Noorderzorg, Altijd Thuis!

Kwaliteitsplan 2022

Opdrachtgever
Noorderzorg
Auteurs
Leny van Valen
Versie
Definitief
Uithuizen
29 november 2021

NOORDERZORG, ALTIJD THUIS!

Inhoudsopgave
1

Inleiding ............................................................................................................. 5

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

Profiel van de organisatie ................................................................................... 6
Visie en kernwaarden ..................................................................................................6
Bewoners en klanten van Noorderzorg .......................................................................6
Vier pijlers ....................................................................................................................6
Typen zorgverlening.....................................................................................................7
Verdeling ZZP en VPT per locatie .................................................................................7
Leeftijdsverdeling per locatie ......................................................................................7

3
3.1
3.2
3.3

Profiel personeelssamenstelling .......................................................................... 9
Verdeling zorgverleners en vrijwilligers op basis van niveau en functie .....................9
Ratio personeelskosten versus opbrengst ...................................................................9
Strategisch personeelsbeleid .......................................................................................9

4
4.1
4.2
4.3
4.4

Persoonsgerichte zorg en ondersteuning ........................................................... 11
Ken je bewoner: warme overdracht ......................................................................... 11
Positieve Gezondheid in het ECD .............................................................................. 12
Dementievriendelijk wonen en werken.................................................................... 12
Doelmatigheid van zorg ............................................................................................ 12

5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9

Wonen en Welzijn ............................................................................................ 14
Zinvolle tijdsbesteding .............................................................................................. 14
Zingeving en ethische dilemma’s .............................................................................. 14
Familie participatie, inzet vrijwilligers en mantelzorgers ......................................... 14
Wooncomfort en aandacht voor eten en drinken .................................................... 15
Wonen en services .................................................................................................... 16
Meals on Wheels....................................................................................................... 16
Inkoopbeleid ............................................................................................................. 16
Kwaliteitsborging schoonmaak en linnendienst ....................................................... 16
Covid- 19: welzijn versus veiligheid .......................................................................... 16

6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6

Kwalitatief veilige zorg en ondersteuning .......................................................... 18
Borging kwaliteit van zorg en ondersteuning ........................................................... 18
Wet Zorg en Dwang (WZD) ....................................................................................... 18
Medicatieveiligheid ................................................................................................... 18
Vrije keuze indicatoren verslagjaar 2022 .................................................................. 19
Leren en verbeteren van incidenten......................................................................... 19
Infectiepreventie en antibioticaresistentie .............................................................. 19

7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7

Leren en ontwikkelen ....................................................................................... 21
Beschikbare kennisbronnen...................................................................................... 21
Ervaringen bewoners ................................................................................................ 21
Leren van elkaar en in de praktijk ............................................................................. 21
Leren van elkaar en Lerend Netwerk ........................................................................ 22
UNO UMCG ............................................................................................................... 22
Waardigheid en Trots op Locatie (WOL) ................................................................... 22
Efficiënter werken met een dashboard .................................................................... 22
Pag. 2 van 41

NOORDERZORG, ALTIJD THUIS!

7.8
7.9
7.10
7.11
7.12

KIK- V: efficiënter werken met data.......................................................................... 22
Reflectie, leren en ontwikkelen ................................................................................ 23
Samenwerking deskundigheidsbevordering en kennisontwikkeling ........................ 23
Ergo- coaches ............................................................................................................ 23
Leercoaches .............................................................................................................. 23

8
8.1
8.2
8.3
8.4

Leiderschap, governance en management ......................................................... 25
Visie op zorg en kernwaarden .................................................................................. 25
Rol en positie interne organen en toezichthouders ................................................. 25
Verankeren medische, verpleegkundige en psychosociale expertise (VAR) ............ 26
Inzicht in bedrijfsprocessen ...................................................................................... 26

9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
9.9

Personeelssamenstelling (voldoende en vakbekwaam personeel) ...................... 27
Zorgmedewerkers ..................................................................................................... 27
Medewerkers zijn gemotiveerd en weten wat ze doen ........................................... 27
RAAT (Regionale Aanpak Arbeidsmarkt Tekorten) ................................................... 27
Bevoegde en bekwame zorgmedewerkers ............................................................... 28
Woonassistenten ...................................................................................................... 28
Stageplaatsen............................................................................................................ 28
Kennisvergroting: Expertisecentrum Eemsdelta ...................................................... 28
Medewerker tevredenheidsonderzoek .................................................................... 28
Inwerkprogramma voor nieuwe medewerkers ........................................................ 28

10
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5

Hulpbronnen, omgeving en context .................................................................. 29
Locatie en woonomgeving: nieuwe woonconcepten ............................................... 29
Technologische hulpbronnen ................................................................................... 29
Medido ...................................................................................................................... 29
Telefonische bereikbaarheid .................................................................................... 29
Moderne werkplek.................................................................................................... 29

11
11.1
11.2
11.3
11.4

Informatiebronnen ........................................................................................... 30
Clientervaringen (ZorgkaartNederland) .................................................................... 30
CarenZorgt ................................................................................................................ 30
Technologie ............................................................................................................... 30
CareRate.................................................................................................................... 30

12
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
12.6
12.7
12.8

Kwaliteitskader wijkverpleging ......................................................................... 31
Doorontwikkeling Noorderzorg Thuis ....................................................................... 31
Samenwerking met interne projectgroepen ............................................................ 31
Leidraad herkenbare en aanspreekbare wijkverpleging .......................................... 31
Positieve Gezondheid in OMAHA ............................................................................. 31
Contactverantwoordelijk en coördinerende wijkverpleegkundigen ........................ 32
Deskundigheidsbevordering ..................................................................................... 32
Positionering ELV ...................................................................................................... 32
Doorontwikkeling Casemanagement dementie ....................................................... 32

13
13.1
13.2
13.3

Locatie Hunsingoheerd ..................................................................................... 33
Nieuw woonconcept Hunsingoheerd ....................................................................... 33
Eigenaarschap ........................................................................................................... 33
Technologie en innovatie.......................................................................................... 33
Pag. 3 van 41

NOORDERZORG, ALTIJD THUIS!

13.4 Visie op productiviteit ............................................................................................... 33
14
14.1
14.2
14.3
14.4
14.5
14.6

WMO huishoudelijke ondersteuning ................................................................. 34
Visie op concentratie van het werkgebied ............................................................... 34
Gemotiveerde medewerkers .................................................................................... 34
Scholing medewerkers .............................................................................................. 34
Duurzame inzetbare medewerkers .......................................................................... 35
Medewerker tevredenheidsonderzoek .................................................................... 35
Klant tevredenheidsonderzoek ................................................................................. 35

15
15.1
15.2
15.3

Ontwikkelingsplannen Noorderzorg .................................................................. 36
Organisatie brede ontwikkelen................................................................................. 36
Locatie de Mieden .................................................................................................... 37
Locatie van Julsingha ................................................................................................ 38

Pag. 4 van 41

NOORDERZORG, ALTIJD THUIS!

1 Inleiding

Voor u ligt het kwaliteitsplan 2022 van Noorderzorg. Noorderzorg is een organisatie die
zich inzet voor wonen, welzijn en zorg voor ouderen in Noord- Groningen. Binnen de
locaties voor verpleegd wonen (de Mieden, Uithuizermeeden en van Julsingha, Delfzijl)
en wonen met een plus (Hunsingoheerd, Uithuizen) leveren wij zorg- en dienstverlening
aan ouderen met een lichte tot zware zorg- en ondersteuningsvraag. Tijdsbesteding/
activiteitenbegeleiding en welzijnswerk, Noorderzorg Diensten Thuis BV (huishoudelijke
ondersteuning), Noorderzorg Thuis (thuiszorg) en diensten en services in en om onze
locaties completeren het geheel. Dit maakt mogelijk dat onze bewoners en klanten zo
lang mogelijk hun eigen leven blijven leven, ook wanneer zij zorg en ondersteuning van
ons nodig zijn. Wij zijn Altijd Thuis in de gemeenten het Hogeland en Eemsdelta.
Dit kwaliteitsplan beschrijft wat Noorderzorg in 2022 gaat doen om de kwaliteit van zorg
nog meer te verbeteren. Het mondt uit in geformuleerde acties en verbeterpunten
waarbij eigenaarschap hoog in het vaandel staat. Noorderzorg vindt een integrale
benadering in de zorg- en dienstverlening heel belangrijk. Om die reden zullen de
kwaliteitskaders Verpleeghuiszorg1 en Wijkverpleging als onderlegger worden toegepast.
Noorderzorg werkt vanuit de visie op
Positieve Gezondheid, omdat
welbevinden zoveel meer is dan alleen
niet ziek zijn. Positieve Gezondheid wordt
gezien als het vermogen je aan te passen
en regie te voeren in het licht van sociale,
fysieke en emotionele uitdagingen in het
leven.
De essentie is om iemand in regie van het
eigen leven te laten blijven. Uitgangspunt
zijn de zes pijlers van Positieve
Gezondheid van Machteld Huber.
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 wat ze doen en hun rol daarin. Ons streven is dat
medewerkers zodanig gemotiveerd zijn dat zij hun vak vanuit intrinsieke motivatie zelf
bijhouden.
Het koersplan 2021- 2023 is naast de strategische koers ook een onderlegger voor daar
waar we binnen onze zorg- en dienstverlening in de komende jaren aan willen werken.
Naast het koersplan zal dit kwaliteitsplan uitvoering geven aan de kaderbrief 2022, en is
daarmee de basis waarop we als Noorderzorg de zorg aan onze bewoners en klanten
gaan verlenen.

1

Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg is geactualiseerd in 2021
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2 Profiel van de organisatie

2.1

Visie en kernwaarden
De ouderenzorg is in beweging en Noorderzorg beweegt actief mee. De focus verschuift
steeds meer van enkel zorg naar welzijn en kwaliteit van leven. Noorderzorg sluit zich aan
bij deze ontwikkeling met haar missie Altijd Thuis en de visie op Positieve Gezondheid.
Daarnaast stellen we hoge eisen in het samen leren en ontwikkelen van de kwaliteit van
zorg en dienstverlening. Samen met bewoners en klanten, medewerkers, mantelzorgers,
familie, naaste(n), vrijwilligers en andere interne en externe betrokkenen.
Met respect en persoonlijke aandacht is Noorderzorg benieuwd wat ertoe doet in het
laatste deel van het leven van onze bewoner en klant. Wij hebben respect voor verdriet
en gevoel van verlies wanneer iemand op één van de moeilijkste momenten in het leven
moet verhuizen, en doen ons best om een veilige en warme plek te creëren waar de
bewoner en klant zichzelf kan zijn en thuis voelt.
Bewoners en klanten krijgen de gelegenheid hun eigen ruimte in te nemen, in de
mogelijkheid een thuis te creëren en wij respecteren de (on)mogelijkheden die een
bewoner en klant daarbij heeft.
Noorderzorg wil een goede en aantrekkelijke werkgever zijn. Wij zijn trots op onze
medewerkers en willen graag dat iedere medewerker betrokken is bij de bewoner en
klant en het werk. Iedere medewerker krijgt de kans zijn talenten in te zetten en te
groeien als individu in kennis en ervaring. Ons streven is ervoor te zorgen dat iedereen op
de juiste plek zit of komt, zich veilig voelt in de werkomgeving en zich betrokken voelt.
Iedereen op elke locatie doet mee en doet ertoe. Dit doen we door te investeren in de
relatie naar onze bewoner en klant, onze naaste collega’s, de relaties in en tussen teams
en tussen de locaties. Daarnaast krijgen onze medewerkers en managers in de clusters
hun eigen verantwoordelijkheid en dus een bepaalde mate van vrijheid hoe binnen de
kaders van het koersplan en reisplan de ruimte kan worden gezocht om de doelen te
realiseren. Uiteraard kunnen er situaties voordoen dat de gegeven kaders onvoldoende
ruimte bieden om (acute) problemen aan te pakken. Dan gaan we met elkaar in overleg
om binnen het totaal van Noorderzorg daarvoor oplossingen te vinden, het samen doen.
Onze kernwaarden Ruimte, Respect en Passie krijgen hierdoor meer betekenis. Daarbij
geven wij Altijd Thuis wanneer dat van ons gevraagd wordt. Deze integrale benadering
geeft waarde aan onze besturingsfilosofie.

2.2

Bewoners en klanten van Noorderzorg
De zorg en ondersteuning die Noorderzorg biedt wordt gefinancierd vanuit de Wet
Langdurige Zorg (WLZ), Zorgverzekeringswet (ZVW) en de Wet Maatschappelijke
Ondersteuning (WMO). Dit houdt in dat bewoners bij Noorderzorg kunnen wonen met
een WLZ- indicatie (met of zonder behandeling). Ook kunnen bewoners en klanten vanuit
wonen met een plus (ZVW en WLZ- MPT of VPT) zelfstandig huren met wijkverpleging en
ondersteuning vanuit de WMO. Ondersteuning vanuit de WMO kan hierbij gericht zijn op
zinvolle tijdsbesteding, huishoudelijke ondersteuning en individuele begeleiding.

