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Totstandkoming Kwaliteitsverslag De Wever 2017 

In het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg wordt genoemd dat elke verpleeghuisorganisatie 
de interne en externe verantwoording via één kwaliteitsverslag verzorgt. Dit document 
verschijnt jaarlijks voor 1 juli volgend op het rapportagejaar en wordt gepubliceerd op de 
website van de organisatie.  
 
Het kwaliteitsverslag over 2017 dat nu voor u ligt, is voor de eerste keer opgesteld. Het is 
opgesteld op basis van de huidige wijze van evalueren van de beleidscyclus binnen De 
Wever. Het kwaliteitsverslag over 2017 is daarom grotendeels een bundeling van 
evaluaties van de volgende documenten: 
- Kaderbrief 2017: raamwerk voor beleid en begroting 2017; 
- Strategiekaart 2017: doelstellingen en prestaties 2017; 
- Jaarverslagen commissies; 
- Evaluatie kaderbrief 2017; 
- Jaardocument maatschappelijke verantwoording. 
 
Omwille van de leesbaarheid en de koppeling met de kwaliteitscyclus en het voor 2018 
opgestelde kwaliteitsplan, zullen wij in dit verslag waar mogelijk ook de huidige organisatie 
en de plannen voor 2018 laten zien.  
 
De locaties, afdelingen en diensten concretiseren de kaderbrief en strategiekaart in de 
vorm van jaarplannen. Er wordt op de kaderbrief/strategiekaart per kwartaal gerapporteerd 
op de verschillende thema’s. Daarnaast zijn er commissies die over het kalenderjaar 
rapporteren op behaalde resultaten. Deze verslagen zijn zoveel mogelijk in de bijlage 
opgenomen en in de hoofdstukken geven wij een analyse van de belangrijkste conclusies 
en geven wij een beschouwing op de leer- en actiepunten. 
 
In het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg zijn acht thema’s benoemd die gerelateerd zijn aan 
de inhoud van zorg, kwaliteit en veiligheid en de randvoorwaarden hiervoor. De evaluaties 
van de verschillende documenten zijn zo veel als mogelijk ondergebracht bij deze thema’s.  
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Figuur 2. Integraal model voor dynamisch en ontwikkelingsgericht werken aan kwaliteit verpleeghuiszorg. 

 
 
In dit kwaliteitsverslag wordt een beschrijvend overzicht van uitkomsten gegeven op de 
plannen en acties zoals in de kaderbrief 2017 geformuleerd op de volgende thema’s 
(voortkomend uit het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg): 
1. Persoonsgerichte zorg en ondersteuning 
2. Wonen en welzijn 
3. Veiligheid 
4. Leren en werken aan kwaliteit 
5. Leiderschap, governance en management 
6. Personeelssamenstelling 
7. Gebruik van hulpbronnen 
8. Gebruik van informatie. 
 
Daarnaast vraagt men specifiek aandacht voor drie onderdelen: 
I.  Veiligheid (zie hoofdstuk 5) 
II.  Cliëntoordelen (zie 10.3) 
III. Leren en werken aan kwaliteit (zie hoofdstuk 6), inclusief feedback van collega-

organisaties (zie 10.3). 
 
 
 

  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiP-MrUsJ3XAhWRb1AKHSTbDykQjRwIBw&url=http://tijdvoornu.nl/kwaliteitskader-verpleeghuiszorg/&psig=AOvVaw0tZhmPoGIob89r7JPH6yfh&ust=1509625744393451
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1 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. 
 

1.1 Missie 

De missie van De Wever, zoals die beschreven is in de strategische nota 2013-2016, is 
onveranderd actueel. Sinds 2017 voegen wij aan onze missie een aantal kernwaarden 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. 
 

1.2 Kernwaarden 

De al jaren gehanteerde kernwaarden (vertrouwd, energiek, vakkundig en gastvrij) zijn in 
2017 doorontwikkeld naar: 
 
‘Eigen regie en eigen activiteit maken gelukkig’ 
 
‘Samen vinden we een oplossing’ 
 
‘We hebben een positieve houding’ 
 
‘Leefwereld is leidend voor systeemwereld’ 
 

1.3 Visie op kwaliteit, zorg en behandeling 

Begin 2018 is onze visie op basis van deze vier kernwaarden opnieuw geformuleerd. Voor 
elke kernwaarde hebben wij geformuleerd wat wij de komende jaren gaan bereiken om de 
beste zorg en aandacht voor onze cliënten en medewerkers te realiseren. 
 
‘Eigen regie en eigen activiteit maken gelukkig’ 
Patroon van ons handelen is de vrijheid van onze cliënt om zelf, met zijn familie, nog te 
doen wat ze kunnen en willen. Wij realiseren ons dat we ons daarbij begeven in de 
leefwereld van de cliënt en gaan daar verantwoordelijk en empathisch mee om. Wij 
stimuleren het gesprek met cliënt en familie over eigen regie en ondersteunen behoud van 
zelfstandigheid zo lang mogelijk. De klantwens is leidend in onze dienstverlening. Als zorg 
nodig is en de cliënt wil graag thuis kunnen blijven wonen, leveren we de zorg in de eigen 
thuissituatie. Als thuis wonen niet meer mogelijk is, krijgt de cliënt van ons de zorg zo dicht 
mogelijk bij huis, in een omgeving die aanvoelt zoals thuis. Wij dragen elke dag bij aan de 
kwaliteit van het ’nieuwe’ van onze cliënten. Onze medewerkers hebben de vrijheid, eigen 



 7 

regie, hun werk of hun afdeling zo in te richten dat het leidt tot het meeste welzijn en geluk 
van onze cliënten. 
Met de ontwikkeling van zelfstandige teams stimuleren wij deze eigen regie. 
 
‘Samen vinden we een oplossing’ 
Onze medewerkers en vrijwilligers vormen de rode draad bij het leveren van zorg, welzijn 
en persoonlijk geluk voor onze cliënten. Wij laten ons niet remmen, zijn nieuwsgierig en 
gaan barrières niet uit de weg. Wij onderkennen problemen en proberen die altijd voor te 
zijn en bieden altijd een oplossing, ook al hebben we die soms niet meteen voorhanden. 
Daarom investeren we in het continu verbeteren van onze vakbekwaamheid en professio-
naliteit door leren en persoonlijke ontwikkeling. Naast het stimuleren van eigen verantwoor-
delijkheid van onze medewerkers voor het gezond aan het werk blijven, investeren we 
meer dan voorheen in preventie van verzuim en behoud van medewerkers.  
 
We zetten ons in om een aantrekkelijke werkgever te zijn en te blijven en daardoor de 
instroom van nieuwe medewerkers en vrijwilligers te bevorderen. 
 
‘We hebben een positieve houding’ 
Wij luisteren goed naar onze cliënt en brengen onze boodschap met een perspectief, van 
groet tot alledaagse zaken. We zien zaken rooskleurig in en focussen ons op de glimlach. 
Wij hebben een open blik maar hebben zeker niet alle wijsheid in pacht. In het belang van 
onze cliënt weven wij daarom een sterk netwerk om ons heen. Wij zoeken verbinding met 
alle partijen in de regio, en brengen onze kennis en kunde tot in de wijk, dicht bij onze 
cliënt. Wij geven speciale aandacht aan onze bijzondere doelgroepen en hebben daartoe 
alle expertise in huis. Onze positieve houding leidt tot een positieve grondhouding van de 
mensen in ons netwerk en tot een sterker merk in de regio. 
 
Wij dagen onszelf voortdurend uit tot verbetering en vernieuwing waardoor onze 
zorgverlening tot betere resultaten en hogere tevredenheid leidt.  
 
‘Leefwereld is leidend voor systeemwereld’ 
Wij weten dat een verandering vaak moeilijk is, maar we helpen de cliënt bij het accepteren 
van die verandering en zorgen ervoor dat de cliënt de verandering zal ervaren als een 
verbetering. Hun leefwereld is leidend voor ons zorgproces en onze organisatiestructuur is 
daaraan ondersteunend. Waar we kunnen zullen we de leefwereld ontvlechten van de 
systeemwereld, door het verminderen van bureaucratie. Wij zijn van mening dat wij meer 
kwaliteit leveren als wij onze tijd en aandacht kunnen richten op onze cliënt.  
Daarbij zullen we altijd voldoen aan de geldende kwaliteitseisen en kiezen we bewust voor 
systemen en structuren die onze medewerkers zoveel mogelijk ‘ontzorgen’. 

1.4 Doelgroepen 

De doelgroep van De Wever bestaat uit kwetsbare ouderen met diverse (chronische) 
psychogeriatrische en/of somatische aandoeningen. De leeftijd van de zorgvragers varieert. 
De meeste van hen hebben een leeftijd tussen 80 en 90 jaar, maar er zijn nog oudere en 
tevens ook jongere zorgvragers. Het merendeel van onze cliënten is geïndiceerd door het 
Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) voor de langdurige zorg (Wlz). De zorgzwaarte varieert 
van V&V ZZP1 tot en met ZZP10. De dagbestedingscliënten hebben een indicatie via de 
gemeente voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Ook zijn er 
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cliënten die zijn geïndiceerd door een huisarts of medisch specialist voor zorgproducten 
onder de vlag van de Zorgverzekeringswet (Zvw). Op het terrein van revalidatie biedt De 
Wever zorg, zowel intramuraal als extramuraal. 
 
De Wever kent ook een hospice, waar zorg in de laatste levensfase wordt geboden. Tevens 
kent De Wever een thuiszorgorganisatie, die zorg levert bij de cliënt thuis.  
 
Tevens worden de volgende bijzondere doelgroepen onderscheiden: 
- Jonge mensen met dementie 
- Korsakov 
- Parkinson 
- Palliatief terminale zorg 
- Dementie 
- GRZ 
 

1.5 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. 
 
Locatie/onderdeel Korte omschrijving Aantal plaatsen 

De Bijsterstede In het hart van de Besterd ligt De Bijsterstede. De Bijsterste-
de deelt samen met wijkcentrum Het Spoor en basisschool 
De Stappen een groot plein. Er is veel betrokkenheid met de 
buurt en dit maakt de omgeving levendig en gezellig. Naast 
het complex is een gezondheidscentrum gevestigd. 

106 appartemen-
ten 

Damast Behandelcentrum Damast is fysiek verbonden aan het ETZ 
Elisabeth. Het behandelcentrum richt zich voornamelijk op 
revalidatie van ouderen, na een ongeval, letsel of aandoe-
ning van de hersenen. In Damast werken de behandelaren 
nauw samen aan het herstel, zodat de cliënt snel weer zelf-
standig kan zijn.  

64 plaatsen 

De Hazelaar Behandelcentrum De Hazelaar is gevestigd tegenover het 
ETZ TweeSteden. Het verblijf in De Hazelaar is altijd tijdelijk. 
Cliënten komen voor een specifieke behandeling, er wordt 
een behandelplan op maat opgesteld. Er wordt geriatrische 
revalidatiezorg, eerstelijns verblijf en verpleeghuiszorg aan-
geboden. 

250 verpleeghuis-
plaatsen en 58 
dagbehandelings-
plaatsen 

Heikant De Heikant is hét woonzorgcentrum van Tilburg-Noord.  
Het nieuwe gebouw is voor ouderen het bruisend hart van 
deze multiculturele wijk. Door de ligging vlakbij een winkel-
centrum, de bushalte en het restaurant, is dit een levendige 
locatie. 

19 eenpersoons-
appartementen, 54 
appartementen, 10 
relatiekamers en 4 
studio’s 

Den Herdgang Midden in de wijk ‘Het Goirke’ ligt Den Herdgang. Het is een 
ontmoetingspunt voor eigen bewoners en de bewoners uit 
de wijk. In de buurt zijn ook een basisschool, wijkcentrum, 
huisartsenpraktijk en apotheek gevestigd.  

97 appartementen 

Joannes Zwijsen In het hart van Tilburg, in de Spoorzone, ligt Joannes Zwij-
sen. Traditioneel wordt op deze locatie ruimte gegeven aan 
het gemeenschapsleven en spiritualiteit. Bij Joannes Zwijsen 
is het ook mogelijk zelfstandig te wonen in een van de ap-
partementen.  

124 appartemen-
ten 
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Locatie/onderdeel Korte omschrijving Aantal plaatsen 

De Kievitshorst De Kievitshorst bestaat sinds 1963. Nagenoeg alle bewo-
ners van het woonzorgcentrum komen uit de directe omge-
ving. Daarom hecht De Kievitshorst veel belang aan zijn 
verbintenis met de wijk.   

183 appartemen-
ten 

Koningsvoorde Het nieuwe gedeelte van Koningsvoorde is gebouwd naar 
het concept van levensloopbestendig wonen. Als cliënten 
met een aanleunindicatie hier komen wonen, kan men in 
principe in het appartement blijven wonen als de behoefte 
aan zorg toeneemt. Bewoners met en zonder zorgbehoefte 
wonen dus gewoon naast elkaar. Ook is er een beschutte 
woonvorm, de verpleeggalerij.  

141 appartemen-
ten 

Mater Misericor-
diae 

Mater Misericordiae is van oorsprong een kloosterverzor-
gingshuis van de Nederlandse Provincie van de Zusters van 
Liefde van Onze Lieve Vrouw Moeder van Barmhartigheid. 
Het klooster ligt midden in de stad en is omgeven door een 
prachtige tuin. Op dit moment is deze voorziening alleen 
voor de zusters beschikbaar. 

 

Notre Dame Notre Dame is van oorsprong een modern klooster. Maar 
ook niet-religieuze bewoners zijn hier welkom. In het huis 
heerst een rustige en vriendelijke sfeer die zich kenmerkt 
door menselijke aandacht, een ingetogen uitstraling en, in-
dien gewenst, een dagstructuur.  

74 appartementen 

Satijnhof Satijnhof ligt midden in de wijk Fatima. Satijnhof is een klein-
schalige woonvoorziening, zonder gesloten deuren. Door het 
gebruik van slimme techniek wordt gezorgd voor veiligheid 
én maximale ruimte in huis. 

9 woongroepen 

De Sporen In een bosrijke, rustige omgeving ligt Hospice De Sporen. In 
Hospice De Sporen kunnen terminaal zieken zich met hun 
naasten voorbereiden op het levenseinde. In het hospice is 
de aandacht en zorg gericht op de laatste levensfase. De 
zorgverlening richt zich naast de lichamelijke zorg ook op de 
psychische, sociale en spirituele behoeften van de cliënt en 
zijn naasten.   

12 eenpersoons-
kamers 

Padua Padua is een woonzorgcentrum, bekendstaand als ‘het ge-
zelligste’ van Nederland. Er is een nauwe verbinding met de 
wijk. Hoe zorg en ondersteuning eruit ziet wordt gezamenlijk 
met de familie ingevuld.  

124 appartemen-
ten 

Reyshoeve Reyshoeve is een woonzorgcentrum in de Reeshof. 
Reyshoeve is omgeven door een mooie tuin. Gastvrijheid is 
erg belangrijk, ook voor bewoners van de inleunwoningen 
die gebruik kunnen maken van de faciliteiten van het woon-
zorgcentrum.  

162 appartemen-
ten 

De Vleugel Woonzorgcentrum De Vleugel staat midden in de wijk Oerle. 
Het is een kleinschalige zorgvoorziening waarin onderdak 
wordt geboden aan 24 ouderen met dementie. Een aange-
naam dagelijks leven in een veilige en stimulerende omge-
ving is het uitgangspunt.  

4 met elkaar ver-
bonden huizen 

 
Naast onze locaties levert De Wever nog een aantal andere diensten: gespecialiseerde 
zorg zoals palliatieve zorg thuis door het Mobiel Zorgteam of het bedrijfsonderdeel Liever 
Thuis, gespecialiseerde begeleiding in de vorm van dagbehandeling en dagbesteding en 
begeleiding door casemanagers dementie. Er zijn specialisten ouderengeneeskunde, fysio- 
en ergotherapeuten, logopedisten, diëtisten, psychologen, muziektherapeuten en geestelijk 
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verzorgers in dienst bij De Wever. Zij bieden therapie en begeleiding in zowel de 
thuissituatie als in het revalidatiecentrum en op de verpleegafdelingen. 
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2 Persoonsgerichte zorg en ondersteuning 

Persoonsgerichte zorg en ondersteuning gaat over de vier thema’s compassie, uniek zijn, 
autonomie en zorgdoelen en vindt plaats binnen de relatie tussen een cliënt en zijn 
naasten, zorgverleners en zorgorganisaties.  
 
Persoonsgerichte zorg en ondersteuning vraagt om betrokkenheid en deskundigheid van 
De Wever om zorgverleners te ondersteunen bij het vertalen van de cliëntvraag.  
Bij De Wever worden alle zorgvragers benaderd, verzorgd en ondersteund volgens de visie 
van De Wever.  
 

2.1 Beleidskader 

Wij willen onze cliënt kennen 
Elke cliënt heeft een zorgcoördinator. De zorgcoördinator is aanspreekpunt/schakel tussen 
de verschillende betrokken disciplines en bewaakt en evalueert dat de gemaakte afspraken 
nog kloppen en uitgevoerd worden. 
Om de cliënt goed in beeld te hebben en om vanaf de eerste dag 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 en 
vindt zo mogelijk plaats bij de nieuwe cliënt thuis, voordat deze bij De Wever komt wonen 
(of binnen drie werkdagen na komen wonen tussen zorgcoördinator, cliënt en diens 
vertegenwoordiger). Na maximaal twee weken vindt er een eerste evaluatiegesprek plaats 
met de cliënt en/of diens vertegenwoordiger, 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 vertegenwoordi-
ger. 
 
Persoonlijk zorgplan 
Elke zorgvrager heeft een persoonlijk zorgplan waarin alle wensen en afspraken rondom 
persoonlijke zorg en ondersteuning vastgelegd worden. Deze wensen en afspraken worden 
tweemaal per jaar geëvalueerd met de zorgvrager zelf of diens vertegenwoordiger. 
Tussentijds is aanpassing 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 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 ophalen van informatie 
door de organisatie zelf, maar ook door inzet van bel- en interviewteams van de Patiënten-
federatie voor publicatie op Zorgkaart Nederland. 
 

2.2 Resultaten 2017 

Familiezorg 
Het model Familiezorg is ontwikkeld door het Expertisecentrum Familiezorg in Tilburg 
(voortgekomen uit Mantelzorg Midden-Brabant), samen met families van zorgvragers en 
samenwerkende organisaties, en heeft in de stad, de provincie Noord Brabant en zelfs in 
Nederland een duidelijke positie gekregen. 
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De Wever geeft vanuit het perspectief van Familiezorg het Familiezorgbeleid vorm en 
inhoud. Het model Familiezorg wordt in alle vezels van De Wever vormgegeven. 
Zorgverleners moeten hun relatie met de familie vorm en inhoud kunnen geven met in het 
achterhoofd één gemeenschappelijk doel: de zorg voor de cliënt. Dit vraagt van de 
zorgverleners o.a. inzicht in de verschillende rollen en perspectieven (mogelijkheden) van 
de familie. Heel belangrijk is dat er respect is voor de verschillen die in de familie bestaan 
(waardevrij). Door het gesprek en het delen van verwachtingen, wensen en behoeftes kan 
het samenspel tussen drie gelijkwaardige relaties vorm krijgen. 
Landelijk wordt de term mantelzorg gebruikt. In de regio Noord-Brabant en de provincie is 
op basis van de voorbeelden in de praktijk (De Wever, ContourdeTwern, Loket Z in Tilburg) 
gekozen voor de term Familiezorg en deze term vat landelijk gezien steeds meer post. 
 
