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Kwaliteitsverslag 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 KleinGeluk staat beschreven waar KleinGeluk mee bezig is c.q. wat zij voor de 

toekomst wenst. Er staan concrete verbetermaatregelen benoemd om dat te bereiken, met als 

uiteindelijk doel een verbetering van de kwaliteit van leven van de cliënten.  

 

In het voor u liggende ‘kwaliteitsVERSLAG KleinGeluk’ staat de verantwoording en de stand van 

zaken ten aanzien van de gestelde verbetermaatregelen. Het verslag gaat formeel over 2018, maar 

gezien de fusie per 1 juli 2018, lopen veel trajecten door in 2019.  

Het kwaliteitsverslag geeft ook een verantwoording van de wijze waarop de kwaliteitsgelden zijn 

ingezet.  

 

Uit het verslag blijkt dat veel is geïnvesteerd om de zorg en de diensten aan te laten sluiten bij de 

wensen van cliënten. Dat klinkt makkelijker dan het is. Het is een complexe realiteit waarin 

KleinGeluk zich bevindt. We constateren in sommige gevallen een verschil tussen theorie en realiteit. 

Er is daarover veel nagedacht, overlegd, afgestemd en uitgeprobeerd.  

Ten eerste door KleinGeluk zelf; we waren immers twee verschillende organisaties met een eigen 

visie en werkwijze.  

Maar ook met diverse partijen, en vooral met de cliënten zelf. Hun wensen liggen steeds meer op het 

terrein van eigen regie, meer aandacht, meer beleving.  

Vanuit de nieuwe organisatie KleinGeluk kunnen we daar steeds beter op in 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. 
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Verbetermaatregel 

vanuit kwaliteitsplan  

Toelichting  Stand van zaken  

 

Aandacht voor de client 

Het resultaat bij deze doelstelling blijkt uit een hogere cliënttevredenheid.  

 

Meer medewerkers voor 

bewoners 

 

KleinGeluk wil meer handen aan bed, 

door daadwerkelijk meer medewerkers 

aan te nemen.  

 

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 

 

Sinds het vierde kwartaal 2018 zijn er 30 fte aangenomen: het betreft met name de functies woonassistent, helpenden 

en welzijnsmedewerkers. De keuze voor dié disciplines is ingegeven door de volgende redenen: 

- ten eerste is het lastig om verzorgend personeel vanaf niveau 3 en hoger te werven gezien de arbeidsmarkt 

- ten tweede menen we dat we met dergelijke disciplines meer ondersteuning van de cliënt op het gebied van zijn of 

haar welzijn te kunnen bieden 

 

Van deze medewerkers willen 15 personen een opleiding starten voor niveau 3 en 4.  

 
Van zorgmedewerkers horen we terug dat de relatief nieuwe functie woon-assistent daadwerkelijk leidt tot meer 

aandacht voor de client. Er is meer tijd om te overleggen over de maaltijden, meer tijd voor extra praatje. Ook de 

samenwerking tussen de drie disciplines in het team (zorg, welzijn en woon-assistent) geeft meer mogelijkheden om 

de client echt beter te leren kennen.  

 
Positieve Gezondheid  

Werksessies Positieve 

Gezondheid voor alle teams! 

Elk team krijgt een werksessie van 3 

bijeenkomsten van 2,5 uur.  

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.  

 

dd. 1 juni 2019 (totaal 180 personen geschoold):  

Woonzorgcentrum De Matenhof geheel, incl. ondersteunende diensten (23 juni de laatste groep) en een aantal 

vrijwilligers (78 deelnemers, plus 19 vrijwilligers) 

Woonzorgcentrum De Veenkamp 3 teams, paar vrijwilligers. (45 deelnemers) 

Thuiszorg Avondzon het halve team (8 deelnemers) 

Thuiszorg Nieuw Zuidzicht het hele team (14 deelnemers) 

Thuiszorg Symfonie het hele team (16 deelnemers) 
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Er is een verpleegkundige Positieve Gezondheid aangesteld die de werksessies coördineert en tevens zorgdraagt voor 

goede implementatie van Positieve Gezondheid. De specialisten Positieve Gezondheid krijgen een specifieke scholing 

bij het IPH (Institute voor Positive Health) zodat zij gecertificeerde trainers zijn. Twee personen reeds geschoold, een 

derde is bezig met de scholing. 

 

De reacties van de deelnemers aan de werksessies zijn positief! De meesten hebben bij aanvang van de werksessies 

het gevoel dat ze al volgens de visie van Positieve Gezondheid werken, maar na de werksessies geven ze wel aan dat 

het inderdaad nog beter kan! Ze zien weer de mens achter de cliënt. Leren beter luisteren naar de client. Het gaat om 

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

 

De werksessies geven een goede verdieping van de visie, maakt kost wel tijd.  