2.3

Vier pijlers
Noorderzorg werkt vanuit vier pijlers, welke leidend zijn in het handelen. De pijlers zijn:
1. Bewoners en klanten voelen zich Altijd Thuis met Noorderzorg;
2. Medewerkers zijn gemotiveerd en weten wat ze doen;
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3. Ons huishoudboekje is op orde;
4. Wij zijn goed in samen- werken.
Deze vier pijlers zullen samen met de zes pijlers van Positieve Gezondheid in ons werken,
handelen en houding zichtbaar zijn. Het zit in ons DNA.
2.4

Typen zorgverlening
Noorderzorg levert in zijn geheel de volgende zorg- en dienstverlening aan ouderen:
- Verpleeghuiszorg (24 uurs zorg en ondersteuning en woonzorg) op locatie van
Julsingha en de Mieden. Inclusief zorgverlening op basis van de WZD;
- Zelfstandig wonen (wonen met een plus) met servicepakket en/ of wijkverpleging
op locatie Hunsingoheerd;
- VPT of MPT in een wonen met een plus locatie;
- Kortdurende zorg en – verblijf op alle locaties;
- WMO huishoudelijke ondersteuning (o.b.v. indicatie) in de gemeenten het
Hogeland en Eemsdelta;
- Wijkverpleging in de gemeente het Hogeland en Eemsdelta;
- Casemanagement dementie.
Aantal bewoners met en zonder behandelindicatie, peildatum oktober 2021
van Julsingha
de Mieden Hunsingoheerd
Met behandelindicatie
75
16
Kortdurend verblijf
10
2
2
Zonder behandelindicatie 45
35
Aanleunwoningen
150
17
1172
Verdeling ZZP en VPT per locatie
Peildatum oktober 2021.

2.6

De Mieden

VPT 8VV (excl.BH…

VPT 10VV (excl.BH…

VPT 6VV (excl.BH…

VPT 5VV (excl.BH…

VPT 4VV (excl.BH…

ZZP 10VV (incl.BH…

ZZP 10VV (excl.BH…

ZZP 8VV (incl.BH…

ZZP 8VV (excl.BH…

ZZP 7VV (incl.BH…

ZZP 6VV (incl.BH…

ZZP 6VV (excl.BH…

ZZP 5VV (incl.BH…

ZZP 5VV (excl.BH…

ZZP 4VV (incl.BH…

Julsingha

ZZP 4VV (excl.BH…

80
70
60
50
40
30
20
10
0

ZZP 3VV (excl.BH…

2.5

Hunsingoheerd

Leeftijdsverdeling per locatie
Peildatum oktober 2021.
2

69 klanten ZVW, 15 klanten WLZ waarvan 7 VPT en 8 MPT
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3 Profiel personeelssamenstelling

Persoonsgerichte zorg en ondersteuning krijgt vorm in het contact tussen de
zorgprofessional en de bewoner/ klant en diens naaste. Cruciaal hierin is de bewoner/
klant te leren kennen en een relatie op te bouwen. Goed luisteren, kijken en praten met
de bewoner/ klant zelf en diens naaste om samen te bepalen wat goed is in de huidige
situatie, maatwerk dus. Dit is alleen mogelijk met de inzet van juiste medewerkers met
de juiste competenties die nodig zijn in relatie tot de professionele standaarden.
Door een goede afstemming te creëren in de verdeling van de zorgverleners en tijdig aan
te sluiten bij in-, door-, en uitstroom kan Noorderzorg díe zorg verlenen daar waar de
bewoner/ klant behoefte toe heeft.
3.1

Verdeling zorgverleners en vrijwilligers op basis van niveau en functie
Functieniveau
Niv 0
Niv 1
Niv 2
Niv 3
Niv 4
Niv 5
Niv 6
Activiteitenbegeleiding
Leerlingen en stagiaires (aantal)
Behandelaren

De Mieden Hunsingoheerd Julsingha Thuiszorg Delfzijl Thuiszorg Uithuizen WMO
Organisatiebreed
1,96
1,58
8,04
0,79
0
2,23
6,55
1,96
0,85
0
0
45,42
10,83
2,75
23,52
0,81
0
0
22,42
17,37
43,14
8,76
8,48
0
5,02
5,38
41,61
2,19
1,13
0
0,67
0
4,96
0
0,7
0
1,57
2,98
0,91
1,94
1,21
0
4,83
3,1
6,22
0
0
0
9
7
25
4
3
0
2,55

Instroom (aantal)
Uitstroom (aantal)
Doorstroom (aantal)

11
8
2

5
10
0

17
22
9

4
5
2

1
1
2

20
21
0

Facilitair (aantal)
Ondersteuning (aantal)

17
0

6
2

49
2

0
1

0
0

0
3

W&S (aantal, inkoop coordinatoren ed)
Administratie en Staf (aantal, zorgadm,fin., P&O,kwaliteit ed)
Bestuur en MT (aantal incl (locatie) managers)

3.2

Ratio personeelskosten versus opbrengst
Peildatum 1 oktober 2021
Totaal aantal FTE
Inzet uitzendkrachten/ PNIL
Kosten uitzendkrachten/ PNIL
Zorg/ client- ratio FTE (gemiddelde)
FTE/ client- ratio

3.3

7
27
14

161,63

100%
0.89%
2.63%

166
0.97%

Strategisch personeelsbeleid
Onze medewerkers zijn het kapitaal van Noorderzorg. Noorderzorg wil een aantrekkelijke
werkgever zijn voor haar medewerkers. Wij willen graag dat iedere medewerker zich
thuis voelt bij Noorderzorg. In 2022 gaan wij onze kernwaarden betekenis geven en de
integrale doorvlechting hiervan in het (personeels)beleid ontwikkelen. In 2022
ontwikkelen wij strategisch personeelsbeleid voor Noorderzorg met daarin in ieder geval
de onderwerpen vitaliteit, team- ontwikkeling en de visie op de kernwaarden van
Noorderzorg vertaald naar het strategisch personeelsbeleid. Deze onderdelen komen
expliciet aan bod in de volgende hoofdstukken.
Daarnaast zal Noorderzorg in 2022 een samenwerking aangaan met de nieuwe
Arbodienst van Noorderzorg. Het uiteindelijke doel is om ziekteverzuim te voorkomen en
te verlagen met 1% ten opzichten van het huidige ziekteverzuim. Coaching op
ziekteverzuim en aandacht voor ziekteverzuim moet er uiteindelijk toe leiden dat de
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medewerkers niet uitvallen en zich betrokken voelen bij de uitvoering van het werk in
relatie tot de klant.
3.3.a

Strategische personeelsplanning
Op basis van de verwachtingen en trends in het zorgaanbod aan onze bewoners/ klanten
zijn voor 2022 formaties vastgelegd. Uitgangspunt hierbij is de daadwerkelijk afgenomen
FTE per business unit in 2021. De formatie is exclusief stagiaires en inclusief manager,
managementassistent, kwaliteitsverpleegkundigen, klantadviseur, planner, digi-coach,
OR-uren en casemanagement (thuiszorg).
Door in te zetten op strategische personeelsplanning kunnen we vanuit de visie op onze
zorg- en dienstverlening goede afstemming en verdeling creëren van zorgmedewerkers.
Business unit
van Julsingha
de Mieden
Noorderzorg
Thuis
Hunsingoheerd
Welzijn
Totaal

Totaal
FTE

Bruto inzet
(FTE)

Overhead (FTE)

89,8
42,2

84,5
40,5

5,3
1,7

32,7

29,9

2,8

29,1
14,5
208,3

26,4
13,6
194,9

2,7
0,9
13,4
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4 Persoonsgerichte zorg en ondersteuning

Noorderzorg stelt de bewoner centraal zodat de zorg is afgestemd op dat wat de
bewoner wil en nodig heeft. Het kwaliteitskader onderscheidt vier thema’s om de
persoonsgerichte zorg en ondersteuning te optimaliseren voor de klant: compassie, uniek
zijn, autonomie en zorgdoelen. Persoonsgerichte zorg en ondersteuning vraagt daarbij
betrokkenheid en deskundigheid van de organisatie om zorgmedewerkers zoveel
mogelijk te ondersteunen in het uitvoeren van zijn/ haar werk en daarmee de kwaliteit
van leven van de klant te optimaliseren.
Bij Noorderzorg wordt gewerkt vanuit de gedachte van Positieve Gezondheid, omdat
welbevinden zoveel meer is dan alleen maar niet ziek zijn. Welbevinden gaat over hoe
iemand kwaliteit van eigen leven ervaart. Om te kunnen realiseren dat bewoners hun
leven zo optimaal mogelijk kunnen leven is het van wezenlijk belang dat we weten wat de
wensen en behoeften zijn van de bewoners.
4.1

Ken je bewoner: warme overdracht
Persoonsgerichte zorg en ondersteuning begint met goed weten wie iemand is
en wat er voor hem of haar toe doet. Gehoord en gezien worden is voor iedereen
belangrijk. Het gesprek tussen de bewoner en de zorgmedewerker vormt de basis van
persoonsgerichte zorg en ondersteuning, maar ook in het goed leren kennen van de
bewoner en diens naaste.
In 2021 is Noorderzorg gestart met inbedding van Positieve Gezondheid in het ECD.
Onderdeel van deze inbedding was het correct invullen van ‘mijn cliëntprofiel’. De
ervaring leert dat deze werkwijze niet goed tot zijn recht komt. Het verrichten van
huisbezoeken kost veel tijd, waarbij tijdens het huisbezoek niet altijd de juiste informatie
wordt opgehaald. Daarnaast geven veel bewoners en hun naasten aan een huisbezoek
niet prettig te vinden, dit met name vanwege van het Covid- 19 virus. Om aan de wens
van de bewoner en diens naaste te kunnen voldoen zal Noorderzorg starten met een
pilot warme overdracht.
Ambitie 2022

Doel: koppeling van de warme overdracht aan een bezichtigingsbezoek op locatie
middels een pilot ( afgerond in Q2 2022).
Resultaat: de contactverantwoordelijk leert de bewoner en diens naaste kennen.
Effect: het leren kennen van de bewoner en diens naaste is optimaal waardoor de zorg
en ondersteuning is afgestemd op de persoonlijke behoefte van de bewoner.
Daarnaast is het zorgplan altijd leidend voor de persoonsgerichte zorg en ondersteuning.
De contactverantwoordelijken vullen samen met de bewoner, diens naasten en/of
mantelzorgers het ‘mijn cliëntprofiel’ in waarbij specifieke aandacht uitgaat naar
dementie en complex gedrag. De informatie van dit gesprek wordt gedeeld met de
GVP’ers (Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie) en de Breincoaches wanneer de
bewoner de diagnose dementie heeft en/of complex gedrag vertoont.
Ambitie 2022

Doel: vanuit de warme overdracht is aandacht voor complex gedrag en/ of dementie.
Resultaat: vanuit de pilot is duidelijk herkenbaar dat de bewoner en diens naaste zich
gehoord en gezien voelt en men is tevreden over de inzet van persoonsgerichte zorg en
ondersteuning.
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Effect: alle bewoners die naar een locatie van Noorderzorg verhuizen beschikken over
een ingevuld ‘mijn cliëntprofiel’ waarbij de eigen regie van de bewoner voorop staat.
4.2

Positieve Gezondheid in het ECD
Wij werken vanuit de visie van Positieve Gezondheid. Het gebruiken van een zorgleefplan
vanuit de visie van Positieve Gezondheid is voor de zorg en ondersteuning aan onze
bewoners een belangrijk hulpmiddel. In 2022 blijven wij onze aandacht hier op vestigen
door medewerkers te coachen in het goed gebruik maken van de pijlers van Positieve
Gezondheid in het ECD.

4.3

Dementievriendelijk wonen en werken
Noorderzorg wil zich extern profileren als dementievriendelijke organisatie. Hieraan
vooraf gaat Noorderzorg in 2022 belangrijke stappen zetten, waarbij in 2021 al een stap
is gezet door het aanstellen van een geestelijke verzorger. Door het aanstellen van een
geestelijke verzorger verwacht Noorderzorg een kwaliteitsslag te maken in het bieden
van begeleiding, hulpverlening en advisering bij zingeving en levensvragen. De geestelijk
verzorger begeleidt bewoners door middel van gesprekken en actief te luisteren.
In 2021 is naast het aanstellen van een geestelijke verzorger ook een tuinman aangesteld.
De dementievriendelijke tuinen van Noorderzorg bieden naast de kleurige bloemen en
mooie vogels en insecten voldoende beweging voor de bewoners en hun naasten.
Daarnaast zijn de tuinen ingericht om de motoriek te stimuleren en de sociale contacten
te verbeteren. De tuinman van Noorderzorg draagt zorg voor goed onderhouden tuinen
waarbij de visie op dementievriendelijke inrichting van de tuinen niet uit het oog verloren
wordt.
Onder paragraaf 4.1 is uitleg gegeven hoe wij onze bewoner en diens naaste optimaal
zullen leren kennen. In Q4 2021 is een start gemaakt met de rolinvulling van de GVP- er
en de Breincoach. Deze ervaringen en resultaten zullen meegenomen worden in de
eerste aanzet van een plan om scholing te kunnen formeren en om de visie op
dementievriendelijk wonen en werken vast te stellen.
Ambitie 2022
Doel: vaststellen plan van aanpak dementievriendelijk wonen en werken in
samenwerking met afdeling Welzijn, afgerond in Q1 2022.
Resultaat: bewoners en medewerkers van Noorderzorg weten wat dementievriendelijk
wonen en werken betekent en dragen dit ook uit.
Effect: de inrichting van de locaties zijn gericht op dementievriendelijke toepassingen,
zoals camouflage deuren, looplijnen en veilige inrichting van tuinen. Daarnaast weten
onze zorgmedewerkers hoe te denken en te handelen vanuit de dementievriendelijke
benadering en bejegening.