In 2017 is de kennis over Familiezorg vergroot op de locaties van De Wever. Er is een 
toolbox ontwikkeld en er is een training voor familiezorg trainers ingericht. 
 
Clientportaal 
Het elektronisch dossier is digitaal beschikbaar voor alle cliënten en/of verwanten. Hier 
wordt steeds meer gebruik van gemaakt. 
 

Samenwerking eerste lijn 
Ten behoeve van de eerste lijn is er in 2017 een aantal initiatieven gerealiseerd. Voor de 
kortdurende crisisopvang is met een aantal andere aanbieders een app ontwikkeld die 
huisartsen ondersteunt bij de triage en die inzicht geeft in de vrije bedden voor tijdelijke 
opvang binnen de regio. In De Hazelaar is de afdeling Da Vinci voor Eerstelijns Verblijf 
(ELV) geopend. Bij de hoogcomplexe zorg is de specialist ouderengeneeskunde 
hoofdbehandelaar en bij laagcomplexe zorg is dat de eigen huisarts. Naast de huisartsen 
was ook het ETZ nauw betrokken bij de ontwikkeling. 
 
Gespecialiseerde zorg 
Binnen de eigen organisatie zijn stappen gezet in het organiseren van de gespecialiseerde 
zorg. Voor diverse doelgroepen heeft De Wever expertteams opgezet die breed inzetbaar 
zijn binnen De Wever. Ook wordt geparticipeerd in de keten Palliatief Terminale zorg. Via 
De Wever Liever Thuis, onderdeel van De Wever Thuis, wordt samen met betrokken 
professionals zorg op maat geleverd bij patiënten thuis. Binnen De Wever is er een 
kaderarts palliatieve zorg die eveneens in het ziekenhuis en in de thuiszorg diensten 
verleent. Bij het Netwerk Palliatieve Zorg in de regio is De Wever ook nauw betrokken.  
 
De Wever participeert in het netwerk Dementie, alsook in landelijke netwerken. Voor het 
casemanagement Dementie is De Wever de door zorgverzekeraars gecontracteerde partij. 
Onder het hoofdaannemerschap van De Wever wordt deze zorg samen met vijf andere 
partijen uitgevoerd. De Geheugenwinkel is als proeftuin aangemeld om te kijken naar een 
actualisatie van het concept. Naast de cabine Into D’mentia heeft in 2017 de VR-bril een 
vlucht genomen. 
 

2.3 Vooruitblik 2018 

In 2018 wordt binnen De Wever verder ingezet op kennisdeling rondom de methode 
familiezorg. De samenwerking in de keten en met de eerste lijn blijft een belangrijk 
aandachtspunt, ook in 2018.  
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3 Wonen en welzijn 

Wonen en welzijn worden vanuit het Kwaliteitskader onderscheiden op vijf thema’s: 
zingeving, zinvolle tijdsbesteding, schoon en verzorgd lichaam plus verzorgde kleding, 
wooncomfort. In 2017 is hieraan vanuit de strategiekaart vormgegeven. Dat overige 
thema’s in dit kwaliteitsverslag niet aan bod komen, wil niet zeggen dat er geen aandacht 
voor is. Deze onderwerpen zijn veelal geborgd in de zorg- en dienstverlening van De 
Wever. 
 

3.1 Beleidskader 

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 in 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. 
 
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 en welke leefstijl het 
best bij hen past. In de locatieprofielen 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, levensvragen en levensbeschouwelijke aspecten.  
 
Zinvolle dagbesteding is nauw verweven met zingeving. De manier waarop bewoners hun 
dag invullen levert immers een belangrijke bijdrage aan de zingeving van het leven. Naast 
zingeving is het van belang dat de bewoners die dingen doen waar zij zich betrokken bij 
voelen en waardoor zij grote of kleine geluksmomenten ervaren. De bewoner geeft zelf 
zoveel als mogelijk invulling aan de dag. Als dit niet meer (volledig) kan hebben familiele-
den ook een belangrijke rol hierin omdat zij als geen ander hun naaste kennen. 
 
Zingeving 
Binnen De Wever weerspiegelt zich de huidige pluriforme, multiculturele en geïndividuali-
seerde samenleving. Dit betekent dat mensen individueel bepalen waar zij zich mee 
verbonden voelen als het om betekenisgeving en zingeving gaat. Dit is voor ieder mens 
een continu proces, in interactie met gebeurtenissen in het leven. Dit geldt zowel voor de 
cliënten van De Wever en hun naasten als voor de medewerkers.  
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Binnen De Wever bieden geestelijk verzorgers professionele begeleiding, hulpverlening en 
advisering bij zingeving en levensbeschouwing, volgens de Beroepsstandaard Geestelijke 
Verzorging.  
Geestelijke zorg binnen De Wever rust op de twee pijlers ontmoeten en verbinden. 
Deze pijlers rusten op het belang van communicatie en op het belang van relaties. Zorg 
wordt ‘in relatie’ geboden. Of iets als ‘goede zorg’ ervaren wordt, zal mede afhankelijk zijn 
van de kwaliteit van de relatie. Dit gesprek met elkaar voeren, is voor geestelijk verzorgers 
essentieel. De Dienst Geestelijke Verzorging heeft op basis van haar visie de beleidskeu-
zes 2017-2020 geformuleerd. 
 

3.2 Resultaten 2017 

Comfortabel wonen 
Streven van De Wever is om cliënten zo lang mogelijk in de eigen woonomgeving te laten 
verblijven, waarbij de klantvraag vanzelfsprekend leidend is. Wanneer zorg nodig is wordt 
dit in eerste instantie en zo lang dat mogelijk is, bij voorkeur geleverd bij de cliënt thuis. 
Daarom biedt De Wever VPT en MPT aan. In 2017 was het streven op locatie Konings-
voorde te groeien naar 8 huurders met een VPT. Mocht thuis blijven wonen niet meer 
mogelijk zijn, dan biedt De Wever een thuis in één van de locaties. In 2017 is een 
strategische vastgoedvisie opgesteld en een uitwerkingsplan gemaakt. In 2018 wordt 
hieraan stapsgewijs invulling gegeven.  
 

Leven in vrijheid 
Het thema ‘leven in vrijheid’ heeft in 2017 met behulp van Vilans nadere invulling gekregen. 
De Wever heeft een visie uitgewerkt. Het is nu duidelijker wat dit betekent en wat de 
consequenties voor de locaties van De Wever zijn. In het tweede kwartaal van 2018 volgt 
hierover nadere besluitvorming. 
 
Ethiek 
Binnen De Wever bestaat een Commissie Ethiek. Het jaarverslag van de Commissie Ethiek 
is opgenomen in bijlage 2. Het doel van de Commissie Ethiek is om vanuit ethisch 
perspectief de kwaliteit van zorg te ondersteunen en te bevorderen, door te signaleren en 
adviseren ten aanzien van zowel algemene als specifieke vraagstukken. Daarnaast wil de 
Commissie belangstelling voor reflectie op ethische dilemma’s binnen De Wever 
bevorderen en ondersteunen, zodat dit ten dienste van zowel medewerkers als cliënten en 
hun familie kan komen.  
 
In 2017 heeft de Commissie advies uitgebracht aan de Raad van Bestuur over de 
afwegingen en belangen bij de toepassing van het protocol Noro/Rota-virus. Ook heeft de 
commissie geadviseerd over beleid en protocollen met een ethisch perspectief. Alle 
voorgenomen participatie in cliëntgebonden onderzoeken wordt door de Commissie 
getoetst. In 2017 is één onderzoekopzet afgewezen. In 2018 wordt het opzetten van moreel 
beraad verder opgepakt. 
 
Vrijwilligers 
De Wever heeft een diversiteit aan cliënten, met verschillende zorgvragen, met of zonder 
mantelondersteuning, met verschillende behoeften aan zorg en welzijn. Omdat niet elke 
vraag meer door een formele zorg- en dienstverlener ingevuld kan worden en er een steeds 
groter beroep gedaan wordt op het persoonlijke netwerk, kan de cliënt een vrijwilliger laten 
aansluiten bij zijn netwerk. Vrijwilligers vergroten de mogelijkheden individuele zorg op 
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maat te bieden, doordat ze tijd en gerichte aandacht voor individuele bewoners hebben. Er 
ontstaat een betere sfeer, met meer aandacht en gezelligheid, waardoor de bewoners zich 
beter voelen.  
 
Binnen De Wever zijn steeds meer vrijwilligers actief. De Wever heeft in haar beleid 
vastgesteld dat de lijn die gekozen is bij de medewerkers, wordt doorgezet naar degene die 
op vrijwillige basis zijn of haar diensten aanbiedt. Als vrijwilliger bij De Wever hoor je erbij, 
alleen de wijze van samenwerken is anders geregeld. In 2017 is het beleidskader 
Vrijwilligers opgesteld. 
 

3.3 Vooruitblik 2018 

Onderdelen uit het strategisch vastgoedplan worden in 2018 geïmplementeerd. Voor 
wonen en welzijn zijn het uitbreiden van huiskamers en het afbouwen van gedeeld sanitair 
belangrijke elementen.  
 
In 2018 wordt het nieuwe vrijwilligersbeleid geïmplementeerd. Tevens wordt een proof of 
concept voor Leven in Vrijheid opgesteld, waarna besloten wordt over de voortgang. 
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4 Veiligheid 

Veiligheid houdt niet alleen zorginhoudelijke veiligheid in. Ook uit andere wettelijke kaders 
vloeien veiligheidseisen voort, zoals brand-, voedsel- en drinkwaterveiligheid en de 
aanwezigheid van ontruimingsplannen. Streven naar een optimale veiligheid moet een 
hoge prioriteit hebben, maar moet gezien worden in balans met andere waarden in de 
verpleeghuiszorg. 
 

4.1 Beleidskader 

De Wever biedt verantwoorde, passende en veilige zorg en begeleiding van waarde. Ons 
doel is dat cliënten en medewerkers zich zo volledig mogelijk als mens kunnen ontplooien. 
We doen dit met elkaar: cliënten en hun familie, medewerkers, mensen van buiten De 
Wever.  
De Wever ziet de uitdagingen van een grote organisatie met decentrale locaties, diversiteit 
in cliëntengroepen, gedifferentieerde diensten, de risico’s van het werk dat we doen en een 
kritische, steeds veranderende samenleving. 
De Wever heeft aandacht voor veiligheid. Veiligheid is een basisvoorwaarde voor het 
bieden van zorg en begeleiding. Cliënten en medewerkers hebben recht op veiligheid. 
Veiligheid zit in veilig handelen en risico’s signaleren door iedereen binnen De Wever. Dat 
vraagt heldere kaders. 
 
De Wever voldoet aan wet- en regelgeving maar we realiseren ons dat dit geen veiligheid 
garandeert: honderd procent veiligheid bestaat niet. Waar nodig doen we meer dan 
‘verplicht’ is. 
 
Sommige risico’s kunnen of moeten worden geaccepteerd. Andere niet, en dan zijn 
maatregelen nodig. En zelfs dan is er altijd een restrisico. 
Veiligheid is van ons allemaal. Alle betrokkenen hebben hun eigen verantwoordelijkheid in 
het bieden van veilige en verantwoorde zorg: cliënten en hun familieleden, vrijwilligers, 
zorgprofessionals, management, bestuur en toezicht. Wij hebben met elkaar oog voor 
veranderingen, zoals het steeds ouder worden van onze cliënten, het complexer worden 
van de zorgvraag en het schaarser beschikbaar worden van medewerkers.  
Door continue te leren en te verbeteren, flexibel te zijn in denken en doen, streven we er 
naar om onze missie invulling te geven. 
 

4.2 Resultaten 2017 

De Wever is in ontwikkeling. Wij delen, leren en verbeteren. Wij doen dit vanuit gezamen-
lijkheid met centrale aansturing vanuit de organisatie. Maar ook met oog en ruimte voor de 
lokale invulling, keuzes en bijzonderheden. Onze visie gaat niet over regels en procedures, 
maar over houding en gedrag. De visie biedt richting daar waar moeilijke keuzes voorliggen 
en zich dilemma’s voordoen. In discussies over veiligheid dient de visie als toetssteen en 
als uitgangspunt voor de dialoog. 
 
Het thema veiligheid heeft in 2017 op verschillende manier aandacht gekregen binnen De 
Wever. Voor een aantal onderwerpen zijn door de betreffende commissies eigen 
jaarverslagen opgesteld: 
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-  Bopz/Vrijheidsbeperkende maatregelen (zie bijlage 3). 
-  Meldingen Incidenten Cliënten (zie bijlage 4). 
- Meldingen Incidenten Medewerkers (zie bijlage 5). 
 
In de jaarverslagen treft u een uitgebreidere weergave van de activiteiten van de 
commissies. Onderstaand geven wij een analyse van de uitkomsten en een nadere 
beschouwing. 
 
Vrijheidsbeperkende maatregelen 
Binnen de visie van De Wever is in principe geen plaats voor vrijheidsbeperkende 
maatregelen. Deze worden dan ook alleen toegepast als uiterste middel, dus als er geen 
andere mogelijkheid is om gevaar voor de cliënt of zijn omgeving af te wenden. Steeds 
wordt gezocht naar de maatregel met het minst ingrijpende karakter, wordt beoordeeld of 
de maatregel effectief is en of de maatregel in verhouding staat met het doel dat wordt 
beoogd. Ingezette maatregelen worden goed gedocumenteerd en regelmatig geëvalueerd. 
De visie op vrijheidsbeperking is vastgelegd in de beleidsnota BOPZ. 
 
Cijfers zeggen niet zoveel over de kwaliteit van zorg op dit thema.  
We zien dat de aard van de vrijheidsbeperkende maatregelen vooral in de beperking van 
de fysieke mobiliteit zit (576 meldingen). Een belangrijke component in dit getal is het 
‘simpele’ feit dat alle 447 BOPZ-cliënten op een gesloten afdeling verblijven (= 447 
meldingen). 
Met betrekking tot de inzet van antipsychotica kan worden gemeld dat in 2017 86 Bopz- 
cliënten chronisch middelen uit deze groep gebruiken, dat bij 40 cliënten het gebruik is 
verminderd en dat bij 58 cliënten is gestopt met inzet van middelen uit deze groep. 
Vermeldenswaard is dat De Wever meedoet aan het onderzoeksproject “Passend Gebruik 
Antipsychotica” (Radboud UMC), waarvan we medio 2018 een rapportage verwachten. 
 
De Wever heeft niet alleen een uitstekende Bopz beleidsnota, maar brengt de visie ook 
werkelijk in praktijk. Artsen krijgen steeds minder vaak een vraag om inzet van vrijheidsbe-
perking, en als de vraag wordt gesteld heeft het zorgteam al een goede afweging gemaakt. 
Iedere Bopz-afdeling heeft een LIV (Leven in Vrijheid) coach, die stelselmatig met zijn 
collega’s kijkt naar hoe het nog beter kan.  
We registreren alle ingezette maatregelen, maar maken in de registratie geen onderscheid 
naar de zwaarte van de ingezette maatregel in de beleving van de cliënt.  
In het project Leven in Vrijheid zullen we de komende jaren de vrijheidsbeperking nog 
verder individualiseren (geen gesloten afdeling, gepersonaliseerde mogelijkheden om de 
afdeling of het gebouw uit te kunnen). 
 

Medicatieveiligheid 
In de afgelopen jaren hebben we gesteld dat we naar 0 medicatiefouten willen. Die stelling 
was meer bedoeld als een statement dan als reële ambitie. Het geeft echter wel de ambitie 
aan: medicatie verstrekken is een belangrijk onderdeel van de zorgverlening, dat zo veilig 
mogelijk (met zo min mogelijk fouten) moet verlopen. 
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De grafiek laat zien hoeveel medicatie-incidenten er per kwartaal gemeld zijn in de jaren 
2014 t/m 2017. Het betreft alleen de cijfers van de intramurale zorg. Om deze cijfers goed 
te kunnen interpreteren is het aantal cliënten van belang. Dat aantal fluctueert uiteraard, en 
daarom zijn we uitgegaan van een gemiddeld aantal van 1.900 cliënten. Het aantal 
medicatie-incidenten per jaar is dan: 
 

 totaal aantal incidenten aantal incidenten per cliënt  

2014 1589 0,84 

2015 1447 0,76 

2016 1254 0,66 

2017 1045 0,55 

 
Sinds 2015 is continue aandacht gevraagd voor en besteed aan het veilig medicatie 
verstrekken. Uit de MIC-meldingen en de gesprekken over de cijfers bleek dat 95% van de 
medicatiefouten is gerelateerd aan (niet) handelen van de medewerker. Dat inzicht heeft 
geleid tot intensieve gesprekken met zowel de teams als met individuele medewerkers. 
Er is in de afgelopen jaren systematisch gezocht naar verbetering. Medewerkers zijn 
daarbij betrokken en uitgedaagd. Toch bleef het aantal medicatie-incidenten hoog. Meest 
voorkomend was dat de medewerker vergeten was de medicatie te verstrekken, of de 
medicatie te laat deelde. 
 
In het najaar 2017 is gefaseerd een digitale medicatiemodule in gebruik genomen. Doel: 
het verbeteren van de kwaliteit van de medicatietoediening. Een van de eigenschappen van 
de module is dat het systeem, wanneer het wordt afgesloten na een deelronde, signaleert 
als een medicatietoediening niet digitaal is afgevinkt. Daarmee wordt de controleronde 
overbodig (want digitaal georganiseerd) en wordt de medewerker direct geattendeerd op 
een niet afgetekende medicatieverstrekking. De Wever is de eerste zorgaanbieder die met 
deze module werkt. In de loop van 2018, als het effect beter in beeld is, willen we over het 
gebruik van deze module publiceren. 
 
Een andere belangrijke oorzaak van medicatie-incidenten is het niet tijdig beschikbaar zijn 
van een baxterrol. Na opname van een nieuwe cliënt duurt het vaak enkele dagen voordat 
de medicatie op deze wijze is afgeleverd. Met het toenemen van het aantal kortdurende en 
tijdelijke opnames neemt ook de noodzaak toe deze oorzaak weg te nemen. Op een 
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afdeling voor GRZ wordt nu proefgedraaid met het leveren van een Baxterrol binnen een 
dag na opname. Bovendien treft de ons leverende apotheker voorbereidingen om de 
productie van Baxterrollen zelf ter hand te nemen waardoor levering binnen enkele uren na 
opname of na wijziging van de medicatie kan plaatsvinden. 
 

