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Voorwoord 
  

Voor u ligt het kwaliteitsverslag 2018. 

 

Dit verslag is gebaseerd op de thema’s van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg, waarin 

voor elke verpleeghuiszorgorganisatie de verplichting is opgenomen de interne en externe 

verantwoording via één kwaliteitsverslag te verzorgen. Voor dit jaar hebben we ervoor geko-

zen om het maatschappelijk jaarverslag en het kwaliteitsverslag samen te voegen tot één do-

cument. Dit maakt in één oogopslag inzichtelijk welke resultaten we in 2018 bereikt hebben. 

 

In het voorliggende kwaliteitsverslag schetsen we een beeld op welke wijze De Wever in 

2018 invulling heeft gegeven aan de thema’s zoals deze zijn opgenomen in het kwaliteitsplan 

2018, de kaderbrief 2018 en de strategiekaart 2018. 

Het kwaliteitsverslag maakt onderdeel uit van onze beleidscyclus en vormt gezamenlijk met 

de jaarrekening 2018, het bestuursverslag 2018 en de verantwoording in DigiMV 2018 onze 

maatschappelijke verantwoording over het jaar 2018.  

 

2018 is het tweede jaar waarover wij een kwaliteitsverslag hebben opgesteld. In het Kwali-

teitskader staat het continu leren en verbeteren van kwaliteit centraal. Een belangrijke ma-

nier om het werken daaraan inzichtelijk te maken, is het opstellen van kwaliteitsplannen en –

verslagen. Wij zien dat we het leren en verbeteren binnen de organisatie stapsgewijs op een 

hoger plan brengen en verwachten in het volgende kwaliteitsverslag weer een volgende stap 

te kunnen zetten in het reflecteren, leren en verbeteren.   

 

Wij willen, mede namens de Raad van Toezicht, grote waardering uitspreken voor alle mede-

werkers, vrijwilligers en andere betrokkenen bij 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. 

 

  

28 juni 2019 

 

Willem Kieboom en Chantal Beks 

Raad van Bestuur 
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1. De Wever  

 

De Wever ondersteunt cliënten in hun zelf-

redzaamheid en gaat daarbij uit van de ei-

gen kracht van de cliënt. Een bijdrage aan 

kwaliteit van leven realiseren we met pro-

fessionele, betrokken en verantwoordelijke 

medewerkers. De Wever is cliënt- en 

marktgericht door haar brede aanbod aan 

zorg, behandeling en diensten. 

 

1.1 Missie  

 

De kern van onze opdracht is het leveren 

van een bijdrage aan een zinvol bestaan 

van onze cliënten. Dit door hen te facilite-

ren met een breed en samenhangend pak-

ket van welzijn, professionele zorg, behan-

deling en wonen.  

We realiseren dit bij voorkeur dicht bij de 

cliënt, in de buurt waar hij of zij altijd ge-

woond heeft, of in nieuwe sociale omge-

vingen, of in een beschermende woonom-

geving met een sfeer die de cliënt herkent 

en als prettig ervaart. Onze cliënten en 

hun familie voelen zich welkom, veilig en 

gerespecteerd. 

 

1.2 Onze kernwaarden 

 

Begin 2018 is onze visie op basis van 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 ge-

lukkig’ 

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. Onze medewerkers hebben de vrij-

heid, eigen regie, hun werk of hun afdeling 

zo in te richten dat het leidt tot het meeste 

welzijn en geluk van onze cliënten.  

 

‘Samen vinden we een oplossing’ 

Wij laten ons niet remmen, zijn nieuwsgie-

rig en gaan barrières niet uit de weg. Wij 

onderkennen problemen en proberen die 

altijd voor te zijn en bieden altijd een op-

lossing, ook al hebben we die soms niet 

meteen voorhanden.  

 

‘We hebben een positieve houding’ 

Wij luisteren goed naar onze cliënt en 

brengen onze boodschap met een per-

spectief, van groet tot alledaagse zaken. 

Wij dagen onszelf voortdurend uit tot ver-

betering en vernieuwing waardoor onze 

zorgverlening tot betere resultaten en ho-

gere tevredenheid leidt.  

 

‘Leefwereld is leidend boven systeemwe-

reld’ 

De leefwereld van onze cliënten is leidend 

voor ons zorgproces en onze organisatie-

structuur is daaraan ondersteunend. Waar 

we kunnen zullen we de leefwereld ont-

vlechten van de systeemwereld, door het 

verminderen van bureaucratie, het stimu-

leren van ondernemerschap en faciliteren 

van innovatie. Wij zijn van mening dat wij 

meer kwaliteit leveren als wij onze tijd en 

aandacht kunnen richten op onze cliënt.  

 

1.3. Doelgroepen 

 

De doelgroep van De Wever bestaat uit 

ouderen in een kwetsbare positie met di-

verse (chronische) psychogeriatrische 

en/of somatische aandoeningen. De leef-

tijd van de zorgvragers varieert. De 

meeste van hen hebben een leeftijd tus-

sen 80 en 90 jaar, maar er zijn nog oudere 

en ook jongere zorgvragers. Tevens wor-

den de volgende bijzondere doelgroepen 

onderscheiden: jonge mensen met de-

mentie, Korsakov, Parkinson, Palliatief ter-

minale zorg, Dementie en GRZ. 
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Het merendeel van onze cliënten ontvangt 

langdurige zorg passend binnen de Wlz, 

betreffende alle vormen van zorg vari-

erend van V&V ZZP1 tot en met ZZP10. 

Binnen het organisatieonderdeel De We-

ver Thuis wordt wijkzorg geboden aan cli-

enten binnen Tilburg. Tevens bieden wij 

eerstelijns behandelingen aan. Verder bie-

den wij dagbesteding aan cliënten onder 

de vlag van de Wet maatschappelijke on-

dersteuning (Wmo). Ook zijn er cliënten 

die kortdurende zorg ontvangen (GRZ en 

ELV) onder de vlag van de Zorgverzeke-

ringswet (Zvw). Op het terrein van revali-

datie biedt De Wever zorg, zowel intramu-

raal als extramuraal.  

De Wever kent daarnaast een hospice, 

waar zorg in de laatste levensfase wordt 

geboden.  

 

1.4 Besturingsfilosofie 

 

Het uitgangspunt ‘Client in regie” gaat 

hand in hand met het uitgangspunt ‘Mede-

werker in regie’. Bij meer zelfregie ervaren 

werknemers meer erkenning, trots en 

werkgeluk. Iets wat vervolgens ten goede 

komt aan het welbevinden van onze cliënt. 

 

Cliënten worden meer op maat onder-

steund, doordat de medewerker ruimte en 

zeggenschap krijgt om de eigen expertise 

in te zetten. Dat leidt tot betere zorg en 

meer werkplezier.  

 

Deze zelfregie richten wij in via zelfstan-

dige teams. Wij kiezen daarbij nadrukkelijk 

voor een inrichting waarbij zelfstandigheid 

zich volledig richt op de zorgtaken. Ons 

uitgangspunt is dat onze teams zich volle-

dig zelfstandig op hun primaire taken zou-

den moeten kunnen richten. Voor de zorg-

teams zijn dat de taken die zich om en 

rond de cliënt bevinden. Voor de regel- en 

beheerstaken worden teams ontzorgd. Dit 

betekent dat we de domeinen die buiten 

de directe invloedssfeer van het team lig-

gen, bij de ondersteunende organisatie 

onderbrengen. 
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1.5 Locaties 
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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.  

 

Onze zorgvragers worden benaderd, ver-

zorgd en ondersteund volgens de visie 

van De Wever. In 2018 is dat vanuit het 

kwaliteitsplan en de strategiekaart vorm-

gegeven. 

 

2.1 Beleidskader 

 

Binnen onze visie staat de eigen regie van 

de cliënt centraal. Uitgangspunt van al ons 

handelen is dat wat de cliënt zelf nog kan 

of wil. Persoonsgerichte zorg en onder-

steuning vraagt om betrokkenheid en des-

kundigheid van De Wever om zorgverle-

ners te ondersteunen bij het beantwoor-

den van de cliëntvraag. Daarvoor worden 

een aantal methodieken ingezet.  

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 be-

hoeften, bezoekt een zorgcoördinator de 

cliënt. Het gesprek tijdens dit bezoek 

wordt gevoerd door middel van de metho-

diek Familiezorg en vindt zo mogelijk 

plaats bij de nieuwe cliënt thuis, voordat 

deze bij ons komt wonen.  

 

Elke cliënt heeft een zorgcoördinator 

welke aanspreekpunt/schakel is tussen de 

verschillende betrokken disciplines en 

daarnaast bewaakt en evalueert dat de 

gemaakte afspraken nog kloppen en uitge-

voerd worden. 

 

Elke cliënt heeft een persoonlijk zorgplan 

waarin alle wensen en afspraken rondom 

persoonlijke zorg en ondersteuning vast-

gelegd worden, zodat elke medewerker in 

kan spelen op de persoonlijke behoeften 

en wensen van de zorgvrager.  

2.2 Resultaten 2018 

 

Familiezorg in alle vezels 

Het doel van inzet van het model Familie-

zorg is het bevorderen van open commu-

nicatie tussen cliënten, familiezorgers en 

beroepskrachten en zo te komen tot meer 

klanttevredenheid, minder stress, minder 

ziekteverzuim en meer zorgvreugde. Be-

langrijk is dat met deze methodiek de par-

ticipatiegedachte meer inhoud kan worden 

gegeven en dat er meer regie en verant-

woordelijkheid mogelijk is voor de cliënt en 

zijn sociale omgeving. Door het gesprek te 

voeren en verwachtingen, wensen en be-

hoeftes te delen kan het samenspel tus-

sen drie gelijkwaardige relaties veel meer 

vorm krijgen. 

 

Het model Familiezorg is in alle vezels van 

De Wever vormgegeven. In 2018 is de 

kennis op locaties vergroot door het ge-

bruik van de toolbox en door training. Voor 

2019 willen wij deze methode nog meer la-

ten aansluiten op de eigen regie en willen 

wij gaan komen tot een doorontwikkeling 

van de methodiek. 

 

Clientportaal 2.0 

Het cliëntportaal is in 2017 geïntrodu-

ceerd. Op dit moment worden diverse 

functionaliteiten aangeboden via het Cli-

entportaal, waaronder inzage in zorgdos-

sier, rapportages en agenda. Omdat we 

het Cliëntportaal zien als middel om met 

de cliënt te communiceren en uiteindelijk 

de eigen regie van de cliënt te ondersteu-

nen, willen wij het cliëntportaal verder 

doorontwikkelen om de transparantie en 

zeggenschap van de cliënt te vergroten. In 

2018 is daarom onze visie op de inzet van 

het cliëntportaal geactualiseerd. In 2019 

worden de functionaliteiten van het cliënt-

portaal aangepast op deze visie.  
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Samenwerking in de keten 

In 2017 is binnen onze locatie De Haze-

laar een afdeling voor Eerstelijns Verblijf 

(ELV) geopend. Ondanks de financierings-

problemen die nog gepaard gingen met de 

introductie van dit nieuwe product, is in 

2018 het aantal bedden voor ELV behoor-

lijk uitgebreid. Het verder volwassen ma-

ken van het product ELV was voor 2018 

een belangrijke doelstelling.  

Dit kortdurende verblijf lijkt te voldoen aan 

een groeiende behoefte en is een belang-

rijk antwoord op de verhoogde druk op de 

acute spoedketen. Zowel voor het tijdig af-

buigen van acute zorgvragen vanuit en 

naar de eerstelijn, als voor een snelle 

doorstroom na een ziekenhuisopname. 

Een groot voordeel voor de cliënt is dat 

deze door een naadloze keten, de zorg op 

de juiste plek krijgt. Als het thuis even niet 

meer gaat of als het ziekenhuis niet meer 

de juiste plek is. Wij werken hierin heel 

nauw samen met de huisartsen en het 

ETZ. In 2019 gaan wij onze rol in de 

(acute) keten nog verder verstevigen, door 

onder andere ook samenwerking met de 

Huisartsenpost, Regionale Ambulance-

voorziening en Contour de Twern te opti-

maliseren.  

 

Eén zorgadviseur voor elke klant 

Vanuit ons adagium dat wij onze cliënt 

echt willen kennen, willen wij het proces 

van trajectbegeleiding aanpassen, zodat 

elke klant maar te maken heeft met één  

 

zorgadviseur, ongeacht welke zorgvraag 

er leeft. Op deze manier kan de zorgadvi-

seur nog beter meedenken en adviseren 

over welke zorg op welke plaats het beste 

bij de cliënt past. Bureau Zorgadvies heeft 

in 2018 zijn werkprocessen hierop heront-

worpen en geïmplementeerd. 

