternatief met minder ingrijpend karakter voorhanden is. De maatregel dient, zoals 
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in de Wet Zorg en Dwang staat vermeld doelmatig zijn en in verhouding te staan tot het 

doel dat wordt beoogd. Tevens wordt gevraagd de inzet van de maatregel multidisciplinair 

te evalueren en zo snel, indien mogelijk, weer af te bouwen. In 2020 heeft de 

implementatie van de Wet Zorg en Dwang vooral in het teken gestaan om de dossiers van 

de cliënten om te zetten van de BOPZ naar de WZD en cliënten en 

cliëntvertegenwoordigers daarover te informeren. Het jaar 2021 staat in het teken van 

deskundigheidsbevordering van medewerkers ten aanzien van de uitgangspunten WZD en 

de toepassing van onvrijwillige zorg. 

Hygiëne- en infectiepreventie 

Het thema hygiëne- en infectiepreventie is een belangrijk onderwerp binnen SWZ. Dit 

thema raakt direct de basis van de zorg en deze moet in orde zijn. Het thema is meer en 

meer belangrijk, gezien Corona en de kwetsbare groep cliënten waar we mee van doen 

hebben. Er moet aandacht zijn voor hygiëne- en infectiepreventiebeleid op basis van wet 

en regelgeving. Het huidige beleid en de onderliggende werkafspraken dienen 

geactualiseerd en te worden door vernieuwde inzichten op het gebied van schoonmaak 

en hygiënisch werken. 

Preventie van acute ziekenhuis opname 

Cliënten van SWZ moeten ervan uit kunnen gaan dat de zorg en behandeling veilig, 

adequaat en professioneel is en passend bij de gezondheidssituatie van de cliënt. De arts 

bespreekt bij aanvang van de zorg met de cliënt wat de beleidsafspraken zijn omtrent 

reanimeren, de wensen omtrent medisch handelen. Ook wordt vastgelegd en besproken 

of de cliënt een behandeling en opname in een ziekenhuis wil, op het moment als dit 

noodzakelijk is. Door dit bij de aanvang van de zorg vast te leggen, kan er op de juiste 

manier gehandeld worden als de gezondheidssituatie van de cliënt acuut verandert.  
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Waar willen we mee aan de slag? Regie Tijdpad Welke resultaten 

levert dit op? 

Medicatieveiligheid door het 

implementeren van het 

vernieuwde 

geneesmiddelendistributieprotocol 

geconcretiseerd in 

procesbeschrijvingen, 

werkafspraken en protocollen 

Manager zorg Q1 2021  Eenduidig beleid ten 

aanzien van het 

handelen en 

uitvoering geven aan 

de 

medicatieveiligheid. 

Medewerkers kennen 

de werkafspraken en 

passen deze in het 

dagelijkse werk toe. 

Faciliteren van medewerkers door 

deskundigheidsbevordering op 

medicatieveiligheid 

Manager zorg  Q1 2021  Medewerkers zijn 

meer deskundig en 

vaardig op het gebied 

van 

medicatieveiligheid 

en weten de stappen 

in het medicatie-

distributieprotocol te 

doorlopen. 

Medewerkers 

signaleren onveilige 

situaties en spreken 

elkaar daar op aan 

Minder 

medicatiefouten 



25 
 

Waar willen we mee aan de slag? Regie Tijdpad Welke resultaten 

levert dit op? 

Analyseren van MIC-meldingen op 

medicatie 

Manager zorg Q1-Q4 2021  Medewerkers leren 

van de fouten en 

weten herhaling van 

fouten te verkleinen. 

Verbetermaatregelen 

zijn genomen en het 

effect van de 

maatregelen zijn 

getoetst. 

Het bevorderen van leren door het 

inrichten van audit-systematiek op 

het gebied van alle 

veiligheidsitems 

Manager zorg Q1-Q3 2021  Optimaliseren leer- en 

verbetercyclus t.a.v. 

medicatieveiligheid, 

decubitus, 

onbegrepen gedrag, 

hygiëne- en 

infectiepreventie door 

medewerkers- en 

organisatie 

Optimaliseren van de 

samenwerking op het gebied van 

de WZD 

Manager zorg Q1 2021  Kennis en kunde 

deling en 

samenwerking met 

alle betrokkenen bij 

de WZD 

Medewerkers hebben 

kennis over de WZD 

en bewustwording 

van het beleid en hoe 
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Waar willen we mee aan de slag? Regie Tijdpad Welke resultaten 

levert dit op? 

de WZD-stappen toe 

te passen 

Beleid Hygiëne-en 

infectiepreventie 

 

 

Manager 

bedrijfsvoering 

en manager 

zorg 

Q1-Q2 2021  Medewerkers hebben 

kennis over hygiëne- 

en infectiepreventie 

en passen de 

gemaakte afspraken 

toe.  

SWZ is t.a.v. hygiëne- 

en infectiepreventie 

in controle en weet 

welke wet en 

regelgeving toegepast 

dient te worden. 

Faciliteren van medewerkers door 

deskundigheidsbevordering op 

hygiëne- en infectiepreventie 

Manager 

bedrijfsvoering 

en manager 

zorg 

Q2-Q3 2021  Medewerkers zijn 

meer deskundigen 

vaardig op het gebied 

van hygiëne- en 

infectiepreventie. 

