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Voorwoord 

 
Voor u ligt het kwaliteitsplan voor het jaar 2022 van Stichting Wassenaarse Zorgverlening (SWZ). 

De basis voor dit plan is het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg waarvan het motto luidt: ’Samen 

leren en ontwikkelen.’ 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 2022 heeft 

gekozen als verbeterprojecten voor de intramurale zorg. 

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 2021 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 bestaat uit 3 woontorens waar cliënten met een somatisch en een psychogeriatrisch 

ziektebeeld wonen binnen een setting van kleinschalig wonen. SWZ Bellesteijn 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 heeft SWZ in 2021 de 

beweging terug gemaakt van zelfsturing naar een lijnorganisatie waarbij een zorgmanager en 

teammanagers zorg zijn geïntroduceerd om richting te geven aan het beleid, 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 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 
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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 leren 

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 énerzijds op de optimale inzetbaarheid van 

menselijke bekwaamheid op het juiste moment en op de juiste plaats ánderzijds op een 
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effectieve afstemming van deze inzetbaarheid op doel, strategie, cultuur en structuur van SWZ. 

Hierbij wordt de visie op zorg en ondersteuning gebruikt als kader van het handelen.  

1.5   Visie op de aansturing van de zorg 

SWZ heeft de lijnorganisatie sinds 2021 weer geïntroduceerd. Hierin is het motto evenwicht 

tussen professionele ruimte en houvast. 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 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. 

Medewerkers, cliënten en naasten stimuleren elkaar om de zorg en ondersteuning optimaal 

vorm te geven. Daar waar mogelijk leveren zij gezamenlijk een bijdrage aan een zinvolle 

tijdsbesteding. 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’. De teammanagers geven direct leiding aan de 

zorgafdelingen. Daarnaast hebben ondersteunende diensten een belangrijke rol in het bieden 

van houvast. Verder formuleert SWZ voor diverse onderwerpen structuur en kaders die de 

kwaliteit van zorg moeten borgen en medewerkers ook richting geven. Hiermee speelt SWZ in 

op de wensen van de medewerkers en cliëntenraad die pleiten voor deze structuur. 

 

1.6   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 2021, per locatie en doelgroep het 

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

deze cliënt. 
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Doelgroep Aantal cliënten Gemiddelde leeftijd 

Somatische verpleeghuis 

locatie Willibrord 

27        90 jaar 

Psychogeriatrische verpleeghuis 

locatie Willibrord 

54        88 jaar 

Psychogeriatrische 

verpleeghuis locatie 

Bellesteijn 

25        86 jaar 

Somatisch verpleeghuis 

locatie Sophieke 

36        88 jaar 

Psychogeriatrisch 

verpleeghuis locatie 

Amaliahof 

11 84 jaar 

 

1.7        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 grondslag 

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 2021. 
 

SWZ Willibrord 

KvK:000022210601 

Aantal cliënten ZZP-verdeling 

PG 54 ZZP 4 excl beh = 4 
 

ZZP 5 excl beh = 0 
 

ZZP 5 incl beh = 44 
 

ZZP 6 incl beh = 2 
 

ZZP 7 incl beh = 4 

Somatiek 27 ZZP 3 excl beh = 1 
 

ZZP 4 excl beh = 7 
 

ZZP 6 excl beh = 1 
 

ZZP 6 incl beh = 18 
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SWZ Bellesteijn KvK: 

000022210601 

Aantal cliënten ZZP-verdeling 

PG 25 ZZP 5 incl beh = 24 
 

ZZP 7 incl beh = 1 

 

 

SWZ Sophieke en 

Amaliahof 

KvK:000022210598 

Aantal cliënten ZZP-verdeling 

Somatiek 36 ZZP 3 excl beh = 1 
 

ZZP 4 excl beh = 20 
 

ZZP 5 excl beh = 1 
 

ZZP 6 excl beh = 1 
 

ZZP 6 incl beh = 12 

 

Zzp 10 excl beh = 1 

PG 11 ZZP 5 incl beh = 8 
 

ZZP 7 incl beh = 3 

 

   1.8       Omzet per doelgroep 

In onderstaand overzicht een latest estimate van de inkomsten op jaarbasis per doelgroep van 

de genoemde 4 intramurale locaties van SWZ.. 
 

Doelgroep Raming opbrengsten 2021 

Somatische doelgroep verpleeghuis € 4.320.000 

Psychogeriatrische doelgroep verpleeghuis € 8.249.000 
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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 in het kwaliteitsverslag 

inzicht geven in bijvoorbeeld knelpunten op het terrein van personeelssamenstelling, eventueel 

gekozen oplossingen en de geboekte resultaten beargumenteren dan wel duiden. 

Om het 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 het percentage overhead is. 

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

het personeelsinformatiesysteem van 1 november 2021. 

 

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.  
 

Locatie Doelgroep Aantal 

zorgverleners 

Aantal vrijwilligers 

Locatie Kerkstraat 

(SWZ Willibrord) 

Somatische 

verpleeghuis cliënt 

26 17 

Locatie Kerkstraat 

(SWZ Willibrord) 

Psychogeriatrische 

verpleeghuis cliënt 

60 11 

SWZ Sophieke Somatische 

verpleeghuis cliënt 

28 10 

SWZ Amaliahof Psychogeriatrische 

verpleeghuis cliënt 

16 5 
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Locatie Doelgroep Aantal zorgverleners Aantal vrijwilligers 

SWZ Bellesteijn Psychogeriatrische 

verpleeghuis cliënt 

34 6 

 

 

2.3      Aard van de aanstellingen 

In onderstaand overzicht wordt per locatie en doelgroep aangegeven wat de verhouding vast en 

tijdelijke arbeidsovereenkomst is. Ook wordt ingegaan op de verhouding van 0-uren (oproep) en 

vast aantal uren van de arbeidsovereenkomst.   
 

