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1 Inleiding  

 

 

 

Het kwaliteitskader verpleeghuiszorg, ”Samen leren en verbeteren”  gaan we implementeren met de 

afspraken die hierin genoemd  zijn over goede zorg, waarbij de nadruk ligt op leren als basis voor 

kwaliteitsverbetering. Het kwaliteitskader wil het vertrouwen  van de mensen  die in de 

(verpleeghuis)zorg werken en hun relatie met de cliënt versterken. 

Dit kwaliteitskader betreft de verpleeghuiszorg, maar De Wever wil deze daar waar mogelijk ook van 

toepassing laten zijn op de kortdurende  zorg. Daar waar we bewust afwijken van het kwaliteitskader 

doen we dat met duidelijke redenen die we ook delen met onze cliënten en medewerkers. 

 
De implementatie van het  kwaliteitskader doen  we door middel van een  project. Met dit project 

willen we bereiken  dat  De Wever zichtbaar werkt op basis van het  kwaliteitskader aangezien dit 

leidend is, het gebeurt wel vanuit verbinding met de missie en visie van De Wever. We doen dat aan 

de hand van onderstaande figuur zodat we continu blijven leren en verbeteren. 

 

 
Figuur 1: Kwaliteitssysteem De Wever 

 
Daarnaast willen we bereiken dat de medewerker  ervaart dat het kwaliteitskader ondersteunend is 

aan de reeds door De Wever ingezette route zoals die verder in het kwaliteitsplan uitgediept wordt. 

Het project is zo opgezet dat medewerkers  uit de directe zorg- en dienstverlening en behandelaren 

aan  werkgroepen  deelnemen  (zie bijlage 1). Hiermee wordt  een  eerste  aanzet  gemaakt  voor de 

vertaling van het kader naar de medewerker.  Het project staat niet op zichzelf, maar sluit zoveel als 

mogelijk aan bij bestaande projecten en initiatieven. 
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2 Profiel De Wever  

 

 

 

De Wever ondersteunt cliënten in hun zelfredzaamheid en gaat daarbij uit van de eigen kracht van de 

cliënt. Een bijdrage aan kwaliteit van leven realiseren we met professionele, betrokken en 

verantwoordelijke medewerkers.  Dit vraagt om een leiderschapsstijl die medewerkers  in hun werk 

ondersteunt. 

De Wever is cliënt- en marktgericht door haar brede aanbod aan zorg, behandeling en diensten. 
 

 
 

3   Missie 
 
 

De missie van De Wever, zoals die beschreven is in de strategische nota 2013-2016, is onveranderd 

actueel. 

Wel voegen we aan de missie vanaf 2017 een aantal overtuigingen / waarden toe: 

 
De Wever heeft met name voor oudere inwoners van Midden-Brabant een antwoord op hun 

vraag  naar  een  samenhangend   pakket  van  wonen,  welzijn,  zorg  en  behandeling.  Wij 

realiseren dit bij voorkeur dicht bij de cliënt, in de buurt waar hij of zij altijd gewoond heeft, of 

in een beschermende  woonomgeving  met  een sfeer die de cliënt herkent. Onze cliënten en 

hun familie voelen zich welkom, veilig en gerespecteerd. 

De Wever vindt de leefwereld van de cliënt belangrijker dan de systeemwereld  van de 

organisatie. Vanuit een positieve houding werken we samen aan een bovengemiddelde 

cliënttevredenheid. We geloven dat eigen regie en eigen activiteit zowel cliënten als 

medewerkers gelukkig maken.
1

 

 

 
4   Visie op kwaliteit, zorg en behandeling 

 
 

Cliënten van De Wever zijn in het  algemeen  broos, kwetsbaar.  Natuurlijk zijn er verschillen, maar 

cliënten hebben met elkaar gemeen dat zij, behalve dat ze kwetsbaar zijn, over krachten beschikken. 

Vanuit de  overtuiging dat  het  ontdekken  en  gebruikmaken  van die eigen  kracht  leidt  tot  meer 

kwaliteit  van  leven,  en  daarmee   tot  een  grotere  klanttevredenheid,  is het  de  taak  van  onze 

professionals de cliënten te  helpen  bij het  terugvinden  van de eigen kracht, de eigen regie. Dan 

kunnen we spreken van de kwalificatie ‘goede zorg’. 

 
Vertrekpunt  is dat  wat de cliënt, met  zijn familie, nog zelf kan en wil. De Wever stelt  zorg waar 

mogelijk  uit,   investeert   in  voorzorg,  en   biedt   persoonsgerichte    en   aandachtvolle   zorg  in 

samenwerking met  de cliënt en zijn familie. De Wever streeft  naar  maximale (bewegings)vrijheid 

voor haar cliënten en heeft aandacht voor de historie en de afkomst van cliënten. 

 
De Wever is actief in twee bewegingen in de zorg: enerzijds vermaatschappelijking van de basiszorg 

(liever zelf, liever thuis, niet medicaliseren), anderzijds verdere specialisatie van hoog complexe zorg. 

Vermaatschappelijking van de  basiszorg betekent  investeren  in (groei van) de  wijkverpleging en 

verpleegthuiszorg; specialisatie van hoog complexe zorg vraagt om het investeren  in onder andere 

(groei van) de Geriatrische Revalidatiezorg en het omgaan met onbegrepen gedrag. 
1

 

 
 
 
 
 
 

1 
Bron: Kaderbrief 2018 
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4.1   Kernwaarden 
 

De   al   jaren   gehanteerde   kernwaarden    (vertrouwd,   energiek,   vakkundig  en   gastvrij)   zijn 

doorontwikkeld naar: 

 
‘Eigen regie en eigen activiteit maken gelukkig’ 

 
‘Samen vinden we een oplossing’ 

 
‘We hebben een positieve houding’ 

 
‘Leefwereld is leidend voor systeemwereld’ 

 

 
 

4.2   Doelgroepen 
 

Cliënten  van De Wever kunnen  we  categoriseren  in   verschillende  doelgroepen;  er  wordt  zorg 

geleverd aan mensen  met  dementie  of somatische  zorgbehoeften,  palliatief terminale  patiënten, 

mensen die thuiszorg nodig hebben, maar ook geriatrische revalidatie zorg. Zie grafiek 1 en 2 voor de 

onderverdeling van doelgroepen zoals De Wever deze aanhoudt. 

Daarnaast is in tabel 1 de omzet per doelgroep weergegeven.  In tabel 2 staat de ZZP verdeling van 

WLZ met en zonder behandeling. 

 
Afkortingen 

ELV = eerstelijnsverblijf  (ELV, waaronder palliatieve zorg) 

GRZ = Geriatrische Revalidatie Zorg 

VPT = Volledig Pakket Thuis 

WLZ MB = Wet Langdurige Zorg – Met Behandeling 

WLZ ZB = Wet Langdurige Zorg – Zonder behandeling 
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Gemiddelde leeftijd van cliënten per doelgroep 
Peildatum januari 2017 
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Grafiek 1. Gemiddelde leeftijd van cliënten én aantal cliënten per doelgroep 
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Grafiek 2. Leeftijdsverdeling cliënten per doelgroep 
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Omzet per doelgroep 
(peildatum 1 januari 2017) 

 WLZ Zvw Totaal 

ELV - 2.280.952 2.280.952 

GRZ - 10.115.453 10.115.453 

Thuiszorg 1.000.134 7.152.611 8.152.745 

VPT 495.261  495.261 

WLZ-MB 60.214.883  60.214.883 

WLZ-ZB 33.199.999  33.199.999 

Tabel 1. Omzet per doelgroep De Wever (totaal) 
 

 
ZZP-verdeling met behandeling 

WLZ De Wever 
(peildatum 1 januari 2017) 

ZZP4-MB 10 

ZZP5-MB 370 

ZZP6-MB 193 

ZZP7-MB 95 

ZZP8-MB 31 

ZZP-verdeling zonder behandeling 

WLZ De Wever 
(peildatum 1 januari 2017) 

ZZP1-ZB 10 

ZZP2-ZB 51 

ZZP3-ZB 87 

ZZP4-ZB 368 

ZZP5-ZB 42 

ZZP6-ZB 28 

ZZP8-ZB 1 

Tabel 2. ZZP-verdeling WLZ cliënten De Wever (totaal) 
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4.3   Locaties 
 

De Wever is een Tilburgse organisatie die zorg en behandeling biedt aan voornamelijk ouderen  in 

Midden Brabant. De Wever bestaat  uit   locaties waar  langdurige- en kortdurende  zorg geleverd 

wordt en een thuiszorg organisatie. 