 Meldingen Incidenten Cliënten 
De Wever wil haar cliënten uitstekende persoonlijke zorg, behandeling en diensten 
aanbieden en bijdragen aan hun kwaliteit van leven. Ongewild en onbedoeld kunnen er 
tijdens die persoonlijke zorg en bij de behandeling of bij het aanbieden van diensten 
incidenten voorkomen. De Wever wil de gevolgen van de incidenten voor de cliënten zo 
gering mogelijk laten zijn en de organisatie zo inrichten dat herhaling waar mogelijk wordt 
voorkomen. Dit vraagt om een goede manier van omgaan met die incidenten en om een 
adequate reactie op een incident richting cliënten(systeem). Er is een meldings-, registratie-
/(rapportage)- en evaluatiesysteem van incidenten ingericht: het MIC-registratiesysteem. 
 

In de bijlage is het uitgebreide verslag van de MIC 2017 opgenomen. In het kort zijn in 2017 
de volgende uitkomsten uit het registratiesysteem gegeneerd1:  

 
Onderwerp Aantal inciden-

ten 
Analyse Acties 

Ouderenmis-
handeling en 
Ontspoorde 
zorg 

9 signaal-
formulieren inge-
vuld 

Incidenten allen betrekking op 
relaties in de familiesfeer. Her-
kenning bevorderen. 

Scholing De Wever Thuis 
vanaf 2018 cyclisch aan-
bieden. 

Bijna inciden-
ten/gevaarlijke 
situaties  
 

271 incidenten - Valincidenten (47%) 
- Medicatie (18%) 
- Onbegrepen gedrag (35%) 

Aandacht in werkover-
leggen voor sluiten bed-
hekken/aansluiten senso-
ren. 

Valincidenten 
 

2017: 3298  
2016: 2523  

Toename 30%. Eén van de oor-
zaken is dat de cliënt op het mo-
ment van de val alleen was. Het is 
niet altijd te voorkomen dat cliën-
ten zonder toezicht lopen op een 
gang of verblijven op eigen ka-
mer/appartement.  

Bij frequente ’vallers’ 
wordt multidisciplinaire 
analyse gemaakt door 
alle betrokken disciplines 
om te bezien of het vallen 
beperkt/voorkomen kan 
worden.  
De ‘Leidraad toezicht en 
permanente alertheid’ 
wordt in 2018 concreet 
uitgewerkt.  

Onbegrepen 
gedrag-
incidenten 
 

2017: 792 
2016: 702 

Toename 13%. Veelal cliënten 
met een dubbele diagnose (soma-
tische aandoening of cognitieve 
stoornissen met daarnaast een 
psychische aandoening).  

Omgangsadviezen in 
zorgplan.  
Betrokkenheid psycho-
loog en gedragsver-
pleegkundige, in toene-
mende mate ook de psy-
chiater. 

Prisma 2017: 65 
2016: 68 

Aandachtspunten 2017:  
- Risico analyse Vallen 
- Rapportage MIC-melding  
- Opvolgen valprotocol 

Standaard bespreking in 
teamoverleggen en MIC-
commissies locaties 

 

                                                
1 
Exclusief medicatie; dit onderwerp komt hiervoor uitgebreid aan de orde. 
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 Melding Incidenten Medewerker 
Iedere medewerker moet kunnen werken met een gevoel van zekerheid dat er op een 
aandachtsvolle manier wordt omgegaan met risicovolle situaties en ervaringen.  
Het Melding Incidenten Medewerker (MIM)-beleid heeft als doel inzichtelijk te maken welke 
risicovolle situaties en zaken, die als zodanig door medewerkers ervaren kunnen worden 
binnen De Wever, voorkomen, om vervolgens te werken aan een optimale werkomgeving 
waarin die situaties worden voorkómen.  
 
Er zijn in 2017 in totaal 930 meldingen geweest. Zie voor uitgebreider verslag bijlage 5. 
 

 
 
Alle incidenten die worden gemeld, worden opgenomen in een overzicht. De medewerker 
maakt zelf de keuze of een incident ook gemeld wordt.  
Ruim 40% van de meldingen betreft fysiek geweld (461 meldingen) Daarnaast is er nog 
sprake van verbale agressie (256 meldingen). 
Interventies zoals contact gedragsverpleegkundige, arts, psycholoog (voor cliënt) worden 
zeer frequent ingezet. Dit om (herhaling van) incidenten te voorkomen.  
 
Tot slot 
De cijfers zoals deze in de verschillende jaarverslagen worden genoemd, zijn onderdeel 
van het KMS-systeem van De Wever. Zij worden op een gestructureerde manier 
geëvalueerd. Daarnaast wordt bekeken welke positieve punten er zijn en welke aandachts-
punten De Wever, een locatie of een afdeling heeft. Hier wordt actief aan gewerkt. 
 
Daarnaast worden over het verslagjaar 2017 de kwaliteitsgegevens verpleeghuiszorg en 
wijkzorg aangeleverd aan Zorginstituut Nederland conform de werkwijze 2016. De 
gegevens van 2016 zijn openbaar gemaakt via de website Kiesbeter.nl. De uitvraag van de 
gegevens voor 2017 heeft in het tweede kwartaal 2017 plaatsgevonden.  
 

4.3 Vooruitblik 2018 

 In 2018 worden rondom het thema basisveiligheid nog enkele onderdelen uitgewerkt, 
waaronder eenduidige indicatoren, een eenduidige visie op de verdere ontwikkeling 
van de indicatoren voor de kwaliteitsgegevens verpleeghuiszorg (verplichting vanuit 
IGZ).  
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 Op het gebied van medicatieveiligheid vindt de uitrol van het digitale medicatie 
voorschrijfsysteem op locaties van De Wever plaats. Deze manier zal bijdragen aan 
een verhoogde veiligheid in het voorschrijven en verstrekken van medicatie. 

 Er is specifiek aandacht voor wondzorg, inclusief decubitus. 
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5 Leren en werken aan kwaliteit 

Zorgverleners en zorgorganisaties krijgen vanuit dit Kwaliteitskader de verantwoordelijkheid 
en het vertrouwen om in de lokale context van de dagelijkse praktijk samen continu aan de 
verbetering van kwaliteit van zorg en ondersteuning te werken.2 
 
Op vele manieren wordt het leren en werken aan kwaliteit binnen De Wever bewerkstelligd; 
er is een werkend kwaliteitsmanagementsysteem. Er zijn ook tal van commissies die De 
Wever ondersteunt om te leren en verbeteren. Enkele voorbeelden hiervan zijn de 
commissie Ethiek, commissie Wetenschap en Onderzoek en de klachtenfunctionaris. 
We vormen met onze collega-organisaties De Riethorst Stromenland en Thebe sinds medio 
2017 een lerend netwerk. 
 

5.1 Beleidskader 

De Wever gaat uit van de eigen visie op kwaliteit, zorg en behandeling, daarbij voor de 
Langdurende Zorg aansluitend bij het in januari 2017 gepubliceerde Kwaliteitskader 
Verpleeghuiszorg. Dit Kwaliteitskader ondersteunt en prikkelt in het blijven waarborgen van 
goede ouderenzorg. Binnen De Wever is er naar aanleiding van het Kwaliteitskader een 
project gestart dat de volgende vragen stelt: Wat doen we al? Hebben we over wat we 
doen bewust nagedacht en hierin een keuze gemaakt? Biedt het kader nog mooie 
aanvullingen op de zorg die we al bieden?  
 
Onderstaande afbeelding geeft samengevat het kwaliteitssysteem van De Wever weer. 
 

 

                                                
2 Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg ‘Samen leren en verbeteren’. Jan 2017 
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Om het Kwaliteitskader te implementeren is een stuurgroep ingesteld, waarin zorgmede-
werkers en cliëntvertegenwoordigers deelnemen. Vanuit de stuurgroep zijn er vier 
werkgroepen ingesteld, die de onderwerpen basisveiligheid, personeelssamenstelling, 
oprichting VAR/PAR en kwaliteitsplan- en verslag verder uitwerken.  
Binnen dit project is eind 2017 het kwaliteitsplan gepubliceerd en is een advies VAR/PAR 
opgesteld. De overige werkgroepen hebben in 2018 nog een vervolg.  
 

5.2 Resultaten 2017 

Certificering – PREZO en Cliëntgestuurde Wijkzuster 
In 2016 hebben negen woonzorglocaties, het behandelcentrum en de Geriatrische 
Revalidatie een initiële Prezo-audit gehad (na een eerste auditcyclus in 2012). Dit heeft 
voor elke locatie geresulteerd in het Gouden PREZO Keurmerk in de zorg. Het behalen van 
het keurmerk betekent dat De Wever de zorg op het gebied van lichamelijk welbevinden en 
gezondheid, woon- en leefsituatie, participatie en mentaal welbevinden goed op orde heeft. 
In 2017 heeft als vervolgstap een (kleinere) tussentijdse audit plaatsgevonden op de drie 
pijlers zorgleefplan, informatie en communicatie, cliëntveiligheid. Voor alle locaties is het 
Gouden Prezo Keurmerk gecontinueerd.  
 
Tevens is De Wever Thuis in het voorjaar beoordeeld op basis van het Toetsingskader 
Cliëntgestuurde Wijkzuster en daarmee in overeenstemming bevonden. Op 1 juni is het 
bericht ontvangen dat het keurmerk ‘Fase 3 van Cliëntgestuurde Wijkzuster’ is toegekend. 
Bij een vervolgtoetsing in december 2017 is geconstateerd dat Fase 3 voldoende 
doorontwikkeld is. Werken volgens deze methode betekent dat de wijkzuster in nabijheid en 
samen met de cliënt zoekt naar een oplossing voor vragen op het gebied van wonen, zorg 
en welzijn. 
 
Auditinstrumenten 
Met behulp van verschillende instrumenten worden jaarlijks gegevens verzameld die inzicht 
geven in de kwaliteit van zorg of onderdelen ervan. De GGD toetst jaarlijks op alle locaties 
de hygiëne met betrekking tot voedselveiligheid. Nieuw in 2017 is dat de audits onaange-
kondigd plaats hebben gevonden om een zo reëel mogelijk beeld van de praktijk te krijgen.  
 
De apotheek toetst jaarlijks de naleving van de medicatieveiligheid op alle locaties.  
Daarnaast is er een intern audit systeem. In het voorjaar is als centrale thema Pijler 1 
Zorgleefplan getoetst. In het najaar heeft elke locatie / dienst een eigen thema kunnen 
aangeven, zodat er op maat een interne audit kon plaatsvinden. De getoetste thema’s 
variëren van participatie, Bopz, medicatieveiligheid, hygiëne tot Good Governance. 
De output van alle audits wordt op locatieniveau benut om bij te sturen, vanuit het cyclische 
PDCA-denken. Daarnaast zijn er in de dagelijkse praktijk prestatiecoaches aanwezig. Dit 
zijn aandachtfunctionarissen die themagerichte metingen uitvoeren op een locatie, binnen 
een afdeling. Dit kan gaan over basiszorg op orde, hygiënisch werken of bijvoorbeeld een 
check van het zorgleefplan. De locaties bepalen zelf de thema’s van de metingen. De 
kwaliteitsfunctionarissen bieden ondersteuning bij het maken van meetkaarten. In 2017 is 
een basisset meetkaarten gemaakt voor alle prestaties van Prezo. Deze meetkaarten zijn 
geplaatst in Mijnverbetermeter, een webapplicatie die het meten en rapporteren digitaal 
ondersteunt. 
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Project klantinformatie 
In 2016 is een project gestart om een visie op te stellen over kader en inhoud van een 
klantinformatie set die prestatie-indicatoren bevat voor goede zorg. In 2017 heeft de 
werkgroep geconcludeerd dat er al veel bestaande metingen zijn waaruit De Wever haar 
informatie rondom kwaliteit kan halen. Er hoeft geen nieuwe, groot opgetuigde klantinfor-
matie set gevormd te worden. Kwaliteit moet de uitkomst zijn op individueel cliënt niveau en 
dat bereik je door een goede dialoog tussen cliënt en zorgmedewerker. Het beste 
instrument om vragen naar cliënttevredenheid aan te koppelen, is het zorgleefplangesprek 
(zie hierna meting cliënttevredenheid).  
 
Kwaliteitsgegevens verpleeghuiszorg en wijkzorg 
In 2017 is er vanuit Zorginstituut Nederland (ZIN) een vragenlijst Kwaliteitsgegevens 
toegestuurd aan locaties van verpleeg- en verzorgingshuiszorg en zorg thuis. Deze 
vragenlijst kwam in voorgaande jaren van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd 
(IGJ). In de vragenlijst worden vragen gesteld over het meten en monitoren van veiligheid 
gericht op de cliënt, medewerker, afdeling en organisatie en een aantal specifieke cijfers 
over (cliënt)veiligheid en het thema mondzorg. De Wever heeft voor alle locaties en De 
Wever Thuis de online vragenlijsten ingevuld. De resultaten zijn openbaar inzichtelijk via de 
website KiesBeter.nl en bedoeld om inzicht te bieden over de kwaliteit van de verpleeghuis- 
en thuiszorg aan het publiek.  
 
Spiegelgesprekken 
Al langere tijd klinkt binnen de ouderenzorg het geluid dat kwaliteit niet alleen in ‘harde’ 
kwantitatieve gegevens is uit te drukken, dit laat maar een deel van de werkelijkheid zien. 
Minstens zo belangrijk is de aandacht voor de ‘zachte’ kant van de zorg, zoals cliënterva-
ringen, relationele aspecten en betrokkenheid van zorgverleners. Vanuit de wens om de 
‘zachte’ kant beter in beeld te krijgen is het instrument spiegelgesprekken beschikbaar 
gekomen. Een spiegelgesprek is een methodiek waarbij een onafhankelijke gespreksleider 
aan cliënten / familie vraagt om zich uit te spreken over hun ervaringen met de zorg- en 
dienstverlening. Het team zit als toehoorder erbij en mag alleen luisteren. Doel van een 
spiegelgesprek is de cliëntgerichtheid van medewerkers te vergroten door hen (opnieuw) 
bewust te maken van het cliëntenperspectief. In 2017 is een beleidsnotitie spiegelgesprek-
ken vastgesteld, er is een toolbox met voorbereidende documenten gemaakt en er zijn 
gespreksleiders beschikbaar gesteld. De eerste ervaringen met spiegelgesprekken zijn 
opgedaan, een verdere uitrol volgt in 2018. 
 
Lean 
Er is veel aandacht voor Lean. Zichtbaar is dat steeds meer medewerkers zich scholen in 
de Lean-methodiek en dat teams enthousiast worden over deze methode om hun 
werkproces te verbeteren en zo de klanttevredenheid te verhogen.  
 
Wetenschap en onderzoek 
De Wever wil toonaangevend en innoverend zijn. Middelen die daarbij onder andere 
ingezet worden zijn academisering en wetenschappelijk onderzoek. Omdat De Wever zelf 
geen uitgebreide wetenschappelijke traditie heeft en als zorgorganisatie tot op heden geen 
eigenstandige onderzoeksinfrastructuur heeft, is aansluiting gezocht bij een aantal 
universitaire netwerken. Binnen De Wever is de Commissie Wetenschap en Onderzoek de 
schakel tussen de organisatie en de onderzoeksnetwerken (zie voor uitgebreid verslag van 
de Commissie in 2017 bijlage 6).  
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Doel van het participeren in onderzoek is het innoveren, vernieuwen van zorg en het 
verbeteren van de kwaliteit van zorg binnen De Wever, zodat een betere inbedding van 
methodieken en diagnostische methoden in de bewonerszorg kan worden gerealiseerd. Het 
uiteindelijke doel is het verbeteren van de bewonerszorg.  
 
Leren van klachten 
Uitgangspunt is dat klachten en ongenoegens zoveel mogelijk door medewerkers zelf 
worden opgelost, eventueel met ondersteuning van collega’s en / of leidinggevenden. 
Alleen als dit niet lukt, krijgt de cliënt het advies om de klachtenfunctionaris in te schakelen. 
 
De cijfers van 2017 laten een daling zien van het aantal klachten. In 2017 zijn in totaal 67 
klachten binnen gekomen, dat zijn 16 klachten minder dan in 2016.  
In vergelijking met voorgaande jaren worden de klachten complexer van aard en vragen 
een intensievere begeleiding om opgelost te worden. In communicatie uitingen naar 
medewerkers op de locaties wordt steeds benadrukt dat een open houding ten opzichte 
van klachten belangrijk is, als er gesproken kan worden over dingen die niet goed gaan 
neemt de behoefte om een officiële klacht in te dienen af. De groeiende open houding van 
medewerkers ten opzichte van klachten zou een verklaring kunnen zijn voor de daling van 
het aantal officiële klachten in 2017. Voor uitgebreidere informatie over klachten 2017 zie 
bijlage 7. 
 

5.3 Vooruitblik 2018 

Voor het jaar 2018 richt De Wever zich op de volgende speerpunten: het lerend netwerk 
verder ontwikkelen, het oprichten van een VAR of PAR en het uitbreiden van locaties en 
teams die het continu verbeteren en slimmer werken inhoud geven door middel van de 
principes van Lean. 
 
  



 26 

6 Leiderschap, governance en management 

In dit hoofdstuk worden de aansturing en governance van de zorgorganisatie die 
faciliterend zijn voor kwaliteit, zoals het beleggen van verantwoordelijkheid, besluitvorming 
en risicomanagement, maar ook strategische, statutaire en financiële verplichtingen 
besproken. De uitgebreide verantwoording over leiderschap en governance is na te lezen in 
het bestuursverslag 2017. Hieronder volgt omwille van de leesbaarheid een beknopte 
versie. 
 
De Wever past de actuele Zorgbrede Governance Code toe. De verantwoording van de 
organisatie als zorgonderneming met een bijzondere maatschappelijke opdracht vindt 
plaats door middel van dit maatschappelijk verslag. Daarmee geeft de organisatie aan dat 
zij zorg draagt voor een doelmatige en transparante bedrijfsvoering. Uit de missie en visie 
van De Wever blijkt dat de cliënt met diens wensen en behoeften voorop staat en dat de 
geleverde zorg moet voldoen aan eigentijdse kwaliteitseisen.  
De Wever gaat op veel verschillende manieren de dialoog aan met alle belanghebbenden 
die actief zijn in haar verzorgingsgebied. Zowel intern als extern wordt veel geïnvesteerd in 
het informeren van alle betrokken doelgroepen en partijen. 
 

6.1 Resultaten 2017 

Raad van Bestuur 
De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor de totale gang van zaken binnen De 
Wever. De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor de realisatie van de doelstellingen 
van de zorgorganisatie, de strategie, de ontwikkeling en uitvoering van het beleid en de 
daaruit voortvloeiende resultatenontwikkeling, en voor de kwaliteit en veiligheid van zorg.  
 
Bij de vervulling van zijn taak richt de Raad van Bestuur zich op het belang van de 
zorgorganisatie, rekening houdend met het feit dat de zorgorganisatie een onderneming 
met een bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid is. De Raad van Bestuur is 
verantwoordelijk voor het beheersen van de risico’s verbonden aan de activiteiten van de 
zorgorganisatie en voor het financieel beheer van de zorgorganisatie. De Raad van Bestuur 
rapporteert hierover aan en bespreekt de interne risicobeheersings- en controlesystemen 
met de Raad van Toezicht.  
 