Locatie Doelgroep Aantal zorgverleners Aard van de 

aanstellingen 

Locatie Kerkstraat 

(SWZ Willibrord) 

Somatische 

verpleeghuis cliënt 

26 Onbepaalde tijd 16 

Bepaalde tijd 10 

Vaste uren 26 

Oproep 0 

Locatie Kerkstraat 

(SWZ Willibrord) 

Psychogeriatrische 

verpleeghuis cliënt 

60 Onbepaalde tijd 35 

Bepaalde tijd 25 

Vaste uren 59 

Oproep 1 

SWZ Sophieke Somatische 

verpleeghuis cliënt 

28 Onbepaalde tijd 20 

Bepaalde tijd 8 

Vaste uren 27 

Oproep 1 

SWZ Amaliahof Psychogeriatrische 

verpleeghuis cliënt 

16 Onbepaalde tijd 11 

Bepaalde tijd 5 

Vaste uren 16 

Oproep 0 

SWZ Bellesteijn Psychogeriatrische 

verpleeghuis cliënt 

34 Onbepaalde tijd 22 

Bepaalde tijd 12 

Vaste uren 34 

Oproep 0 

 

 

2.4 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 
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personeelsinformatiesysteem van 1 november 2021. 
 

Locatie Doelgroep Niveau/functie Gediplomeerd Leerling 

Locatie Kerkstraat  

(SWZ Willibrord) 

Somatiek Verpleegkundige 

niveau 4 

0 p  VP4 1 p = 0,78 fte 

  
EVV 3 p = 2,33 fte 

 

 

 

 

 

 
Verzorgende IG 3 p = 2,11 fte MMZ/IG 1 p = 

0,89 fte 

IG 2 p = 1,42 fte 
  

Verzorgende niveau 3 2 p = 1,28 fte 
 

 

 

 

 
Helpende niveau 2+ 2 p = 1,22 fte 

 

  
Helpende niveau 2 4 p = 2,67 fte 

 

  
Verzorgende niveau 1 0 p 

 

  
Woonassistent 2 p = 1,56 fte 

 

  
Woonhulp 2 p = 1,28 fte 

 

  
Coachend begeleiders 2 p = 1,17 fte 

 

  
Coronabaan zorgass. 2 p = 1,67 fte 

 

 
Locatie Doelgroep Niveau/functie Gediplomeerd Leerling 

Locatie Kerkstraat 

(SWZ Willibrord) 

 
 

PG Verpleegkundige 

niveau 4 

1 p  = 0,89 fte VP4 2 p = 1,78 fte 

  
EVV 9 p  = 6,85 fte  

  
Verzorgende IG 5 p  = 3,39 fte MMZ/IG 5 p = 

4 fte 

IG 2 p = 1,69 fte 
  

Verzorgende niveau 3 1 p  = 0,89 fte  

  
Helpende niveau 2+ 4 p  = 3 fte 

 

  
Helpende niveau 2 14p = 9,22 fte HP2 4 p = 3,11 fte 

Aspirant 1 p = 0,78 

fte              
Verzorgende niveau 1 1 p  = 0,89 fte  

  
Woonassistent 1 p  = 1 fte 

 

  
Coachend begeleiders 3 p  = 1,33 fte 

 

  
Coronabaan zorgass. 7 p  = 4,78 fte 
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Locatie Doelgroep Niveau/functie Gediplomeerd Leerling 

SWZ Sophieke Somatiek Verpleegkundige 

niveau 4 

1 p = 0,89 fte 
 

  
EVV 0 p  

  
Verzorgende IG 8 p = 4,08 fte  

  
Verzorgende niveau 3 1 p = 0,67 fte MMZ/IG 1 p = 0,67 

fte 

IG 1 p = 0,78 fte 

 

   
Helpende niveau 2+ 6 p = 3,89 fte 

 

  
Helpende niveau 2 2 p = 1,72 fte HP2 2 p = 1,5 fte 

  
Verzorgende niveau 1 1 p = 0,67 fte 

 

  
Voedingsassistente 1 p = 0,5 fte 

 

  
Coachend begeleiders 3 p = 2,11 fte 

 

  
Coronabaan zorgass. 1p = 0,89 fte 

 

Locatie Doelgroep Niveau/functie Gediplomeerd Leerling 

SWZ Amaliahof PG Verpleegkundige 

niveau 4 

 0 p  VP4 = 1 p =  0,67 fte 

  
EVV   2 p = 1,67 fte  

  
Verzorgende IG  2 p = 1,44 fte  

  
Verzorgende niveau 3  1 p = 0,67 fte  

  
Helpende niveau 2+ 2 p = 1,03 fte 

 

  
Helpende niveau 2 4 p = 2,72 fte  

  
Verzorgende niveau 1 0 p VZ1 1 p =  1 fte 

  
Woonhulp 1 p = 0,97 fte  

  
Coachend begeleiders 1 p =  0,78 fte 

 

  
Coronabaan zorgass. 1 p = 1 fte 
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Locatie Doelgroep Niveau/functie Gediplomeerd Leerling 

SWZ Bellesteijn PG Verpleegkundige 

niveau 4 

 0 p  VP4 = 3 p = 2,33 fte 

  
EVV   5 p = 4,22 fte  

  
Verzorgende IG  4 p = 2,49 fte MMZ/IG 1 p =  0,67 

fte 

  
Verzorgende niveau 3  0 p  

  
Helpende niveau 2+ 8 p = 5,67 fte 

 

  
Helpende niveau 2 5 p = 3,17 fte HP2 2 p = 1,44 fte 

  
Verzorgende niveau 1 0 p VZ1 1 p = 0,78 fte 

  
Woonassistent 0 p  

  
Coachend begeleiders 2 p = 1,67 fte 

 

  
Coronabaan zorgass. 3 p = 2,06 fte 

 

Locatie Doelgroep Niveau/functie Aantal personen/fte 

Algemeen Ondersteunend PO&O    7 p =   4,89 fte 

  
Staf  11 p =   7,76 fte 

  
Facilitair  32 p = 17,15 fte 

  
Managementteam    6 p =   5,67 fte 

  
Administratief 13 p =    8,04 fte 
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 Overzicht personele formatie SWZ 

 
Locatie Aantal personen fte 

Intramurale zorg somatiek en PG 164 p 116,76 fte 

Thuiszorg ZVW 43 p   26,17 fte 

Huishouding WMO 56 p   22,53 fte 

ADL Cluster 15 p     9,44 fte 

Flexpool 37 p     4,64 fte 

Casemanagement 3 p     1,56 fte 

Ontmoetingspunt 6 p     2,78 fte 

Algemeen ondersteunend 69 p   43,51 fte 

Totaal 393 p 227,39 fte 

 

 

2.5      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 1 november 2021. 
 

