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KWALITEITSPLAN
Inleiding
Voor u ligt het Kwaliteitsplan van KleinGeluk, het geeft de speerpunten weer die wij ons stellen voor
2020. Dit plan vormt een onderlegger voor de kwaliteitsgelden welke worden gebruikt in 2019-20202021 om als instelling onze zorg & welzijn op het niveau te brengen en houden zoals gesteld in het
kwaliteitskader verpleeghuiszorg.
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 die woon-, zorgen welzijnsdiensten in woonzorgcentra biedt voor mensen, die niet langer zelfstandig thuis kunnen
wonen, beschermd wonen voor cliënten die dat nodig hebben en thuiszorg in de thuissituatie van
bewoners van Apeldoorn. Klein genoeg om wendbaar te kunnen inspelen op verandering; groot
genoeg om met lef gerichte initiatieven met en voor cliënten te ontwikkelen en door te voeren.
De behoeften van de cliënt vormen het uitgangspunt van ons handelen. We ondersteunen cliënten
om, ondanks hun toenemende afhankelijkheid, toch hun eigen leven zoveel mogelijk naar eigen inzet
te kunnen leiden c.q. zichzelf te blijven, zodat zij de hoogst mogelijke kwaliteit van leven blijven
ervaren binnen verantwoorde grenzen die samen worden bepaald.
In dit kwaliteitsplan staat beschreven waar KleinGeluk mee bezig is c.q. wat zij in de toekomst wil
bereiken. Afgelopen jaren is bij KleinGeluk geïnvesteerd om de zorg en de diensten aan te laten
sluiten bij de behoeften en wensen van cliënten. Dat klinkt makkelijker dan het is. Want ieder heeft
weer andere wensen, en hoe krijg je die goed in beeld? Hoe sluit je aan bij de belevingswereld van je
cliënt vanuit je eigen referentiekader? Zijn jouw opvattingen over goede zorg leidend of zoek je naar
nieuwe passende opvattingen bij deze tijd en jouw cliënten? 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, meer welzijn. Met
een als vanzelfsprekende hoge verwachting t.a.v. de veiligheid en kwaliteit van de zorgdiensten. Dat
bij elkaar vertaalt zich in het anders benaderen van cliënten en familie. Het anders organiseren van
de zorg, het welzijn, de 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 onze verbeter- en optimalisatie maatregelen benoemd om deze
ontwikkeling door te zetten, met als uiteindelijk doel de ervaren kwaliteit van leven van de cliënten
met ondersteuning van onze zorg & welzijn op het hoogst mogelijke niveau te brengen.
KleinGeluk is halverwege 2018 ontstaan uit een fusie en richt zich nog volop op het realiseren van de
synergie voordelen van het fusieproces. Daarnaast ligt er de uitdaging van twee
nieuwbouwprojecten (Juliana en Veldhuis), opbouw van de zorg op een locatie (Sainte Marie) en
afbouw van de zorg op een andere locatie (Veenkamp) in 2020. KleinGeluk heeft de ambitie haar
eigen Kwaliteitssysteem verder te ontwikkelen en te implementeren. Daarnaast zijn er speerpunten
voor 2020 op het gebied van kwaliteit & veiligheid:
• Optimaliseren van de inzet van zorgverleners voor zorg, welzijn en behandeling binnen de
kaders (financieel en kwaliteit). Waarbij zorgverlener staat voor behandelaren, coördinerend
en gespecialiseerd verpleegkundigen (niveau 4 en 5), verzorgenden IG en welzijn (niveau 3),
helpenden plus (niveau 2 met ROC certificaat), woonassistenten, vrijwilligers- en
welzijnsmedewerkers en coördinatoren;
• Ontwikkeling van de deskundigheid van haar medewerkers en informele zorgverleners;
• Verlagen inzet losse (uitzend-)krachten;
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Verlagen uitstroom en verhogen instroom en inzetbaarheid van vast personeel;
Verhogen zelfregie medewerkers op de roosters, binnen de kaders (financieel en kwaliteit);
Verhogen van de werkstandaard ten aanzien van methodisch werken;
Verbeteren van de dialoog zorgverlener <-> cliënt;
Verhogen van de veiligheid op het gebied van medicatie;
Verhogen van de weerbaarheid van medewerkers;
Structureel inzetten op de werving & inzet van vrijwilligers en familie (beide vormen samen
de informele zorg) als antwoord op de krapte op de arbeidsmarkt en de behoefte aan familie
participatie in de zorg.
Optimaal maken van de woon- en zorgomgevingen afgestemd op de behoefte en zorgvraag
van de cliënt;
Afbouwen van middelen, maatregelen (onvrijwillige zorg) en implementatie WZD.
Leren en verbeteren als organisatie aan de hand van incident meldingen (medicatie,
vallen/bewegen, onbegrepen gedrag) en de kwaliteitsindicatoren verpleeghuiszorg.

De bovenstaande speerpunten zijn gekozen op basis van de inzichten verworven tijdens audits
uitgevoerd door ons interne audit team, Care & Quality, audits van het IVM en de dit jaar
uitgevoerde bezoeken door de IGJ.
De cliëntenraad en de ondernemingsraad zijn adviserend betrokken bij de maatregelen. We moeten
het immers met elkaar doen!
De maatregelen zijn grotendeels organisatie breed en worden waar nodig fasegewijs ingevoerd, om
het voor medewerkers behapbaar te houden. Waar de maatregelen afwijken voor een organisatie
eenheid, is dat expliciet benoemd.
Wij streven er met deze speerpunten naar dat de cliënt uiteindelijk optimaal kan profiteren van het
kwaliteitskader verpleeghuiszorg en de beschikbare kwaliteitsgelden. KleinGeluk brengt hiermee de
zorg op het niveau dat wordt beoogd.
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PROFIEL KLEINGELUK
Wie zijn we
KleinGeluk is op 1 juli 2018 ontstaan uit een fusie van Stichting De Goede Zorg en Stichting
Zorgmensen. Na een wat onwennig eerste jaar kunnen we nu concluderen dat de organisatie steeds
meer één wordt. Zowel cliënten als medewerkers geven dit aan.
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 en vrijwilligers. Tevens met samenwerkingspartners als
dat betere zorg voor onze cliënten oplevert. We vormen, samen met Hanzeheerd en Riwis, een
lerend netwerk.
KleinGeluk heeft woonzorgcentra:
• Avondzon in Zuidwest Apeldoorn
• De Matenhof in Zuidoost Apeldoorn
• De Veenkamp in Noordwest Apeldoorn
• Sainte Marie in Zuidwest Apeldoorn
De locaties zijn door hun omvang relatief grootschalig. Echter, door per etage een team in te richten
wordt 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, informatie en ondersteuning kunnen krijgen.
Zowel op De Matenhof als op Avondzon wonen ook cliënten van samenwerkende organisaties. Deze
cliënten integreren met de cliënten van KleinGeluk en brengen hun eigen dynamiek mee.
Vanaf Q1 2020 zal De Veenkamp de deuren (voorlopig) sluiten; de cliënten die er dan wonen gaan
een van de nieuwbouwlocaties betrekken, zij hebben hun voorkeur voor een andere locatie kunnen
aangeven. Ook vanuit Sainte Marie zullen een aantal cliënten naar een van de nieuwbouwlocaties
vertrekken. De nieuwbouw locaties betreffen kleinschalige woonvoorzieningen:
• Het Juliana
• Veldhuis
De huidige 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, evenals individuele- en groepsactiviteiten. De bewoners zijn 70+ en hebben allen een ZZP
5 of 7. Per woongroep/huiskamer hebben 6 bewoners hun eigen zit/slaapkamer.
KleinGeluk richt zich in 2020 (speerpunt) op het optimaliseren van de woon/zorgomgeving aan de
hand van de zorgvraag van de cliënt.
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
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Thuiszorg Kristal in Noordoost Apeldoorn
Thuiszorg De Groene Hoven Noordwest Apeldoorn
Thuiszorg Symfonie in Zuidwest Apeldoorn

Cliënten
KleinGeluk richt zich op cliënten met indicaties of financieringsvormen: ZZP/VPT 4 tot en met
ZZP/VPT 7. Anno 2019 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 –indicatie
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.
Zelforganisatie is een organisatievorm waarbij we de relatie tussen cliënt en medewerker centraal
zetten. Medewerkers dienen regelruimte te hebben en zelf verantwoordelijkheden te kunnen
nemen. De teams zijn niet meer naar discipline georiënteerd, maar multidisciplinair
(zorg/welzijn/woonassistent).