Vanuit diverse kanten blijkt dat het wenselijk is een ‘versnelling’ door te voeren (‘light versie’): 

- nieuwsgierigheid naar de visie en nieuwe werkwijze vanuit de medewerkers 

- het inspectierapport (IGJ), waaruit blijkt nog niet alle medewerkers de visie kennen, en er naar werken 

- cao tool, waaruit blijkt dat we teveel zorg aan cliënten leveren binnen de gestelde indicaties 

Om die reden is er voor gekozen om, naast de werksessies voor de teams, de visie versneld door te voeren. 

Dat resulteert in een scholing van een middag voor verzorgenden met regierol.   

 
Familieparticipatie en inzet 

van vrijwilligers optimaliseren  

 

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.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrijwilligers: 

Vrijwilligers zijn van grote waarde voor 

Het opstellen van het beleid familie-participatie is afgerond en wordt verder ontwikkeld met de verschillende organen 

zoals de CCR en geïmplementeerd. 

Om familie goed te informeren en af te stemmen worden binnen elk stadsdeel familie-bijeenkomsten georganiseerd; 

in 2019 vindt op elke locatie een familiebijeenkomst plaats. Familie geeft aan dergelijke bijeenkomsten erg te 

waarderen.  

 

Binnen KSW Kristal en de Groene Hoven vindt een pilot mantelzorg plaats. In de regio is geconstateerd dat er een 

knelpunt is in de mantelzorgondersteuning binnen de WLZ. In het verslag van de regiobijeenkomst met het 

zorgkantoor staat dit omschreven: "Begeleiding van mantelzorgers, zij spelen een steeds grotere rol in het begeleiden 

in de laatste fases. Hoe kan je hen meer en beter ondersteunen, informeren en begeleiden zodat ze beter zijn toegerust 

om in de laatste levensfase wat te kunnen betekenen." 

Met een aantal samenwerkingspartners wordt de pilot uitgevoerd; op basis van deze best practice willen de 

deelnemende organisaties de opgedane kennis en expertise breder inzetten in de regio. Verder kunnen de betrokken 

organisaties op een betere manier samenwerken als het gaat om mantelzorgondersteuning. Bijvoorbeeld door kennis 

te delen en informatiebijeenkomsten rond ziektebeelden voor een bredere doelgroep te organiseren. 

Hiermee is dit project: 

- samenwerkend 

- instelling overstijgend  

- gericht op de VVT sector 
 

Het vrijwilligersbeleid van voormalig De Goede Zorg en Zorgmensen is door/met de vrijwilligerstoeleiders 
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cliënten! geharmoniseerd voor heel KleinGeluk. Het boeien en binden van vrijwilligers staat hierin centraal. Het onderscheidend 

vermogen ligt in de koppeling van vrijwilligers aan de teams, en het inzetten van vrijwilligers op specifieke individuele 

wensen en vragen van cliënten. Hiermee hebben we een beleid waarmee we cliënten nog beter van dienst kunnen 

zijn! Het feit dat KleinGeluk meer dan 400 vrijwilligers  bij KleinGeluk werken, zegt wel wat! 

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. 

 

Door het gebruik van het formulier ‘wat kunnen we voor u betekenen’ komen we steeds dichter bij de wensen van 

cliënten, en kunnen we daar beter op inspelen. Dit formulier wordt in principe gefaseerd ingevoerd, gelijktijdig met de 

werksessies binnen de teams. Dit krijgt versnelling door de invoering van het ECD, waar het formulier is opgenomen. 

Op basis hiervan worden activiteiten individueler uitgevoerd. 

 

Hoewel de samenwerking tussen welzijnsmedewerkers en verzorging verbeterd is, kan er nog meer een beroep 

gedaan worden op de welzijnsbemiddelaar voor advies, afstemming en samenwerking. Dit is organisatiebreed een 

verbeterpunt. Welzijnsbemiddelaars maken samen met de zorgteams en n.a.v. gesprekken met cliënten een  

kwartaalplanning van activiteiten per voorziening.  

 

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.  

 
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 samenwerkings-

partner. 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. 

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.  

Op basis van dit plan is een vacature geplaatst (Q3/4 2018) en is de nachtdienst op Het Kristal en De Groene Hoven  

uitgebreid met een slaapdienst, zodat bij incidenten een tweede medewerker beschikbaar is.   

Voor de pompen in het kader van palliatieve Zorg is er een specifiek PET team aanwezig. 

