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Voorwoord

Voor u ligt het kwaliteitsverslag van SWZ . Hierin
kijken wij graag met u terug op het jaar 2021. Als
structuur maken we dankbaar gebruik van het
kwaliteitskader; dit verslag is opgebouwd volgens
de acht thema's van dit kader. 

SWZ is gericht op continue kwaliteitsverbetering.
Corona heeft ook in 2021 aandacht gevraagd.
Ondanks dat is het gelukt een veelheid aan
verbetertrajecten op te pakken. In het beoordelen
van de urgentie hebben we ons laten leiden door
de feedback van cliënten en de audits op onze
werkprocessen.
We hebben zelfsturing vervangen door een
lijnorganisatie. Er zijn twee ervaren
teammanagers zorg gekomen die de teams
ondersteunen, aandacht en kaders geven. Houvast
waar nodig, ruimte waar mogelijk, is het adagium.
In dat houvast hebben we geïnvesteerd door
allerlei werkprocessen te herzien. Opleiding staat
hoog in het vaandel. We hebben een systeem van
E-learning geïmplementeerd zodat we
medewerkers meer flexibel kunnen scholen.
Welzijn is op een hoger plan gebracht. Zo hebben
we op de teams Psychogeriatrie (PG) een nieuwe
functie geïntroduceerd die specifiek gericht is op
het welzijn gedurende de dag. Ook in de thuiszorg
zijn we continu bezig met kwaliteitsverbetering.
Onze klant is heel tevreden, we scoorden een 8,6
gemiddeld in de PREM; het
cliënttevredenheidsonderzoek van de thuiszorg.

Wij nodigen u hierbij van harte uit om ons verslag
over het jaar 2021 te lezen.

Hester Branderhorst
Directeur - bestuurder

Wilt u meer weten? Neem gerust contact met ons
op!
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Onze zorgteams zijn getraind in methodisch werken en schriftelijk rapporteren.
Onze zorgteams zijn getraind in het beter benutten van de mogelijkheden van het
Elektronisch Cliënten Dossier (ECD) ter verbetering van de dossiervoering.
Er is een Pilot WeSense intelligent incontinentiemateriaal uitgevoerd.
De werkgroep Palliatieve Zorg is herstart.
Onze zorgteams en behandelteams werken beter samen door een nieuw triage-
en escalatieprotocol.
In een driemaandelijks overleg met afgevaardigden van de afdelingen worden
eventuele knel- en verbeterpunten van het ECD besproken.
Voor het digitaal aftekenen vanuit het ECD zijn alle benodigde voorbereidingen
getroffen.
Het bijstellen van coronamaatregelen vond steeds plaats in overleg met de
cliëntenraad (CR).
Voor iedere cliënt heeft een Multi Disciplinair Overleg (MDO) plaatsgevonden.

In navolging van het kwaliteitskader legt SWZ de nadruk op vier thema’s als het gaat om kwaliteit van persoonsgerichte zorg 
en ondersteuning, te weten: Compassie, Uniek zijn, Autonomie en Zorgdoelen (Kwaliteitskader 2017, Zorginstituut Nederland 
(ZIN)).
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Coronabaan-assistenten zijn ingezet ter ondersteuning van onze zorgteams.
Er is gestart met het werven en inzetten van medewerkers welzijn op alle 
huiskamers van de Psychogeriatrische (PG) afdelingen.
Het project voeding is gestart onder begeleiding van een voedingsdeskundige. Het 
doel is om de kwaliteit van en tevredenheid over de maaltijden te vergroten.
Er hebben, in samenwerking met de CR, inspraakbijeenkomsten plaatsgevonden 
met cliënten en cliëntvertegenwoordigers op alle locaties.
In 2021 zijn 30 vrijwilligers gestart en 28 vrijwilligers gestopt. Het aantal vrijwilligers 
blijft stabiel rond 119 vrijwilligers.
Om te kunnen voldoen aan de afspraken die gemaakt zijn in de Green Deal 
Duurzame Zorg heeft SWZ een routekaart duurzaamheid geformuleerd.
Ter verhoging van het comfort (binnenklimaat) en besparing van energie zijn twee 
locaties, Sophieke en Amaliahof, van warmtewerende raamfolies voorzien.
Voor Sophieke en Amaliahof zijn meerjarenonderhoudsplannen opgesteld. 
SWZ is lid geworden van branchevereniging MilieuPlatformZorg (MPZ) om kennis 
over duurzaam ondernemen te ontwikkelen en ervaringen te delen.
De teammanager Huisvesting, Diensten en Middelen heeft zich aangesloten bij 
een netwerk van duurzaamheidscoördinatoren van Actiz.
In 2021 is, samen met de CR, gestart met een reeks van themabesprekingen over 
Wonen en Welzijn, gericht op het aanleveren van bouwstenen voor (nieuw) beleid.

