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1. Profiel zorgorganisatie

1.1 Omschrijving zorgvisie en kernwaarden 

De kracht van delen 

Iedereen heeft recht op zorg, liefde en aandacht 
Wij vinden dat ieder mens waardevol is en recht heeft op liefde, zorg en aandacht. We bieden hen hiervoor een prettige woonomgeving en cliëntgerichte 
zorg en welzijn waarbij iedereen zich welkom, gehoord en thuis voelt. Alles wat we doen draagt hier aan bij. Het gaat om mensgerichte zorg leveren en een 
prettige werkgever zijn. Een goed gevoel voor cliënt en medewerker. Betekenis hebben en geven. Optimaal welbevinden voor de cliënt is het doel. 

Onze kernwaarden: zijn, ontplooiend, vitaal en dorps. 
Zijn staat voor het leven als geheel, maar ook voor welkom zijn en er mogen zijn. Door ons te ontplooien halen we het maximale uit het leven. Met onze 

vitaliteit brengen we met elkaar leven in de brouwerij en geven we elkaar energie. En het dorpse is een metafoor voor de overzichtelijke schaal van onze 

activiteiten en locaties. Vanuit deze waarden delen we ons leven met alle mensen die op ons pad komen. 

Delen zit in ons bloed 
In wat iemand doet, zie je waar hij/zij voor staat. Wij geloven in handelen vanuit medeleven en mogelijkheden. En wij geloven in de kracht van mensen en 
hun idealen. In dromen en werken aan een goed leven naar eigen inzicht. Daarom is het belangrijk het leven te delen met anderen. 
Omzien naar de ander en delen zit in ons bloed. We delen ons leven met velen, beseffen hoezeer we dat waarderen, de afhankelijkheid van elkaar én 
hoeveel we elkaar te bieden hebben. 
We richten ons op een betekenisvol leven, waarbij we uitgaan van wat mensen nog wel kunnen. Elke dag opnieuw gaan wij uit van de kracht van mensen, 

hun mogelijkheden en hun talent en van de kracht van delen. 

Gastvrijheid, interesse en tijd 
We willen gastvrij zijn voor cliënten, hun naasten en voor medewerkers en vrijwilligers. Dit uit zich in houding, ambiance, betrokkenheid, zorgzaamheid, en 
een open en lerende organisatiecultuur. 

We helpen en ondersteunen elkaar waar mogelijk. We kijken naar elkaar om, zijn proactief, positief kritisch en geven elkaar feedback. 
We tonen belangstelling en zijn betrokken. We luisteren naar elkaar, we proberen niet in te vullen maar wel aan te voelen. Zo bedenken we samen 
oplossingen. Interesse is voor ons ook: vragen hoe vandaag de dag was. 
We geven prioriteit aan wat belangrijk is op dit moment en nemen de tijd voor een mooie ervaring of een bijzonder moment. 
Hiermee lukt het om het samen te doen en te kunnen groeien. En met heel veel plezier ons werk te doen. 
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Eigen regie cliënt 

Eigen regie van al onze cliënten is ons uitgangspunt 
Als mens wil je je leven leiden op een manier die gelukkig maakt. De keuzes hierin zijn een uitvloeisel van persoonlijke wensen, behoeften en verlangens. Ze 
zijn individueel bepaald. 
Als het leven ooit maakt dat het niet meer alleen lukt om de meest basale wensen en behoeften te verwezenlijken, dan maak je uiteindelijk de keuze om 
hulp te vragen. Wellicht bij een naaste, misschien bij een vrijwilliger of op den duur zelfs bij een professional. Ook dan wil je graag nog binnen de 
mogelijkheden het leven leiden dat het meest past bij jouw persoon. Ook als je niet meer in staat bent om alle keuzes zelf te maken. 
De hoop is dan dat mensen die jou kennen, die het meest nabij je staan, je helpen jouw wensen en behoeften te vertegenwoordigen. Dat zij jou helpen de 
eigen keuzes te maken, alsof ze door jou zelf zijn gemaakt. Dat verstaan wij onder eigen regie. 