Medewerkers 

signaleren onveilige 

situaties en spreken 

elkaar daar op aan 

 

3.5 Leren en werken aan kwaliteit 

Vanuit het kwaliteitskader verpleeghuiszorg zijn vijf thema’s relevant rondom leren en werken 

aan kwaliteit: het kwaliteitsmanagementsysteem, een jaarlijks geactualiseerd kwaliteitsplan, 
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en jaarlijks kwaliteitsverslag, continu werken in de praktijk aan verbeteren door zorgverleners 

en deel uitmaken van een lerend netwerk. 

Om optimale en kwalitatieve zorg aan cliënten te kunnen blijven bieden is het van belang om 

een lerend werkklimaat binnen SWZ te stimuleren en te faciliteren. Belangrijke voorwaarde 

hiervoor is dat medewerkers ontvankelijk zijn voor het opdoen van nieuwe kennis en 

ervaringen. Hiervoor is het van belang kwaliteitsbewustzijn op een nog hoger plan te brengen. 

Binnen SWZ wordt hier op diverse manieren vorm aan gegeven. Hieronder staan een aantal 

van hen beschreven.  

Kwaliteitsmanagementsysteem 

SWZ is HKZ gecertificeerd. SWZ laat hiervoor jaarlijks de kwaliteit van de zorg en de 

effectiviteit van de processen toetsen door een onafhankelijk bedrijf. HKZ staat voor 

Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector, een branche-specifieke norm, 

gebaseerd op de ISO 9001 norm. Dit kwaliteitsmanagementsysteem is een hulpmiddel voor 

SWZ om processen te beheersen en om de kwaliteit van SWZ op systematische wijze te sturen. 

Het doel is de kwaliteit van de zorgverlening te verbeteren (met als gevolg tevreden cliënten). 

De eigen processen van de organisatie zijn hierbij het uitgangspunt. SWZ wordt onder andere 

getoetst op het beleid, het hebben van meetbare doelstellingen, het hebben van een 

meerjarenbeleid, de tevredenheid van cliënten, cliëntveiligheid, de zorginhoudelijke kwaliteit, 

kwaliteit van de medewerkers en kwaliteit van de organisatie. Bij goedkeuring wordt een 

certificaat afgegeven dat drie jaar geldig is. Tussentijds wordt SWZ minimaal jaarlijks getoetst. 

Daarbij moet SWZ aantonen dat het kwaliteitssysteem onderhouden en verbeterd wordt.  

In oktober 2019 heeft SWZ een externe audit gehad. Deze audit is positief verlopen en komt 

in het kwaliteitsplan 2020 aan de orde. De audit van 2020 staat (in verband met corona 

gerelateerde vertraging) gepland voor maart 2021.  

Jaarlijks geactualiseerd kwaliteitsplan 

SWZ maakt elk jaar een kwaliteitsplan dat is opgesteld in samenwerking met de cliëntenraad, 

de (para)medische dienst en de ondernemingsraad. De informatie voor dit plan wordt 

verkregen via gesprekken met verschillende medewerkers binnen de organisatie, via 

uitkomsten van audits, verschillende kwaliteitscontroles en evaluaties binnen de organisatie, 

(zoals controle risicosignalering, zorgplannen en BOPZ controles). Veranderingen vanuit de 
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overheid en inspectie worden overigens ook meegenomen in het kwaliteitsplan. Afhankelijk 

van de urgentie wordt bekeken welke termijn wordt gehanteerd. Jaarlijks wordt het 

kwaliteitsplan geactualiseerd, onder andere aan de hand van het kwaliteitsverslag. Het plan 

wordt gepubliceerd op de website van SWZ en word aangeleverd aan de openbare database 

van zorginstituut Nederland.  

Jaarlijks kwaliteitsverslag  

SWZ schrijft jaarlijks een kwaliteitsverslag. Het kwaliteitsverslag, is onderdeel van het 

kwaliteitsplan en heeft als doel om enerzijds het kwaliteitsplan te actualiseren anderzijds 

inzicht te geven in hoe SWZ is omgegaan met de verbeterparagraaf. In het kwaliteitsverslag 

wordt ook de jaarlijkse cliënten- en medewerkersraadpleging die SWZ doet verwerkt. Het 

kwaliteitsverslag zal dan gepubliceerd worden op de website van SWZ en aangeleverd worden 

aan de openbare database van Zorginstituut Nederland. 

Continue werken in de praktijk aan verbeteren van zorgverleners 

Opleiden en ontwikkeling is een integraal onderdeel van het personeelsbeleid van SWZ. Het 

is als het ware verankerd in alle activiteiten en instrumenten die ingezet worden om 

medewerkers te ondersteunen in het dagelijkse werk. Medewerkers zijn de spil van de 

organisatie; zonder medewerkers wordt er geen ondersteuning geleverd. Opleiden en 

ontwikkelen richt zich enerzijds op de optimale inzetbaarheid van menselijke bekwaamheid 

op het juiste moment en op de juiste plaats, anderzijds op een effectieve afstemming van deze 

inzetbaarheid op doel, strategie, cultuur en structuur van SWZ. Hierbij wordt de visie op 

ondersteuning gebruikt als kader van het handelen. 