De Raad van Bestuur functioneert op basis van een door de Raad van Toezicht vastgesteld 
reglement Raad van Bestuur. De bezoldiging van de Raad van Bestuur is, binnen de 
daarvoor geldende wet- en regelgeving, vastgesteld door de Raad van Toezicht. 
De Wever heeft een tweehoofdige, collegiale Raad van Bestuur, in 2017 bestaande uit de 
heer W.W. Kieboom en de heer J.B.M. Roorda. De heer Roorda heeft de organisatie per 1 
september 2017 verlaten. Met ingang van 1 februari 2018 is mevrouw C.D.M.M. Beks 
aangesteld als lid Raad van Bestuur. De ondernemingsraad en de Centrale Cliëntenraad 
hebben geparticipeerd in de selectieprocedure voor het nieuwe lid Raad van Bestuur.  
 
Raad van Toezicht 
De samenstelling van de Raad waarborgt de aanwezigheid van een breed palet aan 
ervaringen en deskundigheden. Binnen de Raad van Toezicht waren in 2017 vier 
commissies werkzaam, de Financiële Commissie, de Remuneratiecommissie, de 
Commissie Kwaliteit en Veiligheid (deze commissie richt zich tevens op geestelijke 

http://www.dewever.nl/Over-De-Wever/Raad%20van%20Bestuur.aspx
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verzorging en levensbeschouwelijke vraagstukken) en de Commissie Wever Wonen 
(gericht op het Strategisch Vastgoedbeleid).  
 
Onafhankelijkheid, deskundigheid en bezoldiging 
De Zorgbrede Governance Code is verankerd in het reglement van de Raad van Toezicht 
en de Raad hecht eraan om ook te voldoen aan de geest van de code. Toetsing vindt 
jaarlijks plaats. De onafhankelijkheid van de leden van de Raad van Toezicht is geborgd in 
de statuten van de Stichting en in het reglement van de Raad. Een overzicht van hoofd- en 
nevenfuncties van de leden van de Raad is bovenstaand weergegeven. Bezoldiging van de 
leden van de Raad is in overeenstemming met de beloningscode voor toezichthouders in 
de zorg. De Raad heeft de beschikking over een budget voor het onderhouden en verder 
ontwikkelen van zijn deskundigheid. In 2017 hebben verschillende leden van de Raad 
vergaderingen en themabijeenkomsten van de Nederlandse Vereniging van Toezichthou-
ders in de Zorg (NVTZ) bijgewoond, evenals andere deskundigheid bevorderende 
bijeenkomsten.  
Ten slotte bezoeken leden van de Raad van Toezicht op individuele basis locaties van De 
Wever en lopen zij dan mee in de praktijk van De Wever. 
 
Terugblik 2017 
De Raad kijkt met een goed gevoel terug op het jaar 2017. Een aantal onderwerpen speelt 
hierin een belangrijke rol.  
Het verlenen van goede zorg staat primair en vormt de rode draad. De Raad maakt zich 
zorgen over de huidige schaarste aan personeel die de continuïteit van goede zorg in 
gevaar kan brengen. Initiatieven om in samenwerking met andere organisaties passende 
opleidingen te ontwikkelen om zo gemotiveerde mensen de benodigde kennis bij te 
brengen, kunnen enige verlichting geven. Tevens is er extra aandacht gevraagd en besteed 
aan het oplopende verzuim, dat een grote wissel kan trekken op de motivatie van 
medewerkers. In het Kwaliteitsplan wordt veel aandacht besteed aan een (nieuwe) 
passende inzet van medewerkers, waar ook de rol van vrijwilligers in wordt meegenomen. 
Hiertoe wordt specifiek beleid opgezet.  
 
Er wordt stap-voor-stap vooruitgang geboekt in deze belangrijke aanpak, waarbij ook de 
‘lean’-methode in toenemende mate wordt geadopteerd. Uitgangspunt blijven de vier 
waarden van De Wever, die nadrukkelijk zijn gericht op het welzijn van de cliënt. 
ICT neemt in zowel het primaire als ondersteunende proces een niet meer weg te denken 
rol in. De Wever heeft geconstateerd dat zij op dit gebied een inhaalslag moet maken om 
ook in de toekomst optimaal gebruik te kunnen maken van de mogelijkheden van ICT. 
Daartoe is een meerjarig plan opgesteld, waarbij met instemming van de Raad van 
Toezicht onderdelen zijn uitbesteed aan gespecialiseerde dienstverleners. 
 
De veranderende vraag van de cliënt heeft grote impact op het benodigde vastgoed, nu en 
in de toekomst. Een belangrijk onderwerp is daarom het vastgoedbeleid en de mogelijkhe-
den om dit te kunnen financieren. De eerste plannen zijn hiervoor ontvouwd. Er moeten 
keuzes worden gemaakt omdat niet alles tegelijkertijd kan. De plannen lijken nog 
realiseerbaar, hoewel de toenemende druk op de bouwmarkt de kosten van bouw en 
onderhoud stevig opdrijft. 
Het financiële resultaat staat merkbaar onder druk als gevolg van gewijzigde tarieven, 
ziekteverzuim en leegstand van accommodatie in afbouw. De Wever kent een stevige 
financiële basis en ook 2017 is met een klein positief resultaat afgesloten. 
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Zowel de Raad van Bestuur als de Raad van Toezicht kent personele mutaties. Het 
vervullen van de vacatures vraagt aandacht en tijd, zeker omdat dit momenten zijn om de 
gewenste profielen weer eens goed tegen het daglicht te houden. Beide raden zijn weer op 
volle sterkte, zodat we de toekomst in deze zin met een gerust hart tegemoet kunnen 
treden. 
 
De Raad van Toezicht heeft grote waardering voor alle medewerkers en vrijwilligers van De 
Wever die elke dag hun uiterste best doen om onze cliënten te helpen zo goed mogelijk 
hun leven te leiden, en om de slogan “maak van je oude dag een nieuwe dag” waar te 
maken. 
 
Centrale Cliëntenraad 
De Centrale Cliëntenraad brengt jaarlijks een eigen verslag uit. Dit jaarverslag is terug te 
vinden in bijlage 8.  
In het kader van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen heeft De Wever een 
cliëntenraad voor iedere locatie ingesteld. De taken en bevoegdheden van iedere lokale 
cliëntenraad zijn vastgelegd in een overeenkomst tussen de manager van de zorginstelling 
en de lokale cliëntenraad. De lokale cliëntenraad buigt zich over alle onderwerpen die de 
locatie aangaan en geeft daarover (verzwaard) advies. Elke lokale cliëntenraad vaardigt 
een vertegenwoordiger af in de Centrale Cliëntenraad (CCR). Meestal is dit de voorzitter 
van de lokale cliëntenraad, die bij verhindering een plaatsvervanger heeft.  
 
De Centrale Cliëntenraad heeft een overeenkomst met de Raad van Bestuur, waarin de 
taken en bevoegdheden worden geregeld. De Centrale Cliëntenraad behandelt onderwer-
pen die stichtingsbreed zijn. De Centrale Cliëntenraad ontvangt secretariële ondersteuning.  
 
De Centrale Cliëntenraad bracht in het verslagjaar onder meer advies uit over de 
zorgleveringsovereenkomst voor cliënten, de klachtenregeling cliënten, het beleid 
onbegrepen gedrag, het vrijwilligersbeleid, het privacybeleid, de jaarrekening 2016 en de 
begroting 2018. 
 
Ondernemingsraad 
De ondernemingsraad brengt jaarlijks een eigen verslag uit. Dit jaarverslag is terug te 
vinden in bijlage 9.  
Medewerkers van De Wever kunnen meeweten, meepraten, meedenken en meebeslissen. 
Daartoe kent De Wever strategische, brede en directe medezeggenschap, met als doel: 
- Betrokken zijn bij zeggenschap van de medewerkers; 
- Het versterken van de zeggenschap van de medewerkers; 
- Zorgen voor een koers van de organisatie waarin het medewerkersbelang aantoonbaar 

is gediend. 
 
In het verslagjaar heeft de ondernemingsraad onder meer advies uitgebracht ten aanzien 
van samenwerkingsovereenkomst GRZ De Wever en Thebe, sluiting receptie, uitbreiding 
formatie dementieconsulenten, samenvoeging dagbestedingslocaties Den Herdgang en De 
Bijsterstede, decentralisatie voedingsorganisatie De Hazelaar, begroting De Wever 2018.  
 
De ondernemingsraad heeft in 2017 onder meer instemming verleend aan de garantierege-
ling doorstroomleerlingen, de klachtenregeling medewerkers, de regeling ‘aanbrengbonus', 
het privacybeleid en het verzuim- en re-integratiebeleid.  
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Er heeft in 2017 één gezamenlijke bijeenkomst met de Raad van Toezicht plaatsgevonden. 
In de vorm van een themabijeenkomst is aan de hand van stellingen gesproken over de 
veranderende medezeggenschap en het ontwikkelen van een nieuwe stijl. Ook is de OR 
betrokken bij de overleggen met de vakbonden over het nieuwe sociaal plan voor De 
Wever.  
 
In het najaar van 2017 heeft de ondernemingsraad deelgenomen aan een landelijk 
medezeggenschapsevent waar de OR als ‘vernieuwer’ workshops mocht geven over 
nieuwe vormen van medezeggenschap. 
 

6.2 Vooruitblik 2018 

In 2018 worden de statuten vernieuwd, dit in aansluiting op de Governancecode Zorg 2017. 
Daarnaast wordt de toezichtsvisie van de Raad van Toezicht gecomplementeerd met een 
toezichtskader en toetsingskader. 
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7 Personeelssamenstelling 

Begin 2017 werkten 2.637 medewerkers (1.530 fulltime-equivalenten) bij De We-
ver, nagenoeg een gelijk aantal als het voorgaande jaar. Deze medewerkers werken bij 
veertien locaties waar we langdurige zorg bieden, bij twee locaties voor geriatrische 
revalidatiezorg, bij het hospice De Sporen, bij De Wever Thuis, als behandelaar of bij een 
van de stafafdelingen. Om in te spelen op kortdurende, soms incidentele, vervangsituaties 
maakten we op 1 januari 2017 gebruik van 347 tijdelijke krachten en 285 oproepkrachten. 
Het aantal oproepkrachten groeit. Dit houdt onder andere verband met de steeds langere 
duur dat vacatures open staan vanwege krapte op de arbeidsmarkt. 
 
In april 2018 zijn er 2.625 medewerkers op 1.549 fte. Dat betekent dat wij het werk 
weliswaar met meer fte, maar met minder personen zijn gaan doen. Zonder voldoende, 
bevoegd en bekwaam personeel kan er geen kwalitatief verantwoorde zorg worden 
geleverd. Binnen De Wever is er in 2017 op verschillende manieren aandacht geweest voor 
personeel en vrijwilligers. Ook in 2018 is het boeien, binden en behouden van medewer-
kers één van onze belangrijkste speerpunten.  
 

7.1 Resultaten 2017 

Strategisch personeels- en opleidingsplan  
In het voorjaar van 2017 is het strategisch personeelsplan geëvalueerd en bijgesteld. De 
conclusie is dat wij gezien de stijgende complexiteit van de zorg onverminderd behoefte 
hebben aan hoger gekwalificeerd personeel. Tegelijkertijd is het als gevolg van de 
personeelstekorten noodzakelijk medewerkers met de juiste zorghouding te werven vanuit 
de arbeidsmarkt en hen op te leiden naar de juiste zorgkwalificaties. In dit verband is het 
ook nodig eigen medewerkers door te laten stromen in het kader van behoud.  
 
Leiderschapsontwikkelingsprogramma  
Het leiderschapsprogramma is in 2017 afgerond. 60 teammanagers hebben dit doorlopen. 
Het programma is positief geëvalueerd. 
 
Zelfstandige teams 
Ten aanzien van de ontwikkeling van zelfstandige teams is ook in 2017 niet stil gezeten. 
Het werd organisatiebreed begeleid door de programmamanager organisatieontwikkeling. 
Periodiek wordt de tevredenheid van medewerkers en de mate van zelfstandigheid van de 
teams gemeten. In juli 2017 is de derde meting sinds de invoering uitgevoerd. De 
uitkomsten van deze metingen blijven nagenoeg constant. Op basis daarvan kan 
geconcludeerd worden dat medewerkers door de bank genomen tevreden zijn over werken 
bij De Wever, een 7,3 als rapportcijfer, en dat de invoering van zelfstandige teams geen 
grote verschuivingen heeft laten zien. In 2018 wordt nagedacht over de wijze van meten 
van zelfstandigheid en het evalueren van de huidige methode.  
 
Duurzame inzetbaarheid 
De doelstelling was een verzuimpercentage van 4%. Dit is helaas niet gehaald. In 2017 
hebben we het verzuimbeleid geactualiseerd. Voor het jaar 2018 zijn preventie en 
duurzame inzetbaarheid hot items, met als doel het voorkomen en terugdringen van 
verzuim. 
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In het nieuwe verzuimbeleid worden bedoeling en rolverdeling van betrokken spelers 
scherper geformuleerd. Het beleid wordt – gekoppeld aan de ontwikkeling van de 
verzuimcijfers – locatiewijs aan de orde gesteld. 
 
Strategisch personeelsplan 
Op dit moment wordt het strategisch personeelsplan geactualiseerd. 

 Uitvoering strategisch personeelsplan: 
Het arbeidsmarktconvenant Midden Brabant is vastgesteld, waarmee heldere doelen 
zijn gesteld (100 extra HBO V, 50 extra MBO4 en 50 extra MBO 3; plus 2 extra ZIC's). 
In januari maakt de stuurgroep de planning voor vijf thema’s: opleiden, arbeidsmarkt-
communicatie, duurzame inzetbaarheid, vrijwilligersbeleid en teamverzelfstandiging. 
Dit wordt tevens in de strategiekaart 2018 opgenomen.  

 Zelfstandig werken en opleidingsplan:  
 Er wordt langs drie lijnen gewerkt: arbeidsmarktcommunicatie, opleiden en duurzame 

inzetbaarheid. De huidige stand van zaken is in het beleidsoverleg besproken. De 
opleidingsplannen zijn gereed. 

 
Projectgroep Kwaliteitskader 
Vanuit het project Kwaliteitskader heeft een breed samengestelde werkgroep zich gebogen 
over de kaders in hoofdstuk 6 van het Kwaliteitskader voor voldoende en bekwaam 
personeel. Deze werkgroep heeft twee adviezen uitgebracht. Het eerste advies betreft de 
personeelssamenstelling gebaseerd op de tijdelijke minimale normen voor ‘Aandacht, 
aanwezigheid en toezicht’. De werkgroep heeft deze normen vertaald naar de praktijk van 
De Wever in de vorm van een toelichting en concretisering. Uitgangspunt bij dit advies is de 
gewenste situatie voor een optimale kwaliteit van leven van de bewoner. In 2018 wordt dit 
advies – na vaststelling – vertaald naar een implementatietraject en vormt het input voor de 
begroting 2019. 
Het tweede advies van de werkgroep betreft de kaders voor ‘Specifieke kennis en 
vaardigheden’ en ‘Reflectie, leren en ontwikkelen’. De werkgroep heeft deze kaders 
getoetst aan het beleid van De Wever en de uitvoering in de praktijk. Een aantal 
deelthema’s is op orde. Bij een aantal andere thema’s zijn er mogelijkheden tot verbetering. 
De werkgroep heeft hierover adviezen geformuleerd. 
 
Vertrouwenspersonen 
De Wever onderstreept het belang van prettige arbeidsomstandigheden en dito werkomge-
ving. Hierbij gaat het om de wijze waarop medewerkers met elkaar omgaan. Dit houdt in 
dat medewerkers elkaars integriteit respecteren en dat persoonlijke grenzen niet worden 
overschreden. Een prettige werkomgeving impliceert een werkomgeving waarin 
medewerkers zich veilig voelen. De Wever wil ongewenst gedrag voorkomen en 
bescherming bieden aan medewerkers die er toch mee te maken hebben gehad. 
 
Binnen De Wever zijn vertrouwenspersonen aangesteld, met instemming van de 
ondernemingsraad. Indien men te maken heeft met ongewenst gedrag of een schokkende 
gebeurtenis kan met zich wenden tot deze vertrouwenspersonen voor opvang, verwijzing of 
ondersteuning. 
 
Er is in 2017 46 maal contact gezocht met een vertrouwenspersoon (ter vergelijking: 48 in 
2016, 58 in 2015, 51 in 2014). Het gaat daarbij het vaakst om meldingen van inhoudelijke 
conflicten, gevolgd door meldingen van conflicten met daarbij grensoverschrijdend gedrag.  
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De vertrouwenspersonen maken jaarlijks een eigen verslag, welke is terug te vinden in 
bijlage 10.  
 

7.2 Vooruitblik 2018 

In 2018 wordt een visie op de personeelssamenstelling in relatie tot de tijdelijke, minimale 
normen geformuleerd. Daarnaast wordt de implementatie ter hand genomen. 
Ook worden extra mensen opgeleid en wordt een programma voor zij-instromers gestart.  
De arbeidsmarktcommunicatie wordt geïntensiveerd en afgestemd op de marketingstrate-
gie. 
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8 Gebruik van hulpbronnen 

In dit hoofdstuk gaat het over het effectief en efficiënt gebruiken van hulpbronnen om de 
best mogelijke zorgresultaten en ervaringen te behalen met de beschikbare financiën en 
middelen. Zoals het Kwaliteitskader ook aangeeft, zijn er al vele hulpbronnen benoemd in 
de voorgaande hoofdstukken, waarnaar we dan ook verwijzen zonder deze opnieuw hier op 
te nemen. Er zijn vele hulpbronnen binnen De Wever die dienend zijn aan het primaire 
proces. Degene die specifiek aan de orde waren in 2017 worden besproken. 
 

8.1 Resultaten 2017 

Dienstverlening ICT 
In 2017 is besloten de afdeling Informatisering en Automatisering te professionaliseren, om 
voor de organisatie het maximale uit ICT te kunnen gaan halen. Besloten is een deel van 
de ICT-dienstverlening uit te besteden en daarin zijn al de nodige stappen gezet. Doel van 
de uitbesteding van de ICT is het ontzorgen van de organisatie voor wat betreft het beheer, 
zodat de afdeling zich veel beter kan richten op het ontwikkelen van expertise, het 
verhogen van de service, het verhogen van het adaptievermogen van medewerkers en het 
bijdragen aan het realiseren van de strategie van De Wever.  
 
ICT toepassingen 
In 2017 zijn diverse nieuwe ICT-toepassingen geïmplementeerd binnen De Wever: 
- Het elektronisch zorgdossier wordt permanent doorontwikkeld. Er is sinds 2016 een 

cliëntportaal. 
- Ncare, het medicatie-distributiesysteem, is in gebruik genomen. 
- Er is een nieuw roosterplanningssysteem geïntroduceerd, ter ondersteuning van de 

zelfstandige teams. 
- Er is in samenwerking met andere zorgpartijen een app ontwikkeld om inzicht te bieden 

in de beschikbare bedden voor crisis-opname. 
- Planon Zelfservice is in gebruik genomen zodat medewerkers nu via een systeem 

meldingen van facilitaire aard kunnen doen. 
- Er is een nieuwe website gelanceerd. In 2018 volgt fase 2 en wordt geïnvesteerd in het 

sociaal intranet voor medewerkers. Ook wordt in 2018 de nieuwe website voor ‘werken 
bij De Wever’ gelanceerd. 