In-, door- en uitstroom Medewerkers 

Doorstroom 26 medewerkers = 19,81 fte 

Instroom 25 medewerkers = 17,69 fte 

Uitstroom 22 medewerkers = 13,33 fte 

Ratio personele kosten/ opbrengsten 79% 

 

Ziekteverzuim Medewerkers 

Ziekteverzuim (gemiddeld exclusief 

zwangerschap) 

13,76% 
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Percentage ziekteverzuim is de stand van zaken op 5 november 2021. De gegevens in deze 

tabel hebben betrekking op de intramurale verpleeghuiszorg. 

 

2.6      Ontwikkelingen op het gebied van HRM 

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. Enkele voorbeelden zijn:  

➢ Vanuit het project coping en stress onderzoeken Stichting Wassenaarse Zorgverlening, 

Stichting Zorggroep Oldael en Cardia samen, met ondersteuning van de 

onderzoeksgroep van LUMC campus Den Haag, het vraagstuk “welke handvatten zijn 

van belang voor een VVT organisatie om het coping mechanisme van medewerkers te 

versterken en stress waar mogelijk te reduceren in situaties waarin sprake is van 

externe druk”. Hierbij wordt gekeken naar (effectiviteit van) instrumenten, (juiste) 

ondersteuning en (passende) hulpmiddelen. 

➢ Vanuit het project coping en stress worden medewerkers van zorgteams gericht 

ondersteund bij het omgaan en reduceren van stress. Eind 2021 is gestart met 

teambijeenkomsten verzorgt door de pastorale dienst en de afdeling HR. Hier gaan we 

in 2022 mee door. Het thema van deze bijeenkomsten is Grenzen voelen en ruimte 

innemen. Medewerkers gaan actief met dit thema aan de slag. Vragen die aan de orde 

komen zijn: waar laat ik over mijn grens gaan? Heb ik altijd in de gaten waar mijn grens 

ligt? Kan ik mijn grenzen aangeven? En hoe geef ik mijn grenzen dan aan? De 

bijeenkomsten worden op een later moment opgevolgd door een tweede reeks 

bijeenkomsten met het thema: hoe ga ik om met grenzen in de zorg voor de ander?  

➢ SWZ heeft voor 2022 een medewerkers tevredenheidsonderzoek gepland. De opzet 

van het onderzoek is veranderd. De nieuwe opzet biedt ruimte en gelegenheid om 

meer gericht en op maat te vragen naar de tevredenheid van medewerkers. 

Consequentie is wel dat het totale onderzoek moet worden opgesplitst in kleinere sub 

onderzoeken. De haalbaarheid hiervan zal nog onderzocht worden. 

➢ In 2021 is nieuw exit beleid vastgesteld. Belangrijke wijziging is dat met de 

vertrekkende medewerkers in een persoonlijk gesprek wordt gekeken naar de reden 

van vertrek en hoe ze het werken binnen de organisatie ervaren hebben. Een jaarlijkse 

analyse van deze gesprekken levert belangrijke input op voor het (functioneren van 

het) HR beleid.  

➢ In 2022 krijgt iedere medewerker een functioneringsgesprek. Beleid hiervoor wordt in 

2021 vastgesteld. Een functioneringsgesprek levert de medewerker en leidinggevende 

veel inzicht op en geeft richting aan ontwikkeling. Dit levert een belangrijke bijdrage 

aan kwalitatief goede ondersteuning aan cliënten. 
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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 Samen 

beslissen. 

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 voegt waarde toe aan het leven van de cliënten, 

doordat uitgegaan wordt van wat de cliënt (zelf) nog kan, wil en verwacht.  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 meer 

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 kunnen 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 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, 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, 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 aandacht heeft gekregen is palliatieve zorg. SWZ is 

bezig palliatieve zorg te verankeren als integraal onderdeel van de zorg. De multidisciplinaire  

werkgroep palliatieve zorg is in 2021 bij elkaar gekomen en is gestart met het opnieuw formuleren 

van palliatief beleid waarin meerdere dimensies van de zorg worden meegenomen. Om houvast 

te bieden in een concrete situatie wordt in 2022 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 

bundelen van kennis en kunde over palliatieve zorg met diverse stakeholders mogelijk is.  

Zorginnovatie 

SWZ heeft in 2021 meerdere initiatieven op het gebied van zorgtechnologie opgestart, zoals 

optimalisering Domotica-mogelijkheden, Smart-incontinentiemateriaal, Slimme thermometer, 

digitaal aftekenen en Dubbele medicatie-check. 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. SWZ maakt al gebruik van domotica (camera-

alarmering, optiscan, bed sensoren, gps- tracking, personenalarmering), welzijnstechnologie (de 
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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 ondersteunen en doelmatiger 

te maken. 

In 2022 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 zorgplan 
systematiek door het 
introduceren van cliënt 
casuïstiek bespreking en 
training-on-the-job op 
rapporteren en juist gebruik 
van ECD 

Manager Zorg Q1-Q4 2022 Cliënten hebben een zorgplan dat 
past bij de wensen, verwachtingen 
en behoeften die zij hebben t.a.v. 
zorg, welzijn, behandeling en leven. 

Monitoren en evalueren van 
het rapporten op doelen en het 
gebruik van het ECD 

Manager Zorg Q1-Q2 2022 Medewerkers weten hoe het ECD 
optimaal te benutten en daarmee 
maximaal ondersteunt in het 
methodisch werken (doelen, acties, 
rapporteren en evalueren).  
Cliënten hebben een actueel 
dossier afgestemd op zorgvragen 
en behoeften.  

Het gebruik van de 4 
Levensdomeinen in de 
zorgplansystematiek evalueren 
en eventueel aanpassen c.q. 
verbeteren 

Manager Zorg Q2-Q3 2022 Verhogen van de cliënt 
tevredenheid en het 
krijgen/hebben van de juiste 
informatie.  