 

2.3 Reflectie en vooruitblik 2019 

 

Persoonsgerichte zorg en ondersteuning 

is misschien wel de allerbelangrijkste pijler 

van onze zorg- en dienstverlening. Het is 

van belang dat we ons handelen blijven 

toetsen op de vraag: “past dit bij wat de 

cliënt wil?” Met de waan van de dag en de 

toenemende personeelskrapte is dat een 

uitdaging.  

Het moet voor ieder van ons vanzelfspre-

kend zijn dat de cliënt of diens vertegen-

woordiger degene is die bepaalt. Dit im-

mers leidt tot een zinnige en betekenis-

volle invulling van het leven en welzijn. 

Daarom hebben wij in 2018 onze kaders 

voor zelfstandigheid herijkt. We willen na-

drukkelijk het eigenaarschap over de zorg 

bij de professionals terugleggen, omdat dit 

ten goede komt aan het levensgeluk van 

onze cliënt. Cliënten worden meer op 

maat ondersteund, doordat de medewer-

ker ruimte en zeggenschap heeft om de 

eigen expertise in te zetten. Voor alle an-

dere regeltaken moeten de zorgprofessio-

nals ontzorgd worden.  

Voor 2019 (en verder) is de reis naar zelf-

standigheid van onze teams een belang-

rijke pijler.
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3. Wonen en welzijn 

 

 

Wonen en welzijn worden vanuit het kwali-

teitskader onderscheiden op vijf thema’s: 

zingeving, zinvolle tijdsbesteding, schoon 

en verzorgd lichaam plus verzorgde kle-

ding, wooncomfort. In 2018 is dat vanuit 

het kwaliteitsplan en de strategiekaart 

vormgegeven.  

 

3.1 Beleidskader 

 

Optimaal wooncomfort draagt bij aan de 

zelfredzaamheid en de kwaliteit van leven 

van de cliënt. Als dat in de oorspronkelijke 

thuissituatie kan heeft dat de voorkeur. Cli-

enten kunnen bij ons wonen op intramu-

rale basis, of een zorgwoning huren. De 

kwaliteit van de geboden huisvesting is 

goed: altijd een eigen kamer, en naar de 

toekomst steeds vaker een appartement 

met eigen sanitair. 

 

Element in welzijn is dat cliënten zich thuis 

voelen als zij in één van onze locaties wo-

nen. Locaties hebben een divers profiel, 

een diverse leefstijl. Dat profiel wordt ex-

pliciet beschreven, zodat cliënten een 

keuze kunnen maken welke locatie/welke 

leefstijl het best bij hen past. In dit profiel 

wordt ook duidelijk welke rol de locatie 

vervult ten behoeve van het welzijn van de 

wijkbewoners. Wij hebben oog en aan-

dacht voor participatie en voor zingeving, 

aandacht voor levensvragen en levensbe-

schouwelijke aspecten.  

 

Zinvolle dagbesteding is nauw verweven 

met zingeving. De manier waarop bewo-

ners hun dag invullen levert immers een 

belangrijke bijdrage aan de zingeving van 

het leven. Naast zingeving is het van be-

lang dat de bewoners die dingen doen 

waar zij betrokkenheid bij voelen en waar-

door zij grote of kleine geluksmomenten 

ervaren.  

 

 

 

 

3.2 Resultaten 2018 
 

Wonen met comfort 

Ons streven is om cliënten zo lang moge-

lijk in de eigen woonomgeving te laten ver-

blijven. Wanneer zorg nodig is, wordt dit 

bij voorkeur geleverd bij de cliënt thuis. 

Daarom bieden wij VPT en MPT aan. In 

2018 is op vier kartrekkende locaties ge-

start met de implementatie. Vraagstukken 

en knelpunten rond de implementatie ver-

schilden per locatie, waarbij de personele 

capaciteit wel een belangrijke voorwaarde 

is gebleken. Uiteindelijk is een lichte groei 

gerealiseerd van het aantal cliënten dat 

VPT of MPT afneemt. Voor 2019 vervol-

gen wij deze koers. 

 

Mocht thuis blijven wonen niet meer mo-

gelijk zijn, dan bieden wij een thuis in één 

van onze locaties. Ons strategisch vast-

goedplan gaat uit van het ontwikkelen van 

toekomstbestendig vastgoed, met als doel 

een optimale woonsituatie welke bijdraagt 

aan de zelfredzaamheid en kwaliteit van 

leven van de cliënt. In 2018 is uitwerking 

gegeven aan dit strategisch vastgoedplan 

door het opstellen van herontwikkelings-

plannen voor een viertal projecten, waar-

van twee bestaande en twee nieuwe initia-

tieven.  

 

Ruimte voor zingeving 

Omgaan met beperkingen kan veel vragen 

met zich meebrengen. Vragen over wat 

het leven nu toe gebracht heeft, vragen 

over de toekomst, vragen op het gebied 

van zingeving en levensbeschouwing. 

Onze geestelijk verzorgers bieden profes-

sionele begeleiding, hulpverlening en advi-

sering bij zingeving en levensbeschou-

wing, volgens de beroepsstandaard. Het 

ontmoeten en het verbinden zijn daarbij 

twee belangrijke pijlers.  

  



 

10 
 

 

Omdat wij de behoefte aan contact en ver-

binding zien toenemen, is in 2018 besloten 

om geestelijke verzorging ook aan te bie-

den aan cliënten die zonder behandeling 

bij ons verblijven. Hiertoe gaan we de for-

matie geestelijke verzorging stapsgewijs 

uitbreiden.  

 

Leven in vrijheid 

Wij geloven in het positieve effect van zo-

veel mogelijk figuurlijke en praktische be-

wegingsruimte voor alle cliënten op de 

kwaliteit van leven. Dit betekent dat cliën-

ten de optimale vrijheid hebben binnen en 

buiten het pand. We hebben als uitgangs-

punt om geen fixatie toe te passen in het 

kader van Leven in vrijheid. De inzet van 

zorgtechnologie kan bijdragen aan het ver-

wezenlijken van de visie Leven in Vrijheid. 

Voordelen van het goed inzetten van do-

motica voor de cliënt/familie zijn een gro-

tere zelfstandigheid, betere zelfbeschik-

kingsmogelijkheden en het vergroten van 

de veiligheid die wordt ervaren. Daarnaast 

proberen wij ook in gedrag het begrip Le-

ven in Vrijheid toe te passen. De cliënt 

wordt beter gekend en in samenspraak 

wordt bekeken hoe op individuele basis 

vrijheid bevorderd kan worden. 

 

 

 

 

Hiertoe is het project Leven in Vrijheid ge-

start. In 2018 is binnen het project met drie 

locaties gewerkt aan de businesscases en 

is een Proof of Concept doorlopen. Begin 

2019 is de businesscase van één van de 

locaties goedgekeurd, wat gaat leiden tot 

implementatie eind 2019. De andere loca-

ties volgen daarna, na goedkeuring van de 

businesscases.  

 

3.3 Reflectie en vooruitblik 2019 

 

Wij zijn van mening dat dé cliënt niet be-

staat, en dat elke cliënt uniek is. Dat moet 

meer dan voorheen in uiting gaan komen 

in ons totale aanbod van zorg- en dienst-

verlening.  

Een belangrijke pijler is dat de dagbeste-

ding van onze cliënten veel meer gaat 

aansluiten op de dingen waarvan men blij 

wordt en er moet veel meer maatwerk mo-

gelijk worden. In 2019 gaan wij vanuit een 

vernieuwde visie op dagbesteding werken 

aan de realisatie hiervan.  

Ook binnen ons vastgoed zal meer diffe-

rentiatie geboden moeten worden en we 

willen meer rekening houden met de indi-

viduele wensen van de cliënt. In 2019 zul-

len wij een woonvisie gaan ontwikkelen, 

die hieraan ruimte biedt.  
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4. Veiligheid  

 

Veiligheid houdt niet alleen zorginhoude-

lijke veiligheid in, maar ook uit andere wet-

telijke kaders vloeien veiligheidseisen 

voort, zoals bijvoorbeeld brand-, voedsel- 

en drinkwaterveiligheid, aanwezigheid van 

ontruimingsplannen. Streven naar een op-

timale veiligheid moet een hoge prioriteit 

hebben, maar moet gezien worden in ba-

lans met andere waarden in de verpleeg-

huiszorg. 

 

4.1 Beleidskader 

Wij bieden 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, externen.  

Wij zien de uitdagingen van een grote or-

ganisatie met decentrale locaties, diversi-

teit in cliëntengroepen, gedifferentieerde 

diensten, de risico’s van het werk dat we 

doen en een kritische, steeds verande-

rende samenleving. Wij hebben hierbij 

voortdurend aandacht voor veiligheid. Vei-

ligheid is een basisvoorwaarde voor het 

bieden van zorg en begeleiding. Cliënten 

en medewerkers hebben recht op veilig-

heid. Veiligheid zit in veilig handelen en ri-

sico’s signaleren door iedereen binnen de 

organisatie. Dat vraagt heldere kaders. 

Wij voldoen aan wet- en regelgeving maar 

we realiseren ons dat dit geen veiligheid 

garandeert: honderd procent veiligheid be-

staat niet. Waar nodig doen we meer dan 

‘verplicht’ is. 

 

Veiligheid is van ons allemaal. Alle betrok-

kenen hebben hun eigen verantwoordelijk-

heid in het bieden van veilige en verant-

woorde zorg: cliënten en hun familieleden, 

vrijwilligers, zorgprofessionals, manage-

ment, 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 2018 
 

Basisveiligheid als belangrijke voor-

waarde 

De Wever heeft medio 2018 vastgesteld 

wat zij onder basisveiligheid verstaat. 

Deze kaders zijn samen met de medewer-

kers, in een werkgroep, gemaakt. De ka-

ders bevatten de verplichte landelijke ri-

sico-indicatoren waaronder medicatievei-

ligheid, decubituspreventie, gemotiveerd 

gebruik van vrijheidsbeperkende maatre-

gelen, zorg rondom levenseinde. Daar-

naast hebben wij vanuit wet- en regelge-

ving op aanvullende thema’s kaders vast-

gesteld. Deze thema’s zijn o.a. mondzorg, 

hygiëne en bedrijfshulpverlening. De indi-

catoren basisveiligheid zijn vertaald naar 

een handzame flyer met inhoudelijke on-

derlegger die in teams en op manage-

mentniveau gebruikt kan worden om de 

basisveiligheid te borgen, om verantwoor-

ding af te leggen, maar ook om te leren en 

te verbeteren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig: flyer normen Basisveiligheid 
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De verplichte landelijke risico-indicatoren 

zijn in de periode november/december 

2018 gemeten. De resultaten worden 

vanaf april 2019 in de landelijke database 

ingevoerd. Op dat moment zullen de cij-

fers ook in een dashboard voor De Wever 

verwerkt worden.  

In een voor het eerst opgeleverd kwali-

teitsvenster worden de resultaten op de in-

dicatoren basisveiligheid weergegeven. 

Voor de intramurale, kortdurende zorg en 

wijkzorg worden eigen kwaliteitsvensters 

gemaakt.  

 

 
Fig: voorbeeld Kwaliteitsvenster Wlz-zorg 

 

Bij het eerste gebruik van de indicatoren 

basisveiligheid komt naar voren dat o.a. 

de normen niet toereikend zijn voor leren 

en verbeteren. Zoals in het kwaliteitsplan 

2019 is aangegeven, wordt hier in 2019 

actie op ondernomen.  

 

Het thema veiligheid heeft op verschil-

lende manieren aandacht binnen onze or-

ganisatie. De BOPZ-commissie en MIC-

commissie analyseren en adviseren over 

het te voeren (veiligheids)beleid. Deze 

commissies brengen tevens een eigen 

jaarverslag uit. In dit verslag volgt een ver-

korte analyse van de uitkomsten en een 

nadere beschouwing. 

 

Vrijheidsbeperkende maatregelen 

Binnen onze visie is in principe geen 

plaats voor vrijheidsbeperkende maatrege-

len. Deze worden dan ook alleen toege-

past als uiterste middel. Artsen krijgen 

steeds minder vaak een vraag om inzet 

van vrijheidsbeperking, en als de vraag 

wordt gesteld heeft het zorgteam al een 

goede afweging gemaakt. Iedere Bopz-af-

deling heeft een LIV (Leven in Vrijheid) 

coach, die stelselmatig met collega’s kijkt 

naar hoe het nog beter kan.  

We registreren alle ingezette maatregelen, 

maar maken in de registratie geen onder-

scheid naar de zwaarte van de ingezette 

maatregel in de beleving van de cliënt. 

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 gedocumen-

teerd en regelmatig geëvalueerd. De visie 

op vrijheidsbeperking is vastgelegd in de 

beleidsnota Bopz.  

 

In 2018 is deelgenomen aan het onder-

zoeksproject “Passend Gebruik Antipsy-

chotica”, uitgevoerd door het Radboud 

UMC, waaruit naar voren kwam dat het 

aantal cliënten waarbij geprobeerd wordt 

om het gebruik van antipsychotica af te 

bouwen, toeneemt. Ook is bij steeds meer 

cliënten een psycholoog betrokken voor-

dat medicatie ingezet wordt. Over het anti-

psychotica gebruik gaan we in overleg met 

het lerend netwerk.  