2020 was een bijzonder jaar. Door de coronacrisis zag SWZ zich genoodzaakt terughoudend 

beleid te voeren bij het aanbieden van trainingen in groepsverband. Ook hebben de twee 

besmettingsgolven van maart en oktober een flinke wissel getrokken op de aanwezige 

capaciteit en mentale focus op ontwikkeling van medewerkers. Kort gezegd had men veel 

andere zaken aan het hoofd. Het aanbod aan trainingen dat aangeboden is geweest was 

daarom beperkt en voornamelijk gericht op kennis en vaardigheden rondom Corona, het 

ondersteunen van cliënten met corona en werken met persoonlijke beschermingsmiddelen. 

Niet de minste onderwerpen en zeer relevant gezien de situatie in 2020.  
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In 2020 is SWZ gestart met het aanbieden van de trainingen voorbehouden en risicovolle 

handelingen. Doordat deze training voor een groot gedeelte bestaat uit e-learning modules 

pasten deze goed in het landelijk ingestelde beleid op het gebied van afstandsonderwijs.  

Deel uitmaken van een lerend netwerk 

SWZ werkt al enige jaren nauw samen met verschillende collega-organisaties. Ook maakt SWZ 

deel uit van Zorgscala. Zorgscala is een branchevereniging van organisaties die 

verzorgingshuiszorg, verpleeghuiszorg en thuiszorg aanbieden in de regio Haaglanden. Ten 

behoeve van het lerend netwerk vanuit de context van het kwaliteitskader vormt SWZ met 

een aantal collega-organisaties het lerend netwerk met welke SWZ een aantoonbare 

samenwerking heeft rondom het kwaliteitsplan en verslag. In onderstaand staat het lerend 

netwerk vermeld.  

Met de leden van een lerend netwerk is een overeenkomst afgesloten waarin de 

samenwerking binnen het lerend netwerk is vastgelegd.  

Van Ommerenpark Woonzorgcentrum Mr. 
L.E. Visserhuis 

Stichting Zorggroep 
Oldael 
 

Van Ommerenpark 200 
2243 EX Wassenaar 

Theo Mann-
Bouwmeesterlaan 75  
2597 GV Den Haag 

Maurits de Brouweg 18 
2597 KE Den Haag 

 

www.vanommerenpark.nl www.jbc-visserhuis.nl www.oldael.nl 

 

Met stichting Zorggroep Oldael is in 2019 een intensieve samenwerking op het gebied van 

PO&O ingezet. Medewerkers van PO&O werken samen op deelgebieden of specifieke 

onderwerpen.  

Met de leden van het lerend netwerken en de partner van Zorgscala is gedurende de 

Coronacrisis intensief samengewerkt. Deze samenwerking richtte zich op bijvoorbeeld het 

delen van informatie, richtlijnen en procedures maar ook heel concreet in het bijvoorbeeld 

bestellen van persoonlijke beschermingsmiddelen.  

 

http://www.oldael.nl/
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Waar willen we 

mee aan de slag? 

Regie Tijdpad Welke resultaten levert 

dit op?  

Medewerkers van 

de binnen het 

Lerend netwerk 

deelnemende 

organisaties 

krijgen de 

trainingen 

voorbehouden en 

risicovolle 

handelingen 

aangeboden 

vanuit een 

gezamenlijke 

portal.  

Manager PO&O 

 

Aanbod scholing 

Q1–Q4 2021    

 

Medewerkers zijn 

bevoegd en bekwaam 

binnen de daarvoor 

gestelde eisen 

 

 

De 

bekwaamheden 

van medewerkers 

worden in de 

praktijk getoetst.  

Manager Zorg en 

manager PO&O 

 

Tenminste 4 

bijeenkomsten per 

jaar.  

 

Minimaal twee 

initiatieven waarop 

samengewerkt wordt. 

Er is sprake van 

kennisdeling en 

informatie-

uitwisseling op 

het gebied van 

beleid en 

kwaliteit. 

Samenwerkende 

organisaties 

kiezen twee 

onderwerpen 

waarop ze actief 

samenwerken 

Manager PO&O 

 

Op de vaste 

roulatiemomenten 

wordt bekeken of- 

en zo ja onder 

welke 

voorwaarden 

uitruil mogelijk is.  

 

 

Medewerkers/leerlingen 

doen ervaring op bij een 

collega organisatie.  

 

Medewerkers 

werkzaam bij de 

organisaties van 

het lerend 

netwerk hebben 

Manager PO&O 

 

 

 Q1–Q4 2021 

 

Leerlingen en stagiairs 

worden ondersteund 

vanuit hetzelfde 

beleidskader 
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Waar willen we 

mee aan de slag? 

Regie Tijdpad Welke resultaten levert 

dit op?  

de mogelijkheid 

bij elkaar stage te 

lopen. Het is 

mogelijk dat 

leerlingen binnen 

het netwerk 

uitgewisseld 

worden. 

Er is sprake van 

samenwerking op 

het gebied van 

opleidingsaanbod, 

begeleiding van 

leerlingen en 

ondersteuning bij 

ontwikkeling 

 

Er wordt 

samengewerkt op 

een aantal 

thema’s op het 

gebied van HR.  

Manager PO&O   Q1-Q4 2021 Er is sprake van 

samenwerking bij het 

aanvragen en 

verantwoorden van 

subsidies 

Regionale initiatieven 

worden in 

gezamenlijkheid opgepakt 

 

Er is sprake van 

samenwerking bij de 

uitvoering van de Ri&E 

Bij het ontwikkelen van 

beleid wordt gebruik 

gemaakt van elkaars 

informatie 
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Waar willen we 

mee aan de slag? 