 
Strategisch vastgoed 
In 2017 is een nieuwe vastgoedstrategie ontwikkeld. Uitgangspunt is flexibiliteit van 
bouwen, zowel in het gebruik van voorzieningen door diverse doelgroepen, als in de 
bekostiging van het vastgoeddeel (intramuraal of verhuur).  
Tevens zijn plannen gemaakt voor een aantal te herontwikkelen locaties.  
 
Innoverend vermogen 
Verdere doorontwikkeling van het innovatiemanagement en de innovatieportfolio is 
onderdeel van de kaderbrief/strategiekaart 2018 met als titel 'Innovatie'. Hierbij wordt 
innovatie echter breder getrokken: echte innovatieve projecten waarbij de business case 
vooraf niet bekend is, maar ook zorgprojecten met een bekende business case. Het 
managen van deze laatste projecten komt overeen met het portfoliomanagement zoals in 
2017 is ingericht voor projecten met een ICT-component (bij I&A). Doel hierbij is ook de 
versnipperde budgeten en medewerkers samen te brengen.  
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Het project 'Er is een denktank innovatie actief in De Wever' is hiermee afgerond. Het 
nieuwe project 'Innovatie' start in 2018.  
 
Samenwerking zorgketen 
Het jaar 2017 stond onder meer in het teken van intensivering van samenwerking binnen 
de keten. Zo is de samenwerking met de geestelijke gezondheidszorg geïntensiveerd en 
kunnen zorgteams de expertise van GGz Breburg benutten bij onbegrepen gedrag bij 
cliënten. Rond de GRZ wordt kennis en ervaring gedeeld. Met Thebe is een intensieve 
samenwerking tot stand gekomen en hebben de specialisten ouderengeneeskunde 
gezamenlijke intervisiebijeenkomsten. Daarnaast zijn gezamenlijke zorgpaden voor diverse 
GRZ doelgroepen opgezet. Eén van de artsen is bezig met de kaderopleiding GRZ. 
 
Facilitaire zaken 
In 2017 is een marktoriëntatie gedaan om te komen tot een nieuwe leverancier voor eten 
en drinken. Gekozen is voor een nieuwe samenwerkingspartij die alle voedingsconcepten 
op verschillende locaties kan ondersteunen.  
 

8.2 Vooruitblik 2018 

De aanwezigheid van de juiste randvoorwaarden voor het bieden van kwalitatief goede 
(verpleeghuis)zorg is van belang. In 2018 zijn onder meer de volgende zaken op orde: er is 
een vastgoedbeleid, het onderhoud van gebouwen, materialen en hulpmiddelen vindt 
plaats en wordt geborgd middels Planon, de afdeling Informatisering en Automatisering 
ondersteunt o.a. in technologie bij zorgprocessen, de ICT organisatie is op orde en de 
adoptie van ICT bij medewerkers is toegenomen. 
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9 Gebruik van informatie 

Actief gebruik maken van alle bronnen van informatie heeft tot doel de inzet van mensen en 
middelen en het leveren, monitoren, managen, samen leren en verbeteren van zorg te 
ondersteunen, alsook het bieden van informatie aan cliënten en hun naasten opdat zij er 
gebruik van kunnen maken. 
 

De Wever verzamelt continu cliëntervaringen met als doel hier samen van te leren en om te 
verbeteren. Dit gebeurt door actief in gesprek te gaan met cliënten en contactpersonen 
(interne- en externe audits, klanttevredenheidsonderzoek), door het versturen van digitale 
enquêtes en door de inzet van belteams om interviews te houden voor publicatie op 
Zorgkaart Nederland.  
Daarnaast zijn er jaarlijkse kwaliteitsmetingen, zoals audits op medicatieveiligheid door de 
apotheek, HACCP audits door de GGD en Bopz audits door de Bopz arts. Resultaten 
worden op locatie- en/of afdelingsniveau besproken en verbeteracties worden uitgezet. In 
kwartaalgesprekken met de locatie en de Raad van Bestuur wordt dit onderwerp besproken 
middels Q-rapportages. 
 

9.1 Resultaten 2017 

Cliëntoordelen 
 
Meting Cliënttevredenheid 
De Wever heeft als doelstelling om bij de beste (10%) van de oudereninstellingen te horen. 
In 2015 zijn hiertoe een aantal concrete doelen en ambities opgesteld, waaronder de 
prestatie-indicator ‘Klanttevredenheid stijgt naar 8,5.’ Via een kwartaalmeting bij cliënten en 
contactpersonen is in 2017 een aantal keren de cliënttevredenheid gemeten met behulp 
van MijnVerbetermeter. Medio 2017 is geconcludeerd dat de gekozen vragen en de 
kwartaalmeting niet de optimale respons opleveren. In het vierde kwartaal is daarom 
gestart met een nieuwe vorm van meten van cliënttevredenheid. Dit gebeurt aan de hand 
van drie vragen, de uitvraag is gekoppeld aan het zorgleefplangesprek dat tweemaal per 
jaar plaatsvindt. De intentie is dat de output op drie niveaus benut wordt; allereerst voor de 
cliënt zelf (wat zou er anders, beter kunnen), vervolgens op team- en locatieniveau. Dit 
instrument ‘cliënttevredenheid meten’ is aangemeld om te worden opgenomen in de waaier 
erkende instrumenten cliënttevredenheid vanuit het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. 
Berichtgeving hierover volgt in 2018. 
 
Bovenstaande doelstelling geldt ook voor De Wever Thuis. Hier houdt men tweemaal per 
jaar een interviewronde bij een aantal cliënten van alle wijkteams door onafhankelijke, 
getrainde vrijwilligers. De vragen zijn vergelijkbaar met de vragen van Zorgkaart Nederland, 
aangevuld met drie kwantitatieve vragen, inclusief NPS-score. De output komt terug in elk 
wijkteam, bij de Cliëntenraad en bij de manager De Wever Thuis. 
 
Zorgkaart Nederland 
Op Zorgkaart Nederland haalde De Wever in 2017 een 8,3 met een aanbevelingsscore van 
90%. Dit zijn mooie cijfers, maar we willen graag verder groeien naar een 9. In bijlage 11 is 
de scoretabel Zorgkaart Nederland weergegeven. 
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Bewust omgaan met persoonsgegevens 
In 2017 is veel ondernomen om te gaan voldoen aan de Europese Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG). Het jaarverslag van de Functionaris Gegevensbescherming 
is bijgevoegd in bijlage 12. 
 
Het belangrijkste uitgangspunt van het privacybeleid van De Wever is dat verwerking van 
persoonsgegevens plaatsvindt zo weinig als mogelijk en zoveel als noodzakelijk.  
Bewust omgaan met persoonsgegevens betekent ook dat, áls persoonsgegevens van 
betrokken personen uitgewisseld moeten worden, dat op een veilige manier gebeurt. 
Conform de privacywetgeving hanteert De Wever verschillende niveaus voor beveiliging 
van persoonsgegevens. Voor de beveiliging van gevoelige persoonsgegevens, zoals 
gezondheidsgegevens, wordt een extra hoog beveiligingsniveau gehanteerd.  
 
In 2017 zijn de volgende resultaten geboekt:  

 In juli 2017 heeft De Wever het nieuwe privacybeleid vastgesteld. 

 Het managementteam heeft een BOP-training gevolgd.  

 Er is een eenvoudige, goed werkbare procedure om datalekken te melden en af te 
handelen opgesteld. In 2017 heeft De Wever vier datalekken gemeld bij de AP.  

 Met de meeste bestaande en met nieuwe bewerkers heeft De Wever in 2017 
verwerkersovereenkomsten gesloten. 

 Er zijn twee scans uitgevoerd op de informatiebeveiliging binnen De Wever. Deze 
scans hebben een aantal zwakheden binnen de informatiebeveiliging aan het licht 
gebracht waarvoor passende maatregelen zijn genomen, o.a. door outsourcing en het 
aanstellen van een Information Security Officer (ISO).  

 
Als de AVG per 25 mei 2018 in werking treedt is De Wever een heel eind gevorderd met de 
implementatie. Aandachtspunt in 2018 is de bewustwording en het verwerkingenregister. 
 

9.2 Vooruitblik 2018 

In 2018 wordt onderzocht of het huidige kwaliteitsinstrument voor cliëntervaringen voldoet 
aan de erkende kwaliteitsinstrumenten die per 1 januari 2018 vastgesteld worden (en indien 
van toepassing herziening van het huidige instrument).  
 

9.3 Feedback collega-organisaties 

Aan onze partners in het lerend netwerk is om feedback verzocht op het kwaliteitsverslag. 
Deze feedback wordt hierna weergegeven, waar nodig voorzien van onze reactie. 
 
Thebe 
1. Er is gekozen voor een op zichzelf staand document, dat ook los van het jaardocument 

te lezen is. Daardoor is het een uitgebreid, maar prima leesbaar document. 
2. Bij een aantal thema’s nog een doorkijkje geven naar 2018, wat levert reflectie op dat 

thema op voor het komend jaar? 
 Reactie De Wever: toekomstplannen staan in kwaliteitsplan en kaderbrief 2018, zijn 
 in dit kwaliteitsverslag in het kort bij de vooruitblik vermeld.  
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De Riethorst-Stromenland 
1. Het maatschappelijk jaardocument is in dit kwaliteitsverslag al verwerkt. Dat maakt het 

wel een lijvig document.  
 Reactie De Wever: e.e.a. naar bijlagen verplaatst. 

2. Misschien is het een idee om de strategiekaart wat explicieter uit te leggen, ook omdat 
deze in hoofdstuk 3 en 4 terugkomt.  
 Reactie De Wever: strategiekaart 2017 als bijlage 1 toegevoegd. 

3. Pagina 13: waar staat VMM voor? 
 Reactie De Wever: afkortingenlijst toegevoegd. 

4. Uitgebreid hoofdstuk veiligheid en leren en werken aan kwaliteit. Wat ik wel mis zijn de 
lerende netwerken.  
 Reactie De Wever: lerende netwerken toegevoegd. 

5. Alle voetnoten; moet kwaliteitsverslag ter verwijzen naar andere documenten? 
 Reactie De Wever: is aangepast. 

6. Pagina 45: de waaier komt er waarschijnlijk niet. Zou je deze toch benoemen? 
 Reactie De Wever: dit is overgenomen uit een andere bron; om dit zuiver te houden 
 wordt dit niet aangepast. 
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10 Afkortingen 

AVG  Algemene Verordening Gegevensbescherming 

Bop  Bewust omgaan met persoonsgegevens 

BOPZ  Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen 

BSN  Burgerservicenummer 

CCR  Centrale Cliëntenraad 

CQ  Consumer Quality Index 

CWO  Commissie Wetenschap en Onderzoek 

DB  Dagelijks Bestuur 

ETZ  Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis 

ELV  Eerste Lijnsverzorging 

EZD  Elektronisch Zorgdossier 

GGD  Gemeentelijke Gezondheidsdienst 

GGZ  Geestelijke Gezondheidszorg 

GRZ  Geriatrische Revalidatiezorg 

HBO  Hoger Beroeps Onderwijs 

HRM  Human Resource Management 

I&A  Informatisering & Automatisering 

IGJ  Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd. 

ICT  Informatie- en communicatie technologie 

ISO  Information Security Officer 

VR-bril  Virtual Reality bril 

VPT  Volledig Pakket Thuis 

MBO  Middelbaar Beroeps Onderwijs 

MIC  Melding Incidenten Cliënten 

MIM  Melding Incidenten Medewerkers 

MIS  Management Informatie Systeem 

MPT  Modulair Pakket Thuis 

NEN7510 Norm voor informatiebeveiliging 

NVTZ  Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg 

NZa  Nederlandse Zorgautoriteit 

OR  Ondernemingsraad 

ORT  Onregelmatigheidstoeslag 

PDCA  Plan-Do-Check-Act 

PO&O  Personeel, Organisatie & Opleidingen 

Prezo  Prestaties in de Zorg 

RvT  Raad vanToezicht 

SBWOCZ Stichting Bevordering Wetenschappelijk Onderzoek Chronische Zorg 

TranZo wetenschappelijk centrum voor Transformatie in Zorg en Welzijn  

UKON  Universitair Kenniswerk Ouderenzorg Nijmegen 

UVNN  Universitair Verpleeghuisnetwerk Nijmegen 

VAR/PAR Verpleegkundige en/of Verzorgende / Professionele Advies Raad 

VMM  Vrijheidsbeperkende middelen en/of maatregelen 

VenV  Verzorging en Verpleging 
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Wbp  Wet bescherming persoonsgegevens 

WfZ  Waarborgfonds voor de zorg 

ZIC  Zorg Innovatie Centra 

ZiN  Zorginstituut Nederland 

Zoco  Zorgcoördinator 
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11.1 Bijlage 1. Strategiekaart 2017 
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11.2 Bijlage 2. Jaarverslag Commissie Ethiek 2017 

De Wever beoogt met het bestaan van een Commissie Ethiek voor het management, de 
medewerkers, de cliënten en familie van De Wever te beschikken over een instantie voor 
signalering, advisering en ondersteuning op het gebied van ethiek. 
 
De commissie verricht haar werkzaamheden vanuit de mensvisie en de zorgvisie van De 
Wever. De Wever gaat uit van het onvervreemdbare recht van mensen om zelf inhoud te 
kunnen geven aan het leven en de eigen regie op het leven te behouden. De zorg en 
diensten, die geboden worden, beogen bij te dragen aan de kwaliteit van leven en gaan 
daarom uit van de vragen, wensen en behoeften van cliënten. 
 
Doelstelling 
Het doel van de Commissie Ethiek is: 
 
1. Het vanuit ethisch perspectief bevorderen en ondersteunen van kwaliteit van zorg voor 

cliënten door te signaleren en adviseren ten aanzien van zowel algemene als specifie-
ke vraagstukken. 

2. Het wekken van belangstelling voor en het bevorderen en ondersteunen van de 
reflectie op ethische dilemma’s binnen De Wever, en dit ten dienste van zowel mede-
werkers als cliënten en hun familie. 

 
Werkzaamheden 
1. Advisering casuïstiek  
Naar aanleiding van een signaal van een mantelzorger over de toepassing van het protocol 
Nor/Rota-virus heeft de commissie advies uitgebracht aan de Raad van Bestuur over de 
afwegingen en belangen hierin.  
 
2. Moreel beraad  
Gesprek gevoerd met een locatie over de wijze van opzetten van moreel beraad binnen de 
teams van deze locatie. Dit wordt in 2018 verder opgepakt. 
 
3. Advisering onderzoeken  
Alle ingediende onderzoeken zijn besproken en hebben een positief advies ontvangen met 
aanbevelingen vanuit de commissie. Een uitzondering betrof het Effectonderzoek 
‘Dementie en nu’ vanwege de opzet van het effectonderzoek. 
 
4. Advisering beleid:  
De commissie heeft advies gegeven over het Reanimatiebeleid en reanimatieprotocol De 
Wever Thuis en het beleid Omgaan met toestemming voor het maken van beeld- en 
geluidsopnames.  
 
5. Contacten / overleggen: Er is overleg geweest over de route van aanvragen van niet 
wetenschappelijke onderzoeken, vanwege de vele opleidingsonderzoeksvragen binnen De 
Wever. De voorzitter van de commissie heeft deelgenomen aan de visitatie van de 
commissie Wetenschap en Onderzoek door UKON-commissie en deze heeft overleg gehad 
met de voorzitter commissie Wetenschap en Onderzoek (CWO) over afstemming 
advisering onderzoeken.  
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6. Intern besproken thema’s: de volgende ethische thema’s zijn besproken. 
 - Omgaan met griepentingen, dilemma of niet? 
 - Omgaan met vertrouwelijk informatie 
 - Coöperatie Laatste Wil en de publicatie van een poeder om te sterven. 
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11.3 Bijlage 3. Jaarverslag Commissie BOPZ 2017 – Vrijheidsbeperkende 
maatregelen, uitvoer 2017 van Wet Bijzondere Opnemingen in Psychia-
trische Ziekenhuizen (Bopz) 

Binnen de visie van De Wever is in principe geen plaats voor vrijheidsbeperkende 
maatregelen. Deze zullen dan ook alleen toegepast worden als uiterste middel. Dus alleen 
als er geen andere mogelijkheid is om gevaar voor de cliënt of zijn omgeving af te wenden. 
Bij het nemen van beslissingen is het zelfbeschikkingsrecht van de cliënt uitgangspunt. 
Elke psychogeriatrische cliënt heeft een contactpersoon. Deze wordt bij besluitvorming 
rondom behandeling betrokken, als de cliënt zelf daartoe niet in staat is. 
Van medewerkers die met deze doelgroep werken wordt verwacht dat zij over kennis 
beschikken van het dementieproces, groepsprocessen en over vaardigheden in de omgang 
met psychogeriatrische cliënten. Verwacht wordt dat zij belevingsgerichte zorg bieden. 
De Wever is zich ervan bewust dat psychogeriatrische cliënten uiterst kwetsbaar zijn. Het 
zwaartepunt van het Bopz beleid ligt daarom bij scholing en uitbreiding van de expertise in 
alternatieven van vrijheidsbeperkende middelen. 3 
 
Het Bopz-beleid is gebaseerd op de conceptwet Zorg en Dwang. Opgenomen is een 
passage over toezicht in de huiskamers en de werkwijze van toelating tot een afdeling. 
 
Registratie vrijheidsbeperking 
a. Vrijheidsbeperkende middelen 
In het Management Informatie Systeem (MIS) van De Wever worden cijfers over 
vrijheidsbeperking geregistreerd. Hierin is te zien welke vrijheidsbeperkende middelen en 
maatregelen (VMM) op een bepaalde dag ingezet worden. Daarnaast is de trend te zien 
over het afgelopen jaar en het voorgaande jaar. De cijfers worden per kwartaal in de Bopz-
commissie besproken. 
Deze cijfers geven een feitelijk beeld van de aantallen, maar vertellen niet het verhaal 
achter de cijfers (bijv. hoe de populatie op een afdeling is).  
In 2017 stond als plan om de cijfers in het Management Informatie Systeem (MIS) beter te 
kunnen interpreteren, een opzet maken om er kwaliteitsindicatoren aan te koppelen. Dit 
wordt als actie in 2018 meegenomen.  
 
b. Antipsychotica 
Sinds 2014 wordt het begrip ‘gebruik antipsychotica’ gescoord voor medicatie die cliënten 
voor probleemgedrag (Verenso) of onbegrepen gedrag, in het kader van de Bopz krijgen; 
hierin is ook ‘zo nodig’ medicatie opgenomen. Dit wordt jaarlijks geëvalueerd.  
In 2017 is er een meting volgens de richtlijn probleemgedrag van Verenso gedaan.  
- In 2017 waren er 86 cliënten met chronisch gebruik, waarvan bij 70 een indicatie 

bekend was.  
- Het “legitieme” chronische gebruik is 35,7 % (2016 33%).  
- Verminderen: 40 keer is verminderd (57.1% (2016 46%).  
- Bij 82.9 % is er verminderd of gestopt (71% 2016).  
- Bij 74,3% van de mensen met antipsychotica is een psycholoog betrokken.  
In de Bopz commissie is gesproken over de haalbaarheid van de doelen en hoe we vanuit 
de commissie nog een bijdrage kunnen leveren aan het terugdringen van antipsychotica 
gebruik.  
 