 

In het project Leven in Vrijheid zullen we 

de komende jaren de vrijheidsbeperking 

nog verder individualiseren (geen gesloten 

afdeling, gepersonaliseerde mogelijkhe-

den om de afdeling of het gebouw uit te 

kunnen). Ook is zichtbaar dat we dwalen 

voorkomen door de inzet van extra toe-

zicht in de huiskamers. De introductie van 

de Wet zorg en dwang in 2020 moet de in-

zet van het aantal maatregelen verlagen.  

 

Deze nieuwe wet vraagt in 2019 de nodige 

voorbereidingen, omdat deze voor alle cli-

enten gaat gelden.  

 

MIC-meldingen 

Ongewild en onbedoeld kunnen er tijdens 

de zorg en bij de behandeling of bij het 
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aanbieden van diensten incidenten voor-

komen. Wij willen de gevolgen van de inci-

denten 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 om-

gaan met die incidenten en om een ade-

quate reactie op een incident richting cli-

enten(systeem). Er is een meldings-, regi-

stratie-/(rapportage)- en evaluatiesysteem 

van incidenten ingericht: het MIC-registra-

tiesysteem. Binnen elke locatie bestaan 

MIC-functionarissen die MIC-meldingen 

analyseren en bespreken met de teams. 

Op organisatieniveau is er een centrale 

MIC-commissie die elk kwartaal de Wever-

brede incidenten analyseert en rappor-

teert.  
 

In het kader van leren en verbeteren wor-

den er naar aanleiding van de prisma-ana-

lyses kwartaalrapportages voor het ma-

nagementteam en de centrale MIC-com-

missie opgesteld, om breed te leren van 

incidenten.  

 

Medicatie incidenten  

In 2018 is het aantal meldingen met 18% 

gestegen, veelal is gedrag de reden tot het 

maken van een fout. Als verbetermaatre-

gel gaan we medewerkers coachen ten 

aanzien van hun gedrag. Doel is om ma-

nagementinformatie uit NCare beschik-

baar te krijgen voor het team/MIC-functio-

narissen, om te ondersteunen in de coa-

ching.  

 

Valincidenten 

In 2018 is het aantal valincidenten gedaald 

met 7,5%. Wel is het ontstane letsel bij de 

gevallen cliënten ernstiger van aard. Als  

 

 

verbetermaatregel gaan we monitoren of 

het ingezette beleid van meer toezicht leidt 

tot een verdere daling van de valpartijen. 

Daarnaast worden Prisma-analyses per 

kwartaal geanalyseerd om te zien of er 

breder van te leren is.  

In 2019 zullen we monitoren of wijzigingen 

in het toezicht naar aanleiding van de ‘leid-

raad toezicht en permanente alertheid’ in-

vloed heeft op het aantal valincidenten. 

We willen frequente “vallers” in beeld heb-

ben en houden door in elke MIC-commis-

sie deze cliënten te bespreken en op te 

nemen in de verslagen. 

 

Onbegrepen gedrag 

Het aantal meldingen met betrekking tot 

onbegrepen gedrag is gedaald met onge-

veer 10%. Het lijkt erop dat het ingezette 

beleid ten aanzien van GRIP, tijdig inscha-

kelen van psycholoog en hanteren van 

omgangsadviezen zijn vruchten afwerpt. 

Dit moet dan ook bestendigd worden. Wij 

zullen dit volgen.  

 

Ouderenmishandeling 

In 2018 zijn alle medewerkers van De We-

ver Thuis geschoold middels een sympo-

sium meldcode in samenwerking met Vei-

lig Thuis. De meldingen in 2018 betroffen 

familie/mantelzorgers. In 2018 zijn er intra-

muraal geen signalen binnen gekomen die 

duiden op ouderenmishandeling/ont-

spoorde zorg, bij de thuiszorg zijn 11 sig-

nalen onderzocht, in drie gevallen was er 

sprake van ouderenmishandeling. 

We blijven monitoren of de scholing oude-

renmishandeling/ontspoorde zorg wordt 

opgevolgd en of het afwegingskader Meld-

code huiselijk geweld en kindermishande-

ling wordt opgenomen in de Wever docu-

menten. 

 

Ernstige incidenten en calamiteiten 

Door het analyseren van ernstige inciden-

ten willen we achterhalen 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 2018 zijn 

er 72 Prisma-analyses opgesteld naar 

aanleiding van een ernstig incident, in 

2017 waren dit er 65. Vijf ernstige inciden-

ten zijn gemeld aan de inspectie, er was 
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dus sprake van een calamiteit. De inciden-

ten zijn zorgvuldig onderzocht aan de 

hand van de Prisma-methode en de rap-

portages zijn naar de inspectie gestuurd. 

Bij twee incidenten oordeelde de inspectie 

dat er niet gemeld had hoeven worden. 

Verbeterpunten uit de analyse van het in-

cident of de calamiteit zijn opgepakt door 

het team, op de locatie dan wel organisa-

tiebreed.  

 

4.3 Reflectie en vooruitblik 2019 

 

Onze organisatie is in ontwikkeling. Wij 

delen, leren en verbeteren. We doen dit 

vanuit gezamenlijkheid met centrale aan-

sturing 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 voor-

liggen en zich dilemma’s voordoen. In de 

discussies over veiligheid dient de visie als 

toetssteen en als uitgangspunt voor de di-

aloog. 

 

In 2019 worden rondom het thema basis-

veiligheid nog enkele onderdelen uitge-

werkt, waaronder eenduidige indicatoren 

en bijbehorende normen, een eenduidige 

visie op de manier van leren en verbeteren 

rondom basisveiligheid.  

 

In 2019 wordt het elektronisch zorgdossier 

doorontwikkeld en wordt de medicatiemo-

dule verfijnd.  

De voorbereiding op de invoering van de 

Wzd per 1 januari 2020 is eveneens een 

belangrijk aandachtspunt. 
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5. Leren en werken aan kwa-

liteit 

 

 

Zorgverleners en zorgorganisaties krijgen 

vanuit het kwaliteitskader de verantwoor-

delijkheid en het vertrouwen om in de lo-

kale context van de dagelijkse praktijk sa-

men continu aan de verbetering van kwali-

teit van zorg en ondersteuning te werken. 

 

Op vele manieren wordt het leren en wer-

ken aan kwaliteit binnen de organisatie be-

werkstelligd. Er is een werkend kwaliteits-

managementsysteem. Er zijn ook tal van 

commissies die ons ondersteunen om te 

leren en verbeteren. Enkele voorbeelden 

hiervan zijn de commissie Ethiek, commis-

sie Wetenschap en Onderzoek en de 

klachtenfunctionaris. We vormen met onze 

collega-organisaties De Riethorst Stro-

menland en Thebe sinds medio 2017 een 

lerend netwerk. 

 

5.1 Beleidskader 

 

Wij gaan uit van de eigen visie op kwali-

teit, zorg en behandeling, daarbij voor de 

langdurige zorg aansluitend bij het Kwali-

teitskader Verpleeghuiszorg. Dit kwaliteits-

kader ondersteunt en prikkelt in het blijven 

waarborgen van goede ouderenzorg.  

De afbeelding geeft samengevat ons kwa-

liteitssysteem weer.  

 

De impact van het kwaliteitskader ver-

pleeghuiszorg voor de langdurige zorg 

hebben we vanaf 2017 projectmatig aan-

gepakt. Om het samen leren en verbete-

ren van meet af aan goed vorm te geven, 

zijn er werkgroepen ingesteld waarin zorg-

medewerkers en cliëntvertegenwoordigers 

deelnamen. In 2018 hebben deze werk-

groepen een aantal resultaten bereikt die 

binnen andere alinea’s van het kwaliteits-

verslag verder uitgewerkt worden. Medio 

augustus 2018 is het project afgerond en 

zijn de acties naar de lijnorganisatie ver-

taald.  

 

Voor de wijkzorg wordt aangesloten op het 

Kwaliteitskader Wijkverpleging. Verwacht 

wordt dat we daar eind 2019 aan voldoen.  

 

Wij vinden het belangrijk dat medewerkers 

zich gedurende hun gehele loopbaan blij-

ven ontwikkelen en blijven leren. Het ZIC 

(Zorg Innovatie Centrum) is een beproefde 

manier om leren en ontwikkelen te laten 

samengaan met innovaties in de zorg. 
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5.2 Resultaten 2018 

 

Erkend kwaliteitsmanagementsysteem 

Wij werken met het erkende kwaliteitsma-

nagementsysteem Prezo VV&T 2014 

(langdurige zorg, GRZ en ELV) en Cliënt-

gestuurde wijkzuster voor wijkverpleging. 

Beide keurmerken mogen gevoerd worden 

tot in 2019. In 2019 werken we aan de 

doorontwikkeling van het kwaliteitsmana-

gementsysteem.  

Daarnaast is in 2018 het hospice gecertifi-

ceerd voor het keurmerk Prezo Hospi-

cezorg én afdeling Appel voor het keur-

merk Prezo Dementie op jonge leeftijd.  

Het behalen van deze keurmerken geeft 

aan dat wij de zorg kwalitatief goed op 

orde hebben.  

 

Instrumenten binnen het kwaliteitsma-

nagementsysteem 

 

Interne audits 

In 2018 hebben er twee interne audits 

plaatsgevonden. In het voorjaar is elke lo-

catie getoetst op de Prezo Voorwaarde 1 

Kwaliteit van medewerkers. In het najaar 

heeft elke locatie een eigen thema mogen 

kiezen waarop ze geauditeerd zijn.  

De output van de audits worden op loca-

tieniveau benut om bij te sturen, vanuit het 

cyclische PDCA-denken. Daarnaast zijn er 

in de dagelijkse praktijk prestatiecoaches 

aanwezig. Dit zijn aandachtsfunctionaris-

sen die themagerichte metingen uitvoeren 

op een locatie, binnen een afdeling. Dit 

kan gaan over basisveiligheid, hygiënisch 

werken of bijvoorbeeld een check van het 

zorgleefplan. De locaties bepalen zelf de 

thema’s van de metingen. 

 
Spiegelgesprekken 

In 2018 is het instrument Spiegelgesprek-

ken actief op de kaart gezet. Bij een spie-

gelgesprek vertellen cliënten/familie, onder 

leiding van twee onafhankelijke gespreks-

leiders, over hun ervaringen met de zorg- 

en dienstverlening. Zij zitten in een kring.  

 

 

 

Het team zit in een ring erachter. Het stre-

ven is dat de cliënten / familie zich veilig 

voelen en daardoor open zijn. Het team is  

 

toehoorder en zit in de luisterstand. De cli-

enten / familie houden het team als het 

ware een spiegel voor. Na vertrek van cli-

enten / familie praat het team door over 

wat men gehoord heeft aan complimenten 

en verbeterpunten. Het team bepaalt met 

welke 2 à 3 prioriteiten men aan de slag 

gaat.  

 
In 2018 hebben vier spiegelgesprekken 

plaatsgevonden. Zowel cliënten als familie 

hebben aangegeven dit een prettige ge-

spreksvorm te vinden, waarin zij feedback 

kunnen geven en hierin ook ervaringen 

van andere cliënten / familie horen. Voor 

medewerkers is de informatie soms een 

eyeopener, soms confronterend, maar 

vaak ook stimulerend om zo direct feed-

back te krijgen. Het inspireert teams tot le-

ren en verbeteren. 

 
Medio 2018 zijn er diverse promotiemateri-

alen ontwikkeld om het spiegelgesprek bij 

al onze teams onder de aandacht te bren-

gen. Dit heeft geleid tot 20 aanvragen voor 

een spiegelgesprek in 2019.  

 

 
Fig: flyer spiegelgesprek 

 

Leren en verbeteren  

Er wordt bij ons op verschillende manieren 

aan het leren en verbeteren van de kwali 
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teit gewerkt. Hieronder worden enkele on-

derdelen beschreven, de opsomming is 

niet uitputtend.  

 
Expertteams  

In 2018 zijn de volgende expertteams sa-

mengesteld: Dementie, Parkinson, Jonge 

mensen met dementie, Geriatrische Reva-

lidatiezorg, Onbegrepen gedrag, Pallia-

tieve zorg, Wondzorg inclusief Decubitus. 

Deze expertteams bestaan uit maximaal 8 

professionals vanuit behandeling, zorg, 

welzijn en innovatie DOT. Ze zijn gestart 

met continue verbeteren van zorg / behan-

deling / begeleiding van groepen cliënten 

van genoemde thema’s.  

 
Wat doen expertteams?  

1. Oppakken van verbeterideeën in zorg, 

behandeling en begeleiding, die door 

onze medewerkers worden aangedra-

gen.  