Regie Tijdpad Welke resultaten levert 

dit op?  

Regionale initiatieven 

worden in 

gezamenlijkheid opgepakt 

 

3.6 Leiderschap, governance en management 

In het kwaliteitskader verpleeghuiszorg worden zes thema’ s onderscheiden als het gaat om 

leiderschap, governance en management; visie op zorg, sturen op kernwaarden, leiderschap 

en goed bestuur, de rol en positie van interne organen en toezichthouders, inzicht hebben en 

geven binnen de organisatie en het verankeren van medische, verpleegkundige en 

psychosociale expertise. 

Visie en kernwaarden SWZ 

De visie en kernwaarden van SWZ zijn het uitgangspunt voor de zorg binnen SWZ en komen 

terug in alle processen die betrekking hebben op de zorg. De cliënt staat hierin centraal. Voor 

de cliënt betekent dit in de praktijk dat bij alles wat de medewerker doet, de cliënt met haar 

geschiedenis, persoonlijke wensen en mogelijkheden als basis wordt genomen. SWZ kan op 

deze manier voor de cliënt een veilige, huiselijke en vertrouwde woonsituatie zijn. 

Om cliënten centraal te kunnen laten staan is het ook belangrijk om de medewerkers centraal 

te stellen. Om meer invulling te kunnen geven aan de visie werkt SWZ sinds 2014 met 

zelfsturende teams. In de zelfsturende teams voelen medewerkers zich verantwoordelijker 

voor het zorgproces, voor de cliënt en voor de organisatie. In 2020 is de beweging ingezet om 

zelfsturing door te ontwikkelen naar een lijnorganisatie waarin coachend leiderschap centraal 

staat en recht wordt gedaan aan die professionele ruimte, maar ook meer houvast en kaders 

worden geboden aan medewerkers door de aanwezigheid van lijnfunctionarissen. 

Medewerkers vragen om dit houvast. Daarnaast is het de visie van het management dat meer 

kaders belangrijk zijn om de kwaliteit van zorg beter te kunnen waarborgen.  

Voor een beschrijving van de zorgvisie en kernwaarden zie hoofdstuk 1.  
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Leiderschap en goed bestuur 

Het voorgenomen leiderschapsprincipe bij SWZ is coachend leiderschap. Zoals eerder 

beschreven moet dit evenwicht bieden tussen de professionele ruimte die medewerkers 

eerder hebben verworven in de zelfsturing en die bijdraagt aan cliëntgerichte zorg. Daarnaast 

moet het structuur en houvast bieden om kwaliteit te kunnen borgen en ook verbeteren. 

Houvast heeft ook te maken met helderheid. Daarom implementeert SWZ in 2021 een meer 

eenvoudige organisatiestructuur waarin gestreefd wordt naar optimale efficiëntie en 

effectiviteit. Het uitgangspunt is dat de zorg het hart van de organisatie is en andere 

organisatieonderdelen hieraan ondersteunend zijn. Hiermee wordt het beleid vanuit het 

verleden doorbroken waarin de ondersteunende diensten leiding gaven aan zelfsturende 

teams. De nieuwe structuur gaat uit van een platte en eenvoudige organisatie waarin heel 

helder is wie waarvoor verantwoordelijk is.   

In de aansturing van de organisatie is continu verbetermanagement een belangrijk 

uitgangspunt. In 2020 is een grote stap gemaakt om op allerlei parameters 

managementinformatie te genereren. Die managementinformatie helpt om het management 

een spiegel voor te houden en inzichtelijk te maken op welke punten bijsturing nodig is. In 

2021 wordt deze managementinformatie verder verfijnd. 

Het bestuur werkt volgens de Governance Code Zorg en past deze toe. Daarnaast wordt een 

heldere communicatie, concrete onderbouwing bij het besluitvormingsproces en het 

consequent benaderen van processen vanuit de positie van de cliënt gezien als belangrijke 

elementen van goed bestuur.  

Alle leden van het managementteam hebben ieder vanuit de eigen deskundigheid de 

verantwoordelijkheid om de spreekwoordelijke verbinding met de buitenwereld te maken. De 

leden van het managementteam nemen deel aan verschillende lokale, regionale of landelijke 

werkgroepen of initiatieven. 

Rol en positie interne organen en toezichthouders 

SWZ stimuleert medezeggenschap en kent een actieve cliëntenraad en ondernemingsraad. 

Beide raden hebben, ieder vanuit hun eigen rol, een belangrijk aandeel binnen 

besluitvormingsprocessen en hebben niet alleen ingang bij de directeur bestuurder maar ook 

bij de overige leden van het managementteam. Binnen SWZ wordt gewerkt binnen de kaders 
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van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ 2018) Wet op de 

Ondernemingsraden (WOR) en de Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ).  

Het toezicht is georganiseerd binnen de Raad van Toezicht (RvT). Deze ziet toe op het volgen 

van de Governance Code Zorg. Ieder lid van de Raad van Toezicht heeft een eigen specialisme. 