 
Den Herdgang, De Kievitshorst, Koningsvoorde,  Padua, De Bijsterstede,  De Heikant, Notre Dame, 

Mater Misericordiae, Joannes Zwijsen, Reyshoeve zijn grootschalige woonzorgcentra. 

De Vleugel en Satijnhof zijn beide kleinschalige woonvormen. 

 
De Hazelaar is een behandelcentrum gelegen naast het  ETZ locatieTwee Steden. 

Damast  is een  behandelcentrum  verbonden  aan  het  ETZ  locatie  Elisabeth en  richt  zich op  de 

revalidatie van voornamelijk ouderen. 

 
Hospice de  Sporen is een  zorgvoorziening waar  terminaal  zieken en  hun  naasten  ondersteuning 

kunnen krijgen bij de voorbereiding op het levenseinde. 

 
In elke wijk van Tilburg levert De Wever Thuis thuiszorg. 

 
Daarnaast  zijn er  nog  een  tal  van  diensten  die  De Wever  levert:  gespecialiseerde  zorg   zoals 

palliatieve zorg thuis door het Mobiel Zorg Team of bedrijfsonderdeel  Liever Thuis, gespecialiseerde 

begeleiding  in  de  vorm  van  dagbehandeling,   dagbesteding   en  begeleiding  door 

dementieconsulenten. 

Er zijn specialisten ouderengeneeskunde, fysio- en ergotherapeuten, logopedisten,  diëtisten, 

psychologen en geestelijk verzorgers in dienst bij De Wever. Zij bieden therapie en begeleiding zowel 

in de thuissituatie, het revalidatiecentrum en op de verpleegafdelingen. 

 
Besturingsfilosofie De Wever 

De Raad van Bestuur  is eindverantwoordelijk  voor de  totale  gang van zaken binnen  De Wever. 

Hiertoe  behoren  ondermeer  het  bewaken  van de  plaats  en  positie  binnen  de  ouderenzorg,  het 

bewaken van de afstemming tussen de zorgcentra onderling en tussen de zorgcentra en de centrale 

diensten. De Raad van Bestuur laat zich hierbij adviseren door het Managementteam. 

 
De Raad van Toezicht toetst  of De Wever op adequate wijze uitvoering geeft aan haar missie ten 

behoeve van haar cliënten en tevens of de Raad van Bestuur bij zijn beleidsvorming en de uitvoering 

daarvan voldoende oog houdt voor het belang van de organisatie in relatie tot haar maatschappelijke 

functie. 

 
Centrale stafdiensten ondersteunen op professionele en betrouwbare wijze de locaties zodat die zich 

volledig kunnen richten op het ontwikkelen en beheersen van hun kernactiviteit. 

Het Bureau Zorgadvies informeert en adviseert cliënten over het gehele proces van aanmelding tot 

en met opname/ontslag van zorg en behandeling 

De uitvoerende  zorg en behandeling  vindt plaats  binnen  de  locaties of bij de  cliënten  thuis. De 

professionals adviseren op hun vakgebied het management,  gevraagd en ongevraagd. 

 
De afdeling F&C ondersteunt de organisatie op het gebied van administratieve dienstverlening 

(personeel, financieel en productie) en financieel advies en beleid. Tevens ondersteunt F&C locaties 

bij lean  transformaties  en  verbetertrajecten. De afdeling I&A  ondersteunt de  organisatie  bij de 

verdere digitalisering, informatisering en innovatie. 

De afdeling HRM ondersteunt en adviseert het management  bij de ontwikkeling, implementatie  en 

uitvoering van het beleid op het terrein van personeel, organisatie en opleidingen. 
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De Wever  Wonen  ondersteunt de  locaties  op  het  gebied  van vastgoed,  inkoop & logistiek en 

contract- en inventarisbeheer. 

 
Het team  Kwaliteit  en  Innovatie bestaat  uit   kwaliteitsfunctionarissen,    programmamanagers  en 

projectleiders en maakt  onderdeel uit van de organisatorische eenheid Wever Expertise 

De  klachtenfunctionaris,   de   bedrijfsjurist   en   de   functionaris   gegevensbescherming  en   de 

medezeggenschap vallen onder het bestuursbureau. 

De afdeling Marketing ondersteunt de organisatie in markt- en klantgericht ondernemerschap en geeft 

leiding aan de afdeling communicatie. 



1
0 

5 Profiel personeelsbestand/personeelssamenstelling  

 

 

 

Bij De Wever werken ruim 3000 medewerkers (ongeveer 1600 FTE) en 1500 vrijwilligers (peildatum 1 

januari 2017). Zij zorgen ervoor dat cliënten elke dag ondersteund worden in hun zelfredzaamheid. 

Voor het profiel van onze organisatie wordt verwezen naar onderstaande bijlages. 

Zie bijlage 2 voor Personeelssamenstelling per locatie. 

Zie bijlage 3 voor aantal zorgmedewerkers (niveau 1 t/m 5) en aantal vrijwilligers. 

Zie bijlage 4 Verhouding gediplomeerden/leerling. 

Zie bijlage 5 voor In- en uitstroomcijfers zorgmedewerkers. 

Zie bijlage 6 voor de ratio personele kosten versus opbrengsten. 
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6 Inleiding ‘Situatie, plannen en voornemens’  

 

 

 

In het  Kwaliteitskader  verpleeghuiszorg  zijn acht  thema’s  benoemd  die  gerelateerd   zijn aan  de 

inhoud van zorg, kwaliteit en veiligheid en de randvoorwaarden  hiervoor. 

 

 
 
 

Figuur 2. Integraal model voor dynamisch en ontwikkelingsgericht werken aan kwaliteit verpleeghuiszorg.
2

 
 

 
 

Per thema worden de huidige situatie, maar ook de plannen en voornemens voor 2018 uitgewerkt. 

Daar waar afgeweken wordt van het Kwaliteitskader zal dat vermeld en beargumenteerd worden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 

Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg ‘Samen leren en verbeteren’. Jan 2017 
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Situatie persoonsgerichte zorg & ondersteuning 

Bij De Wever worden alle zorgvragers benaderd,  verzorgd en ondersteund volgens de visie op zorg, 

welzijn en behandeling van de Wever. 

Elke cliënt  heeft  een  zorgcoördinator    welke  aanspreekpunt/schakel  is tussen  de  verschillende 

betrokken disciplines en daarnaast  bewaakt en evalueert dat de gemaakte afspraken nog kloppen en 

uitgevoerd worden. 

Om de cliënt goed in beeld te hebben en vanaf de eerste  dag van komen wonen al op de hoogte te 

zijn van zijn persoonlijke verhaal en behoeften  bezoekt de zorgcoördinator de cliënt. 

Het gesprek tijdens dit bezoek  wordt gevoerd door middel van  de methodiek Familiezorg
3 

en vindt 

zo mogelijk plaats bij nieuwe cliënt thuis voordat hij komt wonen, of  binnen 3 werkdagen na komen 

wonen  tussen zorgcoördinator, cliënt en diens vertegenwoordiger / contactpersoon. 

Maximaal twee weken daarna vindt er een eerste  evaluatiegesprek plaats met de cliënt en/of diens 

vertegenwoordiger  ( waarbij ook “andere” familieleden welkom zijn )  waarin besproken wordt hoe 

het verblijf is op de afdeling. Binnen zes weken wordt het zorgplan vastgesteld in aanwezigheid van 

een specialist ouderengeneeskunde, zorgcoördinator en de cliënt en/of diens vertegenwoordiger  / 

contactpersoon. 