Het verankeren van de kennis 
en kunde over palliatieve zorg 

Manager Zorg Q1-Q3 2022 Cliënten ontvangen de juiste zorg 
op het juiste moment door 
medewerkers die zich beter 
toegerust voelen en weten waar zij 
terecht kunnen met hun vragen. 

Evalueren van de visie en het 
beleid op palliatieve zorg. 
Implementeren zorgpad 
Stervensfase 

Manager Zorg Q3 2022 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.  



20 
 

Op de hoogte blijven van 
nieuwe ontwikkelingen op het 
gebied van zorgtechnologie en 
arbeidsbesparende 
technologie.  
Analyse/onderzoek/experiment 
t.a.v. mogelijkheden 
zorginnovatie en technologie 
binnen SWZ 

Manager 
bedrijfsvoering/ 
manager Zorg 

Q1-Q4 2022 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.  

 

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 tijdsbesteding, 

schoon, verzorgd lichaam en verzorgde kleding, 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 vertrouwd 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 tijdsbesteding 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 sfeervol leefklimaat ervaren op 

de locaties. Daarin zijn in ieder geval twee elementen van belang: 

• Het gedrag en de houding van medewerkers binnen SWZ is gericht op gastvrijheid en 

komt tot uiting in de wijze waarop de dienstverlening geboden wordt. 

• De ambiance; wij zijn volop bezig met een restyling-plan voor de oudere locaties van 

SWZ (Sophieke en Amaliahof). Die restyling is gebaseerd op een huisstijl die we in alle 

locaties van SWZ willen doorvoeren.  
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Voeding levert een wezenlijke bijdrage aan het welzijn van onze cliënten. Onder professionele 

begeleiding werken wij een aan een gezond, gevarieerd en smaakvol menu voor al onze cliënten, 

zowel intern als extern.  

 

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 

Q1-Q2 
2022 

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 
2022 

Kwaliteitsverbetering 
in proces van 
maaltijdbereiding 
(zorgboodschap) 

Programma 
Gastvrijheid/hospitality in 
relatie tot wooncomfort en 
maaltijdverstrekking en 
ambiance 

Manager 
bedrijfsvoering 

Q1-Q3 
2022 

Cliënten, naasten en 
medewerkers hebben 
inzicht op welke wijze SWZ 
invulling wil geven aan 
haar 
gastvrijheid/hospitality- 
concept en dragen deze 
ook uit.  

Binnen de 4 
Levensdomeinen 
(zorgplansystematiek) 
krijgt welzijn en 
welbevinden extra 
aandacht 

Manager zorg Q1-Q3 
2022 

Client voelt zich gezien, 
gehoord en geholpen.  

Visie en beleid op informele 
zorg en welzijn ontwikkelen 

Manager zorg Q1-
Q32022 

Naasten, vrijwilligers en 
medewerkers ‘werken’ 
optimaal samen in de 
zorg voor cliënten, wat 
leidt tot meer 
tevredenheid en het 
gevoel van welzijn.  
Inspraaksessies zijn naar 
tevredenheid 
georganiseerd. De 
informele zorgverleners 
zijn op de hoogte welke 
betekenis zij kunnen geven 
aan de dagelijkse 
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tijdsbesteding van cliënten 
en zij voelen zich 
‘bekwaam’ in hun 
taakuitoefening 

 

 

3.4 Kwalitatief veilige zorg en ondersteuning 

Vanuit het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg zijn de thema’s kwaliteit en veiligheid een 

vanzelfsprekend onderdeel van goede en passende persoonsgerichte zorg die cliënten 

ontvangen binnen SWZ. Naast professionele standaarden en richtlijnen zijn er ook wettelijke 

kaders waar we ons aan moeten houden bij het werken aan de kwaliteit en veiligheid van zorg.  

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.  

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 

processen, zoals medicatieveiligheid, hygiëne- en infectiepreventie en (on)vrijwillige zorg. SWZ 

wil met deze veiligheid vermijdbare schade bij cliënten zoveel mogelijk voorkomen en kunnen 

leren van incidenten en gevaarlijke situaties rondom veiligheid. 

 

Het Kwaliteitskader noemt een aantal thema’s die belangrijk zijn voor de kwaliteit en veiligheid 

van cliënten. Hierop zijn indicatoren ontwikkeld die bijdragen om ook het leren en verbeteren in 

de zorgteams te stimuleren. Tevens zijn er naast de indicatoren basisveiligheid andere bronnen 

die ook informatie geven over wat er voor cliënten toe doet, hoe SWZ er voor staat en wat 

verbeterpunten zijn, zoals: zorgleefplan-rapportages, inspraaksessies, cliëntbesprekingen, 

audits, ervaringen van cliënten, MIC-meldingen, exitgesprekken met familie. 

 

SWZ gebruikt de verschillende bronnen om te reflecteren met als doel de kwaliteit en veiligheid 

te verbeteren. Dit gebeurt zowel op de werkvloer met de zorgverleners, in het multidisciplinaire 

team en op organisatieniveau. De bevindingen worden gedeeld met cliëntvertegenwoordigers, 

cliënten, medezeggenschap en met medewerkers, management en bestuur. 

 

Medicatieveiligheid 

Het werken aan medicatieveiligheid vraagt om continue aandacht. Het voorschrijven van 

medicatie gebeurt binnen SWZ volledig elektronisch. Het vernieuwde medicatie 

distributieprotocol is in 2021 geïmplementeerd. En wordt met de nieuwe apotheker geëvalueerd 

en nader geconcretiseerd in 2022. Tevens zijn er in 2021 stappen gezet met het systeem van 

digitale toedieningsregistratie en de dubbelcheck-app van risicovolle medicatie. Deze krijgt ook 

in 2022 haar vervolg. Het continue verbeteren van de medicatieveiligheid is een thema waaraan 

gewerkt wordt door middel  van o.a. interne audits en MIC-analyses. 
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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 vrijheidsbeperkende maatregelen 

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

vrijwillige basis gebeurt. Vrijheidsbeperkende maatregelen worden zo min mogelijk ingezet. 

Vrijheidsbeperkende 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 in de Wet Zorg en Dwang staat 

vermeld, doelmatig te zijn en in verhouding te staan tot het doel dat wordt beoogd. Tevens wordt 

gevraagd de inzet van de maatregel multidisciplinair te evalueren en indien mogelijk, weer af te 

bouwen. 

