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KWALITEITSPLAN 
 

Inleiding 

 

Voor u ligt het Kwaliteitsplan van  KleinGeluk. 

KleinGeluk is op 1 juli 2018 ontstaan uit een fusie van Stichting De Goede Zorg en Stichting 

Zorgmensen. Wij zijn een professionele organisatie voor ouderenzorg in Apeldoorn met diensten in 

de thuiszorg, woonzorgcentra voor mensen die niet langer zelfstandig thuis kunnen wonen en 

beschermd wonen voor cliënten die dat nodig hebben. Klein genoeg om wendbaar te kunnen 

inspelen op verandering; groot genoeg om met lef gerichte initiatieven met en voor cliënten te 

ontwikkelen en in te voeren. 

 

De wensen van de client vormen het uitgangspunt van ons handelen. We ondersteunen cliënten om, 

ondanks hun toenemende afhankelijkheid, toch hun eigen leven te kunnen leiden c.q. zichzelf te 

blijven, zodat ze kwaliteit van leven blijven ervaren.  

 

In het kwaliteitsplan staat beschreven waar KleinGeluk mee bezig is c.q. wat zij in de toekomst wil 

bereiken. Afgelopen jaren is zowel bij De Goede Zorg als Zorgmensen reeds veel geïnvesteerd om de 

zorg en de diensten aan te laten sluiten bij de wensen van cliënten. Dat klinkt makkelijker dan het is. 

Want ieder heeft weer andere wensen, en hoe krijg je die naar boven?  Hoe sluit je aan bij hun 

belevingswereld? 

Er is daarover veel nagedacht, overlegd, afgestemd en uitgeprobeerd. Met diverse partijen, maar 

vooral met de cliënten zelf. Hun wensen liggen steeds meer op het terrein van eigen regie, meer 

aandacht, meer beleving. Om die reden hebben we daar steeds beter op in kunnen spelen. Dat 

vertaalt zich in het anders benaderen van cliënten en familie, het anders organiseren van de zorg en 

dienstverlening, van de teams en het anders inrichten van de organisatie.  

Een hele grote, en positieve verandering die de komende jaren wordt vervolgd. 

 

In dit kwaliteitsplan staan concrete verbetermaatregelen benoemd om deze verandering door te 

zetten, met als uiteindelijk doel de verbetering van de kwaliteit van leven van de cliënten.  

De cliëntenraad en de ondernemingsraad zijn adviserend betrokken bij de maatregelen. We moeten 

het immers met elkaar doen!  

De maatregelen zijn grotendeels organisatiebreed bepaald, maar worden waar nodig fasegewijs 

ingevoerd, om het voor medewerkers behapbaar te maken. Waar de maatregelen afwijken voor een 

organisatie eenheid, is dat expliciet benoemd.  

 

Het kwaliteitsplan bevat de volgende onderdelen: 

 

1) Doelen: meer aandacht voor de cliënt     hoofdstuk 1  

2) Profiel KleinGeluk       hoofdstuk 2   

3) Welke maatregelen zijn nodig om meer aandacht te garanderen hoofdstuk 3  

 

In bijlage 1 en 2 staat een aanvulling op het personeelsprofiel. 

In bijlage 3 is de financiële doorrekening opgenomen.     

  



   

4 
 

 

1. DOELEN  
 

Het belangrijkste dat we willen bereiken, is dat de client ervaart meer aandacht te krijgen. De client 

moet zich gehoord voelen in diens wensen en behoeften. Om dat te bereiken volgen we 

onderstaande vragen: 

- wat willen we bereiken de komende jaren (2019-2021) c.q. hoe laat je de verbeteringen  

zien? 

- wat is er voor nodig?  

- hoe monitor je dat? 

- welke afspraken maak je er over? 

- als je ze niet haalt, wat spreek je dan af? 

 

1.1 Wat willen we bereiken: 

Echte aandacht voor de client! Dat is ons streven. Niet een ‘holle frase’ maar de client moet het echt 

voelen / beleven. Er zijn in 2017 en 2018 vele interviews gehouden met cliënten om bij hen op te 

halen wat zij daadwerkelijk belangrijk vinden. Dit waren mooie, warme gesprekken waarin we vooral 

hebben gevraagd wat de cliënt belangrijk vindt voor diens kwaliteit van leven. Oftewel waar wordt 

de cliënt gelukkig van? Naar aanleiding van de gesprekken menen we dat als een cliënt gelukkig is, 

dat ze ook tevreden zijn. Maar tevredenheid hoeft nog niet te betekenen dat men ook gelukkig is. 

Een heel andere zienswijze dus. 

Uit de gesprekken kwam een aantal aspecten naar voren die bepalend zijn voor de kwaliteit van 

leven. En die gingen niet over de fysieke gesteldheid, maar kleine dingen waar mensen gelukkig van 

werden, zoals een keer naar buiten, bij het ouderlijk huis kijken, de geboorte van een achterkleinkind 

nog mogen meemaken.  Dat bracht ons ertoe om anders naar de gezondheidssituatie van de cliënt te 

kijken. Niet kijken naar wat de cliënt niet meer kan, maar wat hij
1
 nog wel kan. Wat is voor hem 

belangrijk en kunnen we daar iets aan bijdragen c.q. hem daarbij ondersteunen. 

Zo kwamen we op een andere zienswijze en een benadering van de cliënt gebaseerd op het 

gedachtegoed van Machteld Huber: Positieve Gezondheid.  

 

Machteld Huber schrijft: “Neem gezondheid niet als doel op zich, maar als middel…namelijk opdat 

iemand ‘zijn/haar ding kan doen’. In het model van Huber staat de dialoog centraal. Door de dialoog 

met de cliënt aan te gaan, krijg je meer oog voor wat de cliënt écht belangrijk vindt. De nadruk komt 

daarbij veel meer te liggen op de kracht van de cliënt dan op de beperkingen.  

Drie belangrijke pijlers: 

- iedere client is uniek; DE client bestaat niet 

- we ondersteunen (in plaats van overnemen) 

- we gaan uit van mogelijkheden (in plaats van beperkingen)  

 

Het gaat vaak om de kleine dingen. Vandaar de naam van onze organisatie ‘KleinGeluk’. Deze naam 

sluit naadloos aan en is bewust gekozen om de visie te ondersteunen.  

Door de dialoog aan te gaan en echt te luisteren zien we de mens achter de client. Samen met de 

client bouwen we aan de best mogelijke zorg- en dienstverlening en vertalen we diens wensen in een 

op maat gesneden clientplan. We willen van persoonlijke betekenis zijn in de kwaliteit van leven van 

cliënten door een combinatie van aandacht, persoonlijke zorg, vakkennis, gedrevenheid, lef en 

efficiency.  

  

                                                      
1 We gebruiken de term “hij” voor de cliënt, uiteraard kan daarvoor “zij” worden gelezen 
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1.2 Wat hebben we daarvoor nodig? 

Alle medewerker en vrijwilligers dienen doordrongen te zijn van Positieve Gezondheid. 

Daar hebben we reeds veel in geïnvesteerd en die weg vervolgen we de komende jaren.  

Want de ervaringen met Positieve Gezondheid worden ontzettend gewaardeerd, door alle partijen. 

Cliënten voelen zich meer gehoord en medewerkers geven aan het werk een stuk prettiger te vinden. 

 

De organisatie laten ‘doordringen’ van Positieve Gezondheid wordt op verschillende wijzen 

gefaciliteerd. 

 

Scholing Positieve Gezondheid van medewerkers en vrijwilligers   

Wil de client zich gehoord voelen, dan moet je de client goed kennen! Dat betekent dat de relatie 

tussen de client en de medeweker steeds belangrijker wordt. Daar gebeurt het, in die relatie kan het 

verschil gemaakt worden. Daar wil KleinGeluk dus in investeren. Maar hoe ga je dan die relatie aan? 

Daar gaan we medewerkers bij ondersteunen. Niet dat ze dat nu niet goed doen, zeker wel, maar we 

kunnen daarin nog steeds verbeteren. 

Daarom: werksessies Positieve Gezondheid voor alle teams! Een aantal teams hebben in 2017/2018 

al werksessies Positieve Gezondheid gevolgd. Door de positieve en enthousiaste reacties van 

medewerkers en cliënten op de werksessies, is de keuze gemaakt álle teams (ook ondersteunende 

diensten en vrijwilligers) hierin te betrekken. 

Een hele investering voor een ieder (we zijn zeker gedurende 2019-2021 aan het scholen), maar de 

medewerkers die met positieve gezondheid bezig gaan, zien weer de mens achter de cliënt.  Het gaat 

om kleine dingen, maar met grote gevolgen voor het gevoel van geluk en welbeleving voor de client.  

Voorwaarde is dan wel een bezetting die op orde is, zelfs nog liever iets boven de bezetting. 

 

Uitdaging op maat  

Positieve Gezondheid betekent uitgaan van eigen kunnen en verantwoordelijkheden. Mensen willen 

graag intellectueel uitgedaagd worden. We gaan voor een “uitdaging op maat” voor zowel cliënten 

als medewerkers. KleinGeluk organiseert activiteiten voor díe cliënten die specifiek behoefte hebben 

aan ‘gesprekken met gelijkgestemden’. Het doel is dat cliënten elkaar vinden in de onderwerpen, 

zodat ze elkaar nadien kunnen opzoeken om er over door te praten. De verbinding leggen. Dit wordt 

erg gewaardeerd door cliënten. 

 

Ook voor medewerkers geldt dat KleinGeluk hun talenten wil benutten en stimuleren. Om die reden 

leiden we medewerkers op die een ontplooiingswens hebben. Tevens trekken we hoger opgeleid 

personeel aan. KleinGeluk heeft reeds gespecialiseerde verpleegkundigen aangenomen, maar om 

aan de steeds zwaardere vraag van de client te kunnen voldoen, willen we die groep specialismen 

uitbreiden en verdiepen.  

Van huis uit zijn we met name gericht op kwalitatief goede zorg en verpleging. Dat is onze core-

business en moet gewoon gegarandeerd goed zijn. De steeds zwaarder wordende doelgroep maakt 

verdieping van kennis met betrekking tot gespecialiseerde zorg en vaardigheden echt nodig. Om die 

reden worden meer specialisaties als Parkinson-, GGZ- en palliatief verpleegkundigen etc. 

aangetrokken. 

 

Daarnaast is de laatste jaren steeds meer het besef gekomen dat wonen en welzijn voor cliënten 

belangrijk is. In de eerder genoemde interviews werd dat bevestigd. Om die reden gaan we de inzet 

van andersoortige specialisaties uitbreiden, zoals GVP-ers, complementaire zorg en toegepast 

gerontologen. Zij kunnen de cliënten, maar ook collega’s ondersteunen in een benaderingswijze 

waarin welzijn en wonen centraal staat. 

We zijn overtuigd dat we verpleegkundigen meer aan ons verbinden door hen een specialisatie te 

laten doen (boeien en binden). We horen van hen ook terug dat zij dat erg waarderen. 

 

 



   

6 
 

Anders organiseren  

Om Positieve Gezondheid gestalte te bieden, waardoor cliënten echte aandacht ervaren, zijn de 

volgende randvoorwaarden nodig: 

 

-  Kleinschalig wonen en werken 

De cliënten hebben hun eigen appartement, maar er is ruimte voor sociaal contact met anderen.  Het 

gaat erom dat mensen zich veilig voelen. De omgeving levert daar een grote bijdrage aan. Een klein 

overzichtelijk, herkenbare huiskamer, is daarvoor een betere plek dan een groot, onpersoonlijk 

instellingsgericht restaurant.  

 

Binnen KleinSchaligWonen, het Kristal en De Groene Hoven is sprake van kleinschalige woonvormen, 

waar verpleeghuiszorg onder de BOPZ wordt geleverd.  