Het uniek zijn van de cliënt en zijn autonomie  komen tot expressie in het in gezamenlijkheid (met 

cliënt en zijn familie) opgestelde zorgplan. 

 
Elke zorgvrager heeft  een persoonlijk zorgplan / dossier waarin alle wensen en afspraken rondom 

persoonlijke zorg en ondersteuning  vastgelegd worden en tweemaal  per jaar worden  geëvalueerd 

met de zorgvrager zelf of diens vertegenwoordiger.  Tussentijds is aanpassing van deze wensen en 

afspraken uiteraard ook mogelijk. 

 
Naast het zorgplan waarin met name zorgproblemen en zorgvragen worden beschreven beschikt het 

zorgdossier van de zorgvrager ook over een aantal documenten  waarin specifieke persoonsgerichte 

zaken beschreven kunnen worden zodat elke medewerker hier inzage in heeft en in kan spelen op de 

persoonlijke behoeften  en wensen van de zorgvrager. 

 
Periodiek toetsen  we bij cliënten en/of hun vertegenwoordigers  hoe de kwaliteit van zorg en 

dienstverlening wordt ervaren. Dit gebeurt met behulp van het actief op halen van informatie door 

de organisatie zelf, maar ook door inzet van bel- en interviewteams van de Patiëntenfederatie voor 

publicatie op Zorgkaart Nederland. 

 
Plannen en voornemens persoonsgerichte zorg & ondersteuning 

Voor 2018 wordt er m.n. gericht op het kennisdelen van methode familiezorg binnen de organisatie. 
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Situatie Wonen 

Een optimale woonsituatie draagt bij aan de zelfredzaamheid en de kwaliteit van leven van de cliënt. 

Als dat in de oorspronkelijke thuissituatie kan heeft dat de voorkeur. Als dat niet kan, biedt De Wever 

een alternatieve, beschermende woonomgeving. 

Cliënten kunnen bij De Wever wonen op intramurale  basis, of een zorgwoning huren. De kwaliteit 

van de geboden huisvesting is goed: altijd een eigen kamer, en naar de toekomst  steeds vaker een 

appartement met eigen sanitair. 

Nieuwe vormen voor beschermd wonen worden ontwikkeld, bijvoorbeeld all-inclusive wonen. 

De Wever ontwikkelt nieuwe woningen op segmenten  waar marktvraag is of ontstaat,  en waarvoor 

onvoldoende aanbod is. Er is ruim aandacht voor duurzaamheid.
4

 

 
Plannen en voornemens Wonen 

Er zijn een aantal onderwerpen die aan de criteria ‘noodzaak’ en ‘impact voor een groot deel van De 

Wever’ voldoen, die verwoord zijn in het strategisch vastgoedbeleid: 

 Uitbreiden van de huiskamers op locatie Reyshoeve 

 Gefaseerde afbouw gedeeld sanitair op locatie Koningsvoorde 

 Verhuizing Hospice De Sporen 

 Planvorming locatie Kievitshorst 

 Planvorming Havendijk 

 Verkenning nieuwe locatie.
5

 

Voor de implementatie neemt De Wever Wonen een bedrag op in haar begroting. 

 
Situatie Welzijn 

De Wever draagt bij aan de kwaliteit van leven van haar cliënten en investeert daarom, samen met 

cliënt, familie en vrijwilligers, in welzijn. Een investering in welzijn zorgt voor meer welbevinden. 

Element in welzijn is dat cliënten zich thuis voelen als zij in een locatie van De Wever wonen. Locaties 

hebben een divers profiel, een diverse leefstijl. Dat profiel wordt expliciet beschreven, zodat cliënten 

een keuze kunnen maken welke locatie / welke leefstijl het best bij hen past. In dit profiel wordt ook 

duidelijk welke rol de locatie vervult ten behoeve van het welzijn van de wijkbewoners. 

De Wever heeft oog en aandacht voor participatie en voor zingeving, aandacht voor levensvragen en 

levensbeschouwelijke aspecten.
5

 

 
Plannen en voornemens Welzijn 

In 2018 vindt er implementatie  plaats  van het  vernieuwde  vrijwilligersbeleid met  aandacht  voor 

rollen, verantwoordelijkheden,  ondersteuning en deskundigheid. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
Kaderbrief 2018 

5 
Strategiekaart 2018 
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9 Veiligheid 

Situatie 

 

 

Binnen De Wever is er een werkgroep Basisveiligheid gestart die zich vanaf september 2017 met dit 

thema bezig houdt. In deze werkgroep zijn verschillende disciplines vertegenwoordigd. 

 
In het kwaliteitskader worden vier relevante  thema’s rondom basisveiligheid benoemd: 

medicatieveiligheid, decubituspreventie, gemotiveerd gebruik van vrijheidsbeperkende  maatregelen 

(VBM) en preventie van acute ziekenhuisopnamen. Voor De Wever is geïnventariseerd hoe met deze 

indicatoren omgegaan wordt. In bijlage 7 is te zien welke landelijke indicatoren momenteel 

gedocumenteerd worden én voor leren en verbeteren  gebruikt worden. Voor drie indicatoren gaat 

De Wever afwijken; de reden  hiervoor staan  in de bijlage benoemd.  Voor  één   indicator gaat De 

Wever  beleid  aanpassen.   Indien  per  1  januari  2018  herziene  indicatoren  landelijk  vastgesteld 

worden, zal De Wever opnieuw bovenstaande inventarisatie doen. 

 
Plannen en voornemens 

De werkgroep  Basisveiligheid zal verder  nog  een  aantal  andere   zaken  rondom  basisveiligheid 

ontwikkelen: 

- Eenduidige indicatoren met daarbij behorende normen voor basisveiligheid die alle locaties 

van De Wever hanteren  (denk aan  zorgleefplan, onderhoud  materialen, 

bedrijfshulpverlening). 

- Eenduidige visie op de verdere ontwikkeling van de indicatoren voor de kwaliteitsgegevens 

verpleeghuiszorg (verplichting vanuit IGZ).  De Wever gaat  onderzoeken  of zij een  aantal 

indicatoren die nu nog niet voor leren en verbeteren gebruikt worden, zal gaan gebruiken. 

- Manier om vastgestelde indicatoren te documenteren en te gebruiken voor interne reflectie 

als onderdeel  van het reguliere kwaliteitsbeleid (zowel op niveau van RvT/RvB als op niveau 

van teams). 

- Implementatieplan om voorgaande producten binnen De Wever te implementeren. 

 
Bovenstaande zaken worden in 2018 opgeleverd. Het proces van leren en verbeteren en meenemen 

van medewerkers wordt als belangrijker gezien dan de op te leveren producten. 

 
Voor 2018 wordt  het  project  Leven  in Vrijheid (LIV),  waarmee  door  toepassingen  van domotica 

bewoners optimale vrijheid kunnen genieten, voor 3 locaties van De Wever uitgewerkt in functionele 

plannen en businesscases. 

Op het gebied van medicatieveiligheid zal de uitrol van het digitale medicatie voorschrijfsysteem op 

locaties van De Wever plaatsvinden. Deze manier zal bijdragen aan een verhoogde veiligheid in het 

voorschrijven en verstrekken van medicatie. 

Er zal specifiek aandacht zijn voor wondzorg, inclusief decubitus. 
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10  Leren en werken aan kwaliteit 

Situatie 

 

 

Medewerkers/teams  gaan meer  verantwoordelijkheid  krijgen en nemen  initiatief voor hun eigen 

individuele en gezamenlijke deskundigheidsbevordering en scholing. 

De Wever vindt het belangrijk dat medewerkers  zich gedurende  hun gehele loopbaan blijven 

ontwikkelen en blijven leren. Het ZIC (Zorg  Innovatie Centrum) is een beproefde manier om leren en 

ontwikkelen te laten samengaan met innovaties in de zorg. 