4.4

Doelmatigheid van zorg
In 2022 zal een harmonisatietraject gestart worden in de wijze waarop indicaties
aangevraagd worden. Uitgangspunt hierbij is de signalerende rol van zorgmedewerkers
dan wel de contactverantwoordelijk tijdens het gesprek met de bewoner en diens naaste
en de behoefte van de bewoner. Regie van de bewoner staat hier centraal.
Amibitie 2022
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Doel: het proces van indiceren is voor elke locatie gelijk.
Resultaat: aanstellen van een indicerende verpleegkundige welke primair
verantwoordelijk is voor de indicatie aanvraag en samenwerkt in de signalering voor
doelmatigheid in de zorg met zorgmedewerkers en contactverantwoordelijken.
Effect: de inzet van persoonsgerichte zorg is afgestemd op de behoefte van de bewoner
en diens naaste en is onderdeel van het intakeproces. De bewoner krijgt de zorg die past
bij de situatie, waardoor de bewoner zich thuis voelt bij Noorderzorg.
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5 Wonen en Welzijn

Specifieke levensvragen worden, naarmate de bewoners ouder worden, belangrijker.
Levensvragen zoals verlies van dierbaren, rouw en hoe om te gaan met de laatste
levensfase. Zorgmedewerkers hebben hierin een belangrijke rol. Zij hebben mede vanuit
Positieve Gezondheid aandacht voor de spirituele kant van het leven en weten vanuit
hun deskundigheid wat de behoefte en de wens van de bewoner is. Centraal staat dat de
bewoner zich altijd thuis voelt.
Familieparticipatie en de inzet van vrijwilligers kunnen juist het verschil maken in wonen
en welzijn van de bewoner. De zorg is afgestemd met familie, alsmede de mate van
ondersteuning die de familie wil en kan bieden.
5.1

Zinvolle tijdsbesteding
Kwaliteit van leven hangt mede samen met een zinvolle dag. Een volwaardig programma
binnen de tijdsbesteding en huiskamers draagt daaraan bij. Welzijn en zorg wordt daarbij
aangeboden vanuit de vraag en behoefte van de bewoners. Hierbij wordt gefocust op
zinvolle tijdsbesteding en activiteiten en daar waar de behoefte van de individuele
bewoner ligt.
Ambitie 2022
Doel: in 2022 is een visie op alle voorkomende vormen van zinvolle tijdsbesteding bij
Noorderzorg opgesteld en vastgesteld in Q1.
Resultaat: Noorderzorg biedt de mogelijkheid om zinvolle tijdsbesteding zeven dagen per
week aan te bieden waarbij de invulling van groepsbegeleiding centraal staat.
Effect: elke bewoner binnen de verpleeghuizen ervaren een zinvolle tijdsbesteding van de
dag, ook in de weekenden. Zinvolle tijdsbesteding voor klanten vanuit de wijkverpleging
of WMO is vijf dagen per week beschikbaar. Klanten ervaren de tijdsbesteding als zinvol.

5.2

Zingeving en ethische dilemma’s
Bij palliatieve zorg in de laatste levensfase komen levensvragen vanuit spiritualiteit en
zingeving meer op de voorgrond te liggen. In 2022 wordt een visie ontwikkeld met
betrekking tot kwaliteit van sterven en de vorm van palliatieve zorg binnen Noorderzorg.
Thema’s die hierbij naar voren zullen komen zijn moreel beraad, samenwerking met het
Netwerk Palliatieve Zorg Provincie Groningen en werkbare implementatie van het zorgpad stervensfase waarbij het kwaliteitskader palliatief terminale zorg leidend is.
Ambitie 2022
Doel: in 2022 wordt de visie op palliatief terminale zorg voor Noorderzorg beschreven
waarbij het kwaliteitskader palliatief terminale zorg leidend is.
Resultaat: bewoners en naasten zijn tevreden over de inzet van palliatief terminale zorg
binnen de locaties van Noorderzorg.
Effect: het streven is een volwaardige plek te realiseren waar de bewoner samen met zijn
familie kan samenzijn en verblijven, waar men 24/7 met elkaar de dag kan doorbrengen
en waar men volwaardig en in rust kan sterven.

5.3

Familie participatie, inzet vrijwilligers en mantelzorgers
Familieparticipatie en inzet van vrijwilligers is onlosmakelijk verbonden met wonen en
welzijn binnen Noorderzorg. Noorderzorg zet zich in het komende jaar in op vaste
vrijwilligers voor ontmoetingsplekken en de huiskamers waarbij men voldoende
inzetbaar is bij de diverse activiteiten. In het voorjaar van 2022 worden resultaten
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verwacht van een onderzoek naar familieparticipatie. Op basis van deze uitkomsten
wordt een implementatieplan opgesteld met als doel gericht familie te betrekken.
Ambitie 2022
Doel: vaststelling van het vrijwilligersbeleid en aanstelling van een coördinator
vrijwilligerswerk.
Resultaat: optimale samenwerking en kennisdeling voor en door vrijwilligers zodat
vernieuwing plaatsvindt gericht op het welzijn van onze bewoners.
Effect: optimale positionering van Noorderzorg als welzijnsorganisatie voor ouderen.
Naast dit effect zal er ook positief effect ontstaan voor het werven van nieuwe vaste
vrijwilligers voor de ontmoetingsplekken en huiskamer.
Onze mantelzorgers zijn van grote waarde. Zij kennen onze bewoners goed en weten wat
er speelt. De ervaring leert dat mantelzorgers graag actief betrokken zijn bij de zorg en
welzijn van onze bewoners. In 2022 wil Noorderzorg hier extra op inzetten. Daarnaast
wordt beleid opgesteld voor mantelzorgondersteuning en beleid voor mantelzorgers.
Ambitie 2022
Doel: vaststelling beleid voor mantelzorgondersteuning en beleid voor mantelzorgers.
Resultaat: optimale samenwerking en kennisdeling voor en door mantelzorgers.
Effect: goede samenwerking tussen mantelzorgers en de zorgverleners van Noorderzorg
is hét visitekaartje voor Noorderzorg als welzijnsorganisatie.
Communicatie met familie en mantelzorgers is van cruciaal belang in het bieden van
persoonsgerichte zorg en ondersteuning. Er is een wens om de communicatie met familie
en mantelzorgers te versterken door inzet van Familienet als hulpmiddel.
Ambitie 2022
Doel: versterken communicatie met familie en mantelzorgers.
Resultaat: het hulpmiddel Familienet is geïmplementeerd op basis van de opbrengsten
van het onderzoek vanuit UNO UMCG.
Effect: familie en mantelzorgers zijn actief betrokken vanuit de zorgverlening naar hun
naasten.
5.4

Wooncomfort en aandacht voor eten en drinken
Comfortabel wonen voor onze ouderen in de locaties de Mieden en van Julsingha, daar
zijn wij dagelijks mee bezig. Hierbij valt te denken aan een schoon en verzorgd lichaam en
kleding. De basis ligt in de zorgleefplannen, daarin is beschreven wat de behoefte is van
de bewoner. Daarnaast zullen tijdens gesprekken (dagelijks dan wel vanuit evaluatie
momenten) gekeken worden of de behoefte van de bewoner veranderd is.
Daarnaast biedt Noorderzorg ook de schoonmaak van kleding, dit in afstemming met de
bewoner, en er de mogelijkheid dat de bewoner hiervoor zelf een dienst af kan nemen.
Gastvrijheid staat centraal bij onze zorgmedewerkers en ondersteunende diensten.
Gastvrijheid wanneer de bewoner komt wonen bij Noorderzorg, in de uitvoering van de
zorg, tijdens de maaltijd maar ook tijdens zinvolle tijdsbesteding.
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5.5

Wonen en services
Onze belangrijkste opdracht voor 2022 is het wonen voor onze bewoners naar een nog
hoger kwalitatief niveau te brengen. De woon-/werk- en leefomgeving is veilig en ziet er
verzorgd en goed uit. De afdeling Wonen & Services heeft hierin een belangrijke bijdrage.
De medewerkers van deze afdeling ondersteunen het primair proces bij het uitvoeren
van hun kerntaken, namelijk zorg bieden aan onze ouderen.
Doorlopend wordt aandacht besteedt aan gezond eten en drinken binnen de
aanleunwoningen, verpleegunits en kortdurende zorg (ELV). Aandacht gaat hierbij uit
naar een prettige beleving tijdens de maaltijd. Geur, smaak en gezellige aankleding,
alsmede een goede sfeer en rust tijdens en na het eten. Er is een opzet gemaakt voor een
project genaamd ‘Culinaire Reis’.
Ambitie 2022
Doel: hoge klanttevredenheid score (minimaal 8) op gebied van eten en drinken binnen
Noorderzorg.
Resultaat: optimale samenwerking met de nieuwe leverancier, workshops organiseren
voor optimale beleving van maaltijden, verbetering en uitbreiding van activiteiten met
betrekking tot eten en drinken en een succesvolle overstap naar dagvers koken.
Effect: eten en drinken wordt door bewoners, diens naasten, medewerkers en bezoekers
van Noorderzorg ervaren als hét kwaliteitskenmerk en visitekaartje van Noorderzorg.

5.6

Meals on Wheels
In 2022 zal de uitgifte van de warme maaltijden op de (zorg) appartementen verzorgd
worden via het concept Meals on Wheels. Bewoners binnen het woonconcept van wonen
met een plus willen we stimuleren om in het eigen restaurant te eten. Er wordt dagvers
gekookt en de maaltijden zijn van hoge kwaliteit.

5.7

Inkoopbeleid
Het totale inkoopbeleid is in 2021 sterk verbeterd, gedigitaliseerd en daardoor
vereenvoudigd. Deze optimalisatie zal in 2022 leiden tot meer efficiency en
inkoopvoordelen. Dit proces zal in 2022 verder worden doorgevoerd en geoptimaliseerd.

5.8

Kwaliteitsborging schoonmaak en linnendienst
In 2021 zijn wijzigingen in de manier van werken en leveranciers doorgevoerd in de
schoonmaak en linnendienst. In 2022 zal een evaluatie worden opgezet waarbij de
Cliëntenraad een belangrijke rol toebedeeld is. Het evaluatieonderzoek zal inzicht geven
in de efficiëntie van de linnenverzorging, de marktconformiteit en of het gebruik/verbruik
past bij het woonconcept van Noorderzorg.

5.9

Covid- 19: welzijn versus veiligheid
In maart 2020 werd ook Noorderzorg geconfronteerd met gevolgen van het Covid- 19
virus. Inmiddels zijn we bijna anderhalf jaar verder. Nog steeds hebben we wereldwijd te
maken met het virus. En nog dagelijks ondervinden we daar de gevolgen van.
De Coronamaatregelen zijn in de afgelopen zomer versoepeld, doordat de besmettingen
weer opliepen zijn een aantal versoepelingen teruggedraaid. Het crisisteam van
Noorderzorg volgt deze veranderingen op de voet. Er vindt regelmatig overleg plaats
waarbij goed gekeken wordt welke risico’s er spelen voor onze bewoners, medewerkers
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en bezoekers van Noorderzorg. Op basis van deze risico’s kan ervoor gekozen worden om
op voorhand eventuele maatregelen in te zetten.
Bewoners die wonen in één van de locaties van Noorderzorg met een WLZ indicatie
blijven zelf in regie over het al dan niet ontvangen van bezoek. De
contactverantwoordelijken blijven gesprekken voeren met de bewoners en diens naasten
om te inventariseren welk risico de bewoner wil lopen met betrekking tot het ontvangen
van bezoek. De wensen van de bewoners zijn vastgelegd in het zorgplan en worden ieder
half jaar, of zo nodig eerder, geëvalueerd. Dit zullen wij ook in 2022 vervolgen.
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6 Kwalitatief veilige zorg en ondersteuning

In het kwaliteitskader worden vier thema’s genoemd als het gaat om kwalitatief veilige
zorg en ondersteuning: medicatieveiligheid, decubituspreventie, gemotiveerd gebruiken
van vrijheidsbeperkende maatregelen en preventie van acute ziekenhuisopnamen. Deze
thema’s zijn belangrijk om van te leren en verbeteren binnen Noorderzorg. Vanaf 2020
gelden drie verplichte indicatoren namelijk: Advanced care planning, bespreken van
medicatiefouten in het team en aandacht voor eten en drinken. Daarnaast zijn er keuze
indicatoren waarvan minimaal twee aangeleverd moeten worden aan het Zorginstituut.
Basisveiligheid wordt binnen Noorderzorg met een aantal thema’s doorlopend getoetst
middels interne en externe audits. Door deze metingen kunnen verbeteringen
doorgevoerd worden in de processen.
6.1

Borging kwaliteit van zorg en ondersteuning
Noorderzorg is een organisatie met een hoog lerend vermogen. Dit komt onder andere
tot uiting in het lerend vermogen van onze zorgmedewerkers tijdens (multidisciplinaire)
teamoverleggen. Daarnaast leren we ook veel van uitkomsten naar aanleiding van
afgenomen cliënttevredenheid onderzoeken (CTO), gesprekken met bewoners en diens
naasten, bewonersbesprekingen binnen de teams maar ook interne audits op basis van
specifieke thema’s, half jaarlijkse evaluaties van de zorgleefplannen en uiteraard de
analyses op basis van de indicatoren Verpleeghuiszorg.