Cliënten een waardevolle dag 
De Zorggroep wil enerzijds een geweldige woonomgeving en mensgerichte zorg en welzijn leveren en tegelijkertijd een aantrekkelijke werkgever zijn. We 
willen betekenis hebben en geven, en onze cliënten iedere dag weer een waardevolle dag bezorgen. Dat is waar we voor staan en waar we voor gaan. 

Cliënt en medewerker samen centraal 
Onze cliënten, hun mantelzorgers en onze medewerkers zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Zonder medewerkers én onze vrijwilligers geen cliënten 

en zonder cliënten geen medewerkers. De cliënt en medewerker staan samen centraal. Zij bepalen in de basis wie wij zijn als organisatie, wat onze kracht is, 

wat we doen, hoe goed we dit doen en waar we naar toe gaan. Alles draait om de balans tussen het waarom, hoe en wat. 

Eigen regie medewerker 

Eigen regie vraagt om ruimte, vaardigheden en steun 
Eigen regie van al onze cliënten is ons uitgangspunt. Dat vraagt iets van ons. Van iedere medewerker, van onze manier van organiseren en van onze 
werkwijze. Het vraagt allereerst dat we met aandacht luisteren naar onze cliënt en diens naaste. Dat we kijken naar wat er kan, dat we binnen de 
mogelijkheden creatief zijn en dat we ook helder zijn over wat niet lukt. Dat er continu een gesprek is tussen die cliënt, diens naaste en de medewerkers en 
vrijwilligers die dichtbij de cliënt staan. Het vraagt van ons om medewerkers toe te rusten met ruimte, vaardigheden en waar nodig steun. 

Zelforganisatie als middel 
Het vraagt dat teams keuzes kunnen en mogen maken die dichtbij hun cliënten liggen. Keuzes die recht doen aan de wensen en behoeften van hun cliënten. 
Keuzes die kunnen veranderen per week, per dag, per uur. Teams hebben hiervoor tijd nodig, ruimte om beslissingen te nemen, oplossingen te zoeken en 
dingen uit te proberen. Dat vraagt helderheid over waar hun mogelijkheden hiervoor liggen en waar grenzen. Binnen de mogelijkheden voelen 
medewerkers en teams zich verantwoordelijk voor hun beslissingen. Dat is de kern van zelforganisatie. Het is de meest passende manier om echt vanuit de 
eigen regie van onze cliënt te werken. Werken in zelforganiserende teams stelt de cliënt en zijn/haar omgeving centraal. Door zelforganisatie ontstaat 
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professionele ruimte en autonomie voor onze medewerkers. Zij kunnen hierdoor hun kennis, deskundigheid en eigenaarschap inzetten om ervoor te zorgen 
dat zowel zijzelf als onze bewoners en cliënten iedere dag weer een waardevolle dag beleven. 

Helder zijn over grenzen 
Er zitten grenzen aan hetgeen we kunnen realiseren met elkaar. Zelforganisatie betekent geen grenzeloze vrijheid. Helderheid over de kaders is dan ook een 

kritische succesfactor. Maar ook de ruimte ervaren om grenzen ter discussie te stellen, wanneer dit vanuit de cliënten en het team als noodzakelijk wordt 

gezien. Door deze continue dialoog te voeren in de omgeving waarin we met elkaar werken, helpen we elkaar om te komen tot verdere professionalisering 

en taakvolwassenheid. 

1.2 Omschrijving doelgroepen, aantal cliënten per doelgroep, leeftijdsverdeling 

Zorggroep Sint Maarten biedt zorg voornamelijk aan ouderen en chronisch zieken. Daarnaast bieden we ook kraamzorg aan een kleine groep cliënten. 

Wlz-zorg Intramurale zorg met en zonder behandeling op alle locaties (zie ook bijlage 1 doelgroepenbeleid) 

Modulair Pakket thuis; dit omvat zorg thuis en/of dagbesteding. Dit kan ook palliatief terminale zorg zijn. 