Innovatie richt zich op het  verbeteren  van de  ervaren  kwaliteit van leven van de  cliënt en  het 

werkgeluk van de zelfstandige medewerker. 

De Wever werkt daarbij samen in regionale netwerken  (proeftuinen). Zorgtechnologie en 

informatisering leveren een steeds belangrijker bijdrage aan de kwaliteit van zorg, en vragen om een 

grotere financiële investering. 

De  Wever  is  verbonden   aan  een  tweetal   wetenschappelijke   instituten   (UKON  en  Tranzo) en 

participeert in wetenschappelijk onderzoek als onderzoeksveld en met onderzoekers.
6

 

Daarnaast is er een samenwerking met Thebe, Riethorst/Stromenland voor o.a. collegiale audits en 

Prisma’s. 

Zie bijlage 8 voor een overzicht van participaties en samenwerkingsverbanden. 
 

 
 

Plannen en voornemens 

In 2018 richt De Wever zich op de volgende speerpunten: 

- Verder ontwikkelen van het lerend netwerk . Zie bijlage 8 voor deelnemers  en activiteiten 

lerend netwerk 

- Centreren   van  het   budget   voor  innovatie  waardoor   er  meer   efficiënt  en  effectief 

geïnnoveerd wordt. 

- Uitbreiden van locaties en  teams  die het  continu verbeteren en slimmer werken  inhoud 

geven door middel van de principes van Lean. 

- Locaties certificeren m.b.v. een externe audit (Prezo en Cliëntgestuurde Wijkzuster) 

- Keuze in een erkend kwaliteitssysteem. 

- Oprichting van VAR of PAR. 

- Participeren in het Regionaal convenant opleiden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 
Kaderbrief 2018 
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11  Leiderschap, governance en management  

 

 

 

Situatie Leiderschap 

We zijn ons bewust van het onderscheid  naar richten (Raad van Bestuur), inrichten (managers) en 

verrichten (teammanagers). 

De leiderschapsstijl verandert,  zal meer dienend zijn aan de kwaliteit van leven van de cliënt en aan 

de ontwikkeling van de medewerker. Van managen naar leiden, van sturen naar coachen. 

De span of control van leidinggevenden hangt samen met de mate van zelfstandigheid van teams. 

 
Situatie Intern en extern toezicht 

De Wever is transparant in wat zij doet en hoe zij het doet. Met de Raad van Toezicht wordt samen 

gezocht naar een hernieuwde en eigentijdse visie op toezicht, passend bij de transitie in de zorg en in 

De Wever. De Wever volgt de Governancecode 2017. 

Er is een  professioneel  statuut  Medische dienst.  Naar het  externe  toezicht zijn we zelfbewust en 

uitnodigend, vanuit het streven naar voortdurende verbetering van de (beleefde) kwaliteit van zorg. 

 
Situatie Management 

Er is een besluitvormings- en medezeggenschapscyclus. 

 
Plannen en voornemens Leiderschap 

De  systeemwereld,   daar  waar  deze  niet  bijdraagt  aan  de  leefwereld  van  de  cliënten,  wordt 

afgebouwd door o.a. te participeren in het landelijk project ‘Radicale Vernieuwing’. 

Het kwaliteitskader is een vast agendapunt op het beleidsoverleg managementteam. 

 
Plannen en voornemens Governance 

Het betreft een tweetal speerpunten. 

- Het aanpassen statuten aan Governancecode 2017. 

- Toezichtsvisie Raad van Toezicht opstellen. 
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12  Personeelssamenstelling  

 

 

 

Situatie 
In het kwaliteitskader staan in hoofdstuk 6 Personeelssamenstelling een aantal tijdelijke, minimale 

normen geformuleerd  die als kader dienen voor voldoende en bekwaam personeel. 

Dit betreft normen op het gebied van: 

- Aandacht, aanwezigheid en toezicht 

- Specifieke kennis en vaardigheden 

- Reflectie, leren en ontwikkelen 

 
In september 2017 is er binnen  De Wever een  eerste  (versnelde) inventarisatie  gedaan  naar  de 

toepassing  van de normen  bij onderdeel  1 ‘Aandacht, aanwezigheid en toezicht’ met  daarbij een 

aantal aannamen over de huidige praktijksituatie. 

 
De analyse van deze inventarisatie leidde tot de volgende conclusies: 

- De Wever streeft ernaar spoedig een visie en normering te formuleren die voor alle locaties 

geldt. 

- Het kwaliteitskader staat  voor het  bewust  keuzes maken. De dialoog met  zoveel mogelijk 

medewerkers  om tot heldere  definities te komen is noodzakelijk. Dan pas kunnen bewuste 

keuzes  gemaakt  worden  en  vormen  deze  een  gedragen  advies. Versnellen brengt  deze 

dialoog in gevaar. Tevens brengt  dit het  risico met  zich mee  dat  de OR/CR onvoldoende 

meegenomen  worden in het proces. Terwijl dit onderwerp  juist verhoogde aandacht  heeft 

van beide inspraakorganen. 

 
Naar aanleiding van deze conclusie is de opdracht om deze normen verder uit te werken en volgens 

de oorspronkelijke planning  neer  te  leggen bij de Werkgroep personeelssamenstelling  (in dialoog 

met elkaar, multidisciplinair). 

 
Plannen en voornemens 

- Formuleren van een visie op de personeelssamenstelling in relatie tot de tijdelijke, minimale 

normen; planning periode okt-nov 2017. 

- Opstellen van een implementatieplan   voor het voldoen aan de visie van de Wever op de 

tijdelijke, minimale normen (in relatie tot strategische personeelsplanning); planning periode 

nov-dec 2017. 

- Start met uitrol implementatie tijdelijke, minimale normen; planning periode Q1 – Q2 2018. 

 
Uitgangspunten in de uitwerking van het bovenstaande zijn: 

- Uitgaan van één norm / standaard, tenzij tegendeel ‘bewezen’ is. 

- Visie formuleren op hoofdlijnen, invulling van nadere details binnen locatie / teams. 

- Implementatieplan  dient ondersteunend te zijn aan een realistisch gesprek en concretisering 

binnen locatie / teams. 

 
De Wever heeft  de volgende uitgangspunten  geformuleerd  om de personeelsamenstelling  op het 

juiste niveau te brengen en personeelstekorten te voorkomen,   mede op basis van afspraken over 

regionale samenwerking: 

- Ten aanzien  van ‘extra opleiden’ zullen 100 extra  HBO V-  , 50 MBO-  4 en  50 MBO- 3- 

leerlingen  worden  opgeleid.  Daarnaast  zullen  twee  extra  ZIC’s  worden  ingericht.  Deze 

afspraken komen voort uit het Regionaal Convenant Arbeidsmarkt Midden Brabant. 

- De  Wever  zal  26  extra  zij-instromers  opnemen   (mensen  met  afstand  tot  de  vereiste 

kwalificaties) (de zgn. Brabantschool in samenwerking met Thebe, Riethorst Stromenland en 

Prisma). 
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- De Wever investeert  in Transmuraal leren: leren tussen zorgorganisaties, waarbij met name 

met ETZ wordt samengewerkt. 

- Er worden in januari 2018 twee groepen eigen medewerkers opgeleid tot Helpende +. 

- In 2018 wordt  geïnvesteerd  in duurzame  inzetbaarheid,  zodat medewerkers  niet onnodig 

uitvallen. 

- De arbeidsmarktcommunicatie  wordt  geïntensiveerd  en  afgestemd  op  de 

marketingstrategie. 

 
Daarnaast vindt het volgende plaats: 

- Implementatie  personeelsplanning-systeem  met  mogelijkheden  voor toenemende invloed 

van medewerkers op roosters (tot aan zelf plannen). 

- Arbeidsmarkt en opleiden, deelname aan samenwerkingsverband;  extra plaatsen leerlingen 

en Zorg Innovatie Netwerk (ZIN) en Zorg Innovatie Centra (ZIC). 