De huidige verzorgingshuizen lenen zich er gebouwtechnisch niet voor om kleinschaligheid door te 

voeren, maar we bootsen het na. De stap is genomen de groepsverzorgingen om te buigen naar 

kleine huiskamers die per etage zijn georganiseerd. Iedere huiskamer is anders en heeft een eigen 

sfeer. Of iemand zich daar prettig voelt hangt van de eigen wensen af. De inrichting is daarom met de 

cliënten zelf bepaald. De dagindeling wordt aangegeven, maar cliënten zijn vrij om hiervan af te 

wijken, zodat ze een eigen ritme kunnen ontwikkelen en zelf de regie over hun daginvulling kunnen 

nemen. De rol van de teamleden is hiermee wel veranderd. Zij dienen zich meer in te leven in de 

client en zo soepel mogelijk de regie te ondersteunen.  

KleinGeluk gaat op twee nieuwe plekken in Apeldoorn nieuwbouw neerzetten, op het Veldhuis-

terrein en het Julianaterrein, waarin het kleinschalig wonen en werken centraal staat. Er worden in 

2019 pilots gedaan om na te gaan welke voorwaarden nodig zijn om dat daar meteen goed in te 

voeren.  

 

-  Woonassistenten inzetten  

Goed contact en persoonlijke aandacht voor cliënten is belangrijk. Gezien de schrale arbeidsmarkt, is 

het steeds lastiger om medewerkers met een zorgachtergrond te werven. KleinGeluk meent dat de 

inzet van de woonassistent bijdraagt aan meer aandacht voor de client. Zij zijn makkelijker te werven 

op de arbeidsmarkt, maar bovenal hebben zij een andere achtergrond waardoor zij over het 

algemeen meer gericht zijn op het welzijnsaspect. De woonassistent is onderdeel van het team dat 

zorgt voor een sfeervolle en uitnodigende woon- en leefomgeving voor cliënten met huiskamer en 

zitjes, waarbij het ritme van de cliënt centraal staat.  

 

Daarnaast richten we op ons zij-instromers. Mensen die affiniteit hebben met ouderenzorg, juist erg 

gedreven zijn om een nieuwe weg in te slaan en zin hebben om bij KleinGeluk te komen werken en 

zich graag willen laten omscholen worden benaderd. We behandelen hen in eerste instantie als 

leerlingen en bieden een goede begeleiding om zich voor te bereiden op het werken met de 

doelgroep. 

-  Vrijwilligers koppelen aan teams 

Het doel is een betere afstemming tussen vrijwilligers en betrokken disciplines ten behoeve een 

completere zorg aan de client. We menen dat het welbevinden van de client hiermee verbetert.  

We pakken het fasegewijs op. De keus is gemaakt om op één van de locaties een pilot te doen. We 

gunnen de teams eerst de samenwerking tussen zorg, welzijn en woonassistent op orde te krijgen. 

Een volgende stap is integratie van vrijwilligers. Het betekent wel dat nog meer vrijwilligers zich 

zouden moeten aanmelden, als het voor alle teams doorgevoerd moet worden.  

 

-  Samen met mantelzorg de zorg- dienstverlening vorm geven 

KleinGeluk ziet de relatie client – familie – verzorging/medewerkers als een 3 eenheid. 
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Het uitgangspunt is dat de client bepaalt wie hij wil betrekken in zijn leven, dat geldt richting de 

familie, maar ook richting de medewerkers. KleinGeluk ziet de familie als verlengstuk van de client, 

een verlengstuk die kwaliteit van leven kan bieden.  

 

-  Innoveren  

KleinGeluk maakt deel uit van een leergemeenschap en gebruikt innovatieve technologie om de  zorg 

en diensten te verlenen. Leef cirkels, gegevens analyse en meer veilige bewegingsruimte voor 

bewoners, maken dat al deze facetten de medewerker meer tijd en aandacht aan bewoners kan 

geven. 

  

-  Veiligheid 

KleinGeluk heeft veiligheid hoog in vaandel staan. Zowel op individueel niveau als op 

organisatieniveau. We willen continu leren om te kunnen verbeteren. 

Naast de nadruk op welzijn en positieve gezondheid, willen we garanderen dat de kwaliteit van de 

(verpleegtechnische) zorg gewoon goed is.  

Voor een aantal onderwerpen hebben we aandachtsvelders en kwaliteitscommissies ingesteld. Dit 

heeft te maken met het ‘risico’ van het onderwerp. Uit ervaringen in de praktijk, eisen van de 

Inspectie en het kwaliteitskader hebben we gekozen om voor de onderwerpen medicatie, hygiëne, 

bewegen en agressie/vrijheidsbeperking een kwaliteitscommissie in te zetten. Elke commissie komt 4 

keer per jaar bijeen. Voor andere onderwerpen (zoals mondzorg, wondzorg/decubitus, palliatieve 

zorg etc.) zijn aandachtsvelders aangesteld. Minimaal een keer per jaar komen alle aandachtsvelders 

van een bepaald onderwerp bijeen om af te stemmen en van elkaar te leren.  

 

De veiligheidsthema’s uit het kwaliteitskader (medicatie, decubitus, vrijheidsbeperkende 

maatregelen) zijn hiermee tevens ondergebracht in een verbeter- en leerstructuur. Wat betreft het 

thema ‘cliënten naar het ziekenhuis’:  mogelijke ziekenhuisopname wordt altijd van tevoren 

besproken met de client en indien de client dat wil, met diens contactpersoon. Afspraken en 

rapportage wordt vermeld in het cliëntdossier. KleinGeluk  wacht ten aanzien van dit punt nog op de 

standaarden die vanuit de landelijke partijen ontwikkeld moet worden.  

 

Daarnaast is er extra aandacht voor toetsing van processen, door middel van interne audits,  

uitkomsten van cliëntpanels en kortcyclische metingen. 

KleinGeluk is een lerende organisatie. We willen continu verbeteren en leren van gemaakte fouten.  

De toetsingsinstrumenten hebben we gebaseerd op Positieve Gezondheid. Zo worden processen 

beschreven vanuit het gedachtengoed Positieve Gezondheid. De interne audits vinden ook op een 

andere wijze plaats; de auditoren lopen mee op de werkvloer, observeren en stellen vragen tijdens 

het meelopen. Er wordt daarbij met name gelet op bejegening, kent men de client, wordt er 

uitgegaan van eigen kunnen van de client, hoe is de onderlinge afstemming etc. Deze werkwijze past 

helemaal binnen het gedachtengoed van positieve gezondheid, en sluit tevens aan bij de werkwijze 

van de Inspectie.  

De tevredenheidsmetingen worden ook op andere wijze vorm gegeven. Er wordt niet meer 

deelgenomen aan de CQ-index die log en traag werkt, maar er worden eigen meetinstrumenten 

ingezet, kortcylisch van aard, zodat op basis van de uitkomsten meteen gestuurd kan worden.  

Dit op cliënt-, medewerker- en vrijwilligersniveau. 

 

-  Goed leiderschap 

KleinGeluk volgt de Zorgbrede Governance Code. De Raad van Bestuur ondersteunt en stimuleert het 

toepassen van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. De Raad van Toezicht ziet er op toe dat dit 

verantwoord gebeurt.  

Het kwaliteitskader stelt dat elke zorgorganisatie professionele inbreng in het aansturen van de 

organisatie borgt door opname van een specialist ouderengeneeskunde, verpleegkundige of 

psychosociaal zorgverlener als lid van de Raad van Bestuur. KleinGeluk heeft dat geregeld door 
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structureel overleg van de Raad van Bestuur met de specialist ouderengeneeskunde (die overigens 

ook de arts is het kader van de BOPZ); afspraken hierover zijn contractueel vastgelegd. 

 

KleinGeluk werkt volgens vigerende wetgeving met interne toezichthouders, Centrale Cliëntenraad 

en Ondernemingsraad, zij hebben periodiek overleg met de Raad van Bestuur. Twee maal per jaar 

heeft de commissie Kwaliteit en Veiligheid (afvaardiging van Raad van Toezicht) een gesprek met de 

Raad van Bestuur en de kwaliteitscoördinator over de kwaliteit en veiligheid binnen de organisatie.  

De Raad van Bestuur neemt periodiek deel aan werkoverleggen van de teams. Dit geeft inzicht in 

zaken die op de werkvloer spelen. Zowel de teams als de Raad van Bestuur ervaren dit als prettig.  

Daarnaast krijgt de Raad van Bestuur de benodigde informatie input tijdens het 

managementteamoverleg (MT) door de MT-leden en staffunctionarissen.  Tevens wordt informatie 

verkregen tijdens de bilaterale overleggen. 

 

De concrete maatregelen om de doelen te bereiken, staan geconcretiseerd in hoofdstuk 3, 

uitgewerkt naar: 

 

A. Aandacht voor de client (doel) 

B.  Voldoende, gemotiveerde en deskundige zorgverleners (voorwaarde voor doel) 

C. Verbeteren en innoveren (voorwaarde voor doel) 
 

1.3 Hoe monitor je de voortgang? 

KleinGeluk heeft een eigen kwaliteitssysteem ontwikkeld: “de kwaliteitsmonitor”, geïnspireerd op 

Positieve Gezondheid. 

 
 

De Goede Zorg werkte met het HKZ-kwaliteitssysteem, De Zorgmensen met ISO. De laatste jaren 

merkten we dat deze instrumenten minder pasten binnen de nieuwe visie. Onze visie gaat vooral 

over het leveren van kwaliteit aan de cliënt, waarbij de regie ook nadrukkelijk daar geborgd is.  

Voorheen zeiden we altijd: “wij stellen de client centraal”. Maar dat klopt niet: de client stelt zichzelf 

centraal en wij ondersteunen daarbij! Dat vergt een heel andere werkwijze. Drie belangrijke pijlers: 

- iedere client is uniek; DE client bestaat niet 

- we ondersteunen (in plaats van overnemen) 

- we gaan uit van mogelijkheden (in plaats van beperkingen)  

 

De visie Positieve Gezondheid past daarbij: veel meer kijken naar de mens achter de cliënt. Meer 

kijken naar andere aspecten van gezondheid dan de nadruk op lichamelijke zorg alleen. Meer uitgaan 

van het belang van de relatie tussen client en medewerker. Dus daar ook de verantwoordelijkheid 

neerleggen. Dat betekent dat medewerkers ook de ruimte krijgen om die relatie vorm en inhoud te 

geven. Zij moeten daarbij niet beperkt worden door regels en protocollen. En dat was juist wel wat 

we terugkregen van medewerkers, met name ten aanzien van de HKZ regels. Om die reden hebben 
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we gekeken naar een herziening van het kwaliteitssysteem. Dit is uitgemond in de opzet van een 

eigen kwaliteitsmonitor,  waarin de wensen van cliënten als uitgangspunt gesteld worden. 

We spreken bewust van ‘monitor’ omdat de term systeem nog past bij het oude traditionele denken.  

 

Met het verschijnen van het kwaliteitskader verpleeghuiszorg is de eis van erkenning van een 

(inter)nationaal gecertificeerd kwaliteitssysteem komen te vervallen. In de kwaliteitsmonitor van 

KleinGeluk zijn de eisen uit het kwaliteitskader opgenomen: het past in elkaar. 

We menen door middel van een aantal checks&balances tot een erkend instrument te komen: 

- visie Positieve Gezondheid van Machteld Huber als basis 

- eisen kwaliteitskader verpleeghuiszorg zijn er in opgenomen 

- gevalideerde ervaringsvragen 

- deelname aan de tranche IPH / Vilans (waarbij regelmatige afstemming en lering met vergelijkbare 

partijen in vergelijkbare situaties in den lande plaatsvindt) 

- metingen onder cliënten en medewerkers (kortcyclische metingen, zodat er direct op gestuurd kan 

worden. Bewustzijn dat men kan bijdragen aan de verandering wordt hierdoor gestimuleerd). 

- onafhankelijke onderzoekscommissie (waarbij deskundigen met een onafhankelijke positie 

beoordelen of de monitor werkt zoals bedoeld/beschreven) 

 

Het Zorgkantoor heeft schriftelijk bevestigd (brief dd. 4 oktober 2018) dat zij onze kwaliteitsmonitor 

waarderen als kwaliteitssysteem. KleinGeluk is verheugd met deze bevestiging en het sterkt ons in de 

overtuiging een goed model neergezet te hebben. Het model wordt nu fasegewijs ingevoerd.  