In- en uitstroom medewerkers in aantallen
Instroom
157
Uitstroom
142
De in- en uitstroom van het personeel in 2019 (1 januari – 30 november 2019: is inclusief stagiaires en leerlingen, excl.
vakantiekrachten).

Vrijwilligers in aantallen
Avondzon
76
De Matenhof
170
De Veenkamp
164
De Groene Hoven
12
Het Kristal
13
Sainte Marie
110
Vrijwilligers in aantallen d.d. 30 november 2019
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VISIE KLEINGELUK
Bij KleinGeluk vormen de wensen van de cliënt op het gebied van wonen, welzijn en zorg het
uitgangspunt van ons handelen. Wij vinden het vanzelfsprekend dat cliënten eigen keuzes maken om
kwaliteit van leven te blijven ervaren, ondanks hun toenemende afhankelijkheid. De cliënt en zijn
netwerk maken samen met medewerkers keuzes ‘waarbij en op welke manier’ cliënten ondersteund
willen worden.
Medewerkers verdiepen zich in de cliënt en gaan het gesprek aan over wat de cliënt echt belangrijk
vindt. Hierdoor vertalen we diens wensen, maken samen met de cliënt en zijn netwerk afspraken
over een op maat gesneden zorg- en dienstverlening. Door de verdieping en echt te luisteren, zien
we de mens achter de cliënt.
KleinGeluk sluit aan bij de visie van Machteld Huber ‘Positieve Gezondheid’. Machteld Huber schrijft:
‘Neem gezondheid niet als doel op zich, maar als middel ..., opdat iemand ‘zijn/haar ding kan doen’.
In de zorg wordt vaak de nadruk gelegd op de ziekte of de aandoening van mensen. Positieve
Gezondheid kiest er juist voor om het accent niet op de ziekte te leggen, maar juist op de mens zelf
en op de zaken die zijn leven betekenis geven. Zodat iemand kan blijven doen wat hij belangrijk
vindt.
KleinGeluk kijkt breder naar ‘gezondheid’ en speelt daarbij meer in op de dingen die de cliënt
belangrijk vindt. Voor cliënten zijn het vaak de kleine persoonlijke dingen die hen gelukkig maken en
die kleur toevoegen aan hun leven. Het leveren van kwalitatief hoogwaardige zorg en dienstverlening
zien wij hiervoor als een randvoorwaarde.
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HOOFDSTUKKEN KWALITEITSKADER
PERSOONSGERICHTE ZORG
Waar zijn de financiële middelen voor nodig
KleinGeluk hanteert de financiële middelen om minimaal aan de kwaliteitskaders verpleeghuiszorg te
voldoen.
De cliënt is een uniek persoon. Persoonsgerichte zorg en ondersteuning vindt plaats binnen een
relatie tussen cliënt, zijn naaste(n), medewerker en zorgorganisatie. De kwaliteit van deze relatie
bepaalt onder andere de kwaliteit van zorg. KleinGeluk heeft de afgelopen jaren geïnvesteerd in de
relatie tussen cliënt en medewerker en gaat daarmee door. Er worden in 2020 extra uren vrij
gemaakt om de dialoog tussen zorgverlener en cliënt te verbeteren.
KleinGeluk hanteert de visie van Positieve Gezondheid: 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 welbevinden voor de cliënt. Door via Positieve Gezondheid het gesprek
aan te gaan met de cliënt, krijgt de zorgverlener meer handvaten om de kwaliteit van leven en het
welbevinden van de cliënt te beïnvloeden. Diverse disciplines dragen daar op hun eigen manier een
steentje aan bij. Daarom is de samenstelling van de teams aangepast. De zorgplannen worden in
2020 meer methodisch opgebouwd en toegepast binnen het zorg en welzijnsproces. Medewerkers
krijgen de tijd dit onder de knie te krijgen. Cliënten zullen merken dat de zorgverlening hun
behoeftes en wensen kent, de zorg wordt hierop afgestemd.
Wat merkt de cliënt er van (verschil per locatie)
De cliënt in al diens facetten/levensdomeinen is het uitgangspunt bij de zorg- en dienstverlening.
KleinGeluk ziet de cliënt echt als een uniek persoon met een eigen geschiedenis, eigen toekomst en
eigen doelen. (Zorg)medewerkers die in direct contact zijn met cliënten, zijn op de hoogte van hun
achtergrond en persoonlijke wensen.
KleinGeluk hanteert het instrument ‘wat kunnen wij voor u betekenen’. Het is een gespreks- en
ervaringsinstrument op basis van positieve gezondheid om gesprek aan te gaan met cliënt.
Het geeft inzicht in wensen van cliënten en ervaringen. Het is geen onafhankelijk instrument, maar
juist persoonlijk, uitgaande van de vertrouwensband tussen cliënt en medewerker. Het is kortcyclisch opgebouwd, zodat er direct op gestuurd kan worden. Het instrument wordt gefaseerd
ingevoerd. Om die reden heeft nog niet elke cliënt een dergelijke manier van gesprek gevoerd. De
cliënten die wel reeds gesprekken gevoerd hebben op basis van het instrument, zijn hierover erg
tevreden.
Ook familie, die indien de cliënt dat wenst, betrokken wordt, geeft aan tevreden te zijn!
Het is mooi om te zien dat de ervaring van cliënten en van medewerkers tijdens het gesprek positief
zijn.
Welke verbetering ga je doorvoeren en op welke termijn
De scholing middels de reguliere werksessies geven een goede verdieping van de visie, maar 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
Sinds september 2019 ontvangen de teams die nog geen werksessies gevolgd hebben, de
zogenaamde ‘light versie’ werksessies Positieve Gezondheid.
Twee medewerkers zijn als trainers Positieve Gezondheid aangesteld en hebben een specifieke
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scholing bij het IPH (Institute voor Positive Health) gevolgd, zodat zij gecertificeerde trainers zijn.
De light versie blijkt een prima basis voor de teams; medewerkers kennen de visie.
Maar we merken dat het daadwerkelijk toepassen niet behaald wordt met de light versie.
Hoe ga je het gesprek aan met de cliënt, wat vind je cliënt belangrijk en daarop sturen.
Maar wel in het licht van de doelgroep: immers, de wensen van de cliënt blind volgen, is iets anders
dan beschermwaardigheid voor cliënten die niet voor zichzelf kunnen opkomen.
Dit lijkt makkelijker dan het is. Het gevaar is dat het voor medewerkers makkelijker is om te zeggen
dat handelingen op een bepaalde manier uitgevoerd moeten worden vanuit verantwoord medisch
beleid, dan om het gesprek hierover aan te gaan. De cliënt moet in dergelijke situaties het laatste
woord krijgen. Maar dat laat onverlet dat je de medische kant goed hebt staan.
Hoe ga je met medewerkers in gesprek over deze ‘beschermwaardigheid’?
Het kost tijd, casuïstiek moet besproken worden. Daarom staat voor 2020 gerichte vervolgscholing
op de agenda waarin deze vraagstukken worden meegenomen.
Om de zorg en welzijnsdiensten beter op de zorgbehoefte van de cliënt af te stemmen gaat
KleinGeluk op haar zorglocaties werken met coördinerend verpleegkundigen. Met deze
verpleegkundigen borgen wij de kwaliteit van zorg en het voortdurend toezicht op de kwaliteit van
zorg. Thema’s als veiligheid m.b.t. medicatie en het methodisch werken in het zorgproces zijn
speerpunten voor 2020.
Door de extra inzet van verpleegkundigen wordt de verpleegkundige beschikbaarheid binnen 30
minuten ter plaatse gerealiseerd. Voor in de nacht wordt gewerkt met samenwerkingspartners om
deze beschikbaarheid te realiseren.
Voor cliënten in de palliatieve fase, die in de nacht meer zorg nodig hebben, is vanuit KleinGeluk een
specifiek geschoold PET team aanwezig (dus ‘eigen’ medewerkers).
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WONEN EN WELZIJN
Waar zijn de financiële middelen voor nodig
KleinGeluk hecht veel waarde aan wonen en welzijn. Er worden diverse maatregelen genomen
waaruit dat blijkt. KleinGeluk meent dat de inzet van functies, zoals de woonassistent en
welzijnsmedewerkers, bijdraagt aan meer aandacht en welzijn voor de cliënt. Deze functies
verbeteren tevens het toezicht, wat het gevoel van veiligheid gaat verhogen.
Voor de activiteiten zijn welzijnsbemiddelaars werkzaam. Zij organiseren bus-uitjes, familiedagen,
bingo, Meer Bewegen Voor Ouderen, samen-eten project en andere activiteiten.
Welzijnsmedewerkers organiseren en voeren de activiteiten uit. Voor de komende jaren streven we
er naar dat de welzijnsbemiddelaars meer interactie hebben met cliënten op individueel niveau en
de (in)formele, zodat nog beter ingespeeld kan worden op de behoeften van de cliënt. We willen