- Implementeren  van vernieuwd verzuimbeleid  waarmee  de aandacht  verschuift van ziekte 

naar gezondheid. 

- Palliatieve zorg deskundigheidsbevordering. 

- Met scholing wordt geïnvesteerd op de digitaal vaardige medewerker 
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13  Gebruik van hulpbronnen  

 

 

 

Situatie, Plannen en Voornemens ‘G eb ru i k  van  hu l p br onn en ’  
De  aanwezigheid   van   de   juiste   randvoorwaarden    voor   het   bieden   van  kwalitatief   goede 

(verpleeghuis) zorg is van belang. 

Onderstaande zaken zijn aanwezig en op orde: 

- Er is een vastgoedbeleid. 

- Onderhoud  van gebouwen,  materialen  en  hulpmiddelen  vindt  plaats  en  wordt  geborgd 

middels Planon. Samenwerkingsovereenkomsten worden ook hierin geregistreerd. 

- Afdeling  Informatisering   &  Automatisering   (  I&A)   ondersteunt   o.a.   technologie   bij 

zorgprocessen (Projecten Leven in vrijheid, intranet), 

- Afdeling Financiën & Control voert o.a. de financiële bedrijfsvoering, maar ontwikkelt ook het 

management  informatie systeem door. 

- Er wordt een visie gemaakt op innovatie en de daarbij behorende processen met het doel om 

de versnipperde budgetten  efficiënt in te zetten. 
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14  Gebruik van informatie  

 

 

 

Situatie ‘Gebruik van informatie’ 
De  Wever  verzamelt  continu  cliëntervaringen  met  als  doel  om  hier  samen  van  te  leren  en 

verbeteren. Dit gebeurt  door actief in gesprek te gaan met cliënt en contactpersonen (interne- en 

externe audits, klanttevredenheidsonderzoek) , door het versturen van digitale enquêtes  en de inzet 

van belteams om interviews te houden voor publicatie op Zorgkaart Nederland. 

Daarnaast zijn er jaarlijkse kwaliteitsmetingen zoals bijvoorbeeld audits op medicatieveiligheid door 

de apotheek, HACCP audits door de GGD en BOPZ audits door de BOPZ arts. 

 
Resultaten  worden  in  op  locatie-  en/of  afdelingsniveau  besproken   en  verbeteracties  worden 

uitgezet. In kwartaalgesprekken  met de locatie en Raad van Bestuur wordt dit onderwerp besproken 

middels Q-rapportages. 

 
Er wordt gewerkt met een verschillende datasystemen; elektronisch zorgdossier, elektronisch 

medewerkersdossier, opleidingsplein,   financiële processen  zijn gedigitaliseerd. Registratie van 

incidenten, formele klachten, inzet van vrijheidsbeperkende maatregelen worden vastgelegd. 

Dit tezamen  maakt dat een managementinformatiesysteem data  kan genereren  ter analyse en 

signaleren van trends. 

 
Er is veel aandacht  voor de privacy- en veiligheidseisen. Zo wordt De Wever Algemene Verordering 

Gegevensbescherming (AVG)-proof gemaakt voor mei 2018. 

Daarnaast is op ICT gebied een NEN scan gemaakt en is de wet 'Meldplicht datalekken' ten uitvoer 

gebracht. 

 
Plannen 

ICT gaat verder professionaliseren en doet dit op de volgende wijze: 

-    Basis op orde. Inzicht in werkvoorraad, applicaties, kosten en status van de techniek is nodig 

-    Adoptie van ICT. Medewerkers stap voor stap leren werken met nieuwe ICT-toepassingen. 

- Professionaliseren.   I&A   wil  beter   aansluiten   op  de  organisatie   en  vice  versa.  Er   wordt 

marktconform  gewerkt  en  optimaal  gebruik gemaakt  van marktexpertise,  bijvoorbeeld  door 

middel van outsourcing. 

-    Innovatiepartner  voor de  zorg. Als  professionele  afdeling kan I&A  de  ICT-behoeften  van De 

Wever steeds tijdig realiseren. 

- Bij  deze  professionalisering  hoort  een  nieuwe  organisatie.  De  technische  diensten   en  de 

servicedesk worden bij een externe  ICT-dienstverlener   belegd. Daarnaast ontstaat  een 

regieorganisatie die bestaat  uit drie takken van sport: Informatiemanagement, Project- en 

Portfoliomanagement en Servicemanagement. 

 
Kwaliteit en Innovatie: 

- Onderzoeken of  het huidige kwaliteitsinstrument  voor cliëntervaringen voldoet aan de erkende 

kwaliteitsinstrumenten die per 1 januari 2018 vastgesteld worden (en indien van toepassing 

herzien van het huidige instrument). 
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15 Verbeterparagraaf per locatie/dienst  

 

 
 

Locatie 

(OE) 

KvK nummer 

locatie 
 

Den Herdgang 23111348  Intervisie    teams    voor   de   hele   locatie, 

aangepast op niveau 

(als   onderdeel   van   de   diepgang   in   de 

verzelfstandiging) 

De Kievitshorst 23111364  Planvorming locatie Kievitshorst 

Koningsvoorde 23111380  Ombouwen   van   2   kamers   met   gedeeld 

sanitair op Hofstede naar groot appartement 

met individueel sanitair 

 In gebruik nemen  van digitaal dichterbij en 

NCare 

 Verhogen en verbreden  van het opleiden in 

zorgfuncties 

 Beter  Bewust  Werken  (principes van Lean) 

als basis     voor     kwaliteitsborging     en 

verbetering. 

Padua 23111399  Vrijwilligersbeleid  (combinatie  met 

arbeidsmarkt en opleiden) 

 Kwaliteitskader verpleeghuiszorg 

 Verzelfstandiging teams 

 Familiezorg verdiepen 

 Huiskamer gericht werken 

 Leven in vrijheid 

 Leren en ontwikkelen 

 VPT ontwikkeling 

 Vastgoed 

 LEAN 

 Wijkscan 

De Bijsterstede 23111402  Lean 

De Heikant 23111429  Familiezorg 

 Zelfstandige teams/medewerkers 

 SwitchZ 

 Van Hard naar Bewust Werken 

Notre Dame 23111437  Vrijwilligersbeleid  implementeren  en  aantal 

vrijwilligers uitbreiden 

 Verdere   Verzelfstandiging  teams   m.n.   bij 

afdeling dienstverlening 

 Kennis en ervaring dementie zorg delen 

 Familiezorg verdiepen 

 Extra aandacht voor welzijn 

 Plan Leven in vrijheid + domotica maken 

 Leren en ontwikkelen via LEAN methodiek 

 Toekomstplannen maken  samen  met 

congregatie 

Mater Misericordiae 23111445  Vertrouwen 

 Eigenaarschap 

 Professioneel werken 

Joannes Zwijsen 23111453  Verzelfstandiging teams. 

 Visie op eten en drinken JZ ontwikkelen 

 Familiezorg 
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   SPP 

 LEAN 

 Kwaliteitskader 

 Ontwikkelen VPT 

 Wijkscan 

 Vrijwilligersbeleid 

Reyshoeve 23111461  Radicale vernieuwing verdiepen  en 

weverbreed maken 

 Uitbreiden  van  de  huiskamers  locatie 

Reyshoeve 

 Vrijwilligersbeleid  (combinatie  met 

arbeidsmarkt en opleiden) 

 Verdere Verzelfstandiging teams 

 Familiezorg verdiepen 

 Welzijn doorontwikkelen 

 Plan Leven in vrijheid + domotica maken 

 VPT ontwikkeling 

 Plannen maken voor Vastgoedontwikkeling 

 Netwerken in de wijk uitbreiden 

De Vleugel 23111496  Opknappen   van   de   locatie   met   nieuwe 

keukens, vloeren, en deels meubilair 

 Verhogen en verbreden  van het opleiden in 

zorgfuncties 

 Beter  Bewust  Werken  (principes van Lean) 

als basis     voor     kwaliteitsborging     en 

verbetering 

 Vieren  van  het  vijfjarig bestaan   met  een 

geëvalueerde  visie en een aanvulling van de 

binnentuin met belevingsgerichte elementen 

Satijnhof 28419871  Ombouwen    van    een    appartement    en 

kantoren naar 3 appartementen 

 Uitbreiding met  3e  genaratie  domotica  als 

ondersteuning op ‘Leven in vrijheid 

 Verhogen en verbreden  van het opleiden in 

zorgfuncties 

 Beter  Bewust  Werken  (principes van Lean) 

als basis     voor     kwaliteitsborging     en 

verbetering 

Damast 26426269  Inrichten   expertteams:    concentratie    van 

aanwezig kennis en deze ontsluiten voor 

collega’s binnen De Wever en daarbuiten. 