In 2020 is een verdere stap gemaakt om in de Raad van Toezicht te werken met commissies 

(werkgeverscommissie, kwaliteitscommissie, financiële commissie) die verdere verdieping 

hebben aangebracht in het toezicht.  Doordat het management van SWZ de 

managementinformatie sterk heeft uitgebreid in 2020 is een grote stap gemaakt om de 

toezichthouders systematisch van goede informatie te voorzien op basis waarvan zij inzicht 

krijgen in het besturen van de organisatie. SWZ werkt aan de aanpassing van haar statuten die 

in 2021 worden geïmplementeerd.  

Inzicht hebben en geven 

De WKKGZ eist dat zorginstellingen hun organisatie transparant maken voor de overheid, voor 

ziektekostenverzekeraars en voor cliënten. De wet vraagt van SWZ dat zij verantwoorde zorg 

levert: zorg die efficiënt, effectief en cliëntgericht is en voldoet aan reële eisen van de cliënt. 

Door het maken van een kwaliteitsplan en kwaliteitsverslag legt SWZ interne en externe 

verantwoording af voor de kwaliteit van de zorg en de ontwikkeling die nodig is. 

Voor het definitief vaststellen van het kwaliteitsplan en verslag zal deze eerst aan de 

cliëntenraad, de ondernemingsraad en aan de leden van het lerend netwerk worden 

voorgelegd en besproken. Hiermee worden de geformuleerde uitgangspunten en geschetste 

ontwikkeling vooraf vanuit verschillende invalshoeken beoordeeld en is het mogelijk de 

gerichte feedback te verwerken.  

Verankeren van medische verpleegkundige en psychosociale expertise 

Twee managers hebben een zorgachtergrond (verpleegkundige en verzorgende) en ervaring 

in de directe cliëntenzorg. Door de zorgachtergrond is de professionele inbreng geborgd 

binnen het bestuur van de organisatie.  

Het borgen van medische en psychosociale expertise gebeurt binnen SWZ door een 

structureel overleg tussen de bestuurder en de paramedische dienst. De paramedische dienst 

bestaat uit praktijkverpleegkundigen, SOG-ers en andere binnen de paramedische dienst 
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werkzame paramedici. De paramedische dienst wordt voor een groot deel verzorgd door een 

samenwerkingspartner. Met deze zijn afspraken gemaakt over de overlegfrequentie en 

inhoud.  

3.7 Personeelssamenstelling  

De kwaliteit van de zorg die SWZ levert valt en staat met het beschikbaar hebben van 

voldoende, goed gekwalificeerd en deskundig personeel. Zowel de werving en selectie, als 

het boeien en binden van personeel is een grote uitdaging voor SWZ, mede ook door een 

steeds krappere arbeidsmarkt. 

Het thema arbeidsmarkt met als focus het vinden en behouden van personeel is een 

belangrijk agendapunt voor SWZ. 

SWZ activiteiten zet in op het versterken van goed en duurzaam werkgeverschap. De 

uitkomsten van de medewerkers-tevredenheidsonderzoek en de RI&E worden als 

belangrijke input meegenomen opdat medewerkers zich erkent en gehoord voelen. 

Marketing en recruitment zijn speerpunten voor 2021 en vraagt maximale inspanning en 

creativiteit op het gebied van werven, opleiden, behouden en vitaal houden van 

medewerkers. Op welke wijze wil SWZ zich in de markt zetten en goed en duurzaam 

werkgeverschap uitdragen.  Wat betekent dit voor de recruitment activiteiten? En welke 

inspanningen gaan wij leveren dat onze medewerkers eigen ambassadeurs zijn en zich 

trots voelen en helpen nieuwe collega’s te vinden. 

Een fijne start helpt om nieuwe collega’s zich snel thuis te laten voelen bij SWZ (het 

onboarding-project). In 2021 gaan we hier mee verder. Thema’s die in dit licht aandacht 

moeten krijgen zijn: buddy, inwerkprogramma, introductiedag, randvoorwaarden zijn bij 

de eerste dag geregeld (sleutels, emailadres, tag, accounts et cetera). 

Vitaliteit 

Het aandacht hebben voor vitaliteit en werkplezier is belangrijk om als SWZ een goede en 

duurzame werkgever te zijn voor medewerkers. Vitaliteit heeft betrekking op de 

lichamelijke en geestelijke gesteldheid van medewerkers en kan een positief effect hebben 

op de inzetbaarheid van medewerkers en het verzuim. 



36 
 

Aandacht, aanwezigheid en toezicht 

In 2020 heeft er voor de kleinschalige woonvoorziening een herijking plaatsgevonden ten 

aanzien van de inzet van zorgmedewerkers. Op basis van zorgzwaarte en zorgbehoefte van 

de mix aan cliënten is er een vernieuwd dienstenpatroon vastgesteld. Daarbij zijn zowel de 

‘kosten’ als de ‘opbrengsten’ van belang, het financieel kader, en tevens ook op welke 

wijze tegemoet gekomen kan worden aan aandacht, aanwezigheid en toezicht door 

zorgpersoneel aan cliënten. Dat is een grote uitdaging en dit vraagt in 2021 nog nadere 

afstemming met cliënten, naasten, cliëntenraad en de zorgteams hoe hier duurzaam en 

doelmatig vorm en inhoud aan te geven.  