meer welzijnsbemiddelaars, zodat zij voor de hele organisatie kunnen worden ingezet. Om dat vorm
te geven is extra formatie nodig, boven op de huidige inkomsten uit de ZZP‘s : we willen hiervoor
kwaliteitsgelden aanwenden.
Wat merkt de cliënt er van (verschil per locatie)
De cliënt ervaart meer sfeer, welzijn en zinvolle dagbesteding.
Woonassistenten hebben een andere achtergrond waardoor ze over het algemeen meer gericht zijn
op het welzijnsaspect. De woonassistent is onderdeel van het team dat zorgt voor een sfeervolle,
uitnodigende woon- en leefomgeving voor cliënten met huiskamer en zitjes, waarbij het ritme van de
cliënt uitgangspunt is. Ook brengen de woonassistenten extra ogen met zich mee om door extra
toezicht de ervaren veiligheid te verhogen. Welzijnsmedewerkers gaan ook op het appartement
welzijnsactiviteiten organiseren voor cliënten. Cliënten ervaren hierdoor meer keuze aan activiteiten.
Voor elke behoefte wordt zoveel mogelijk een passende activiteit georganiseerd. Zoals
gespreksgroepen voor cliënten die in staat zijn en er behoefte aan hebben om goede gesprekken
over maatschappelijke onderwerpen te voeren.
Binnen de Nieuwbouwlocaties wordt dit nog steviger neergezet: het onderwerp welzijn en wonen is
expliciet onderdeel van de Nieuwbouw (Juliana en Veldhuis). Er zijn specifieke werkgroepen welzijn
en inrichting die zich daarop richten (najaar 2019 en eerste kwartaal 2020).
KleinGeluk biedt cliënten de mogelijkheid in gesprek te gaan over maatschappelijke/filosofische
onderwerpen. We merken dat we met dit aanbod echt het verschil kunnen maken voor een bepaalde
categorie cliënten. Cliënten zonder cognitieve beperkingen geven namelijk aan verbinding te missen.
Het doel is dat cliënten elkaar vinden in de onderwerpen, zodat ze elkaar nadien kunnen opzoeken
om er over door te praten. Hiervoor zijn mogelijkheden geboden. Cliënten geven aan dat het fijn is
dat serieuze onderwerpen gecombineerd worden met ontmoeting, ze voelen zich gehoord.
Welke verbetering ga je doorvoeren en op welke termijn
We merken een positief effect op de cliënt van de inzet van woonassistenten. De toevoeging van
deze functie is in 2018 ingezet.
KleinGeluk richt zich op 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.
We merken dat deze mensen, die bewust kiezen voor de ouderenzorg, erg goede aansluiting hebben
bij cliënten en dat stukje extra plezier en ondersteuning kunnen bieden.
In 2019 zijn 11 nieuwe externe leerlingen gestart.
Hiervan zijn 2 instromers die zijn gaan werken als woonassistent: locatie Avondzon (33 jaar) en
locatie Sainte Marie (56 jaar). Daarnaast is er ook 1 interne kandidaat gestart als woonassistent
(werkzaam geweest in de detailhandel) en nu in september gestart als leerling binnen locatie Sainte
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Marie (1968). Voor 2020 en 2021 willen we de aanname van zij-instromers continueren (2,50 fte per
jaar).
KleinGeluk gaat meer inzetten op welzijn, zodat tijdens de dag en avond iemand aanwezig is in de
huiskamer of gemeenschappelijke ruimte om de aanwezige cliënten de benodigde aandacht en
nabijheid te bieden. Op die manier ervaren cliënten nog meer een zinvolle dagbesteding.
Daarnaast, in het kader van veiligheid, om het benodigde toezicht te houden.
De welzijnsbemiddelaars van de locaties gaan regelmatig met elkaar in overleg over successen; wat
werkt goed, wat niet, hoe van elkaar leren, succes delen. Terugkoppeling hierover vindt plaats aan
Manager WWZ. Deze wijze van onderlinge afstemming wordt echt als een meerwaarde van de fusie
ervaren.
Er is in samenspraak met de consulent mantelzorg beleid familieparticipatie opgesteld. KleinGeluk
ziet de cliënt, familie en medewerkers als een drie-eenheid: met elkaar de zorg en dienstverlening
vormgeven. Overleg en uitspreken van elkaars verwachtingen is daarom erg belangrijk. Elkaar
kennen is van wezenlijk belang. Het staat nu goed op papier, de volgende stap is medewerkers
handvatten te geven om het familiebeleid uit te voeren. Het familiebeleid KleinGeluk is besproken
met OR. OR benadrukt de behoefte aan scholing bij medewerkers. In het scholingsplan wordt voor
2020 scholing opgenomen om medewerkers nog meer handvatten te geven om het familiebeleid uit
te voeren.
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.
Met een aantal samenwerkingspartners (RIWIS, Nusantara, Hanzeheerd, WZU Veluwe) 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. Hiermee is dit project:
- samenwerkend
- instelling overstijgend
- gericht op de VVT sector
Voor mantelzorgers worden wederom in 2020 familiebijeenkomsten 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.
KleinGeluk stelt in 2020 voor medewerkers meer tijd beschikbaar om gesprekken te kunnen voeren
of bijeenkomsten te organiseren.
In 2019 is gestart met het Project Parkinson als dagbestedingsproject. Dat blijkt onvoldoende van de
grond te komen. De plannen zijn om deze doelgroep op te nemen in het nieuwbouwproject Juliana;
daar wordt het project specifiek voor deze doelgroep doorontwikkeld (Juliana opent Q1 2020).
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VEILIGHEID
Waar zijn de financiële middelen voor nodig
Veiligheid is een belangrijke graadmeter voor het kwaliteitsgevoel van de cliënt. KleinGeluk wil
cliënten een omgeving bieden waar zij zich veilig voelen. Veiligheid op het gebied van wonen (een
veilige woonomgeving), cliëntveiligheid en persoonlijke veiligheid, bejegening en eigenheid.
Vanuit de visie op Positieve Gezondheid ondersteunt KleinGeluk cliënten zoveel mogelijk bij diens
eigen regie. De vraag is wel naar de toekomst toe hoe zich dat verhoudt met de steeds zwaarder
wordende doelgroep. Er treedt een grijs gebied op; hoe hou je de visie en waarden vast als de
doelgroep zwaarder wordt? In 2020 gaat KleinGeluk de gelden aanwenden om medewerkers te
scholen in deze belangrijke vraagstukken die bepalend zijn voor het gevoel van veiligheid van
cliënten.
Wat merkt de cliënt er van (verschil per locatie)
KleinGeluk werkt met de Vilans protocollen, waardoor cliënten verzorgd worden volgens de meest
actuele protocollen.
Doordat vanuit KleinGeluk de harde kant nog beter geregeld wordt (programmalijnen opzetten en
uitwerken) en aandacht is voor de zachte kant (eigen regie van de cliënt) zal de cliënt nog betere
zorgverlening ontvangen dat ten goede komt aan diens veiligheid.
Welke verbetering ga je doorvoeren en op welke termijn
Vanuit de visie op Positieve Gezondheid ondersteunt KleinGeluk cliënten zoveel mogelijk bij diens
eigen regie. De vraag is wel naar de toekomst toe hoe zich dat verhoudt met de steeds zwaarder
wordende doelgroep. Vanuit diverse interne (zoals CQ&I, IVM) als externe onderzoeken (IGJ) zien we
dit vraagstuk terugkomen. Wanneer de cliënt in de ‘lead’ is, gaat het schuren tussen wetgeving
(harde kant) en de regie van de cliënt. Zo is er een cliënt die al een paar dagen achter elkaar in bed
ligt: vanuit de visie is dat mooi (als de cliënt dat wenselijk vindt, dan voldoe je aan diens wens) maar
hoe zorg je dat ook de medische kant geborgd wordt, zoals doorligplekken, decubitus etc.
Op dit soort vraagstukken gaat KleinGeluk zich in 2020 nader voorbereiden.
Voor 2020 gaat KleinGeluk inzetten om de harde kant nog beter te regelen, door het uitzetten van
programmalijnen. Deze verbetering van de harde kant is al ingezet (mede ingegeven vanuit de
betreffende kwaliteitscommissies) en vindt voortgang in 2020:
- aanscherpen medicatiebeleid
- aanscherpen hygiënebeleid en infectiepreventie
- aanscherpen beleid ongewenste omgangsvormen
- aanscherpen beleid onvrijwillige zorg
- scholing methodisch werken
Tegelijkertijd ondersteunen we medewerkers om het gesprek over zelfregie te voeren en de
programmalijnen te bespreken: als er strijdigheid is, dan gaan we het gesprek er over aan.
De eerste stap hierbij is te bepalen of medewerkers dit vraagstuk ook een issue vinden: herkennen ze