 Speciale aandacht  in GRZ  voor indicatoren: 

therapeutisch  klimaat, familiezorg en 

valincidenten. 

 Dienstverlening    Kwaliteit    en     Innovatie 

aanpassen aan behoefte zelfstandige team. 

De Sporen 23111448  Optimaliseren huisvesting / verblijf cliënten 

in Hospice (opknappen  cliënten  kamers  en 

sanitair groep en vervanging bellen en 

telefoon centrale) 

 Behalen Prezo keurmerk Hospicezorg 

 Project minder papier, meer tijd voor zorg en 

Familie participatie in het Hospice 
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De Wever Thuis 23111410  Teams zijn gericht op leren en opleiden (oa. 

Zin de WeverThuis). 

 Alle wijkteams werken optimaal  met  i-pads 

in de zorg 

 Teams  ontwikkelen  zich naar  zelfstandige, 

bevlogen eenheden  die topzorg leveren 

Wever Expertise (GRZ)/Damast 26426269  Inrichten   expertteams:    concentratie    van 

aanwezig kennis en deze ontsluiten voor 

collega’s binnen De Wever en daarbuiten. 

 Speciale aandacht  in GRZ  voor indicatoren: 

therapeutisch  klimaat, familiezorg en 

valincidenten. 

 Dienstverlening    Kwaliteit    en     Innovatie 

aanpassen aan behoefte zelfstandige teams. 

De Hazelaar 23111410  Behandeling. De Hazelaar wil met  expertise 

zich verder           specialiseren           in 

zorgprogrammering  en  implementeren  van 

de laatste zorgstandaarden.  Voor 2018 zijn 5 

doelgroepen benoemd. 

 Eten   en  drinken.  De  Hazelaar  staat   voor 

goede voeding en prettige  sfeer rondom de 

maaltijd. Hierin wil De Hazelaar zich 

onderscheiden 

 Welzijn, De hazelaar heeft een project(2 jaar) 

lopen om zorg en welzijn te integreren in de 

zorg. Er is hier een heel projectplan voor dat 

wordt geïmplementeerd. 



Bijlage 1. Projectstructuur Kwaliteitskader 
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Bijlage 2. Profiel personeelsbestand/personeelssamenstelling, peildatum januari 2017  

 

 
 Alle Functies Nivo 1 Nivo 2 Nivo 3 Nivo 4 Nivo 5 Leerling verpleegkundige Leerling verzorgende Leerling helpende (Para-)medisch Psycho-sociaal 

Organisatie Aantal_med Gem_FTE Aantal_med Gem_FTE Aantal_med Gem_FTE Aantal_med Gem_FTE Aantal_med Gem_FTE Aantal_med Gem_FTE Aantal_med Gem_FTE Aantal_med Gem_FTE Aantal_med Gem_FTE Aantal_med Gem_FTE Aantal_med Gem_FTE 

De Wever (koepel) 4.736 1.588,63 404 116,89 293 76,05 1.173 638,71 196 98,92 59 43,74 52 22,66 60 32,40 9 4,55 100 59,99 43 27,74 

De Hazelaar 607 194,81 14 3,25 76 29,27 136 71,92 47 18,74 22 16,61 21 7,12 8 3,31 - - - - - - 

Hospice De Sporen 74 11,36 - - - - 6 2,42 15 7,59 1 0,13 - - - - - - - - - - 

De Kievitshorst 330 114,44 33 7,38 24 8,56 111 63,93 5 3,93 4 2,43 4 0,66 11 4,44 2 1,41 - - - - 

De Heikant 347 96,03 38 16,50 15 3,67 72 43,44 5 4,46 2 1,89 2 0,52 4 1,62 1 0,89 - - - - 

Reyshoeve 459 106,17 59 16,49 10 1,24 87 51,60 9 4,03 4 3,33 1 0,26 10 3,79 1 0,69 - - - - 

Den Herdgang 259 51,56 17 4,45 7 2,03 51 28,24 - - - - - - 8 2,66 - - - - - - 

De Bijsterstede 272 65,77 30 8,44 3 0,44 62 34,95 2 0,28 1 0,67 2 0,36 10 3,31 2 0,25 - - - - 

Padua 347 106,34 49 16,88 6 1,14 90 44,71 8 3,66 2 0,52 4 1,23 6 2,85 1 0,50 - - - - 

Koningsvoorde 250 55,23 3 0,34 17 5,81 53 25,39 3 1,21 2 1,00 2 0,52 7 2,19 - - - - - - 

De Vleugel 62 21,23 19 4,79 2 0,02 18 13,21 1 0,07 1 0,81 - - 1 0,78 - - - - - - 

Satijnhof 157 52,84 17 8,13 5 1,66 51 30,22 3 1,17 2 1,58 3 0,91 4 0,71 2 0,81 - - - - 

Notre Dame 147 58,51 10 4,59 4 1,22 49 25,99 1 0,52 2 1,78 5 1,30 4 1,56 - - - - - - 

Joannes Zwijsen 294 105,14 31 14,63 7 0,73 89 51,81 8 3,72 2 1,67 7 1,81 7 2,14 - - - - - - 

Mater Misericordiae 217 69,50 18 4,46 11 2,36 51 23,92 1 0,78 1 0,67 -  6 2,29 - - - - - - 

Expertise Behandelaren 174 83,05 1 0,61 - - - - 1 0,44 - - - - - - - - 100 59,99 24 13,10 

Expertise GRZ 172 77,69 1 0,28 12 6,66 39 24,63 31 17,97 14 10,66 10 2,89 - - - - - - - - 

De Wever Thuis 377 133,23 - - 3 0,36 194 83,56 32 14,99 - - 16 5,09 3 0,78 - - - - - - 

Mobiel Zorgteam 39 20,27 - - - - 9 6,11 25 13,16 - - - - - - - - - - - - 

RvB 27 16,97 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Marketing en Verkoop 21 14,99 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 12 9,20 

PO en O 51 26,03 - - - - - - 6 1,38 - - - - - - - - - - - - 

Plan en Flex 450 44,36 119 5,66 116 10,87 125 12,65 13 0,81 - - - - - - - - - - - - 

F en C 33 21,29 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

I en A 18 12,83 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Facilitaire Zaken 25 7,85 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Expertise Kwaliteit en Innovatie 43 15,61 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7 5,44 

Wever Wonen 8 5,54 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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 Dienstverlening Administratie Management Stagaires Vrijwilligers Externe medewerker 

Organisatie Aantal_med Gem_FTE Aantal_med Gem_FTE Aantal_med Gem_FTE Aantal_med Gem_FTE Aantal_med Gem_FTE Aantal_med Gem_FTE 