6.2

Wet Zorg en Dwang (WZD)
In juli 2021 heeft er een inspectiebezoek plaatsgevonden. Dit toezichtbezoek was
onderdeel van het thematisch toezichtproject van de Inspectie (IGJ) met als onderwerp
de uitvoering van de WZD. Het toezichtbezoek vond plaats op locatie van Julsingha. Uit
dit bezoek is naar voren gekomen dat van Julsingha en daarmee Noorderzorg de basis
heeft gelegd middels het WZD beleid. De kwaliteitscyclus is nog niet op gang en het
beleid is nog niet geheel geborgd.
Ambitie 2022
Doel: vaststelling verbeterplan WZD op basis van de rapportage (IGJ), uitvoering van
verbeterpunten zijn afgerond in Q2 2022.
Resultaat: alle medewerkers zijn bekend met het WZD beleid en passen deze in de
praktijk veilig en zorgvuldig toe. Daarnaast zijn alle medewerkers binnen de intramurale
setting geschoold middels e- learning.
Effect: WZD is in 2022 gemeengoed geworden waarbij alle medewerkers handelen vanuit
het perspectief van de bewoner en de wettelijke kaders van de WZD.

6.3

Medicatieveiligheid
Het medicatiebeleid is in 2021 vastgesteld. De implementatie van het beleid is gestart in
2021. Voor 2022 zal verdere inbedding van het medicatiebeleid centraal staan, waarbij
continue gekeken zal worden in veranderingen in wet- en regelgeving en veranderingen
in werkwijzen binnen Noorderzorg. Daarnaast zal in 2022 worden onderzocht of
medicatie toedienlijsten digitaal afgetekend en gearchiveerd kunnen worden. Zodat
efficiënter en veiliger gewerkt kan worden.
Ambitie 2021
Doel: doorlopend inzetten van coaching van zorgmedewerkers door de
kwaliteitsverpleegkundigen.
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Resultaat: iedere zorgmedewerker werkt volgens de veilige principes in medicatieketen,
wat uiteindelijk zal leiden tot vermindering van medicatiefouten.
Effect: de zorgmedewerker heeft minder administratieve lasten doordat processen beter
op elkaar afgestemd zijn.
6.4

Vrije keuze indicatoren verslagjaar 2022
De WZD betreft een nieuwe manier van werken binnen onze intramurale setting. In de
praktijk lopen zorgmedewerkers er tegenaan dat zij maatregelen die niet bedoeld zijn als
vrijheidsbeperking of maatregelen die bedoeld zijn als vrijheid bevorderend allemaal
moeten registreren als vrijheidsbeperkend. Hierdoor is niet duidelijk wat het doel is van
de interventie. Het lerend vermogen van Noorderzorg zal in 2022 een extra stimulans
krijgen, omdat in het verslagjaar 2022 gekozen zal worden op twee vrije- keuze
indicatoren die betrekking hebben op de uitvoering van de WZD. Het betreffen de
indicatoren middelen en maatregelen rond vrijheid en terugdringen van
vrijheidsbeperkingen.

6.5

Leren en verbeteren van incidenten
Noorderzorg heeft vanuit de visie op leren en verbeteren van incidenten een groot aantal
aandachtsgebieden. De daaraan gekoppelde verleturen voor zorgmedewerkers maakt
dat het proces niet goed tot zijn recht komt. In 2021 is besloten om een
veiligheidscommissie in te stellen. Het proces zal in 2022 doorontwikkeld worden.
Ambitie 2022
Doel: inbedding van de veiligheidscommissie door inventarisatie van de
aandachtsgebieden.
Resultaat: procesbeschrijving van de veiligheidscommissie is bij elke zorgmedewerker
bekend en er wordt naar gehandeld.
Effect: het lerend vermogen van Noorderzorg wordt verhoogd, daarnaast leveren de
analyses duidelijke trends op die vertaald kunnen worden naar de werkvloer.

6.6

Infectiepreventie en antibioticaresistentie
Het Covid- 19 virus heeft laten zien dat een uitbraak van een virusinfectie zowel
bewoners als medewerkers enorm kunnen raken. Daarnaast zijn de maatregelen van dien
aard (geweest) dat deze ook invloed kunnen hebben op kwaliteit van leven.
Het Infectie en Preventiebeleid van Noorderzorg staat centraal in de uitvoering van de
diverse taken van onze zorgmedewerkers en medewerkers van de ondersteunende
diensten. Het voorkomen en bestrijden van andere infectieziekten zoals Norovirus en
MRSA heeft in 2021 centraal gestaan. De Hygiëne en Infectiepreventie commissie (HIPcommissie) bespreekt op zeer regelmatige basis uitkomsten van bepaalde richtlijnen en
welke gevolgen dit heeft voor Noorderzorg. Samenwerking binnen dit terrein is
doorlopend van aard met de GGD- Groningen.
Naast deze samenwerking is in 2021 ook een samenwerking aangegaan met Prikpunt.
PrikPunt is het landelijke 24-uurs meld- en adviespunt van VaccinatieZorg voor prik-, snij-,
bijt-, spat- of krabaccidenten op het werk. Met PrikPunt zijn de (zorg)medewerkers
verzekerd van een professionele diagnose, advies, een snelle behandeling en zorgvuldige
nazorg bij een prikaccident en voldoet Noorderzorg ten aanzien van
prikaccidenten aan de eisen die de Arbowet hieraan stelt. In 2022 zal beleid rondom prik,
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bijt, krab en spat incidenten worden geharmoniseerd. Tevens zal Noorderzorg in 2022
beleid ontwikkelen in het aanbieden van de griepprik en vaccinatie tegen Hepatitis B voor
zorgmedewerkers.
Hygiënisch werken en infectiepreventie is hierbij essentieel. Noorderzorg heeft in 2020
een programma vastgesteld om de (hand)hygiëne en infectiepreventie continu onder de
aandacht te brengen bij de medewerkers. Dit programma zal ook centraal staan voor
2022 en de daarop volgende jaren.
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7 Leren en ontwikkelen

Noorderzorg is zeer actief in het werken aan leren en verbeteren van kwaliteit. Immers
de kwaliteit van zorg en dienstverlening heeft een positief effect op het welzijn van onze
bewoners. Juist omdat wij de bewoner centraal stellen, zetten wij stevig in op leren en
verbeteren.
7.1

Beschikbare kennisbronnen
Noorderzorg werkt met professionele standaarden en richtlijnen, enkele voorbeelden zijn
Verenso, Vilans en Zorg voor Beter. Hier is continu aandacht voor. Naast deze landelijke
data besteedt staf kwaliteit in samenwerking met het cluster Zorg en Welzijn aandacht
aan lokale data.

7.2

Ervaringen bewoners
De ervaringen van onze bewoners leveren Noorderzorg input op voor verbetering en
ontwikkeling van onze zorg en dienstverlening. In 2021 is hiermee een start gemaakt
door aan te sluiten bij het programma Thuis in het Verpleeghuis: Waardigheid en Trots
op Locatie (WOL). In 2022 zal dit WOL traject verder ingezet worden. Nadat het WOL
traject is afgesloten zal Noorderzorg haar ervaringen continu ophalen middels CareRate.
Vanuit de applicatie CareRate kan continu op teamniveau en locatieniveau ervaringen
van bewoners opgehaald worden op basis van een bepaald thema.
Naast deze ervaringen worden onze bewoners en hun naasten ook gevraagd jaarlijks een
waardering op Zorgkaart Nederland uit te brengen.
Tevens is in 2021 een cliënttevredenheid onderzoek (CTO) uitgevoerd onder de bewoners
met een WLZ indicatie. De uitkomsten hiervan zijn onlangs besproken met de
betreffende teams. Vanuit staf kwaliteit zijn enkele adviezen opgesteld en
verbeterpunten aangedragen.
Ambitie 2022
Doel: leren van ervaringen van bewoners en diens naasten op basis van het uitgevoerde
WOL traject, CareRate, CTO meting, en waarderingen op Zorgkaart Nederland.
Resultaat: verbeterpunten vanuit de ervaringen worden vertaald naar de werkvloer en
leveren een positieve verbetering op in de kwaliteit van zorg.
Effect: Noorderzorg is zich continu bewust van de tevredenheid van bewoners.

7.3

Leren van elkaar en in de praktijk
Leren is een doorlopend proces en vindt voor een groot deel plaats in de dagelijkse
praktijk. Bij Noorderzorg zorgen we op teamniveau, locatie niveau en organisatieniveau
ervoor dat er aandacht en ruimte is om te leren van elkaar. Enkele voorbeelden zijn het
constructief geven en ontvangen van feedback tijdens team overleggen en
multidisciplinaire overleggen, het voeren van een dialoog op basis van incidentmeldingen
en de nauwe betrokkenheid van zorgmedewerkers en medewerkers van de
ondersteunende diensten voor input voor het kwaliteitsplan en kwaliteitsverslag.
Daarnaast speelt de Cliëntenraad een grote rol. Zij pikken signalen uit de praktijk op en
kunnen samen met onze zorgmedewerkers, medewerkers ondersteunende diensten en
de stafafdelingen de verbinding leggen. Deze cyclische benadering zal ook in 2022
worden voortgezet.
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7.4

Leren van elkaar en Lerend Netwerk
Noorderzorg maakt sinds 2018 uit van het Lerend Netwerk met Zorggroep Meander en
de Leyhoeve Groningen. Op bestuurlijk niveau en vanuit stafafdeling kwaliteit hebben
meerdere bijeenkomsten plaatsgevonden. Inhoudelijk is gesproken over de diverse
maatregelen en hoe in te zetten op de maatregelen en sluiting van de locaties voor
bezoek. In 2021 is vanuit het Lerend Netwerk een audit gedaan op gebied van de WZD.
Daarnaast zijn diverse jaardocumenten (kwaliteitsplan en kwaliteitsverslag) besproken.
Doorontwikkeling van het Lerend Netwerk staat ook in 2022 centraal.

7.5

UNO UMCG
Noorderzorg participeert sinds 2019 in het Universitair Netwerk Ouderenzorg UMCG
(UNO UMCG). Deze deelname komt voort uit de behoefte om zorg te combineren met
wetenschappelijke kennis en bij te dragen aan kennisontwikkeling. Het UNO UMCG is een
netwerk van verschillende zorgorganisaties, het UNO UMCG Noord en Oost Nederland.
UNO UMCG kent vijf kennisthema’s: probleemgedrag, pijn, functioneren en welbevinden,
medicatieveiligheid, samenwerken in de 1e lijn en zorgethiek. Noorderzorg participeert in
het kennisthema zorgethiek. Het kennisthema zorgethiek ontwikkelt handvatten voor het
omgaan met morele dilemma’s rondom persoonsgerichte zorg. Naast deze thema’s
neemt Noorderzorg ook deel uit van het kennisthema familieparticipatie. In het najaar
van 2021 is een onderzoek gestart vanuit UNO UMCG met betrekking tot
familieparticipatie. Dit promotie onderzoek is geënt op de vraag welke
kwaliteitsverbetering er zou plaatsvinden wanneer je vanuit de zorg vaker afgaat op dat
wat de familie graag zou willen. Het doel is te komen tot een ontwikkelende toolkit welke
toegepast kan worden als bewezen communicatiemiddel naar de familie en
mantelzorgers van onze bewoners.

7.6

Waardigheid en Trots op Locatie (WOL)
In 2018 en 2019 hebben de Mieden en Hunsingoheerd ondersteuning gehad vanuit het
traject Waardigheid en Trots. Dit traject is met goed vervolg afgerond in 2019.
Waardigheid en Trots op Locatie is een vervolg op dit traject. Het is een
ondersteuningsprogramma vanuit Thuis in het Verpleeghuis. Eind 2021 is Noorderzorg
gestart met de zelfscan, welke de basis vormt in het samen bekijken en bespreken van
verbeterpunten voor onze bewoners en medewerkers. De uitwerking van de eventuele
verbeterpunten staan centraal in 2022.

7.7

Efficiënter werken met een dashboard
Het dashboard voor efficiënter werken met (zorginhoudelijke) informatie is Zorgmonitor.
Zorgmonitor genereert alle informatie uit ONS. Zorgmonitor is dan ook hét instrument
om te sturen op en te leren van de informatiestromen. In 2021 is gestart met inbedding
van het gebruik en toepassing van Zorgmonitor. In 2022 zal hier een vervolg op komen en
doorontwikkeling plaatsvinden.