In navolging van het kwaliteitskader onderscheidt SWZ vijf thema’s 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 (Kwaliteitskader 2017, ZIN).
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Binnen de intramurale zorg zijn door actief beleid vrijwel geen gevallen van decubitus 
geconstateerd.
De medicatieveiligheid is vergroot door het herzien van het 
geneesmiddelendistributieprotocol met nieuwe procesbeschrijvingen. 
In de thuiszorg is het digitaal aftekenen van de medicatie toedieningslijst 
geïmplementeerd.
De commissie Wet Zorg en Dwang (WZD) is door de bestuurder geïnstalleerd en 
zorgteams zijn geschoold in het werken volgens de WZD. Zorgverantwoordelijken en
een WZD-functionaris zijn aangesteld.
Door de aanschaf van additionele software is de werking van het camera- 
alarmeringssysteem verbeterd.
In 2021 is een aantal van onze medewerkers op een externe locatie opgeleid tot 
bedrijfshulpverlener. Na afronding van deze cursus volgde een korte instructie op de 
eigen locatie. 
De herhalingscursus bedrijfshulpverlening (BHV) heeft in 2021 plaatsgevonden op de 
woonlocaties Bellesteijn en het Sophieke en gold voor medewerkers van alle locaties. 
Naast de toetsing van de theoretische kennis is de praktijkkennis op de woonlocatie 
getoetst voor wat betreft brand blussen en ontruiming. 

VEILIGHEID
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In navolging van het kwaliteitskader verpleeghuiszorg onderscheidt SWZ vier thema’s rondom basisveiligheid: 
medicatieveiligheid, decubituspreventie, het gemotiveerd gebruiken van vrijheid beperkende maatregelen en preventie van 
acute ziekenhuisopname (Kwaliteitskader 2017, ZIN).
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SWZ is in het vroege voorjaar en late najaar getroffen door meerdere corona-uitbraken 
op verschillende afdelingen. Er is een multidisciplinair coronateam actief dat uitbraken 
efficiënt en tijdig heeft bestreden en gemonitord.
Er zijn coronamaatregelen doorgevoerd in lijn met de landelijke richtlijnen en in geval 
van uitbraken werd situatiespecifiek de bezoekregeling voor afdelingen aangepast.
Er is een duidelijk beleid vastgesteld rondom Persoonlijke Beschermings Middelen 
(PBM) en er is een goed voorraadbeheer. Er zijn filmpjes met instructies over het juiste 
gebruik van PBM gemaakt en deze zijn meerdere malen onder alle medewerkers 
verspreid.
SWZ heeft de beide coronavaccinatierondes en de booster in-house voor bewoners 
georganiseerd.

Corona-specifiek:

VEILIGHEID



Er zijn 2 grote audits uitgevoerd:
Alle afdelingen hebben een audit gehad op alle thema's van het kwaliteitskader.
Alle afdelingen hebben een audit gehad op het gebied van hygiëne en infectiepreventie.

