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Voor u ligt het kwaliteitsverslag 2019 van Noorderzorg1. Noorderzorg is een organisatie 
die zich inzet voor wonen, welzijn en zorg voor ouderen, ontstaan uit een samenwerking 
tussen Van Julsingha in Delfzijl, Hunsingoheerd in Uithuizen en De Mieden in 
Uithuizermeeden. Noorderzorg biedt een breed palet aan dienstverlening. Echter, in dit 
kwaliteitsverslag wordt de focus gelegd op intramurale zorg- en dienstverlening conform 
de gestelde eisen in het kwaliteitskader verpleeghuiszorg. Het kwaliteitskader 
verpleeghuiszorg vraagt van zorgorganisaties dat zij inzichtelijk maken op welke manier 
zij aan kwaliteitsverbetering werken. 
 
Dit kwaliteitsverslag beschrijft wat Noorderzorg in 2019 heeft gedaan aan de 
geformuleerde acties en verbeterpunten uit het kwaliteitsplan van 2019. Het 
kwaliteitsplan van 2019 was het eerste gezamenlijke kwaliteitsplan van de fusie 
organisatie. In dit kwaliteitsverslag van fusieorganisatie Noorderzorg zal er worden 
gereflecteerd op de acties en resultaten in 2019. In de bijlage treft u een samenvatting 
aan waarin de verbeterpunten en acties uit de verschillende locaties worden 
weergegeven.  
 
Noorderzorg werkt vanuit 4 pijlers, deze zijn 
leidend bij alles wat wij doen. Deze pijlers 
zijn: klant in regie, professionals in hun 
kracht, bedrijfseconomisch gezond en goed 
in de keten.  
 
Onze koers is erop gericht dat, wanneer 
iemand bij ons komt wonen, het 
uitgangspunt is dat iemand zoveel mogelijk 
zijn eigen leven kan blijven leiden (‘klant in 
regie’). Wij leveren aandachtvolle en 
persoonsgerichte zorg en volgen daarbij de 
fase van leven van de bewoner. Uitgangspunt 
in onze koers zijn de 6 pijlers van positieve 
gezondheid van Machteld Huber, 
weergegeven in het figuur hiernaast.  
 
Om bovenstaande te kunnen realiseren zijn op hun taak toegeruste (deskundige) en 
betrokken medewerkers nodig die eigenaar zijn van hun vak. Daarbij is iedereen optimaal 
en passend opgeleid voor het werk en zijn rol. Ons streven is dat medewerkers zodanig 
gemotiveerd zijn dat zij hun vak vanuit intrinsieke motivatie zelf bijhouden. Dat “wat 
moet” regelen wij, dat “wat mag en mooi is” ondersteunen we vanuit toegevoegde 
waarde aan onze doelen (professionals in hun kracht). 

 
 

                                                           
1 De bestuurlijke fusie is vormgegeven door een paraplustichting Noorderzorg. Hieronder vallen Stichting Burgemeester 

van Julsinghatehuis en Stichting ’t Gerack. Waar Noorderzorg wordt beschreven gaat het over beide stichtingen, indien het 
een specifieke locatie betreft dan wordt dit aangegeven. 

Inleiding 
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     Visie en kernwaarden  
De ouderenzorg is in beweging en Noorderzorg beweegt hierin mee. De focus verschuift 
van voornamelijk gericht zijn op zorg steeds meer naar een focus op kwaliteit van leven 
en welbevinden. Noorderzorg sluit zich aan bij deze ontwikkeling met haar visie en missie 
en wil hier de komende jaren verder invulling aan geven. Niet alleen, maar samen met 
medewerkers, vrijwilligers, mantelzorgers, familie, naaste(n) en andere betrokkenen 
willen wij hier aan werken. 
 
Visie   
“Met respect en persoonlijke aandacht geven wij onze cliënten ruimte met oog voor de 
(on)mogelijkheden die een cliënt heeft. Onze medewerkers werken vanuit intrinsieke 
motivatie, zijn eigenaar van hun vak en voelen zich samen verantwoordelijk om invulling 
te geven aan de wensen en behoeften van cliënten. Wij zijn economisch gezond, 
transparant in wat we doen en zijn zichtbaar voor de omgeving. Wij staan midden in de 
maatschappij en zijn intern en extern proactief. We werken samen met andere 
stakeholders waar nodig. 
 
Kernwaarden 
Gedreven vanuit onze kernwaarden “ruimte, respect en passie” geven wij thuis wanneer 
dat van ons wordt gevraagd. Wanneer iemand op één van de moeilijkste momenten in 
zijn leven moet verhuizen creëren wij een veilige, warme plek waar de bewoner zichzelf 
kan zijn en zich thuis voelt. De missie van Noorderzorg luidt: Altijd thuis! 
 
Typen zorgverlening  
Per 1 januari 2019 is de onderaannemerschap met de Hoven opgezegd en heeft het 
behandelteam van Stichting Van Julsingha de medische behandeling voor de bewoners 
van Stichting T’Gerack ‘Kiek op Diek’ locatie de Mieden overgenomen. 
 
Noorderzorg levert in zijn geheel de volgende diensten: 
- Wijkverpleging in de gemeenten Het Hogeland, Delfzijl en Appingedam 
- Zelfstandig wonen met servicepakket  
- VPT en MPT 
- Eerstelijnsverblijf (op alle locaties) 
- Casemanagement dementie  
- WMO (huishoudelijke ondersteuning o.b.v. indicatie) in de gemeenten Het Hogeland 

en Loppersum  
- Wonen op de locaties Van Julsingha, Hunsingoheerd, De Mieden  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Profiel van de organisatie  
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     Verdeling ZZP en VPT per locatie   

 
In onderstaande overzichten staan weergegeven welke indicaties onze cliënten 
toegewezen hebben gekregen.  
 
 

 
 
  
 
 
  Aantal plaatsen peildatum oktober 2019 
  
 Van Julsingha De Mieden Hunsingoheerd  

Verzorgingshuis 55+2 35 - 

ELV 10 2 6 

Verpleeghuis 21 16 - 

Verpleeghuis in woonzorgcentrum 43 - - 

Aanleunwoningen  150 17 1052 
 
 

                                                           
2
 74 cliënten ZVW, 21 cliënten met WLZ, waarvan 7 VPT en 14 MPT 
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In het kwaliteitskader gaat het bij persoonsgerichte zorg en ondersteuning over de wijze 
waarop de cliënt in alle levensdomeinen uitgangspunt is bij de zorg- en dienstverlening. 
Binnen Noorderzorg proberen wij met onze bijdrage de kwaliteit van leven van onze 
cliënten zo optimaal mogelijk te laten zijn. Onze cliënten hebben zelf of samen met hun 
naaste(n) de regie.  
 
Het kwaliteitskader onderscheidt 4 thema’s als het gaat om de kwaliteit van 
persoonsgerichte zorg: compassie, uniek zijn, autonomie en zorgdoelen.  

 
1.1 Reflectie op 2019  

 
1.1.a Onze visie op persoonsgerichte zorg: positieve gezondheid 

Noorderzorg werkt vanuit de visie van positieve gezondheid (Machteld Huber). Denken 
vanuit deze visie betekent redeneren vanuit de gedachte wat iemand nog wel kan en wat 
het leven voor iemand belangrijk en zinvol maakt. In 2019 is er blijvend aandacht 
geweest voor positieve gezondheid.  
 

1.1.b Zorgleefplan/persoonsgerichte zorg  
In december 2018 zijn de zorgplannen op afdeling “Kiek op Diek” (pg-afdeling De Mieden) 
overgezet volgens de 6 pijlers van positieve gezondheid. Gedurende 2019 zijn binnen 
locatie De Mieden en locatie Van Julsingha de zorgplannen van bewoners met een WLZ- 
indicatie overgezet volgens de 6 pijlers van positieve gezondheid. Medewerkers hebben 
hierbij ondersteuning en coaching gekregen van de kwaliteitsverpleegkundigen.  
 
Binnen locatie Hunsingoheerd wonen een aantal cliënten met een WLZ-indicatie. In 
september 2019 is er gestart met training om deze zorgplannen over te zetten naar de 6 
pijlers van positieve gezondheid. 
  
Eind 2019 heeft er een evaluatie plaatsgevonden omtrent het werken met positieve 
gezondheid in het zorgplan. De reden van deze evaluatie is tweeledig, namelijk om 
enerzijds te kijken of de nieuwe zorgmethodiek bijdraagt om meer verbinding te krijgen 
tussen welzijn en zorg van de bewoner en anderzijds om kijken in hoeverre de 
medewerkers goed kunnen werken volgens de nieuwe zorgmethodiek. 
 
Voor de evaluatie zijn verschillende medewerkers uitgenodigd die ieder een locatie en 
afdeling vertegenwoordigen evenals de kwaliteitsverpleegkundigen die de medewerkers 
coachen in het maken van de zorgplannen. 
Naast deze bijeenkomst zijn er op iedere afdeling van iedere locatie, waar gewerkt wordt 
met deze methodiek, evaluatieboxen neergezet. Dit met als doel om een volledig beeld 
te krijgen. 
 
De respons op de evaluatie is gering gebleken (30 % op concernniveau) waardoor de 
uitkomsten niet als betrouwbaar gezien kunnen worden. In 2020 zal opnieuw een 
evaluatie plaatsvinden. Verder zal er blijvend aandacht zijn voor het opstellen van de 
zorgplannen en het voeren van het goede gesprek. Hier spelen de 
kwaliteitsverpleegkundigen een grote rol in. 
 

1           1   Persoonsgerichte zorg en ondersteuning  
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Noorderzorg Thuis maakt gebruik van het Omaha classificatiesysteem. In de anamnese 
worden de behoeften en wensen van cliënten geïnventariseerd en omgezet in 
zorgdoelen. Ook mantelzorgers of naaste(n) worden, indien gewenst, betrokken bij de 
gesprekken. Minimaal eens per half jaar vindt een evaluatie plaats, waarbij behoeften 
opnieuw worden geïnventariseerd en doelen worden vastgesteld. In 2019 is gekeken op 
welke manier Noorderzorg Thuis de overgang  kan maken naar positieve gezondheid en 
hoeverre positieve gezondheid in past. De eerste blauwdrukken hiervoor zijn eind 2019 
opgesteld. In 2020 zal dit verder vorm krijgen. 
 
Cliënten die onder de WMO en (niet) geïndiceerde dagopvang ontvangen werken met 
een ondersteuningsplan. In dit ondersteuningsplan staat aangegeven welke 
ondersteuning geboden wordt aan de cliënt. In 2019 is onderzocht in hoeverre positieve 
gezondheid geïntegreerd kan worden in het ondersteuningsplan. Dit zal 2020 verder 
vormgegeven worden. 
 