Cliëntpanels 

 

KleinGeluk vindt het belangrijk te weten 

hoe cliënten de zorg- en dienstverlening 

waarderen. Dit gebeurt o.a. door 

‘koffietijdgesprekken’: de cliëntenraden 

gaan regelmatig met  cliënten in 

gesprek. Dat zijn heel waardevolle 

gesprekken. Het is een initiatief vanuit 

de cliëntenraad, waarbij de uitkomsten 

worden besproken met de 

stadsdeelmanager, zodat eventueel de 

Door de fusie is binnen KleinGeluk een nieuwe cliëntenraad samengesteld. De oude cliëntenraadsleden hebben in 

2018 afscheid genomen van de organisatie; om die reden hebben de koffietijdgesprekken even stilgelegen.  

 

Op 11 april 2019 is de nieuwe Cliëntenraad voor KleinGeluk beëdigd.  

Tijdens dat moment is vanuit het kwaliteitsteam middels een presentatie aandacht gevraagd voor de 

koffietijdsgesprekken. De cliëntenraadsleden waren enthousiast over deze manier van gesprekvoering met de cliënten 

en heeft aangegeven op deze wijze aan de slag te gaan. 

 

Op dit moment zijn er nog geen recente resultaten van de koffietijdgesprekken beschikbaar van gesprekken. 
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benodigde verbetermaatregelen 

genomen kunnen worden.  

 

 

Administratieve lasten 

omlaag 

KleinGeluk vindt het belangrijk om de 

ervaren administratieve lasten te laten 

dalen, zodat cliënten voelen dat de 

medewerkers meer tijd voor hen 

hebben. 

Door het op juiste wijze inrichten van de formulieren in het ECD worden de administratieve lasten verlaagd. 

Tevens maakt het kennis overzichtelijk en overdraagbaar. In het ECD zijn formulier opgenomen (Profielvragenlijst 

Positieve Gezondheid en Omaha aanleiding), waarop cliënten persoonlijke voorkeuren kunnen aangeven. Op deze 

manier worden zorg en diensten verleend conform de voorkeuren van de client.  

 

ECD was binnen voormalig Zorgmensen reeds ingevoerd, binnen voormalig De Goede Zorg alleen binnen de Thuiszorg, 

nu ook binnen intramuraal. In eerste instantie zal het medewerkers even tijd kosten zich de formulieren uit het ECD 

eigen te maken, maar uiteindelijk zal het meerwaarde opleveren.  

De medewerkers zijn over het algemeen erg blij met de komst van het ECD. 

Voor een goede efficiencyslag wordt een Handboek ECD opgesteld.  

 

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 ‘wat kan ik voor u betekenen’ wordt fasegewijs ingevoerd binnen de geheel KleinGeluk, gekoppeld aan 

de werksessies. Hieronder de resultaten: 

 

Waardering cliënten op basis van formulier ‘wat kunnen we voor u betekenen’  

 

 De Matenhof  De Veenkamp  

 2
e
 helft 2018 

10 respondenten 

1
e
 helft 2019 

11 respondenten 

2
e
 helft 2018 

6 respondenten 

1
e
 helft 2019 

3 respondenten 

Sluit de zorg en dienstverlening aan bij 

uw wensen  

 

8,1 8,0 8,1 7,7 

Zijn wij onze afspraken nagekomen 8,3 7,5 8,3 7,7 

Bent u tevreden over de zorg en 

dienstverlening? 

8,8 8,3 8,3 7,7 

Zou u ons bij anderen aanbevelen? 

 

8,5 8,1 8,3 7,7 

 

We zien een kleine afname van de scores ten opzichte van voorgaande periode. Clienten zijn over het algemeen 

tevreden, voelen zich veilig en fijn. Echter twee cliënten geven een laag cijfer. Als reden wordt genoemd: 

- maaltijden meer toegesneden op de achtergrond van cliënten  

- vaker appartement schoonmaken  

- vaste schoonmaker (minder wisselingen) 

- busuitjes 3x afgezegd (ivm stickeren van de bus) 

 

NB. Bij De Veenkamp zijn twee teams geschoold via de werksessies, hetgeen het aantal respondenten verklaard. 

Op dit moment zijn we bezig om formulier op te nemen in ECD en mee te nemen in de versnelde invoering van de visie 
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van Positieve Gezondheid (light versie).  

 

 

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, is 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. Dit geldt ook voor de PREM score voor thuiszorgcliënten.  

In augustus / september 2019 worden de interviews/onderzoeken uitgevoerd.  