                                                
3 BOPZ beleidsnotitie, versie 4 



 45 

c. Maandoverzichten VMM 
Elke maand worden de overzichten VMM vanuit het MIS op bewonersniveau door de 
specialist ouderengeneeskunde en Bopz-aandachtsfunctionaris besproken. In dit overleg 
wordt aandacht besteed aan de op- en afbouw van VMM en het zoeken naar alternatieven. 
De ondertekende lijsten werden toegestuurd aan de locatiemanager van de locatie en Bopz 
arts. Echter sinds medio 2017 worden de lijsten alleen nog toegestuurd aan de Bopz arts. 
De teammanager/locatiemanager kan zelf de actuele situatie monitoren in het MIS.  
 
d. Registratie in EZD (elektronische zorgdossier) 
In het EZD is een module VMM aanwezig. Deze module kent een gestructureerd 
evaluatiedeel. De wens om meer inzicht te hebben in deze gegevens zorgt voor meer 
administratie.  
 
Activiteiten 
- Nieuwe medewerkers (en leerlingen) hebben de beschikking over de e-learning 

module vrijheidsbeperkende middelen en maatregelen; deze is verplicht voor nieuwe 
medewerkers. De Bopz-arts heeft diverse scholingen gegeven of onderwerpen bespro-
ken met de Bopz aandachtsfunctionarissen.  

 
- Samenwerking met GGz is op gang gebracht, o.a. voor onbegrepen gedrag en 

aandacht voor specifieke doelgroepen (strategiekaart 2017). 
 
- Interne audits door middel van gesprekken en bezoeken van de Bopz arts. Dit heeft er 

toe geleid om als Bopz commissie na te gaan denken hoe we de kennis van medewer-
kers ook kunnen omzetten in handelen. Op De Hazelaar is in het najaar een interne 
audit Bopz geweest. Als aandachtspunt hierbij is de leesbaarheid van de folders bij de 
Bopz commissie aangekaart. Dit zal in 2018 opgepakt worden.  
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11.4 Bijlage 4. Jaarverslag Meldingen Incidenten Cliënten 

De Wever wil haar cliënten uitstekende persoonlijke zorg, behandeling en diensten 
aanbieden en bijdragen aan hun kwaliteit van leven. Toch zullen er tijdens die persoonlijke 
zorg en bij de behandeling of bij het aanbieden van diensten incidenten kunnen voorkomen. 
Ongewild en onbedoeld, maar ze gebeuren wel. De Wever wil de gevolgen van de 
incidenten voor de cliënten zo gering mogelijk laten zijn en de organisatie zo inrichten dat 
herhaling waar mogelijk wordt voorkomen. Dit vraagt om een goede manier van omgaan 
met die incidenten en om een adequate reactie op een incident richting cliënten(systeem).  
Het doel van het registreren van deze incidenten is: 
1. Afname en preventie van incidenten met behulp van een adequaat en helder meldings-

, rapportage- en evaluatiesysteem van incidenten en daaropvolgende verbetervoorstel-
len. 

2. Een open en transparante communicatie over incidenten met goed inzicht in het traject 
voor alle betrokken partijen. 

Er is een meldings-, registratie-/(rapportage)- en evaluatiesysteem van incidenten ingericht: 
het MIC-registratiesysteem.4, 5 

Ouderenmishandeling en Ontspoorde zorg 
Financiële uitbuiting heeft bij “Veilig Thuis Midden Brabant” nog steeds de hoogste 
aandacht, binnen De Wever is men hierop alert.  
Er zijn afspraken rondom de borging ouderenmishandeling voor alle locaties/afdelingen van 
De Wever.  
Voor de medewerkers van De Wever Thuis is in november 2017 afgesproken om de 
scholing anders te gaan organiseren. De scholing wordt voortaan cyclisch aangeboden en 
dit gaat in 2018 van start. In 2017 zijn er negen signaalformulieren ouderenmishandeling en 
ontspoorde zorg ingevuld. De signalen zijn opgepakt door de leidinggevenden en volgens 
het stappenplan afgewerkt. 
Bij alle meldingen is geen enkele medewerker trokken, het betreft signalen die te maken 
hebben met relaties in de familiesfeer.  
 
Bijna incidenten/gevaarlijke situaties  
Het totaal aantal meldingen van bijna-incidenten/gevaarlijke situaties in 2017 was 271. Bij 
De Wever Thuis was er sprake van 14 bijna-incidenten ( =extramuraal en extramuraal Ven 
V). De bijna incidenten/gevaarlijke situaties gekoppeld aan valincidenten, in totaal 129 allen 
van intramuraal, hebben nog steeds net als voorgaande jaren te maken met het niet 
aanzetten van een sensor of het wel of niet omhoog doen van bedhekken. Verder zijn er 40 
bijna incidenten/gevaarlijke situaties m.b.t. medicatie en 45 m.b.t. onbegrepen gedrag 
gemeld. 
 
Medicatie-incidenten 
In 2017 is het aantal meldingen met 15% gedaald tot 1182. In 2016 waren dat er in totaal 
1393.  

                                                
4 Meldingsprocedure Incidenten Cliënten, versie 3  

5 Melding Incidenten Cliënten, omgaan met incidenten, versie 6 
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95% van de medicatiefouten is gekoppeld aan de medewerker: Het is dus belangrijk om 
met de medewerker, die het medicatie-incident heeft veroorzaakt, in gesprek te gaan. Hier 
valt namelijk de grootste winst voor cliëntveiligheid te halen.  
Veel fouten met medicatie ontstaan in de eerste week van opname van een cliënt wanneer 
er nog geen baxterrol is. Op afdeling Dali wordt nu proef gedraaid met het leveren van een 
baxterrol een dag na opname. Hierdoor zal het aantal medicatiefouten moeten afnemen en 
de werkdruk verminderen.  
 
NCare 
In april 2017 is er gestart met het pilot van de nieuwe medicatiemodule van NCare. Effecten 
voor de organisatie zullen zijn: 
- Digitaal werken; 
- Afname Zorgmailberichten; 
- Doorlooptijd in het voorschrijven en toedienen van medicatie is verkort; 
- Kwaliteit van toedienen gaat omhoog; 
- Minder MIC meldingen; 
- Voorbereid op het beleid van Minister Schippers voor 2020. 
 
Er is gestart op locatie Damast afdeling Spinnewiel en Weefkam (beide GRZ afdelingen) en 
locatie Padua (verzorgingsafdeling). Tijdens de pilot is zowel gestart met het digitaal delen 
van de medicatie als het digitaal voorschrijven door de specialist ouderengeneeskunde.  
 
In augustus 2017 is geconstateerd dat de pilot op locatie Damast en op verzorgingsafdeling 
op Padua om het toedienen van medicijnen te digitaliseren is geslaagd en afgerond. De 
stuurgroep heeft daarna besloten om een project te starten met als doel de volledige uitrol 
te verzorgen naar alle verpleegafdelingen en verzorgingshuizen bij De Wever (intramuraal). 
Een externe projectleider werd aangesteld. 
De uitrol vond plaats van september 2017 tot medio december 2017. Er is een aantal 
onderwerpen die aandacht hebben of verbetering vragen, deze worden opgepakt door de 
organisatie. Borging is een van de belangrijkste aandachtspunten.  
In het eerste kwartaal van 2018 zal een evaluatie plaatsvinden met alle teammanagers.  
 
Fouten apotheek 
In de vergadering van de Geneesmiddelencommissie is voorgesteld om het MIC-formulier 
als PDF te mailen naar de apotheek, zodat maar één formulier hoeft te worden ingevuld bij 
een MIC-melding. Het apotheekmeldingsformulier is hiermee komen te vervallen.  
In het vierde kwartaal is het MIC-formulier m.b.t. het medicatiegedeelte aangepast, fout 
door medewerker en fout door apotheek kan nu nauwkeuriger worden geduid. Het nieuwe 
MIC-formulier wordt in januari 2018 beschikbaar gesteld, dan kan bij een fout door de 
apotheek het MIC-formulier door de MIC-functionaris naar de apotheek (veilig) worden 
gemaild.  
 
Valincidenten 
Bij frequente ’vallers’ wordt multidisciplinaire analyse gemaakt door alle betrokken 
disciplines (arts, zoco, psycholoog, fysiotherapeut, ergotherapeut) van de afdeling om te 
bezien of het vallen beperkt c.q. voorkomen kan worden. Ook de familie wordt hierbij 
betrokken. Als de uitkomst is, dat er geen preventieve (acceptabele) maatregelen mogelijk 
zijn dan wordt dat opgenomen in het zorgplan en wordt aan de voorzitter van de MIC 
commissie gevraagd om de MIC meldingen achterwege te laten. Het besluit kan dan aan 



 48 

het dossier van cliënt worden toegevoegd en tevens wordt er verslag gedaan in het 
jaarverslag MIC van de locatie en Wever Centraal. 
 
In 2016 waren er in totaal 2523 valincidenten, in 2017 waren dit 3298 valincidenten, een 
toename van 30%. 
Een val leidt vaak tot een ernstig incident voor de cliënt, één van de oorzaken is dat er op 
het moment van de val de cliënt alleen was. De periodes van toezicht zijn op de locaties 
omschreven, deze dekken echter geen 24 uur per dag. Daardoor is het niet te voorkomen 
dat cliënten zonder toezicht lopen op een gang of verblijven op eigen kamer/appartement of 
kortdurend zonder toezicht in een huiskamer.  
De meeste valincidenten doen zich voor tussen 07.00 uur - 09.00 uur, tussen 15.00 uur – 
16.00 uur en tussen 19.00 uur – 21.00 uur. 
De ‘Leidraad toezicht en permanente alertheid’ is nog niet concreet uitgewerkt door de 
projectgroep Kwaliteitskader verpleeghuiszorg. In de projectgroep ‘Kwaliteitskader 
verpleeghuiszorg’ komt ‘toezicht’ aan de orde en zal worden beschreven wat hieronder 
wordt verstaan. Het rapport komt beschikbaar in het eerste kwartaal 2018. De MIC-
commissie zal monitoren of wijzigingen in het toezicht invloed heeft op het aantal 
valincidenten. 
 
Onbegrepen gedrag-incidenten 
Vanaf juli 2017 wordt de term probleemgedrag binnen de Wever niet meer gehanteerd, we 
spreken voortaan over onbegrepen gedrag, alle vragenlijsten in het elektronisch 
zorgdossier waarin deze term voorkomt zijn aangepast.  
Voor een aantal cliënten met onbegrepen gedrag zijn omgangsadviezen opgenomen in het 
zorgplan. Wanneer er bij onbegrepen gedrag gehandeld wordt volgens deze omgangsad-
viezen ( =Crisisontwikkelingsmodel fase 1, preventie) dan alleen hoeft er geen MIC te 
worden ingevuld. In alle andere gevallen moet een MIC ingevuld worden. Deze uitzonde-
ring is opgenomen in de beleidsnotitie.  
 
Medewerkers die te maken krijgen met fysieke agressie behoren ook een MIM formulier 
(Melding Incident Medewerker ) in te vullen.  
Het aantal onbegrepen gedrag incidenten in 2016 bedroeg 702, in 2017 waren dat er 792, 
een stijging van 13%. De meldingen hebben vaak te maken met cliënten die een dubbele 
diagnose (somatische aandoening met daarnaast een psychische aandoening of cognitieve 
stoornissen met een psychische aandoening). 
Op bepaalde afdelingen is slechts één cliënt gekoppeld aan een groot aantal meldingen.  
Bij probleemgedrag dat vaker voorkomt, worden de psycholoog en gedragsverpleegkundi-
ge betrokken, ook de psychiater is steeds vaker betrokken. 
 
Overige voorgevallen incidenten 2017 
Voeding: 28 incidenten.  
Stoten/knellen/verwonding: 132 incidenten.  
De meeste incidenten zijn veroorzaakt door fysieke agressie van een medecliënt op een 
BOPZ afdeling. Een incident heeft geleid tot een calamiteit deze is gemeld aan de 
inspectie. 
Vermissing cliënt: 59 incidenten. 
Inname Schadelijke stoffen: 8 incidenten. 
Verbranden/schroeien: 15 incidenten. Een incident heeft geleid tot een calamiteit, deze is 
gemeld aan de inspectie (zie verder bij de prisma analyses).  
Verstikking: 9 incidenten, oorzaak meestal verslikken in voedsel. 
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Verdere details van bovenstaande type-incidenten staan vermeld in de jaarverslagen van 
de locaties 
 
Prisma-analyses: ernstige incidenten en calamiteiten 
Door het analyseren van deze ernstige incidenten wordt achterhaald of er sprake is van 
een calamiteit. Een calamiteit is: een niet-beoogde of onverwachte gebeurtenis, die 
betrekking heeft op de kwaliteit van de zorg en die tot de dood van of een ernstig schadelijk 
gevolg voor een patiënt of cliënt van de instelling heeft geleid. 
 
In 2017 zijn er 65 Prisma-analyses opgesteld naar aanleiding van een ernstig incident, in 
2016 waren dit er 68.  
Alle prisma-analyses worden standaard besproken in de team overleggen en in de MIC-
commissie van de locaties. 
Aandachtspunten zijn: 
- “Risico analyse Vallen” correct invullen en de daaruit voortkomende acties uitwerken 

en opnemen in het zorgleefplan of behandelplan.  
- situatie rondom het incident zorgvuldig in de rapportage en MIC-melding beschrijven, 

gebeurt vaak te summier. 
- het opvolgen (indien mogelijk) van het valprotocol. 
 
Bij vier ernstige incidenten was sprake van een calamiteit en deze zijn gemeld aan de 
inspectie. 
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11.5 Bijlage 5. Jaarverslag Melding Incidenten Medewerker 

Iedere medewerker moet kunnen werken met een gevoel van zekerheid dat er op een 
aandachtsvolle manier wordt omgegaan met risicovolle situaties en ervaringen.  
Het Melding Incidenten Medewerker (MIM)-beleid heeft als doel inzichtelijk te maken welke 
risicovolle situaties en zaken, die als zodanig door medewerkers ervaren kunnen worden 
binnen De Wever, voorkomen, om vervolgens te werken aan een optimale werkomgeving 
waarin die situaties worden voorkómen. 
 
MIM meldingen 2017 
 
Groepnaam totaal 

00000 Onbekend 56 

03232 Een plotselinge en ongewilde gebeurtenis met vrijwel onmiddellijk letsel of verzuim tot gevolg 15 

03233 Een plotselinge en ongewilde gebeurtenis die net geen letsel of verzuim tot gevolg heeft 38 

03234 Seksuele intimidatie 38 

03235 Pesten/discriminatie 12 

03236 Fysiek geweld 461 

03237 Schelden/agressie/bedreigen 256 

03238 Vandalisme/vernieling 2 

03240 Schokkende gebeurtenis zonder opvang 3 

03241 Schokkende gebeurtenis met opvang 1 

03242 Vallen 15 

03243 Prikincident 6 

03245 Stoten, knellen, botsen, snijden 24 

03247 Inname schadelijke stoffen 1 

03248 Brand/schroeien 2 

Algeheel totaal  930 

 
Het MIM jaaroverzicht van 2017 laat de cijfers zien van alle locaties en de aard van het 
incident. Er zijn in totaal 930 meldingen geweest. 
De meeste meldingen hebben te maken met een vorm van agressie vanuit de cliënt met 
gedragsmatige en/of psychogeriatrische problematiek.  
Opvallend is dat fysiek geweld het meest te zien is bij de incidenten (denk hierbij aan 
krabben, knijpen, bijten en slaan) waarbij er in de meeste gevallen ook huidletsel te zien is 
(blauwe plekken of krab/bijt wonden).  
Ruim 40% van de meldingen betreft fysiek geweld. (461 meldingen) Daarnaast is er nog 
sprake van verbale agressie. (256 meldingen). 
Overige meldingen zijn seksuele intimidatie (van cliënt naar medewerker), plotselinge 
ongewilde gebeurtenissen en stoten/knellen/botsen. 
 
Alle incidenten die worden gemeld, worden opgenomen in een overzicht. De medewerker 
maakt zelf de keuze of een incident ook gemeld wordt.  
Medewerkers hebben tenslotte te maken met een specifieke doelgroep waarbij vormen van 
ongewenst gedrag te verwachten zijn, en medewerkers zijn dit mogelijk vanzelfsprekend 
gaan vinden. Maar is dit wel vanzelfsprekend? 
 
Het lijkt alsof de incidenten heftiger worden van aard. Dit is niet direct uit de aantallen af te 
lezen, maar in de beschrijving van de inhoud van het incident. Vooral het aantal incidenten 
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waarbij sprake is van fysiek geweld is groot. Medewerkers lopen frequent blauwe plekken 
of huidletsel op.  
Interventies zoals contact gedragsverpleegkundige, arts, psycholoog( voor cliënt) worden 
zeer frequent ingezet. Dit om (herhaling van) incidenten te voorkomen.  
 
Agressie incidenten hebben veel impact op een medewerker, op korte termijn maar ook op 
langere termijn en dan met name bij herhaling van deze incidenten. 
 
Naast het voorkomen van incidenten is goede nazorg essentieel, niet alleen nazorg direct 
na een incident maar ook na enige tijd. De eerste opvang op de afdelingen verloopt in de 
meeste gevallen goed, er is duidelijk oog voor de impact op een medewerker. 
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11.6 Bijlage 6. Jaarverslag Commissie Wetenschap en Onderzoek 2017 

De Wever wil toonaangevend en innoverend zijn. Middelen die daarbij onder andere 
ingezet worden zijn academisering en wetenschappelijk onderzoek. 
 