1.1.c Methodisch werken  
Op alle locaties is in 2019 opnieuw hard gewerkt aan het methodisch werken in de 
zorgleefplannen. Het stellen van doelen en acties en tijdig evalueren is opgepakt. De 
contactverantwoordelijken hebben de zorgplannen geactualiseerd. In 2019 zijn alle 
contactverantwoordelijken verder geschoold in het opstellen van zorgleefplannen. Zij 
ontvangen des gewenst nog steeds coaching en ondersteuning van de 
kwaliteitsverpleegkundigen. Wanneer het wonen met zorg betreft dan is de 
contactverantwoordelijke (minimaal niveau 3) verantwoordelijk voor het opstellen van 
het zorgleefplan. In de wijkverpleging wordt het zorgleefplan ook opgesteld door een 
niveau 3 medewerker, echter is het de wijkverpleegkundige (niveau 5) die het plan 
definitief vaststelt. De contactverantwoordelijke werkt het zorgleefplan minimaal eens 
per halfjaar bij en de cliënt bevestigt zijn instemming.  
 
De kwaliteitsverpleegkundigen bieden coaching on the job. Zij zien de knelpunten en 
pakken dit samen met de medewerkers op. Er zijn interne audits gedaan op de 
zorgleefplannen m.b.t. het gebruik van de 6 pijlers van positieve gezondheid, opstellen 
van doelen en acties en doel gericht rapporteren. De verbeterpunten die hieruit naar 
voren zijn gekomen hebben de kwaliteitsverpleegkundigen samen met de 
contactverantwoordelijken opgepakt. Hierdoor is een verbeterslag gemaakt in het 
methodisch werken. Dit blijft ook in 2020 een punt van aandacht. 
 

1.1.d Rol contactverantwoordelijke 
In 2019 zijn de contactverantwoordelijken in hun rol gezet. Ze hebben en krijgen hier nog 
ondersteuning in van de kwaliteitsverpleegkundigen. De contactverantwoordelijke is het 
eerste aanspreekpunt voor bewoner, familie en naaste(n). Binnen Noorderzorg wordt er 
gewerkt met vaste teams op de verschillende afdelingen. Dit maakt het mogelijk dat er 
een nauwe band ontstaat tussen bewoner en medewerker. Iedere bewoner heeft een 
contactverantwoordelijke en een ‘buddie’. De ‘buddie’ is de tweede 
contactverantwoordelijke en ondersteund de eerste contactverantwoordelijke. Op deze 
manier wordt er geborgd dat bij vakantie of ziekte etc. van de eerste 
contactverantwoordelijke er nog een medewerker is die de bewoner goed kent.  
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1.1.e Aandachtsvelders en GVP’ers  
In 2019 is het beleid aandachtsvelders vastgesteld. Hierin staan o.a. de rol omschrijving 
van de aandachtsvelder en de betreffende aandachtsgebieden beschreven. Om dit op 
een goede manier uit te rollen is een implementatieplan geschreven. Door het gefaseerd 
introduceren van de aandachtsgebieden beoogd Noorderzorg dat iedere aandachtsvelder 
goed in zijn rol komt. 
In het derde kwartaal van 2019 zijn de GVP’ers, die in opleiding waren, afgestudeerd. De 
verbetertrajecten die zij als eind opdracht hebben ingebracht zijn als pilot gestart in 
2019. Hierbij valt te denken aan het organiseren van kerkdiensten binnen locatie van 
Julsingha, een observatiemethode voor het houden van bewonersbesprekingen binnen 
zowel locatie de Mieden als locatie Van Julsingha. Het is een karakteristieke 
observatiemethode en draagt er aan bij dat er vanuit verschillende invalshoeken naar de 
bewoner gekeken wordt. Hierbij wordt ook naar de non-verbale communicatie van de 
bewoner gekeken. 
 
In 2019 zijn er 4 medewerkers gestart met de opleiding tot brein coach. Tijdens deze 
opleiding leren ze hoe een bewoner zijn omgeving in zich opneemt en op welke manier 
ze deze prikkels verwerken. In 2020 zal verder worden gekeken op welke manier de 
GVP’ers en de breincoaches zich tot elkaar verhouden, zodat hun kennis optimaal ingezet 
kan worden. 
 

1.1.f MDO en familiegesprekken  
Ieder half jaar worden de afspraken in het zorgleefplan geëvalueerd en worden 
eventuele wijzigingen aangebracht. In 2019 is het profielvragenlijst ‘MDO’ in gebruik 
genomen. Dit is een digitaal hulpmiddel om het MDO gestructureerd vorm te geven. 
Iedere discipline vult zijn/haar bevindingen op in dezelfde vragenlijst. De bewoner en/of 
familie wordt ook uitgenodigd om aan te geven wat zij graag willen bespreken.  
De contactverantwoordelijk vult deze lijst, samen met de vragenlijstlijst positieve 
gezondheid, met de bewoner in. De uitkomsten worden vergeleken met eerdere 
uitkomsten en de bewoner bepaalt waar de nieuwe doelen liggen. 
Na afloop van het MDO vindt het familiegesprek plaats. Het familiegesprek vindt plaats 
met familie, arts, contactverantwoordelijke en evt. de psycholoog. De wensen en de 
behoefte van de bewoner zijn leidend. 
 

1.1.g Coaching op de werkvloer, aandacht voor houding, gedrag en attitude 
Op locatie De Mieden en locatie van Julsingha zijn kwaliteitsverpleegkundigen werkzaam 
die medewerkers coachen op houding, gedrag en attitude tijdens hun werk. Doormiddel 
van reflectie en feedback op het handelen van de medewerkers coachen de 
kwaliteitsverpleegkundigen de medewerkers om bewoners de regie te laten behouden 
die ze vanuit huis gewend zijn. Dit is een lopend proces en zal hier zal in 2020 blijvend 
aandacht voor zijn. 
 
Op locatie Hunsingoheerd zijn twee wijkverpleegkundigen die ook 
kwaliteitsverpleegkundige taken hebben. Ze hebben de opleiding 
kwaliteitsverpleegkundige van Grow Work gevolgd. Ze lopen met de medewerkers mee 
tijdens de werkroute en coachen hen op het methodisch werken en op houding, gedrag 
en attitude tijdens hun handelen. Hierbij hebben ze ondersteuning gehad door een coach 
van waardigheid en trots. 
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1.1.h Multidisciplinaire samenwerking 
In 2019 heeft Noorderzorg paramedischi in dienst genomen, namelijk een psycholoog, 
fysiotherapeut en een ergotherapeut. Zij ondersteunen de medewerkers bij hulpvragen 
en coachen de medewerkers op casus gerichte vraagstukken. 
 
Het aanstellen van een verpleegkundig specialist is lastig gebleken. In 2019 is er 
kortstondig een verpleegkundig specialist in dienst geweest. In september 2020 start een 
HBO- verpleegkundige van Noorderzorg met de opleiding tot verpleegkundig specialist. 
 
 
 
. 
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2 Wonen en Welzijn 
 
In het kwaliteitskader gaat het bij wonen en welzijn over 5 thema’s die leidend zijn bij 
Kwaliteitsverbetering: zingeving, zinvolle tijdbesteding, schoon en verzorgd lichaam, 
Familieparticipatie, inzet vrijwilligers en wooncomfort. 
 
2.1 Reflectie op 2019 

 
2.1.a Zingeving  

Uitgangspunt is dat de bewoner zo lang mogelijk de regie over het eigen leven en 
welbevinden behoudt, ook bij de zorg in de laatste levensfase. Tijdens de laatste 
levensfase willen wij bewoners en hun naaste(n) begeleiden naar een waardig afscheid. 
Noorderzorg wil meer inzetten op beleid t.a.v. de zorg rondom het levenseinde.  
 
Noorderzorg is in 2019 gestart met de deelname aan het Universitair Netwerk 
Ouderenzorg UMCG (UNO-UMCG) en neemt deel aan één van de thema groepen, 
namelijk zorg ethiek. Er lopen verschillende projecten waar Noorderzorg aan deelneemt, 
zoals bijvoorbeeld moreel beraad, familieparticipatie en somberheid en verdriet. 
 
In 2019 is er gestart met het maken van een plan van aanpak moreel beraad. Dit zal in 
2020 verder worden opgepakt. 
  
Op locatie De Mieden wordt nog wekelijks een kerkdienst gehouden. Deze kerkdienst 
wordt verzorgd door het lokale kerkgenootschap. Op Hunsingoheerd vindt de kerkdienst 
iedere 2e maandagmiddag van de maand plaats. Deze wordt georganiseerd door de Raad 
van Kerken. De diensten zijn afwisselend, zodat verschillende geloven aan bod komen. 
Cliënten kunnen via de kerktelefoon hun eigen kerkdienst beluisteren. 
Op alle locaties worden jaarlijks een herdenkingsdienst gehouden voor alle overleden 
bewoners van het voorgaande jaar. Ook worden zorgverleners gecoacht op het besteden 
van tijd en aandacht aan levensvragen. De contactverantwoordelijke gaat in gesprek met 
de cliënt, hij/zij kan hierin ondersteund worden door de kwaliteitsverpleegkundigen of de 
psycholoog. 
 
 

2.1.b Zinvolle dagbesteding  
Activiteiten die met bewoners ondernomen worden zijn veelal verbonden aan de 
dagelijkse gang van zaken op de locaties en in de huiskamers. Bewoners helpen 
bijvoorbeeld mee met huishoudelijke taken, zoals afwassen of bereiden van de maaltijd, 
maar ook wordt er samen krant gelezen, een spelletje gespeeld of gaan bewoners mee 
een boodschap doen. In 2019 is dit verder uitgebreid door het onderdeel van de 
dagelijkse gang van zaken te maken op de huiskamers. Daarnaast worden zowel in 
georganiseerd verband als individueel verband activiteiten aangeboden. Deze activiteiten 
worden ondersteund door medewerkers van de AB, vrijwilligers of familie. 
In 2019 zijn er op locatie van Julsingha 3 ontmoetingsruimtes gecreëerd en 3 
gastvrouwen aangesteld. De ontmoetingsruimtes zijn ingericht als huiskamers. Bewoners 
kunnen hier zelfstandig naar toe komen wanneer ze behoefte hebben aan gezelschap. 
Bewoners worden ook actief benaderd door de gastvrouwen om naar de huiskamers te 
komen. Op de huiskamer worden verschillende activiteiten aangeboden naar wens van 
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de bewoners, zoals bijvoorbeeld sjoelen. Ook wordt er gekookt op de huiskamer samen 
met de bewoners. 
Naast dat de gastvrouwen actief zijn op de huiskamers gaan ze ook bij bewoners op 
bezoek die behoefte hebben aan individueel contact. 
 