 

Meting ZorgKaartNederland 2018 Waarderingen*  Cijfer 

KleinGeluk totaal  

 

88% beveelt KleinGeluk aan 7,8 

Intramuraal   

Avondzon <30  7,4 

De Matenhof  < 30  8,1 

De Veenkamp  87% beveelt aan 7,6 

St.Marie < 30  6,7 

Kristal  < 30 8,6 

De Groene Hoven  < 30  8,6 

   

Thuiszorg    

Noord west Lindenhove  91% beveelt aan 8,0 

Zuid west Avondzon  < 30  7,6  

Thuiszorg Kristal  < 30  8,4 

Thuiszorg De Groene Hoven  < 30  --- 

 
* bij < 30 waarderingen kan geen percentage gegeven worden op de aanbevelingsvraag 
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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.  

 

 

 

Na goed beraad is afgezien van het aanstellen van een recruiter. We menen dat het niet de juiste oplossing is voor het 

probleem (te weinig gekwalificeerde verzorgenden). We zijn wel aardig succesvol in het aantrekken van personeel, 

maar minder in het behouden van personeel. Daar willen we de focus op leggen voor de komende jaren (binden en 

boeien medewerkers) 
 

Eén van de redenen waarom collega’s vertrekken, is dat andere werkgevers meer mogelijkheden bieden hun diensten 

af te stemmen op de persoonlijke wensen van de werknemer. Als werkgever willen wij ook beter op die wensen 

kunnen en blijven inspelen door werkzoekenden op de arbeidsmarkt een passend aanbod te doen. Daarbij willen we 

het werken met uitzendkrachten terugschroeven door een intern uitzendbureau te starten. 

 

Met instemming van de ondernemingsraad wordt vanaf Q2 2019 met drie soorten dienstverbanden gewerkt: 

A.   De arbeidsovereenkomst Standaard; 

B.   De arbeidsovereenkomst Flex-in-Team; 

C.   De arbeidsovereenkomst met het Flexteam binnen KleinGeluk 

 

A.   De arbeidsovereenkomst Standaard  

De arbeidsovereenkomst Standaard houdt in dat de medewerkers in dienst is bij KleinGeluk en gemiddeld een vast 

aantal uren per week in wisseldienstrooster werkt.  

B.   De arbeidsovereenkomst Flex-in-Team 

De arbeidsovereenkomst Flex-in-Team is een nieuw soort dienstverband. Bij deze vorm werkt de medewerker ook een 

vast gemiddeld aantal uren per week/jaar en wordt in eerste instantie ook ingezet in het team en/of op de locatie 

waar diens voorkeur naar uitgaat. Verschil met het dienstverband Standaard is dat met de medewerker afspraken 

worden gemaakt over de diensten. Bijvoorbeeld alleen avonddiensten of alleen diensten op bepaalde dagen of alleen 

diensten na 9:00 uur. Het team dient akkoord te gaan met de afspraken. 

C.  De arbeidsovereenkomst Flexteam binnen KleinGeluk 

KleinGeluk start met een Flexteam. De openstaande diensten worden voorgelegd en diegene bepaalt zelf of hij/zij deze 

diensten draait of niet. Hiermee vang je dreigende personeelstekorten op, zoals afwezigheden van collega’s als gevolg 

van ziekte. Men kan in verschillende teams en op verschillende locaties gevraagd worden diensten te draaien.  

 
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. 

Om meer Flex medewerkers en Flexteam medewerkers organisatiebreed te verkrijgen, vindt op 12 juni 2019 uur een 

banenmarkt plaats op zowel De Veenkamp als op het Kristal (specifiek thuiszorg). De aankondiging hiervoor is 

inmiddels via social media gedeeld. Medewerkers worden gestimuleerd om nieuwe collega’s aan te brengen. Zowel 

voor de aandragende medewerker als de nieuwe medewerker is er een leuke bonus te verdienen.  
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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. 

 

De huidige specialisten worden vooralsnog met name ingezet binnen de (extramurale) locaties van voormalig 

Zorgmensen.  

In 2019 wordt bekeken op welke wijze we hen organisatiebreed kunnen 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.  

 

 

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 agressie beleid opgesteld. 

De kwaliteitscommissie agressie en onbegrepen gedrag doet hiertoe een voorstel, met daarin opgenomen: 

- bepalen wanneer wel / niet melden 

- definitie agressie 

- inzicht in ziektebeelden (alcohol, dementie, blaasontsteking, delier etc.: wat zou je op het gebied van agressie kunnen 

tegenkomen) 

- methodiek bepalen (via Naomi) 

- interventieteam: rol, taken en invulling uitwerken 

- MIC en MIM procedure / analyse 

- meldcode geweld (Sari geeft aan dat de meldcode is aangepast, in beleid meenemen) 

- traumaopvang 

  

De incidentenmeldingen agressie  worden tijdens de kwaliteitscommissie besproken (4 x per jaar).  