Hygiëne- en infectiepreventie 

Het thema hygiëne- en infectiepreventie is een belangrijk onderwerp. Zeker ook gezien corona 

en de kwetsbare groep cliënten waar we mee van doen hebben. Halverwege 2021 heeft er een 

audit op dit thema plaatsgevonden. Het beleid en de onderliggende werkafspraken vragen steeds 

om actualisatie en aanscherping. Veel verbeterpunten zijn inmiddels opgepakt en opgelost, de 

overige verbeterpunten hebben de aandacht. Het monitoren op de gemaakte werkafspraken en 

het opvolgen hiervan is een actiepunt voor 2022.   

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 afspraken zijn omtrent reanimeren en de wensen 

omtrent medisch handelen. Ook wordt vastgelegd en besproken of de cliënt een behandeling en 

opname in een ziekenhuis wil, op het moment dat 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? 

Meten indicatoren basisveiligheid: 
decubitus, continentie, advance 
care planning, medicatieveiligheid, 
aandacht voor eten en drinken 

Bestuurs-
secretaris 

Q1-Q2 2022 Inzicht geven in wat 
goed gaat en aandacht 
behoeft op de diverse 
indicatoren 

Medicatieveiligheid vraagt 
continue aandacht op naleving van 
richtlijnen en werk- en 
procesafspraken en dient opnieuw 
afgestemd te worden met nieuwe 
apotheker en behandelaren. 

Manager zorg Q1-Q4 2022 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-Q2 2022 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. 

Analyseren van MIC-meldingen 

op medicatie 

Manager zorg Q1-Q4 2022 Medewerkers leren 
van de fouten en 
weten herhaling van 
fouten te verkleinen. 

Verbetermaatregelen 
zijn genomen en het 
effect van de 
maatregelen zijn 
getoetst. 
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Het bevorderen van leren door 

het inrichten van audit-

systematiek op het gebied van 

alle veiligheidsitems 

Manager zorg Q1-Q4 2022 Optimaliseren leer- 
en verbetercyclus 
t.a.v. 
medicatieveiligheid, 
decubitus, 
onbegrepen gedrag, 
hygiëne- en 
infectiepreventie 
door medewerkers- 
en organisatie 

Evalueren beleid en 

werkafspraken en processen op 

het gebied van de WZD 

Manager zorg Q1-Q3 2022 WZD-beleid is 
geëvalueerd en 
aangepast waar nodig 
met alle betrokkenen. 

 
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 de 
WZD-stappen toe te 
passen. 

Naar aanleiding audit 2021, beleid 

Hygiëne-en infectiepreventie (zowel 

op voedingsveiligheid als op het 

gebied van zorgveiligheid) herzien. 

Manager 

bedrijfsvoering 

en manager 

zorg 

Q1-Q2 2022 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 2022 Medewerkers zijn 
meer deskundig en 
vaardig op het gebied 
van hygiëne- en 
infectiepreventie.  
Medewerkers 
signaleren onveilige 
situaties en spreken 
elkaar daar op aan en 
geven indien nodig 
signalen door aan 
leidinggevenden. 
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3.5 Leren en Ontwikkelen 

Vanuit het kwaliteitskader verpleeghuiszorg zijn vijf thema’s relevant 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. 

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 

en hierbij ondersteund worden.  

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 tevredener 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 maart 2021 heeft SWZ een HKZ-audit gehad. Deze audit is positief verlopen, de enkele 

aandachtspunten zijn direct opgepakt en in de reguliere bedrijfsvoering opgenomen. Begin 2022 

staat er wederom een HKZ audit gepland. Ook heeft SWZ een externe audit gedaan op alle 

veldnormen van de 8 thema’s van het Kwaliteitskader. Eind 2021 heeft ieder zorgteam een eigen 

analyse gekregen van de bevindingen. In 2022 wordt er met ieder team een verbeterdialoog 

gehouden over de uitkomsten van de audits en welke verbetermaatregelen noodzakelijk zijn. 

Medio 2022 worden thematische audits gehouden op de resultaten en de voortgang op de 

genomen verbetermaatregelen. 

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. 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 het Zorgkantoor. 
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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 verbeterpunten. In het kwaliteitsverslag wordt ook de 

jaarlijkse cliënten- en medewerkersraadpleging die SWZ uitvoert, verwerkt. Het kwaliteitsverslag 

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

Zorginstituut Nederland. 

Continue werken in de praktijk aan verbeteren van zorgverleners 

Onder het motto ‘Voor iedereen is er ruimte om te leren’ richt afdeling HR zich in 2022 onverkort 

op opleiden en ontwikkelen. Werkplekleren en e-learning zijn methoden die aandacht krijgen. 

Het samenstellen van een opleidingsgids waaruit medewerkers en leidinggevenden kunnen 

putten, maar ook een werkwijze waarop medewerker en leidinggevende met ondersteuning van 

de afdeling HR tot een passend ontwikkeltraject voor de betreffende medewerker komt, hoort 

hier bij. 

Het blijven aanbieden van opleidings- en stageplaatsen is een belangrijk instrument om als 

organisatie op midden-lange termijn voldoende bekwame medewerkers te hebben en houden. 

In de praktijk vraagt dit om gerichte aandacht voor werkbegeleiding op de werkvloer. Binnen een 

veranderende context waar roosters veranderen kan hier spanning op komen te staan. Voor 

2022 is hierom  gericht aandacht voor de kwaliteit van de werkbegeleiding en de driehoek 

leerling – werkbegeleider – praktijkopleider. Ook wordt er gekeken of- en zo ja onder welke 

voorwaarden de roulatie van leerlingen kan worden uitgebreid naar collega-organisaties van het 

lerend netwerk.  

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. In onderstaand overzicht 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. Vanuit het lerend netwerk is er kennisdeling en actieve 

informatie-uitwisseling op het gebied van kwaliteit, voorbehouden handelingen, thema’s op het 

gebied van HR. Samenwerkende organisaties hebben de ambitie om leerlingen ervaring op te 

laten doen bij collega organisaties. Dit is onderdeel van de plannen van 2022.  