2. Beantwoorden van vragen van mede-

werkers over de zeven groepen cliën-

ten, waarvoor specialistische kennis en 

contacten met de organisatie nodig 

zijn.  

3. Expertteams kunnen op inhoud geba-

seerde adviezen geven aan de organi-

satie. 

4. Expertteams werken vanuit hun basis, 

het zorgprogramma, dat begin 2019 is  

vastgesteld door de Raad van Bestuur. 

 

Hiermee is veel kennis binnen de organi-

satie nu gebundeld en wordt die kennis 

actief gedeeld.  

 

Lerend netwerk met Thebe en Riethorst-

Stromenland 

Momenteel wordt er binnen het lerend net-

werk op de volgende thema’s samenge-

werkt: 

 Uitwisselen van en reflecteren op el-

kaars kwaliteitsplannen en kwaliteits-

verslagen. 

 Innovatiedag oktober 2018 (Thebe en 

De Wever).  

 Samenwerking en kennisuitwisseling  

GRZ (Thebe en De Wever). 

 Participatie in universitaire kennisnet-

werken als UKON en Tranzo. 

 Samenwerking in SwitchZ. 

 

Eind oktober is er een bijeenkomst ge-

weest met de Raden van Bestuur van de 

drie organisaties. De intentie is daar uitge-

sproken om op andere terreinen intensie-

ver te gaan samenwerken. Deze worden 

in 2019 verder uitgewerkt.  

 

VVAR  

In 2018 is er door een werkgroep een ad-

viesnota opgesteld voor het oprichten van 

een VVAR (verpleegkundige en verzor-

gende adviesraad), dit vanuit het project 

rondom implementatie van het kwaliteits-

kader verpleeghuiszorg. Deze adviesraad 

zal de Raad van Bestuur adviseren over 

zorginhoud en beroepsontwikkeling. Onze 

VVAR heeft de volgende vier doelen: 

1) Stimuleren van de beroepsinhoudelijke 

ontwikkeling van verzorgenden en ver-

pleegkundigen. 

2) Vanuit invalshoek van de verpleging 

en verzorging een stem hebben in het 

korte- en langetermijnbeleid van de or-

ganisatie. 

3) Versterken van de eenheid van ver-

pleegkundigen en verzorgenden in de 

organisatie. 

4) Het optimaliseren van de bezetting 

door competente verzorgenden en ver-

pleegkundigen te behouden en aan te 

trekken naar de organisatie. 

 

Er is voor gekozen om over te gaan tot het 

aanstellen van 6 leden. De werving en se-

lectie van leden, inclusief de voorzitter, is 

gedaan door middel van een sollicitatie-

procedure.   

Begin december 2018 hebben de sollicita-

tiegesprekken plaatsgevonden, er zijn 4 

kandidaten geschikt bevonden. Deze vier 

medewerkers zijn op 22 februari 2019 

door de Raad van Bestuur geïnstalleerd. 

De werving van de overige leden wordt in 

2019 verder door de VVAR opgepakt.  

 

 

 



 

18 
 

Bespreken van ethische dilemma’s  

De langdurende zorg wordt complexer. 

O.a. nieuwe technologie, het ouder wor-

den met meerdere aandoeningen, de ver-

anderende opvattingen over beslissingen 

rond het levenseinde, brengen ethische 

keuzes met zich mee. Weten hoe je om-

gaat met lastige ethische vraagstukken 

verbetert de kwaliteit van zorg. Binnen 

onze organisatie bestaat een Commissie 

Ethiek. Deze brengt jaarlijks een eigen 

jaarverslag uit. In 2018 is binnen de com-

missie Ethiek veel aandacht uitgegaan 

naar het beoordelen van onderzoeken 

vanuit ethisch perspectief, waarin voor het 

wetenschappelijk onderzoek nauw wordt 

samengewerkt met de commissie Weten-

schap en Onderzoek.  

De Commissie Ethiek wil in 2019 verder 

gaan met bezien op welke wijze het be-

spreken van ethische dilemma´s in de 

zorgverlening dichter bij de teams ge-

bracht kan worden. En in hoeverre de 

commissie voorwaardenscheppend kan 

zijn om het gesprek te bevorderen.  

 

Wetenschap en onderzoek 

De Commissie Wetenschap en Onderzoek 

van De Wever vormt de schakel tussen De 

Wever en de onderzoeksnetwerken van 

onder andere de Universiteit van Tilburg 

(Academische Werkplaats Ouderen van 

Tranzo) en Radboudumc (Universitair 

Kennisnetwerk Ouderenzorg Nijmegen). In 

deze academische netwerken wordt actief 

geparticipeerd door onze medewerkers. 

De commissie levert input voor het onder-

zoeks- en opleidingsbeleid. De commissie 

levert een bijdrage aan de bewonerszorg, 

als het gaat om het uitvoeren van onder-

zoek, vertalen van onderzoeksresultaten 

en inbedden van nieuwe innovatieve werk-

wijzen in de praktijk.  

 

In 2018 heeft de commissie een beschrij-

ving gemaakt voor medewerkers hoe om 

te gaan met onderzoeken of onderzoeks-

vragen. Tevens is het reglement van de 

commissie aangepast. In samenspraak 

 

met de commissie is in 2018 een drietal 

bijeenkomsten ‘Samenscholing’ georgani-

seerd door het team Kwaliteit en Innovatie, 

waarbij informatieoverdracht plaatsvindt, 

vooral gericht op onze verzorgenden. De 

onderwerpen waren Mensgerichte zorg, 

De Wever Innoveert en Iedere medewer-

ker is een onderzoeker.  

Daarnaast beoordeelt de commissie aan-

vragen voor wetenschappelijk onderzoek 

en hoe dat past in onze strategie of 

beleidsvoering. In 2018 zijn 15 onder-

zoeken beoordeeld.  

 

Leren van klachten 

Uitgangspunt is dat klachten en ongenoe-

gens zoveel mogelijk door medewerkers 

zelf worden opgelost, eventueel met on-

dersteuning van collega’s en / of leidingge-

venden. Alleen als dit niet lukt, krijgt de cli-

ent het advies om de klachtenfunctionaris 

in te schakelen. 

 

De cijfers van 2018 laten wederom een 

daling zien van het aantal klachten. In 

2018 zijn in totaal 57 klachten binnen ge-

komen. Dat zijn 10 klachten minder dan in 

2017 (in 2017 16 minder dan in 2016). 

Echter in vergelijking met voorafgaande ja-

ren worden de klachten complexer van 

aard en vragen een intensievere begelei-

ding om opgelost te worden. In communi-

catie uitingen naar medewerkers op de lo-

caties 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 die-

nen af. De groeiende open houding van 

medewerkers ten opzichte van klachten 

zou een verklaring kunnen zijn voor de da-

ling van het aantal officiële klachten in 

2018. 

 

Klachten moeten snel bespreekbaar ge-

maakt worden. Responsiviteit en laag-

drempeligheid zijn belangrijk bij klachtaf-

handeling. Er wordt derhalve bij de afwik-

keling van klachten gestreefd om de klacht  
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in eerste instantie op de afdeling waar de 

klacht ontstaan is op een proactieve ma-

nier op te lossen. Als dit niet lukt of als het 

voor een van de partijen wenselijk is wordt 

er door de klachtenfunctionaris een media-

tiongesprek geïnitieerd met alle betrokke-

nen. Om de medewerkers meer handvat-

ten te geven en de medewerkers conflict-

vaardiger te maken heeft de klachtenfunc-

tionaris een workshop ontwikkeld, “Om-

gaan met Lastig Klaaggedrag”. Deze 

workshop is als pilot uitgevoerd op twee 

locaties en is positief gewaardeerd. De 

teamleiders kunnen sommige onderdelen 

uit deze workshop doorgeven aan hun 

teamleden. 

 

Continu verbeteren  

Het verminderen van de administratieve 

lasten heeft onverwijld aandacht binnen de 

organisatie. We nemen met onze locatie 

Reyshoeve deel aan de beweging Radi-

cale vernieuwing.  

 

Voor het continu verbeteren en het slim-

mer inrichten van onze processen is volop 

aandacht. Dit alles met als doel de zorg  

 

 

 

maximaal te organiseren vanuit het pri-

maire proces. Er zijn daarvoor meerdere 

methodieken in beeld, zoals LEAN, radi-

cale vernieuwing en Van Hard naar Be-

wust Werken. Teams kunnen aan de slag 

met de methodiek die het beste bij hen 

past. In 2018 hebben de betrokken advi-

seurs meer verbinding met elkaar gezocht, 

waardoor we de verbetercultuur nog beter 

kunnen verankeren. 

 

5.3 Reflectie en vooruitblik 2019 

 

Wij hechten groot belang aan leren en ver-

beteren. Waar we als organisatie nog een 

stap in kunnen zetten, is in het onderling 

delen van kennis en ervaringen, over alle 

locaties heen. We hebben in 2018 een 

aantal succesvolle ‘Samenscholing’-mid-

dagen georganiseerd, waarin organisatie-

brede onderwerpen aan de orde waren en 

waarbij medewerkers konden zien, vragen 

en leren van elkaar. Voor het jaar 2019 

richten we ons op de volgende speerpun-

ten: het intensiveren van de samenwer-

king binnen het lerend netwerk, het door-

ontwikkelen van het kwaliteitsmanage-

mentsysteem en het implementeren van 

het kwaliteitskader Wijkverpleging. 
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6. Personeelssamenstelling 
 

Zonder voldoende, bevoegd en bekwaam 

personeel kan er geen kwalitatief verant-

woorde verpleeghuiszorg worden gele-

verd. Er bestaat een positief verband tus-

sen het juiste competentieniveau van me-

dewerkers en de kwaliteit van de verpleeg-

huiszorg.  

 

6.1 Beleidskader 
 
We maken ons sterk voor het welbevinden 
van medewerkers, omdat dat bijdraagt aan 
het welbevinden van cliënten. Medewer-
kers en teams ervaren eigenaarschap 
voor wat betreft het primaire proces 
rondom de cliënt. Onze teams zijn zelf-
standig en kunnen rekenen op aandacht 
en goede back up van hun leidinggeven-
den. Medewerkers werkzaam in de onder-
steunende diensten dragen bij aan het 
welzijn van onze cliënten, door de onder-
steunende processen zodanig in te vullen 
dat ieder zorgteam zich ontzorgd voelt.  
 
Wij willen een goede mix van medewer-

kers van alle niveaus, die (samen met 

onze vrijwilligers) tijd hebben voor het wel-

bevinden van de cliënt en daarnaast zor-

gen wij voor de professionele zorg en be-

handeling. Wij maken ons sterk voor vitali-

teit van medewerkers. Medewerkers mo-

gen leren en ontwikkelen. 

 

6.2 Resultaten 2018 
 
Personeelsbestand 

Eind 2018 waren 2773 medewerkers 

(1601,6 fte) in loondienst bij De Wever.  

 

Functie Medewerkers % 

Management 91 3,0 

Dienstverlening 402 14,5 

Zorg & Wel-

zijn 

Niveau1 457 16,5 

Niveau 2 225 8,1 

Niveau 3 841 30,3 

Niveau 4 247 8,9 

Niveau 5 68 2,4 

Leerlingen 123 4,4 

Behandelaren 131 4,7 

Administratie 188 6,8 

 

In totaal 77,5% van de medewerkers ver-

vult een cliëntgebonden functie.  

 

De gemiddelde leeftijd van de medewerker 

is 44,2 jaar. In onderstaand overzicht staat 

de leeftijdsopbouw van het medewerkers-

bestand. 

 

 
 

De gemiddelde deeltijdfactor was in 2018 

0,64 (in 2017 en 2016 0,63). 

 

In 2018 hebben 1150 vrijwilligers hun bij-

drage geleverd aan de zorg voor onze cli-

enten. De omvang van deze groep is na-

genoeg stabiel de afgelopen jaren.  

 

Instroom en Uitstroom 2018  

In totaal zijn er 477 nieuwe medewerkers 

gestart in 2018. In het vierde kwartaal 

2018 zijn er 143 nieuwe medewerkers bij 

ons in dienst gekomen met een totale ar-

beidsomvang van 60,53 fte. 

 

Instroom 

 2017 2018 2018 

Q1 

2018 

Q2 

2018 

Q3 

2018 

Q4 

To-

taal 

mws 

377 485  88  105  149  143  

To-

taal 

fte 

121,6  193,73  39,6 32,3  61,3  60,53  

 

De instroom in 2018 is groter dan de voor-

gaande twee jaren. Opvallend is de groei 

van instroom van met name het aantal 

starters van buiten de sector. Daarnaast is 

er meer instroom van herintreders dan 

voorgaande jaren. 
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De uitstroom in het laatste kwartaal be-

draagt 105 medewerkers, met een ar-

beidsomvang van 47,35 fte. In totaal zijn 

er 435 medewerkers bij ons vertrokken in 

2018.  