Uit de MIC meldingen blijkt dat het aantal agressie-meldingen zijn toegenomen.  Op basis van de analyse van de 

meldingen komt naar voren: 

- Het MIC formulier biedt mogelijkheid om aanleiding in te vullen, maar wordt onvoldoende gedaan. Het is de taak van 

de aandachtsvelders om het bespreekbaar te maken in hun team. 

- De echte oorzaken worden onvoldoende beschreven, men beschrijft wel de situatie, maar niet de echte oorzaak van  

het agressie-incident. Dat is wel nodig omdat te beoordelen hoe het in de toekomst voorkomen kan worden. 

- Medewerkers zijn zich nog onvoldoende bewust dat dan ook een MIM ingevuld moet worden als er een medewerker 

bij betrokken is. Soms wordt er ook een MIM ingevuld bij een agressie incident, maar lang niet altijd.  

Op basis van deze bevindingen is het MIC formulier aangepast. 
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Medewerkers en vrijwilligers kunnen indien zij dat willen een beroep doen op de medewerkervertrouwenspersoon. 

Eind 2018 zijn de voorbereidingen getroffen voor een ethische commissie die in 2019 wordt ingesteld. Medewerkers 

worden hierdoor in de gelegenheid gesteld om ethische kwesties vertrouwelijk te bespreken.  

 

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, vallen/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. 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 beklijve. 

De kwaliteitscoördinator verbindt de onderwerpen met elkaar. 

Er zijn al diverse verbeterpunten opgepakt, zoals: naar aanleiding van de bespreekpunten in de kwaliteitscommissie 

medicatie is er extra aandacht gevraagd in de nieuwsbrief voor het aftekenen en dubbele controle bij de medicatie; de 

leden hebben interne audits medicatie uitgevoerd. In de kwaliteitscommissie vallen /bewegen zijn kaders opgesteld 

voor de ergocoaches, en is een handige kaart met tips ontwikkeld die medewerkers kan helpen cliënten beter te 

begeleiden bij het bewegen. Vanuit de kwaliteitscommissie agressie is voorgesteld het MIC formulier op onderdelen 

aan te scherpen, dat is opgepakt. De leden van de kwaliteitscommissie hygiëne hebben een toolkit hygiëne besteld, 

met daarin handige posters om het onderwerp nog beter bespreekbaar te maken binnen de teams.  

 
De reacties van de leden van de kwaliteitscommissies zijn positief, men vindt het prettig dat tijd wordt genomen om 

over het betreffende onderwerp door te praten en successen, maar ook om vraagstukken met elkaar te delen. 
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Kwaliteit in beeld per 

stadsdeel (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 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.  

KleinGeluk heeft voor de teamleden 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, 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 manager en/of 

teamcoach besproken met de teams. Het is een efficiënte en simpele werkwijze. 

Het is een van de instrumenten binnen de kwaliteitsmonitor. 

 

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. 

 

Bij De Matenhof is de vragenlijst nog niet gehanteerd als input voor de TED dag, bij De Veenkamp wel.  

Dat gaf een aantal boeiende resultaten. Een aantal terugkerende uitkomsten van de vragenlijsten TED De Veenkamp: 

- hoge werkdruk 

- feedback geven blijft lastig, maar gaat steeds beter 

- zelforganisatie gaat beter, maar medewerkers missen soms de kaders 

-communicatie  blijft een aandachtspunt 

 

NPS score (aanbevelingsvraag) gemiddeld = 6,7. Dit cijfer verdient nog extra aandacht. De verklaring ligt in de 

fusieperikelen die in 2018 een rol speelden. De benodigde maatregelen zijn  genomen om een volgende meting hoger 

te scoren. Zo zijn de teams deels opnieuw ingedeeld, en hebben de bestuurder en manager Wonen, Welzijn en Zorg 

rondes gemaakt langs de teams om met de teamleden in gesprek te gaan en hun mening te horen. 

 

Het bleek dat de invulling van de TED-dag niet helemaal opbracht wat in eerste instantie voor ogen stond 

(medewerkers bleven in het verleden hangen en de blik nar de toekomst was lastig). 

Om die reden is naar een andere opzet gekeken en is het format voor de TED dag aangepast. 

 

 

 

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.  
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De punten zijn intern besproken. 

 

NPS: 84% beveelt de locatie aan bij vrienden, familie. 