 

De kwaliteitsmonitor bevat een aantal instrumenten. De uitkomsten van de instrumenten vormen de 

input voor de dialoog tussen cliënten en medewerkers en leiden daarnaast tot concrete en directe 

verbeteracties geformuleerd in verbeterplannen op cliëntniveau en op teamniveau.   

Denk hierbij aan uitkomsten van de interne audits, metingen, uitkomsten cliëntpanels, 

veiligheidsindicatoren. De kwaliteitsverantwoording vindt plaats in de vorm van een 

kwaliteitsrapportage. De kwaliteitsrapportage, die is opgenomen in de P&C-cyclus, vormt de basis 

voor dit kwaliteitsplan, maar ook voor de kwaliteitsverantwoording aan cliënten, zorgkantoren, 

Inspectie en Raad van Toezicht (kwaliteitsverslag).  

 

De voortgang van de ingezette maatregelen zoals in dit kwaliteitsplan benoemd, worden dus via de 

kwaliteitsmonitor gemonitord. Informatie op cliëntniveau (doelen onder rubriek A, zie hoofdstuk 3) 

en informatie op organisatieniveau (doelen onder rubriek B en C) geven input om bij te sturen indien 

nodig. Minimaal twee maal per jaar wordt de voortgang bepaald en zo nodig bijgestuurd. 

 

1.4 Welke afspraken maak je er over? 

KleinGeluk vindt het belangrijk dat de ingeslagen weg gevolgd wordt. We gaan de visie van Positieve 

Gezondheid en de bijbehorende maatregelen fasegewijs invoeren. Te snel is niet goed, het moet 

gedijen, maar te langzaam is ook niet goed, dan bloedt het dood. We koersen op de middenweg, 

waarbij de visie gestaag maar gedegen in de gehele organisatie wordt doorgevoerd.  

Goede aan- en bijsturing is belangrijk. De verslaglegging op basis van de kwaliteitsmonitor biedt 

uitgangspunten hiervoor.  Naast volgen van de beleidscyclus op organisatieniveau, worden ter 

aanscherping per stadsdeel jaarplannen opgesteld.  

Op cliëntniveau worden gesprekken gevoerd op basis van het gespreksinstrument ‘wat kan ik voor u 

betekenen’ (gebaseerd op het spinnenweb van Positieve Gezondheid). De afspraken worden 

vastgelegd in het clientplan.   

 

1.5 Als je ze niet haalt, wat spreek je dan af? 

Als blijkt dat de doelen niet behaald worden, dan worden zo spoedig bijgestuurd en 

verbetermaatregelen genomen. De PDCA cyclus wordt hierin gehanteerd. Alle maatregelen worden 

bezien in het kader van het einddoel: meer ervaren aandacht door de cliënt! 
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2. PROFIEL KLEINGELUK 
 

2.1 Wie zijn we 

KleinGeluk is op 1 juli 2018 ontstaan uit een fusie van Stichting De Goede Zorg en Stichting 

Zorgmensen. Alvorens de fusie een feit was, is op gedegen wijze bepaald (ondersteund door Boer & 

Croon’, BCF Corporate Finance, te Amsterdam) of beide afzonderlijke organisaties complementair 

zouden zijn.  Oftewel, je moet dezelfde taal spreken om samen de toekomst in te kunnen  gaan. Dat 

bleek  het geval! Ten aanzien van de visie op zorg en dienstverlening aan de client zitten we op een 

lijn. Voormalig De Goede Zorg had al stappen gemaakt ten aanzien van de implementatie van 

Positieve Gezondheid: voormalig Zorgmensen heeft sinds de fusie Positieve Gezondheid ook omarmt.  

 

KleinGeluk is kleinschalig georganiseerd, waarbij de locaties in de wijk zijn verankerd. Wij hebben 

innovatiekracht om voortdurend nieuwe diensten en arrangementen aan te kunnen bieden welke 

passen bij de steeds veranderende, individuele vraag. We werken planmatig, constructief, en in 

kleine teams - zowel in de woonzorgcentra als bij de mensen thuis. We werken altijd nauw samen 

met cliënten, contactpersonen, mantelzorgers, vrijwilligers. En met samenwerkingspartners als dat 

betere zorg voor onze cliënten oplevert. Het levert betere kwaliteit van leven van  cliënten op.  

We maken, samen met Hanzeheerd en Riwis, deel uit van een lerend netwerk. 
 
KleinGeluk heeft woonzorgcentra: 

• Avondzon in Zuidwest Apeldoorn 

• De Matenhof in Zuidoost Apeldoorn 

• De Veenkamp in Noordwest Apeldoorn 

• St.Marie in Zuidwest Apeldoorn  

De locaties zijn door hun omvang relatief grootschalig, maar door per etage een team in te richten 

wordt toch kleinschalig gewerkt en heeft de cliënt herkenbare gezichten om zich heen. 

In elk woonzorgcentrum zijn ontmoetingsplekken, waar cliënten en wijkbewoners elkaar kunnen 

ontmoeten, samen activiteiten kunnen ondernemen, en informatie en ondersteuning kunnen 

krijgen. Zowel op De Matenhof als op Avondzon wonen cliënten van samenwerkende organisaties. 

Deze cliënten  integreren met de cliënten  van KleinGeluk en brengen hun eigen dynamiek mee. 

Voor het Avondzon geldt nog meer dan de andere locaties dat deze gericht is op mensen die een 

andere culturele achtergrond en levenswijze hebben. 

 

KleinGeluk heeft 2 kleinschalige woonvoorzieningen 

• De Groene Hoven  

• Het Kristal 

Beiden zijn ingericht als kleinschalige woonvoorzieningen voor ouderen met een psychogeriatrische 

problematiek. Op deze locaties wordt wonen, behandeling met BOPZ, verzorging en verpleging 

geboden alsmede individuele- en groepsactiviteiten. De bewoners zijn 70+ en hebben allen een ZZP 5 

of 7. Op Het Kristal zijn 36 plaatsen en op De Groene Hoven 31. Per woongroep/huiskamer hebben 6 

bewoners hun eigen zit/slaapkamer. 

Daarnaast leveren we zorg vanuit onderstaande thuiszorgsteunpunten: 

• Thuiszorg De Matenhof in Zuidoost Apeldoorn 

• Thuiszorg Avondzon in Zuidwest Apeldoorn 

• Thuiszorg Lindenhove in Noordwest Apeldoorn 

• Thuiszorg De Oude Enk in centrum Apeldoorn 

• Thuiszorg Nieuw Zuidzicht in Zuidwest Apeldoorn 

• Thuiszorg Kristal in Noordoost Apeldoorn  

• Thuiszorg De Groene Hoven Noordwest Apeldoorn  

• Thuiszorg Symfonie in Zuidwest Apeldoorn 
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2.2 Cliënten  

KleinGeluk richt zich primair op cliënten met alle indicaties of financieringsvormen: ZZP/VPT 4 tot en 

met ZZP/VPT 7 beslaat de hoofdmoot. Anno 2018 zijn de ziektebeelden in mindere mate somatisch 

en in toenemende mate vooral psychogeriatrisch. Ook in combinatie met gedragsproblematiek.  

De huidige locaties zijn geschikt voor mensen voor wie geheel zelfstandig wonen niet meer lukt.  

Te denken valt aan:  

- mensen voor wie een integraal pakket van wonen, services, ontmoeten, welzijn, dienstverlening 

en zorg noodzakelijk is om met behoud van eigen regie (zelfstandig) te kunnen wonen.  

- mensen die het wenselijk vinden in een veilige woonomgeving te wonen, waarbij een integraal en 

pakket van service, welzijn, dienstverlening, ontmoeten en zorg beschikbaar is.  

- mensen die tijdelijk te gast willen zijn; 

-     mensen die vanwege een vergevorderde dementie een beschermd woonomgeving nodig hebben    

      (WLZ) 

-    mensen met een BOPZ -erkenning 

 

2.3 Personeelsprofiel 

KleinGeluk staat voor het leveren van kwalitatief hoogwaardige zorg. Er is aandacht voor de 

samenstelling van de teams qua deskundigheid, contractenmix en persoonlijkheden van de 

medewerkers. Binnen voormalig De Goede Zorg werken we sinds twee jaar met ZOT’s 

(zelforganiserende teams). Zelforganisatie is nodig als je de relatie tussen client en medewerker 

centraal wilt zetten. Medewerkers dienen regelruimte te hebben en zelf verantwoordelijkheden te 

mogen nemen.  De teams zijn niet meer naar discipline georiënteerd, maar multidisciplinair 

(zorg/welzijn/woonasssistent).  De teams werken vanuit de ‘kaders zelforganiserende teams 

(vastgesteld december 2017)’, waarin de kaders en teamrollen concreet zijn uitgewerkt. De kaders 

zijn in alle teams besproken. Voormalig Zorgmensen gaat de ZOT’s ook invoeren, vooralsnog heel 

fasegewijs, zodat er voldoende tijd is voor evaluatie en bijsturing. 

In bijlage 1 staat het huidige aantal medewerkers van KleinGeluk weergegeven. Doordat de 

personeelssystemen voor KleinGeluk nog niet volledig geïntegreerd zijn, worden de  
personeelsaantallen nog afzonderlijk weergegeven voor voormalig De Goede Zorg en voormalig 

Zorgmensen. Tevens is hier een verantwoording van de huidige personeelssamenstelling benoemd. 

 

2.4 Personele inzet 2019 

Voor de toekomst willen we de personeelssamenstelling uitbreiden. 

Dan gaat het met name om meer handen aan het bed: 

- meer zorgverleners VIG, verpleegkundigen en coördinerend verpleegkundigen 

- meer welzijn door uitbreiden van woonassistenten en welzijnsmedewerkers 

- meer GVP-ers per locatie 

- meer gespecialiseerd verpleegkundigen 

- meer leerlingen 

- meer zij-instromers (gezien de arbeidsmarkt): omscholen naar welzijn/zorg functies. 

- overnemen van uitzendkrachten 

 
Uitbreiding is wenselijk vanuit twee richtingen: 

1) de verpleegtechnische/medische zorg  

KleinGeluk wil meer VIG-ers en verpleegkundigen aan het bed. We realiseren ons dat dat gezien de 

huidige arbeidsmarkt lastig wordt, maar zetten diverse maatregelen in om dat toch te realiseren:  

we stellen een recruiter aan, leiden leerlingen op naar een hoger verzorgend niveau, scholen 

andersoortige disciplines om naar zorgmedewerker, scholen zij-instromers om en streven ernaar 

goede uitzendkrachten over te nemen. 
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Daarnaast maakt de steeds zwaarder wordende doelgroep de verdieping van kennis met betrekking 

tot gespecialiseerde zorg en vaardigheden nodig. Zo bevinden steeds meer cliënten zich in de 

palliatieve fase. Ook zien we meer cliënten met psychiatrische aandoeningen.  

 
In 2018 is al gestart met het aannemen van gespecialiseerde verpleegkundigen.  

Met name bij de locaties van voormalig Zorgmensen. Die groep specialismen willen we in eerste 

instantie organisatiebreed gaan inzetten, zodat binnen heel KleinGeluk  gebruik gemaakt kan worden 

van hun deskundigheden. Dat vergt een goede afstemming en communicatie waarvoor we in 2019
de

 

tijd willen nemen. Vanaf 2020 willen we meer voor heel KleinGeluk gespecialiseerd verpleegkundigen 

gaan aantrekken, zoals Parkinson-, GGZ- en palliatief verpleegkundigen etc. 

 

2) welzijn en welbevinden  

Alle medewerkers, ook zorgmedewerkers, worden meegenomen in het werken volgens positieve 

gezondheid (werksessies). Daarin leren zij te kijken naar de gehele mens, de mens achter de client, 

waarbij de nadruk nog meer op welzijn dan op zorg ligt. 