Specifieke kennis en vaardigheden 

SWZ biedt zorg aan cliënten met diverse zorg- en ondersteuningsvragen. Dit vraagt van de 

zorgmedewerkers naast het hebben van algemene kennis en vaardigheden ook om 

specifieke kennis. SWZ wil door binnen de teams te gaan werken met zogenaamde 

aandachtsvelders, medewerkers die zich specifiek bekwamen op een bepaald thema, op 

de hoogte zijn van ontwikkelingen op hun aandachtsgebied en zorgdragen voor het 

beschikbaar hebben van kennis en kunde op de werkvloer, beter inspelen op bijvoorbeeld 

een veranderende vraag of behoefte. 

SWZ zorgt met een verpleegkundig team, dat 24x7 beschikbaar is, voor een continue 

aanwezigheid van achterwachtregeling en opvolging van zorg- en ondersteuningsvragen. 

Reflectie, leren en ontwikkelen 

SWZ heeft leren en ontwikkelen hoog in het vaandel staan. Dit betekent dat medewerkers 

in de gelegenheid gesteld worden om naast de verplichte scholingen zoals voorbehouden 

en risicovolle handelingen, bedrijfshulpverlening (BHV) en omgaan met ongewenst gedrag, 

ook aan te geven welke individuele wensen tot scholing er zijn. In 2020 is er de 

mogelijkheid om via een digitaal platform trainingen te doen via e-learning. Via dit systeem 

is het ook mogelijk om inzichtelijk te maken voor management en medewerkers, wat de 

actuele stand is qua bekwaamheid en bevoegdheid. 

In 2021 wil SWZ zich meer bezighouden met reflecteren op eigen handelen en via interne 

collegiale toetsing en interne auditing, het lerend vermogen en het werk-leerklimaat 
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binnen SWZ te vergroten.  

Leren doen we ook door elkaar feedback te geven en te vragen. We leren van elkaar. 

Fouten maken mag, experimenteren en voorstellen doen ter verbetering is gebruikelijk in 

ons werk. 

 

Waar willen we mee aan de 

slag? 

Regie Tijdpad Welke resultaten levert dit 

op? 

Binden en Boeien: vergroten 

duurzame inzetbaarheid   

Visie formuleren op 

duurzame inzetbaarheid 

Versterken van 

vakmanschap  

 

Inrichten van een 

ondersteuningsstructuur 

voor medewerkers 

Manager 

PO&O 

Q1–Q4 2021 

 

Q1 2021 

 

Q1–Q4 2021 

 

Q1–Q3 2021 

Visie op duurzame 

inzetbaarheid  

Medewerkers zijn bekend 

met de visie op duurzame 

inzetbaarheid  

Ambassadeurs en trots 

medewerkers; medewerkers 

ervaren een prettige 

werksfeer (vertrouwen, 

open) en waardering voor 

het werk dat ze doen. 

Medewerkers zijn goed 

toegerust om goede zorg en 

ondersteuning te bieden en 

cliënten ervaren passende 

zorg. 

Recruitment: verhogen 

instroom nieuwe 

medewerkers 

Manager 

PO&O 

Q1–Q3 2021  Werving en 

selectieprocedure 

Bekendheid van SWZ als 

werkgever is vergroot 



38 
 

Waar willen we mee aan de 

slag? 

Regie Tijdpad Welke resultaten levert dit 

op? 

Het aantal reacties op 

vacature is gestegen 

Stabiele personele bezetting 

en roosters 

Stabiele personele bezetting 

en roosters 

On-boarding Manager 

PO&O 

Q1–Q4 2021  Inwerken gaat volgens plan 

Nieuwe medewerkers voelen 

zich welkom 

SWZ heeft een onboarding 

programma voor haar 

medewerkers 

Voldoende gekwalificeerde 

medewerkers in relatie tot 

de zorgvragen 

 

Manager 

PO&O / 

manager 

zorg  

Q1–Q2 2021  Medewerkers ervaren een 

verbetert rooster die voldoet 

aan wensen en ervaren 

hierdoor een minder hoge 

werkdruk met gevolg dat het 

verzuim verminderd en de 

uitstroom lager is.   

Vitaliteit medewerkers  Manager 

PO&O 

Q1 – Q 4 2021 SWZ heeft een visie op 

vitaliteit en een 

vitaliteitsprogramma waar 

medewerkers gebruik van 

kunnen maken.  
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Waar willen we mee aan de 

slag? 

Regie Tijdpad Welke resultaten levert dit 

op? 

Beschrijven van een rol per 

aandachtsgebied 

Manager 

zorg 

Q1–Q2 2021 Aandachtsvelders weten wat 

er van hen verwacht wordt 

en hoe invulling te geven aan 

specifieke werkzaamheden 

Een Interne-audit 

systematiek uitschrijven en 

uitwerken waarin aandacht 

is voor kwaliteit, reflectie en 

leerklimaat.  

 

Manager 

zorg en 

manager 

PO&O 

Q1–Q3 2021  Integrale audits die inzicht 

geven in de verbeterpunten 

en trotspunten rondom 

kwaliteit van zorg van 

dienstverlening en 

kwaliteiten van medewerkers  

 

3.8 Gebruik van hulpbronnen 

De afgelopen twee jaar heeft in het teken gestaan van nieuwbouwprojecten voor de 

kleinschalige woonvoorzieningen. Het resultaat staat er inmiddels; frisse, nieuwe gebouwen 

voor kleinschalig wonen. Nu we wat ervaring opgedaan hebben met de nieuwbouw zijn we 

toe aan het aanbrengen van een aantal verbeteringen. Zo is er bijvoorbeeld te weinig ruimte 

voor medewerkers om hun (administratieve) werk te kunnen doen en worden eenduidige 

richtlijnen op welke manier materiaal en middelen opgeruimd kunnen worden, gemist. Ook 

zijn er, te weinig gezamenlijke ruimten voor welzijnsactiviteiten voor cliënten en is de sfeer en 

ambiance niet passend bij de huisstijl van SWZ. Het komend jaar is het herijken van onze 

locaties goed om op te pakken zodat de locaties beter aansluiten bij de zorgvraag van cliënten 

en bijdrage aan het woongenot en welzijn van de cliënten en medewerkers zich beter 

gefaciliteerd voelen in het werk en de werkprocessen.  