Voor locaties De Mieden en van Julsingha is een activiteitenkalender opgesteld voor het 
hele jaar. In 2020 zal er ook voor locatie Hunsingoheerd een activiteiten kalender zijn. 
 
In 2019 heeft er structureel teamoverleg plaatsgevonden in de teams van de 
activiteitenbegeleiding. Tijdens deze overleggen zijn werkafspraken en taakverdelingen 
gemaakt om meer aansluiting te vinden op de wensen en behoefte van de bewoners. 
Deze afspraken worden ook geëvalueerd in de overleggen.  
 

2.1.c Persoonlijke verzorging  
In het zorgleefplan zijn afspraken gemaakt over persoonlijke verzorging. De 
zelfredzaamheid van de bewoners wordt zoveel mogelijk gestimuleerd. Noorderzorg 
vindt het belangrijk dat bewoners zelf beslissen over wat zij wel of niet wensen. Er zijn 
afspraken gemaakt over het wassen van kleding, dit kan de familie of naaste(n) doen, 
maar Noorderzorg biedt ook de mogelijkheid om kleding te wassen. 
 
Noorderzorg heeft een contract met FRESH unieke mondzorg. Bewoners die zorg incl. 
behandelingen ontvangen hebben de mogelijkheid om voor hun mondgezondheid 
gebruik te maken van de tandarts en mondhygiënist van FRESH. Ook bewoners die zorg 
excl. behandeling ontvangen kunnen hier gebruik van maken, echter zijn hiervoor de 
gebruikelijke aanvullende verzekeringen voor nodig. Inmiddels biedt FRESH wekelijks 
mondzorg aan bewoners van locaties De Mieden en van Julsingha.  
In 2019 is ook gestart met het inventariseren in hoeverre deze behoefte bij de thuiszorg 
cliënten ligt. Dit zal in 2020 verder worden opgepakt. 
 
FRESH heeft in 2019 scholing verzorgd aan alle zorgmedewerkers van beide locaties. 
 

2.1.d Waardigheid & Trots (W&T) 
In 2018 en 2019 hebben De Mieden en Hunsingoheerd ondersteuning gehad van 
Waardigheid en Trots. Dit heeft er o.a. in geresulteerd dat er themamaanden worden 
georganiseerd ten behoeve van kwaliteitsverbetering. Hierbij valt te denken aan de 
volgende thema’s; medicatieveiligheid, mondzorg, wondzorg etc. Verder is er gewerkt 
aan teambuilding en methodisch werken. 
De ondersteuning van Waardigheid en Trots is in oktober 2019 succesvol afgerond. 
Noorderzorg heeft het voornemen om in 2020 deel te nemen aan Waardigheid en Trots 
op locatie (WOL) voor alle locaties.  
 

2.1.e Familieparticipatie, Caren Zorgt en inzet vrijwilligers  
Door het organiseren van familieavonden en bijeenkomsten zijn naasten betrokken bij de 
zorg- en dienstverlening. In 2020 zal ook de activiteitenbegeleiding betrokken worden bij 
de familieavonden. Door middel van het cliëntportaal Caren Zorgt heeft familie of naaste 
inzicht in de dag, het welbevinden en het helpt bij het versterken van het contact tussen 
medewerkers en familie.  
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Noorderzorg kent een vaste groep vrijwilligers. Deze vrijwilligers worden ingezet voor 
ondersteunende activiteiten en dragen bij aan extra aandacht en tijd voor cliënten. In 
2019 is een manager welzijn aangesteld. Zij heeft zich in 2019 beziggehouden met het 
opstellen van een nieuw en geharmoniseerd vrijwilligers- en mantelzorgbeleid. Dit zal in 
2020 verder vorm gaan krijgen. 
 
Het aanstellen van een vrijwilligerscoördinator is in 2019 niet haalbaar gebleken. In 2020 
zal dit verder opgepakt worden. In 2019 zijn 10 extra vrijwilligers aangetrokken, de 
gewenste 15 vrijwilligers bleek niet haalbaar gezien de schaarste aan vaste vrijwilligers.  
De activiteitenbegeleiding en/ of een vaste vrijwilliger bezoekt momenteel ruim 20 
bewoners op regelmatige basis. 
 
 

2.1.f Dementievriendelijk 
In juni 2019 heeft een omgevingsscan, conform het concept omgevingszorg van Anneke 
van der Plaats, op locatie De Mieden (afdeling ‘Kiek op Diek’) plaats gevonden.  
Naar aanleiding van deze scan is een advies rapport opgesteld. Bij de adviezen die staan 
beschreven is te denken aan; het inrichten van beleefplekjes op de afdeling, kleur en licht 
advies etc. 
Er is een werkgroep samen gesteld waar ook twee breincoaches  in opleiding aan 
deelnemen. De werkgroep heeft het adviesrapport omgezet in een plan van aanpak. Dit 
zal in 2020 verder worden opgepakt. 
Op locatie De Mieden is een activiteitenbegeleider aangesteld die bezig is met de 
opleiding tot breincoach. Zij coacht en ondersteunt de collega’s op de huiskamer o.a. om 
dementievriendelijke activiteiten te organiseren. 
Er is ingezet op intervisie voor medewerkers om specifieke deskundigheid te vergroten. 
Deze intervisie is gericht op het vergroten van de eigen regie, persoonsgerichte zorg 
aansluitend bij wensen en behoeften. Dit zal in 2020 verder vorm krijgen. Locatie De 
Mieden heeft een robot hond en kat aangeschaft. Bewoners van de verpleeg unit 
reageren hier goed op. 
 
Op de verpleegunit van locatie van Julsingha heeft iedere bewoner een kastje naast 
zijn/haar voordeur hangen waarin spulletjes zitten die voor hen belangrijk en herkenbaar 
zijn.  
Er is geëxperimenteerd met een contact clown. Deze clown maakt contact met bewoners 
met een vorm van dementie. Bewoners reageren goed op de contact clown en dit zal in 
2020 verder uitgerold worden. 
 

45% 

50% 

5% 

Overzicht Caren Zorgt accounts 

Aantal actieve accounts 

Aantal cliënten 
uitgenodigd 

Aantal niet bevestigde 
uitnodigingen 
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Beide locaties beschikken over een ‘wonderfoon’. Dit een telefoon waar liedjes op staan. 
Wanneer bewoners op een toets drukken krijgen ze een liedje te horen. Op iedere toets 
zit een liedje die bekend is voor de bewoners. De liedjes zijn zelf in te stellen. Uit de 
reacties van de bewoners is gebleken dat dit een positieve uitwerking heeft op de 
beleving van eigen welzijn. 
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3 Basisveiligheid  
 
In het kwaliteitskader worden vier relevante thema’s genoemd als het gaat om 
basisveiligheid: medicatieveiligheid, decubituspreventie, gemotiveerd gebruiken van 
vrijheidsbeperkende maatregelen (VBM) en preventie van acute ziekenhuisopnames. Om 
de beweging naar leren en verbeteren verder in te zetten hebben de zorgbranches Actiz 
en Verenso een nieuwe set aan indicatoren voorgesteld. Voor 2019 gelden er drie 
verplichte indicatoren, namelijk; Advance care planning, bespreken medicatie fouten in 
het team en aandacht voor eten en drinken. Daarnaast zijn er keuze indicatoren waarvan 
minimaal twee aangeleverd moeten worden aan het zorg instituut. 
 
Noorderzorg heeft voor de volgende twee vrije keuze indicatoren gekozen: decubitus en 
continentie. De keuze hiervoor is gemaakt, omdat er een leerrendement zit in de 
combinatie van continentie, eten en drinken en decubitus. Deze indicatoren kunnen erg 
van invloed zijn op elkaar. Door de uitkomsten van deze metingen te analyseren kan er 
gekeken worden of, en waar de verbeterpunten zitten en kunnen bewoners goed 
geïnformeerde keuzes maken ten aanzien van hun eet en drink gewoonten. Hier kunnen 
zowel op concern als afdeling niveau verbeterpunten uit komen waardoor er een 
kwaliteitsverbetering tot stand kan komen. 
 
Het terugdringen van vrijheidsbeperkende maatregelen is een indicator welke voldoende 
aandacht krijgt met de overgang van de Wet BOPZ en de nieuwe Wet Zorg en Dwang 
(WZD). De Wet Zorg en Dwang heeft met betrekking tot het inzetten van 
vrijheidsbeperkende maatregelen het uitgangspunt ‘nee, tenzij’. Dit wil zeggen dat er nog 
meer naar de omgeving en de bewoner gekeken wordt waarmee er meer op 
alternatieven wordt ingezet. 
 
Noorderzorg verantwoordt zich in dit kwaliteitsverslag daarmee op de volgende 
indicatoren: medicatieveiligheid, decubitus, aandacht voor eten en drinken en Advance 
care planning. Hygiëne blijft een belangrijk onderdeel daarom zal ook hier op worden 
toegelicht. 
 

3.1 Reflectie op 2019 
 

3.1.a Medicatieveiligheid  
Noorderzorg werkt volgens de veilige principes in de medicatieketen. In 2019 is met de 
samenwerkende apotheek een audit uitgevoerd op het medicatie beleid. Hier zijn 
concrete verbeterstappen en nieuwe voorstellen uitgekomen ten aanzien van bestaande 
processen en het digitaal aftekenen van medicatie. 
Op basis van deze uitkomsten is het beleid opnieuw geschreven. Op moment van 
schrijven worden de laatste aanpassingen aangebracht alvorens het beleid ter goed 
keuring naar het MT gaat. 
 
 Halfjaarlijks vindt een medicatiereview (door arts en apotheker) en een risicosignalering 
medicatie plaats. Evt. doelen en acties worden opgenomen in het zorgleefplan.  
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Noorderzorg heeft beleid dat er terughoudend omgegaan dient te worden met het 
inzetten van antipsychotica en antibiotica. Het beleid is om geen antibiotica te gebruiken 
welke voor echte tweede of derde lijn gereserveerd moeten blijven.  
 

3.1.b Veilig melden van incidenten (MIC) 
Noorderzorg rapporteert het voorkomen van incidenten op het gebied van o.a. 
medicatie, vallen, agressie en overig. De aandachtsvelder MIC bespreekt de incidenten 
binnen de teams en in de MIC-commissie worden trends geanalyseerd en 
verbetermaatregelen geformuleerd. Over het algemeen zijn medewerkers op de hoogte 
van het nut en de noodzaak van het melden.  
 
Eind 2019 is het MIC-beleid geharmoniseerd en is er een format gemaakt voor een nieuw 
digitaal MIC formulier Noorderzorg Breed. Dit formulier zal begin 2020 geïntroduceerd 
worden bij de medewerkers. Het formulier is dusdanig ingericht dat het voor de 
medewerkers praktischer is om meldingen te doen en dat de aandachtsvelders de nodige 
informatie hebben om een goede analyse te kunnen doen. 
 