Daarnaast is het wenselijk om medewerkers aan te trekken die het werken vanuit welzijn al van 

origine of vanuit opleiding in zich hebben. Dergelijk gespecificeerde medewerkers willen we nog 

meer aan ons binden. Zowel ten behoeve van cliënten, maar zeker ook ter voordele van 

medewerkers: zij kunnen hen meenemen in de nieuwe denkrichting waarin welzijn/wonen centraal 

staat.  We benaderen hiervoor verschillende disciplines:  

-  welzijnsmedewerkers;  zij kunnen de client in de huiskamer of bij individuele activiteiten 

 ondersteunen 

-  gespecialiseerd verpleegkundigen met bredere achtergrond in welzijn: zoals GVP-ers,  

 complementaire zorg en toegepast gerontologen. 

-  woonassistenten: zij zijn gemakkelijker te werven op de arbeidsmarkt, maar bovenal hebben  

 zij een andere achtergrond waardoor zij over het algemeen meer gericht zijn op het  

 welzijnsaspect.  

- zij-instromers: mensen die affiniteit hebben met ouderenzorg en zich graag willen laten  

 omscholen worden actief benaderd. Zij worden ingezet als leerling, krijgen 4 uur per week

 begeleiding en worden de eerste drie maanden boventallig geplaatst. 

In bijlage 2 nadere toelichting op de personeelssamenstelling. 

In bijlage 3 financiële doorrekening is aan gegeven hoe de inzet is opgebouwd. 

 
 

In- en uitstroom medewerkers in aantallen  

Instroom  302 

Uitstroom 202 

De in- en uitstroom van het personeel in 2018 (1 jan – 30 november 2018: is inclusief stagiaires en leerlingen). 

 

Vrijwilligers in aantallen  

Avondzon  80 

De Matenhof 168 

De Veenkamp 160 

De Groene Hoven 14 

Het Kristal 16 

Sainte Marie 116 
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3. MAATREGELEN  
 
Voor de komende jaren heeft KleinGeluk zich een aantal doelen gesteld, om de aandacht voor 

cliënten nog beter in te zetten en vooral te borgen. Hieronder de maatregelen die we hiertoe nodig 

achten, uitgewerkt naar: 

A. Aandacht voor de client  

B.  Voldoende, gemotiveerde en deskundige medewerkers  

C. Verbeteren en innoveren 

 

In de tabel staan aangegeven:  

• de maatregelen 

• toelichting  

• specificering naar locatie (indien van toepassing) 

 

Tevens is aangegeven of KleinGeluk de maatregel  wil bekostigen uit de kwaliteitsgelden. 

Er zijn ook een aantal maatregelen waarvoor Kleingeluk reeds middelen ontvangt vanuit Waardigheid 

& Trots. Dit betreft: 

• Kosten voor scholing en werksessies Positieve Gezondheid 

• Budget voor welzijnsactiviteiten  

• Opleiding Parkinsonverpleegkundigen 

• Familie avonden en opleiding vrijwilligers  
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A. Meer tijd en aandacht voor de bewoner  

Het resultaat bij deze doelstelling blijkt uit een hogere cliënttevredenheid.  

 

Verbetermaatregel Toelichting  Locatie  

Meer medewerkers voor 

bewoners 

 

KleinGeluk wil meer handen aan bed, door daadwerkelijk meer medewerkers aan 

te nemen.  

 

Tendens: 

- meer zorgverleners van diverse niveaus  

- meer welzijn door uitbreiden van woonassistenten en welzijnsmedewerkers 

- meer GVP-ers per locatie 

- meer gespecialiseerd verpleegkundigen 

- meer leerlingen 

- meer zij-instromers (gezien de arbeidsmarkt): omscholen naar welzijn/zorg 

functies. 

- overnemen van uitzendkrachten 

 

Door meer handen aan het bed te krijgen, verwachten we: 

- meer aandacht voor de client 

- medewerkers gevoel te geven dat zij meer ruimte hebben om cliënten aandacht 

te geven 

 

We gaan dat meten middels de tevredenheidsscores, via: 

- formulier ‘wat kan ik voor u betekenen’  

- via waarderingen op ZKN* 

- vragenlijst TED dagen  

Meting in Q2 en Q4  2019  

*We maken op website Kleingeluk.nl een link naar ZKN (Q2) 

Zorgtoeleiders/wijkverpleegkundigen worden er op geattendeerd dat zij cliënten, 

familie op ZKN wijzen  

Woonassistent: 

Voor Avondzon, De Matenhof en De Veenkamp geldt dat er reeds 

woonassistenten werkzaam zijn. Daar vindt de komende jaren wel uitbreiding 

plaats van formatie woonassistenten.  

Voor St.Marie, Kristal en De Groene Hoven wordt sinds eind 2018 gewerkt met 

woonassistenten.  

Sinds november 2018 zijn er 30 fte aangenomen. 

Het betreft met name de functies woonassistent, helpenden en 

welzijnsmedewerkers. 

 

 

 

 

 

 

 

In de financiële doorrekening is aangegeven hoe de inzet is opgebouwd.  

 

Positieve Gezondheid  

Werksessies Positieve 

Gezondheid voor alle 

teams! 

Als alle teams een werksessie krijgen, zijn we gedurende 2019 – 2021 aan het 

scholen. Een hele investering voor een ieder, maar gezien de positieve en 

enthousiaste reacties van medewerkers en cliënten op de werksessies, is de keuze 

alle teams hierin te betrekken. De medewerkers die met positieve gezondheid 

bezig gaan, zien weer de mens achter de cliënt. Het gaat om kleine dingen, maar 

met grote gevolgen voor het gevoel van geluk en welbeleving voor de client. 

Gezien de omvang en belang van het traject wordt het team van specialisten 

De werksessies worden gefaseerd in gevoerd, om de teams niet teveel te 

belasten.   

De Matenhof: alle ZOT teams hebben een werksessie gehad in 2018. 

In 2019 volgt:  

- de ondersteunende teams  

- de vrijwilligers (reeds uitgevoerd in jan. 2019) 

De Veenkamp: drie ZOT teams zijn geschoold, nog twee teams in 2019. 
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Positieve Gezondheid uitgebreid met een coördinator. En drie extra specialisten 

Positieve Gezondheid, zodat binnen elk stadsdeel een specialist werkzaam is. De 

specialisten krijgen een specifieke scholing bij het IPH (Institute voor Positive 

Health) zodat zij gecertificeerd trainers zijn. De nieuwe werkwijze heeft gevolgen 

voor de wijze waarop processen ingericht zijn, zoals de cliëntbespreking en het 

teamoverleg. 

 

 

De teams en ondersteunende diensten/vrijwilligers van de andere locaties van 

KleinGeluk worden vanaf 2019 geschoold. Hiertoe is een conceptplanning 

gereed. Die loopt tot 2020.  

Er is een verpleegkundige Positieve Gezondheid aangesteld die de werksessies 

coördineert en tevens zorgdraagt voor goede implementatie van Positieve 

Gezondheid.  

 

Nieuwe processen cliëntbespreking en teamoverleg volgen nadat een team een 

werksessie heeft gekregen. De inwerking op de nieuwe processen is onderdeel 

van de werksessies. 

 

De kosten voor scholing en werksessies zijn in de W&T gelden opgenomen. 

 

Familieparticipatie en 

inzet van vrijwilligers 

optimaliseren  

 

Rol van de mantelzorg en van vrijwilligers is erg belangrijk.  

Familie-participatie: 

We zien de client, familie en medewerkers als een drie-eenheid: met elkaar de 

zorg en dienstverlening vormgeven. Overleg en uitspreken van elkaars 

verwachtingen is daarom erg belangrijk. We merken dat dat nog kan verbeteren 

in het licht van Positieve Gezondheid.  

Er liggen rapporten (interne onderzoeken) die waardevolle informatie geven om 

mee aan de slag te gaan, dit wordt in 2019 verder uitgewerkt.  

De expertise van de mantelzorgconsulent van KleinGeluk wordt betrokken. 

Voor mantelzorgers worden familie-bijeenkomsten georganiseerd.  

Familie kan ook gebruik maken van het spreekuur voor mantelzorgers, waarbij de 

belastbaarheid kan worden aangegeven en besproken met de consulent 

mantelzorg van KleinGeluk. 

 

 

 

Vrijwilligers:  

In 2018 is een start gemaakt met de integratie van de vrijwilligers in de 

zelforganiserende teams. Het doel is een betere afstemming tussen vrijwilligers 

en betrokken disciplines ten behoeve een completere zorg aan de client. 

De eerste uitkomsten bij De Matenhof geven aan dat men tevreden is. Het was 

wel wennen voor de vrijwilligers, het vergt een andere manier van werken en 

omgaan met de client. De vrijwilliger heeft in de nieuwe werkwijze meer tijd voor 

een-op-een contact met de client, maar dat zijn ze niet gewend, dus vergt stukje 

ondersteuning. Het betekent tevens dat nog meer vrijwilligers zich zouden 

moeten aanmelden, als het voor alle teams doorgevoerd moet worden.  

 

Mantelzorgers: 

Inzet mantelzorgconsulent is sinds de fusie KleinGeluk breed.  Vanuit verleden is 

de consulent met name vanuit voormalig Zorgmensen ingezet, nu ook voor heel 

KleinGeluk.  

 

Het familiebeleid KleinGeluk wordt Q2 afgerond. 

 

Om familie goed te informeren en af te stemmen worden familie-

bijeenkomsten georganiseerd; in 2019 vindt op elke locatie een familie-

bijeenkomst plaats. 

Familie geeft aan dergelijke bijeenkomsten erg te waarderen.  

 

 

Vrijwilligers:   

De keus is gemaakt om op één van de locaties (De Matenhof) een pilot te doen. 

We gunnen de teams eerst de samenwerking tussen zorg, welzijn en 

woonassistent op orde te krijgen. Een volgende stap is integratie van 

vrijwilligers.  

 

Het vrijwilligersbeleid van voormalig De Goede Zorg en Zorgmensen wordt in 

samenspraak met de vrijwilligerstoeleiders geharmoniseerd voor heel 

KleinGeluk. Het boeien en binden van vrijwilligers staat hierin centraal.  

- in Q1 2019 afgerond 

- Q2 2019 organisatiebreed gecommuniceerd met vrijwilligers 

 

Kosten voor familie-avonden is opgenomen in de W&T gelden.  

Voor scholing vrijwilligers is een apart budget beschikbaar. 
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Meer welzijnsactiviteiten 

voor cliënten 

 

KleinGeluk hecht veel waarde aan wonen en welzijn. Welzijn is voor iedere client 

weer anders, ieder heeft zijn eigen beleving daarbij. Welzijn moet daarom 

individueel bepaald en aangeboden worden. Om die reden hanteren we een 

welzijnsbudget per stadsdeel, zodat de medewerkers zelf op basis van de wensen 

en behoeften van cliënten een aanbod kunnen samenstellen.  

 

Om te monitoren of cliënten tevreden zijn over de welzijnsactiviteiten, wordt dit 

tijdens de cliëntbespreking in kaart gebracht. Daar wordt beoordeeld of de 

activiteiten voldoende aansluiten bij de wensen en behoeften van cliënten. 

- Meting via formulier ‘wat kan ik voor u betekenen’. 

- Waarderingen via ZKN checken  

Op basis van de waarderingen worden z.n. verbeterpunten opgepakt. 

 

Meerwaarde fusie: welzijnsbemiddelaars van de locaties van voormalig De Goede 

Zorg en Zorgmensen gaan met elkaar in overleg over successen; wat werkt goed, 

wat niet, hoe van elkaar leren.  

 

De locaties van voormalig De Goede Zorg organiseren activiteiten voor díe 

cliënten die specifiek behoefte hebben aan ‘gesprekken op niveau’. Het doel is 

dat cliënten elkaar vinden in de onderwerpen, zodat ze elkaar nadien kunnen 

opzoeken om er over door te praten. De verbinding leggen. 

De betreffende cliënten reageren positief! Om die reden gaan we er mee door 

en wordt bekeken op welke wijze dat doorgetrokken kan worden naar St.Marie.  