SWZ werkt met diverse stakeholders samen vanuit de overtuiging dat in gezamenlijkheid met 

anderen er toegevoegde waarde gegeven wordt aan onze cliënten, medewerkers en de 

sociale context van SWZ. 
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Waar willen we mee aan 

de slag? 

Regie Tijdpad Welke resultaten levert dit 

op? 

Herijken van functionaliteit 

locaties vanuit diverse 

woon-, zorg- en 

werkprocessen  

Manager 

bedrijfsvoering 

/ manager 

zorg 

Q1–Q3 2021 Sfeer en ambiance passend 

bij huisstijl 

Zorgvraag (veiligheid), 

welzijn en welbevinden van 

cliënten komt tot haar recht 

op de locaties 

Werkprocessen zijn goed uit 

te voeren binnen de 

locaties 

Technische en facilitaire 

processen zijn binnen de 

gebouwen op orde. 

 

3.9 Gebruik van informatie 

Continu verbetermanagement is een belangrijk uitgangspunt voor SWZ. Hierbij is feedback 

 informatie op allerlei terrein wenselijk.  

SWZ voert jaarlijks een cliënttevredenheidsonderzoek (CTO) uit. SWZ heeft in 2020 voor een 

nieuwe partij gekozen die nog meer concrete aanknopingspunten biedt voor 

kwaliteitsverbetering. Naast het jaarlijks uitvoeren van een CTO door een externe partij, wordt 

halfjaarlijks bij de individuele zorgplanbespreking de zorg en behandeling geëvalueerd. Zo ook 

aan het einde van de zorgverlening door ontslag, overplaatsing of overlijden wordt gevraagd 

een einde zorgevaluatie-formulier in te vullen en wordt gevraagd om op ZorgkaartNederland 

een review te plaatsen.  Ten aanzien van het laatste is actie geboden en moet SWZ actiever 

cliënten en cliëntvertegenwoordigers stimuleren om hun mening te geven. Op dit moment 

zijn er nog te weinig waarderingen beschikbaar om een goed beeld te krijgen. Daarnaast wil 

SWZ met de individuele feedback formulieren meer doen om de kwaliteit te verbeteren. 
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Aan de hand van de uitkomsten van de diverse evaluatie zal een dialoog plaatsvinden met 

cliëntenraad en medewerkers om verbeterpunten en trotspunten te benoemen waarop 

verbeterplannen met acties uitgewerkt kunnen worden.  

Tevens worden zorginhoudelijke kwaliteitsinformatie verzameld binnen het elektronisch 

zorgdossier. Deze gegevens worden jaarlijks via de gegevensmakelaar aangeleverd aan de 

openbare database van Zorginstituut Nederland.  

Ook via interne audits worden inhoudelijke kwaliteitsindicatoren getoetst, en zo ook worden 

de MIC/MIM-meldingen geanalyseerd en omgezet naar verbeteractiviteiten om continue en 

cyclisch te meten en te leren. De meldingsbereidheid is erg hoog binnen SWZ. Medewerkers 

voelen zich voldoende veilig om te melden. De verbeteractiviteit op dit thema zit in ‘het 

rondmaken van de kwaliteitscirkel’. De feedback informatie die SWZ op organisatieniveau heel 

actief verzamelt moet nog meer gaan leiden tot verdere verbetering van de kwaliteit. En 

daarmee de kans op herhaling van fouten en risico’s te verkleinen en de kwaliteit verder 

verbeteren. Door regelmatig (bijna) fouten en (bijna) incidenten en feedback van cliënten met 

elkaar te bespreken worden medewerkers meer bewust van waar de risico’s en knelpunten 

en verbeterkansen zitten en hoe er gewerkt kan worden aan veilige zorg en veilig werken.  

SWZ wil ook graag leren van klachten of bijna klachten. Het kan voorkomen dat cliënten en 

naasten niet tevreden zijn over de geboden zorg of dat zaken anders verlopen dat dat zij 

verwachten. Bij voorkeur worden de klachten zo dicht mogelijk bij de bron besproken en 

opgelost. Is dit niet mogelijk dan bestaat de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de 

klachtenfunctionaris en of externe klachtencommissie. 

SWZ ziet klachten als waardevolle informatie om samen met cliënten en naasten op zoek te 

gaan naar mogelijkheden om de kwaliteit van zorg- en dienstverlening te verbeteren. SWZ is 

al heel actief op het gebied van klachten en heeft in 2020 een slag gemaakt om de gelegenheid 

aan te grijpen meer persoonlijk in gesprek te gaan met (bijna) klagers om hiervan te leren. In 

2021 wil SWZ de slag maken de lijn meer te betrekken bij klachten en een grotere 

verantwoordelijkheid te geven in het aangaan van dit gesprek. 