 

De vragenlijsten zijn ingevuld binnen de locaties Avondzon, De Matenhof en De Veenkamp. In 2019 dient de vragenlijst 

weer afgenomen te worden. Het zal 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 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. 

 

De bestuurders en manager Wonen, Welzijn en Zorg hebben een ronde langs alle teams gemaakt om bij de 

medewerkers op te halen hoe zij hier over denken, wat zij nodig hebben en hoe wij ze hierin kunnen faciliteren. Deze 

punten worden meegenomen in een op te stellen ‘integraal aanpak primair proces’.  

 

 

VVAR  

(Verpleegkundigen en 

Verzorgenden Advies Raad) 

Binnen KleinGeluk is per 1 januari 2019 

een VAR ingesteld. Komt maandelijks 

bijeen. 

 

De VVAR adviseert de bestuurder over 

verzorgende en verpleegkundige 

onderwerpen, zodat de besluiten die de 

bestuurder neemt beter aansluiten bij 

het werk van de beroepsgroep 

(verzorgenden en verpleegkundigen), 

met als doel de kwaliteit van de zorg te 

waarborgen en te verbeteren. 

In de praktijk betekent dit dat de 

bestuurder een adviesaanvraag ten 

aanzien van een bepaald onderwerp kan 

indienen bij de VVAR. Anderzijds kan de 

VVAR op basis van signalen vanuit de 

beroepsgroep ook zelf een onderwerp 

aankaarten bij de bestuurder. De VVAR 

heeft hiervoor de input van de 

beroepsgroep nodig.  

Bij de instelling van de VVAR is 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 verpleegkundigen, waarmee regelmatig overleg was. 

Maar die had niet de status van een VVAR. Voormalig Zorgmensen had wel een VAR. 

 

Wat heeft de VVAR tot nu toe gedaan? 

-Inmiddels bestaat de VVAR van KleinGeluk uit  11 verpleegkundigen 

- De VVAR heeft de problemen met Ons-dossier onder de aandacht gebracht bij de organisatie. Hierdoor zijn er op 

korte termijn een aantal (tijdelijke) verbeteracties uitgevoerd om de kwaliteit van zorg te borgen. 

- Momenteel is de VVAR bezig met ons tweede adviesonderwerp bevoegd en bekwaamheid van zorgmedewerkers. 

Hierover hebben we vragen van medewerkers gekregen. De organisatie is momenteel bezig om een eenduidig beleid 

hierover op te stellen.  De VVAR heeft overleg gehad met  de bestuurder en mag over hierover een advies uit brengen.  

- De organisatie heeft de VVAR in mei benaderd om mee te denken over de ICT Infrastructuur, welke ICT 

ondersteuning hebben zorgmedewerkers nodig?  In juni zullen enkele VVAR leden presentaties bij wonen en een 

advies uitbrengen aan de bestuurder. 

- De VVAR leden hebben behoefte aan een training om bij te kunnen dragen  aan de professionele ontwikkeling van de 

beroepsgroep en om de bestuurder te adviseren over zorginhoudelijke vraagstukken.  Daarbij is de VVAR en de 

organisatie zoekende naar de rol van de VVAR: alleen adviserend of ook op beleidsmatig niveau meedenken? 

Betrokken bij de implementatie van beleid? Of vooral gericht op de positionering en ontwikkeling van Verzorgenden en 

Verpleegkundigen? De organisatie heeft aangegeven hierin te willen ondersteunen en te faciliteren. Deze training zal 
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 waarschijnlijk in het najaar plaats vinden. De VVAR heeft een externe adviseur toegewezen gekregen die hen kan 

ondersteunen.  

 

 

 
 

Met de leden van het Lerend Netwerk wordt samen bekeken of we iets in deze van elkaar kunnen leren. 
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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. 

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. 

 

De visie op domotica binnen de nieuwbouw is gereed en biedt basis voor de verdere invoering van de domotica. 

 

Ruim baan voor innovatie: 

nieuw maaltijdconcept 
Klein Geluk heeft vanuit haar visie het 

ontmoeten, beleven en maaltijden hoog 

in het vaandel staan.  

 

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. 

 

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.         

 

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.   
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Auditteam 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. 