Tevens zijn de organisaties van het lerend netwerk van plan om het jaar 2022 te gebruiken om 

te onderzoeken welke methode van de aangereikte hulpmiddelen (methode zelfevaluatie lerend 

vermogen en methode multidisciplinaire kwaliteitsvisitatie) geschikt is om het lerend vermogen 

zichtbaar te maken. Hierbij wordt er gekeken hoe de relatie gelegd kan worden met de 

multidisciplinaire visitatie en wat dit vraagt van de planning van deze visitatie.  
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29 
 

Waar willen we mee aan de 

slag? 

Regie Tijdpad Welke resultaten levert dit 

op? 

Er is sprake van uitbreiding 
van de reeds aanwezige 
kennisdeling en 
informatie- uitwisseling op 
het gebied van beleid en 
kwaliteit en HR 

Bestuurders Q1-Q4 

2022  

Betere samenwerking en 
verbetering kwaliteit 

Onderzoeken of- en zo ja 
onder welke voorwaarden 
BBL leerlingen ervaring op 
kunnen doen bij collega 
organisaties van het lerend 
netwerk. 

Manager HR Q1 2022  Leerlingen doen tijdens   de 
opleiding een bredere 
werkervaring op 
Leren van de ervaringen die 
opgedaan worden bij collega 
organisaties 
Flexibeler 
opleidingscapaciteit. 
 

Rouleren van leerlingen  Manager HR Q3 2022 Leerlingen van collega-
organisaties werken tijdelijk 
bij SWZ 

Onderzoek doen naar de 
voor de samenwerkende 
organisaties meest 
geschikte methode voor 
zelfevaluatie. 

Bestuurders Q2 2022 Een keuze voor een methode 
die het best aansluit. Een 
kader binnen het lerend 
netwerk waarbinnen de 
zelfevaluatie plaatsvindt. 
Afspraken over het gebruik en 
inzet van het instrument. 

Organiseren van een 
multidisciplinaire visitatie. 

Kwaliteits- 
coördinatoren 
organiserend 
lerend netwerk 

Q3 – Q4 
2022 

Afspraken over de wijze 
waarop de multidisciplinaire 
visitatie plaatsvindt en 
wanneer. Een duidelijk kader 
waarbinnen organisaties van 
elkaar kunnen leren.  
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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. Het is 

van belang om steeds te zorgen voor de optimalisatie van de randvoorwaarden opdat  het lerend 

vermogen, transparantie en verantwoording binnen SWZ vanzelfsprekend is.   

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. In 2020 is de beweging ingezet om de bestaande 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 leidinggevenden. 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. In 2021 is na zorgvuldige voorbereiding de lijnorganisatie geïmplementeerd. 

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

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 en moet het structuur en 

houvast bieden om kwaliteit te kunnen borgen en ook verbeteren. Houvast heeft ook te maken 

met helderheid. Daarom heeft SWZ in 2021 een vereenvoudigde organisatiestructuur 

geïmplementeerd 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. De nieuwe structuur gaat uit van een platte en eenvoudige 

organisatie waarin duidelijk is wie waarvoor verantwoordelijk is. 

In de aansturing van de organisatie is continu verbetermanagement een belangrijk uitgangspunt. 

In 2021 zijn diverse stappen gezet om meer managementinformatie te genereren. Die 

managementinformatie helpt het management inzichtelijk te maken op welke punten bijsturing 

nodig is. In 2022 wordt deze managementinformatie nog 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 
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goed bestuur. Tevens toont de bestuurder actief belangstelling voor medewerkers en cliënten 

door met hen in gesprek te gaan. 

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

verantwoordelijkheid om de verbinding met de buitenwereld te onderhouden. 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 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 de 

Raad van Toezicht wordt gewerkt met commissies; de werkgeverscommissie, de commissie van 

zorgkwaliteit en -risico en de financiële commissie, die verdere verdieping brengen in het toezicht. 

De toezichthouders worden systematisch van goede managementinformatie voorzien, op basis 

waarvan zij inzicht krijgen in hoe SWZ wordt bestuurd. De statuten zijn in 2021 volledig herzien 

aan de hand van de geldende wet- en regelgeving.  

 

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 wordt deze eerst aan de 

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

besproken.  

Verankeren van medische verpleegkundige en psychosociale expertise 

Twee managers hebben een zorgachtergrond (verpleegkundige) en ervaring in de directe 

cliëntenzorg. Door de zorgachtergrond is de professionele inbreng geborgd binnen het 

management 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 werkzame 

medewerkers. De paramedische dienst wordt voor een groot deel verzorgd door een 
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samenwerkingspartner. Met deze partner 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, gemotiveerd en deskundig personeel. Zowel de werving en selectie, als het 

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

krappere arbeidsmarkt. 

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

agendapunt voor SWZ. 

SWZ blijft inzetten op het versterken van goed en duurzaam werkgeverschap. De uitkomsten van 

het medewerkers-tevredenheidsonderzoek, de exitgesprekken en de resultaten vanuit het 

project coping en stress worden als belangrijke input meegenomen opdat medewerkers zich 

erkend en gehoord voelen. 

Voor 2022 staan een aantal belangrijke thema’s op de HR agenda die zowel als doel hebben de 

verbinding tussen werkgever en werknemer te verstevigen en SWZ als werkgever aantrekkelijk te 

maken en om het reflecteren, het leren en ontwikkelen nog meer te borgen dan het is.  

Behoud 

In 2022 wil HR zich hard maken opdat medewerkers zich met SWZ verbonden voelen en bij SWZ 

het leuk vinden om te werken. Dit betekent dat we in gesprek zijn met onze medewerkers, dat 

SWZ weet wat zij belangrijk vinden, wat hun drijft en welke ambities er zijn. 

Functioneringsgesprekken zijn daar een onderdeel van. Die vinden nu niet plaats. Er wordt 

passend beleid ontwikkeld: leidinggevenden hebben vanaf 2022 jaarlijks met alle medewerkers 

een functioneringsgesprek. 