De Wever (koepel) 547 210,18 230 131,51 110 93,11 3 1,33 1.537 29,80 118 1,06 

De Hazelaar 73 30,55 15 6,18 10 7,86 - - 197 0,00 5 0,00 

Hospice De Sporen 3 0,56 1 0,50 2 0,17 - - 46 0,00 - - 

De Kievitshorst 45 13,77 2 1,11 9 6,83 - - 87 0,00 2 0,00 

De Heikant 45 17,44 3 0,76 5 4,78 - - 158 0,00 4 0,07 

Reyshoeve 54 18,86 2 0,75 6 5,14 - - 223 0,00 1 0,00 

Den Herdgang 33 9,65 2 0,97 6 2,81 - - 132 0,67 8 0,09 

De Bijsterstede 31 11,79 2 0,76 5 2,78 - - 125 1,75 - - 

Padua 39 15,53 3 0,72 7 4,90 - - 137 13,69 1 0,00 

Koningsvoorde 39 15,47 3 0,41 6 2,90 - - 120 0,00 - - 

De Vleugel 2 0,53 1 0,06 3 0,96 - - 15 0,00 - - 

Satijnhof 12 4,45 1 0,22 6 2,96 - - 56 0,02 1 0,00 

Notre Dame 32 17,06 1 0,86 4 3,64 - - 34 0,00 2 0,00 

Joannes Zwijsen 29 15,59 3 2,03 6 5,00 - - 103 6,00 5 0,00 

Mater Misericordiae 78 25,41 1 0,16 4 2,94 - - 49 6,50 1 0,00 

Expertise Behandelaren - - 7 4,20 4 3,78 1 0,33 1 0,00 35 0,58 

Expertise GRZ 32 9,99 1 0,12 4 3,50 2 1,00 24 0,00 3 0,00 

De Wever Thuis - - 31 14,66 15 12,48 - - 74 1,17 12 0,14 

Mobiel Zorgteam - - 1 0,11 1 0,89 - - - - 3 0,00 

RvB 4 1,24 11 6,39 11 9,34 - - - - 1 0,00 

Marketing en Verkoop - - 6 4,17 2 1,63 - - 1 0,00 1 0,00 

PO en O 1 0,67 35 22,99 1 1,00 - - - - 8 0,00 

Plan en Flex 70 1,25 21 12,11 1 1,00 - - - - - - 

F en C - - 27 18,29 3 3,00 - - 1 0,00 2 0,00 

I en A - - 13 11,67 1 1,00 - - - - 4 0,17 

Facilitaire Zaken - - 25 7,85 - - - - - - - - 

Expertise Kwaliteit en Innovatie - - 35 9,33 1 0,83 - - - - - - 

Wever Wonen 1 0,37 6 4,17 1 1,00 - - - - - - 
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Bijlage 3. Aantal zorgmedewerkers (niveau 1 t/m 5, absoluut en FTE) en aantal vrijwilligers  
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Bijlage 4. Verhouding gediplomeerde zorgmedewerkers/leerlingen  

 

 
Uitleg verhouding: 

Bij de Hazelaar is de verhouding zorgmedewerkers / leerling: 10,17. Dit betekent dat er op 10,17 medewerkers 1 leerling is. 

 

Verhouding gediplomeerde 

zorgmedewerkers / 

leerlingen 
(peildatum 1 januari 2017) 

De Hazelaar 10,17 

Hospice De Sporen - 

De Kievitshorst 10,41 

De Heikant 18,86 

Reyshoeve 14,08 

Den Herdgang 9,38 

De Bijsterstede 7,00 

Padua 14,09 

Koningsvoorde 8,67 

De Vleugel 41,00 

Satijnhof 8,67 

Notre Dame 7,33 

Joannes Zwijsen 9,79 

Mater Misericordiae 13,67 

Expertise GRZ 9,70 

De Wever Thuis 12,05 
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Bijlage 5. In-, door- en uitstroomcijfers, peildatum 1 januari 2017  

 

 Functie 

Totaal Nivo 1 Nivo 2 Nivo 3 Nivo 4 Nivo 5 

Organisatie Medewerkerstroom Aantal Aantal Aantal Aantal Aantal Aantal 

 
Koningsvoorde 

In Dienst 250 3 17 53 3 2 

Nieuwe medewerkers 24 1 3 2 1 - 

Uit Dienst 49 - 2 7 - - 

 
De Vleugel 

In Dienst 62 19 2 18 1 1 

Nieuwe medewerkers 3 1 1 - - - 

Uit Dienst 2 2 - - - - 

 
Satijnhof 

In Dienst 157 17 5 51 3 2 

Nieuwe medewerkers 9 1 - 5 - - 

Uit Dienst 23 3 - 4 - - 

 
Notre Dame 

In Dienst 147 10 4 49 1 2 

Nieuwe medewerkers 17 - 1 5 - - 

Uit Dienst 15 2 2 2 - - 

 
Joannes Zwijsen 

In Dienst 294 31 7 89 8 2 

Nieuwe medewerkers 18 1 5 1 - - 

Uit Dienst 27 4 4 8 1  
 
Mater Misericordiae (MM) 

In Dienst 217 18 11 51 1 1 

Nieuwe medewerkers 33 - 4 6 - - 

Uit Dienst 35 6 2 10 - - 

 
Expertise GRZ 

In Dienst 172 1 12 39 31 14 

Nieuwe medewerkers 23 - - 4 4 2 

Uit Dienst 15 - - 2 4 - 

 
De Wever Thuis 

In Dienst 377 - 3 194 32 - 

Nieuwe medewerkers 44 - - 12 5 - 

Uit Dienst 39 - 1 14 6 - 

 

 
 

 Functie 

Totaal Nivo 1 Nivo 2 Nivo 3 Nivo 4 Nivo 5 

Organisatie Medewerkerstroom Aantal Aantal Aantal Aantal Aantal Aantal 

 
De Hazelaar 

In Dienst 607 14 76 136 47 22 

Nieuwe medewerkers 62 5 9 7 7  
Uit Dienst 70 4 9 9 3 1 

 
Hospice De Sporen 

In Dienst 74 - - 6 15 1 

Nieuwe medewerkers 9 - - - 1  
Uit Dienst 17 - - - 3 1 

 
De Kievitshorst 

In Dienst 330 33 24 111 5 4 

Nieuwe medewerkers 28 6 2 2 - - 

Uit Dienst 47 11 4 6 - 2 

 
De Heikant 

In Dienst 347 38 15 72 5 2 

Nieuwe medewerkers 38 4 3 2 - - 

Uit Dienst 32 2 2 5 - - 

 
Reyshoeve 

In Dienst 459 59 10 87 9 4 

Nieuwe medewerkers 61 5 3 2 2 - 

Uit Dienst 87 7 2 4 1 - 

 
Den Herdgang 

In Dienst 259 17 7 51 - - 

Nieuwe medewerkers 33 5 - 1 - - 

Uit Dienst 44 4 2 2 - - 

 
De Bijsterstede 

In Dienst 272 30 3 62 2 1 

Nieuwe medewerkers 26 7 1 2 - - 

Uit Dienst 33 9 1 4 - - 

 
Padua 

In Dienst 347 49 6 90 8 2 

Nieuwe medewerkers 37 3 2 3 2 - 

Uit Dienst 37 7 3 9 - - 
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Bijlage 6. Ratio personele kosten versus opbrengsten.  

 

 

 
Ratio personele kosten 

versus opbrengsten 
(peildatum 1 januari 2017) 

De Hazelaar 69% 

Hospice De Sporen 74% 

De Kievitshorst 79% 

De Heikant 69% 

Reyshoeve 73% 

Den Herdgang 64% 

De Bijsterstede 69% 

Padua 73% 

Koningsvoorde 66% 

De Vleugel 73% 

Satijnhof 70% 

Notre Dame 75% 

Joannes Zwijsen 71% 

Mater Misericordiae 59% 

Expertise GRZ 57% 

De Wever Thuis 84% 
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Bijlage 7. Uitwerking thema’s Basisveiligheid Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg – november 2017  

 

 
Medicatieveiligheid 

 Percentage cliënten bij wie met een regelmatige frequentie (bijv. elke 3 mnd) een medicatiereview plaatsvindt door apotheker en s.o.g.: 

elk half jaar vindt bij elke individuele cliënt een medicatiereview plaats. Er is een overzicht van het apotheekbezoek opvraagbaar bij het secretariaat medische dienst 

 Aantal geregistreerde medicatiefouten (MIC): 

het aantal geregistreerde medicatiefouten kan uit het managementinformatiesysteem (MIS) gegenereerd  worden. 