7.8

KIK- V: efficiënter werken met data
KIK-V is een programma om te werken volgens het afsprakenset KIK-V. Het programma
KIK-V ondersteunt landelijke ketenpartners en zorgaanbieders bij de ontwikkeling van
een afsprakenset KIK- V. Onderdeel hiervan is een samenwerkingsstructuur waarbinnen
de ketenpartners afspraken ontwikkelen en vastleggen over de informatievoorziening.
Als eerste zal gestart worden met een zelfscan, waarna de uitkomsten van deze scan
bepalen welke route Noorderzorg zal nemen om het resultaat zo optimaal mogelijk aan
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te laten sluiten voor de administratieve lastenvermindering in de aanlevering van de
indicatoren.
Ambitie 2022
Doel: starten van de zelfscan voor beter inzicht in de huidige set van
informatievoorziening binnen Noorderzorg.
Resultaat: het stroomlijnen van de uitwisseling van kwaliteitsinformatie, betere
afstemming van nieuwe uitvragen en hergebruik van bestaande kwaliteitsgegevens.
Effect: administratieve lastenvermindering voor diverse (staf) afdelingen.
7.9

Reflectie, leren en ontwikkelen
Organisatie breed wordt op belangrijke thema’s scholing gegeven. In 2021 zijn de meeste
scholingen volgens de e-learning methodiek gegeven. Er is in het afgelopen jaar onder
andere scholing gegeven op het gebied van voorbehouden handelingen en mondzorg.
Tevens zijn diverse bijeenkomsten georganiseerd met de toetsers waarin zij feedback en
tips hebben gegeven om de kwaliteit van scholing te verbeteren. Ook hieruit blijkt dat
Noorderzorg lerend vermogen heeft. In 2022 zal een doorontwikkeling plaatsvinden op
het gebied van reflectie, leren en ontwikkelen op individueel niveau en teamniveau.
Hierbij valt te denken aan kennis over dementie en overige (psychiatrische)
ziektebeelden, onbegrepen gedrag, WZD en belevingsgerichte zorg.

7.10

Samenwerking deskundigheidsbevordering en kennisontwikkeling
Voor 2022 wordt in samenwerking met het behandelteam en stafafdeling Leren en
Ontwikkelen (L&O) een inhoudelijk plan opgesteld op het gebied van scholing,
deskundigheidsbevordering en kennisontwikkeling. Hier zullen verschillende leervormen
gekozen worden.

7.11

Ergo- coaches
De inzet van ergo coaches is steeds meer noodzakelijk. Zij kunnen de kennis, gericht op
veilig werken, vergroten van onze zorgmedewerkers. Zorgmedewerkers worden zich
daardoor nog meer bewust van de toepassing van goede (til)technieken. Het effect is dat
verzuim- gerelateerde klachten ten gevolge van fysieke klachten af zullen nemen. In 2021
is hiervoor de eerste aanzet gemaakt, voortzetting hiervan zal continu plaatsvinden.

7.12

Leercoaches
Binnen Noorderzorg kunnen medewerkers zich ontwikkelen door het volgen van
opleidingen, trainingen en workshop. We werken met interne praktijkopleiders en
werkbegeleiders en we delen kennis met elkaar. Naast deze werkvorm voor leren en
verbeteren wil Noorderzorg zich meer inzetten om bewustwording te creëren bij
medewerkers, waarbij ingezet wordt op eigen regie en persoonlijk eigenaarschap. Het
zijn belangrijke competenties die we graag zien bij medewerkers en die aansluiten bij het
stimuleren van de intrinsieke motivatie.
In 2021 is een start gemaakt met de inzet van leercoaches per business unit. Deze functie
is nieuw en heeft een belangrijke lijn in het veranderproces van de cultuur in de
organisatie. Want leren in de werksituatie begint als het aansluit bij de belevingswereld
van medewerkers. De medewerker kan alleen eigenaar worden van zijn eigen leerproces
als de medewerker voor ogen heeft wat hij/zij wil leren. Dit leren gebeurt vaak door
werksituaties om te zetten naar leersituaties. En daar ontstaat de verbinding naar de
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leercoaches. De leercoach houdt zich vooral bezig met houding en gedrag en de waarden
Ruimte, Respect en Passie. Ook de kwaliteitsverpleegkundigen hebben een belangrijke
rol in het leervermogen van de medewerkers. Waarbij de kwaliteitsverpleegkundigen de
verbinding heeft met de technische aspecten van het werk. Samen met de leercoaches
gaat Noorderzorg inzetten op een leerklimaat, voor het komende jaar en de jaren die
erop volgen.
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8 Leiderschap, governance en management

Het kwaliteitskader onderscheidt zes thema’s als het gaat om leiderschap, governance en
management, dit zijn: visie op zorg en sturen op kernwaarden, leiderschap en goed
bestuur, rol en positie interne toezichthouders, inzicht hebben, geven en verankeren van
medische, verpleegkundige en psychosociale expertise.
Noorderzorg heeft een eenhoofdige Raad van Bestuur (RvB) en een Raad van Toezicht
(RvT). De RvB ondersteunt en stimuleert het toepassen van het kwaliteitskader
verpleeghuiszorg en kwaliteitskader wijkverpleging. De RvB heeft naast deze rol ook een
faciliterende rol om te zorgen voor optimale randvoorwaarden en creëert daarnaast een
cultuur waarin onze medewerkers eigenaarschap tonen met gedragen visie op kwaliteit
samen met de zorgmedewerkers en ondersteunende (staf) afdelingen. De RvT ziet erop
toe dat dit verantwoord gebeurt.
De RvB is in 2021 gestart met het meelopen op locaties tijdens zorgmomenten. Zodoende
ontstaat verbinding en aansluiting met de zorg en dienstverlening van Noorderzorg. Het
meelopen en meekijken zal ook in 2022 worden voortgezet.
8.1

Visie op zorg en kernwaarden
Zoals in hoofdstuk 2 is beschreven richt Noorderzorg zich op bewoners en klanten die
kortdurend (kortdurend verblijf) of lange tijd verpleging (met of zonder behandeling),
verzorging, begeleiding en/ of ondersteuning nodig hebben. Vanuit de visie op zorg (zie
hoofdstuk 2) en de kernwaarden Ruimte, Respect en Passie bieden wij verschillende
vormen van wonen, welzijn/ tijdsbesteding, zorg en (huishoudelijke) ondersteuning.

8.2

Rol en positie interne organen en toezichthouders
Met ingang van 1 januari 2020 resulteerde de bestuurlijke fusie in de feitelijke start van
Stichting Noorderzorg. Dit betekent dat sinds die datum de onderscheidende stichtingen
en de daarbij horende organen als Raad van Toezicht, Ondernemingsraad (OR) en
(Centrale) Cliëntenraad (CCR) zijn opgegaan in nieuwe organen onder de vlag van
Noorderzorg.

8.2.a

Raad van Toezicht
De nieuwe Raad van Toezicht (RvT) werkt volgens de volgende reglementen en codes:
- Statuten Stichting Noorderzorg;
- Reglement Raad van Toezicht Noorderzorg;
- Toezichtskader Raad van Toezicht Noorderzorg;
- Governance Code Zorg 2017;
- Kader Goed Bestuur.
De RvB overlegt periodiek met de RvT, OR en CCR zowel in formele zin volgens een
daarvoor geldende jaarplanning, tevens wordt de agenda vooraf besproken met de
voorzitter. Daarnaast heeft de RvB in een aantal gevallen ook informeel overleg, zowel
met de voorzitter als wel met alle leden van de diverse gremia. Hiermee worden zowel de
RvT, OR en CCR op voorhand betrokken en kan hun input bijdragen aan een zorgvuldige
besluitvorming.
De focus in 2021 lag voornamelijk op het op koers komen. Het harmoniseren van beleid
na de fusie van beide stichtingen vergde een grote mate van inspanning. Daarnaast zijn
veranderingen in wet- en regelgeving van groot belang voor het leveren van kwalitatief
goede zorg en dienstverlening. Eén van de inspanningen voor 2022 is de verandering van
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de Wtzi naar de Wtza. Noorderzorg heeft een zorgvuldig traject uitgezet om te voldoen
aan alle eisen die hieraan gesteld zijn en deze ook besproken met de Raad van Toezicht.
8.2.b

Ondernemingsraad (OR)
De OR heeft in 2021 verkiezingen uitgeroepen en heeft inmiddels een nieuwe OR samen
kunnen stellen. De OR wordt bij haar taken ondersteunt door een ambtelijke secretaris.
De OR werkt volgens het wettelijke kader Wet op Ondernemingsraden (WOR).

8.2.c

Centrale Cliëntenraad
De structuur van de cliëntenraad van Noorderzorg bestaat uit lokale-cliëntenraden (LCR)
en een Centrale Cliëntenraad (CCR). De CCR bestaat uit de voorzitters van de lokalecliëntenraden en een onafhankelijke voorzitter. De CCR overlegt periodiek met de RvB en
werkt volgens het wettelijke kader Wet Medezeggenschap Cliënten Zorgsector (WMCZ)

8.3

Verankeren medische, verpleegkundige en psychosociale expertise (VAR)
De VAR/VVAR/PAR is een adviesorgaan van verpleegkundige en/of verzorgende
beroepsbeoefenaren (VAR) of een combinatie van professionals (PAR) voor de directie of
Raad van Bestuur (RvB) van een zorginstelling. Onderwerpen waar de VAR/PAR advies
over geeft, kunnen zowel door de VAR/PAR (of vanuit de achterban) als door de directie
of RvB worden voorgesteld.
Noorderzorg vindt het vormen van een VAR van zeer groot belang. Na de bestuurlijke
fusie is de wens uitgesproken om in 2021 een VAR te positioneren. De voorbereidingen
zijn gestart in 2021, de inbedding van een VAR of PAR zal in 2022 plaatsvinden.

8.4

Inzicht in bedrijfsprocessen
(kwartaal) Rapportages zijn van groot belang om informatie te geven over waar
Noorderzorg staat en vormt de basis voor analyses die door de daarvoor
verantwoordelijken worden opgesteld. In 2022 wil Noorderzorg komen tot een adequate
en periodieke set van rapportages. De ontwikkeling van deze rapportages zal door het
ManagementTeam (MT) worden uitgevoerd.
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9 Personeelssamenstelling (voldoende en vakbekwaam personeel)

In het kwaliteitskader worden drie thema’s onderscheiden als het gaat om
personeelssamenstelling, dit zijn: aandacht, aanwezigheid en toezicht, specifieke kennis,
vaardigheden en reflectie en leren en ontwikkelen.
9.1

Zorgmedewerkers
Binnen Noorderzorg wordt gewerkt met vaste teams binnen de units. Intramurale zorg
wordt geboden door verpleegkundigen, verzorgenden (IG), huiskamermedewerkers en
helpenden. Alle teams werken met een basisrooster, wanneer daarom gevraagd wordt
kan opgeschaald worden naar intensieve zorg. Bij het verhuisgesprek wordt een concept
zorgleefplan opgesteld, binnen zes weken na verhuizing is dat zorgleefplan beschreven
op alle gebieden en zijn de afspraken vastgelegd.
Noorderzorg maakt gebruik van de diensten van Multimaat, een externe maatschap die
de Specialist Ouderenzorg- arts en logopediste levert. Deze maatschap maakt onderdeel
uit van het team behandelaren die bestaat uit interne medewerkers met daarin aanwezig
een GZ psycholoog, ergotherapeut, fysiotherapeut en verpleegkundig specialist.

9.1.a

Kwaliteitsverbetering VIG- contactverantwoordelijken
In 2022 wil Noorderzorg inzetten op optimale kwaliteitsverbetering van de functie
VIG door middel van coaching en scholing zodat contactverantwoordelijken nog meer in
hun rol komen. Contactverantwoordelijken weten wat er van hen verwacht wordt en
voelen zich vertrouwd met hun rol en bijbehorende verantwoordelijkheden. Dit doet
Noorderzorg door de ‘good practices’ in kaart te brengen per locatie, het opzetten van
een buddysysteem (helpende koppelen aan een contactverantwoordelijke) en door
coaching van een kwaliteitsverpleegkundige.

9.1.b

Teamontwikkeling en samenwerken
In het kader van ‘Samen Doen’ en investeren in relaties willen we extra aandacht geven
aan teamontwikkeling. Dit vanuit het gedachtegoed van Positieve Gezondheid. In 2021
zijn we begonnen met een leergang leiderschap om de leiderschapsstijl te ontwikkelen
dat past bij Noorderzorg en deze visie. In 2022 wordt dit gecontinueerd en is er ook
aandacht voor de samenwerking met de adviseurs van de ondersteunende
diensten. Daarnaast willen we inzetten op teamontwikkeling en samenwerken binnen de
teams op de locaties waarbij ook aandacht is voor de cultuur. Deze ambitie is uitgewerkt
in het laatste hoofdstuk van dit kwaliteitsplan.

9.2

Medewerkers zijn gemotiveerd en weten wat ze doen
Team ontwikkeling en coaching voor de medewerkers zal in 2022 vorm krijgen. Hierbij
wordt extra ingezet op bewustwording. Voldoende en bekwaam personeel is hierbij
uitgangspunt. In 2022 gaat Noorderzorg inzetten op dementie en omgang met complex
gedrag van bewoners in samenwerking met de GVP’ers en Breincoaches.