 

In 2018 zijn interne audits uitgevoerd bij voormalig De Goede Zorg. Er zijn na de fusiedatum afspraken gemaakt met de 

SDM over de audits bij de locaties van voormalig Zorgmensen. De SDM van voormalig Zorgmensen hebben uitleg 

gekregen over de werkwijze van de audits. De locaties van voormalig Zorgmensen worden in de planning van 2019 

opgenomen. In 2018 waren de audits met name op intramuraal gericht. Er zijn audits uitgevoerd bij verschillende 

disciplines: zorg, woonassistent, welzijn en facilitair. Tevens rondgangen gedaan en cliëntdossier bekeken. De audits 

hebben plaatsgevonden in april, juni, september en november 2018. Het waren ‘audits nieuwe stijl’: onaangekondigd, 

allround en meelopen op de werkvloer, waarbij de nadruk ligt op de aspecten van Positieve Gezondheid. Auditoren 

geven aan deze nieuwe werkwijze te waarderen, je krijgt meer mee, ziet meer, voelt de sfeer en spreekt ook onderwijl 

de cliënten. Medewerkers vinden nieuwe werkwijze van meelopen door auditoren leuk en zinvol.  

 

Er is nog veel verschil tussen de stadsdelen in kwaliteit. Highlights stichtingsbreed:  

- Over het algemeen veel aandacht voor de client 

- Afstemming tussen disciplines verloopt steeds beter 

- Rustige ontspannen sferen op de huiskamers 

- Cliëntdossiers over het algemeen rommelig, niet altijd actueel, onvoldoende PDCA cyclus 

 Ook een specifieke audit plaatsgevonden m.b.t. de cliëntdossiers van Riwis  

-  Inwerken nieuwe medewerkers verdient aandacht 

- BHV Avondzon (onvoldoende BHV-ers op nodige momenten) 

-  Omgang met medicatie verdient aandacht (oogdruppels van cliënten uitwisselen, dubbele handeling door 

uitzetten in cupjes, vooraf aftekenen) 

-  Schoonmaak en temperaturen koelkasten in huiskamers niet overal op orde 

- Positieve ervaringen worden onderling nog onvoldoende gedeeld (i.k.v. lerende organisatie) 

- Soms nog te weinig uitgegaan van wensen van client  

 

De resultaten worden altijd teruggekoppeld aan de betreffende auditees en de stadsdeelmanager. 

Onderhand zijn diverse zaken al opgepakt, zoals: 

-   Omzetten papieren dossiers naar ECD (Thuiszorg: al ingevoerd: Intramuraal invoering juni 2019 VK: AZ en MH 

vanaf september 2019)  

- Introductiebijeenkomsten voor nieuwe medewerkers worden georganiseerd 

-  Medicatieveiligheid wordt opgepakt in kwaliteitscommissie medicatie (thema-maand mei, extra aandacht 

voor dubbel paraferen en  aftekenen: nieuwsbrief, gadgets, spreekpuntenformulier t.b.v. teams, posters)  

-  Tijdens TED (team evaluatiedagen) wordt aandacht geschonken aan feedback, nieuwsgiering zijn naar elkaar,

 casusbesprekingen  

- BHV organisatie wordt nader bepaald 

- Nieuwe manager bij Avondzon die goede aandacht heeft voor de basiszorg en kwaliteit van zorg 

- Werksessies Positieve Gezondheid worden gefaseerd ingevoerd, om medewerkers nog meer te leren uit te 

gaan van de wensen en de regie van de client  

    

In 2018 is ook een interne audit met betrekking tot de NEN informatiebeveiliging gedaan: 

- Printercodes worden steeds meer gebruikt 

- Men is meer alert op het bespreken van privacygevoelige informatie op de gang c.q. in bijzijn van derden 
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- Er ligt een informatiebeveiligingsplan 

-  Security manager heeft weinig contact met de aandachtsvelders. Hij geeft aan dat dat wel de aangewezen 

personen zijn om het onderwerp aan te zwengelen binnen de teams. Hij wil binnenkort een sessie met de 

aandachtsvelders beleggen 

- Incidentenmelding mbt informatiebeveiliging nog onvoldoende helder 

- De regels ten aanzien van beveiligd mailen naar derden is nog niet helder 

- Toegangscodes zijn al jaren hetzelfde (dus ook bekend bij oud medewerkers, stagiaires; niet veilig)  

- Cyclus voortgangsrapportage m.b.t. de informatiebeveiliging loopt nog onvoldoende 

De resultaten zijn teruggekoppeld aan de betreffende auditees en de betrokken managers. De auditresultaten zijn 

gekoppeld aan de maatregelen ten aanzien van de AVG. 

Ten aanzien van de informatiebeveiliging is er verschuiving geweest in verantwoordelijkheden (rol van security 

manager heeft gerouleerd). De huidige securitymanager heeft een bijeenkomst belegd (Q1 2019) met de 

aandachtsvelders om relevante onderwerpen te inventariseren. Binnenkort worden kaders opgesteld ter bevordering 

van de informatiebeveiliging en het voldoen aan de AVG (mei 2019). 