De betreffende werkgroep gaat hierover in gesprek met de SDM-er en 

activiteitenbegeleider van St.Marie (Q1/2 2019). 

 

 

 

 

Welzijnsbemiddelaars overleg in 2019 elk kwartaal, met als doel leren van 

elkaar, succes delen. Terugkoppeling aan Manager WWZ.  

 

Budget voor activiteiten zijn in de W& T gelden opgenomen 

 

Meer aandacht in de 

nacht  

 

Ook s’ nachts moeten cliënten zich prettig en veilig voelen. Uiteraard is dat nu ook 

geregeld, maar wordt voor gespecialiseerde handelingen een beroep gedaan op 

een samenwerkingspartner. We willen graag dit in eigen hand nemen, zodat de 

client de eigen medewerkers s’ nachts aan bed ziet. ‘Eigen gezichten’ voelt meer 

vertrouwd en veilig. 

 

Ook de voor aankomende nieuwbouw (Veldhuis en Juliana) willen we eigen 

vertrouwde verpleegkundigen nachtdienst. 

 

In totaal 5 verpleegkundigen. 

 

Er is een concreet plan opgesteld waarin staat beschreven dat 

verpleegkundigen worden aangenomen voor stadsdeel Noord en Zuid; zij zijn 

het aanspreekpunt in de avond en nacht en worden ingezet op alle locaties.  

Het plan wordt in Q2 tot uitvoer gebracht. 

Voor de pompen ikv palliatieve Zorg is er een specifiek PET team aanwezig.  

In de financiële doorrekening is aangegeven hoe de inzet is opgebouwd.  

 

Cliëntpanels 

 

KleinGeluk vindt het belangrijk te weten hoe cliënten de zorg- en dienstverlening 

waarderen. 

Een van de manieren binnen voormalig De Goede Zorg betroffen de zogenaamde  
‘koffietijdgesprekken’: de cliëntenraden gaan regelmatig met  cliënten in gesprek. 

Om de twee maanden bezoeken ze een woonetage. Dat zijn heel waardevolle 

gesprekken. Het is een initiatief vanuit de cliëntenraad, waarbij de uitkomsten 

worden besproken met de stadsdeelmanager, zodat eventueel de benodigde 

verbetermaatregelen genomen kunnen worden.  

 

Binnen de locaties van voormalig De Goede Zorg continueren. 

Doortrekken binnen heel KleinGeluk. 

 

Op 11 april wordt de nieuwe Cliëntenraad beëdigd. 

Op dat moment gaat het kwaliteitsteam in gesprek met de cliëntenraad over 

opnieuw oppakken ‘koffietijdgesprekken’. Fasegewijs invoeren vanaf Q2 

(volgens planning) 
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Administratieve lasten 

omlaag  

 

Jaarlijks dalen de ervaren administratieve lasten, zodat bewoners merken dat de 

zorgverleners meer tijd voor hen hebben.  

KleinGeluk schrapt de verplichting: 

1. een client elke wijziging van het clientplan te laten ondertekenen 

2. urenregistratie van geleverde zorg, als de tijd die aan de zorg is besteed 

overeenkomt met wat vooraf is vastgelegd: Planning = realisatie 

3. het rapporteren van zorg die we verleend hebben conform het clientplan: dat 

betekent voortaan rapporteren op: doelen en de voortgang uit het clientplan, 

bijzonderheden en observaties 

4. het standaard invullen van de halfjaarlijkse risico signalering 

5. standaard invullen van de arbocheck bij iedere client 

 

Vanuit de fusie zijn er verschillen tussen de organisaties.  

We willen de onderdelen schrappen binnen heel KleinGeluk: 

 

1. reeds organisatiebreed ingevoerd (2018) 

2. reeds organisatiebreed ingevoerd (2018) 

3. onderzoek hoe ver dit doorgevoerd (check bij SDM / interne audits 

Q2/3/4 2019) 

4. overleg over omgang risico-signalering (werkgroep cliëntdossier) Q1-2 

5. overleg over omgang arbo-check (werkgroep cliëntdossier) Q1-2 

 

 

 

Kwaliteit in beeld per 

locatie (client)  

 

Het effect van bovenstaande maatregelen zou een hogere cliënttevredenheid 

moeten betekenen. 

Om dit te meten heeft KleinGeluk het formulier ‘wat kan ik voor betekenen’ 

ontwikkeld. Het is een gespreks- en ervaringsinstrument op basis van positieve 

gezondheid om gesprek aan te gaan met client. Geeft inzicht in wensen van 

cliënten en ervaringen. Niet meer een onafhankelijk instrument, maar juist 

persoonlijk, uitgaande van de vertrouwensband tussen client en medewerker. Het 

is kortcyclisch opgebouwd, zodat er direct op gestuurd kan worden. 

Het is een van de instrumenten binnen de kwaliteitsmonitor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het formulier wordt fasegewijs ingevoerd binnen de geheel KleinGeluk. 

Gekoppeld aan de werksessies.  

- Binnen De Matenhof ingevoerd 

- Deels binnen De Veenkamp ingevoerd (drie teams wel, twee nog niet) 

- Volgens planning invoeren binnen heel KleinGeluk. 

 

Op basis van formulier ‘wat kunnen we voor u betekenen’ (2
e
 helft 

2018):  
Scores inhoudelijk MH (o.b.v. 10 respondenten): 

• Sluit de zorg en dienstverlening aan bij uw wensen = gem. 8,1 

• Zijn wij onze afspraken nagekomen? = gem. 8,3 

• Bent u tevreden over de zorg en dienstverlening = gem.8,8 

• Zou u ons bij anderen aanbevelen? = gem. 8,5 

Hoger dan vorige half jaar! 

 
Scores inhoudelijk VK (o.b.v. 6 respondenten) 

• Sluit de zorg en dienstverlening aan bij uw wensen = gem. 8,1 

• Zijn wij onze afspraken nagekomen? = gem. 8,3 

• Bent u tevreden over de zorg en dienstverlening = gem. 8,3 

• Zou u ons bij anderen aanbevelen? = gem. 8,3 

 

Medewerker gaf aan: Ik vond het leuk op deze manier te praten met de bewoner. Wel 

moeilijk om niet te veel in te gaan op beperkingen die de bewoner zelf niet noemt. En 

mooi om te zien dat mensen het fijn lijken te vinden zo'n gesprekje waarin ze naar zichzelf 

kijken. 
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Het formulier ‘wat kan ik voor u betekenen’ wordt fasegewijs binnen KleinGeluk 

ingevoerd. Om nu al de NPS score en cliënttevredenheid organisatiebreed en voor 

externen inzichtelijk te krijgen, wordt het contract met ZorgkaartNederland (ZKN) 

per 2019 uitgebreid.  

ZKN geeft cliënten/belangstellenden de mogelijkheid tot vergelijk met andere 

partijen. 

Het blijkt dat op dit moment heel wisselend gescoord wordt, zowel qua beleving 

als aantallen waarderingen. ‘Slechte’ scores drukken nu heel zwaar en zijn lastig 

te duiden. Om die reden willen we weer met interviews gaan werken, zodat we 

een meer overall beeld krijgen. 

Contract ZKN invoeren voor heel KleinGeluk. 

Q1 2019 contract tekenen met ZKN: 

- inplannen interviews met cliënten  

- bijhouden waarderingen  

 

 

 

 
 
 
 
  
  



   

19 
 

 
B. Voldoende , gemotiveerde en deskundige zorgverleners 

Het resultaat bij deze doelstelling blijkt uit meer tevreden zorgverleners, meer inzet van voldoende, gemotiveerde en deskundige zorgverleners en een 

betere verhouding tussen het aantal bewoners en het aantal zorgverleners. 

 

Aanstellen van een 

recruiter werving & 

selectie 

 

 

KleinGeluk ervaart, net als andere zorgorganisaties, dat het heel lastig is 

medewerkers binnen te halen. Het is een ontzettende krappe markt. Op dit 

moment zien we dat de huidige maatregelen onvoldoende leiden tot aanwas van 

met name zorgpersoneel vanaf niveau 3. Om die reden wordt een medewerker 

werving & selectie in dienst genomen die zich hier op gaat toeleggen, die actief de 

markt gaat benaderen, zodat heel gericht geschikt personeel  aangetrokken 

wordt.  

 

Q2 wordt vacature uitgezet? 

Q4 wordt gemeten wat het heeft opgeleverd aan extra personeel. 

Naast meer personeel, verwachten we hiermee een verlichting van de 

inspanningen voor de huidige P&O medewerkers.  

Wanneer het formatieplaatsenplan/geactualiseerde functiebeschrijvingen door 

OR akkoord wordt bevonden, kan deze functie ingevuld gaan worden. We kunnen 

dan meten hoeveel extra medewerkers aangenomen zijn. Lastig is wel dat de 

formatie grotendeels al op orde is en dat we wel aardig succesvol zijn in het 

aantrekken van personeel, maar minder in het behouden van personeel. Daar zal 

ook een grote focus op liggen voor de komende jaren (binden en boeien 

medewerkers) 

 

Voor heel KleinGeluk. 

Voor 18 uur per week (in eerste instantie tot 1 januari 2020). 

Dit wordt uit eigen middelen gefinancierd.  

Regionale 

arbeidsmarktaanpak  

 

KleinGeluk gaat in overleg met andere organisaties (zorgorganisaties en 

opleidingsorganisaties en zorgkantoor) over de arbeidsmarkt. 

 

KleinGeluk maakt onderdeel uit van het zorgplatform Apeldoorn. Deze informele 

netwerkorganisatie zoekt naar gezamenlijke oplossingen voor de 

arbeidsmarktproblematiek. Idee is dat samenwerken sterker maakt. Onlangs 

heeft er een succesvolle gezamenlijke banenbeurs plaatsgevonden. Nieuwe 

initiatieven worden ontwikkeld. 

 

E.e.a. kan per uitgezette actie getoetst worden op succes. Zo hebben 107 mensen 

een interesseformulier ingevuld n.a.v. de banenmarkt. Dit gaat m.n. om 

ongeschoolde functies en interesse in leerlingplekken. Functies waar we normaal 

gesproken ook voldoende reacties op krijgen. 

 

Voor heel KleinGeluk  
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Opleiden meer 

gespecialiseerd 

verpleegkundigen: 

 

KleinGeluk heeft een reeds gespecialiseerde verpleegkundigen in dienst om aan 

de steeds zwaardere vraag van de client te kunnen voldoen. De doelgroep 

verandert, wordt steeds zwaarder, vraag specifiekere deskundigheden. Om die 

reden is gekeken welke specialisaties daarbij passen om de juiste zorg en 

hulpverlening te kunnen blijven geven. 

Tevens menen we dat we verpleegkundigen meer aan ons verbinden door hen 

een specialisatie te laten doen (boeien en binden). We horen van hen ook terug 

dat zij dat erg waarderen. 

 

Elke gespecialiseerd verpleegkundige dient een dienstverband van minimaal 24 

uur te hebben.  

Zij krijgen minimaal 4 uur voor hun specialisatie (afhankelijk van specialisatie kan 

dat meer zijn). 

Zij dienen die uren te gebruiken voor uitvoeren van de betreffende handelingen, 

maar ook voor het geven van klinische lessen, intervisie en als vraagbaak fungeren 

voor cliënten en collega’s.   

De huidige specialisten worden vooralsnog met name ingezet binnen de locaties 

van voormalig Zorgmensen. In 2019 willen we deze organisatiebreed gaan 

inzetten, zodat binnen heel KleinGeluk  gebruik gemaakt kan worden van hun 

deskundigheden. Dat vergt een goede afstemming en communicatie waarvoor 

we in 2019
de

 tijd willen nemen.  

Elkaars expertise weten te vinden is belangrijk, ook voor de client! 

Hiertoe is een zogenaamd specialismenwaaier ontwikkeld, dus intern en ook 

extern wordt verspreid. Daarnaast communicatie via: 

-  vermelding in de nieuwsbrief 

- leden van de VVAR 

 

Vanaf 2020 gaan we de formatie gespecialiseerd verpleegkundigen uitbreiden. 