 Antipsychotica  (als onderdeel van groep psychofarmaca): Binnen OE's documenteren van aard (ATC) en prevalentie (% bewoners) en reflecteren (in FTO, en collega organisaties) op aard en omvang van gebruik: 

Antipsychotica zijn onderdeel van psychofarmaca die voor BOPZ-afdelingen in MIS gescoord worden.  Losse overzichten opvraagbaar bij apotheek over specifiek gebruik antipsychotica. 

Verbeterpunt: Uitbreiden van reflectie met collega-organisaties, bijv. binnen het lerend netwerk met Thebe - Riethorst/Stromenland. 

 Antibioticagebruik: Binnen de OE documenten  van aard (ATC) en prevalentie (% bewoners) en reflecteren (bv. ook in FTO en met collega-organisaties) op aard en omvang gebruik. 

Reflectie in FTO: 

4 x per jaar kwartaalcijfers. Artsen nemen deel aan intervisie met andere organisaties; 1x per jaar komt antibiotica op de agenda. Apotheek kan voor bijv. 3 mnd antibiotica en cliënten opvragen. 

Verbeterpunt: Uitbreiden van reflectie met collega-organisaties, bijv. binnen het lerend netwerk met Thebe - Riethorst/Stromenland. 

Decubitus (graad 2-4) 

 Regelmatige monitoring van huid(letsel), voedingstoestand,  mondzorg, incontinentieletsel bij alle bedlegerige of immobiele cliënten: 

Voorafgaand aan elke ZLP-bespreking (minimaal elk half jaar) monitoring van genoemde risico's via risicosignaleringslijst 'Braden'
, 
Incontinentie’ en 'SNAQ”, vaker indien nodig. Dit gebeurt bij alle cliënten. Zorgprobleem wordt 

op individueel niveau in EZD geregistreerd. 

 Aanwezigheid van decubitus: prevalentie decubitus categorie 2, 3 en 4, primair aantoonbaar maken dat binnen OE's voorkómen en vóórkomen wordt gedocumenteerd. 

Alleen op niveau van individuele cliënt in zorgdossier aanwezig. 

Advies werkgroep na consult bij decubituscommissie De Wever: 

Afwijking voor 2017 accepteren. 

 
Advies voor vervolg: 

Prioriteit van de decubituscommissie ligt op het ontwikkelen van de decubitus richtlijn (onderdeel van strategiekaart 2018). 

Landelijk draait er, als opdracht vanuit het kwaliteitskader, een pilot met (punt)prevalentiemetingen op dit gebied. Hierin wordt getest of de indicatoren daadwerkelijk informatie opleveren voor leren en verbeteren op de 

werkvloer. Afhankelijk van deze meting wordt de indicator eind 2017 nog aangepast. 

In 2018 is De Wever verplicht om deze landelijke prevalentiemeting uit te voeren, tijdslijnen zijn nog onbekend. 

Afhankelijk van de inhoud van deze verplichting gaan de verpleegkundig specialisten deze cijfers gebruiken binnen De Wever (onderzoek naar hoe vaak en categorie decubitus). Meer informatie is nu nog niet bekend. 

 
Vrijheidsbeperkende maatregelen (VBM) 

 Wat is % cliënten bij wie in de afgelopen 30 dgn een VBM als verpleegdeken en/of jumpsuit/hansop is toegepast  en wat is de reden van de inzet. 

Er wordt binnen De Wever geen verpleegdeken ingezet. Jumpsuit/hansop zijn onderdeel van fysieke mobiliteit die voor BOPZ-afdelingen in MIS gescoord worden. 

 Is bij de cliënten met VBM afgelopen 30 dagen geëvalueerd met cliënt? Gezocht naar alternatieven? 

Voor BOPZ-cliënten elke maand door S.O. en bij elke ZLP-bespreking wordt het uitgebreider besproken. Bij 100% van de cliënten vindt tenminste elk half jaar evaluatie van VBM plaats. Evaluatie vindt vaker plaats indien 

bewoner/contactpersoon hier een wens of behoefte heeft. 

 
Afwijking van het kwaliteitskader is: VBM wordt niet maandelijks met de cliënt geëvalueerd, maar er wordt indien nodig maatwerk voor de cliënt geleverd en besproken. De  wijzigingen worden achteraf doorgegeven aan de 

cliënt of diens contactpersoon. 

 
Advies werkgroep:  Afwijking is niet gewenst. Aanpassing van BOPZ-notitie gewenst: Voorafgaand met cliënt bespreken wat de wens voor frequentie (bijv. halfjaarlijks, vaker, bij wijzigingen) evaluatie van VBM is. Indien 

afwijking van het Wever protocol, benoemen  in zorgplan cliënt. 

 
Ziekenhuisopname 

 Incidentie opname (psychiatrisch) ziekenhuis/insturen SEH per OE/per doelgroep: 

Alleen via prisma, maar dat is niet voldoende. 
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Afwijking van het kwaliteitskader is: Cijfers worden binnen De Wever niet gegeneerd en gebruikt. 

Advies werkgroep: 

Afwijking voor 2017 en 2018 accepteren. 

 
Het artikel 'Effects of ... program

8
' geeft aan dat ondanks interventies het aantal opnames niet te sturen is. In overleg met hoofd medische dienst wordt daarom geadviseerd om deze indicator voor De Wever niet te gaan 

ontsluiten. 

Preventie van acute ziekenhuisopname is in het landelijk ontwikkeltraject inmiddels omgezet naar ‘advanced care planning’. Dit past beter bij verpleeghuiszorg en de verantwoordelijkheid van ouderenzorgorganisaties. 

Voor de Wever geldt dat afspraken met cliënt en familie over 'advanced care planning' opgenomen worden in het zorgbeleid. 

 
 Ziekenhuisopname t.g.v. vallen/heupfractuur, luchtweginfectie/urineweginfectie, delier, CVA, onbegrepen gedrag: 

 Alleen via prisma, maar dat is niet voldoende. 

 
Afwijking van het kwaliteitskader is: Cijfers worden binnen De Wever niet gegeneerd en gebruikt. Zie advies hierboven. 



33 

 

 

Bijlage 8. Participaties en samenwerkingsverbanden De Wever 

 
Participaties en samenwerkingsverbanden De Wever: 

- Stichting Zorgnetwerk Midden Brabant, 

- HersenLetsel Netwerk Midden-Brabant 

- Breedband Tilburg  BV (BIT), 

- Into D’mentia, 

- Transvorm, 

- Actiz, 

- Ketenzorg Dementie, 

En in lerende netwerken: 

- UKON; onderlinge uitwisseling door bezoeken, visitaties, congressen en symposia. UKON is aangesloten bij SANO. 

- Tranzo 

- Samenwerkingsovereenkomst met Thebe, Riethorst/Stromenland  voor o.a. collegiale audits, Prisma en uitwisseling kwaliteitsadviseurs. 

- Strategische samenwerking De Wever en Thebe op het gebied van geriatrische revalidatiezorg (intervisie, zorgpaden, bij elkaar in de keuken kijken) 

 
Vriendenstichtingen: Padua, Bijsterstede, Den Herdgang, Heikant, Kievitshorst, Hazelaar, Reyshoeve. 

 
Samenwerkingscontracten De Wever: 

- Burghtweide, 

- NAHuis, 

- Minderbroeders Kapucijnen, 

- Privazorg, 

- Traverse, 

- RIBW 

- CCC zorg, 

- Actief Zorg, 

- Surplus, 

- Franciscus Gilze, 

- De Hemelrijksche Hoeve, 

- TweeSteden/St Elisabeth ziekenhuis, 

- Thebe 

- Thalia Thuiszorg, 

- Amarant, 

- Noviacura 

 
Intern netwerk 

- Expertteams 

- Denktank innovatie 

- ZIC/ZIN 