Omdat de Wever zelf geen uitgebreide wetenschappelijke traditie heeft en - als zorgorgani-
satie tot op heden- geen eigenstandige onderzoeksinfrastructuur, is aansluiting gezocht bij 
een aantal universitaire netwerken: 

 het Universitair Verpleeghuisnetwerk Nijmegen (UVNN) Het Universitair Kenniswerk 
Ouderenzorg Nijmegen UKON; 

 het wetenschappelijk centrum voor Transformatie in Zorg en Welzijn gelieerd aan 
Universiteit van Tilburg (Tranzo); 

 de Stichting Bevordering Wetenschappelijk Onderzoek Chronische Zorg (SBWOCZ).6 
 
De commissie Wetenschap en Onderzoek (CWO) vormt de schakel tussen De Wever en 
de onderzoeksnetwerken.  
De commissie levert een bijdrage op het gebied van: 

 Bewonerszorg 

 innovatie, zorgvernieuwing en kwaliteitsverbetering in de instelling 

 en betere inbedding van (onderzoeks)methodieken en diagnostische methoden in de 
bewonerszorg 

 Wetenschappelijk onderzoek: 
o faciliteren, voorbereiden en uitvoeren van onderzoek 
o initiëren van onderzoek vanuit de praktijk 
o advies geven aan instellingen over voorgenomen onderzoek 
o meldpunt voor wetenschappelijk onderzoek op initiatief van medewerkers uit de 

eigen organisatie en het registreren van lopend onderzoek 
o beoordelen of een onderzoeksaanvraag ter toestemming aan Raad van Bestuur 

moet worden voorgelegd 
o het naar aanleiding van een aanvraag omtrent de toestemming tot het verrichten 

van wetenschappelijk onderzoek, geven van een advies aan de Raad van Bestuur 
o het beoordelen van resultaten van wetenschappelijk onderzoek en publicaties uit 

de eigen organisatie op aspecten van implementatie 
o scholing 

 
Samenwerking 
De commissie werkt nauw samen met: 
- Commissie Ethiek, 
- Deze commissie ontvangt de notulen van de CWO vergadering ter informatie. 
- UKON (Universitair Kennisnetwerk Ouderenzorg Nijmegen),  
- Tranzo ( wetenschappelijk centrum op het gebied van zorg en welzijn) vanuit Tilburg 

University 
 
Samenscholingsbijeenkomsten 
De samenscholingsbijeenkomsten hebben als doel kennisdeling binnen de organisatie. Drie 
maal per jaar wordt een bijeenkomst georganiseerd met als doel kennisdeling en 
informatieoverdracht (op een laagdrempelige manier ) vooral gericht op verzorgenden 
binnen De Wever. Het afgelopen verslagjaar zijn er drie samenscholingsbijeenkomsten 

                                                
6 Wetenschap en onderzoek, reglement van commissie (CWO) Versie 1 
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gehouden over verschillende onderwerpen van zorgverlening. De sprekers zijn van 
verschillende disciplines, meestal medewerkers van De Wever, maar we nodigen ook 
externe sprekers uit. 
 
De volgende samenscholingsbijeenkomsten zijn georganiseerd: 

 Onbegrepen en probleemgedrag bij mensen met dementie d.d.6 april 2017 

 De Wever Innoveert d.d. 15 juni 2017  
 Iedere medewerker is een onderzoeker d.d.16 november 2017 

 
Visitatie 8 juni 2017 
Vanuit SVRZ heeft een visitatie plaatsgevonden bij De Wever. 
 
Externe activiteiten CWO 2017 

 De (vice) voorzitter van de CWO heeft deelgenomen aan de vergaderingen van de 
stuurgroep van het UKON, of als plaatsvervanger bij het bestuurdersoverleg. 

 De voorzitter heeft deelgenomen aan de vergaderingen van de academische 
werkplaats bij Tranzo. 

 Verschillende medewerkers van De Wever hebben geparticipeerd in werkgroepen van 
het UKON. 

 Deelname vanuit De Wever aan het UKON symposium 11 april 2017 Samen doen,-
Samen sterk bestond uit: 
Onderzoeksessies: 
o Jonge mensen met dementie. Gewoon hetzelfde als ouderen, of toch niet? 
o Belemmerende en bevorderende factoren voor Eigen regie 
Workshops: 
o Eigen regie van de bewoner doet soms eventjes pijn 
o Natuuractiviteiten bij dementie: de nature app 
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11.7 Bijlage 7. Jaarverslag Klachten van cliënten 2017 

Uitgangspunt is dat klachten en ongenoegens zoveel mogelijk door medewerkers zelf 
worden opgelost, eventueel met ondersteuning van collega’s en / of leidinggevenden. 
Alleen als dit niet lukt, krijgt de cliënt het advies om de klachtenfunctionaris in te schakelen. 
Desgewenst kan een cliënt zich met een klacht rechtstreeks wenden tot de klachtenfunctio-
naris of een klacht officieel indienen bij de Raad van Bestuur. De opvang van klachten door 
de klachtenfunctionaris en de behandeling en beoordeling van door de RvB zijn beschreven 
in de Klachtenregeling voor cliënten van De Wever. 
 
De klachtenfunctionaris heeft ten minste de volgende taken: 
a) hij informeert cliënten, medewerkers en derden over de klachtenregeling; 
b) hij adviseert degenen die overwegen een klacht in te dienen en helpt hen desgevraagd 

bij het formuleren daarvan; 
c) hij helpt cliënten / betrokkenen met het oplossen van hun onvrede. 
De klachtenfunctionaris richt zich bij het verrichten van zijn werkzaamheden op het 
bereiken van een duurzame oplossing van de onvrede en op herstel van de relatie tussen 
degene die een beroep op hem doet en degene op wie diens onvrede betrekking heeft. 
 
Klachten 2017 
Er zijn in 2017 bij de klachtenfunctionaris 67 Klachten geregistreerd verdeeld over de 
volgende locaties en categorieën: 
 

Verdeling per locatie 2014 2015 2016 2017 

Hazelaar 56 26 8 11 

De Sporen 2 0 1 0 

Kievitshorst 2 5 5 7 

Heikant 11 8 8 4 

Reyshoeve 7 6 21 5 

Herdgang 2 1 0 0 

Bijsterstede 5 5 1 0 

Padua 2 8 4 2 

EXP GRZ 
 

12 9 13 

Koningsvoorde 7 1 7 6 

De Vleugel 1 1 1 0 

Notre Dame 0 0 0 0 

Joannes Zwijsen 7 1 4 3 

Mater Misericordiae 3 2 0 11 

Satijnhof 2 2 1 1 

Wever thuis 5 8 13 4 

Totaal 112 86 83 67 

Tabel 1. Aantal klachten per locatie per jaar. 
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verdeling per locatie activiteiten communicatie/ 
informatie 

woon- en 
leefomgeving 

verzorging 
en behan-
deling 

voeding overig totaal 

Hazelaar - 1 6 3 1 - 11 

De Sporen - - - - - - - 

Kievitshorst - 3 2 1 1 - 7 

Heikant - 
 

1 1 2 - 4 

Reyshoeve - 1 2 1 - 1 5 

Herdgang - - - - - - - 

Bijsterstede - - - - - - - 

Padua - 2 - - - - 2 

EXP GRZ - 2 - 8 1 2 13 

Koningsvoorde - - 2 - 4 - 6 

De Vleugel - - - - - - - 

Notre Dame - - - - - - - 

Joannes Zwijsen - 1 - 1 - 1 3 

Mater Misericordiae - 1 1 - 8 1 11 

Satijnhof - - 1 - - - 1 

Wever thuis - - - 4 - - 4 

totaal 
 

11 15 19 17 5 67 
Tabel 2. Klachten 2017 per locatie per categorie  

 
De cijfers van 2017 laten een daling zien van het aantal klachten (zie tabel 1). In 2017 zijn 
in totaal 67 klachten binnen gekomen, dat zijn 16 klachten minder dan in 2016.  
In vergelijking met voorafgaande jaren worden de klachten complexer van aard en vragen 
een intensievere begeleiding om opgelost te worden. In communicatie uitingen naar 
medewerkers op de locaties wordt steeds benadrukt dat een open houding ten opzichte 
van klachten belangrijk is, als er gesproken kan worden over dingen die niet goed gaan 
neemt de behoefte om een officiële klacht in te dienen af. De groeiende open houding van 
medewerkers ten opzichte van klachten zou een verklaring kunnen zijn voor de daling van 
het aantal officiële klachten in 2017. 
 
Klachten moeten snel bespreekbaar gemaakt worden. Responsiviteit en laagdrempeligheid 
zijn belangrijk bij klachtafhandeling. Er wordt derhalve bij de afwikkeling van klachten 
gestreefd om de klacht in eerste instantie op de afdeling waar de klacht ontstaan is op een 
proactieve manier op te lossen. Als dit niet lukt of als het voor een van de partijen wenselijk 
is wordt er door de klachtenfunctionaris een mediationgesprek geïnitieerd met alle 
betrokkenen.  
 
Om de medewerkers meer handvaten te geven en de medewerkers conflictvaardiger te 
maken heeft de klachtenfunctionaris een workshop ontwikkeld, “Omgaan met Lastig 
Klaaggedrag”. Deze workshop is als pilot uitgevoerd op een locatie en is positief 
gewaardeerd. De teamleiders kunnen sommige onderdelen uit deze workshop doorgeven 
aan hun teamleden. 
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11.8 Bijlage 8. Jaarverslag Centrale Cliëntenraad De Wever 2017 

Structuur medezeggenschap cliënten 
In het kader van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen heeft De Wever een 
cliëntenraad voor iedere locatie ingesteld. De taken en bevoegdheden van iedere lokale 
cliëntenraad zijn vastgelegd in een overeenkomst tussen de manager van de zorginstelling 
en de lokale cliëntenraad. De lokale cliëntenraad buigt zich over alle onderwerpen die de 
locatie aangaan en geeft daarover (verzwaard) advies. Elke lokale cliëntenraad vaardigt 
een vertegenwoordiger af in de Centrale Cliëntenraad (CCR). Meestal is dit de voorzitter 
van de lokale cliëntenraad, die bij verhindering een plaatsvervanger heeft.  
De Centrale Cliëntenraad heeft een overeenkomst met de Raad van Bestuur, waarin de 
taken en bevoegdheden worden geregeld. De Centrale Cliëntenraad behandelt onderwer-
pen die stichting-breed zijn. De Centrale Cliëntenraad ontvangt secretariële ondersteuning.  
De Centrale Cliëntenraad beschikt niet over een vastgesteld budget. Op verzoek stelt de 
Raad van Bestuur echter budget beschikbaar voor scholing, ondersteuning of anderszins. 
In geval van een conflict kunnen de cliëntenraden zich wenden tot de Landelijke Commissie 
van Vertrouwenslieden. Daarvan is in het verslagjaar 2017 vanuit De Wever geen gebruik 
gemaakt. 
 
De voorzitter vormt samen met twee leden het Dagelijks Bestuur (DB) van de Centrale 
Cliëntenraad. Dit dagelijks bestuur bereidt de overlegvergaderingen met de Raad van 
Bestuur voor. Indien nodig houdt de Raad van Bestuur tussentijds ruggenspraak met het 
dagelijks bestuur. Dit komt de snelheid van de besluitvorming ten goede.  
De Centrale Cliëntenraad krijgt ondersteuning van een ambtelijk secretaris, die desgewenst 
ook ondersteuning geeft aan de lokale cliëntenraden. 
 
Adviseringen 
De Centrale Cliëntenraad bracht in het verslagjaar advies uit over de volgende adviesaan-
vragen: 
- Zorgleveringsovereenkomst cliënten De Wever 
- Bopz klachtenregeling en samenwerkingsovereenkomst GGz Breburg 
- en benoeming Specialist Ouderenzorg in Bopz klachtencommissie 
- Klachtenregeling cliënten De Wever 
- Onbegrepen gedrag 
- Privacy en bewust omgaan met persoonsgegevens 
- Jaarrekening en jaardocument 2016 
- Rol CCR bij benoeming leden RvT 
- Beleidskaders vrijwilligers 
- Begroting 2018 
 
De Centrale Cliëntenraad was daarnaast in het verslagjaar betrokken bij: 
- De totstandkoming van kaderbrief en begroting. Twee leden zijn aanwezig geweest bij 

de voorbespreking van de begroting in het beleidsoverleg. 
- Project en evaluatie Eten, Drinken & Gastvrijheid. Eén lid heeft zitting gehad in de 

projectgroep en wordt betrokken bij de evaluatie. 
- Radicale vernieuwing Verpleeghuiszorg. De voorzitter heeft zitting in de stuurgroep. 
- Drie leden van de CCR zijn aanwezig geweest bij het inkoopoverleg met het 

zorgkantoor.  
- Voorstel vanuit Tranzo ter versterking van de kennisinfrastructuur van de Academische 

Werkplaats Ouderen. Twee leden zijn hierover in gesprek gegaan. 



 57 

- Vacature Raad van Bestuur. De voorzitter heeft deelgenomen aan de selectie-
adviescommissie. 

- Twee leden hebben het congres ‘Waardevolle zorg’ bezocht en drie leden hebben een 
congres voor cliëntenraden bezocht. 

- De Centrale Cliëntenraad heeft trainingsbijeenkomst gedaan. Daarin is er aandacht 
geweest voor de interne samenwerking, de relaties met de lokale raden en de relatie 
met de Raad van Bestuur. Er is gesproken over ieders kwaliteiten, de werkafspraken 
en een verdeling van aandachtsgebieden binnen de CCR. 

- Een afgevaardigde van de CCR is betrokken geweest bij een bijeenkomst ‘Bewust 
Omgaan met Persoonsgegevens’. 

- De invulling van de gelden ‘Waardigheid en Trots’ heeft bij de zowel de lokale 
cliëntenraden als bij de Centrale Cliëntenraad veel aandacht gehad. 

 
Verder ontving de Centrale Cliëntenraad informatie over:  
- Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg 
- Ontwikkelingen inzake de reorganisatie bij I&A 
- Meerjarenbeleid infectiepreventie 
- Missie, visie en strategie De Wever 2017 – 2018 
- Wijziging aansturing Bureau Zorgadvies 
- Samenwerking Thebe GRZ 
- Stand van zaken project Leven in Vrijheid 
- visitatie UKON (Universitair Kennisnetwerk Ouderenzorg Nijmegen) 
- Implementatie nieuwe werkwijze meting cliënttevredenheid 
- Regionale aanpak personeelstekorten 
- Academische Werkplaats Ouderen/ project participatie van ouderen 
- Kosten huisstijl 
- Calamiteit liften De Kievitshorst 
- Programmaplan zelfstandigheid van professional en team 
- Bedrijfscijfers De Wever (maandrapportages) 
- Ontwikkelingen op het gebied van vastgoed 
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11.9 Bijlage 9. Jaarverslag Ondernemingsraad De Wever 2017 

In aanloop naar de verkiezingen van de Ondernemingsraad in het najaar van 2017, heeft 
de Ondernemingsraad zichzelf de opdracht gegeven te onderzoeken welke structuur het 
meest aansluit bij de organisatie De Wever en passend bij de doelstellingen die De Wever 
zich heeft gesteld. Dit vanuit het organisatieprincipe dat de organisatie in transitie is en dat 
de Ondernemingsraad wil aansluiten bij de gekozen strategie van De Wever. 
In 2017 is een zorgvuldig proces doorlopen met de leden van de ondernemingsraad en zijn 
commissies, de Raad van Bestuur, het Management en de Raad van Toezicht.  
Deze besprekingen hebben in het najaar geleid tot een document ‘Medezeggenschap 
nieuwe stijl’. De nieuwe structuur en werkwijze is op 1 november 2017 van start gegaan. 
 
Ambitie van medezeggenschap 
Medewerkers van de Wever kunnen meeweten, meepraten, meedenken en meebeslissen. 
Daartoe kent De Wever strategische, brede en directe medezeggenschap, met als doel: 
- Betrokken zijn bij zeggenschap van de medewerkers, 
- Het versterken van de zeggenschap van de medewerkers, 
- Zorgen voor een koers van de organisatie waarin het medewerkersbelang aantoonbaar 

is gediend. 
 
De bedoeling van medezeggenschap 
De bedoeling van medezeggenschap is dat medewerkers naar eigen tevredenheid het werk 
zo kunnen organiseren dat hierdoor de zorg voor de cliënt zo optimaal gerealiseerd wordt. 
Anders gezegd: medewerkers- en klantwaarde neemt toe. 
 
Dit wordt gedaan vanuit de volgende pijlers: 
- Medezeggenschap ben jij, 
- Medezeggenschap doe jij, 
- Medezeggenschap, vanzelfsprekend samen. 
 
De medezeggenschap kan verschillende functies hebben die ertoe leiden dat de 
beeldvorming completer is: 
- De functie van de “blinde vlek”; signaleren vanuit een niet gezien standpunt van de 

ander. 
- De functie van tegenspraak; naar voren brengen van een andere mening of beeld. 
- De functie van verbinden; zorgen voor draagvlak en commitment, evenwicht in het 

belang van de organisatie en die van de medewerker. 
- De functie van de kwaliteit van de uitvoering; staat de uitvoering in dienst van het 

besluit, wat zijn de consequenties van het besluit en welke maatregelen zijn nodig of 
wenselijk om de consequenties op te vangen? 

 
Rollen van de ondernemingsraad 
Bij moderne vorm van organiseren hoort ook een nieuwe rol voor de ondernemingsraad. 
Onderstaande rollen sluiten aan bij de bovenstaande 3 pijlers: 
- De Ondernemingsraad is adviseur voor medewerkers, management en Raad van 

Bestuur. 
- De Ondernemingsraad is de strategische en formele gesprekspartner van de Raad van 

bestuur. 
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- De Ondernemingsraad heeft een spiegelende en coachende rol voor medewerkers, 
managers en Raad van Bestuur. 

- De Ondernemingsraad verbindt in dialoog en creëert tegenspraak. 
- De Ondernemingsraad faciliteert en treedt op als procesbegeleider en/of organisator 

voor het goede gesprek. 
- De Ondernemingsraad zet medewerkers in hun kracht om de hun stem te laten horen, 

te doen gelden, of om inspraak en invloed uit te oefenen en het gremium waar meewe-
ten, meepraten en meebeslissen ertoe doet. 

 
Van zorg voor…naar…zorg dat 
Aansluitend op de bedoeling van medezeggenschap waarbij de zeggenschap voor 
medewerkers wordt versterkt en het werk zodanig wordt georganiseerd dat de klantwaarde 
toeneemt, past het uitgangspunt van zorgen voor…naar ….zorgen dat. 
Dit betekent dat momenten worden gecreëerd om medezeggenschap te laten plaatsvinden. 
De medezeggenschap heeft als hoofdtaak de rol als procesregisseur zodat medezeggen-
schap kan plaatsvinden. 
 
Formele en informele rol van de medezeggenschap binnen de structuur  
Realiserend dat medezeggenschap nieuwe stijl vraagt om flexibiliteit in vorm en structuur, 
hebben we toch gemeend een structuur neer te zetten. Want, om doelgericht flexibel te 
kunnen werken, is houvast hebben belangrijk.  
 
Ondernemingsraad 
De grootte van de ondernemingsraad is bij wet geregeld. De Wever heeft ongeveer 2800 
medewerkers. Dit houdt in dat de ondernemingsraad het recht heeft 17 zetels in te stellen. 
De ondernemingsraad heeft ervoor gekozen om 15 zetels verkiesbaar te stellen.  
Twee zetels zijn budgettair in reserve gehouden ten behoeve van extra in te zetten uren.  
De zittingstermijn bedraagt drie jaar. 
 
De ondernemingsraad bestaat uit: 

- OR-commissie strategie: 8 OR-leden (inclusief voorzitter en vicevoorzitter) voeren het 
overleg over strategie 

- OR-leden proces: 7 OR-leden (op basis van 7 commissies) zijn de voorzitters van de 
OR-commissies. 

 
De taken van de Ondernemingsraad: 
- Uitvoering geven aan medezeggenschap conform de WOR. 
- In dialoog gaan met iedereen die betrokken is bij en met medezeggenschap. 
- Bespreken Algemene Gang van Zaken (art.24). 
- Op basis van de agenda onderwerpen naar de commissies delegeren.  
- OR leden commissie strategie heeft specifieke aandacht voor strategisch onderwerpen 

en voert het formele overleg met de Raad van Bestuur. 
- OR leden proces hebben specifieke aandacht voor het medezeggenschapsproces 

en zijn de voorzitters van de OR-commissies van de locaties. 
 