Het maken van de MIC-analyses kost veel tijd (uitdraai ONS) en levert nog onvoldoende 
resultaat op. We zijn ons ervan bewust dat we de kwaliteitscyclus niet altijd volledig goed 
volbrengen, het analyseren van de echte oorzaak, verbanden aanbrengen en het blijven 
monitoren van de verbeteracties kan sterker ontwikkeld worden. Dit zal leiden tot leer- 
en verbeterpunten.  
 
In 2019 is er gekeken met welk dashboard het maken van de MIC-analyses minder 
tijdsintensief is. Er is voor gekozen om in 2020 met Zorgmonitor te gaan werken. Dit 
dashboard biedt de nodige informatie voor een diepgaande analyse op verschillende 
thema’s waaronder ook de MIC. 
 
De aandachtsvelders MIC krijgen in 2020 de Prisma Light training aangeboden. De Prisma 
Light methode is een systematische analyse die inzicht geeft in de oorzaken en sub 
oorzaken van (bijna)incidenten. Hierdoor kunnen er gerichter verbeteracties worden 
uitgezet. 
 
In 2019 zijn er 1549 MIC-meldingen geregistreerd binnen Noorderzorg. De meeste 
meldingen (936) hadden betrekking op medicatie incidenten. Als oorzaak werd vaak 
aangegeven dat medicatie vergeten was te geven of dat de medewerkers vergeten waren 
de medicatie af te tekenen. Er is 493 keer een valincident geregistreerd en er zijn 42 
agressie incidenten gemeld. De incidenten in de categorie overig (34) hadden betrekking 
op een complicatie tijdens een handeling, vermissing van een bewoner of stoten, botsen 
etc. 
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3.1.c Decubituspreventie 
Bij alle bedlegerige en immobiele cliënten wordt voorafgaand aan het MDO of vaker 
indien nodig, de risicoscan uitgevoerd.  Eén van de onderdelen van de risicoscan is ‘risico 
op huidletsel. De uitslag en de evt. doelen en acties worden besproken in het MDO en/of 
opgenomen in het zorgleefplan. Naast de risicosignalering vindt ook monitoring plaats 
van voeding (bijv. door inschakelen van een diëtiste), mondzorg en incontinentieletsel.  
De wondzorg wordt geregistreerd in de module “episode” in het zorgleefplan. De 
aandachtsvelders wondzorg en decubitus hebben een belangrijke rol in het geven van 
advies ten aanzien van wondbehandeling en decubituspreventie, wondverzorging, 
bijhouden van vakkennis en het geven van scholingen aan collega’s.  
 

 Graad 1 Graad 2 Graad 3 Graad 4 Aantal bewoners 
Van Julsingha  8 7 1 65 
De Mieden  2   14 

 
Peildatum 01-11-2019 t/m 31-12-2019, gekeken naar cliënten met zorg incl. behandeling  

 
3.1.d Aandacht voor eten en drinken 

Noorderzorg vindt het welzijn van haar bewoners belangrijk. Aandacht voor eten en 
drinken maakt onderdeel uit van de beleving van welzijn. Daarom is het belangrijk dat 
wensen en diëten van bewoners in kaart worden gebracht en dat afspraken hierover in 
het zorgleefplan worden vastgelegd. De profielvragenlijst “mijn positieve gezondheid” en 
de module “over mij cliënt verhaal” zijn goede hulpmiddelen om deze aspecten in kaart 
te brengen. Daarnaast kan inzicht verkregen worden in wat de bewoner aan 
voedingsmiddelen tot zich neemt. Dit is van belang om verband te kunnen leggen met 
andere gezondheid aspecten zoals decubituspreventie.  In 2019 zijn hier stappen in 
gemaakt, echter is hier nog de nodige aandacht voor nodig.  
 

61% 

32% 

4% 

3% 

MIC meldingen 

Medicatie incident 

Valincident 

Agressie incident 

Overig 
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Op locatie van Julsingha zijn in 47 van 65 zorgleefplannen doelen beschreven omtrent 
eten en drinken. 
Op locatie De Mieden zijn in alle zorgleefplannen doelen beschreven omtrent eten en 
drinken. 
 
In 2020 zal worden gekeken op welke manier aandacht voor eten en drinken beter 
gepositioneerd kan worden binnen het zorgleefplan van de bewoner. 
 

 Van Julsingha (65cliënten) De Mieden (14cliënten) 
Voorkeuren voor bepaald 
eten en drinken 

33 12 

Voorkeuren omtrent het 
aanbieden van eten en 
drinken 

32 12 

Gewenste hulp bij eten en 
drinken 

38 8 

Voorkeuren voor tijd en 
plaats van eten en drinken  

35 2 

Anders... 1 1 
 
Peildatum 01-11-2019 t/m 31-12-2019. Bij sommige bewoners zijn meerdere afspraken in het ECD  vastgelegd omtrent 
aandacht voor eten en drinken. Er is gekeken naar bewoners met zorg incl. behandeling 
 

3.1.e Preventie acute ziekenhuisopnamen 
Een acute ziekenhuisopname kan voor een cliënt een negatieve invloed hebben op het 
functioneren. Ter preventie van acute ziekenhuisopnamen streeft Noorderzorg naar een 
zo optimaal mogelijke bijdrage aan het lichamelijk welbevinden. Medewerkers zijn alert 
op wijzigingen in de situatie van de bewoner die van invloed kunnen zijn op de wensen 
en behoeften en de zorg en ondersteuning die geboden wordt. Dit vraagt van 
medewerkers dat zij observeren, meten, rapporteren en waar nodig, in overleg met de 
bewoner, het zorgleefplan tussentijds aanpassen. Door de zorgleefplannen actueel te 
houden is altijd inzichtelijk welke zorg of ondersteuning de bewoner nodig heeft.  
 
Wat betreft preventie van acute ziekenhuisopnamen maakt Noorderzorg gebruik van: 

 Inzet van domotica, waaronder sensoren en personenalarmering 

 Actuele zorgleefplannen 

 Actuele MIC-registratie en afhandeling  

 Proactief risicosignalering uitvoeren, ieder half jaar (i.o.m. bewoner)  

 Structurele evaluatie en bijstelling van zorgleefplannen 

 Scholing medewerkers (Inzet VBM, medicatieveiligheid) 
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3.1.f Hygiëne- en infectiepreventie  
 
In 2019 is er, in samenwerking met de GGD, een geharmoniseerd Hygiëne 
infectiepreventie beleid vastgesteld. De GGD heeft in voorjaar 2019 een audit uitgevoerd 
t.b.v. hygiëne infectiepreventie. Hier is een actieplan uit voort gekomen zowel op 
concern als op locatieniveau. De actiepunten op concernniveau (te denken valt aan 
werkkleding, beschermingsmaterialen etc.) zijn opgepakt door de cluster manager W&S 
en de portefeuillehouder Hygiëne infectiepreventie. Actiepunten op locatieniveau zijn 
opgepakt door de locatie managers en de medewerkers. 
 
Er is een HIP (hygiëne infectiepreventie) commissie opgericht. Hier nemen de volgende 
functionarissen aan deel: specialist ouderen geneeskunde, clustermanager W&S, 
manager Zorg, medewerker van de GGD en portefeuillehouder vanuit afdeling kwaliteit. 
 
De aandachtsvelder krijgen in het begin 2020 scholing aangeboden van de GGD m.b.t. 
Hygiëne infectiepreventie. 
 
 

3.1.g Klachten  
In 2019 zijn er binnen Noorderzorg 3 klachten binnen gekomen. De klachten hadden 
betrekking op onderstaande thema’s. Alle klachten zijn naar tevredenheid van de klagers 
afgehandeld. 
 
Klachtenoverzicht   
Zorg- en dienstverlening  1 
Facilitair/gebouw/schoonmaak 1 
Bejegening 1 
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4 Leren en verbeteren van kwaliteit  
 
In het kwaliteitskader worden vijf thema’s genoemd om te leren en verbeteren, dit zijn: 
kwaliteitsmanagementsysteem, jaarlijks geactualiseerd kwaliteitsplan, jaarlijks 
kwaliteitsverslag, continu werken in de praktijk aan verbeteren door zorgverleners en 
deel uitmaken van een lerend netwerk. 
 
4.1 Reflectie op 2019   
 

4.1.a Kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) 
Het Kwaliteitsmanagementsysteem van Noorderzorg is in 2019 opnieuw beoordeeld door 
een externe auditor. In deze externe audit zijn de locaties bezocht en afzonderlijk 
beoordeeld. De audit heeft geresulteerd in een aantal verbeterpunten en bevindingen. 
Deze zijn gedeeltelijk opgepakt in 2019 en andere gaan mee naar 2020. 
 
Kern van het Kwaliteitsmanagementsysteem wordt gevormd door het samen analyseren, 
leren en verbeteren. De verbetering van de kwaliteit vindt plaats volgens de PDCA-cyclus. 
Ieder onderdeel van het kritische proces wordt hierin meegenomen. In 2018 zijn de 
belangrijkste risico’s in kaart gebracht en zijn de belangrijkste kritische processen 
beschreven en vastgelegd in een kwaliteitshandboek. In 2019 zijn nagenoeg alle kritische 
processen geharmoniseerd. In 2020 zal dit verder worden opgepakt. 
 
In 2019 is er onderzoek gedaan naar welk digitaal dashboard voldoet aan het programma 
van eisen en de wensen van Noorderzorg. Hier is een keuze in gemaakt en in begin 2020 
gaat Noorderzorg werken met de Zorgmonitor van Accordis. Dit dashboard draagt bij aan 
het leren en verbeteren op de werkvloer. 
 

4.1.b Jaarlijks geactualiseerd kwaliteitsplan 
In de tweede helft van 2019 is een kwaliteitsplan, inclusief begroting voor de inzet van 
extra kwaliteitsgelden, opgesteld voor Noorderzorg. Dit kwaliteitsplan is in samenwerking 
met locatiemanagers, medewerkers, behandelaren, CR en OR opgesteld. Het 
kwaliteitsplan is goedgekeurd door de bestuurder.  
 

4.1.c Continu werken in de praktijk aan leren en verbeteren  
Noorderzorg wil medewerkers maximaal ondersteunen als het gaat om de 
beroepsuitoefening. Om deskundigheidsbevordering te vergroten faciliteert Noorderzorg 
de inschrijving in het beroepsregister V&VN. Ook worden medewerkers gefaciliteerd 
door een ruim aanbod van E-learning, scholing en training aan te bieden. In 2019 is het 
LMS ingericht. Dit bleek echter, door een BUG in het systeem, niet werkbaar te zijn. In 
het eerste kwartaal van 2020 zal het LMS opnieuw ingericht worden. In het LMS worden 
alle verplichte E-learningen opgenomen en kan iedere medewerker zijn eigen 
bekwaamheidspaspoort bijhouden. 
 