dit? De ervaring is dat ze niet altijd het dilemma zien. Het begint met bewustwording.
Dit wordt in 2020 in scholing en casusbespreking meegenomen.
KleinGeluk meet de cliëntveiligheid op individueel niveau (zorginhoudelijke risico’s) via het formulier
risicosignalering in het dossier. Het was tot voor kort op sommige locaties nog een papieren versie
waardoor het bewerkelijk was om de gegevens op stichtingsniveau te generen. Door de werken met
het ECD kunnen de gegevens makkelijker genereerd worden.
KleinGeluk constateert dat de doelgroep cliënten verandert: er zijn steeds meer cliënten die
psychiatrisch gedrag vertonen. Ook zien we steeds meer familie die zich agressief opstelt richting
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medewerkers. KleinGeluk wil een veilige omgeving creëren voor cliënten en medewerkers. Met
behulp van relevante professionele standaarden en richtlijnen, proberen we vermijdbare schade bij
cliënten zoveel mogelijk te voorkomen. We willen nog meer een cultuur creëren waarin het leren van
veiligheidsincidenten centraal staat. Het gaat om risicobewustzijn en risicoreductie.
Om voor cliënten en medewerkers een veilige omgeving te creëren worden diverse maatregelen
genomen:
1. Beleid opstellen met betrekking tot (verwachting gereed Q1 2020):
- ongewenst omgangsvormen
- nazorg bij trauma’s
- veilig melden en afhandelen incidenten en calamiteiten (incl. meldcode huiselijk geweld)
- nazorg ‘second victims’
- restauratieve cultuur
2. Methodes omgaan met ongewenst gedrag op individueel niveau (Q1 2020)
3. Interventieteam agressie en onbegrepen gedrag instellen (Q2 2020)
4. Scholing en instructie m.b.t. het nieuwe beleid (Q2 2020)
5. Workshops weerbaarheid medewerkers (Q1 2020)
Vanuit de Kwaliteitscommissie agressie en onbegrepen gedrag worden deze maatregelen gebundeld.
De opzet en implementatie van de maatregelen lopen door in 2020.
In de kwaliteitscommissies (medicatie, hygiëne, vallen en bewegen, agressie en onbegrepen gedrag)
wordt het betreffende onderwerp besproken door aandachtsvelders. Als input worden de MIC
(melding incidenten cliënten) en de MIM (melding incidenten medewerkers) gebruikt, zodat hierop
(bij)gestuurd kan worden. In het nieuwe jaar willen we dit nog verder professionaliseren:
- ingevulde formats toegankelijk voor alle medewerkers
- koppeling MIC en Boomerweb
De aandachtsvelders geven aan deelname aan de kwaliteitscommissies erg te waarderen.
Juist om vanuit beide fusie-organisaties veel van elkaar te leren.
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LEREN EN VERBETEREN VAN KWALITEIT
Waar zijn de financiële middelen voor nodig
Zorgorganisaties en medewerkers hebben de verantwoordelijkheid om samen continu aan de
verbetering van kwaliteit van zorg en ondersteuning te werken. De nadruk ligt hierbij op een proces
van samen leren en verbeteren. Het kwaliteitskader verpleeghuiszorg onderscheidt hierin vijf kaders,
waarbinnen zorgorganisaties zich mogen bewegen.
1. Kwaliteitssysteem
KleinGeluk heeft een eigen ‘Kwaliteitsmonitor’ ontwikkeld, geïnspireerd op het gedachtengoed
Positieve Gezond. We menen dat deze monitor veel beter past bij onze visie dan het HKZkwaliteitssysteem of het ISO kwaliteitssysteem.
In de visie Positieve Gezondheid gaat het om te kijken naar de mens achter de cliënt. Meer uitgaan
van het belang van de relatie tussen cliënt 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
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
- metingen onder cliënten en medewerkers (kort-cyclische 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)
De kwaliteitsmonitor bevat een aantal instrumenten:
1. cliëntplan / formulier ‘wat kunnen wij voor u betekenen’
2. cliëntervaringsgesprekken
3. medezeggenschap: koffietijdgesprekken
4. veiligheidsindicatoren
5. medewerkerservaringen / TED dagen
De uitkomsten van de instrumenten vormen de input voor de dialoog tussen cliënten en
medewerkers. Deze leiden daarnaast tot concrete, 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).
Ter validatie en legitimatie van de Kwaliteitsmonitor heeft KleinGeluk een commissie van
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onafhankelijke deskundigen aangewezen. De commissie bestaat uit drie leden met een verschillende
achtergrond (onderzoek, opleiding en zorg), maar allen affiniteit met de sector.
Het Zorgkantoor heeft schriftelijk bevestigd (brief d.d. 4 oktober 2018) dat ze 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.
Ook met gemeenten en Zorgverzekeraars worden gesprekken gevoerd over onze Monitor.
KleinGeluk wil graag een deel van de kwaliteitsgelden inzetten voor het verder implementeren van
de Kwaliteitsmonitor. We zijn overtuigd dat de investeringen in de Kwaliteitsmonitor gedurende en
na de implementatieperiode zijn vruchten zal afwerpen voor cliënten van KleinGeluk.
Maar dat uiteindelijk ook andere organisaties kunnen delen in kennis en kunde die is opgedaan
binnen KleinGeluk.
2. Jaarlijks geactualiseerd kwaliteitsplan
Het kwaliteitsplan voor 2020 wordt eind 2019 vastgesteld.
3. Jaarlijks kwaliteitsverslag
Het kwaliteitsverslag van 2019 wordt medio 2020 vastgesteld.
4. Continu werken aan verbeteren door zorgverleners
KleinGeluk ziet zichzelf als een lerende organisatie. Medewerkers mogen fouten maken, als ze er
maar van leren. Er komt steeds meer aandacht hiervoor. Zo worden MIC en MIM meldingen
besproken in de teams en kwaliteitscommissies. Om medewerkers meer houvast te geven en
weerbaar te maken om ook zich te durven uitspreken, zijn voorbereidingen getroffen voor een
seminar over dit onderwerp. Er lopen afspraken met een extern bureau voor deskundige
ondersteuning, zodat in Q1 2020 voor alle medewerkers een seminar kan plaatsvinden.
Binnen voormalig De Goede Zorg werden interne audits uitgevoerd, binnen voormalig Zorgmensen
nog niet. Om het organisatie breed voor KleinGeluk uit te rollen, zijn in mei 2019 nieuwe auditoren
aangetrokken. In september 2019 hebben zij een scholing gevolgd bij het Care & Quality Instituut
(C&QI). CQ&I hanteert de methode Undercover Nurse; dat is een nieuwe, succesvolle wijze van
auditen en onderscheidt zich met onaangekondigde audits. Dit is een krachtig instrument om de
daadwerkelijke kwaliteit van de zorg, bij de cliënt, in beeld te brengen. Met Undercover Nurse wordt
aangetoond dat verbeteren van kwaliteit van zorg onderdeel uitmaakt van de cultuur. Motiveren van
medewerkers, bewustzijn creëren van kwaliteit en komen tot een gedragsverandering staan centraal.
De interne toetsing heeft een lerend karakter. Verbeteren wordt in deze methodiek beloond, wat
veel veranderenergie vrijmaakt. De teams hebben zin om aan de slag te gaan met de
ontwikkelkansen en vieren hun teamsuccessen. We zien dat de kwaliteit en veiligheid zich sneller
naar een hoger niveau ontwikkelt en de cliënt hoogwaardige zorg ontvangt. In oktober en november
2019 zijn 4 audits uitgevoerd, door C&QI in samenwerking met de intern auditoren. Op deze wijze
vindt een kwaliteitsslag plaats binnen de organisatie, doordat teams op deze wijze gemotiveerd
worden een kwaliteitsslag te maken en de intern auditoren een verdieping krijgen van hun scholing.
5. Deel uitmaken van een lerend netwerk
KleinGeluk heeft een samenwerkingscontract met Hanzeheerd en Riwis.
De bestuurders komen 4 x per jaar bijeen, waarbij de kwaliteitsadviseurs/beleidsmedewerkers en de
personeelsadviseurs 2x per jaar aansluiten. We zijn nog een beetje zoekende naar de juiste invulling,
maar het krijgt steeds beter handen en voeten. We weten elkaar te vinden op belangrijke thema’s.
Ten aanzien van het kwaliteitsplan, interne audits, arbeidsmarktproblematiek heeft al uitwisseling
plaatsgevonden. Voor 2020 ligt vanuit de kwaliteitsadviseurs een plan klaar, waarin zijn
meegenomen: kwaliteitsplan, wet zorg en dwang, kwaliteitsindicatoren en het methodisch werken.
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Wat merkt de cliënt er van (verschil per locatie)