9.3

RAAT (Regionale Aanpak Arbeidsmarkt Tekorten)
Noorderzorg participeert in RAAT. Binnen dit overlegvorm zijn vijf actielijnen uitgezet.
Actielijn 1: behoud, actielijn 2 en 3: anders leren in de VVT en aantrekken nieuwe
zorgprofessionals, actielijn 4: zorgtechnologie en actielijn 5: kennisdelen. Het doel is
tweeledig: de juiste zorgmedewerkers aantrekken en behouden en initiatieven
ontwikkelen voor opleiding en training voor omscholing van huidige zorgmedewerkers.
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9.4

Bevoegde en bekwame zorgmedewerkers
Om bevoegde en bekwame zorgmedewerkers in te kunnen zetten is een goede balans
nodig tussen jaarlijks terugkerende en specifieke klinische lessen. Samen met staf L&O
wordt bekeken hoe hieraan invulling gegeven wordt. Doel: onze zorgmedewerkers weten
wat hun kerntaken zijn en zijn zich bewust van de zorgvraag van de bewoner.

9.5

Woonassistenten
Woonassistenten zorgen voor het comfort van onze bewoners. Ze zijn de verbindende
schakel tussen onze bewoners en medewerkers die de directe zorg verlenen. De taken
van de woonassistenten zijn divers, van het opmaken van bedden, het verzorgen van het
ontbijt of het begeleiden van bewoners in de huiskamers.

9.6

Stageplaatsen
Noorderzorg biedt stageplaatsen aan voor zorgmedewerkers en welzijnsmedewerkers.
De stageplaatsen zijn MBO- breed inzetbaar en gericht op zorg en welzijn. Stageplaatsen
voor BOL en BBL worden geboden aan verpleegkundigen niveau 2 tot 4, op HBO- niveau
aan verpleegkundigen niveau 4 of 5.

9.7

Kennisvergroting: Expertisecentrum Eemsdelta
De samenwerking tussen organisaties wordt steeds meer gezocht en is ook echt
noodzakelijk. Zorgorganisaties De Hoven, Zonnehuisgroep Noord en Lentis hebben de
handen in elkaar geslagen om te komen tot een expertisecentrum waar kennis en kunde
wordt verzameld en gedeeld. Noorderzorg is gevraagd om hier een rol in te spelen.
Noorderzorg zal participeren in drie themagroepen:
- Anders organiseren;
- E- Health en domotica;
- Arbeidsmarkt.

9.8

Medewerker tevredenheidsonderzoek
In het tweede kwartaal van 2022 zal er een medewerker tevredenheidsonderzoek (MTO)
worden uitgevoerd door een extern bureau. Het doel is om te bepalen of de
verbeterpunten die naar aanleiding van het laatste MTO voldoende zijn ingebed binnen
de organisatie. Daarnaast is dit onderzoek bij uitstek hét instrument om inzicht te krijgen
in de tevredenheid, betrokkenheid en bevlogenheid van onze medewerkers.

9.9

Inwerkprogramma voor nieuwe medewerkers
Een goede kennismaking met Noorderzorg is een belangrijk eerste stap in het binden en
boeien van nieuwe medewerkers. In Q2 2022 is één inwerkprogramma vastgesteld met
passende modules voor alle medewerkers.
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10 Hulpbronnen, omgeving en context

Het kwaliteitskader onderscheidt de volgende thema’s als het gaat om het gebruik van
informatie: verzamelen en delen van informatie primair voor samen leren en verbeteren,
benutten en optimaliseren van bestaande administratiesystemen en openbaarheid en
transparantie. Binnen het onderdeel hulpbronnen worden de volgende thema’s
benoemd: de gebouwde omgeving, technologische hulpbronnen, materialen en
hulpmiddelen, facilitaire zaken, financiën en administratieve organisatie en
samenwerkingsovereenkomsten met andere zorginstellingen.
10.1

Locatie en woonomgeving: nieuwe woonconcepten
Noorderzorg is actief in samenwerking met externe organisaties en ontwikkeling van
nieuwe woonconcepten. In Delfzijl wordt actief geparticipeerd in ‘wonen met een plus’ in
samenwerking met woningcorporatie Acantus, de Centrumplannen. In de regio Uithuizen
wordt samen met Cosis, Lentis en Woonzorg Nederland, vanuit het Groninger
Zorgakkoord (GZA), zal een het gezondheidsplein in relatie tot de Mieden worden
ingezet. Daarnaast zal de verstevigingsopdracht voor Hunsingoheerd plaatsvinden. In
2022 worden deze projecten en woonconcepten verder uitgewerkt, dan wel ingezet in
samenwerking met medewerkers en externe partijen.

10.2

Technologische hulpbronnen
Noorderzorg is actief op het gebied van innovatie en ontwikkeling. In 2022 wordt de
ingezette ontwikkeling van E-Health, domotica en zorgtechnologie verder uitgewerkt en
ingezet. Dit gaat in samenwerking RAAT, verschillende onderwijsinstellingen, het
Expertisecentrum Eemsdelta, en mogelijk andere samenwerkende zorgorganisaties. In
2021 is een plan opgesteld om ervoor te zorgen dat de zorgtechnologie ook in 2022 het
gewenste resultaat gaat opleveren.

10.3

Medido
Medido is een apparaatje (medicijndispenser) waardoor bewoners op tijd hun medicijnen
innemen, Medido wordt veel toegepast binnen de thuiszorg. Het medicijn dispenser
zorgt ervoor dat de bewoner de juiste dosis en samenstelling van de medicatie inneemt.
In 2022 wil Noorderzorg dit hulpmiddel gaan introduceren binnen de wijkverpleging.

10.4

Telefonische bereikbaarheid
In 2021 is Noorderzorg gestart om de telefonische bereikbaarheid te verhogen voor
externe klanten, ook na kantoortijden. In 2022 zal dit doorontwikkeld worden.

10.5

Moderne werkplek
De moderne werkplek is een nieuwe vorm van ICT- infrastructuur. Het is de werkplek
waar elke medewerker zijn of haar werkdag mee start. Vanuit een veilige omgeving
samenwerken waarbij alle informatie elk moment van de dag up to date is. In 2021 is
Noorderzorg gestart met implementatie van de moderne werkplek voor een pilotgroep.
In 2022 zal de uitrol plaatsvinden voor de zorgmedewerkers op basis van de ervaringen
vanuit de pilot.
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11 Informatiebronnen

Noorderzorg streeft naar goede inzet van haar zorgmedewerkers, mede door goed in te
zetten op ervaringen van klant en hun naasten. Ook is er aandacht voor de
woonomgeving van klant en het gebruik van technologische informatiebronnen.
11.1

Clientervaringen (ZorgkaartNederland)
Elke verpleeghuisorganisatie dient in het kader van onderlinge landelijke
vergelijkbaarheid ten minste één maal per jaar de totaal score van ZorgkaartNederland
aan te leveren. Noorderzorg wil in 2022 inzetten op meer waarderingen op
ZorgkaartNederland en minimaal een gemiddelde waardering van 8.0 als maatstaaf
hanteren.

11.2

CarenZorgt
CarenZorgt ondersteunt de zorgmedewerkers. Binnen de applicatie kunnen gebruikers
gebruikmaken van enkele tools, onder andere als communicatiemiddel, inzage of
plannen van zorgafspraken en inzage in de zorgdossiers. In 2022 wil Noorderzorg inzetten
op meer gebruik van CarenZorgt door bewoners en diens naaste. Periodiek wordt de
status ten aanzien van de actieve gebruikers van CarenZorgt per locatie gemonitord. De
minimale score voor de intramurale setting is 75% en voor de extramurale setting op 60%
vastgesteld.

11.3

Technologie
Binnen van Julsingha wordt gebruik gemaakt van een Cradel. Deze boomstam wordt
ingezet bij ouderen met dementie. Ook wordt in van Julsingha wordt gebruik gemaakt
van een tovertafel. Deze tafel biedt digitale spellen aan voor de bewoners. Tevens
beschikt van Julsingha over de Quick. De Quick is een projector die via dia’s bewoners
een andere omgeving laat beleven.

11.4

CareRate
CareRate is een verbeterplatform waar locaties samenwerken in het doorlopend
verbeteren. Het platform is een instrument om de verbetercyclus rond te maken. Dit met
behulp van de PDCA cyclus van Deming, aangevuld met de Share. Het doorlopend
verbeteren is breed, het betreft namelijk alle facetten binnen de organisatie.
Het doel van dit instrument is het doorlopend toetsen van de tevredenheid van
bewoners, medewerkers en vrijwilligers. De informatie wordt verzameld middels een
applicatie die voor elke doelgroep te gebruiken is. Daarnaast is het mogelijk om de
vragenlijsten aan te passen aan de doelgroep, zowel op inhoud als op proces van het
opvragen van de tevredenheid. De uitvraag kan continu plaatsvinden of periodiek.
Doordat CareRate op individueel en op teamniveau ingezet kan worden ontstaat de
verbinding tussen de tevredenheid van de bewoner ten opzichte van de persoonsgerichte
zorg en ondersteuning die de teams bieden. Noorderzorg gaat CareRate implementeren
wanneer het WOL traject is afgerond.
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12 Kwaliteitskader wijkverpleging

Wijkverpleging wordt in het kwaliteitskader omschreven als een team van
verpleegkundigen, verzorgenden en helpenden plus dat zich richt op individuele
verpleging en verzorging, maar ook op gezondheidsbevordering in de brede zin in het
werkgebied waar het team actief is. Bij wijkverpleging staat een vertrouwde,
gelijkwaardige relatie met de klant centraal. Het kwaliteitskader wijkverpleging is van
toepassing voor alle wijkteams die gericht zijn op gezondheidsbevordering of behoud van
functioneren aan thuiswonende burgers van 0 tot palliatie.
Noorderzorg Thuis verleent de wijkverpleging met twee teams. Eén in Delfzijl en één in
Uithuizen. Noorderzorg Thuis werkt vanuit de visie Positieve Gezondheid, daarnaast
werkt Noorderzorg Thuis volledig vanuit de visie van het kwaliteitskader wijkverpleging.
12.1

Doorontwikkeling Noorderzorg Thuis
Onderdeel van het verder door ontwikkelen van wonen met een plus is het onderzoeken
hoe we de thuiszorg in de wijk willen organiseren. In 2022 zullen hiervoor een
drietal scenario's worden ontwikkeld. Er zijn verschillende scenario’s mogelijk. Op basis
van de scenario’s zal er een advies worden opgesteld inclusief een plan van aanpak.
Ambitie 2022
Doel: uitwerking van de meest haalbare scenario voor thuiszorg in de wijk, afgerond in
Q1 2022.
Resultaat: realisatie van een financieel gezond en rendabele thuiszorg voor Noorderzorg.
Effect: voldoen aan de urennormering op basis van de gemaakte afspraken met
verzekeraars en daarnaast een duidelijke positionering van Noorderzorg als Thuiszorg
organisatie.

12.2

Samenwerking met interne projectgroepen
In de loop van 2021 is binnen Noorderzorg Thuis gekozen om de uitwerking van het
reisplan 2021 met interne projectgroepen op te pakken. De resultaten zijn goed, door
intensiever samen te werken kan er in korte tijd meer opgepakt worden. Daarnaast leert
de ervaring dat er kwalitatief beter samengewerkt wordt. Mede vanwege deze ervaring
zal dit worden voortgezet in 2022.

12.3

Leidraad herkenbare en aanspreekbare wijkverpleging
De leidraad herkenbare en aanspreekbare wijkverpleging beschrijft wat aanbieders van
wijkverpleging samen met zorgverzekeraars vanaf 1 januari 2021 in gang moeten zetten
om te komen tot betere samenwerking in de wijkverpleging. De wijze waarop invulling
gegeven wordt hangt af van de regio en wijk. Binnen de kaders van de leidraad heeft de
wijk alle ruimte om zelf de eigen invulling en uitvoering van de teams wijkverpleging te
bepalen. In 2021 zijn hiervoor stappen gezet, dit zal worden voortgezet in 2022.

12.4

Positieve Gezondheid in OMAHA
Noorderzorg Thuis werkt en denkt vanuit de zes pijlers van Positieve Gezondheid. Om dit
nog beter te integreren in ons werken zal in 2022 gekeken worden of de module
Positieve Gezondheid kan worden aangeschaft.
Ambitie 2022
Doel: aanschaffen van de module Positieve Gezondheid voor het OMAHA.
Resultaat: doelen zijn goed geformuleerd en opgesteld op de gebieden wonen, welzijn en
zorg.
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Effect: het werken vanuit de gedachte van Positieve Gezondheid is terug te zien in
houding en gedrag van zorgmedewerkers, bewoners en diens mantelzorgers en
familieleden.
12.5

Contactverantwoordelijk en coördinerende wijkverpleegkundigen
In 2021 is een start gemaakt in de beschrijving van de taken en verantwoordelijkheden
van de contactverantwoordelijke en coördinerende wijkverpleegkundige. Er is onder
andere ingezet op coaching van en met elkaar. Dit zal worden doorontwikkeld in 2022.

12.6

Deskundigheidsbevordering
Noorderzorg Thuis investeert in deskundigheidsbevordering voor haar zorgmedewerkers.
De teams zijn continue geschoold op thema’s als dementie, borderline, diabetes en
Parkinson. In 2022 zal een verdere verbreding van kennis van ziektebeelden, het Leer
Managementsysteem en verpleegtechnische vaardigheden ingezet worden.