In 2019 is er gekeken naar een applicatie waarmee cliënttevredenheid kan worden 
gemeten evenals het vastleggen van kwaliteitsindicatoren. In 2020 gaat Noorderzorg 
werken met Care Rate. Care Rate maakt ook op team niveau inzichtelijk wat de 
cliënttevredenheid is. Hierdoor kunnen medewerkers hier adequater op te anticiperen. 
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4.1.d Deel uitmaken van een lerend netwerk  
Noorderzorg maakt sinds 2018 deel uit van een lerend netwerk met Zorggroep Meander 
en de Leyhoeve.  Op bestuurlijk niveau en vanuit de afdeling KIO (kwaliteit, innovatie en 
opleiding) hebben meerdere bijeenkomsten plaatsgevonden waarin ideeën zijn 
uitgewisseld, ervaringen zijn opgedaan en afspraken zijn gemaakt over het organiseren 
van audits bij elkaar op locatie.  
 

4.1.e Deelname overige externe netwerken   
Noorderzorg participeert naast het lerend netwerk in verschillende 
samenwerkingsverbanden met organisaties en partners die belangrijk zijn om te leren en 
verbeteren. Topzorg en Team 290 zijn bijvoorbeeld overlegorganen met een lerend 
karakter. Deze samenwerkingsstructuren dragen bij aan een systeem van continue 
intercollegiale toetsing. Ook wordt actief samengewerkt met het Noorderpoort College 
en binnen RAAT. Sinds 2018 is Noorderzorg ook actief in het netwerk positieve 
gezondheid in de provincie Groningen, waarin samen met andere partijen zoals 
gemeenten, huisartsen, welzijnsorganisaties en overige zorgorganisaties wordt gekeken 
op welke manier positieve gezondheid kan bijdragen aan een zinvol leven.   
 

4.1.f Uitkomsten overige externe visitatie  
Locatie De Mieden is in augustus 2019 opnieuw bezocht door de IGJ om te kijken of de 
eerder geadviseerde verbeteringen en gedane bevindingen in 2018 opgepakt zijn. De 
conclusie van de IGJ was positief. Ze hebben geconcludeerd dat er hard gewerkt is aan de 
verbeterpunten en ieder verbeterpunt is gewaardeerd met ”voldoet aan de norm of 
voldoet grotendeels aan de norm”. De inspectie concludeert dat er een 
Kwaliteitsmanagementsysteem aanwezig is waarmee het bestuur en het management 
kan sturen op de kwaliteit en veiligheid van zorg. De inspectie heeft geconstateerd dat de 
bestuurder en het management in beeld hebben wat er verder nog verbeterd moet 
worden en dat het verbetertraject voortvarend wordt doorgezet. 
 
 

4.1.g Administratieve lasten vermindering 
Het verminderen van administratieve lasten is in 2019 een aandachtspunt geweest. 
Vanuit het lerend netwerk wordt met elkaar opgetrokken waar het gaat om 
administratieve lastenvermindering. De teams van het verpleeghuis hebben 
deelgenomen aan schrapsessies. Tijdens deze sessies is duidelijk geworden dat 
Noorderzorg al hard bezig is om de administratieve lasten te verminderen en onnodige 
registraties af te schaffen. 
Op de verpleegunit van locatie De Mieden en locatie van Julsingha is een mini 
schrapsessie gehouden. Hier is uit naar voren gekomen dat er toch nog ruimte is voor 
lasten vermindering. Er zijn een aantal actiepunten uit voort gekomen waarop een plan 
van aanpak is gemaakt. Een aantal punten is inmiddels opgepakt, bijvoorbeeld het 
afschaffen van de “douche” lijst. Andere punten worden in 2020 verder opgepakt. 
In 2020 zullen de teams deelnemen aan de snapsessies. Dit is het vervolg van de 
schrapsessies. 
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5 Leiderschap, governance & management  
 
 
Het kwaliteitskader onderscheidt zes thema’s als het gaat om leiderschap, governance & 
management, dit zijn: visie op zorg, sturen op kernwaarden, leiderschap en goed bestuur, 
rol en positie interne toezichthouder(s), inzicht hebben en geven en verankeren van 
medische, verpleegkundige en psychosociale expertise.  
 

5.1.a Visie op zorg en kernwaarden  
Zoals in hoofdstuk 1 beschreven richt Noorderzorg zich op mensen die kortdurend (ELV) 
of lange tijd verpleging, verzorging, begeleiding en/of ondersteuning nodig hebben. 
Noorderzorg biedt verschillende vormen van wonen, welzijn/dagbesteding, zorg en 
(huishoudelijke) ondersteuning. Dit doen wij vanuit onze visie op zorg (zie 1.1) en de 
kernwaarden ruimte, respect en passie.  
 

5.1.b Leiderschap en goed bestuur 
Noorderzorg heeft het afleggen van verantwoording door de Raad van Bestuur en Raad 
van Toezicht geregeld conform de governance code. In 2019 is met name aandacht 
geweest voor de realisatie van de juridische fusie en verder bouwen aan de nieuwe 
organisatie Noorderzorg.  
De NVTZ (Nederlandse Vereniging voor Toezichthouders in Zorg & Welzijn) heeft in 2017 
op verzoek van VWS een programma opgesteld dat vorm geeft aan het zichtbaar maken 
van de professionalisering van Raden van Toezicht en om de professionalisering minder 
vrijblijvend te maken. Hierin staan drie pijlers centraal die hieronder kort uitgewerkt 
worden. 
 
Goed beslagen ten ijs: elke toezichthouder begint goed voorbereid aan zijn taak 
Het jaar 2019 werd gebruikt om de, in 2018 ingezette, bestuurlijke fusie om te zetten 
naar één juridische entiteit. Dit stond als centrale thema op de agenda voor de RvT’s van 
van Julsingha en voormalig ’t Gerack. In 2017 zijn de eerste contacten gelegd en is een 
start gemaakt met het onderzoeken van de mogelijkheid tot samenwerken. Dit 
resulteerde uiteindelijk, na een positief advies van zowel de OR als de CR, in een 
bestuurlijke fusie die op 6 september 2018 door ondertekening van de bestuurder en de 
toezichthouders werd bekrachtigd.  De ‘nieuwe’ Raad van Toezicht heeft zich voorbereid 
op een nieuw team. Om het proces in de bestuurlijke fusie tussen beide organisaties te 
stroomlijnen is advies van een externe procesbegeleider ingewonnen. Financiën, 
visie/ambitie en zorginhoud/kwaliteit waren de belangrijkste aandachtspunten. 
 
De fusie nodigt deze samenwerking uit tot ontwikkeling van processen voor 
toezichthouders. In 2018 is een eerste aanzet gegeven door de vergader-, agenda-, en 
activiteitenjaarcyclus aan te passen aan het nieuwe bestuurlijke toezicht en in lijn te 
brengen met de governance code. Voor professionalisering, onderlinge communicatie en 
samenwerking heeft de Raad studiedagen georganiseerd voor zowel de teamvorming als 
voor de persoonlijke drijfveren. Tevens zijn er nieuwe reglementen vastgesteld waarin de 
werkwijze en de rolverdeling tussen Bestuur en Raad zijn vastgelegd. 
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Transparantie: elke RvT is transparant en open over zijn werkzaamheden. De RvT is 
herkenbaar en aanspreekbaar.  
De RvT voert tweemaal per jaar een gesprek met de OR en de CR en deelt met hen 
actuele thema’s. De nieuwe RvT heeft de intentie uitgesproken om in de komende jaren 
meer aandacht te besteden aan herkenbaarheid in de nieuwe organisatie Noorderzorg. 
 
 
Reflectie en evaluatie: elke RvT wil zich blijvend ontwikkelen en reflecteert op zijn eigen   
handelen.  
 De nieuwe RvT heeft evenals in 2018 een dag met elkaar samengewerkt om de 
samenwerking verder te ontwikkelen en met elkaar af te spreken op welke wijze in de 
toekomst de zelfreflectie wordt vormgegeven. Daarbij is gesproken over een jaarlijkse 
360 graden feedback. Dit is verwerkt in het nieuwe reglement voor de RvT. In de 
jaaragenda is opgenomen dat er per jaar twee bijeenkomsten worden georganiseerd 
voor ontwikkeling van RvT als geheel. 
 
1.1.c         Rol en positie interne organen en toezichthouders  
De medezeggenschap en inspraak is geborgd door onderstaande toezichthouders: 
  
Raad van Toezicht (RvT) 
De Raad van Toezicht heeft de taak toezicht te houden op het gevoerde beleid van 
Noorderzorg en op de algemene gang van zaken binnen Noorderzorg. Verdere 
beschrijving van de Raad van Toezicht is in de vorige paragraaf gegeven (5.1.b). 
  
Ondernemingsraad (OR) 
Conform de wettelijke kaders is de medezeggenschap volgens de Wet op de 
Ondernemingsraad ingericht. In 2018 was er nog sprake van een gescheiden OR, namelijk 
één voor van Julsingha en één voor ’t Gerack. In 2019 zijn deze twee OR- Raden 
samengevoegd, in overleg met de vakbonden tot een Bijzondere OR (BOR).  De BOR heeft 
een tijdelijk stadium in aanloop naar de juridische fusie. Als de juridische fusie is 
gerealiseerd, zullen er nieuwe verkiezingen voor een nieuwe OR Noorderzorg worden 
georganiseerd. De verwachting is dat medio 2020 er een nieuwe OR in een samenstelling 
zal zijn.  
 
In 2019 zijn onder meer de volgende onderwerpen besproken: 
  

 Waardigheid & Trots/Revitalisering 

 Aardbevingsvraagstukken en het Groninger Zorgakkoord 

 Vakantie- en Arbobeleid 

 Scholing en Sector Plan Plus (SPP) 

 Scholingsplan 

  Jaarverslag en begroting 

 Kwaliteitsplan en -verslag  

 Inrichting Noorderzorg Diensten Thuis 

 Evaluatiegesprek met RVT 
 Implementatie fusie- en organisatieontwikkeling 
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Cliëntenraad (CR) 
De Cliëntenraad behartigt de belangen van cliënten. De CR wordt betrokken bij 
beleidsontwikkelingen, plannen en initiatieven. Ook de Cliëntenraden van de gefuseerde 
stichtingen hebben zich in 2019 voornamelijk bezig gehouden met het opstellen en 
inrichten van een nieuw structuur voor Noorderzorg met een centrale Cliëntenraad en 
met locatie- raden. Eind 2019 is er een wervingscampagne gehouden voor nieuwe leden 
om de samenstelling met ingang van 2020 vast te kunnen leggen. Daarnaast zijn onder 
meer de volgende zaken aan de orde geweest: 

 Auditrapport kwaliteitssysteem 

 Kwaliteitsplan 

 Waardigheid en trots project 

 Maaltijdvoorziening 

 Meerjaren strategisch beleidsplan 

 Inspectie rapport De Mieden 
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6 Personeelssamenstelling 
 
In het kwaliteitskader worden drie thema’s onderscheiden als het gaat om 
personeelssamenstelling, dit zijn: aandacht, aanwezigheid en toezicht, specifieke kennis, 
vaardigheden en reflectie, leren en ontwikkelen.  
 