Het continue werken aan en verbeteren van kwaliteit, voert door in de beleving van de cliënt.
Door het werken volgens de visie van Positieve Gezondheid is de cliënt in al diens
facetten/levensdomeinen het uitgangspunt bij de zorg- en dienstverlening.
Hoewel de kwaliteitsmonitor nog niet volledig is geïmplementeerd, zien we al zulke mooie
ervaringen en casussen naar voren komen, dat we echt op deze voet verder willen gaan.
We zijn er nog lang niet, maar stapje voor stapje, met steeds verdere invoering van de instrumenten,
komen we waar we willen zijn!
Medewerkers geven ook steeds meer aan de meerwaarde van Positieve Gezondheid te zien. Een
leerling verpleegkundige heeft bijvoorbeeld haar afstudeeropdracht gedaan over Positieve
Gezondheid en de gunstige impact daarvan op het team. Het gevoel van trots zijn op de organisatie
kwam hier duidelijk naar voren.
Welke verbetering ga je doorvoeren en op welke termijn
De kwaliteitsmonitor staat nu in theorie. De werksessies Positieve Gezondheid en de toepassing van
de kwaliteitsinstrumenten worden fasegewijs ingevoerd.
Het formulier ‘wat kunnen wij voor u betekenen’ is op een aantal locaties wel doorgevoerd, op een
aantal nog niet. Dat hangt samen met de werksessies: de teams die de reguliere werksessies hebben
gehad, hebben uitleg gekregen over toepassing van het instrument.
Er wordt extra gestuurd op invullen van het formulier, omdat blijkt dat cliënten echt een
meerwaarde ervaren in het gesprek op basis van dit formulier. Echter, de registratie van de
gesprekken vindt nog onvoldoende plaats. Via meer gerichte implementatie ECD verwachten we
hierin een slag te slaan.
- Handboek ECD deels gereed, niet statisch, wordt continu aangevuld
- Gerichte scholing medewerkers ECD , waaronder gebruik formulier
De TED dagen hebben reeds binnen De Matenhof en De Veenkamp plaatsgevonden. Zij worden ook
binnen de andere locaties van KleinGeluk ingevoerd worden, maar fasegewijs, volgens planning.
Najaar 2019 hebben wederom TED dagen plaatsgevonden binnen De Matenhof.
Medewerkers zijn te spreken over de manier waarop de TED dag invulling krijgt; het geeft hen ruimte
om rustig en in samenzijn over het team-functioneren door te praten.
In december 2019 zijn voorbereidingen getroffen voor de TED dagen binnen de thuiszorgteams.
Dit najaar zijn 4 teams van KleinGeluk geaudit door C&QI:
Teams binnen Veenkamp Thuiszorg, Sainte Marie Intramuraal, Avondzon intramuraal, Kristal
Kleinschalig wonen.
Het heeft mooie rapporten opgeleverd, die houvast geven voor verbetermaatregelen.
Met C&I is een samenwerking aangegaan voor de lagere termijn, waarbij er een co-creatie
plaatsvindt tot de auditor van C&QI en de intern auditor van KleinGeluk.
De uitkomsten van de veiligheidsindicatoren zijn gedeeld met de stadsdeelmanagers, waarbij de
benodigde maatregelen zijn genomen. In het najaar zijn stappen genomen om voor te bereiden op
de kwaliteitsindicatoren 2020.
Wat betreft de ‘koffietijdgesprekken’ 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.
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Vanuit De Veenkamp kwamen uit de koffietijdgesprekken voornamelijk vragen ten aanzien van de
nieuwbouw naar voren. Bij De Matenhof is het project ‘goede maatjes’ ingezet ten tijde dat de
Cliëntenraad afwezig was (december 2018 - tot april 2019). Zij hebben de koffietijdgesprekken
gevoerd. Overigens tot volle tevredenheid van cliënten. Er is nu overleg met de goede maatjes en
afvaardiging cliëntenraad hoe dit verder vorm te geven.
Voor cliënten in de thuiszorg wordt dit geregeld vanuit het wooncomplex: worden koffieochtenden
georganiseerd waar cliënten voor uitgenodigd worden. Daar wordt met elkaar besproken hoe zij het
wonen en de zorg- en dienstverlening ervaren. Er is ruimte voor het bespreken van de uitkomsten
van cliëntonderzoeken en het samen opstellen van verbeterplannen.
Bij sommige locaties blijkt het nog niet tot een daadwerkelijke start gekomen te zijn. Met de
stadsdeelmanagers is afgesproken dat zij dit met hun cliëntenraad oppakken.
De commissie van onafhankelijke deskundigen heeft in augustus het theoretisch kader beoordeeld
en in oktober 2019 locatie De Matenhof bezocht. Tijdens de evaluatie in december 2019 hebben zij
aangegeven dat in zijn algemeenheid, hetgeen KleinGeluk wil uitdragen met de Kwaliteitsmonitor,
zeker gevoeld wordt in de gesprekken die met de medewerkers zijn gevoerd en de sfeer die op de
afdeling is geproefd. Wat KleinGeluk beoogt, wordt voor een groot deel gereflecteerd.
Maar, de visie Positieve Gezondheid is nog niet helemaal doorleefd. De Kwaliteitsmonitor wordt
omarmt, maar je ziet het ook schuren tussen de zachte en de harde kant.
Er is een verbeterplan in ontwikkeling die in 2020 tot uitvoering wordt gebracht.
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LEIDERSCHAP, GOVERNANCE EN MANAGEMENT
Waar zijn de financiële middelen voor nodig
KleinGeluk volgt de Zorgbrede Governance Code.
De functie van coördinerend/wijkverpleegkundigen in het team krijgt een grotere rol. Zij zijn een
belangrijk onderdeel van de kwaliteitscyclus. Juist zij kunnen onderwerpen goed doorzetten naar de
werkvloer. Gezien de werkdruk is het belangrijk om dit zo efficiënt mogelijk vorm te geven.
Eind november is er een bijeenkomst geweest met coördinerend- en wijkverpleegkundigen, waarin
de noodzaak van het werken aan kwaliteit benadrukt is. Er is gekeken hoe zij gefaciliteerd kunnen
worden om hun team zo goed mogelijk te begeleiden. We willen de kwaliteitsgelden hiervoor
aanwenden, omdat we menen dat hier een goede kwaliteitsslag/-vertaling is te maken van beleid
naar uitvoering en borging.
Wat merkt de cliënt er van (verschil per locatie)
Doordat medewerkers voldoende gefaciliteerd worden in hun bewegingsvrijheid,
beslissingsbevoegdheid en professionaliteit door de organisatie, zullen zij dit uitstralen en
overdragen aan de cliënten. Dit is zowel voor de medewerkers als de cliënten prettig.
Welke verbetering ga je doorvoeren en op welke termijn
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 Raad van Bestuur ondersteunt en stimuleert het toepassen van het Kwaliteitskader
Verpleeghuiszorg. De Raad van Toezicht ziet er op toe dat dit verantwoord gebeurt. 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 adviseur kwaliteit over de kwaliteit en veiligheid binnen
de organisatie. Dit wordt in 2020 voortgezet.
De bestuurders en de manager Wonen, Welzijn en Zorg hebben de eerste helft 2019 een ronde langs
alle teams gemaakt om bij de medewerkers op te halen hoe zij denken over hun werk, wat zij nodig
hebben en hoe KleinGeluk hierin kan faciliteren. Deze punten zijn meegenomen in het ‘integraal plan
van aanpak primair proces’. Hierin is opgenomen dat per team de mate van zelforganisatie wordt
bepaald. Zelforganisatie is nodig als je de relatie tussen cliënt en medewerker centraal wilt zetten.
Medewerkers dienen regelruimte te hebben en zelf verantwoordelijkheden te mogen nemen. 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 cliënt. Aan de andere kant missen ze 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. Afhankelijk van de behoefte en mogelijkheden van het team
wordt de zelforganisatie ingevoerd.
In 2019 is een nieuwe verdeling gemaakt naar portefeuilles.
Dit heeft geleid tot een betere focus en samenwerking binnen het management. Hiermee is ook een
kwaliteitsslag tussen lijn en staf gerealiseerd. Voorheen was er meer sprake van versnippering, en nu
meer compactheid in werken. De stadsdelen zijn zuiverder ingedeeld door het centraal aansturen
van de thuiszorgactiviteiten en meer gelijk verdeeld qua grootte.
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Stadsdeelmanagers zijn sindsdien aangewezen als specialist/woordvoerder van een productgroep
(thuiszorg, verzorgingshuiszorg en verpleeghuiszorg). Projecten die samenhangen met een bepaalde
productgroep worden dan aan de betreffende manager gekoppeld, dat werkt erg efficiënt.
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PERSONEELSSAMENSTELLING