Daarnaast vindt er jaarlijks een medewerkerstevredenheidsonderzoek plaats en laat SWZ voor 

de HKZ auditeren.  
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SWZ maakt gebruik van diverse (administratieve) systemen zoals het registreren van de cliënt 

gegevens t.b.v. de zorg in een elektronisch cliëntdossier ONS. Hierin wordt alle data voor de 

zorg bijgehouden. De medische behandeldienst werkt naast ONS ook met hij systeem Nova 

als registratiesysteem. Met betrekking tot medicatie en psychofarmaca wordt voorgeschreven 

en bijgehouden in het systeem Medimo van Benu apotheek.  

SWZ werkt met een kwaliteitssysteem Plancare-kwaliteit waarin medewerkers protocollen en 

richtlijnen kan vinden. Daarnaast werken we met de KICK-protocollen van Vilans voor de 

risicovolle en voorbehoudenhandelingen.  

SWZ zal overeenkomstig het kwaliteitskader er zorg voor dragen dat het kwaliteitsverslag 

gepubliceerd wordt en aangeboden wordt aan het Zorginstituut.  

 

Waar willen we mee aan de 

slag? 

Regie Tijdpad Welke resultaten levert 

dit op? 

Herijken beleid en systematiek 

tevredenheidsonderzoek 

Manager zorg Q1-Q3 2021  Kwaliteitsverbetering 

op basis van cliënt- en 

medewerkerstevreden

heid en dan vooral op 

het punt van de Check-

Act-fase. 

Structureel stimuleren om 

cliëntwaarderingen te delen op 

Zorgkaartnederland.nl en 

resultaten borgen  

Manager zorg Q1-Q2 2021  Meer 
cliëntwaarderingen op 
Zorgkaartnederland.nl 
op basis waarvan de 
zorg beter afgestemd 
kan worden op 
wensen, behoefte en 
verwachtingen van 
cliënten. 

Doorontwikkelen proces van 

melden, onderzoek, analyse en 

leren van fouten en incidenten 

Manager zorg Q1-Q3 2021  Vergroten van 
leereffect vanuit 
incidenten. 
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Waar willen we mee aan de 

slag? 

Regie Tijdpad Welke resultaten levert 

dit op? 

Borging uitkomsten van 

klachten als verbeterinformatie 

Bestuurs-
secretaris 

Q1-Q3 2021  Vergroten leereffect 
vanuit klachten door de 
lijn 

Herinrichten van een kwaliteit 

& 

veiligheidsmanagementsysteem 

c.q. beleid 

Bestuurs-
secretaris en 
bestuurder 

Q1–Q4 2021 Een overzichtelijk en 
goed functionerend 
kwaliteitsmanagements
ysteem 

Herijken en doorontwikkelen 

van het kwaliteitssysteem  

Bestuurs-
secretaris en 
bestuurder 

Q1–Q4 2021  Een kwaliteitssysteem 
passend en faciliterend 
aan alle processen 
binnen SWZ 
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Afkortingen en begrippen 

ADL Algemene dagelijkse levensverrichtingen 

BOPZ Wet Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische 
Ziekenhuizen 

CAREN Een veilig zorgnetwerk voor iedereen die zorg krijgt en 
zorg geeft. Met Caren kun je afspraken maken en taken 
verdelen. 

ECD Elektronisch zorgdossier 

E-LEARNING De verzamelnaam voor het vormgeven van leersituaties 
(formeel en informeel) met behulp van informatie- en 
communicatietechnologie (in het bijzonder 
internettechnologie). 

FAMILIENET Een afgeschermd webportaal waarbinnen de 
communicatie tussen medewerkers van SWZ en 
mantelzorgers plaats kan vinden door middel van het 
plaatsen van berichten, foto’s, documenten en de 
cliëntagenda 

FTE Fulltime equivalent 

HKZ Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector 

HKZ AUDIT Een onderzoek dat wordt uitgevoerd naar het goed en 
betrouwbaar functioneren van de interne organisatie 
door derden of door een certificatie-instelling die 
onafhankelijk is van de klant-leverancier relatie en vrij is 
van belangenverstrengeling. 

MDO Multidisciplinair overleg 

MEDIMO Elektronisch voorschrijfsysteem voor medicatie 

MIC Meldingen Incidenten Cliënten 

MIM Meldingen Incidenten Medewerkers 

MT Managementteam 

NPS Net Promotor score 

ONS Elektronisch cliëntendossier 

PB Persoonlijk begeleider 

PG Psycho-geriatrie 

PO&O Personeel Organisatie en Opleidingen 

RVT Raad van Toezicht 

SOG Specialist ouderen geneeskunde 
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VBM Vrijheid beperkende maatregel 

VERENSO Vereniging van specialisten ouderengeneeskunde 

WKKGZ Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg 

WLZ Wet langdurige zorg 

WMO Wet maatschappelijke ondersteuning 

WOR Wet op ondernemingsraden 

WMCZ Wet medezeggenschap cliënten  
Zorginstellingen 

WZD Wet zorg en dwang 

ZORGSCALA De brancheorganisatie van zorgondernemers in regio 
Haaglanden 

ZZP Zorg zwaarte pakket 

ZZP EXCL Zorgzwaartepakket zonder behandeling 

 