De tussentijdse audit in het kader van de HKZ heeft plaatsgevonden met goed resultaat.
De organisaties van het lerend netwerk zijn in 2021 gestart met het gebruik van één portal 
voor E-learning. Hierdoor worden alle medewerkers van deze organisaties op dezelfde 
manier geschoold. 
100% van onze medewerkers die in aanmerking kwamen voor de bijscholing hebben in 
2021 de E-learning voorbehouden en risicovolle handelingen gevolgd. 85% van deze 
medewerkers heeft de training in 2021 met goed resultaat afgerond, de overige 15% heeft 
dit in het eerste kwartaal van 2022 gedaan.
Er hebben 25 bijeenkomsten plaatsgevonden waar onze medewerkers getoetst werden op 
bekwaamheid.
In het kader van onboarding hebben 20 medewerkers, die aangesteld zijn via de subsidie 
coronabanen, een basisscholing gevolgd om de functie uit te kunnen oefenen.
28 stagiairs/medewerkers zijn gestart met een (aanvullende) zorgopleiding.
HR van SWZ en Oldael werken samen op veel HR thema’s. HR is actief in het 
samenwerkingsverband vanuit Zorgscala.

       SWZ heeft de uitkomsten van de audits vertaald naar verbeterpunten waar acties uit         
       voortkwamen.
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In navolging van het kwaliteitskader verpleeghuiszorg onderscheidt SWZ vijf thema’s rondom leren en werken aan 
kwaliteit: het kwaliteitsmanagementsysteem, een jaarlijks geactualiseerd kwaliteitsplan, en jaarlijks kwaliteitsverslag, 
continu werken in de praktijk aan verbeteren door zorgverleners en deel uitmaken van een lerend netwerk (Kwaliteitskader 
2017, ZIN).
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De Ondernemingsraad (OR) heeft zes keer overlegd met de bestuurder en is
betrokken geweest bij 19 onderwerpen en heeft hierover advies uitgebracht of
instemming betuigd.
De Cliëntenraad (CR) heeft zes keer overlegd met de bestuurder, heeft 15 keer advies
uitgebracht over of instemming betuigd met diverse onderwerpen en heeft 12 keer
advies gegeven inzake coronamaatregelen.
De Raad van Toezicht (RvT) heeft vier keer regulier overleg gevoerd met de
bestuurder en werkt daarnaast met de volgende commissies: werkgeverscommissie,
kwaliteitscommissie en financiële commissie. Deze zorgen samen voor verdere
verdieping in het toezicht houden.
De bestuurder, het zorgmanagement en de (para)medische dienst hebben
structureel overleg gevoerd.
De statuten zijn in 2021 aangepast en voldoen aan de geldende wet- en regelgeving.
In april 2021 is de lijnorganisatie geïmplementeerd en de zelfsturing losgelaten. Het
zorgmanagement is uitgebreid. De zorg geldt als hart van de organisatie en de
andere afdelingen zijn hieraan ondersteunend. 
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4 X

In navolging van het kwaliteitskader verpleeghuiszorg onderscheidt SWZ zes thema’ s 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 (Kwaliteitskader 2017, ZIN). 
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111 medewerkers zijn in 2021 bij SWZ gestart met werken. 20 van hen in het kader 
van de subsidie coronabanen. 105 medewerkers hebben SWZ in 2021 verlaten. 
Per 31 december 2021 waren er 392 medewerkers met een formatieomvang van 
250 fte in dienst.
In 2021 volgden 33 van onze medewerkers een BBL opleiding. 11 van hen zijn in 
2021 met de opleiding gestart.
Het verzuimpercentage, exclusief zwangerschap was in 2021 10,6 %. Dit is inclusief 
ziekte ten gevolge van corona en medewerkers in quarantaine.
Veel aandacht is uitgegaan naar de werving van nieuwe medewerkers. Er zijn open 
middagen georganiseerd en er hebben een tweetal grote wervingscampagnes 
plaatsgevonden.
Het planbureau heeft de werkwijze van de roosterplanning geoptimaliseerd.
Met verschillende ZZP-bureaus is een samenwerkingsovereenkomst gesloten voor 
de inhuur van gediplomeerde krachten.
In 2021 is de nieuwe bedrijfsarts gestart.
Het ondersteuningsteam heeft medewerkers gericht ondersteund in 
coronagerelateerde situaties en bij het thuiswerken.
Diverse teams hebben een training gevolgd met als doel het vergroten van de 
copingvaardigheden. Deze training is onderdeel van het project 'Coping en Stress' 
dat SWZ samen met de organisaties Cardia en Oldael uitvoert.
De inzet van het aantal medewerkers is verhoogd met als doel het verlagen van de 
werkdruk.
Er zijn campagnes voor de griepvaccinatie en coronavaccinatie gevoerd. De 
coronabooster vaccinatie is voor de medewerkers in-house aangeboden en 
uitgevoerd.