 

Uitstroom 

 2017 2018 Q1 Q2 Q3 Q4 

Tot 

mws 

377  435  131  106  89  105  

Tot 

fte 

150,6 

 

173,3 

 

43,1 

 

44,1 

 

40,16 

 

47,35  

 

Van de medewerkers die in 2018 uit-

stroomden, had 25% direct aansluitend 

een dienstverband elders, binnen de bran-

che VVT. Ruim 20% van de vertrekkers 

had aansluitend een dienstverband buiten 

de VVT maar binnen de sector Zorg en 

Welzijn. 43% van de medewerkers die ons 

verlieten vonden aansluitend werk buiten 

Zorg en Welzijn.  

9% Van de medewerkers ging met ouder-

domspensioen. 

 

Als je de uitstroom naar leeftijd bekijkt en 

vergelijkt met de regio Midden-Brabant en 

de landelijke cijfers, valt op dat de uit-

stroom van mensen jonger dan 30 jaar in 

verhouding groter is binnen De Wever. De 

uitstroom van Wever-medewerkers in de 

leeftijdscategorie tussen 30 jaar en 50 jaar 

is wat lager in verhouding tot de regio en 

de landelijke cijfers. 

 

Bij de vergelijking van indiensttredingen 

tussen 2017 en 2018 zien we dat er in 

2018 14% minder oproepkrachten bij ons 

zijn komen werken en 13% meer mede-

werkers met een arbeidsomvang tussen 

16 en 28 uur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Instroom Uitstroom 

 2017 2018 2017 2018 

0-uren 151 123 81 123 

 0 < dvb 

< 16 uur 

98 133 128 118 

16 < dvb 

< 28 uur 

92 177 115 136 

28 < dvb 

< 36 uur 

26 33 34 41 

36 uur 10 11 0 17 

Totaal 

mws 

377 477 377 435 

Totaal 

fte 

121,6 196,6 150,6 173,3 

 

Bij de in- en uitstroom naar functiecatego-

rie ligt, zoals verwacht mag worden, de 

nadruk op functies in zorg en welzijn.  

In 2018 zie je dat er meer niveau 1 en 2 is 

ingestroomd dan is uitgestroomd.  

Ondanks dat de behoefte aan hoger-opge-

leide zorgfuncties groot is, is helaas de uit-

stroom in de niveaus 3 en 4 fors hoger 

dan de instroom. 

 

Aard van de functie Instroom Uitstroom 

Zorg & Welzijn   

Niveau 1 124  74  

Niveau 2 65  52  

Niveau 3 74  107  

Niveau 4 24  45  

Niveau 5 11  10  

Leerlingen 58  14  

Totaal 356  301  

 

Het verloop over 2018 bedraagt 12,4% 

(0,4%-punt hoger dan in 2017). Bij de be-

rekening van verloop wordt, zoals gebrui-

kelijk is, geen rekening gehouden met op-

roepkrachten en vakantiekrachten. 

 

Naast de in- en uitstroom is de doorstroom 

(binnen de organisatie) een interessant 

kengetal om naar te kijken. Vanaf 2019 

zullen doorstroomgegevens beschikbaar 

zijn op locatieniveau.  
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Verzuim 2018  

Het verzuimpercentage binnen de organi-

satie was (volgens MIS, 03012019) in het 

vierde kwartaal opnieuw hoog, gemiddeld 

8,71%. 

Het verzuim over 2018 komt daarmee op 

8,46%. De meldingsfrequentie was 1,02, 

hoger dan die van een jaar geleden. 

 

 

 
 

Vernet 

Vernet vergelijkt het verzuim van De We-

ver met die van branchegenoten op lande-

lijk niveau. Zo’n 400 zorgorganisaties met 

in totaal ca. 600.000 medewerkers zijn bij 

Vernet aangesloten. Dat is ruim 70% van 

de werknemers. Daardoor wordt er een 

breed en representatief beeld gegeven 

van de huidige stand van zaken en ontwik-

kelingen in de afzonderlijke zorgbranches. 

Vernet komt met haar berekeningen van 

het verzuim iets gunstiger uit dan de cijfers 

die wij zelf genereren. Vernet hanteert iets 

andere definities; oproepkrachten worden 

buiten beschouwing gelaten. 

Het verzuim in de branche over het jaar 

2018 is 7,12%. Ten opzichte van een jaar 

geleden is het verzuim gestegen. Wat 

daarbij het meest opvalt is dat het verzuim 

onder de jongere werknemers meer toe-

neemt dan onder de oudere. Volgens de 

Vernet-berekening is ons verzuim in 2018 

8,31%, 1,2% punt hoger dan dat van de 

branche. 

 

 

 

 

 

Onderstaande grafiek laat het verzuim in 

de zorg zien vanaf 2014. Met een percen-

tage van 6,18 in 2018 is het verzuim met 

8% gestegen ten opzichte van 2017. Dit is 

bijna een verdubbeling van de stijging in 

2017 ten opzichte van 2016, die uitkwam 

op 4,4%. 

 

 
 

De volgende grafiek is verdeeld in 4 kwa-

dranten en laat het verzuimpercentage en 

de meldingsfrequente zien over 2018. 

Organisaties in kwadrant I scoren het best 

omdat beide kengetallen lager zijn dan de 

branche. De rode stip geeft de positie van 

De Wever aan. Vorig jaar bevond De We-

ver zich in hetzelfde kwadrant. 
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De kans op langdurige uitval in de hogere 

leeftijdsklassen is groter. Het verzuim in 

de groepen 46-55 en >55 jaar ligt boven 

het gemiddelde in de branche. De leef-

tijdsgroep 26-35 jaar heeft de grootste im-

pact op de stijging van het verzuim. 

 

 
 

Een verzuimgeval wordt ingedeeld in een 

duurklasse. Deze wordt bepaald door te 

tellen vanaf de eerste verzuimdag tot en 

met de hersteldatum of de einddatum van 

de verslagperiode. Dat het verzuim hoger 

is dan de branche, kunnen we terugzien in 

twee van de vier duurklassen. Ten op-

zichte van één jaar geleden wordt in duur-

klasse 366-730 de grootste stijging van 

het verzuim gemeten en de grootste nega-

tieve verandering gemeten. 

  
 

 
 

Het verzuimpercentage was (op basis van 

Vernet) 8,31% in 2018. Dat betekent dat 

per dag gemiddeld 129,9 van de 1.563 fte 

niet inzetbaar was. 

Als het verzuim met 0,5 % punt daalt, dan 

zou 7,8 FTE extra ingezet kunnen worden 

en zou dit, volgens de Vernet-berekening, 

een besparing opleveren van € 604.000,- 

per jaar. 

 

WIA 

In 2018 zijn 8 medewerkers ingestroomd 

in de WGA en is aan 2 medewerkers een 

IVA toegekend. Van de 8 medewerkers 

die een WGA toegekend kregen, waren 6 

medewerkers op het moment van keuring 

volledig arbeidsongeschikt, maar naar het 

oordeel van het UWV niet duurzaam. Voor 

12 medewerkers oordeelde het UWV dat 

ze minder dan 35% arbeidsongeschikt wa-

ren. De instroom in WIA is niet vergelijk-

baar gestegen met de ontwikkeling van 

het verzuim. De instroom is relatief laag; 

een mooi resultaat gezien de schadelast 

die WIA-instroom met zich meebrengt.   

 

Vacatures 2018  

In het vierde kwartaal van 2018 zijn er bij 

de medewerkers arbeidsmarktcommunica-

tie 118 vacatures gemeld. Dit aantal is ex-

clusief de extra plaatsen die zijn aange-

meld vanuit de kwaliteitsgelden. 

Het aantal vacatures is een onderschatting 

van het werkelijke aantal vacatures binnen 

De Wever, omdat er soms meerdere me-

dewerkers worden gevraagd, terwijl er 

slechts één vacature wordt gesteld. 
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Er zijn vijf wervingsavonden georgani-

seerd en een wervingsbijeenkomst samen 

met UWV en de gemeente Tilburg. Al 

deze bijeenkomsten zijn druk bezocht. Tot 

nu toe hebben deze bijeenkomsten tot 71 

nieuwe indiensttredingen geleid. Er zijn 

nog 9 kandidaten waarvoor de procedure 

nu nog loopt.  

 

Het aantal cliëntgebonden vacatures was 

90 (76%) in het vierde kwartaal. Er waren 

54 (53%) vacatures in zorgfuncties op ni-

veau 3, 4 en 5. In het vierde kwartaal zijn 

82 vacatures ingevuld, waarvan ruim drie 

kwart binnen 8 weken. Binnen 4 weken is 

40% van de vacatures ingevuld. De be-

langstelling voor De Wever als werkgever 

was groot.  

 
 Vacatures Aantal solli-

citanten 

Te onderschei-

den kandida-

ten 

2018 472 3872 2591 

Q4 2018 118 905 725 

Q3 2018 117 1120 821 

Q2 2018 140 1089 854 

Q1 2018 98 778 623 

2017 388 3956 2695 

 

 

Het aantal interne sollicitaties is in het 

vierde kwartaal wat afgenomen ten op-

zichte van de vorige kwartalen. Van de 

(92) interne sollicitaties was 5% gelegen in 

een situatie die te maken heeft met re-in-

tegratie, sociaal plan of verwachte boven-

talligheid. 

 

In 2018 is eveneens 

De Wever Werkspot 

geopend, gevestigd 

in locatie Joannes 

Zwijsen. De Werk-

spot is een laag-

drempelige voorzie-

ning, waar iedereen 

tijdens de openings-

tijden kan binnenlo-

pen voor informatie 

over banen bij De 

Wever. Men hoeft geen zorgopleiding te  

 

hebben, iedereen met een warm hart voor 

ouderenzorg, als professional of vrijwilli-

ger, is van harte welkom. Samen met de 

geïnteresseerden wordt dan bekeken of er 

een vacature, leerwerkplek of stage is die 

past.  

 

Opleiden 

Opleiden is een belangrijk speerpunt. Wij 

zijn participant in de gezamenlijke aanpak 

van arbeidsproblematiek in de VVT-sector 

regio Midden-Brabant en nemen deel in 

het regionaal convenant. Daarnaast wordt 

er met andere zorgpartners actief samen-

gewerkt binnen SwitchZ (een betaald op-

leidingstraject voor zij-instromers voor ver-

zorgende of verpleegkundige niveau 4). 

 

Vrijwilligersbeleid 

Wij hebben een grote diversiteit aan cliën-

ten, met verschillende zorgvragen, met of 

zonder mantelondersteuning, met verschil-

lende behoeften aan zorg en welzijn. Om-

dat niet elke vraag meer door een formele 

zorg- en dienstverlener ingevuld kan wor-

den en er een steeds groter beroep ge-

daan wordt op het persoonlijke netwerk, 

kan de cliënt een vrijwilliger laten aanslui-

ten bij zijn netwerk. Vrijwilligers vergroten 

de mogelijkheden om individuele zorg op 

maat te bieden, doordat ze tijd en gerichte 

aandacht voor individuele bewoners heb-

ben. Er ontstaat een betere sfeer, met 

meer aandacht en gezelligheid, waardoor 

de bewoners zich beter voelen.  

 

Er zijn bij ons steeds meer vrijwilligers ac-

tief. Door de veranderde maatschappij, 

zorgverlening, cliënt én vrijwilliger hebben 

wij ons vrijwilligersbeleid passend ge-

maakt. 

Het beleid biedt beweeg- en regelruimte 

aan alle vormen van vrijwilligerswerk ten 

gunste van de individuele vrijwilliger, cliënt 

en organisatie. In 2018 is actief gestart 

met implementatie van het beleid. De to-

tale looptijd van implementatie is t/m 2020. 

Uitgangspunten van dit nieuwe beleid zijn:  
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• Uitgaan van mogelijkheden, vaardighe-

den, beschikbaarheid en motivatie van 

de vrijwilliger. 

• Creëren van mogelijkheden. Aanbod 

creëert zorgvraag. 

• Win-win situatie creëren voor vrijwilli-

ger en organisatie. 

• Additioneel op het bestaande aanbod. 

• Beweeg- en regelruimte per individuele 

vrijwilliger ten gunste van cliënt en/ of 

organisatie. 

• Gelijk aan medewerker. 

 

In 2018 heeft de focus gelegen op het 

werven van vrijwilligers, het vervaardigen 

en uitgeven van een vrijwilligersintroduc-

tieboekje, het herinrichten van het perso-

neelssysteem en het aanpassen van werk-

documenten. Het aanvragen van de VOG 

krijgt aandacht in 2019, alsook de het vei-

lig en volledig communiceren via Wever 

digitaal; dat wil zeggen dat er accounts ko-

men voor alle vrijwilligers.  