6.1.a Aandacht, aanwezigheid, toezicht en specifieke kennis 
Op alle locaties van Noorderzorg is een planner aangesteld in 2019. De planner maakt de 
basisroosters conform de roostereisen en veilige zorg. 
Binnen heel Noorderzorg is de 24/7 verpleegkundige dekking geregeld. Op iedere locatie 
is 24/7 een verpleegkundige aanwezig. In uitzonderlijke gevallen dat dit niet haalbaar 
blijkt is er een verpleegkundige achterwacht die binnen 30 minuten ter plaatse kan zijn. 
 

6.1.b Reflectie, leren en ontwikkelen 
Noorderzorg stelt medewerkers in staat om te leren en ontwikkelen. Er wordt gewerkt 
met een scholingsplan, gerelateerd aan de punten uit het jaarplan. De medewerkers 
kunnen in een digitale leeromgeving hun e-learningen maken en bevoegd- en 
bekwaamheidsregistratie vindt hier ook plaats. Het LMS is in 2019 ingericht echter door 
een BUG in het systeem bleek dit niet werkbaar. In 2020 zal het LMS opnieuw ingericht 
worden en kunnen medewerkers hierin zien welke e-learningen gemaakt moeten worden 
en kunnen de medewerkers hun bekwaamheidspaspoort bijhouden. 
Contactverantwoordelijken nemen structureel deel aan multidisciplinaire overleggen 
(MDO’s) met behandelaren en overige multidisciplinaire overleggen.  
 

6.1.c Binden en boeien 
Noorderzorg heeft in 2019 wederom actief ingezet op opleidingen. Mensen zonder de 
juiste diploma’s, maar met een wens om in de zorg te gaan werken zijn middels zij-
instroom trajecten en leerwerkovereenkomsten opgeleid tot helpende en verzorgende 
niveau 3. Om te kunnen (blijven) voldoen aan de steeds zwaarder wordende zorgvraag 
zet Noorderzorg in op scholing en opleiding. Er zijn 12 medewerkers die hun opleiding 
GVP hebben afgerond. 
 
 Zoals eerder genoemd zijn 12 GVP’ers in opleiding gegaan, net als medewerkers welke 
gespecialiseerde opleidingen volgen, zoals palliatieve zorg. Daarnaast zijn 
opleidingsplaatsen aangeboden voor helpenden en helpenden plus en medewerkers 
hebben de kans gekregen om door te stromen naar een niveau 3 IG of 4/5 opleiding. 
Verder hebben scholingen en klinische lessen plaatsgevonden op gebied van stoma zorg, 
zuurstoftoediening, blaasspoelen en bloedglucosewaarde meten. 
 

6.1.d Medewerkers tevredenheid onderzoek 
De medewerkerstevredenheid zal in 2020 worden uitgevoerd. In 2019 zijn hiervoor de 
voorbereidingen getroffen. Het MTO zal wederom worden uitgevoerd door Effectory.  
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7 Gebruik van hulpbronnen  
 
Het kwaliteitskader onderscheidt de volgende thema’s als het gaat om het gebruik van 
hulpbronnen: de gebouwde omgeving, technologische hulpbronnen, materialen en 
hulpmiddelen, facilitaire zaken, financiën en administratieve organisatie en 
samenwerkingsovereenkomsten met andere zorginstellingen. 
 

7.1.a Technologische hulpbronnen, ICT en domotica 
Noorderzorg is actief op het gebied van innovatie en ontwikkeling. Op locatie van 
Julsingha zijn een aantal trackers in gebruik genomen om bewoners meer vrijheid te 
geven en gelijktijdig veiligheid te creëren.  
 
Het project virtuele thuiszorg is in 2019 voortgezet. Er bleek  geen structurele 
financiering te zijn. Voor dit project heeft de  medewerker innovatie onderzoek gedaan 
om te kijken of het financieel rendabel is om het project door te starten. Dit bleek niet 
het geval en daarom wordt de officiële einddatum van het project ook als stop datum 
gehanteerd. De einddatum zal in april 2020 zijn. De financiële subsidies waren niet 
toereikend om hier een doorstart aan te geven. In 2019 zijn studenten van het 
Noorderpoort college  ingezet om virtuele thuiszorg onder de aandacht te brengen en 
cliënten wegwijs te maken hierin. Deze studenten volgen de opleiding ‘digitalisering in de 
zorg’. 
Er wordt nagedacht over de inzet van de studenten na het project virtuele thuiszorg 
bijvoorbeeld door de digitale middelen zoals de cradle, tovertafel etc. opnieuw bij de zorg 
medewerkers onder de aandacht te brengen, zodat er optimaal gebruik kan worden 
gemaakt van deze middelen. 
 
In 2019 zijn er gesprekken geweest met de gemeente het Hogeland om een 
vervolgproject te starten en de financiële subsidies te bespreken. Noorderzorg en de 
gemeente vinden het belangrijk dat er ingezet wordt op digitale middelen in de thuiszorg 
om cliënten zo te ondersteunen bij het realiseren van veilige zorg  thuis. Dit wordt in 
2020 vervolgd. 
 
Binnen Hunsingoheerd hebben de studenten van het Noorderpoort college  een 
onderzoek gestart naar de behoefte van cliënten voor digitale hulpmiddelen. Dit 
onderzoek loopt in 2020 verder.  
 
 

7.1.b ECD (elektronisch cliënten dossier) 
Het ECD wordt ingezet als hulpmiddel bij de registratie en overdracht van gegevens op 
cliëntniveau. Iedere bewoner heeft nu een ECD. 
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8 Gebruik van informatie 
 
Het kwaliteitskader onderscheidt drie thema’s als het gaat om gebruik van informatie: 
verzamelen en delen van informatie primair voor samen leren en verbeteren, benutten 
en optimaliseren van bestaande administratiesystemen en openbaarheid en 
transparantie.  

 
8.1.a Continue klantwaarderingen  

In 2019 heeft Noorderzorg een cliënt tevredenheids onderzoek gehouden. Bureau de Bok 
heeft voor Noorderzorg de cliënt tevredenheid gemeten. Noorderzorg heeft in 
samenwerking met Bureau de Bok de vragenlijst ‘wonen met zorg’ ontwikkelt. 
 
Bewoners en/of contactpersonen zijn benaderd en gevraagd hun mening te geven over 
verschillende delen van zorg- en dienstverlening. Voor het onderzoek zijn twee 
verschillende vragenlijsten gebruikt: 

1. Schriftelijke vragenlijst voor contactpersonen dan wel vertegenwoordigers van 
bewoners met psychogeriatrische problematiek. 

2. Schriftelijke vragenlijst voor somatische intramurale zorg.  
 
De meting was gericht op de volgende thema’s: 
- Luisteren en aandacht 
- Bezieling en zingeving 
- Passende zorg 
- Zinvolle daginvulling/ meedoen 
- Eten en drinken 
- Gastvrijheid 
- Woon- en leefsituatie 
- Informatievoorziening 
 
Uitkomsten CQ- meting locatie Van Julsingha/ somatische intramurale zorg: 
 De respons van de cliënttevredenheidsmeting was 50 %, gemiddeld rapportcijfer 8,0 met 
een NPS score van +70.  
Op de volgende pagina staan de positieve resultaten en de aandachtspunten beschreven 
die uit het onderzoek naar voren zijn gekomen. 
 
 
 

Positieve resultaten 

•Aandachtig luisteren naar de bewoners 

•Bewoners hebben het idee dat medewerkers 
het werk uitvoeren met plezier en toewijding 

•Familie wordt voldoende bij de zorg betrokken 

•Zorg sluit aan op wensen en behoeften 

•Zorgverleners werken deskundig 

•Gezondheidsklachten worden serieus genomen 

•Men is tevreden over het tijdstip en de plaats 
waar men kan eten 

•Noorderzorg wordt als een gastvrije organisatie 
ervaren 

•Men is tevreden over het gebouw en de 
woonomgeving 

•De informatie die men krijgt is duidelijk 

Aandachtspunten 

•Genoeg tijd hebben voor een praatje over hoe 
het met de bewoners gaat 

•Bewoners zelf beslissingen laten maken 

•Onderling contact stimuleren 

•Woonruimte goed schoonhouden 
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Uitkomsten CQ- meting locatie Van Julsingha/ psychogeriatrische zorg: 
De respons van de cliënttevredenheidsmeting was 66,7 %, gemiddeld rapport cijfer 7,4 
met een NPS score van +38,4 
Hieronder staan de positieve resultaten en de aandachtspunten beschreven die uit het 
onderzoek naar voren zijn gekomen. 
 

 
 
 
Uitkomsten CQ- meting locatie De Mieden/ somatische intramurale zorg: 
De respons van de cliënttevredenheidsmeting was 44,4 %, gemiddeld rapport cijfer 7,0 
met een NPS score van + 25 %. 
Hieronder staan de positieve resultaten en de aandachtspunten beschreven die uit het 
onderzoek naar voren zijn gekomen. 
 

 
 

Positieve resultaten 

•Aandachtig luisteren de bewoner/ naaste 

•Men heeft het idee dat de medewerkers 
het werk met plezier en toewijding 
uitvoeren 

•Er wordt rekening gehouden met de 
levensbeschouwing/ het geloof van de 
bewoner 

•Zorg sluit goed aan op de situatie en de 
wensen van de bewoner 

•Er zijn voldoende activiteiten die de 
bewoner leuk vindt 

Aandachtspunten 

•Genoeg tijd hebben voor een praatje met 
de naaste 

•Iets doen met de opmerkingen die 
naasten maken 

•Zaken kunnen bespreken met 
medewerkers van Noorderzorg 

•Voldoende betrokken worden bij het 
zorgplan 

•Informatie die over de bewoner wordt 
gegeven wordt niet voldoende 
teruggezien in de manier waarop 
Noorderzorg zorg verleent 

•Men is niet tevreden over het aanbod van 
activiteiten in de weekenden 

•Men is niet tevreden over het gebouw 
(sfeer, aankleding etc) 

Positieve resultaten 

•Rekening houden met 
levensbeschouwing/ geloof 

•Familie betrekken bij de zorg 

•Deskundig werken 

•Tevredenheid over plaats en tijdstip van 
het eten 

•Woonruimte wordt goed schoon 
gehouden 

 

 

 

 

 

Aandachtspunten 

•Tevredenheid over het gebouw 

•Genoeg tijd hebben voor een praatje  

•Iets doen met de opmerking die bewoners 
maken 

•Bewoners zelf beslissingen laten maken 
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Uitkomsten CQ- meting locatie De Mieden/ psychogeriatrische zorg: 
De respons van de cliënttevredenheidsmeting was 91,7 %, gemiddeld rapport cijfer 7,7 
met een NPS score van +62,5 
Hieronder staan de positieve resultaten en de aandachtspunten beschreven die uit het 
onderzoek naar voren zijn gekomen. 
 