 

Vitaliteit 

We zijn ons steeds bewuster van het feit dat SWZ als werkgever een positieve stimulans wil en 

moet geven aan de gezondheid en vitaliteit van haar medewerkers. Vitale en gezonde 

medewerkers leveren vanuit innerlijke kracht een bijdrage aan de organisatie. In 2021 hebben we 

voorzichtig daar de eerste stappen in gezet en is er een project ‘Coping en hoe om te gaan met 

Stress’ gestart. In 2022 willen we meer en gerichtere aandacht geven aan vitaliteit. We willen een 

vitaliteits-programma opzetten waarin aandacht is voor vitaliteit, welbevinden, preventie en 

duurzame inzetbaarheid van medewerkers, vanuit het perspectief van de organisatie en die van 

de medewerker.  

 

Employee benefits 

Passende employee benefits dragen eveneens bij aan de aantrekkelijkheid van SWZ als 

werkgever. Met de fiscale mogelijkheden die daartoe bestaan heeft SWZ samen met de OR het 

fietsplan onderzocht. In 2022 gaan we op zoek of er andere benefits zijn die los van fiscale 
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mogelijkheden kunnen worden toegevoegd waarmee we ons als organisatie kunnen 

onderscheiden.   

 

Aandacht, aanwezigheid en toezicht 

In 2021 is er voor de kleinschalige woonvoorzieningen en onze grootschalige locatie een toetsing 

geweest ten aanzien van de inzet van zorgmedewerkers. Op basis van zorgzwaarte en 

zorgbehoefte van de mix aan cliënten is het dienstenpatroon aangepast. Daarbij zijn zowel de 

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

tegemoetgekomen kan worden aan aandacht, aanwezigheid en toezicht door zorgmedewerkers 

aan de cliënten. Dat is een grote uitdaging en dit vraagt ook in 2022 nog steeds onze aandacht. 

Het streven van SWZ is om te werken met vaste teams zodat medewerkers hun cliënten en 

naasten persoonlijk kennen, op de hoogte zijn van hun achtergrond en wensen op het gebied van 

zorg en welzijn.  

 

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 werkt binnen de teams met aandachtsvelders; medewerkers die zich specifiek 

bekwamen op een bepaald thema, op de hoogte zijn van ontwikkelingen binnen hun 

aandachtsgebied en zorgdragen voor het beschikbaar hebben en delen van kennis en kunde op de 

werkvloer. Zo kunnen de teams 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. Er zijn 

afspraken vastgelegd tussen zorgmedewerkers, verpleegkundig team en behandelaren over de 

wijze van triageren en het handelen in noodsituaties. SWZ werkt samen met een behandeldienst 

die 24x7 bereikbaar en oproepbaar is. 

 

Reflectie, leren en ontwikkelen 

Binnen SWZ is het motto dat voor iedereen ruimte is om te leren. Leren vindt voornamelijk plaats 

binnen de werkcontext samen met cliënten, collega’s en naasten. SWZ faciliteert het leren door 

tijd en ruimte te bieden voor feedback en reflectie tijdens overdrachtsmomenten en 

werkoverleggen (teamleren). Daar vindt ook de evaluatie plaats. Medewerkers worden hiertoe 

uitgenodigd en gericht ondersteund door onder andere praktijkopleiders. Om het leren in de 

praktijk vorm te kunnen geven wordt het werkplekleren geïntroduceerd. We laten dit hand in 

hand gaan met het aanbieden van e-learningmodules.  

De toegankelijkheid van het opleidingsaanbod wordt vergroot. Er wordt een opleidingsgids 

gemaakt die door middel van een passend opleidingsplan niet alleen inzicht geeft in wat mogelijk 

en nodig is, maar ook laat zien wanneer en hoe dit vorm wordt gegeven. De onderwerpen die 

beschreven staan in het kwaliteitskader, onder andere, methodisch- multidisciplinair werken, 

probleemherkenning, zorgdilemma’s en zorg bij levenseinde zijn in ieder geval onderdeel van het 
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aanbod.  

Een belangrijke rol voor reflectie, leren en ontwikkelen is weggelegd voor de praktijkopleiders. 

De inzet van praktijkopleiders wordt zo georganiseerd dat dit op een goede, toegankelijke en 

transparante wijze mogelijk wordt gemaakt. Door praktijkopleiders te koppelen aan specifieke 

locaties in plaats van thema’s of leersituaties organiseren we het leren dichtbij de praktijk en 

maken we teamleren mogelijk.  

Het aantal BBL-leer en BOL stageplekken wordt verhoogd. Hierbij is bijzondere aandacht voor de 

deskundigheid van de werkbegeleiding vanuit directe collega’s en ondersteuning van 

praktijkopleiding. 

SWZ heeft het streven om circa 2,5% van de bruto beschikbare uren te reserveren voor 

deskundigheidsbevordering van medewerkers.  

 

 

Waar willen we mee aan de 

slag? 

Regie Tijdpad Welke resultaten levert dit 

op? 

Beleid functionerings-
gesprekken wordt 
opgesteld. 
 
 
 

Manager 
HRM 
 
 
 
 

Q1 2022 
 
 
 
 
 

Afspraken, richtlijnen en kaders 
die het goede gesprek tussen 
werknemer en werkgever 
faciliteren. 
 

Eind 2022 heeft iedere 
medewerker een 
functioneringsgesprek 
gehad. 

MT Q4 2022 Werknemer en werkgever hebben 
een goed gesprek gehad over de 
arbeidsrelatie, wederzijdse 
verhoudingen, wensen en 
behoeftes. 
 
Er zijn periodieke gesprekken 
waarin competentie en 
loopbaanontwikkeling aan de 
orde komen. 

Ontwikkelen van een visie 
op duurzame inzetbaarheid 
en vitaliteit. 
 

Manager 

HRM 

Q2 2022 

 

 

Een visie op duurzame 
inzetbaarheid en vitaliteit.  

 

Aandacht geven aan een 
goede balans tussen werk 
en privé. 
 

Manager 

HRM 

Q2 2022 

 

 

Medewerkers ervaren aandacht 
en steun bij het belang en 
verkrijgen van een goede balans. 
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Aanbieden van gerichte 
interventies en steun bij 
vitaliteitsknelpunten. 
 

Manager 

HRM 

Q2 2022 

 

 

Medewerkers worden 
ondersteund binnen de gestelde 
kaders. 