 

Vertrouwenspersonen 

In 2018 is 43 keer contact gezocht met 

een vertrouwenspersoon (2017: 46, 2016: 

48). De drempel om naar een vertrou-

wenspersoon te stappen zou lager mogen 

liggen, zodat er eerder ondersteuning ge-

boden kan worden. 

Om de kennis over de rol van de vertrou-

wenspersonen intern te verhelderen, gaan 

de vertrouwenspersonen voorlichting ge-

ven over hun rol aan medewerkers en lei-

dinggevenden. Door medewerkers te sti-

muleren tijdig een vertrouwenspersoon in 

te schakelen, kan mogelijk escalatie van 

een conflict of situatie worden voorkomen.  

 

In 2018 hebben twee vertrouwensperso-

nen een trauma-training gevolgd, zodat 

ook bij schokkende gebeurtenissen door 

de vertrouwenspersonen ondersteuning 

kan worden geboden.  

 

Normen personeelssamenstelling 

Binnen het project Kwaliteitskader ver-

pleeghuiszorg zijn de normen personeels-

samenstelling voor De Wever binnen een 

werkgroep uitgewerkt. Dit heeft geresul-

teerd in een advies over de normen aan-

dacht, aanwezigheid en toezicht. De nor-

men zijn gebaseerd op het ‘gemiddelde’ 

van Wlz-locaties. Geen enkele locatie is 

hetzelfde en de normen kunnen daarom 

niet als blauwdruk neergelegd worden. Het 

uitgangspunt is dat de visie op personeels-

samenstelling (gedachtengoed en nor-

men) richtinggevend is voor elke locatie. 

Daar waar een locatie bij de implementatie 

afwijkt van de normen, of bij prioritering in 

normen, wordt dit beargumenteerd en 

vindt samenspraak met de cliënten(raad) 

plaats.  

 

Daarnaast is er een advies over normen, 

specifieke kennis, vaardigheden/reflectie, 

leren en ontwikkelen geschreven. Beide 

adviezen zijn medio 2018 overgenomen 

door de Raad van Bestuur, na positieve 

advisering door CCR en OR.  

De afzonderlijke locaties voor langdurige 

zorg hebben hier afzonderlijke verbeter-

plannen voor gemaakt om binnen een pe-

riode van drie jaar te gaan voldoen aan de 

normen.  

 

6.3 Reflectie en vooruitblik 2019 

 

De arbeidsmarkt is de komende jaren 

onze grootste uitdaging. Alleen met het 

juiste kwalitatieve en kwantitatieve perso-

neelsbestand kunnen wij kwalitatief goede 

en verantwoorde zorg blijven leveren. Hier 

zullen wij maximale aandacht aan beste-

den. Om aan de toenemende vraag aan 

zorgmedewerkers te voldoen, zetten wij 

ons maximaal in om scholieren, leerlingen, 

starters en zij-instromers op de arbeids-

markt te laten kiezen voor de ouderen-

zorg. Medewerkers zullen in de toekomst 

langer inzetbaar moeten blijven. Er wordt 

daarom binnen het personeelsbeleid ook  

structureel meer aandacht besteed aan  

duurzame inzetbaarheid, te weten preven-

tie, de fysieke en functionele inzetbaar-

heid, en eigen verantwoordelijkheid van 

medewerkers voor een goede werk-privé 

balans. Dit geldt zowel voor oudere als 

jongere medewerkers.  
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Ook willen wij tijdig anticiperen op natuur-

lijk verloop, door te werken met het instru-

ment van strategische personeelsplan-

ning. Vermijdbaar verloop willen wij zoveel 

mogelijk voorkomen, door steeds in ge-

sprek te blijven met medewerkers over 

hun behoeften. We gaan exitinterviews in-

voeren om te leren en ons beleid te verbe-

teren. 

 

  



 

27 
 

7. Leiderschap, governance  

en management 

In dit hoofdstuk wordt de aansturing en go-

vernance van de zorgorganisatie die facili-

terend zijn voor kwaliteit, zoals het beleg-

gen van verantwoordelijkheid, besluitvor-

ming en risicomanagement, maar ook stra-

tegische, statutaire en financiële verplich-

tingen, besproken.  

 

7.1 Beleidskader 

 
Wij passen de actuele Zorgbrede Gover-

nance Code toe. In 2018 zijn de her-

nieuwde statuten vastgesteld. De verant-

woording van de organisatie als zorgonder-

neming met een bijzondere maatschappe-

lijke opdracht vindt plaats door middel van 

dit kwaliteitsjaarverslag.  

 
Uit onze missie en visie blijkt dat de cliënt 

met diens wensen en behoeften voorop 

staat en dat de geleverde zorg moet vol-

doen aan eigentijdse kwaliteitseisen.  

Wij gaan op veel verschillende manieren 

de dialoog aan met alle belanghebbenden 

die actief zijn in onze verzorgingsgebied. 

Zowel intern als extern wordt veel geïnves-

teerd in het informeren van alle betrokken 

doelgroepen en partijen. 

 

7.2 Resultaten 2018 

 
Raad van Bestuur 

De Wever kent een tweehoofdige, collegi-

ale Raad van Bestuur. Een van de bestuur-

ders heeft een verpleegkundige achter-

grond, de andere een bedrijfseconomische. 

In het Managementteam is de medische 

expertise geborgd door participatie van het 

hoofd Medische Dienst. De Raad van Be-

stuur is eindverantwoordelijk voor de toe-

passing van het kwaliteitskader en de 

Raad van Toezicht ziet hier actief en aan-

toonbaar op toe. 

 
Leiderschapsstijl en gedrag van de be-

stuurder zijn ondersteunend aan het kwali-

teitskader verpleeghuiszorg. De Raad van 

Bestuur loopt mee in het primaire proces 

op de “werkvloer” van de eigen zorgorgani-

satie, om gevoel te houden met het pri-

maire proces op de werkvloer. Ook de le-

den van de Raad van Toezicht brengen 

jaarlijks verschillende werkbezoeken aan 

locaties en diensten binnen De Wever.  

 
De Raad van Bestuur functioneert op basis 

van een door de Raad van Toezicht vast-

gesteld reglement Raad van Bestuur. De 

bezoldiging van de Raad van Bestuur is, 

binnen de daarvoor geldende wet- en re-

gelgeving, vastgesteld door de Raad van 

Toezicht. 

De Raad van Bestuur bestond in 2018 uit 

de heer W.W. Kieboom en mevrouw 

C.D.M.M. Beks (met ingang van 1 februari 

2018).  

 
Verslag van de Raad van Toezicht 

De Raad van Toezicht van De Wever telt 

zes leden en is onafhankelijk en pluriform 

samengesteld met een breed pallet aan er-

varingen en deskundigheden. De Raad is 

in 2018 zevenmaal plenair met de Raad 

van Bestuur bijeen geweest om de voort-

gang van de activiteiten te bespreken. 

Daarnaast heeft hij in meerdere bijeenkom-

sten van gedachten gewisseld over strate-

gische ontwikkelingen in de zorg en het 

hierbij passende personeels- en vastgoed-

beleid.  

 
Bovendien kent de Raad van Toezicht vier 

commissies die in meerdere bijeenkomsten 

de financiën, kwaliteit en veiligheid, wonen 

en remuneratie verder uitdiepen. De Raad 

van Toezicht confirmeert zich aan de gel-

dende governance code en kent toezichtvi-

sie, toezichtkader, toetsingskader, regle-

ment en remuneratie die hiermee in over-

eenstemming zijn. De RvT heeft zijn eigen 

functioneren op 11 februari 2019 geëvalu-

eerd. 

 
De Raad kijkt met een goed gevoel terug 

op een boeiend 2018. Bestuurlijk waren er 

de aanstelling van een nieuw lid van de 
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Raad van Bestuur en de wijziging van het 

voorzitterschap van de Raad van Toezicht.  

 
Inhoudelijk is er een aanvang gemaakt met 

het opstellen van een geheel nieuw inte-

graal strategisch plan. De toewijzing van 

extra middelen is een mooie stimulans om 

de opdracht van onze organisatie nog 

meer glans te geven, maar de invulling is 

door de krapte op de arbeidsmarkt uitda-

gend te noemen. De thuiszorgactiviteiten 

kenden even wat tegenwind, maar zijn 

door adequaat ingrijpen door het bestuur 

weer op de goede weg. De ICT is in een 

transitie en een nieuwe accountant is aan-

gesteld op basis van een tender. De gover-

nance van de Raad is volledig geactuali-

seerd. 

 
Het verlenen van goede zorg waarbij de cli-

ent centraal staat vormt de rode draad van 

ons handelen. Maar hoe ziet de zorg er 

over tien of twintig jaar uit? En hoe ver-

houdt deze zich dan tot welzijn en wonen? 

Een nieuw integraal strategisch plan moet 

richting geven aan de toekomstvisie en aan 

het dagelijks handelen van de zelfstandige 

teams binnen de organisatie. Het plan 

komt tot stand door een brede aanpak 

waarin alle relevante stakeholders zijn be-

trokken. De Raad van Toezicht verwacht in 

het voorjaar van 2019 het definitieve plan 

te kunnen bespreken. 

 
Naast de cliënt vraagt ook de medewerker 

meer aandacht. Deze vervult immers een 

essentiële en bijzondere rol in de zorgrela-

tie. Ondanks de toename van ICT, do-

motica en robotisering, vinden wij de men-

selijke factor nog steeds het belangrijkste. 

Gelukkig zijn er extra geldmiddelen geko-

men om in meer menskracht te investeren. 

Maar dit is minder makkelijk dan het lijkt, 

vanwege de krapte op de arbeidsmarkt. De 

Raad van Toezicht is verheugd dat vele uit-

eenlopende en creatieve activiteiten zijn  

 

gestart om meer personeel aan de organi-

satie te binden. Desalniettemin blijven 

werkdruk en het hiermee samenhangende 

hoge verzuim de aandacht hebben. 

 

ICT neemt in zowel het primaire als onder-

steunende proces een niet meer weg te 

denken rol in. De Wever heeft geconsta-

teerd dat zij op dit gebied een inhaalslag 

moet maken om ook in de toekomst opti-

maal gebruik te kunnen maken van de mo-

gelijkheden van ICT. Daartoe is een meer-

jarig plan opgesteld, waarbij met instem-

ming van de Raad van Toezicht onderde-

len zijn uitbesteed aan gespecialiseerde 

dienstverleners. De ICT verkeert momen-

teel in een fase van transitie. 

De veranderende vraag van de cliënt heeft 

grote impact op het benodigde vastgoed, 

nu en in de toekomst. Een belangrijk on-

derwerp is daarom het vastgoedbeleid en 

de mogelijkheden om dit te kunnen finan-

cieren. De eerste plannen zijn hiervoor ont-

vouwd. Er moeten keuzes worden gemaakt 

omdat niet alles tegelijkertijd kan. De plan-

nen lijken nog realiseerbaar, hoewel de 

toenemende druk op de bouwmarkt de 

kosten van bouw en onderhoud stevig op-

drijft. 

 
Het financiële resultaat blijft onder druk als 

gevolg van ziekteverzuim en leegstand van 

accommodatie in afbouw. De Wever kent 

gelukkig een stevige financiële basis en 

ook 2018 is met een positief resultaat afge-

sloten. 

 
Zowel de Raad van Bestuur als de Raad 

van Toezicht kende personele mutaties. De 

Raad van Toezicht heeft na acht jaar een 

nieuwe voorzitter en in de Raad van Be-

stuur is in februari 2018 de ontstane vaca-

ture opgevuld door Chantal Beks. De go-

vernance van De Wever en de Raad van 

Toezicht is volledig geactualiseerd met ge-

wijzigde statuten, reglement en klokkenlui-

derregeling. Daarnaast heeft de Raad een 

toezichtvisie, toezichtkader en toetsingska-

der vastgesteld. 

 

Centrale Cliëntenraad 

De Centrale Cliëntenraad brengt jaarlijks 

een eigen jaarverslag uit en verspreid deze 

actief binnen de organisatie en onder cliën-

ten. 

In het kader van de Wet Medezeggen-

schap Cliënten Zorginstellingen hebben wij 
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een cliëntenraad voor iedere locatie inge-

steld. De taken en bevoegdheden van ie-

dere 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 lo-

kale cliëntenraad vaardigt een vertegen-

woordiger af in de Centrale Cliëntenraad 

(CCR).  

De Centrale Cliëntenraad heeft een over-

eenkomst met de Raad van Bestuur, 

waarin de taken en bevoegdheden worden 

geregeld. De Centrale Cliëntenraad behan-

delt onderwerpen die stichting-breed zijn. 

De Centrale Cliëntenraad ontvangt secre-

tariële ondersteuning.  

 
De Centrale Cliëntenraad bracht in het ver-

slagjaar advies uit over: 

- kwaliteit Management Systeem en cer-

tificering; 

- jaarrekening en bestuursverslag 2017; 

- uitwerking normen personeelssamen-

stelling (deel 1); 

- aangepaste versie vrijwilligersbeleid; 

- begroting De Wever 2019; 

- kwaliteitsplan De Wever 2019; 

- meting klanttevredenheid; 

- benoeming klachtenfunctionaris De 

Wever. 