Het betreft:  

 

Wondverpleegkundige 

GGZ verpleegkundige 

Palliatief verpleegkundige (PET team) 

Parkinsonverpleegkundige 

Dementieverpleegkundige  

Continentieverpleegkundige 

Master GVP 

Complementaire zorg 

Diabetesverpleegkundige  

Oncologieverpleegkundige 

Toegepaste gerontologie 

In de financiële doorrekening is aangegeven hoe de inzet is opgebouwd.  

 

 

Agressie en onbegrepen 

gedrag 

De doelgroep cliënten verandert: er zijn steeds meer cliënten die psychiatrisch 

gedrag vertonen. Ook zien we steeds meer familie die zich agressief opstelt 

richting medewerkers. 

Om voor cliënten en medewerkers een veilige omgeving te creëren wordt een 

‘Interventieteam agressie en onbegrepen gedrag’ in het leven geroepen. Het team 

kan direct handelen naar aanleiding van een incident, maar ook zorgdragen voor 

nazorg en de instructie van medewerkers.  

Interventieteam bestaat uit 5 medewerkers uit verschillende stadsdelen. 

 

 

Binnen voormalig De Goede Zorg bestond dergelijk team niet. Gezien de 

veranderende populatie cliënten werd de wenselijkheid zeker ingezien.  

Binnen Zorgmensen was de opdracht voor inzet interventieteam uitgezet.  

Het interventieteam wordt ingezet voor heel KleinGeluk.  

 

Voorstel inzet interventieteam: 

- Bespreken in MT (Q1/2 2019) 

- Interne communicatie (Q2 2019) 

- Opstellen agressiebeleid (Q1-2)  

De kosten voor de scholing en instructie van het interventieteam staat in de 

financiële doorrekening opgenomen onder ‘begroting andere investeringen’. 
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Kwaliteitscommissies 

 

KleinGeluk wil cliënten zo goed mogelijk ondersteunen bij hun kwaliteit van leven. 

Daar doen we alles aan! Aan een aantal onderwerpen menen we extra aandacht 

te moeten schenken. Voor die onderwerpen hebben we naast aandachtsvelders 

ook een kwaliteitscommissie ingesteld. 

Dit heeft te maken met het ‘risico’ van het onderwerp. Uit ervaringen in de 

praktijk, eisen van de Inspectie en het kwaliteitskader hebben we gekozen om 

voor de onderwerpen medicatie, hygiëne, bewegen en 

agressie/vrijheidsbeperking een kwaliteitscommissie in te stellen.  

Vanuit elk stadsdeel wordt één vertegenwoordiger uit de aandachtsvelders 

aangewezen om deel te nemen in de kwaliteitscommissie. Sommigen zijn dus 

aandachtsvelder voor hun team, en nemen tegelijkertijd deel aan de 

kwaliteitscommissie. Voor alle commissies geldt:  

• Gebruik van de MIC (melding incidenten cliënten) en MIM (melding 

incidenten medewerkers). Voor de commissie hygiëne geldt: ook de 

cijfers van Prikpunt gebruiken. Op basis van de gegevens kijken naar 

trends. 

• Sturen op risico-signalering (preventie / breed) 

• Het ontwikkelen, aanpassen van beleid, implementatie, borging en 

evaluatie. 

• Advisering aan MT. 

• Specialisten kunnen op afroep worden ingezet 

• Van de aanwezigen wordt verwacht dat zij input bij de achterban 

ophalen en het beleid en aanpassingen terugkoppelen naar de teams, 

zodat er bewustwording ontstaat en het kan beklijven 

Er wordt vergaderd met een vaste agenda. De kwaliteitscoördinator verbindt de 

onderwerpen met elkaar. 

De eerste reacties zijn positief, men vindt het prettig dat er tijd wordt genomen 

om over het betreffende onderwerp door te praten en successen, maar ook om 

vraagstukken met elkaar te delen. 

 

Voor heel KleinGeluk. 

Vanuit voormalig Zorgmensen werd al met kwaliteitscommissies gewerkt.  

Sinds 2018 organisatiebreed. 

In Q4 2018 zijn de commissie voor het eerst in de nieuwe hoedanigheid bijeen 

gekomen. In 2019 en verder zullen ook de aandachtsvelders van de andere 

onderwerpen bijeen komen (mondzorg, wondzorg, positieve gezondheid, 

roosteren etc.) 

Er is een planning aanwezig. 

 

- Aandachtsvelders:  

Minimaal 1 x per jaar afstemming 

 

- Kwaliteitscommissies: 

3 a 4 x per jaar afstemming  

 

In de financiële doorrekening is dit opgenomen onder ‘begroting andere 

investeringen’. 

Kwaliteit in beeld per 

locatie (medewerker 

/vrijwilligers)  

 

De tevredenheidsmetingen worden op andere wijze vorm gegeven. Er wordt niet 

meer deelgenomen aan de landelijke medewerkermonitor die log en traag werkt, 

maar er worden eigen meetinstrumenten ingezet, kortcylisch van aard, zodat op 

basis van de uitkomsten meteen gestuurd kan worden.  

 

KleinGeluk heeft voor de teams een vragenlijst ontwikkeld, die wordt gekoppeld 

aan de TED (Team Evaluatie Dagen) van de ZOT’s. De vragenlijst is gebaseerd op 

het gedachtengoed van positieve gezondheid. Tevens kortcyclisch opgebouwd, 

De TED dagen hebben reeds binnen De Matenhof en De Veenkamp 

plaatsgevonden. Zij zullen ook binnen de andere locaties van KleinGeluk 

ingevoerd worden, maar heel fasegewijs, volgens planning. 
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zodat er direct op gestuurd kan worden. Medewerkers ontvangen de lijst digitaal 

een paar dagen voordat de TED plaatsvindt. De uitkomsten worden door de 

kwaliteitscoördinator geanalyseerd en door de teamcoach besproken met de 

teams. Het is een efficiënte en simpele werkwijze. 

Het is een van de instrumenten binnen de kwaliteitsmonitor. 

Aantal terugkerende uitkomsten van de vragenlijsten TED: 

- teamspirit is oké 

- feedback geven gaat steeds beter 

- zelforganisatie gaat beter, maar medewerkers missen soms de kaders 

- samenwerking tussen disciplines gaat beter, maar blijft aandachtspunt 

 

KleinGeluk heeft in dezelfde strekking ook een vragenlijst voor vrijwilligers 

ontwikkeld. De vragenlijst is gebaseerd op het gedachtengoed van positieve 

gezondheid. Tevens kortcyclisch opgebouwd, zodat er direct op gestuurd kan 

worden. Vrijwilligers vullen tijdens de vrijwilligersbijeenkomst (dank je 

welmiddag) een korte bondige vragenlijst ter plekke is. 

De uitkomsten worden door de kwaliteitscoördinator geanalyseerd en door de 

vrijwilligerscoördinator nadien zo snel mogelijk in het vrijwilligersoverleg.  

Een efficiënte en simpele werkwijze. 

Het is een van de instrumenten binnen de kwaliteitsmonitor. 

 

Uitkomsten vragenlijst vrijwilligers: 

- de vrijwilligers zijn over het algemeen tevreden. 

Nog een paar terugkomende punten: 

- de vrijwilligers willen graag de directie zien. Zij zouden het op prijs stellen als de 

directeur zijn gezicht zou laten zien bij een vrijwilligers-bijeenkomst, of een 

persoonlijk schrijven vanuit zijn kant. 

- vrijwilligers zouden graag ook informatie vernemen over grote organisatorische 

zaken als de nieuwbouw en de keuze voor de nieuwe naam KleinGeluk.  

NPS: 84% beveelt de locaties voormalig DGZ aan bij vrienden, familie. 

Er zijn maatregelen genomen hieraan gehoor te geven.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De vragenlijsten zijn ingevuld binnen de locaties Avondzon, De Matenhof en De 

Veenkamp. In volgende jaren zal dat ook binnen de locaties van voormalig 

Zorgmensen ingevoerd worden. 

 

 

 

 

Zelforganiserende teams 

(ZOT’s) 

Er is aandacht voor de samenstelling van de teams qua deskundigheid, 

contractenmix en persoonlijkheden van de medewerkers. Zelforganisatie is nodig 

als je de relatie tussen client en medewerker centraal wilt zetten. Medewerkers 

dienen regelruimte te hebben en zelf verantwoordelijkheden te mogen nemen.  

Binnen voormalig De Goede Zorg werken we sinds twee jaar met ZOT’s.   

Uit gesprekken met de medewerkers en uit de vragenlijsten TED-dagen komt een 

wisselend beeld naar voren: enerzijds vinden zij het prettig dat er nu meer 

regelvrijheid is, dat heeft voordelen binnen de zorg- en dienstverlening aan de 

Binnen voormalig De Goede Zorg werken we met ZOT’s. Voormalig Zorgmensen 

gaat de ZOT’s ook invoeren, vooralsnog heel fasegewijs, zodat er voldoende tijd 

is voor evaluatie en bijsturing. 

 

De bestuurders en manager WWZ maken een ronde langs alle teams om bij de 

medewerkers op te halen hoe zij hier over denken, wat zij nodig hebben en hoe 

wij ze hierin kunnen faciliteren. Op basis hiervan wordt een concreet plan 

gemaakt.  
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client.  

Aan de andere kant zijn een aantal medewerkers niet tevreden over de manier 

van invoering van het ZOT; zij misten de concrete kaders en voelden zich soms 

‘zwemmen’. Dat geeft reden om de invoering bij de locaties van voormalig 

Zorgmensen voorzichtig en gedegen aan te pakken. 

 

VVAR  

(Verpleegkundigen en 

Verzorgenden Advies 

Raad) 

Binnen KleinGeluk gaat een VAR ingesteld worden. 

Hierbij wordt rekening gehouden met visie van KleinGeluk.  

We willen welzijn en wonen meer positioneren, om die reden heeft de 

verpleegkundige met specialisme Positieve Gezondheid zitting in de VVAR. 

Voormalig De Goede Zorg had geen VAR, wel een platform van verpleeg-

kundigen, waarmee regelmatig overleg was. Maar die heeft niet de status van een 

VVAR. Voormalig Zorgmensen had wel een VAR.  

Met de leden van het Lerend Netwerk wordt samen bekeken of we iets in deze 

van elkaar kunnen leren. 

De VVAR is ingesteld per januari 2019. 

Komt maandelijks bijeen. 

 

 

 

C. Leren, verbeteren en innoveren 

              Het resultaat bij deze doelstelling is dat KleinGeluk deel uitmaakt van een leergemeenschap en innovatieve technologie gebruikt om de  zorg en   

             diensten te verlenen. 
 

   

Ruim baan voor 

innovatie: leefcirkels 
Nieuwbouw: Leef cirkels geeft voor dementerende meer ruimte voor 

bewegingsvrijheid, waarbij veiligheid is geborgd. Afhankelijk van de individuele 

bewoner, kan je de bewegingsruimte flexibel indelen. Dit gaat aan de hand van 

GPS-technologie. Indien een bewoner buiten deze vooraf ingestelde leef cirkel 

komt, komt een melding binnen op een telefoon van de medewerker. Via deze 

melding kan de medewerker exact de locatie van de bewoner bepalen. Door de 

toegepaste technologie, worden gegevens gegenereerd die en analyse geven 

bijvoorbeeld over de alarmering. Deze gegevens helpen om het werkproces te 

verbeteren en daarmee het werk (nog) efficiënter in te delen. Door de ruimte om 

te kunnen bewegen en te ontmoeten, blijft de bewoner langer gezond en/of heeft 

minder hulp nodig. Verder leiden leef cirkels tot minder onrustig (claim) gedrag.  

Leef cirkels, gegevens analyse en meer veilige bewegingsruimte voor bewoners, 

maken dat al deze facetten de medewerker meer tijd en aandacht aan bewoners 

kan geven.  De leefcirkels zijn van toepassing op de nieuwbouwlocaties: 

- Veldhuis 

- Juliana 

 

 

Een werkgroep is bezig met het opstellen van visie en beleid gebruik domotica. 