Vergroten deskundigheid 
op het gebied van 
gezondheid en vitaliteit. 
Gebruik maken van best 
practices. 

Manager 

HRM 

Q2 2022 

 

 

HR is deskundiger op zaken 
rondom gezondheid en vitaliteit 
en gebruikt dit richting 
medewerkers en leidinggevenden. 

Het aanbieden van employee 
benefit fietsenplan. 
 
 

Manager HRM 
 
 

Q1 2022 
 
 

 

SWZ is als werkgever 

aantrekkelijker. 

 

Onderzoeken of het mogelijk is dat 
het aanbod employee benefits kan 
worden uitgebreid. 

Manager HRM Q3 2022 Medewerkers ervaren 

keuzemogelijkheid. 

 

Vergroten van de toegankelijkheid 
van het opleidingsaanbod. 
Opstellen van een opleidingsgids 
en plan. 

Manager HRM Q1 2022 Een gids en bijbehorend plan.  

De thema’s vanuit het 
kwaliteitskader worden 
aangeboden.  

Introductie van werkplekleren 
tijdens overdracht, werkoverleg en 
in het werk.  

Manager HRM Q2 2022 Leren krijgt betekenis op de 
werkplek en vindt plaats binnen 
de cirkel, medewerker cliënt, 
naaste en team.  

De e-learning mogelijkheden 
worden uitgebreid. E-learning 
wordt beter gepositioneerd. 

Manager HRM Q2 2022 Het aanbod e-learning wordt 
vergroot. Meer medewerkers 
kunnen gebruik maken van e-
learning.  

Er is aandacht voor 
werkbegeleiding en inzet 
praktijkopleiding. Werkbegeleiders 
worden gericht ondersteund. 
Praktijkopleiders worden 
gekoppeld aan locaties.  
 

Manager HRM Q1 2022 De deskundigheid van de 
werkbegeleiders wordt vergroot. 
Kwaliteit van de werkbegeleiding 
verbeterd.   
 
Door het koppelen van 
praktijkopleiders aan de locaties is 
er meer continuïteit in 
aanwezigheid en 
ondersteuningsstijl.  
 
Teamleren wordt gefaciliteerd. 
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Het aantal BBL leer- en Bol 
stageplakken wordt verhoogd. 

Manager HRM Q1-Q3 
2022 

De instroommogelijkheden voor 
deskundige beroepsbeoefenaars 
wordt vergroot.  
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3.8       Gebruik van hulpbronnen 

De afgelopen jaren hebben in het teken gestaan van nieuwbouwprojecten voor de kleinschalige 

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

wonen. Nu we de nodige 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. 

 

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 

 

Q1–Q3 2022 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. Naast het jaarlijks uitvoeren van 

een CTO door een externe partij, wordt halfjaarlijks bij de individuele zorgplanbespreking de zorg 
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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.  

Aan de hand van de uitkomsten van de diverse evaluaties en inspraaksessies zal een dialoog 

plaatsvinden met cliëntenraad en medewerkers om verbeterpunten en trotspunten te 

benoemen waarop verbeterplannen met acties uitgewerkt kunnen worden. 

Tevens wordt zorginhoudelijke kwaliteitsinformatie verzameld binnen het elektronisch 

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

openbare database van Zorginstituut Nederland. Ook sluit SWZ in 2022 aan bij het landelijke 

project KIK-V om via een gezamenlijke date-base informatie op te halen en te benchmarken. 

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’. 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 dan 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 heel actief 

op het gebied van klachten en gaat graag persoonlijk in gesprek met klagers om van situaties te 

leren. In 2022 gaan we verder op de ingeslagen weg om klachten samen met de lijn te bespreken 

en op te pakken en de mogelijke verbeteringen hieruit samen met de lijn te implementeren. 

Daarnaast vindt er met vaste regelmaat een medewerkerstevredenheidsonderzoek plaats en laat 

SWZ zich jaarlijks voor de HKZ auditeren. 

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 het 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 kunnen vinden. Daarnaast werken we met de KICK-protocollen van Vilans voor de 

risicovolle en voorbehouden handelingen. In 2021 is de inhoudsopgave herzien en is gestart met 

het updaten van bestaande werkprocessen en opstellen van nieuwe processen in een eigen SWZ-
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stijl. In 2022 gaan we hier mee door. 

SWZ biedt, overeenkomstig het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg, het kwaliteitsplan aan het 

Zorgkantoor aan. Het kwaliteitsverslag wordt gepubliceerd op de website van SWZ en 

aangeboden aan het Zorginstituut. 

 

 

Waar willen we mee aan de 

slag? 

Regie Tijdpad Welke resultaten 

levert dit op? 

Structureel stimuleren om 
cliëntwaarderingen te delen op 
Zorgkaartnederland.nl en resultaten 
borgen. 

Manager zorg Q1-Q4 
2022 

Meer cliënt-
waarderingen op 
Zorgkaartnederland.n
l op basis waarvan de 
zorg beter afgestemd 
kan worden op 
wensen, behoefte en 
verwachtingen van 
cliënten. 

Door ontwikkelen en evalueren 
proces van melden, onderzoek, 
analyse en leren van fouten en 
incidenten 

Manager zorg Q1-Q4 
2022 

Vergroten van 
leereffect 
vanuit 
incidenten. 

Borging uitkomsten van klachten als 
verbeterinformatie 

Bestuurs- 
secretaris 

Q1-Q4 
2022 

Vergroten leereffect 
vanuit klachten door 
de lijn. 

Het verder herzien en aanvullen van 
het kwaliteitsmanagementsysteem 
 

Bestuurs- 
secretaris  

Q1-Q4 
2022 

Een overzichtelijk en 
goed functionerend 
kwaliteits-
managementsysteem 

Implementeren KIK-V Manager 
bedrijfsvoering 

Q1-Q3 
2022 

Goede registratie van 
broninformatie en het 
stroomlijnen van 
informatie-uitwisseling 
voor benchmark. 
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Afkortingen en begrippen 

 
Afkorting Verklaring 

ADL Algemene dagelijkse levensverrichtingen 

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 



41 
 

SO Specialist ouderengeneeskunde 

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 

 