OR-commissies 
De taken van de OR-commissies: 
- Hebben een belangrijke link met de Ondernemingsraad. 
- Voeren het overleg met de verantwoordelijk manager van dit gremium. 
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- Hebben kennis van de WOR, filteren wat van belang is voor directe medezeggenschap 
en formele medezeggenschap. 

- Hebben een coachrol, zorgen dat directe medezeggenschap kan plaatsvinden. 
 
Ondersteuning 
- De ondernemingsraad wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris en een 

secretaresse zoals vastgelegd in het “reglement ondernemingsraad De Wever”. 
- 2 medezeggenschaps-coaches die de OR en zijn commissies ondersteunen bij het 

invullen van de medezeggenschap nieuwe stijl. De coaches zijn geen OR-leden en 
staan daarmee los van de structuur. 

 
Advies 
In het verslagjaar heeft de ondernemingsraad advies uitgebracht ten aanzien van 
onderstaande voorgenomen besluiten: 
- externe ondersteuning naar aanleiding van rapport RAAX 
- inschakelen reclamebureau Marketing en Verkoop 
- beperking openingstijden receptie en verandering werkwijze transport Reyshoeve 
- verandering werkwijze dienstverlening en intern transport De Kievitshorst 
- samenwerkingsovereenkomst GRZ De Wever en Thebe 
- gevolgen medewerkers n.a.v. begroting 2017 De Bijsterstede 
- reorganisatie ‘afdeling Communicatie in het licht van Marketing & Verkoop’ 
- wijziging functie gastvrouwen en werktijden voedingsassistenten Koningsvoorde 
- bedrijfsonderdeel ‘De Wever Liever Thuis’ 
- slaapdienst Mater Misericordiae vanuit De Wever Thuis 
- sluiting receptie Koningsvoorde 
- slaapdienst Duynsberg 2017 vanuit De Wever Thuis 
- uitbreiding formatie dementieconsulenten 2017 – De Wever Thuis 
- samenvoeging dagbestedingslocaties Den Herdgang en De Bijsterstede 
- inrichting De Wever Thuis Flex 
- verbeterplannen Informatisering & Automatisering 
- verhuizing dagbesteding Monet 
- tijdelijke regeling technische voorziening De Wever Thuis 
- reorganisatieplan ‘Toekomstbestendige IT organisatie’ 
- coöperatie Wijkzuster 
- wijzigingen afdelingen Padua 
- decentralisatie voedingsorganisatie De Hazelaar 
- begroting De Wever 2018 
- benoeming locatiemanager De Kievitshorst 
- pilot informatiezuil ingang locatie Den Herdgang 
 
Instemming 
De ondernemingsraad heeft in 2017 instemming verleend aan: 
- garantieregeling ‘Doorstroomleerlingen’ 
- ‘Klachtenregeling medewerkers’  
- regeling ‘aanbrengbonus' 
- privacy / bewust omgaan met persoonsgegevens 
- meerjarenbeleid medewerkers / Visie 'Bij De Wever wil je werken' 
- verlening status actief mobiel voor medewerkers I&A 
- kanteling werktijden 
- verzuim- en re-integratiebeleid De Wever 
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- periodiek toekennen nul-uurders 
- contract Savelsberg Muurling en van Heijst Bedrijfsartsen 
 
De ondernemingsraad heeft geparticipeerd in de selectieprocedure voor het nieuwe lid 
Raad van Bestuur. Tevens heeft de ondernemingsraad een voordracht voor een lid van de 
klachtencommissie voor medewerkers van De Wever gedaan. 
 
Overige onderwerpen die bij de ondernemingsraad aan de orde kwamen in 2017: 
- nabetaling van ORT 
- veranderingen medezeggenschap 
- nieuwe voedingsleverancier voor De Wever 
- arbeidsmarktproblematiek 
- Missie, visie, strategie De Wever 2017-2018 
- evaluatie herplaatsingsbeleid 
- evaluatie reorganisatie afdeling HRM 
- inzet ‘Gelden van Rijn’ 
- inzet ‘gelden Waardigheid en Trots’ 
- radicale Vernieuwing 
- bedrijfscijfers De Wever (maandelijks) 
- data-lek BSN-nummers medewerkers 
- implementatie nieuw roosterpakket 
- verkiezingen OR 2017 
- voorbereidingen nieuw sociaal plan De Wever 
- Kaderbrief 2018 
- regionaal convenant arbeidsmarktproblematiek 
- vastgoedbeleid De Wever 
 
Er is in 2017 één bijeenkomst geweest met de Raad van Toezicht. In april 2017 is er een 
themabijeenkomst geweest waarbij er aan de hand van stellingen gesproken is over de 
veranderende medezeggenschap en het ontwikkelen van een nieuwe stijl. 
De geplande tweede bijeenkomst is vanwege de verkiezingen van de ondernemingsraad 
verzet naar januari 2018. 
 
Er is één keer gesproken met de bedrijfsartsen van Savelsberg, Muurling en van Heijst. 
 
De OR is betrokken en heeft vooroverleg gehad met de vakbonden bij de besprekingen 
voor het nieuwe sociaal plan voor De Wever.  
 
In het najaar van 2017 heeft de ondernemingsraad deelgenomen aan een landelijk 
medezeggenschapsevent waar de OR als ‘vernieuwer’ workshops mocht geven over 
nieuwe vormen van medezeggenschap. 
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11.10 Bijlage 10. Jaarverslag Vertrouwenspersonen 2017 

De Wever onderstreept het belang van prettige arbeidsomstandigheden en werkomgeving. 
Hierbij gaat het om de wijze waarop medewerkers met elkaar omgaan. Dit houdt in dat 
medewerkers elkaars integriteit respecteren en persoonlijke grenzen niet worden 
overschreden. Een prettige werkomgeving impliceert een werkomgeving waarin 
medewerkers zich veilig voelen. De Wever wil ongewenst gedrag voorkomen en 
bescherming bieden aan medewerkers die er toch mee te maken hebben gehad. 
Vaker dan anderen worden mensen die in de zorgsector werken, geconfronteerd met de 
schokkende gebeurtenissen zoals de dood van jonge mensen, zelfmoord of euthanasie. De 
gebeurtenis roept heftige gevoelens op van verbijstering, machteloosheid en afschuw. De 
Wever wil medewerkers ondersteunen in het verwerken van schokkende gebeurtenissen. 
De gevolgen van ongewenst gedrag en schokkende gebeurtenissen zijn altijd negatief. Er 
kunnen stressverschijnselen ontstaan. Hierbij valt te denken aan psychosomatische 
klachten zoals hoofdpijn, concentratieproblemen, slaapstoornissen en depressieve 
klachten. 
Niet alleen voor individuele slachtoffers, maar ook voor de organisatie kunnen de gevolgen 
van ongewenst gedrag schadelijk zijn. Niets doen aan het voorkomen van ongewenst 
gedrag en/ of bestaande klachten hierover niet serieus afhandelen, kunnen hoge kosten tot 
gevolg hebben door ziekteverzuim, ontslag van medewerkers, verslechtering van de 
dienstverlening en het imago. 
 
Binnen De Wever zijn vertrouwenspersonen aangesteld, met instemming van de 
ondernemingsraad. Indien men te maken heeft met ongewenst gedrag of een schokkende 
gebeurtenis kan met zich wenden tot deze vertrouwenspersonen voor opvang, verwijzing of 
ondersteuning. 
De vertrouwenspersonen verzorgen een anonieme registratie, houden de ontvangen 
klachten en de ontwikkeling daarvan bij en stellen jaarlijks aan het begin van het jaar een 
verslag op van de werkzaamheden over het afgelopen kalenderjaar. De Raad van Bestuur, 
OR en Hoofd PO&O ontvangen dit geanonimiseerd verslag van het totaal aantal 
meldingen, per locatie/ dienst en onder vermelding van de aard van de meldingen. 
 
Contacten met vertrouwenspersonen 2017 
Er is 46 maal contact gezocht met een vertrouwenspersoon (ter vergelijking: 51 in 2014, 58 
in 2015, 48 in 2016). 
 
Bij de interne vertrouwenspersonen zijn 39 verzoeken terecht gekomen. 
Bij de externe vertrouwenspersoon zijn 7 verzoeken terecht gekomen. 
 
Vanuit 2017 lopen 8 situaties in 2018 door.  
 
Inhoud en aantal van de meldingen 
De aard van de meldingen zijn geanonimiseerd en in diverse categorieën aangeduid: 
A. Meldingen van grensoverschrijdend gedrag: ongewenste omgangsvormen: 9 
B. Meldingen van conflicten met daarbij grensoverschrijdend gedrag: 11 
C. Meldingen van inhoudelijke conflicten: 16 
D. Meldingen van persoonlijke omstandigheden/ privé problematiek: 5 
E. Meldingen van schokkende gebeurtenissen: 2 
F. Overige ondersteuningsvragen: 3 
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Betrokken medewerkers 
Bij de meldingen zijn in totaal 60 medewerkers betrokken.  
In 5 situaties is in teamverband een beroep op de vertrouwenspersoon gedaan voor 
dezelfde kwestie.  
  



 64 

11.11 Bijlage 11. Aanbevelingsscore Zorgkaart Nederland 2017 

Locatie Aantal waarderin-
gen 2017 

Cijfer 2017 Aanbevelingsscore 
(%)* 

De Wever 128 8.3 90 

    

Padua 7 7,7 96 

Bijsterstede 14 8,6 94 

Satijnhof 6 8,9 98 

Den Herdgang 16 8,6 95 

Joannes Zwijsen 9 8,5 88 

De Heikant 11 8,3 96 

Kievitshorst 4 6,9 83 

Reyshoeve 3 7,9 88 

Hazelaar 28 8,1 87 

Koningsvoorde 1 5,0 90 

Hospice De Sporen 1 8,8 Te weinig waarderingen 

Notre Dame 9 9,1 Te weinig waarderingen 

De Vleugel 2 7,3 Te weinig waarderingen 

Mater Misericordiae 1 3,0 Te weinig waarderingen 

De Wever Thuis 1 9,2 97 

Damast 15 8,4 82 
* peildatum 11 april 2018, niet mogelijk om cijfers van 2017 te genereren. 
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11.12 Bijlage 12. Jaarverslag Functionaris Gegevensbescherming 2017 

Uitgangspunten van het Bop beleid  
 
Zo weinig als mogelijk, zoveel als noodzakelijk  
Zolang cliënten en medewerkers meer voordelen hebben van de interne en externe 
uitwisseling van hun gegevens (de informatie-uitwisseling komt de zorgverlening of de 
bedrijfsvoering ten goede) dan nadelen (schending van een stukje privacy), is de 
uitwisseling geoorloofd en zelfs wenselijk. En dat is het belangrijkste uitgangspunt van het 
Bop beleid van De Wever: verwerking van persoonsgegevens vindt plaats zo weinig als 
mogelijk en zoveel als noodzakelijk.  
 
Veilig omgaan met persoonsgegevens  
Bewust omgaan met persoonsgegevens betekent ook dat, áls persoonsgegevens van 
betrokken personen uitgewisseld moeten worden, dat op een veilige manier gebeurd. De 
beveiliging van persoonsgegevens is er op gericht om de persoonsgegevens tijdens opslag 
en verzending alleen toegankelijk te laten zijn voor ‘geplande gebruikers’. Dat zijn 
medewerkers van De Wever die geautoriseerd zijn om bepaalde persoonsgegevens te 
gebruiken en medewerkers van geselecteerde samenwerkingspartners, waaraan hoge 
eisen worden gesteld ten aanzien van de wijze waarop zij omgaan met persoonsgegevens 
van Wever-betrokkenen.  
Conform de privacywetgeving hanteert De Wever verschillende niveaus voor beveiliging 
van persoonsgegevens. Voor de beveiliging van gevoelige persoonsgegevens, zoals 
gezondheidsgegevens, wordt een extra hoog beveiligingsniveau gehanteerd.  
 
Transparantie  
Bewust omgaan met informatie impliceert ook dat cliënten en medewerkers begrijpen wat 
er met hun persoonsgegevens binnen De Wever gebeurt. Er wordt informatie geboden over 
de wijze waarop zij betrokken kunnen zijn bij het gebruik van hun persoonsgegevens 
binnen De Wever. Om dit te realiseren zal De Wever, voor zowel cliënten als medewerkers, 
compacte heldere informatie opstellen over de nieuwe privacywetgeving (Algemene 
Verordening Gegevensbescherming) en het Bop-beleid van De Wever. Op het moment dat 
de AVG van toepassing wordt (mei 2018), gaat deze compacte informatie de bestaande, in 
juridische taal gestelde en op de Wbp gebaseerde privacyreglementen voor cliënten en 
medewerkers vervangen.  
 
1. Inhaalslag Wbp: hoe ver is De Wever? 

 Privacybeleid (binnen De Wever BOP-beleid genoemd)  
Lange tijd was het privacybeleid van De Wever: ‘we houden ons aan de Wbp’. De 
Wever had de Wbp vertaald in moeilijk leesbare privacyreglementen voor cliënten en 
voor medewerkers. In juli 2017 heeft De Wever het nieuwe BOP-beleid vastgesteld, 
waarbij BOP staat voor Bewust Omgaan met Persoonsgegevens. Een heel belangrijk 
aspect binnen het BOP-beleid van De Wever is dataminimalisatie. Voor het gebruik 
van persoonsgegevens geldt binnen De Wever de slogan ‘zo weinig als mogelijk, 
zoveel als noodzakelijk’. 
Eind 2017 heeft het managementteam een BOP-training gevolgd. Een campagne om 
het BOP-beleid uit te dragen naar alle medewerkers gaat begin maart 2018 van start. 

 Meldplicht datalekken 
In voorbereiding op de komst van de AVG werd per 1 januari 2016 de meldplicht 
datalekken van kracht. Vanaf begin 2017 heeft De Wever een eenvoudige, goed 
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werkbare procedure om datalekken te melden en af te handelen. In 2017 heeft De 
Wever vier datalekken gemeld bij de AP.  

 Verwerkersovereenkomsten 
Een aantal leveranciers, vooral softwareleveranciers, verwerkt persoonsgegevens die 
onder verantwoordelijkheid van De Wever vallen. De Wbp stelt verplicht om met 
dergelijke leveranciers, die binnen de Wbp onder de definitie van bewerker vallen, 
een verwerkersovereenkomst te sluiten. Ook deze verplichting is in 2017 aangejaagd 
door het vliegwiel van meldplicht datalekken en de AVG. Met de meeste bestaande 
en met nieuwe bewerkers heeft De Wever in 2017 verwerkersovereenkomsten geslo-
ten.  

 Informatiebeveiligingsbeleid  
Medio 2017 zijn twee scans uitgevoerd op de informatiebeveiliging binnen de Wever. 
Deze scans hebben een aantal zwakheden binnen de informatiebeveiliging aan het 
licht gebracht. De outsourcing van een aantal IT-bedrijfsonderdelen per 1 december 
2017 heeft een groot aantal van deze zwakheden opgelost. Begin 2018 wordt binnen 
de afdeling I&A invulling gegeven aan de voor De Wever nieuwe functie van Informa-
tion Security Officer (ISO). De ISO zal het informatiebeveiligingsbeleid van De Wever 
ter hand gaan nemen.  

 
2. Nieuwe / gewijzigde verplichtingen binnen de AVG: hoe ver is De Wever? 
• Functionaris gegevensbescherming 

Een belangrijke nieuwe verplichting binnen de AVG is het hebben van een functiona-
ris gegevensbescherming als interne toezichthouder op alles wat te maken heeft met 
bescherming van persoonsgegevens en die ook fungeert als aanpreekpunt voor de 
AP. 
Een functionaris gegevensbescherming wordt ook wel beschouwd als ’het privacy-
geweten’ van een organisatie.  
Vanaf 1 januari 2016 voldoet De Wever al aan deze verplichting en vervult de pro-
grammamanager algemeen beleid de rol van functionaris gegevensbescherming. Zij 
heeft bovengenoemd vliegwiel binnen De Wever aan het draaien gebracht en daar-
mee een inhaalslag gemaakt op een aantal Wbp-verplichtingen. 

• Register van verwerkingen 
Het hebben en onderhouden van een register van verwerkingen is een volledig nieu-
we verplichting in de AVG. De ruwbouw van het verwerkingsregister van De Wever 
en de initiële vulling hiervan zijn gereed. Verdere fine-tuning vindt plaats in 2018, 
mogelijk gevolgd door softwarematige ondersteuning van het register.  

• Privacy by design en Privacy Impact Assessment 
Het is belangrijk om bij het inrichten van nieuwe processen direct rekening te houden 
met privacyaspecten (privacy by design). Het instrument om de privacyaspecten van 
een proces te beoordelen is een PIA (Privacy Impact Assessment). De Wbp kent het 
advies om een PIA uit te voeren maar niet de verplichting. Binnen de AVG wordt het 
voor een aantal situaties verplicht om een DPIA (Data Protection Impact Assessment) 
ofwel een gegevensbescherming-effectbeoordeling uit te voeren. Nadere duiding van 
de situaties waarvoor deze verplichting gaat gelden, moet nog komen. Binnen De 
Wever is de afgelopen twee jaar al een aantal PIA’s uitgevoerd voorafgaand aan de 
ingebruikname van softwarepakketten. Op basis van een PIA is begin 2017 besloten 
cliëntportaal anders in te richten dan oorspronkelijk de bedoeling was. 

• Verwerkersovereenkomsten 
De AVG-eisen voor de verwerkersovereenkomsten wijken op een aantal punten af 
van de Wbp-eisen voor bewerkersovereenkomsten. Sinds medio december 2017 is 
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er zorgbreed model van een verwerkersovereenkomst beschikbaar die AVG-proof is. 
De Wever hanteert dit model vanaf 1 januari 2018 voor nieuw te sluiten verwerkers-
overeenkomsten. De bestaande bewerkersovereenkomsten worden in de loop van 
2018 vervangen door een nieuwe verwerkersovereenkomst. 

• Informatieplicht  
De informatieplicht die een organisatie heeft jegens betrokkenen (de personen wiens 
gegevens worden verwerkt) is niet nieuw maar wordt binnen de AVG veel sterker 
benadrukt dan binnen de Wbp. Betrokkenen moeten worden geïnformeerd over 
welke gegevens van hen worden verwerkt en waarvoor; eveneens over de rechten 
die zij hebben om hun persoonsgegevens in te zien en eventueel te wijzigen. De 
conceptteksten om verschillende groepen betrokkenen (cliënten, medewerkers, vrij-
willigers) in eenvoudige taal hierover te informeren zijn begin 2018 afgestemd met de 
doelgroepen zelf. De definitieve teksten worden in maart 2018 verspreid en gepubli-
ceerd.  

• Accountability 
Nieuw in de AVG is de accountabilityverplichting; organisaties moeten kunnen aanto-
nen dat zij zich aan de wet houden. 
De registers van verwerkingen, van datalekken en van verwerkersovereenkomsten 
zijn onderdeel van de verplichting. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