 
De Centrale Cliëntenraad was daarnaast in  

 

het verslagjaar betrokken bij: 

- de totstandkoming van kaderbrief en 

begroting;  

- evaluatie van project eten, drinken & 

gastvrijheid / leverancier van Hoeckel; 

- overlegstructuur met het zorgkantoor;  

- de ontwikkeling van de kaderbrief en 

strategiekaart; 

- projectgroep telefonie; 

- doorontwikkeling visie op cliëntportaal; 

- strategische koers en meerjarenbeleid 

De Wever. 

 
Ondernemingsraad 

De Ondernemingsraad brengt jaarlijks een 

eigen jaarverslag uit en verspreid deze in-

tern en publiceert deze op intranet.  

 
Onze medewerkers kunnen meeweten, 

meepraten, meedenken en meebeslissen. 

Daartoe kennen wij een 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 organi-

satie waarin het medewerkersbelang 

aantoonbaar is gediend. 

 
In het verslagjaar heeft de Ondernemings-

raad advies uitgebracht ten aanzien van 

voorgenomen besluiten aangaande:  

- invoering Planon Zelfservice; 

- raamovereenkomst Brabantschool; 

- beleidskaders vrijwilligers; 

- combinatie manager I&A en F&C in één 

functionaris en benoeming concerncon-

troller voor De Wever; 

- normen personeelssamenstelling vanuit 

kwaliteitskaders verpleeghuiszorg; 

- installeren VVAR; 

- benoeming manager Mater Misericor-

diae; 

- inzet teammanager voor De Wever 

Thuis; 

- begroting 2019; 

- programmamanager Teamontwikkeling; 

- locatiemanagement / benoeming mana-

ger Padua en De Heikant; 

- positionering dementieconsulenten; 

- servicebureau De Wever Thuis. 

 
De ondernemingsraad heeft in 2018 in-

stemming verleend aan:  

- herziening regeling klokkenluiders; 

- wijziging regeling bijzondere gebeurte-

nissen; 

- verlenging aanbrengbonus; 

- addendum met betrekking tot E-Lear-

ning bij studiekostenregeling; 

- regeling arbeidsduur. 

 
Tevens was de OR betrokken bij en heeft 

vooroverleg gehad met de vakbonden bij 

de besprekingen voor het nieuwe sociaal 

plan voor De Wever, dat in oktober 2018 is 

vastgesteld.  
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De Wever Thuis 

Om tot een succesvol opereren van De 

Wever Thuis te komen is in 2018 de positie 

van De Wever Thuis als organisatieonder-

deel van De Wever herbevestigd, met het 

bewustzijn dat het een wezenlijke andere 

structuur en systemen vraagt dan de intra-

murale zorg. Door een projectmatige on-

dersteuning op het borgen van structuur en 

systemen is de bedrijfsvoering volledig op 

orde gebracht, waardoor wij nu gestaag 

bouwen aan de verdere bestendiging en 

eventuele groei van de thuiszorg binnen de 

gemeente Tilburg. 

 
Risico’s 

De voornaamste risico’s waarmee we wor-

den geconfronteerd betreffen: 

 Krapte op de arbeidsmarkt: het grootste 

risico is het niet kunnen invullen van de 

vacatures die nodig zijn om onze doel-

stellingen te realiseren (nog versterkt 

door de aanvullende doelstellingen 

vanuit het Kwaliteitskader). 

 Ziekteverzuim: de ontwikkeling van het 

ziekteverzuimpercentage blijft een aan-

dachtspunt omdat dit percentage on-

verminderd hoog blijft. Dit kan niet los 

gezien worden van het eerste risico. 

 
Uiteraard hebben beide risico’s aandacht 

binnen de organisatie en zijn we druk bezig 

om personeel, zoals eerder aangegeven, 

te vinden, behouden, boeien en binden. 

Hiervoor zijn binnen de strategie voor 2019 

diverse speerpunten benoemd op het ge-

bied van aansturing (zowel richting meer 

zelfstandigheid voor teams als aanpassing 

van de leiderschapsstijl), zichtbaarheid in 

de arbeidsmarkt (verbetering van de be-

kendheid en het imago) en opleiden en 

ontwikkelen van onze huidige medewer-

kers. 

 
Ten aanzien van het ziekteverzuim is een 

plan opgesteld om deze, voor zover binnen 

onze macht, te laten dalen. Binnen de stra-

tegie voor 2019 is extra aandacht voor 

duurzame inzetbaarheid, in de vorm van 

aansluiting op de behoeftes van medewer-

kers in de diverse fases van het werkzame 

leven in combinatie met de thuissituatie. 

 
In het algemeen kan gesteld worden dat wij 

een conservatieve benadering hebben ten 

aanzien van risico’s en waar mogelijk zul-

len maatregelen genomen worden om de 

risico’s te mitigeren dan wel te beheersen. 

 
Leiderschap en zelfstandige teams 

Sinds 2016 staat het thema Zelfstandige 

Teams bij ons op de agenda. In 2018 heb-

ben we gekeken naar de stand van zaken: 

hoe ver zijn we, gaat het goed en naar ver-

wachting, moeten we bijsturen of bijstel-

len?  

We zagen verschillen in ontwikkeling en in 

ontwikkeltempo tussen de teams, wat op 

zich verklaarbaar is omdat gekozen is voor 

een organisch ontwikkeltraject. We consta-

teerden dat de ontwikkelingsverschillen te 

groot dreigen te worden. Met respect voor 

wat er is bereikt, hebben we besloten meer 

te gaan sturen in de ondersteuning van de 

groei naar zelfstandigheid van alle teams.  

 
Vanuit onze visie op zorg, zijn we gekomen 

tot een heldere visie op zelforganiseren. 

Wij hebben ervoor gekozen om zelfstandig-

heid volledig te richten op het overdragen  

 

van eigenaarschap met betrekking tot de 

zorgtaken.  

- Ons uitgangspunt is dat onze teams 

zich volledig zelfstandig op hun pri-

maire taken zouden moeten kunnen 

richten. Voor de zorgteams zijn dat de 

taken die zich om en rond de cliënt be-

vinden. 

- Voor de regel- en beheerstaken dienen 

teams ontzorgd te worden. Dit betekent 

dat we voor de domeinen die buiten de 

directe invloedssfeer van het team lig-

gen, het eigenaarschap overdragen 

naar de ondersteunende organisatie. 

 

De visie op zelfstandigheid leidt tot kaders 

voor de zelfstandigheid van teams. Deze 

kaders geven de speelruimte aan binnen 

de gebieden waarvan de teams zelf eige-

naar zijn en ook waarvan ze ontzorgd en 

ondersteund worden. In de plaat ‘Zelfstan-

dige teams binnen De Wever’ hebben wij 

deze speelruimte helder weergegeven. 
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Fig: plaat Zelfstandige teams binnen De Wever 

 

Wij geloven in het bevorderen van autono-

mie van onze cliënten en medewerkers en 

investeren de komende periode in de ver-

dere doorontwikkeling van het overdragen  

van eigenaarschap naar de zelfstandige 

teams. Wij gaan een programmamanager 

aanstellen om de “Reis in zelfstandigheid” 

te ondersteunen. Parallel aan de ontwikke-

ling van ons strategisch beleidsplan 2019-

2022 wordt gekeken of de huidige bestu-

ringsfilosofie en – structuur nog passend is 

om de toekomstige uitdagingen vorm te ge-

ven. Dit wordt in 2019 verder uitgewerkt. 

 
Ook hebben wij een eerste aanzet voor 

een visie op leiderschap opgesteld, die we 

in 2019 verder invulling willen geven, onder 

andere door het opzetten van een MD-tra-

ject. 

 

7.3 Reflectie en vooruitblik 2019 

 

Wij zien dat onze omgeving verandert. Ar-

beidsmarktproblematiek, vergrijzing, langer 

thuis wonen en de toename van technolo-

gie vragen om een fundamenteel andere 

kijk op de organisatie van de ouderenzorg. 

Wij willen inspelen op deze veranderingen 

om een toekomstbestendige ouderenzorg-

organisatie te blijven. In 2019 ronden wij 

ons strategisch meerjarenbeleidsplan 

2019-2022 af. In 2018 zijn wij in diverse bij-

eenkomsten met een diversiteit aan mede-

werkers aan de slag geweest. In 2019 

gaan wij onze koers toetsen bij onze ex-

terne stakeholders. Daarnaast zal de herij-

king van de besturingsfilosofie en –struc-

tuur de nodige aandacht vragen. Dat in 

nauwe relatie met het terugbrengen van ei-

genaarschap voor het primaire proces naar 

de teams en de organisatie van een opti-

male ondersteuning.  
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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 erva-

ringen te behalen met de beschikbare fi-

nanciën en middelen. Zoals het kwaliteits-

kader ook aangeeft, zijn er al vele hulp-

bronnen benoemd in de voorgaande 

hoofdstukken, waarnaar we dan ook ver-

wijzen zonder deze opnieuw hier op te ne-

men. Er zijn vele hulpbronnen binnen de 

organisatie die dienend zijn aan het pri-

maire proces. De bronnen die specifiek 

aan de orde waren in 2018 worden be-

sproken. 

 

8.1 Resultaten 2018 

 

Financiële resultaten 2018 

Het resultaat van De Wever was over 

2018 € 2,3 miljoen positief (2017: € 1,3 

miljoen positief). Met een rendement van 

1,7% op de bedrijfsvoering in 2018 is dit 

beneden de reguliere norm van 2% maar 

boven de eenmalige norm van 1% voor 

2018.  

In het algemeen kan gesteld worden dat 

de Wlz zorg afgelopen jaar beter gepres-

teerd heeft dan de begroting maar dat dit 

door lagere realisatie binnen de wijkver-

pleging en GRZ gedeeltelijk teniet wordt 

gedaan. Er zijn acties ondernomen om de 

achterblijvende financieringsvormen bij te 

sturen. 

Daarnaast zijn enkele incidentele posten 

van invloed op het resultaat zoals bijvoor-

beeld de vordering als gevolg van de mo-

gelijkheid tot vordering van de transitiever-

goedingen betaald aan langdurig zieken.  

 
 Formule Norm 2018 2017 

Solvabiliteit 

Solva-

bili-teit 

Eigen ver-

mogen / to-

taal ver-

mogen 

> 25,0% 30,3% 28,3% 

Winstgevendheid 

Rentabil-

iteit 

Nettoresul-

taat / omzet 

> 2% 1,7% 1,0% 

Rente/ aflossingscapaciteit 

DSCR EBITDA / 

(rentelasten + 

aflossingen) 

> 1,25 2,27 2,25 

Loan tot 

value 

Langlopende 

schulden / 

vaste activa 

max. 

75% 

68,0% 68,5% 

 

Eind maart 2019 is het proces van de jaar-

rekening 2018 afgerond met een goedkeu-

rende verklaring van de accountant.  

 

Dienstverlening ICT 

In 2017 is besloten de afdeling I&A te pro-

fessionaliseren, om voor de organisatie 

het maximale uit ICT te kunnen gaan ha-

len. Besloten is een deel van de ICT-

dienstverlening uit te besteden. Na een 

periode van intensieve voorbereidingen is 

in juli 2018 de transitie gestart. In deze 

transitiefase zijn diverse problemen ont-

staan, die fasegewijs zijn opgepakt en veel 

aandacht hebben gevraagd van de ICT-or-

ganisatie. In 2019 gaan we extra investe-

ren in het bevorderen van de digitale vaar-

digheden van onze medewerkers.  

 

Strategisch vastgoed 

In 2017 is de nieuwe vastgoedstrategie 

2030 ontwikkeld. Hierin is een aantal pro-

jecten benoemd, waarvoor in 2018 verken-

ningen zijn gestart. Uitgangspunt is flexibi-

liteit van bouwen, zowel in het gebruik van 

voorzieningen door diverse doelgroepen, 

als van de bekostiging van het vastgoed-

deel (intramuraal of verhuur). Tevens wor-

den plannen gemaakt voor een aantal te 

herontwikkelen locaties (De Kievitshorst, 

inclusief Hospice, en De Bijsterstede).  

Verder zal worden gewerkt aan een woon-

visie voor onze (huidige) locaties. 

 

Innoverend vermogen 

Verdere doorontwikkeling van innovatie-

management en innovatieportfolio is on-

derdeel geweest van de kaderbrief/strate-

giekaart 2018 met als titel 'Innovatie'. Inno-

vatie binnen De Wever richt zich op het  
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verbeteren van de ervaren kwaliteit van le-

ven van cliënten en het werkgeluk van de 

zelfstandige medewerkers, vertrekkend 

vanuit hun behoefte. Hierbij wordt innova-

tie echter breder getrokken: echte innova-

tieve projecten waarbij de business case 

vooraf niet bekend is, maar ook zorgpro-

jecten met een bekende business case. 