Waar zijn de financiële middelen voor nodig
KleinGeluk ervaart, net als andere zorgaanbieders, enorme problemen op de arbeidsmarkt.
Er is weinig tot geen personeel met verzorgende of verpleegkundige achtergrond beschikbaar.
Er is geprobeerd verschillende bronnen aan te wenden, maar er is gewoon geen geschoold
personeel. Onder andere als gevolg van personeelstekort en het extra beroep moeten doen op het
wel aanwezige personeel, zien we een hoog verloop en verzuim. Deze problematiek maakt het lastig
een beroep te doen op medewerkers voor de implementatie van de Kwaliteitsmonitor. Hoewel het
verzuim wel iets daalt de afgelopen periode, zijn de hoge verzuimcijfers nog steeds een fiks
probleem.
Om die reden wil KleinGeluk graag de kwaliteitsgelden aanwenden voor maatregelen om het verzuim
tegen te gaan. In juli 2019 heeft specifiek over dit onderwerp een bijeenkomst plaatsgevonden in
Orpheus voor alle medewerkers van KleinGeluk. Daar is een start gemaakt met medewerkers te
leren om zelf regie te nemen en het gesprek aan te gaan in dergelijke gevallen.
KleinGeluk heeft het Plan van aanpak MedewerkerKracht opgesteld om invulling te geven aan
ambities en doelstellingen op gebied van eigen regie en ontwikkelen van MedewerkerKracht. Een
passend verzuimbeleid is hierin belangrijk onderdeel.
MedewerkerKracht betekent dat de medewerker het initiatief neemt om met zijn leidinggevende te
bespreken hoe het gaat en wat hij nodig heeft om nu en in de toekomst aan goede arbeidsprestatie
neer te zetten. De leidinggevende spreekt de medewerkers aan op deze verantwoordelijkheid, biedt
de nodige ondersteuning om de medewerker gezond en met plezier te laten werken en ontwikkelen.
Dit sluit goed aan op Positieve Gezondheid, de kracht van medewerkers wordt benadrukt en de focus
ligt minder op ziekte. Gezondheid wordt in termen van veerkracht, functioneren en participatie
gezien in plaats van alleen in somatische of psychische zin. Graag willen we in 2020 hier verder
vervolg aan geven.
Wat merkt de cliënt er van (verschil per locatie)
Cliënten geven aan dat zij graag de zorg en dienstverlening ontvangen van dezelfde ‘eigen’
medewerkers. Dat proberen we te realiseren, dit is echter door de huidige arbeidsmarkt en het hoge
verzuim lastig. Door de dienstverbanden anders te organiseren en het verzuim aan te pakken
middels het Plan van Aanpak MedewerkerKracht, proberen we de huidige medewerkers aan ons te
binden, waardoor cliënten ‘hun’ medewerkers behouden.
Daarnaast zien we dat cliënten gerichte gezondheidsvragen hebben, zowel op het gebied van welzijn
als op fysiek terrein. Door verpleegkundigen gerichte specialisaties aan te bieden (palliatieve zorg,
decubitus, wondzorg, complementaire zorg etc.) kunnen we op de vragen van cliënten inspelen.
Welke verbetering ga je doorvoeren en op welke termijn
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
De arbeidsovereenkomst Standaard houdt in dat de medewerker 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
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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.
Binnen KleinGeluk heeft de interne arbeidsmobiliteit de aandacht. Dit gebeurt reeds in het kader van
re-integratie, maar op operationeel niveau op initiatief van de medewerkers zelf gebeurt dit nog
maar mondjes maat. Dit willen we in 2020 verder uitbouwen.
Aangezien het lastig is om verzorgend en verpleegkundig personeel te krijgen, richten we ons op
andere niveaus. Verzorgenden niveau 2 zijn makkelijker te verkrijgen op de arbeidsmarkt.
Binnen voormalig Zorgmensen werd dit niveau al ingezet. Daar bestond een verschil met voormalig
De Goede Zorg. Sinds de fusie is besloten stichtingbreed niveau 2 in te zetten.
Zij kunnen ondersteunende werkzaamheden verrichten voor niveau 3 en 4. Tevens wordt samen
bekeken of zij de ambitie en vaardigheden hebben door te stromen naar niveau 3, waardoor de
aanwas van niveau 3 vergroot wordt.
KleinGeluk levert 24-uurs zorg waarbij we niet continu verpleegkundigen niveau 4 nodig hebben,
maar niveau 3 vaak voldoende is. Aan de andere kant zien we wel dat de doelgroep cliënten steeds
zwaarder wordt, hetgeen vraagt om specifiekere deskundigheden.
Om die reden is gekeken welke specialisaties daarbij passen om de juiste zorg en hulpverlening te
kunnen blijven geven. Binnen voormalig Zorgmensen waren oorspronkelijk meer gespecialiseerd
verpleegkundigen werkzaam; die hebben we in 2019 stichtingbreed ingezet. De volgende stap is
versteviging van de positie van de gespecialiseerd verpleegkundigen voor de intramurale setting in
2020.
Tevens willen 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.
Het gaat dan o.a. over de volgende specialisaties, waarbij de verpleegkundige zorg zich niet meer
richt alleen op ziekte en zorg maar gaat uit van ‘positieve gezondheid’:
- Dementieverpleegkundige: zij regisseren het gehele zorgtraject. Zij zijn gespecialiseerd in
dementiezorg, en kunnen de rol van ketenregisseur en adviseur op zich nemen. Zij signaleren
vroegtijdig co-morbiditeit, stemmings- en gedragsproblemen en mogelijke overbelasting van
mantelzorgers en zijn in staat hier adequaat op te anticiperen.
- Verpleegkundige complementaire zorg: zij zijn gespecialiseerd om ondersteuning te bieden aan
cliënten bij zaken als pijn, palliatieve zorg, stress, angst of slaapproblemen. Zij kunnen interventies
als ademhalingsoefeningen, aromazorg of massage verantwoord toepassen.
- Palliatief verpleegkundige: binnen de palliatieve zorg is het behandelen van klachten belangrijker
dan het bestrijden van ziekte. De kwaliteit van leven staat centraal. Een naderend levenseinde kan
veel vragen oproepen. De palliatief verpleegkundige levert een belangrijke bijdrage in de
behandeling van klachten door het geven van advies en begeleiding en door bieden van steunende
gesprekken aan cliënten.
KleinGeluk vindt het belangrijk dat er begrip is voor de specifieke ondersteuningsvraag van de
doelgroep cliënten. We willen dat er altijd een medewerker aanwezig is die met zijn kennis en
vaardigheden aansluit bij de zorgvraag van de specifieke doelgroep; cliënten met psychogeriatrische
problematiek, specifieke (somatische) aandoeningen en zintuigelijke problematiek. Hiervoor is het
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gelukt te starten met GVP-ers op te leiden in 2019, die willen we in 2020 continueren. Met als
voordeel het ‘boeien en binden’ van huidige medewerkers.
KleinGeluk wil bijdragen aan de behoeften van de branche om meer verzorgenden toe te leiden naar
de arbeidsmarkt en wil hiervoor mensen een goede leeromgeving bieden.
Daarnaast willen we, gezien de huidige arbeidsmarkt, leerlingen opleiden naar een hoger verzorgend
niveau. Tevens scholen we andersoortige disciplines en zij-instromers om naar zorgmedewerkers.
De fusie heeft wel wat verschillen binnen de personeelssamenstelling naar voren gebracht.
Zoals aangegeven was er verschil tussen de inzet van woonassistenten, helpenden niveau 2 en de
gespecialiseerd verpleegkundigen. Dat is/wordt zoveel mogelijk rechtgetrokken voor de gehele
stichting.
Datzelfde geldt voor de contactverzorgenden taken. Bij voormalig Zorgmensen hebben de
contactverzorgenden een half uur per cliënt per week ruimte om hun specifieke contactverzorgende taken uit te voeren. Bij de voormalige De Goede Zorg was dat niet het geval. Voor 2020
willen we dat voor alle medewerkers geregeld hebben.
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GEBRUIK VAN HULPBRONNEN
Waar zijn de financiële middelen voor nodig
Het jaar 2019 was een spannend en enerverend jaar voor KleinGeluk wat betreft de nieuwbouw.
De voorbereidingen zijn getroffen voor twee nieuwbouw locaties: het Veldhuis wordt in Q1 2020
opgeleverd en het Juliana in Q2.
In onderstaande tabel een overzicht, van de nieuwbouw locaties en de locaties waarbij plaatsen
worden afgebouwd. Iedere cliënt kan zelf de keuze of wens aangeven voor een voorkeurslocatie.