 
 
 
De uitkomsten zijn met de verschillende teams tijdens de familie avonden besproken. 
 
Tijdens de halfjaarlijkse evaluatie van het zorgleefplan vindt ook een 
tevredenheidsmeting plaats op individueel niveau, waar gekeken wordt naar wensen en 
behoeften. De vragenlijst positieve gezondheid geeft zicht op wensen van de individuele 
cliënt, wanneer de cliënt deze zelf niet meer kan aangeven dan kunnen familieleden of 
naasten hun ervaringen inbrengen. Het instrument helpt zo bij het voeren van het 
gesprek en is geschikt om te leren en verbeteren.  
 
Verder promoot Noorderzorg het gebruik van Zorgkaart Nederland, o.a. door het 
plaatsen van berichten en oproepen in Caren Zorgt en het verspreiden van flyers. 
Naast cliëntwaarderingen wordt er ook nog andere kwaliteitsinformatie verzameld zoals 
interne audits, meldingen/calamiteiten, klachten etc. Deze informatie wordt 
geanalyseerd om van te leren.  
 

 
Locatie  Aantal waarderingen 2019 Cijfer ZKN Waardering NPS  
Van Julsingha 1 8.1  
De Mieden 2 8,3 93% 
Hunsingoheerd  0 7,0 NVT 

 

Positieve resultaten 

•Aandachtig luisteren de bewoner 

•Naasten hebben het idee dat de 
medewerkers het werk met plezier en 
toewijding uitvoeren 

•Men ervaart betrokkenheid van de 
medewerkers bij de bewoners 

•Naasten worden voldoende betrokken bij 
het zorgplan van de bewoner 

•Zorg sluit goed aan op de situatie en 
wensen van de naaste 

•Woonruimte wordt goed schoon 
gehouden 

 

 

 

Aandachtspunten 

•Genoeg tijd hebben voor een praatje met 
de bewoner/ naasten 

•Tevredenheid over de woonomgeving 
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8.1.b Benutten en optimaliseren bestaande administratiesystemen 
In 2019 heeft Noorderzorg hard gewerkt aan de inrichting van het applicatie landschap. 
Zowel de financieel administratieve processen als de zorginhoudelijke processen zijn 
opnieuw ingericht. In ONS/Nedap vindt de planning en roostering plaats, evenals de 
zorgregistratie en dossiervorming. In 2019 is AFAS ingericht deze is ter vervanging en 
uitbreiding van de HRM-functionaliteiten. 
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Bijlage 1: Actiepunten kwaliteitsplan 2019 locatie Van 
Julsingha 
In onderstaand overzicht is een opsomming gegeven van de actie- en verbeterpunten 
zoals deze zijn opgenomen in het kwaliteitsplan 2019 voor locatie Van Julsingha. 
Verbeterpunten Afgerond Nog aandacht 

aan besteden 
of doorlopend  
= D 

Klant in regie: Persoonsgerichte zorg en ondersteuning   

Voorkomen van eenzaamheid door organiseren van 
individuele bezoeken en activiteiten: 
- Aanstellen coördinator vrijwilligerswerk Noorderzorg

3
 

- Eind 2019 zijn > 15 vrijwilligers aangetrokken voor het 
uitvoeren van individuele huisbezoeken 

- Minimaal 30 bewoners worden op regelmatige basis 
bezocht door een vaste vrijwilliger 

 
 
 
X 
 
X 

X 
 
X 
D 
 
D 

Professionals in hun kracht: persoonsgerichte zorg en 
ondersteuning 

  

Bewustwording positieve gezondheid: 
- Medewerkers bekend maken met positieve gezondheid 

en het voeren van het goede gesprek 
- Implementeren positieve gezondheid en werken met 

ECD 
- Alle zorgplannen zijn conform de nieuwe werkwijze 

opgesteld 
- Organiseren van intervisie voor 

kwaliteitsverpleegkundigen, doel, uitleg, ervaringen 
delen, casuïstiek bespreking en bewustwording 

X 
X 
 
X 
 
X 
 
 
X 

D  
D 
 
D 
 
 
 
 
D 

MDO anders vormgeven, cliënt centraal. Het MDO zal 
worden aangevuld met moreel beraad in geval van morele 
dilemma’s: 
- Medewerkers leren omgaan met besprekingen waar de 

bewoner zelf bij aanwezig is. Daarbij is niet alleen de 
aanwezigheid van belang maar vooral de input die een 
bewoner/ familie geeft over zijn eigen leven. 

- Alle verpleegkundigen zijn eind 2019 getraind in de 
methode moreel beraad. 

- Er hebben minimaal 5 moreel beraden plaats gevonden 

X 
 
 
X 

X 
 
 
 
 
 
 
X 
 
X 

Rol contactverantwoordelijke: 
- Heldere afspraken en rolomschrijving 

contactverantwoordelijke vaststellen en communiceren 
- Kwal. VPK coachen medewerkers in de rol van 

contactverantwoordelijke 
- Overzicht contactverantwoordelijke per bewoner 

 

 
 
X 
 
X 
X 

 
 
 
 
D 

                                                           
3
 In de aanloop naar de juridische fusie zijn er twee aparte aanvragen ingediend (Julsingha en 

Gerack) maar we hebben geanticipeerd op de nieuw te vormen organisatie Noorderzorg. De inzet 
van de vrijwilligerscoördinator is daar één van, deze zal werkzaam zijn voor Noorderzorg in zijn 
geheel 
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Coachen op de werkvloer, aandacht voor houding, gedrag en 
attitude: 
- Door binnen de locatie twee kwaliteitsverpleegkundigen 

in te zetten zal middels feedback en reflectie op 
handelen van de medewerkers een attitude vorm 
gegeven dienen te worden waarbij de bewoners de regie 
behouden die ze vanuit huis hebben meegekregen 

 
 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
 
D 

Multidisciplinaire samenwerking verbeteren en borgen: 
- Goede afstemming tussen behandelaren en zorgteams 
- Inzet behandelaren bij deskundigheidsbevordering en 

professionalisering teams 
- Aanstellen verpleegkundig specialist 
- Aanstellen twee behandelaren in vaste dienst 

Noorderzorg 

 
X 
 
X 
 
 
X 

 
 
 
 
X 

Dementie vriendelijk huis: 
- Inzetten domotica om vrijheid en bewegingsruimte van 

de bewoner te vergroten 
- Creëren ontmoetingsruimte op iedere etage van de 

woonzorg, elke kamer heeft een eigen thema 
- Aan het eind van 2019 wordt iedere ontmoetingsruimte 

intensief gebruikt, dagelijks minimaal 10 bewoners 

 
 
 
 
X 
 
X 

 
X 

Inspraak en betrokkenheid op locatie anders vorm geven: 
- In 2019 is een bewonersraad actief (4 interne leden en 4 

familie leden), deze zal professionele ondersteuning/ 
training krijgen van een deskundige 

  
 
 
X 

Professionals in hun kracht: Basis op orde   

Verzuim terugbrengen en veilig werken: 
- In 2019 is er een tilcoach on the job (0.5 FTE) actief 

binnen Van Julsingha 
- Alle medewerkers krijgen jaarlijks een training 

tiltechnieken, dit moet ertoe leiden dat het verzuim 
t.g.v. gewrichtsproblemen in de heupen, schouders en 
rug afneemt 

 
 
X 

 
 
 
 
 
 
X 

MIC-meldingen en leren en verbeteren: 
- Bespreken MIC-meldingen binnen de teams en binnen 

verschillende commissies 
- MIC-beleid aanscherpen door instructies van en 

afstemming met kwal. VPK en aandachtsvelders 

 
 
X 
 
X 
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Bijlage 2: Actiepunten kwaliteitsplan 2019 locatie 
Hunsingoheerd  
In onderstaand overzicht is een opsomming gegeven van de actie- en verbeterpunten 
zoals deze zijn opgenomen in het kwaliteitsplan 2019 voor locatie Hunsingoheerd 

 

Verbeterpunten Afgerond  Nog aandacht 
aan besteden 
of is 
doorlopend = D 

Klant in regie: persoonsgerichte zorg en ondersteuning   

Bewoners beter leren kennen, inspelen op wensen en 
behoeften en deze inventariseren: 
- Medewerkers bekend maken met positieve gezondheid 

en het voeren van het goede gesprek 
- Training van medewerkers voor het invullen van het 

zorgleefplan 
- Verhuizing van een cliënt goed voorbereiden, dit 

noemen wij “warme overdracht”: meer contact/ 
evaluatie momenten met familie en naasten 

 
 
 
X 
 
X 
 
 
X 

 
 
 
D 

Professionals in hun kracht: Persoonsgerichte zorg en 
ondersteuning 

  

Bewustwording positieve gezondheid: 
- Medewerkers bekend maken met positieve gezondheid 

en het voeren van het goede gesprek. 
- Implementeren positieve gezondheid en werken met 

ECD 
- Alle zorgplannen zijn conform de nieuwe werkwijze 

opgesteld  

 
 
X 
 
 
 

 
 
D 
 
X 
 
X 

MDO’s en cliëntbesprekingen structureel organiseren (WLZ): 
- Medewerkers scholen in het werken met het nieuwe 

zorgleefplan en werkwijze MDO 
- Voor WLZ-cliënten per team MDO opstarten, iedere 8 

weken vindt een cliëntbespreking plaats 
- Het kwaliteitsteam voert per kwartaal thema- audits op 

zorgplannen, waarmee de kwaliteitscyclus is geborgd 

 
 
 
X 
 
X 
 
X 

 
 
 
 
 
D 
 
D 

Rol contact-verantwoordelijke: 
- Heldere afspraken en rolomschrijving 

contactverantwoordelijke vaststellen en communiceren 
- Kwaliteitsverpleegkundigen coachen medewerkers in de 

rol van contactverantwoordelijke 

 
 
X 
 
X 

 
 
 
 