Het managen van deze laatste projecten 

komt overeen met het afgelopen jaar inge-

richte portfoliomanagement voor projecten 

met een ICT-component (bij I&A). Doel 

hierbij is ook de versnipperde budgetten 

en medewerkers samen te brengen. Er is 

een visie op innovatie in ontwikkeling en in 

2019 willen we in de vorm van een innova-

tielab het innoverend vermogen een extra 

impuls geven. Hierin trekken we samen op 

met Thebe. 

 

Samenwerking 

In 2018 hebben we een intentieverklaring 

getekend met Thebe om te komen tot een 

intensivering van de samenwerking. Deze 

overeenkomst is ingestoken vanuit de te 

realiseren extra klantwaarde. Daarmee is 

het geen doel op zich, maar wordt de sa-

menwerking tussen beide organisaties 

steeds vanuit een breed en langetermijn-

perspectief verkend. Er wordt goed sa-

mengewerkt op het gebied van verbetering 

van kwaliteit van zorg en dienstverlening 

(o.a. lerend netwerk, GRZ, wondexpertise-

centrum en ELV), op het gebied van inno-

vatie (o.a. innovatielab, zorgcirkels meld-

bank, onplanbare zorg etc.) en op het ge-

bied van zorgondersteuning en arbeids-

markt (Compassie in de Zorg, SwitchZ).  

 

Hospitality  

In 2018 is een evaluatie uitgevoerd van de 

dienstverlening van de nieuwe leverancier 

voor eten en drinken. Deze evaluatie is 

positief verlopen. In de nieuwe strategie 

hebben we wel nadrukkelijk opgenomen 

dat we een Wever-brede visie op hospita-

lity en gastvrijheid willen ontwikkelen om 

zo meer herkenbaarheid van het hospita-

lity-concept op onze locaties te realiseren.  

 

 

Telefonie en ontvangstfunctie 

In 2018 is gestart met het project Telefonie 

en receptie. In 2018 is de visie met uit-

gangspunten voor telefonie en ontvangst-

functie vastgesteld. Doelstelling is te ko-

men tot een optimalisatie van de bereik-

baarheid en de ontvangstfunctie en een 

centrale inrichting. Een goede bereikbaar-

heid is een randvoorwaarde voor een 

goede en veilige dienstverlening. In 2019 

wordt het beleid en het programma van ei-

sen opgesteld. 

 

Duurzaamheid 

Wij onderkennen het belang van duur-

zaam ondernemen. Dit blijkt onder andere 

uit de wijze van bouwen van reeds be-

staande locaties en uit de ontwikkeling van 

nieuwe locaties waarbij duurzaamheid, in 

de breedste zin van het woord, een be-

langrijk element is in de ontwerpeisen. 

Daarnaast is duurzaamheid één van de 

speerpunten in de strategische nota 2019-

2022, waardoor hieraan in de komende 

beleidsperiode veel extra aandacht wordt 

gegeven. 

 

Privacy 

25 mei 2018 is de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (AVG) van kracht 

geworden. De AVG richt zich op het 

beschermen van de informationele privacy 

van onze cliënten en medewerkers. In 

art.32 lid 1 van de AVG wordt aangegeven 

dat de verwerkersverantwoordelijke pas-

sende technische en organisatorische 

maatregelen moet treffen om een op het 

risico afgestemde beveiligingsniveau te 

waarborgen. Wij hebben daarom in 2018 

een information security officer (ISO) aan-

gesteld. Alle cliënten, medewerkers en 

vrijwilligers zijn schriftelijk geïnformeerd 

over de komst van de AVG en wat dit voor 

hen betekent. In 2019 wordt een bewust-

wordingscampagne opgezet. In 2018 zijn 

er 11 datalekmeldingen gedaan bij de 

functionaris Gegevensbescherming, waar-

van er 3 bij de Autoriteit Persoonsgege-

vens zijn gemeld. 
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8.2 Reflectie en vooruitblik 2019 
 

De aanwezigheid van de juiste randvoor-

waarden voor het bieden van kwalitatief 

goede (verpleeghuis)zorg is van belang. 

De financiële resultaten over 2018 waren  

 

 

 

 

goed en geven een solide basis. Het bor-

gen van de ICT-dienstverlening is een be-

langrijk aandachtspunt gelet op de verwe-

venheid van ICT in onze bedrijfsproces-

sen. In 2019 gaan we verder op de hierbo-

ven ingeslagen weg. 
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9. Gebruik van informatie 
 

Actief gebruik maken van alle bronnen van 

informatie heeft tot doel de inzet van men-

sen en middelen, het leveren, monitoren, 

managen, samen leren en verbeteren van 

zorg te ondersteunen, alsook het bieden 

van informatie aan cliënten en hun naas-

ten opdat zij er gebruik van kunnen ma-

ken. 

 

9.1 Resultaten 2018 

 

Cliënttevredenheid 

De Wever daagt zichzelf voortdurend uit 

tot verbetering en vernieuwing waardoor 

de zorg- en dienstverlening tot betere re-

sultaten en hogere klanttevredenheid leidt. 

Om te achterhalen of de cliënten ervaren 

dat daardoor de zorg- en dienstverlening 

verbetert, moet informatie over cliënttevre-

denheid, bewonerservaringen en basisvei-

ligheid per locatie in beeld zijn. Deze infor-

matie kan de toekomstige cliënt als keuze-

informatie gebruiken.  

 

Vanaf begin 2018 is binnen de langdurige 

zorg 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 in-

tentie is dat de output op drie niveaus be-

nut wordt: allereerst voor de cliënt zelf, 

vervolgens op team- en locatieniveau. Me-

dio 2018 is dit instrument geëvalueerd aan 

de hand van eisen voor het cliënttevreden-

heidsinstrument die het Zorginstituut heeft 

vastgesteld. Wij hebben op basis van deze 

evaluatie het instrument op kleine onder-

delen aangepast. Vanaf 1 april 2019 gaan 

alle teams binnen langdurige zorg en eer-

stelijnsverblijf met de herziene meting 

klanttevredenheid werken.  

 

De gemiddelde waardering voor De Wever 

totaal vanuit deze meting is een 8,3 (lang-

durige zorg en eerstelijnsverblijf). 

 

 

Locatie 

Gemiddeld waar-

deringscijfer 

De Wever 8,3 

De Hazelaar - langdurende zorg 8,5 

De Hazelaar - eerstelijnsverblijf 8,3 

De Kievitshorst 8,3 

De Heikant 8,1 

Reyshoeve 8,2 

Den Herdgang 8,5 

De Bijsterstede 8,4 

Padua 7,8 

Koningsvoorde 8,3 

De Vleugel 8,2 

Satijnhof 8,1 

Notre Dame 8,1 

Joannes Zwijsen 8,0 

Mater Misericordiae 8,3 

 
Binnen De Wever Thuis is er voor de wijk-

verpleging in de periode 17-25 oktober 

2018 een belteam ingeschakeld om inter-

views te houden voor plaatsing van re-

views op Zorgkaart Nederland. Er zijn 40 

interviews gehouden en geplaatst op Zorg-

kaart Nederland. Dit resulteert in een 

waarderingscijfer van 8,1 en 96% van de 

cliënten die De Wever Thuis wijkverple-

ging aanbeveelt.  

 
Daarnaast voert De Wever Thuis elk jaar 

een klanttevredenheidsonderzoek uit: ge-

trainde vrijwilligers gaan ‘op de koffie 

bij….’ cliënten van de wijkteams en MZT 

om hen te bevragen over de ervaringen 

met De Wever Thuis Wijkzorg en dit jaar 

voor het eerst het Mobiel Zorg Team. Dit 

onderzoek heeft plaatsgevonden in de-

cember 2018 – januari 2019. Deze resulta-

ten worden geanalyseerd en gedeeld met 

de wijkteams (momenteel nog geen data 

bekend). 

 
Binnen GRZ wordt een continue meting 
van klanttevredenheid door het bureau Fa-
cit gedaan. Na ontslag ontvangt elke cliënt  
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een vragenlijst. De uitkomsten worden 

halfjaarlijks geëvalueerd en er worden ac-

ties op uitgezet. De cliënten waarderen de 

dienstverlening binnen GRZ met het cijfer 

7.9.  

 

Zorgkaart Nederland 

Een andere bron van informatie is Zorg-

kaart Nederland. Vanuit het Kwaliteitska-

der Verpleeghuiszorg is het verplicht om 

gegevens beschikbaar te hebben over de 

NPS-score of de aanbevelingsvraag vanuit 

Zorgkaart Nederland. Uit de resultaten van 

Zorgkaart Nederland per 31 december 

2018 komt naar voren dat De Wever op 

deze peildatum een 8 als gemiddeld cijfer 

scoort. Daarnaast beveelt 89% van de cli-

enten De Wever aan.  

 

Locatie 

Gemiddeld waar-

deringscijfer 

% Cliënten  

dat locatie 

aanbeveelt 

De Wever 8 89% 

De Hazelaar 8,3 90% 

De Kievitshorst 7,6 80% 

De Heikant 8,1 89% 

Reyshoeve 7,6 87% 

Den Herdgang 8,2 93% 

De Bijsterstede 8,3 94% 

Padua x x 

Koningsvoorde x x 

De Vleugel x x 

Satijnhof 8,1 98% 

Notre Dame x x 

Joannes Zwijsen 7,9 84% 

Mater Misericor-

diae x x 

Damast 8,1 87% 

De Sporen x x 

Wever Thuis 8,1 96% 

Toelichting: de locaties zonder gegevens hebben niet 

het minimum van 30 waarderingen, waardoor er geen 

gegevens zichtbaar zijn. 

 

 

 

9.2 Reflectie en vooruitblik 2019 

 

Wij ondersteunen het aanbieden van de 

juiste keuze-informatie voor cliënten van 

harte. Met ingang van 2019 wordt informa-

tie met o.a. de cliënttevredenheid (NPS), 

bewonerservaringen (Zorgaart NL) en de 

basisveiligheid (indicatoren) per locatie in 

beeld gebracht. Toekomstige bewoners 

hebben in één oogopslag een indruk van 

de locatie waarvoor ze kiezen. 

 

9.3 Feedback collega-organisa-

ties 

 

Aan onze partners in het lerend netwerk is 

om feedback verzocht op het kwaliteitsver-

slag. Deze feedback wordt hierna weerge-

geven, waar nodig voorzien van onze rec-

tie. 

 

Thebe 

Mooi verslag, ook de afronding van ieder 
hoofdstukje middels een kopje ‘reflectie en 
vooruitblik’ is informatief. Bij de uitkomsten 
rond de cliënttevredenheid – die jullie op 
verschillende manieren meten- ben ik wel 
benieuwd op welke aspecten er goed ge-
scoord wordt en waar er nog verbetering 
mogelijk is. Geeft mogelijk op dit punt nog 
wat verdere diepgang.  
Reactie De Wever: de verbeterplannen 

nemen we mee in het volgende verslag. 

 

Riethorst-Stromenland 

Onze complimenten voor het jaarverslag. 
Het ziet er zeer volledig uit en ik sluit me 
aan bij Thebe (mooie opzet met reflectie 
en vooruitblik). Ik vind ook jullie hoofdstuk 
over de personeelssamenstelling er erg 
goed en degelijk uitzien.  
 
Ik ben nieuwsgierig naar de prisma analy-

ses. Jullie hebben er in 2018 72 uitge-

voerd. Worden die allemaal uitgevoerd 

volgens de Prisma methode en kost dit 

veel tijd? Wij zouden daar graag meer 

over horen. 
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10. Slotwoord  
 

Leren en verbeteren is een belangrijk 

thema binnen De Wever. We verwachten 

dat we in het kwaliteitsverslag 2019 een 

volgende stap kunnen zetten in het reflec-

teren, leren en verbeteren op de thema’s 

genoemd in dit kwaliteitsverslag: 

- Werken vanuit een vernieuwde vi-
sie op dagbesteding. 

- Ontwikkelen van een woonvisie 
waardoor meer differentiatie gebo-
den zal worden in vastgoed, reke-
ning houdend met de individuele 
wensen van de cliënt. 

- Eenduidige visie op leren en verbe-
teren rondom het thema basisvei-
ligheid. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

- Ontwikkeling elektronisch zorgdos-
sier, inclusief verfijning medicatie-
module. 

- Voorbereiding op invoering van de 
Wet Zorg en Dwang. 

- Kennisdeling met lerende netwer-
ken. 

- Doorontwikkeling van het kwali-
teitsmanagementsysteem. 

- Implementatie Kwaliteitskader 
Wijkverpleging. 

- Personeelsbeleid. 
- Strategisch meerjarenbeleidsplan 

opstellen. 
- Herijking van besturingsfilosofie en 

–structuur. 
- Borgen van ICT dienstverlening. 