In de nieuwbouw staat het kleinschalig wonen en werken centraal. Er wordt gewerkt met leef cirkels.
Dit geeft voor dementerenden meer ruimte voor bewegingsvrijheid, waarbij veiligheid is geborgd.
Afhankelijk van de individuele bewoner, wordt de bewegingsruimte flexibel ingedeeld. 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 een 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.
Sinds oktober 2019 wordt binnen heel KleinGeluk gewerkt met het Elektronisch Cliënten Dossier
(ECD). Binnen de locaties van voormalig Zorgmensen was het ECD al eerder ingericht, bij de locaties
van voormalig De Goede Zorg is het in 2019 gefaseerd ingevoerd. De invoering werd begeleid door
een werkgroep. In de werkgroep hadden medewerkers van beide voormalige organisaties zitting,
zodat van elkaars ervaringen geleerd kon worden. In de werkgroep is duidelijk aandacht geweest
voor Positieve Gezondheid. Het formulier ‘wat kunnen wij voor u betekenen’ is opgenomen in het
ECD. Dat geldt tevens voor de formulieren ‘aanleiding’ en het ‘levensverhaal’.
Deze formulieren vormen de basis van waaruit het zorgplan wordt gemaakt. Het ECD is hiermee
uitgebreid met mogelijkheden om de cliënt nog beter te leren kennen.
Wat merkt de cliënt er van (verschil per locatie)
Leef cirkels, gegevens analyse en meer veilige bewegingsruimte voor bewoners, maken dat de
medewerker meer tijd en aandacht aan bewoners kan geven.
De invoering en uitbreiding van het ECD geeft meer mogelijkheden om de cliënt nog beter te leren
kennen.
Welke verbetering ga je doorvoeren en op welke termijn
Er is 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
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- Multidisciplinaire bijeenkomst.
- Gezamenlijk implementatieplan maken.
- Consyst aanwezig bij inhuizing.
- Implementatie VOS / Implementatie leef cirkels
- Trainingen alle medewerkers op domotica.
- Training aandachtsvelders domotica.
- Informatiebijeenkomst.
- Begeleiding borgen.
- Risico analyse.
- Begeleiding bij risico-analyse.
De uitwerking hiervan is gestart in 2019 en wordt in Q12020 verder doorgevoerd.
Wat betreft het ECD is de technische inrichting gereed. Het biedt de voorwaarden om de cliënt nog
beter in kaart te brengen. Door de drukte, personeelskrapte en alle lopende projecten merken we
dat het toepassen van het ECD door medewerkers nog verbeterd kan worden.
In 2020 willen we medewerkers ondersteunen bij het gebruik van het ECD. Zowel ondersteuning
middels een Handboek ECD, als wel ondersteuning door samen met medewerkers te oefenen in het
efficiënt toepassen van het dossier. De coördinerend- en wijkverpleegkundigen hebben hierin een
begeleidende rol.
In 2019 is Afas op onderdelen geïmplementeerd binnen KleinGeluk. Het Afas-systeem is bedoeld om
de beheersbaarheid, efficiëntie en gebruiksvriendelijkheid van P&O-processen ondersteunend aan
het primaire proces te verhogen (werving en selectiemodule, verzuimmodule, contractenmodule
etc.). Het is een uitgebreid en gebruiksvriendelijk systeem met koppelmogelijkheden naar andere
systemen. In 2020 wordt beoordeeld of het Kwaliteitshandboek ook als module opgenomen kan
worden in Afas. Hiervoor zijn in 2019 verkennende gesprekken gevoerd.
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GEBRUIK VAN INFORMATIE
Waar zijn de financiële middelen voor nodig
Door gebruik te maken van verschillende informatiebronnen (cliënten, mantelzorgers, medewerkers
en vrijwilligers) krijgt KleinGeluk inzicht in de beleving van cliënten en hun naasten over de zorg- en
dienstverlening die wij leveren. Het biedt mogelijkheden om deze gegeven te analyseren en hiervan
te leren. Het doel is om met dit verkregen inzicht de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening verder
te verbeteren.
Binnen de Kwaliteitsmonitor zijn de vragenlijsten ontwikkeld voor cliënten, medewerkers en
vrijwilligers: de vragenlijsten zijn kort-cyclisch, efficiënt, simpel en snel.
Het voordeel is dat snel gestuurd kan worden op resultaten.
Medewerkers dienen ruimte te krijgen om de uitkomsten te bespreken.
Zowel met cliënten (uitkomsten cliëntenonderzoek) als ook met hun collega’s (uitkomsten TED
vragenlijst).
Zij dienen hiervoor ruimte, tijd en ondersteuning te krijgen. Alleen als medewerkers in de
gelegenheid worden gesteld om hier zorgvuldig uitvoering aan te geven, menen we dat we hiermee
een goede kwaliteitsslag/-vertaling kunnen maken van beleid naar uitvoering en borging. We willen
de kwaliteitsgelden hiervoor aanwenden.
Wat merkt de client er van (verschil per locatie)
Doordat de informatiebronnen meer kort-cyclisch worden ingezet, geeft dat ruimte om direct te
sturen op de uitkomsten. Hierdoor kan sneller worden ingespeeld op de wensen van cliënten.
Welke verbetering ga je doorvoeren en op welke termijn
KleinGeluk meet de tevredenheid bij cliënten middels het formulier ‘wat kan ik voor u betekenen’.
Dit formulier wordt fasegewijs binnen KleinGeluk ingevoerd. Om nu al de NPS score en
cliënttevredenheid organisatiebreed en voor externen inzichtelijk te krijgen, wordt gebruik gemaakt
van ZorgkaartNederland (ZKN). 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 worden interviews gehouden, zodat we een meer overall beeld krijgen.
In najaar 2019 worden deze interviews/ onderzoeken uitgevoerd. Oktober 2019 gesprek met
ondersteunend bureau. De PREM score voor thuiszorgcliënten is reeds uitgevoerd (juli 2019).
Afgelopen jaar zijn er ongeveer 50 formulieren ‘wat kan ik voor u betekenen’ ingevuld.
De gemiddelde scores op basis van de ingevulde formulieren:
Sluit de zorg/dienstverlening aan bij uw wensen?
8,4
Zijn wij onze afspraken nagekomen?
8,4
Zou u ons bij anderen aanbevelen? (NPS)
8,4
Bent u tevreden over de zorg/dienstverlening?
Cliënten geven aan tevreden te zijn. In het systeem is het voor deze categorie niet mogelijk een cijfer
in te vullen (is opgenomen met applicatiebeheerder).
Er wordt extra gestuurd op toepassen van het formulier, omdat blijkt dat cliënten echt een
meerwaarde ervaren in het gesprek op basis van dit formulier. Echter, de registratie van de
gesprekken vindt nog onvoldoende plaats. Via meer gerichte implementatie ECD verwachten we
hierin een slag te slaan.
- Handboek ECD deels gereed, niet statisch, wordt continu aangevuld
- Gerichte scholing medewerkers ECD , waaronder gebruik formulier
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Scores op basis van ZorgkaartNederland (2018/2019)
Meting ZorgKaartNederland
KleinGeluk totaal