ZVW-zorg Wijkverpleging: toewijsbaar en niet toewijsbaar 

Geriatrische revalidatiezorg 

Eerste Lijns Verblijf (ELV) 

Kraamzorg in Twente en een klein deel van de Achterhoek 

Palliatief terminale zorg 

WMO Ondersteuning maatschappelijke deelname (OMD), dagvoorziening 

Ondersteuning zelfstandig leven (OZL), begeleiding thuis 

Respijtzorg 

Huishoudelijke ondersteuning (in Eindhoven) 

Subsidieregeling Extramurale 
behandeling 

Behandeling groep 
Behandeling individueel 
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1.3 Type zorgverlening, ZZP-verdeling, omzet per doelgroep 

Deze informatie staat in het overzicht in bijlage 1. 

1.4 Beschrijving locaties (met zorgomgeving en voornaamste besturingsfilosofie) 

Groeiende en bloeiende gemeenschappen 
We organiseren wonen, zorg en welbevinden zo dicht mogelijk bij de cliënt en brengen wensen en eigen regie van cliënt en professional samen. Wij 
doen dit vanuit vijf leefwerkgemeenschappen in Noordoost Nederland en onze locaties in Harmelen en Acht. Alles is gericht op het welzijn en 
welbevinden van cliënten, bewoners, huurders, familie en vrienden.Deze gemeenschappen komen tot bloei door zinvolle en directe relaties aan te 
gaan met de samenleving waar ze in functioneren. Zo gaan we op weg naar volledige integratie en vallen op termijn de grenzen weg tussen 
omgeving en gemeenschap, het moment waarop we werkelijk één netwerk met onze omgeving vormen. 

We geven invulling aan deze leefwerkgemeenschappen op basis van de volgende principes: 

 Iedereen is bijzonder

 We maken waar wat we zeggen

 We hebben elkaar nodig om betekenisvol te zijn

 Wie het weet mag het zeggen (en als je het niet weet, mag je het ook zeggen)

Vanuit wat goed gaat gaan we ons het komende jaar verder ontwikkelen. 

Hiermee krijgen de gemeenschappen hun verdere vorm en gaan we als één Zorggroep Sint Maarten acteren en ons positioneren. Zodat er nog meer 
gaat groeien en bloeien binnen de leefwerkgemeenschappen. 

All-in concept 
Binnen de gemeenschap bieden we all-in concepten aan voor 
ouderen met hun eigen behoeften, waar iedereen welkom is en 
prettig kan wonen en leven. 
Ons aanbod van wonen, welzijn en verhuur stemmen we daarbij 
nauwgezet af op de markt. Met integrale huisvesting in bloeiende 
gemeenschappen bieden we onze huidige en toekomstige cliënten 
een fijne plek om samen te wonen. 
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1.5 Ligging van de locaties 

Zorggroep Sint Maarten bestaat uit 5 leefwerkgemeenschappen en 
2 op zich staande locaties welke in onderstaand overzicht zijn weergegeven. 
Voor de ligging van de gemeenschappen/locaties zie bijlage 2. 

Leefwerkgemeenschap Dinkelland/ Tubbergen 

Eeshof Tubbergen 

Franciscus Ootmarsum 

Gerardus Majella Denekamp 

Gravenstate Denekamp 

Sint Jozef Weerselo 

Leefwerkgemeenschap Friesland 
Mariënbosch Heerenveen 

Sint Theresia Joure 

Leefwerkgemeenschap Gelderland 
Gudula Lochem 

Polbeek Zutphen 

Leefwerkgemeenschap Losser 
Oldenhove Losser 

Maartens-Stede Losser 

Tiekerhook Overdinkel 

Leefwerkgemeenschap Oldenzaal 

Locaties 
Antonius Acht, Eindhoven 

Gaza Harmelen 

Gereia Oldenzaal 

Molenkamp Oldenzaal 

Zonnestraal Oldenzaal 
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2. Profiel personeelsbestand/personeelssamenstelling
2.1. Aantal zorgverleners en vrijwilligers bij Zorggroep Sint Maarten

Per peildatum 7 december 2017 is onze personeelssamenstelling als volgt:

Kerngegevens per 7- 12- 2017 

Totaal aantal medewerkers (excl. Stagiaires, leerlingen en vakantiekrachten) 2550 

Aantal FTE 1274 

Aantal vrijwilligers 1975 

Percentage ziekteverzuim tot en met 7 december 2017 5,85% 

Samenstelling contracten 96% parttime 4% fulltime 

Duur contracten 75% vast 25% bepaalde tijd 

Leeftijdsopbouw < 25 jaar 17% 
25 34 jaar 13% 

35-44 jaar 16% 

45-54 jaar 30% 

> 55 jaar 24% 

Toelichting 

Zorggroep Sint Maarten richt zich voorbij de zorg op een betekenisvol leven, waarbij we uitgaan van wat mensen nog wel kunnen. Elke dag gaan we uit van 

de kracht van mensen, hun mogelijkheden en hun talent. En van de kracht van delen. 