PERSONEEL
SWZ heeft inzicht in de personeelssamenstelling en analyse hierop zorgt voor een optimale balans 
tussen de juiste medewerkers en de wensen en behoeften van de populatie (Kwaliteitskader 2017, ZIN).
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Door een ervaren externe fiscalist is een fiscale risicoscan uitgevoerd.
Het project aankleden huiskamers Bellesteijn is in het eerste kwartaal van 2021 
afgerond.
De tuin bij het Sophieke is ten behoeve van de cliënten opgeknapt in 
samenwerking met de gemeente.
Samen met een vormgever is gewerkt aan een nieuw kleurrijk en 
onderscheidend interieur voor de begane grond van het Sophieke en tevens 
voor Amaliahof. 
Er is gestart met een onderzoek naar een nieuw Kwaliteit Management Systeem 
(KMS).
Somatische cliënten en cliëntvertegenwoordigers hebben nu, naast PG cliënten, 
toegang tot Carenzorgt.
Al onze medewerkers hebben de beschikking gekregen over een eigen SWZ e- 
mailadres.
Goede samenwerking is gecontinueerd met belangrijke stakeholders.

SWZ maakt effectief en efficiënt gebruik van haar hulpbronnen om de best mogelijke zorgresultaten en ervaringen te behalen met 
de beschikbare financiën en middelen (Kwaliteitskader 2017, ZIN).
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Uit de resultaten van het cliënttevredenheidsonderzoek (CTO) intramurale zorg blijkt het 
volgende:

De Net Promotor Score (NPS) bedraagt 1. Dit betekent dat SWZ door de meerderheid 
van cliënten wordt aanbevolen.
De afdelingen worden gemiddeld gewaardeerd met een 7,2. 

Uit de resultaten van het cliënttevredenheidsonderzoek van de thuiszorg (PREM) blijkt 
dat de wijkverpleging wordt gewaardeerd met een 8,6. 
Er is gestart met deelname aan bijeenkomsten van Keteninformatie Kwaliteit 
Verpleeghuizen (KIK-V) om informatie sneller inzichtelijk te kunnen maken.
In 2021 is begonnen met een onderzoek naar welke applicatie geschikt is om het 
Integraal Risico Management Systeem te ondersteunen.
Er is een keuze gemaakt voor een applicatie (ticketsysteem) ter ondersteuning van het 
afhandelen van storingen.
Voorbereidingen zijn getroffen voor het elektronisch aftekenen van medicatielijsten door 
het koppelen van Medimo en ONS.
Klachten worden steeds meer benut als informatiebron voor verbeteringen. Tevens is 
sinds 2021het lijnmanagement meer betrokken bij het afhandelen van klachten door 
gezamenlijk met de klachtenfunctionaris het gesprek met de cliënt (vertegenwoordiger) 
te voeren.
De commissie Meldingen Incidenten Cliënten (MIC) is opnieuw door de bestuurder 
geïnstalleerd en heeft haar protocol en procedures geëvalueerd en voert 
aanscherpingen daarin door.
MIC-meldingen zijn geanalyseerd door de teams en de MIC-commissie teneinde 
verbeteringen door te voeren.

HERINRICHTEN KMS

SWZ maakt actief gebruik van alle bronnen van informatie wat tot doel heeft de inzet van mensen en middelen, het leveren, 
monitoren, managen, samen leren en verbeteren van zorg te ondersteunen, alsook het bieden van informatie aan cliënten 
en hun naasten opdat zij er gebruik van kunnen maken (Kwaliteitskader 2017, ZIN).