12.7

Positionering kortdurende zorg
De afdeling voor kortdurende zorg (ELV) binnen het van Julsingha heeft 10
appartementen, waarvan drie bestemd zijn voor overbruggingszorg. Er wordt ELV hoog
en laag geboden. Binnen Noorderzorg krijgen we steeds meer te maken met bewoners
die verschijnselen van dementie (gaan) vertonen. Dit vraagt een specifiekere vorm van
ondersteuning. In 2022 zal nader onderzoek plaatsvinden om te kijken of er een
mogelijkheid bestaat om de afdeling te verhuizen naar de begane grond.

12.8

Doorontwikkeling Casemanagement dementie
In 2021 zijn de eerste stappen gemaakt in het leggen van een goede basis met betrekking
tot de uitvoering van Casemanagement dementie. Eén van de thema’s was een optimale
samenwerking creëren tussen de GVP’er en Breincoach. In 2022 zal dit, naast een goede
positionering, verder ontwikkeld worden.
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13 Locatie Hunsingoheerd

Hunsingoheerd is een wonen met een plus locatie in Uithuizen, waar zorg en
dienstverlening van Noorderzorg in de buurt is. Er zijn zorgappartementen en
aanleunwoningen voor zelfstandig wonen met thuiszorg en huishoudelijk ondersteuning
vanuit de WMO met Noorderzorg Diensten Thuis BV. Ook bestaan een aantal kortdurend
verblijf appartementen voor onder andere eerstelijnsverblijf. Eerstelijnsverblijf kan
worden ingezet na revalidatie van een operatie. Tevens wordt tijdsbesteding aangeboden
binnen locatie Hunsingoheerd.
13.1

Nieuw woonconcept Hunsingoheerd
Hunsingoheerd gaat in het jaar 2022 een grote uitdaging aan. Hunsingoheerd zal in 2022
worden versterkt of verbouwd, dit in het kader van de aardbevingsproblematiek. In 2021
is Noorderzorg gestart met het vormgeven van een visie op wonen met een plus. De
eerste schetsen voor de visie zijn inmiddels bekend.
Ambitie 2022
Doel: de versterking dan wel verbouwing van Hunsingoheerd krijgt vorm en inhoud op
basis van het nieuwe woonconcept. De visievorming is afgerond in Q4 2021.
Resultaat: zelfstandig wonen (ZVW zorg) is een meerwaarde voor de (toekomstige)
bewoners/klanten en medewerkers van Noorderzorg.
Effect: bewoners/ klanten van Noorderzorg kunnen langer op locatie Hunsingoheerd
verblijven, alle zorg en dienstverlening is geclusterd. Mantelzorgers en naasten van
bewoners/ klanten ervaren een warme overdracht wanneer de zorg zwaarder wordt.

13.2

Eigenaarschap
Het in de kracht zetten van onze medewerkers heeft een positief effect op de zorg en
dienstverlening. Locatie Hunsingoheerd zal dit thema, die in 2021 is gestart, door
ontwikkelen in 2022. Zorgmedewerkers weten waar de verantwoordelijkheden liggen ten
aanzien van de contactverantwoordelijken. Daarnaast beschikken zorgmedewerkers over
een professionele attitude, kennis en vaardigheden en delen deze met elkaar om te
komen tot optimale samenwerking. Het effect is dat medewerkers op teamniveau en op
individueel niveau met elkaar samenwerken.

13.3

Technologie en innovatie
In 2022 wordt de ingezette ontwikkeling van E- Health, domotica en zorgtechnologie
verder uitgewerkt en ingezet. Dit gaat in samenwerking met interne belanghebbenden en
extern vanuit onder andere RAAT, onderwijsinstellingen, het Expertisecentrum Eemsdelta
en samenwerking met andere zorgorganisaties. Enkele voorbeelden zijn de inzet van
technologische hulpmiddelen (Medido, aankleedhulpen) optimalisering van de
doelmatigheid in de zorg, het versterken van de visie op aandachtsvelders middels een
veiligheidscommissie, en het optimaliseren van het proces van indicatiestelling.

13.4

Visie op productiviteit
Door de plafondnormering van de zorgverzekeraars is ook Hunsingoheerd genoodzaakt
om een minimale productiviteit vast te stellen. Om een goede basis te kunnen leggen in
de zorgverlening naar onze klanten zal in 2022 een doelstelling van productiviteit worden
vastgesteld. Daarnaast zal onderzocht worden hoe de inzet van nachtdiensten
vormgegeven gaat worden in de toekomst, daarin zal een samenwerking met een
externe zorgaanbieder niet uitgesloten worden.
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14 WMO huishoudelijke ondersteuning

Noorderzorg Diensten Thuis BV is een dochteronderneming van Noorderzorg.
Klanten van Noorderzorg Diensten Thuis BV ontvangen huishoudelijke ondersteuning
welke door de WMO van de gemeenten het Hogeland en Eemsdelta geïndiceerd wordt.
14.1

Visie op concentratie van het werkgebied
Op dit moment is het werkgebied van Noorderzorg Diensten Thuis BV de gemeenten het
Hogeland en Eemsdelta, waarbij de gegunde aanbesteding in 2021 voor de komende
jaren ruimte geeft om de diensten van Noorderzorg Diensten Thuis BV volledig in te
kunnen zetten. Zoals eerder aangegeven in dit kwaliteitsplan is een strategische keuze
gemaakt om de wijkverpleging vanuit Noorderzorg Thuis te concentreren in de
gebouwen en op de terreinen waar Noorderzorg haar zorg en dienstverlening aanbiedt.
Deze strategische keuze heeft ook effect op het werkgebied van Noorderzorg Diensten
Thuis BV. Het effect zal voornamelijk leiden tot optimale verbetering van kwaliteit van
diensten door de kleinschaligheid, beter match tussen klant en medewerkers en optimale
samenwerking met medewerkers binnen de locaties van Noorderzorg.
Ambitie 2022
Doel: visievorming op het werkgebied van Noorderzorg Diensten Thuis BV geeft ruimte
voor verbetering van de dienstverlening aan onze klanten.
Resultaat: er zijn afspraken gemaakt met gemeenten op basis van de visievorming, er is
duidelijkheid gecreëerd voor de klanten en medewerkers in welke vorm Noorderzorg
Diensten Thuis BV in de toekomst verder gaat en er is duidelijkheid over de financiële
consequenties.
Effect: de instroom en doorstroom van medewerker geeft ruimte in de zorg en
dienstverlening van Noorderzorg, daarnaast ontstaat er mogelijk ruimte om grotere
contracten aan te bieden aan medewerkers door samen te werken met Wonen en
Services. Daarnaast zal optimale samenwerking gecreëerd worden wat de kwaliteit van
dienstverlening zal verhogen.

14.2

Gemotiveerde medewerkers
Noorderzorg Diensten Thuis BV zet continu in op gemotiveerde medewerkers. Door de
verhoogde werkdruk zal in 2022 hier extra aandacht voor zijn. Onder andere door in te
zetten op optimale werving van medewerkers voor vakantieperiodes dan wel als vast,
inzetten van studenten op de zaterdagen, en te kijken of een vergoeding plaats kan
vinden op basis van de zware beroepen vergoeding.

14.3

Scholing medewerkers
Gemotiveerde medewerkers hangt niet alleen af van voldoende personeel. Noorderzorg
Diensten Thuis BV zal ook in 2022 inzetten op voldoende bekwaamheid van
medewerkers. Hierbij valt te denken aan het aanbieden van scholing middels e- learning
op het gebied van ergonomisch en hygiënisch werken. Door in te zetten op
kennisvergroting kunnen medewerkers van Noorderzorg Diensten Thuis BV optimaler
schoonmaken, met de juiste middelen en materialen en binnen de grenzen van de ARBO
wetgeving.
Daarnaast zal ingezet worden op scholing rondom dementie. Dit zal plaatsvinden middels
het aanbieden van e- learning modules als ook het volgen van een klinische les dementie.
Door de kennis te vergroten op het gebied van dementie en onbegrepen gedrag, kunnen
de huishoudelijke medewerkers beter inspelen op bepaalde situaties tijdens hun
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werkzaamheden. Daarnaast kunnen ze op basis van hun kennis en kunde ervaring
uitwisselen en vragen stellen. Het doel is om de scholingen afgerond te hebben in Q3
2022.
14.4

Duurzame inzetbare medewerkers
Vitaliteit van medewerkers is van belang om duurzame inzetbaarheid te garanderen. Ook
Noorderzorg Diensten Thuis BV werkt met de zes pijlers van Positieve Gezondheid. Deze
zes pijlers komen overeen met de visie op vitaliteit van medewerkers. Een gezonde
geestelijke en lichamelijke gesteldheid van een medewerker leid tot energie waarbij
beide factoren in balans zijn.
In 2022 wordt hier specifiek op ingezet, en dan in samenwerking met de nieuwe
Arbodienst van Noorderzorg. Het uiteindelijke doel is om ziekteverzuim te voorkomen en
te verlagen met 1% ten opzichten van het huidige ziekteverzuim. Coaching op
ziekteverzuim en aandacht voor ziekteverzuim moet er uiteindelijk toe leiden dat de
medewerkers niet uitvallen en zich betrokken voelen bij de uitvoering van het werk in
relatie tot de klant.

14.5

Medewerker tevredenheidsonderzoek
In 2018 is een medewerker tevredenheidsonderzoek (MTO) uitgevoerd door een externe
partij. In 2022 zal een nieuwe MTO uitgevoerd worden. In het voorjaar van 2022 zullen
de thema’s bepaald worden voor het MTO. De uitkomsten van het MTO zal duidelijkheid
geven in wat er speelt bij onze medewerkers en waar de behoeftes liggen van de
medewerker. Zodoende kan Noorderzorg en Noorderzorg Diensten Thuis BV inspelen op
de motivatie van haar medewerkers.

14.6

Klant tevredenheidsonderzoek
Vanaf 2022 zal Noorderzorg Diensten Thuis BV starten met het uitzetten van periodieke
onderzoek naar de tevredenheid van de klanten. Tijdens de huishoudelijke werkzaam, na
verloop van zes weken en bij opzegging van de huishoudelijke ondersteuning zal door
middel van zes vragen opgehaald worden hoe tevreden onze klanten zijn. Het resultaat is
dat Noorderzorg Diensten Thuis BV in kan zetten op kwaliteitsverbetering van de
dienstverlening. Het effect is dat er meer zicht is op de tevredenheid van klanten. Klanten
voelen zich gehoord en gezien en Thuis.
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15 Ontwikkelingsplannen Noorderzorg

Het kwaliteitskader Verpleeghuiszorg is vernieuwd in 2021. Een van de aanpassingen in
het nieuwe kwaliteitskader is het opnemen van een ontwikkelingsplan in plaats van een
verbeterparagraaf. De inhoud blijft hetzelfde, de vorm en naams- aanduiding is
aangepast.
In dit hoofdstuk worden de organisatie brede ontwikkelingen en de locatie gebonden
ontwikkelingen voor 2022 beschreven. Daarnaast zal een korte uitwerking worden
opgesomd van de interne en externe belanghebbenden, en welke periodieke evaluaties
van toepassing zijn en met wie. Daarnaast zal als resultaat weergegeven worden hoe de
betreffende ontwikkeling terugvloeit in de organisatie (het effect).
15.1

15.1.a

Organisatie brede ontwikkelen
In 2022 zal op organisatorisch niveau een aantal ontwikkelingen plaatsvinden. In de
eerste plaats op het gebied van formaties. De formaties binnen Noorderzorg zijn
historisch opgebouwd en hebben in de loop van de tijd geen echte wijzigingen
doorgemaakt. Ook maakt dat de arbeidsmarktkrapte van ons vraagt om innovatief te zijn
en de huidige werkwijze goed onder de loep te nemen. Tevens zijn er nog grote
verschillen tussen de diverse locaties en business units.
Standaardiseren van formaties
In 2021 is Noorderzorg gestart met het vaststellen van parameters op de formaties. Dit
proces is ingewikkeld en vraagt de nodige afstemming met de (locatie)managers. Hierbij
wordt onderzocht wat de huidige stand van zaken is om vervolgens te komen tot enkele
standaarden. Na dit proces zal gestart worden met het vaststellen van de wijze waarop
deze standaarden toegepast gaan worden binnen Noorderzorg.
Ambitie 2022
Doel: standaardiseren van formaties binnen de betreffende business units.
Resultaat: de constructies voor een flex- pool als ook een planbureau zijn ontworpen en
worden ingebed per 1 januari 2023.
Effect: efficiëntere en effectievere bedrijfsvoering in de formaties van de business units.
Interne belanghebbenden: (locatie)managers, P&O en financiën.
Externe belanghebbenden: niet van toepassing.
Periodieke evaluaties: maandelijks in samenwerking met de interne belanghebbenden.