 

In 2019 gaan we ons naast Intramuraal ook richten op Thuiszorg en Kleinschalig wonen.  

Het auditteam is nu aangevuld met auditoren vanuit de Thuiszorg en Kleinschalig wonen. Het team bestaat nu uit 7 

auditoren. Zij krijgen in september 2019 een gerichte scholing. Een scholingstraject op basis van de nieuwe werkwijze, 

met de nieuwe auditoren is wenselijk voor een gezamenlijke aftrap. 
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Kwaliteitshandboek Het kwaliteitshandboek wordt 

aangepast. Ten eerste worden de 

processen van voormalig De Goede Zorg 

en voormalig Zorgmensen 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.  

Alle kwaliteitsdocumenten die binnen beide organisaties aanwezig zijn, zijn in kaart gebracht, en sommigen reeds 

geharmoniseerd. Mede op basis van het bezoek van de IGJ wordt aan het harmoniseren van sommige processen 

voorrang gegeven: 

- Medicatie 

- ECD 

- MDO / cliëntbespreking 

- VBM 

- Rapporteren 

- Interne audits 

- Incidenten en calamiteiten (incl. MIC proc. + nazorg second victims + restauratieve cultuur) 

- Reanimatie 

- Insuline toediening 

 

Het doel is dat medewerkers zo makkelijk en simpel mogelijk toegang hebben tot het kwaliteitshandboek. 

Om de vastgestelde procedures toegankelijk te maken voor medewerkers, hanteren we voorlopig de B-schijf.  

Er is onderzoek gedaan naar mogelijke systeem dat meerwaarde biedt ten aanzien van beheer, toegang en monitoring 

van het kwaliteitshandboek, waarbij Afas goede mogelijkheden biedt. KleinGeluk maakt ook reeds gebruik van Afas als 

personeelsinformatiesysteem. In februari 2019 zijn er gesprekken geweest met Afas, in najaar 2019 wordt verder 

gekeken hoe we Afas kunnen inrichten voor het kwaliteitshandboek.    

  

Kwaliteitsmonitor  De kwaliteitsmonitor staat nu in theorie. 

De werksessies Positieve Gezondheid en 

de toepassing van de kwaliteits-

instrumenten worden fasegewijs 

ingevoerd. 

 

 

Instrumenten binnen de Kwaliteitsmonitor:  

1. cliëntplan  

2. cliëntervaringsgesprekken 

3. medezeggenschap: cliëntpanels  

4. veiligheidsindicatoren  

5. medewerkerservaringen  

6. audits/visitaties  
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Binnen De Matenhof zijn de kwaliteitsinstrumenten al grotendeels toegepast. Inclusief de werksessies om de 

instrumenten 1 en 2 toe te passen. 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.  

Zoals eerder aangegeven bieden de werksessies een goede verdieping van het toepassen van de visie, maakt kost het 

wel veel tijd. Om die reden is er voor gekozen om een ‘versnelling’ door te voeren, waarbij verzorgenden met regierol 

een gerichte scholing krijgen. 

 

KleinGeluk meent door middel van een aantal checks&balances tot een valide en betrouwbaar instrument te komen: 

- visie Positieve Gezondheid van Machteld Huber als basis 

- eisen kwaliteitskader verpleeghuis en wijkverpleging zijn 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) 

 

Er zijn afspraken gemaakt met de onafhankelijke toetsingscommissie om in 2019 de eerste locatie De Matenhof gaan 

beoordelen. De toetsingscommissie bestaat uit een drietal professionals, allen met een specifieke deskundigheid 

(directeur zorg Alliade, partner onderzoeksbureau van Loveren & Partners, programmaleider Nyenrode).  

De lering die getrokken wordt uit de resultaten van de toetsingscommissie kunnen we gebruiken voor eventuele 

bijsturing van het vervolgtraject.  

 

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; 

twee doelen: 

1. korte termijn profiteren van de uitkomsten 

2. uitkomsten hanteren als proeftuin voor de nieuwbouw 

Op basis van de uitkomsten merken we dat een verdiepingsslag nodig 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 is 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. 

De scholing Hersenkunde is gegeven door Moribus (ondersteunen KleinGeluk ook bij de inzet van domotica binnen de 

nieuwbouwlocaties). 
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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 mijn collega GVP-ers”.  
 

Aangezien er op dit moment al veel ontwikkelingen zijn, is afgesproken dat de doorzetting van deze scholing naar de 

andere locaties in 2020 plaatsvindt (scholingsplan). 

 