Waarderingen*
88% beveelt KleinGeluk aan

Cijfer
7,8

Intramuraal
Avondzon
De Matenhof
De Veenkamp
Sainte Marie
Kristal
De Groene Hoven

<30
< 30
87% beveelt aan
< 30
< 30
< 30

7,4
8,1
7,6
6,7
8,6
8,6

Thuiszorg
Noord west Lindenhove
Zuid west Avondzon
Thuiszorg Kristal
Thuiszorg De Groene Hoven

91% beveelt aan
< 30
< 30
< 30

8,0
7,6
8,4
---

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

Scores op basis van de PREM (september 2019):
Thuiszorgsteunpunt (sept. 2019)

Respons
(van totaal)

Concern (heel TZ KG)
Oude Enk / Lindenhove
Arkel en Omgeving
Symfonie
Kristal
De Groene Hoven

84 (175)
11 (15)
15 (33)
10 (17)
17 (32)
13 (19)

Cijfers
(referentiegroep
scoort 8,4)
8,0
8,6
8,6
8,1
7,8
7,8

NPS (aanbevelingsvraag)
(referentiegroep scoort
95%)
96%
100%
100%
100%
94%
100%

KleinGeluk meet de tevredenheid bij medewerkers op kort-cyclische wijze. Voor de teams is 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 kort-cyclisch
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 stadsdeelmanager (zo nodig ondersteund door de 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 worden ook
binnen de andere locaties van KleinGeluk ingevoerd, fasegewijs en volgens planning.
Najaar 2019 vindt wederom een TED dag plaats binnen De Matenhof.
Medewerkers zijn te spreken over de manier waarop de TED dag invulling krijgt; het geeft hen ruimte
om rustig en in samenzijn over het team-functioneren door te praten.
In december 2019 zijn voorbereidingen getroffen voor de TED dagen binnen de thuiszorgteams.
KleinGeluk heeft in dezelfde strekking ook een vragenlijst voor vrijwilligers ontwikkeld. De vragenlijst
is gebaseerd op het gedachtengoed van positieve gezondheid. Tevens kort-cyclisch opgebouwd,
zodat er direct op gestuurd kan worden. Vrijwilligers vullen tijdens de vrijwilligersbijeenkomst (dank
je welmiddag) een korte bondige vragenlijst ter plekke is.
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De uitkomsten worden door de kwaliteitscoördinator geanalyseerd en door de
vrijwilligerscoördinator nadien zo snel mogelijk in het vrijwilligersoverleg besproken.
Een efficiënte en simpele werkwijze. Het is een van de instrumenten binnen de Kwaliteitsmonitor.
De vragenlijsten vrijwilligers zijn in 2019 ingevuld voor de locaties Avondzon, De Matenhof , De
Veenkamp en Saint Marie.
Op advies van de commissie van onafhankelijke deskundigen worden de vragenlijst voor cliënten,
medewerkers en vrijwilligers meer op elkaar afgestemd (qua inhoud en lay-out). Dat vindt in het
najaar 2019 plaats, zodat de nieuwe lijsten vanaf 2020 gehanteerd kunnen worden.
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Investeringen in kwaliteit
Onderstaand de investeringen die KleinGeluk in 2020 doet in de kwaliteit van de zorg naast de extra
inzet van personeel.
•

•

•
•

•

•

•

•

•
•
•

•

Inzet en opleiding verpleegkundigen tot coördinerend verpleegkundigen niveau 4 en 5. Daar
waar de zorg complexer wordt, is er ook in deskundigheid een hoger niveau gewenst. Wij
plannen dat er coördinerend verpleegkundigen worden opgeleid en ingezet. Ca. 2 fte op
niveau 5 en 7 fte op niveau 4. Hiervoor is KleinGeluk voornemens circa € 30.000,- van de
kwaliteitsgelden in te gaan zetten naast de toename van de menskracht.
Wij zetten helpende met een extra opleiding in, in de zorg om taken op het gebied van
medicatie uit te voeren. Deze helpende zijn in huis, maar beschikken niet over de benodigde
deskundigheid. Hiervoor is het behalen van een ROC certificaat vereist. De kosten van een
dergelijke opleiding bedragen circa € 2.200,- per medewerker. Wij plannen dat ca. 15
medewerkers deze opleiding gaan volgen. KleinGeluk wil ca. € 35.000,- van de
kwaliteitsgelden hiervoor aanwenden.
De in 2019 ingezette deskundigheidsbevordering op het gebied van gespecialiseerd
verzorgende psychogeriatrie (GVP) willen wij doortrekken in 2020. Wij zijn voornemens hier
€ 30.000,- voor aan te wenden.
De inzet van informele zorg gaan wij professionaliseren. Dit brengt opleidingskosten met zich
mee van de vrijwilligerscoördinatoren en vrijwilligers/familie waar die structureel in het
zorgproces worden ingezet. Cursus op het gebeid van organisatie, slikken, dementie,
transfers e.d. bedragen naar schatting € 25.000,-.
KleinGeluk wil de inzet van personeel niet in loondienst verlagen. Geschikt personeel dat
niet in loondienst is (pnil) maar wel voor ons werkt wil KleinGeluk in dienst nemen. Dit zal
overname kosten met zich mee brengen. We verwachten in 2020 10 pnil-ers aan ons te
kunnen binden en reserveren hier ca. € 35.000,- van de kwaliteitsgelden voor.
Voor het verhogen van de zelfregie van medewerkers op hun inzet willen wij een tool
beschikbaar stellen aan de teams waarmee ze deze regie kunnen voeren op een
verantwoorde wijze. KleinGeluk trekt voor dit traject ca. € 20.000,- (implementatie en
ontwikkel uren en investering in training en implementatie) uit.
Het verhogen van de inzetbaarheid van eigen personeel (verlagen verzuim) is een speerpunt
voor KleinGeluk. Een positief effect zien wij in 2019 door extra aandacht voor medewerkers
te realiseren. Bijvoorbeeld in de vorm van team- en individuele coaching. Wij trekken hier
ca. € 45.000,- voor uit.
KleinGeluk wil de werkstandaard verhogen ten aanzien van methodisch werken en de
dialoog tussen zorgverlener en cliënt. Voor de opleiding die hiermee gemoeid zal zijn wenst
KleinGeluk circa € 40.000,- van de kwaliteitsgelden aan te wenden. Dit zal onder meer in een
op maat gemaakte evv opleiding handen en voeten krijgen.
KleinGeluk zet het ontwikkeltraject met het IVM en Care & Quality in 2020 voort en
reserveert hiervoor € 20.000,-. Leren en verbeteren als organisatie aan de hand van incident
meldingen (medicatie, vallen/bewegen, onbegrepen gedrag) wordt structureel ingebed.
KleinGeluk organiseert een symposium voor haar medewerkers gericht op het verhogen van
de weerbaarheid van medewerkers en het verhogen van een restauratieve cultuur in haar
organisatie. We reserveren hier € 15.000,- voor.
De zorg- en woonomgeving van de zorglocaties wordt beter afgestemd op de zorgvraag van
de cliënten. Etages zullen geschikt gemaakt worden voor verpleeghuiszorg. Onder andere
door fysieke aanpassingen zoals het creëren van een gemeenschappelijke activiteitenruimte
of huiskamers. In 2019 reserveren wij € 50.000,- om daarin stappen te zetten.
KleinGeluk zet in op het afbouwen van middelen en maatregelen (onvrijwillige zorg) en de
implementatie WZD. Hier reserveert KleinGeluk voor 2020 ca. € 40.000,-.
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•

KleinGeluk plant voor de effecten van de toename van de overhead a.g.v. uitbreiden van het
personeelsbestand ca. € 150.000,-

In totaal verwacht KleinGeluk voor ca. € 535.000,- aan investeringen te doen in 2020 in het verhogen
van de kwaliteit.
Wij streven er met deze investeringen naar dat de cliënt uiteindelijk optimaal kan profiteren van het
kwaliteitskader verpleeghuiszorg en brengen hiermee de zorg op het niveau dat wij nastreven.
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