D 

Intervisie: 
- Bouwen aan vertrouwen en goed samenwerkende 

teams 
- Coaching van teamleiders om deze teamontwikkeling te 

faciliteren 
- Intervisie in de zorgteams, casuïstiek bespreken door 

kwal. VPK 

 
 
X 
 
X 
 
X 

 
 
 
 
 
 
D 

Aandacht voor duurzame inzetbaarheid en verzuim: 
- Personeelsformatie en basis roosters op orde brengen 
- Ziekteverzuim m.n. het frequent kort verzuim 

 
X 
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terugbrengen X 

Aandachtsvelders en GVP’ers: 
- Rol en positie aandachtsvelders kwaliteit/ GVP’ers 

duidelijk 
- Aanvullen aandachtsvelders op ontbrekende thema’s  
- Verhogen deskundigheid t.b.v. directe zorg aan de cliënt 

 
 
X 
X 
X 

 
 
 
D 

Klant in regie: Wonen en welzijn   

Organiseren van voldoende activiteiten: 
- Analyse van de wensen en behoeften van cliënten 
- O.b.v. uitkomsten een gevarieerd aanbod van 

activiteiten binnen de locatie opzetten 
- Dagbesteding verhuizen naar de grote zaal in combi met 

niet- geïndiceerde dagopvang opzetten 
- Huidige dagbestedingsruimtes veranderen in “bruin 

café” 

 
X 
 
X 

 
 
 
D 
 
X 
 
X 

Vorm en inhoud geven aan familie participatie: 
- Bij verhuizing familie alvast betrekken (‘warm maken’) 

voor ondersteuning bij de zorg en activiteiten 
- Betrekken van familie (familieparticipatie- avonden) 
- Verdere implementatie van Caren Zorgt (het verwanten 

portaal) 

 
 
X 
X 

 
 
D 
D 
 
X 

Vrijwilligersparticipatie en beleid: 
- Beleid op actief werven en behouden van vrijwilligers 

opzetten en uitvoeren 
- Inzetten op nauwere samenwerking tussen vrijwilligers 

en zorgmedewerkers, IB-ers en activiteitenbegeleiding 
- Vrijwilligers scholen en begeleiden om bewust om te 

kunnen gaan met cliënten met een dementieel beeld 
(door CM-dementie) 

- Aanstellen coördinator vrijwilligerswerk die het 
vrijwilligersbeleid voor de organisatie handen en voeten 
gaat geven 

 
 
 
 
X 

 
 
X 
 
D 
 
 
X 
 
 
X 

Huiskamerfunctie: 
- Werven van gastvrouw/gastheer die gezelligheid en 

sfeer creëert in de huiskamer, zodat bewoners ervaren 
dat er altijd iemand aanwezig is. 1 huiskamer is 
gerealiseerd 

  
 
 
 
X 

Professionals in hun kracht: Persoonsgerichte zorg en 
ondersteuning 

  

MIC-meldingen en leren en verbeteren: 
- Bespreken MIC-meldingen binnen de teams en binnen 

de verschillende commissies 
- MIC-beleid aanscherpen door instructies van en 

afstemming met kwal. VPK en aandachtsvelders 
- Aanstellen kwaliteitsverpleegkundige 

 
 
X 
 
X 
X 

 
 
 
 
D 

LMS/ bevoegd en bekwaam: 
- Organiseren verplichte scholingen bevoegd/ bekwaam 
- Verpleegkundigen werken mee op de werkvloer en 

coachen “on the job” 
- LMS bij alle medewerkers bekend 

 
X 
 
X 
X 

 
 
 
 
D 

Scholingsplan: 
- Zorginhoudelijke visie geborgd: Dementie en GPV, 
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Gezond leven en bewegen, Diabetes, Palliatieve zorg 
- Scholingen opnemen in scholingsplan 2019  

X 
X 

D 
D 

Roosters op orde, voldoende dekking: 
- Basisroosters waarborgen kwaliteit van zorg 
- Roostereisen m.b.t. veilige zorg formuleren en 

toepassen 
- Werven van coördinerend wijkverpleegkundige 

 
X 
 
X 
X 

 

Triage: 
- E-learning module met toetsing voor alle 

zorgmedewerkers over triage adhv triagekaarten (SBAR) 
ontwikkeld in samenspraak met huisartsen, 
huisartsenpost en SO’s  

  
 
 
 
X 
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Bijlage 3: Actiepunten kwaliteitsplan 2019 locatie De 
Mieden  
In onderstaand overzicht is een opsomming gegeven van de actie- en verbeterpunten 
zoals deze zijn opgenomen in het kwaliteitsplan 2019 voor locatie De Mieden. 
 
Verbeterpunten  Afgerond Nog aandacht 

aan besteden 
of is 
doorlopend = D 

Klant in regie: Persoonsgerichte zorg en ondersteuning   

Persoonsgerichte zorg en werken vanuit positieve 
gezondheid: 
- Medewerkers bekend maken met positieve gezondheid 

en het voeren van het goede gesprek 
- Implementeren positieve gezondheid en werken met 

ECD 

 
 
 
X 
 
X 

 
 
 
D 
 
D 

Zorgplannen op orde m.b.v. methodisch werken: 
- Verantwoordelijkheden zijn breed belegd in de teams 
- Alle verpleegkundigen en verzorgenden worden getraind 

in methodisch werken: kunnen werken met en in het 
zorgleefplan en kunnen rapporteren en evalueren op 
doelen 

 
X 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
D 

Professionals in hun kracht: Persoonsgerichte zorg en 
ondersteuning 

  

Intervisie:  
- Bouwen aan vertrouwen en goed samenwerkende 

teams 
- Coaching van teamleiders om deze teamontwikkeling te 

faciliteren 
- Intervisie in de zorgteams, casuïstiek bespreken door 

kwal. VPK. 

 
 
X 
 
X 
 
X 

 
 
D 
 
 
 
D 

Rol contactverantwoordelijke: 
- Heldere afspraken en rolomschrijving 

contactverantwoordelijke vaststellen en communiceren 
- Kwaliteitsverpleegkundige coacht medewerkers in de rol 

van contactverantwoordelijke 
- Overzicht contactpersonen per bewoner 

 
 
X 
 
X 
X 

 
 
 
 
D 

Aandacht voor duurzame inzetbaarheid en verzuim: 
- Personeelsformatie en basisroosters op orde brengen 
- Ziekteverzuimbeleid m.n. het frequent kort verzuim 

terugbrengen 

 
X 
 
X 

 
 
 
D 

Dementievriendelijke, warme omgeving: bijdrage leveren om 
contact tussen bewoners en medewerkers te vergroten 
- Aanschaf CRDL 
- Aanschaf 2 robot katten/ hond 
- Medewerkers, vrijwilligers en mantelzorgers krijgen een 

simulatie training van into d’mentia 

 
 
 
X 

 
 
X 
 
 
X 

Ophalen van specifieke levensvragen e behoefte aan 
zingeving: 
- Ophalen en bespreken met bewoner en in afstemming 
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met de bewoner ook samen met familie (het goede 
gesprek) 

- Scholen van medewerkers in gespreksvoering 

X  
 

X 

Klant in regie: Wonen en Welzijn   

Het bieden van een zinvolle, gevarieerde dagbesteding 
passend bij de belevingswereld en mogelijkheden van de 
bewoners 
- Bewoners kunnen iedere dag, in individueel of 

groepsverband, deelnemen aan verschillende en kunnen 
bij uitvoering van de activiteitenbegeleiding krijgen van 
een vrijwilliger of professional 

- Activiteiten zijn gericht op zingeving, reactivering, 
gezond leven en bewegen (aandacht voor preventie) 

- AB-er heeft tijd om individuele aandacht aan bewoners 
te geven, een praatje te maken of maakt tijd vrij om 
even lekker naar buiten te gaan. 

- Activiteiten kalender is aanwezig 

 
 
 
 
 
 
X 
 
 
X 
 
 
 
X 

 

Vorm en inhoud geven aan familieparticipatie: 
- Bij de verhuizing familie alvast betrekken (‘warm 

maken’) voor ondersteuning bij de zorg en activiteiten 
- Betrekken van familie (familie-participatie avonden) 
- Verdere implementatie van Caren Zorgt (het verwanten 

portaal)  

 
 
X 
X 

 
 
D 
D 
 
D 

Vrijwilligersparticipatie en beleid: 
- Beleid op het actief werven en behouden van 

vrijwilligers opzetten en uitvoeren 
- Inzetten op nauwere samenwerking tussen vrijwilligers, 

zorgmedewerkers, IB-ers en activiteitenbegeleiders 
- Vrijwilligers scholen en begeleiden om bewust om te 

kunnen gaan met bewoners met een dementieel beeld 
(door CM-dementie) 

- Aanstellen coördinator vrijwilligerswerk die het 
vrijwilligersbeleid voor de organisatie handen en voeten 
gaat geven. 

 
 
 
 
X 

 
 
X 
 
D 
 
 
X 
 
 
X 

Professionals in hun kracht: Basis op orde en veiligheid   

MIC- meldingen en leren en verbeteren: 
- Bespreken MIC-meldingen binnen teams en binnen de 

verschillende commissies  
- MIC- beleid aanscherpen door instructies van en 

afstemming met kwal. VPK en aandachtsvelders 
- Medicatie app gebruiken voor aftekenen 

 
X 
 
 
X 

 
D 
 
 
D 
X 

Hygiënisch werken: 
- Aandachtsvelder hygiëne en infectiepreventie maakt 

deel uit van IPC en coacht medewerkers 
- Uitvoeren van de acties uit het plan van de IPC 
- Klinische les Hygiëne en infectiepreventie door 

infectiedeskundige GGD (LMS E-Learning en via 
werkoverleg) 

 
X 
 
X 
 
 
X 

 
D 
 
D 
 
 
D 

LMS/ bevoegd en bekwaam: 
- Organiseren verplichte scholingen bevoegd/bekwaam 
- Verpleegkundigen werken mee op de werkvloer en 

 
X 
 
X 

 
 
 
D 
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coachen “on the job” 
- LMS bij alle medewerkers bekend 

X 

Triage:  
- E-learning module met toetsing voor alle 

zorgmedewerkers over triage adhv triagekaarten (SBAR) 
ontwikkeld in samenspraak met huisartsen, 
huisartsenpost en SO’s 

  
 
 
 
X 

Multidisciplinaire samenwerking verbeteren en borgen: 
- Goede afstemming tussen behandelaren en zorgteams 
- Inzet behandelaren bij deskundigheidsbevordering 
- Aanstellen VP- specialist die de schakelfunctie vervult 

tussen behandelaren en zorgmedewerkers en een deel 
van de medische zorg verleent 

 
X 
X 

 
 
 
 
 
X 

 
 