Dat is Q1 2019 gereed. 

 

Vervolgens dient het Plan van Aanpak Domotica voorzien te worden van een 

concreet tijdspad per onderdeel.   
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Er wordt een Plan van Aanpak Domotica voor de nieuwbouw gemaakt, met hierin 

de onderdelen: 

- Ontwikkelen van visie & beleid op gebruik domotica 

- Risico-analyse op bewonersniveau, gebouw niveau en technisch niveau. 

- Alarmrouting bepalen 

- Multidisciplinaire bijeenkomst. 

- Gezamenlijke implementatieplan maken. 

- Consyst  aanwezig bij inhuizing. 

- Implementatie VOS / Implementatie leefcirkels 

- Trainingen alle medewerkers op domotica. 

- Training aandachtsvelders domotica. 

- Informatiebijeenkomst. 

- Begeleiding borgen. 

- Risico analyse. 

- Begeleiding bij risico-analyse. 

 

 

In de financiële doorrekening is dit opgenomen onder ‘begroting andere 

investeringen’.  

Ruim baan voor 

innovatie: nieuw 

maaltijdconcept 

Klein Geluk heeft vanuit haar visie het ontmoeten, beleven en maaltijden hoog in 

het vaandel staan. Op dit moment is in de dagelijkse praktijk bij de voorbereiding 

een combinatie tussen vers koken en regenereren (opwarmen). Deze huidige 

werkwijze vraagt kennis van wijze van bereiden en is arbeidsintensief.  

Om vanuit het kook- en werkproces nog een efficiency stap te maken, gaan we 

met combisteamers werken in de nieuwbouw. Door 1 druk op de knop (veel voor 

geprogrammeerde kook programma’s), kan je in één apparatuur gelijktijdig vers 

koken en opwarmen, door middel van stoom. Gedurende deze bereiding 

verspreidt de combisteamer een aangename geur, daarbij is de smaak uitstekend. 

De medewerker is door de combisteamer minder tijd kwijt aan het bereiden van 

de maaltijd, hierdoor kan er meer aandacht aan bewoners worden besteed.         

 

Juliana: de bouw is in januari 2019 gestart, wordt in december 2019 opgeleverd. 
Veldhuis: wordt ook in december 2019 opgeleverd, maar voor beide locaties 

wordt in 2020 er wordt daadwerkelijk verhuisd. 

 

Alle keukens in de huiskamers worden uitgerust met een combisteamer, 9 stuks 

voor Juliana en 9 stuks voor Veldhuis; totaal 18 stuks. In de combisteamers 

kunnen medewerkers met relatief weinig handelingen, vers koken. Er staan veel 

programma’s in,  waardoor de medewerker aandacht en toezicht aan de 

bewoners kan geven, tijdens het bereidingsproces.   

 

In de financiële doorrekening is dit opgenomen onder ‘begroting andere 

investeringen’. 

Auditteam Sinds 2018 auditten we op een andere wijze bij voormalig De Goede Zorg. 

Voorheen traditionele wijze van ondervraging, observeren op de werkvloer en 

dossierinzage.  

Bij de nieuwe werkwijze legt het interne auditteam onaangekondigd bezoeken af. 

Door mee te lopen met de dagelijkse praktijk wordt veel gezien en ervaren hoe 

het vergaat op de werkvloer. Met name wordt hierbij gelet op de 

bejegeningaspecten op basis van Positieve Gezondheid.  

Deze wijze van auditten levert veel verbeterpunten op voor de teams en sluit 

tevens ook mooi aan bij de wijze van visitatie door de Inspectie.   

De auditees geven aan het een plezierige wijze van auditten te vinden. 

Ook de auditoren vinden het een prettige werkwijze. 

 

Audits ook binnen voormalige locaties Zorgmensen: 

- Doorspreken werkwijze in SDM overleg: Q1 

- Maken auditplannen KleinGeluk breed Q1 

- Opleiding/scholing auditoren: Q2- Q4 (nog af te afstemmen met andere 

scholingen) 

- In overleg met UnderCover Nurse (evt. ondersteuning bij scholing of borging 

resultaten) Q1  

 

 

Scholing wordt gefinancierd uit de scholingsgelden.  
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Gezien de positieve ervaringen willen we deze werkwijze nu voor heel KleinGeluk 

doorvoeren. 

Het huidige interne auditteam bestaat vooralsnog uit 4 medewerkers van 

voormalig De Goede Zorg. Om het organisatiebreed voor KleinGeluk uit te rollen, 

dienen we het auditteam met minimaal 2 auditoren uit te bereiden (met leden uit 

locaties van voormalig Zorgmensen). De audits kosten 3 uur per maand per 

auditor.  

Een scholingstraject op basis van de nieuwe werkwijze, met de nieuwe auditoren 

is wenselijk voor een gezamenlijke aftrap. 

 

Uitkomsten: 

Medewerkers vinden nieuwe werkwijze van meelopen door auditoren leuk. Nog 

veel verschil tussen de stadsdelen in kwaliteit. Met name Avondzon verdient nog 

aandacht voor basiszorg. Aandachtspunten: cliëntdossiers, inwerken nieuwe 

medewerkers, BHV Avondzon, omgang met medicatie, schoonmaak en 

temperaturen koelkasten in huiskamers, positieve ervaringen worden niet 

onderling gedeeld.  In 2018 zijn audits met name op Intramuraal gericht, in 2019 

ook richten op Thuiszorg.  

 

Het is een van de instrumenten binnen de kwaliteitsmonitor. 

 

Kwaliteitshandboek  Het kwaliteitshandboek dient aangepast te worden. 

Ten eerste dienen de processen van beide organisaties voor de nieuwe 

organisatie KleinGeluk op maat gemaakt te worden.  

Ten tweede dienen de procedures herzien te worden in het kader van de nieuwe 

visie Positieve Gezondheid. 

 

In dit kader wordt tevens gekeken naar een dashbord. Medewerkers vragen om 

een instrument om de kwaliteit van dienstverlening te kunnen monitoren.   

Er ligt een voorstel voor enige kwaliteitsindicatoren die toegespitst zijn op de 

zelforganiserende teams. Indicatoren zoals de tevredenheid (NPS score), zorg 

volgens afspraak geleverd (clientplan), veiligheidsindicatoren en de klachten,  

bezetting, kwaliteitsregister, verzuimcijfers, uitkomsten audits. De medewerkers 

zullen bepalen welke indicatoren zij nodig hebben om op te sturen. Het dashbord 

dient simpel en makkelijk te lezen en muteren  te zijn. Het dashbord wordt in 

2019 verder ontwikkeld.  

 

Voor heel KleinGeluk. 

- Opstellen overzicht bestaande protocollen/documenten ter harmonisatie Q1 

- Harmoniseren documenten Q1-Q4 

- Voorlopig hanteren B-schijf (toegankelijk voor alle medewerkers) Q1 

- Onderzoek in hoeverre het kwaliteitshandboek opgenomen kan worden in 

bestaande systemen, zoals Nedap, Afas. Het doel is dat medewerkers zo 

makkelijk en simpel mogelijk toegang hebben tot het kwaliteitshandboek Q1-3 

Reeds gesprek geweest met Afas (febr.2019).   

  

Dashbord ontwikkelen Q4 2019 
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Kwaliteitsmonitor  De kwaliteitsmonitor staat nu in theorie. De werksessies Positieve Gezondheid en 

de toepassing van de kwaliteitsinstrumenten worden fasegewijs ingevoerd. 

 

Na voorbereidende gesprekken zal de onafhankelijke toetsingscommissie in 2019 

de eerste locatie De Matenhof gaan beoordelen. De lering die we daaruit trekken 

kunnen we gebruiken voor eventuele bijsturing van het vervolgtraject.  

 

Instrumenten binnen de Kwaliteitsmonitor:  

1. cliëntplan  

2. cliëntervaringsgesprekken 

3. medezeggenschap: cliëntpanels  

4. veiligheidsindicatoren  

5. medewerkerservaringen  

6. audits/visitaties  

 

Binnen De Matenhof zijn de kwaliteitsinstrumenten al grotendeels toegepast. 

Inclusief de werksessies om de instrumenten 1 en 2 toe te passen. 

De betrokkenen zijn positief.  

Binnen De Veenkamp zijn de instrumenten deels toegepast, dit wordt in 2019 

verder opgepakt.  

 

Volgens planning volgen de andere locaties de komende maanden, jaren. We 

realiseren ons dat we het fasegewijs moeten oppakken, zodat we de tijd nemen 

om iedereen mee te krijgen, de solideren, waardoor de nieuwe werkwijze goed 

gedijt.  

 

 

Pilot Nieuwbouw KleinGeluk gaat op twee nieuwe plekken in Apeldoorn nieuwbouw neerzetten, op 

het Veldhuisterrein en het Julianaterrein, waarin het kleinschalig wonen en 

werken centraal staat. Er worden in 2019 pilots gedaan om na te gaan welke 

voorwaarden nodig zijn om dat daar meteen goed in te voeren.  

We merken dat er nog een verdiepingsslag mogelijk is op het gebied van 

hersenkunde. Hoe kun je nog bewuster omgaan met bewoners met dementie, 

wat zijn  de verschillende soorten dementie en wat betekent dat voor je 

handelen, hoe is je eigen basishouding. Maar vooral ook: ben je je bewust van de 

omgeving waarin de client zich bevindt en wat voor uitwerking kan die hebben op 

de gemoedstoestand van de client.  

 

Een scholing Hersenkunde wordt in 2019 gegeven aan GVP-ers, de 

aandachtsvelders  Positieve Gezondheid en Bewegen.  Zij gaan deze materie 

nadien in hun teams overdragen. Zo doen we tevens minder beroep op 

teamleden. 

Scholing Hersenkunde door Moribus. 

Eerste kwartaal 2019: De Veenkamp en St.Marie (omdat op die locaties de pilot 

plaatsvindt). 

De deelnemers geven aan: “Ik ben erg blij dat ik deze scholing mag doen, het 

zijn twee hele fijne vrouwen die het geven. Zij stellen je echt gerust en op je 

gemak, waardoor er een veilig gevoel ontstaat dat je aan het leren bent en het 

niet gelijk goed hoeft. En ik ga met vertrouwen straks de cursus geven met mn 

collega GVP-ers”.  
 

Doorzetting naar andere locaties in 2020 (scholingsplan). 