15.1.b

Bezettingsgraad in dag- en avonddiensten
De diverse (zorg- gerelateerde) werkzaamheden in de dag- en avonddiensten zijn
verschillend wat resulteert in een diversiteit van bezetting. In 2021 zijn hiervoor
normafspraken gemaakt. Het resultaat van deze normafspraak is dat binnen de
verpleeghuiszorg voor de dagdiensten één medewerker op zes appartementen
afgesproken is en voor de avonddiensten één medewerker op 10 appartementen. Dit is
van toepassing op de momenten wanneer de meeste zorg wordt gevraagd.
Ambitie 2022
Doel: concrete uitwerking van de normafspraak verpleeghuiszorg.
Resultaat: een vastgestelde formatie per business unit waarbij rekening wordt gehouden
met de diversiteit van werkzaamheden.
Effect: de zorg is afgestemd op de personele bezetting per business unit.
Interne belanghebbenden: financiën.
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Externe belanghebbenden: niet van toepassing.
Periodieke evaluaties: vaststelling uitvoerbaarheid in Q3 2022.
15.1.c

Planbureau
Uit diverse overleggen en ervaringen is gebleken dat diversiteit bestaat tussen de
business units ten aanzien van het roosteren van zorgmedewerkers maar ook
onvoldoende gebruik wordt gemaakt van elkaars (over)capaciteit.
Ambitie 2022
Doel: vaststellen kaders voor een operationeel planbureau.
Resultaat: planbureau is operationeel vanaf Q3 2022.
Effect: verbinding creëren in het gebruik van de (over)capaciteit binnen de betreffende
business units.
Interne belanghebbenden: zorgmedewerkers, (locatie)managers en financiën.
Externe belanghebbenden: niet van toepassing.
Periodieke evaluaties: maandelijks in samenwerking met de interne belanghebbenden.

15.2

15.2.a

Locatie de Mieden
Locatie de Mieden heeft in 2021 vooral in het teken van Corona gestaan. Dat houdt in dat
alles in het werk is gesteld om het Covid- 19 virus buiten de deur te houden. Dit had
echter wel een effect op het welzijn van onze bewoners. Zorg- en welzijnsmedewerkers
hebben alles in het werk gesteld om bewoners extra zorg te verlenen en klanten welzijnsactiviteiten aan te bieden. Ook de lokale Cliëntenraad van de Mieden heeft zich ingezet
om er voor de bewoners te zijn. Medewerkers hebben alles in het werk gesteld om de
bewoners de juiste zorg te bieden, echter bleven activiteiten en scholingen achter. 2022
zal dan ook in het teken staan van welzijn voor bewoners en medewerkers.
Welzijn en zinvolle tijdsbesteding
In 2022 zal ingezet worden op het creëren van een extra ontmoetingsplaats voor
bewoners en klanten.
Ambitie 2022
Doel: alle bewoners en klanten ervaren hun dag als zinvol en kunnen zeven dagen per
week elkaar ontmoeten met een gastvrije ontvangst en divers aanbod in tijdsbesteding.
Resultaat: bewoners en klanten zijn tevreden over de welzijns- activiteiten van de
Mieden en medewerkers ervaren minder werkdruk en meer tijd voor de bewoners en
klanten.
Effect: klanttevredenheid en medewerker tevredenheid is verhoogd.
Interne belanghebbenden: bewoners en klanten en zorgmedewerkers.
Externe belanghebbenden: niet van toepassing.
Periodieke evaluaties: halfjaarlijks met de bewoners en klanten en periodiek vindt
uitvraag plaats middels CareRate. Daarnaast zullen periodieke evaluaties plaatsvinden
met zorgmedewerkers middels teamoverleggen.

15.2.b

Versterkingsopdracht de Mieden
Noorderzorg heeft in 2021 te maken met diverse vastgoed ontwikkelingen en de daarbij
behorende keuzes. Eind 2021 zal daarbij een definitieve keuze worden gemaakt met
betrekking tot de versterkingsopdracht van de Mieden.
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Ambitie 2022
Doel: Q4 2021 is duidelijkheid gecreëerd voor medewerkers en bewoners van de Mieden
in de keuze rondom de versterkingsopdracht van de Mieden.
Resultaat: vaststelling van het onderdeel versterkingsopdracht de Mieden middels een
strategisch huisvestingsplan.
Effect: medewerkers en bewoners en klanten zijn tevreden over de toekomstige
huisvesting van de Mieden.
Interne belanghebbenden: cluster Zorg en Welzijn, Cluster W&S, financiën, programma
manager vastgoed, MT en bestuurder Noorderzorg, Cliëntenraad, Ondernemingsraad en
Raad van Toezicht.
Externe belanghebbenden: Zorgkantoor Menzis, gemeente het Hogeland en andere
ketenpartners.
Periodieke evaluaties: vanuit de diverse huisvestingswerkgroepen zal continu de
aandacht liggen op evaluaties van hetgeen wat besloten is.
15.2.c

Dagvers koken
Zinvolle tijdsbesteding voor bewoners en klanten zal tevens aandacht krijgen middels
dagvers koken op de huiskamers.
Ambitie 2022
Doel: In Q3 2022 wordt twee maal per week dagvers gekookt op de huiskamers door
bewoners en klanten, medewerkers en vrijwilligers van de Mieden.
Resultaat: bewoners en klanten zijn tevreden over de kook activiteiten die geboden
worden op de huiskamers.
Effect: optimale verbinding door persoonsgerichte zorg en welzijn voor de bewoners en
klanten.
Interne belanghebbenden: bewoners en klanten, zorgmedewerkers en vrijwilligers,
cluster W&S, locatiemanager, manager Welzijn, financiën.
Externe belanghebbenden: Huuskens (leverancier dagverse producten).
Periodieke evaluaties: evaluaties vinden plaats met de interne en externe
belanghebbenden. De evaluaties zullen fluctueren van wekelijkse evaluaties, tot
halfjaarlijkse evaluaties.

15.2.d

Wonen met een Plus
In 2021 zijn we gestart met de verdere visieontwikkeling rondom Wonen met een Plus. In
2022 wordt dit proces afgerond. Bij deze visieontwikkeling kijken we naar wat passend is
voor de locatie. Voor De Mieden betekent dit dat we in 2022 voor
de aanleunwoningen VPT gaan invoeren. Dit is ingegeven vanuit de onduidelijkheid van
de dienstverlening die nu bestaat tussen verpleeghuiszorg en zorg vanuit de
wijkverpleging.

15.3

Locatie van Julsingha
Binnen Noorderzorg is er verschil in de wijze waarop indicaties aangevraagd worden. Dit
zal in 2022 geharmoniseerd worden, waarbij het uitgangspunt is dat indicaties tijdig
aangevraagd worden en voorzien zijn van volledige informatie, zodat de kans op afwijzing
nagenoeg nihil is.
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15.3.a

Kortdurende zorg afdeling wordt PG afdeling
Binnen Noorderzorg krijgen we steeds meer te maken met bewoners die verschijnselen
van dementie (gaan) vertonen. Dit vraagt een specifiekere vorm van persoonsgerichte
zorg en ondersteuning. Tot 2019 had van Julsingha drie etages hiervoor ingericht. Eén
van deze etages is daarna ingericht voor kortdurende zorg. Een heroverweging lijkt
daarom op zijn plaats.
Ambitie 2022
Doel: start van het onderzoek naar 10 extra woonplekken voor bewoners met dementie
binnen van Julsingha, afgerond in Q2 2022.
Resultaat: uitkomsten van het onderzoek bepalen de richting.
Effect: bewoners met dementie kunnen (blijven) wonen in van Julsingha.
Interne belanghebbenden: medewerkers, locatiemanagers, kwaliteit, financiën.
Externe belanghebbenden: Zorgkantoor Menzis.
Periodieke evaluatie: maandelijkse evaluaties worden gestart tot aan de oplevering van
de uitkomsten van het onderzoek.

15.3.b

Onderzoek naar positionering kortdurende zorg
Voor van Julsingha wordt in 2022 gekeken welke aanpassingen wenselijk en noodzakelijk
zijn om PG zorg te kunnen blijven geven en daarnaast kortdurende zorg te kunnen
borgen. Verschillende opties zijn mogelijk en dienen uitgezocht te worden.
Ambitie 2022
Doel: onderzoek naar de aanpassing van afdeling Meerpaal naar kortdurende zorg is
afgerond in Q2 2022.
Resultaat: herinrichtingsplan voor de bewonersgroepen van Julsingha voor zes
appartementen is vastgesteld
Effect: bewoners ervaren de juiste zorg op de juiste plek en zijn tevreden over het
zorgaanbod van Noorderzorg.
Interne belanghebbenden: personeel, kwaliteit, financiën.
Externe belanghebbenden: Zorgkantoor Menzis.
Periodieke evaluaties: toetsing van het proces en projectplan vindt plaats binnen de
werkgroepen.

15.3.c

Haalbaarheid palliatieve zorgvleugel van Julsingha
Noorderzorg wil zich de komende jaren gaan onderscheiden ten opzichte van collega
instellingen door in te zetten op palliatieve zorg. In 2022 wil Noorderzorg onderzoek
doen in welke vorm en op welke wijze dit geboden kan worden.
Ambitie 2022
Doel: onderzoek naar de mogelijkheden om een palliatieve zorgvleugel te realiseren in
van Julsingha.
Resultaat: kwalitatieve inbedding kwaliteitskader palliatief terminale zorg, afgerond Q4
2022.

Effect: het streven is een volwaardige plek te realiseren waar een bewoner (wellicht
ELV hoog palliatief) samen met zijn familie kan samenzijn en verblijven, waar men 24/7

met elkaar de dag kan doorbrengen en waar met volwaardig en in rust kan sterven. Wij
verwachten ons hiermee te kunnen onderscheiden, zowel als interessante werkgever in
de omgeving alsmede als zorgaanbieder op het gebied van palliatieve zorg.
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Interne belanghebbenden: kwaliteit, financiën, cluster W&S en locatiemanagers.
Externe belanghebbenden: hospices, Netwerk Palliatieve zorg Noord Groningen.
Periodieke evaluaties: periodieke evaluaties zullen plaatsvinden met de interne
belanghebbenden. Wanneer de uitkomsten van het onderzoek gereed zijn zullen de
externe belanghebbenden betrokken worden.
15.3.d

Versterkingsopdracht van Julsingha
Noorderzorg heeft in 2021 te maken met diverse vastgoed ontwikkelingen en de daarbij
behorende keuzes. Eind 2021 zal daarbij een definitieve keuze worden gemaakt met
betrekking tot de versterkingsopdracht van van Julsingha.
Ambitie 2022
Doel: Q4 2021 is duidelijkheid gecreëerd voor medewerkers en bewoners van van
Julsingha in de keuze rondom de versterkingsopdracht van de locatie.
Resultaat: vaststelling van het onderdeel versterkingsopdracht van Julsingha middels een
strategisch huisvestingsplan.
Effect: medewerkers en bewoners zijn tevreden over de toekomstige huisvesting van van
Julsingha
Interne belanghebbenden: cluster Zorg en Welzijn, Cluster W&S, financiën, programma
manager vastgoed, MT en bestuurder Noorderzorg.
Externe belanghebbenden: Zorgkantoor Menzis, gemeente Eemsdelta en andere
ketenpartners.
Periodieke evaluaties: vanuit de diverse huisvestingswerkgroepen zal continu de
aandacht liggen op evaluaties van hetgeen wat besloten is.

15.3.e

Verbetering interne samenwerking, teamontwikkeling en teambuilding
In 2021 is gebleken dat de onderlinge samenwerking een blijvend punt van aandacht is.
De samenwerking in de teams alsmede onderling/ individueel verliep niet goed. Ook is
gebleken dat de zorgzwaarte binnen de teams niet evenredig verdeeld is.
Ambitie 2022
Doel: formering van de huidige teams zodat per etage de zorgverlening geboden wordt
en er optimale samenwerking plaatsvindt.
Resultaat: in Q4 2021 heeft een herverdeling plaatsgevonden binnen de teams.
Effect: optimale verdeling van bewonersgroepen, als mede echtparen en bijbehorende
problematiek.
Interne belanghebbenden: medewerkers, locatiemanagers, financiën, ICT, kwaliteit.
Externe belanghebbenden: Quattri.
De aangestelde leercoaches (2022) zullen de focus leggen op het realiseren van een
plezierig leer- en werkklimaat in de breedste zin van het woord. De bijeenkomsten
binnen de teams zullen in het teken staan van samenwerking, onderlinge communicatie
en monitoring of we hetgeen doen wat we hebben afgesproken.

15.3.f

Digitaal aftekenen medicatie
Onderzocht dient te worden op welke wijze Noorderzorg de efficiëntie op kunnen hogen
van onder andere een eenduidige werkwijze op medicatieveiligheid. De (technologische)
mogelijkheden zullen worden onderzocht.
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Ambitie 2022
Doel: efficiënter en veiliger werken wordt geïntegreerd in eenduidige werkwijze voor
medicatieveiligheid.
Resultaat: medewerkers weten welke werkwijze gehanteerd wordt in het digitaal
aftekenen van medicatie.
Effect: er is binnen van Julsingha een zelfde werkwijze vastgesteld om te voldoen aan de
eisen vanuit de principes van medicatieveiligheid.
Interne belanghebbenden: medewerkers, financiën, kwaliteit.
Externe belanghebbenden: niet van toepassing.
Periodieke evaluatie: interne belanghebbenden worden vanaf de start voor inbedding
van de digitale technologie meegenomen. Evaluaties zullen plaatsvinden op basis van de
diverse gesprekken.
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