 

Dit wordt bekostigd uit de scholingsgelden. 
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Bijlage 1 Aantal medewerkers  

 
Medewerkers in aantallen (dd 1-11-2018) 

Locatie Functie  Aantallen  

Centraal kantoor ZM Directeur/Bestuurder 

Directiesecretaresse 

Manager ondersteuning bedrijfsvoering 

Manager P&O 

Manager zorg 

Medew. Planning 

Medeweker ondersteunende bedrijfsvoering 

medewerker Cliëntenadministratie 

medewerker Financiële Administratie 

Medewerker P&O 

P&O Adviseur duurz. inzetbaarheid 

P&O Adviseur duurz. inzetbaarheid 

Projectmedewerker 

salarisadministrateur 

Secretaresse 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

3 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Centraal Kantoor DGZ 

 

 

 

 

Directie/staf  

OR 

Personeelszaken  

Flexpool 

Kwal en Bel 

EAD.  

zorglijn 

4 

1 

9 

1 

1 

6 

5 

Avondzon  Ass.zorg + welzijn  

Aanspreekpersoon  

Facilitair medewerker 

Helpende  

Leerling verpleegkundige  

Leerling verzorgende 

Medewerker Receptie 

Meewerkend coordinator  facilitair 

Secretaresse Stadsdeelmanager 

Stadsdeelmanager 

Verpleegkundige  

Verzorgende met regierol  

Verzorgende  

Vrijwilligerstoeleider 

Welzijnsbemiddelaar 

Woonassistent  

1 

4 

8 

1 

4 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

5 

8 

1 

1 

15 

De Matenhof  Secretaresse stadsdeelmanager 

Stadsdeelmanager 

Teamcoach 

Vrijwilligerstoeleider 

Zorgbemiddelaar  

Aanspreekpunt (EVV)  

Helpende  

Leerling verzorgende  

Verpleegkundige  

Verzorgende  

Welzijnbemiddelaar 

Woonassistent  

ass.medewerker groepsverzorging  

Medewerker welzijn  

Coördinerend medewerker facilitaire dienst 

Facilitair medewerker 

Medewerker Receptie 

Medewerker Techniek 

1 

1 

1 

1 

2 

7 

2 

5 

5 

23 

1 

25 

1 

13 

1 

7 

1 

1 

De Veenkamp Assistent medewerker groepsverzorging 

Aanspreekpersoon (EVV)  

Facilitair medewerker  

Helpende  

Leerling verpleegkundige 

Leerling verzorgende  

Medewerker receptie  

Medewerker welzijn  

1 

9 

13 

6 

1 

8 

2 

18 
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Secretaresse stadsdeelmanager 

Stadsdeelmanager 

Teamcoach 

Verpleegkundige  

Verzorgende  

Vrijwilligerstoeleider 

Welzijnsbemiddelaar 

Woonassistent  

2 

1 

1 

7 

32 

1 

1 

26 

Thuiszorg DGZ Consultent dagbesteding en welzijn 

Aanspreekpersoon (EVV) 29 

Huishoudelijk medewerker 30 

Leerling verpleegkundige.2 

Leerling verzorgende 5 

Medewerker welzijn 10 

Verpleegkundige 11 

Verzorgende 30 

Woonassistent 

 

1 

29 

30 

2 

5 

10 

11 

30 

1 

De Groene Hoven  Activiteitenbegeleider 

Contactverzorgende 

Coördinerend verpleegkundige 

Helpende 

Huishoudelijk medewerker 

Kookdame 

Leerling verpleegkundige 

Leerling verzorgende IG 

Medewerker dagbehandeling 

Medewerker Dagverzorging 

Medewerker Groepsverzorging 

Stagiaire 

Verzorgende niveau 3 IG 

Verzorgingsassistent 

Woonassistent 

1 

6 

1 

3 

3 

6 

1 

2 

2 

1 

1 

2 

25 

1 

10 

Het Kristal Contactverzorgende 

Coördinerend verpleegkundige 

Gespecialiseerd verpleegkundige 

Helpende 

huishoudelijk medewerker 

Kookdame 

Leerling verzorgende IG 

Medewerker dagbehandeling 

Medewerker Groepsverzorging 

Projectmedewerker 

Roosteraar 

Stagiaire 

Verzorgende niveau 3 

Verzorgende niveau 3 IG 

Woonassistent 

8 

1 

1 

4 

3 

8 

4 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

30 

13 

St.Marie Activiteitenbegeleider 

Cliëntencontact Dagbesteding 

Contactverzorgende 

Coördinerend verpleegkundige 

Geestelijk verzorger 

Helpende 

Huishoudelijk medewerker 

Leerling verpleegkundige 

Leerling verzorgende IG 

Medewerker dagbehandeling 

Medewerker Planning 

Medewerker Backoffice Horeca 

Medewerker Dagverzorging 

Medewerker Frontoffice Horeca 

Medewerker Groepsverzorging 

Medewerker P&O 

Medewerker Receptie 

Medewerker Technische Dienst 

Ondersteuner groep 

Stagiaire 

Telefoniste/Receptioniste 

Unitleider 

Verpleegkundige 

9 

1 

10 

2 

1 

16 

11 

1 

4 

1 

1 

5 

1 

7 

1 

1 

1 

1 

4 

1 

2 

1 

2 
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Verzorgende niveau 3 

Verzorgende niveau 3 IG 

Vrijwilligerscoördinator 

Woonassistent 

Zorgbemiddelaar 

1 

36 

1 

10 

1 

Thuiszorg ZM Casemanager dementie 

Contactverzorgende 

Gespecialiseerd verpleegkundige 

GGZ verpleegkundige 

Helpende 

Leerling verpleegkundige 

Leerling verzorgende IG 

Roosteraar 

Stagiaire 

Unitleider 

Verpleegkundige 

Verzorgende niveau 3 

Verzorgende niveau 3 IG 

Wijkverpleegkundige 

2 

15 

9 

1 

8 

5 

2 

1 

3 

1 

7 

1 

35 

4 
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Bijlage 2 personeelssamenstelling 

 

Vanuit de visie van kleinschalig wonen, werken we met: 

• Avondzon; heeft drie teams, te weten PG Unit en Zorg met verblijf team 2&3, met 

onderverdeling naar twee sub teams. Deze twee subteams werken vanuit 1 rooster, waarbij 

elk sub team is gericht op gemiddeld 14 cliënten. Het proathuus is een huiskamer, deze is 

gelegen op de begane grond; Avondzon wil vanaf 2019 de huiskamers ook per etage gaan 

invoeren.  

o Wonen op de PG unit is gericht op elk 2 maal 6 cliënten, dus maximaal 12 cliënten; 

o De PG unit heeft twee huiskamers. 

• De Matenhof heeft 3 teams, waarbij een onderverdeling is gemaakt naar woonetages.  

o De drie teams zijn onderverdeeld per woonetage met 23 cliënten, respectievelijk 26 

cliënten en maximaal 30 cliënten; Er zijn twee huiskamers, de derde is in realisatie. 

• De Veenkamp heeft 5 teams, waarbij elk team maximaal twee woonetages bedient. Per 

woonetage zijn gemiddeld 10 cliënten. Elk team heeft maximaal 19 cliënten; 

o Er zijn vijf huiskamers op De Veenkamp, per twee woonetages is een huiskamer.  

• St.Marie heeft 5 teams, een team waar in 2018/2019 een pilot plaatsvindt om het werken in 

de nieuwsbouw na te bootsen, om na te gaan welke voorwaarden nodig zijn om dat daar 

meteen goed in te voeren.  

• Het Kristal; bestaat uit 6 teams met in totaal 36 bewoners 

• De Groene Hoven; bestaat uit 5 teams met in totaal 31 bewoners 

Binnen Het Kristal en De Groene Hoven wordt volledig gewerkt op basis van kleinschalig 

wonen. 

 

Om praktisch invulling te geven vanuit de visie op kleinschalig wonen, aan het werken in zelf 

organiserende teams met kwalitatieve goede zorg- en dienstverlening, in toezicht en persoonlijke 

aandacht aan cliënten, zijn de volgende voorwaarden van belang: 

• Sfeer op de afdeling (appartement en /of huiskamers), locatie en KleinGeluk als organisatie; 

• De mate van autonomie en eigen verantwoordelijkheid mogen en kunnen nemen van 

medewerkers en teams; 

• Tijd nemen en rust creëren, om persoonlijke aandacht ook echt te kunnen bieden;  

• De onderlinge samenstelling en samenwerking in teams en locaties tussen professionals, 

vrijwilligers en mantelzorgers; 

• Veiligheid en hygiëne van omgeving, mate van toezicht en signalering 

gezondheidsproblemen voor cliënten. Dit betekent concreet: 

o Bij intensieve zorgmomenten zijn twee zorgverleners beschikbaar 

o Tijdens de dag en een deel van de avond is een medewerker in de huiskamer 

aanwezig, om persoonlijke aandacht te bieden en toezicht te houden; 

o Indien een bewoner de huiskamer verlaat, wordt deze indien noodzakelijk begeleidt 

door vrijwilliger of mantelzorger.  

o Indien de medewerker de huiskamer tijdelijk verlaat, is tijdelijke vervanging toezicht 

geregeld, door een professional of vrijwilliger.  

• Zo min mogelijk verschillende gezichten voor de cliënten en binnen de teams;  

• Acceptabele hoogte van verzuim.  

Personele verhouding & kennis, vaardigheden en inschatting risico afwijking basisrooster 

Per locatie is een actuele planning, met daarin de werktijden en het aantal medewerkers voor: 

• Zorg; 

• Woonassistent; 

• Welzijn; 

• Facilitair medewerker centraal  / horeca medewerker 
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De personele inzet is vanuit indicatie vertaald in een norm. Vanuit de visie op het Kleinschalig Wonen 

is deze onder verdeeld in gemiddelde uren Wonen, Welzijn, Zorg en ‘Behandeling’. Vanuit de tijd 

voor begeleiding en dagbesteding is een verdeling gemaakt vanuit Welzijn, vertaald in zinvolle 

dagbesteding & toezicht. Om de speerpunten vanuit het Kleinschalig Wonen en arrangementen ook 

daadwerkelijk waar te kunnen maken, is de volgende onderverdeling voor ZZP/VPT 5 gemaakt: 

- 60% begeleiding & dagbesteding vanuit Wonen & Welzijn 

- 40% begeleiding & dagbesteding vanuit Zorg     

Afhankelijk van de individuele cliënt kan de begeleiding meer gericht zijn op Wonen & Welzijn of 

Zorg, met andere woorden deze is flexibel, waar bovenstaand de basis is.    

 

Op dit moment is de personele inzet vanuit zorg opgebouwd uit drie verschillende niveaus, hierbij 

zijn de volgende uitgangspunten: 

� Per locatie minimaal 1 niveau 5 verpleegkundige uit zorg; 

� Per team 1 a 2 niveau 4 verpleegkundige uit zorg; 

� Rest per team aan zorg bestaat uit niveau 2 en 3. 

 

Voor de huidige locaties is in elk team minimaal 1 verpleegkundig niveau 4 beschikbaar. Dit is 

noodzakelijk want diegene kijkt mee op de complexe zorg (en heeft een helikopter view voor 

algemene zaken), doet aan deskundigheidsbevordering naar niveau 3.  

Verpleegkundig niveau 5 worden ingezet voor beleidsmatige-, innovatieve zaken en taken als consult, 

advies en indiceren over meerdere teams. In de thuiszorg dient er minimaal 1 niveau 5 te zijn, net als 

op elke locatie intramuraal. Bij voorkeur is 1 van de verpleegkundige een GGZ verpleegkundige. 

 

Op basis van het aantal cliënten per team, de cliënten doelgroepen en complexiteit, wordt een 

basisrooster gebruikt. In dit basisrooster  is het minimale kennisniveau geborgd, afgestemd op de 

doelgroepen. Dit is zowel in aantallen als in benodigde vaardigheden, te weten: 

- Een BIG geregistreerde verpleegkundige, is 24 uur per dag en 7 dagen per week binnen 30 

minuten op locatie; 

- De huisarts is 24 uur per dag en 7 dagen per week oproepbaar en bereikbaar. De huisarts is 

binnen 30 minuten te plaatse.  

- SOG: wordt geleverd via Novicare. Bij St. Marie, De Veenkamp, De Matenhof en Avondzon 

voor ondersteunende behandeling op afroep beschikbaar, wel volgens planning.  

Op Kleinschalig wonen (Het Kristal en De Groene Hoven) 24 uur per week beschikbaar 

(buiten kantoortijden en weekenden door Medzorg). 

 

Indien er risico’s zijn in het kader van kwaliteit, veiligheid en/of toezicht kan er (tijdelijk) afgeweken 

worden van het basisrooster. Ditzelfde geldt indien de toestand van een bewoner ernstig achteruit 

gaat. Het aantal extra uren inzet en minimale niveau wordt bepaald, daarbij ook de financiële impact. 

Dit geldt voor zorgfuncties, maar ook voor verhouding medewerker woon assistent & welzijn. De 

voorwaarden van de kanteling zijn hierbij meegenomen. 

 

Uitwisseling is mogelijk tussen de teams op locatie, over de locaties van De Goede Zorg en in 

samenwerking met de Zorgmensen. Er blijft continue aandacht om voor de cliënt en de teams, zo 

min mogelijk mutaties en/of verschillende gezichten per cliënt te bewaken en persoonlijke aandacht 

te blijven bieden. 

• Het binden van vrijwilligers is voor veel zorgorganisaties een uitdaging 

• De mantelzorg is nadrukkelijk aanwezig 

 