Dit geldt ook voor onze medewerkers die volop de ruimte krijgen hun talenten en kwaliteiten te delen en verder te ontwikkelen. We willen een organisatie 

zijn waar mensen zich mee verbonden voelen. Het hoge percentage vaste contracten toont aan dat we mensen goed aan ons weten te binden. Tegelijkertijd 

is het een gegeven dat het overgrote deel van onze medewerkers parttime werkt en dat bijna 60 procent van onze medewerkers 45 jaar en ouder is. 

Middels strategische personeelsplanning en interne opleidingen willen we de komende jaren meer balans aanbrengen in onze personele formatie qua 
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leeftijd. Daarnaast vinden we het belangrijk dat onze cliënten/bewoners zo veel mogelijk dezelfde gezichten te zien krijgen. In dit licht streven we er naar 

om meer (bijna) fulltime functies in te vullen; een wens die aansluit bij de roep van veel jongere werknemers om grotere contracten. 

De afgelopen tijd heeft de Zorggroep veel geïnvesteerd in het terugdringen van het ziekteverzuim. Dit heeft inmiddels geresulteerd in een percentage dat 

beduidend lager ligt dan het branche gemiddelde van 7,3%. 

2.2. Verdeling verzorgende en verpleegkundige functies binnen Zorggroep Sint Maarten 

Verdeling verzorgende/verpleegkundige functies 2% verzorgend niveau 1 

14% verzorgend niveau 2 

68% verzorgend niveau 3 

12% verpleegkundig niveau 4 
4% verpleegkundig niveau 5 

Expertise binnen Zorggroep Sint Maarten Aantal medewerkers 

Eerste geneeskundige 1 

Specialist ouderengeneeskunde 6 

Bewegingsagoog 2 
Diëtist 5 

Ergotherapeut 14 

Fysiotherapeut 23 

Geriatrisch fysiotherapeut 2 

Psycholoog 6 

Hygienist 2 

Logopedist 4 

Maatschappelijk werk 11 

Begeleiders welzijn 150 (inclusief dagbesteding) 

Muziektherapeut 1 

Physician assistant 1 

Verzorgend 1-2-3 1111 

Verpleegkundig 4-5 211 (inclusief verpleegkundigen van het MTH-team) 
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2.3. Aantallen leerlingen en stagiaires 

Opleiding 

Interne opleiding tot: Aantal medewerkers 
Verzorgende IG 23 

Verpleegkundige niveau 4 39 

Verpleegkundige niveau 5 9 

BIG scholing 1000 per jaar via jaarlijkse opleidingscyclus 

Stage 

Functie stagiaire Aantal stagiaires in dienst 

Zorghulp niveau 1 4 

Helpende niveau 2 5 

Verzorgende IG/Medewerker maatschappelijke zorg niveau 3 60 

MBO-verpleegkundige niveau 4 36 

HBO-verpleegkundige niveau 5 12 

Toelichting 

Onze missie gaat verder dan zorg alleen. Bewoners, cliënten, familie en vrienden, onze medewerkers en vrijwilligers maken deel uit van "onze" 

gemeenschap. Een gemeenschap waarin iedereen welkom is, aandacht krijgt en zich uniek voelt. We streven er daarom naar het hoogste niveau van 

gastvrijheid te behalen. Tegelijkertijd vraagt de alsmaar complexer wordende zorgvraag eveneens om een impuls op opleidingsgebied. Hiertoe hebben we 

een Leer Management Systeem (LMS) opgezet waarin iedere zorgprofessional jaarlijks een individueel opleidingsaanbod krijgt met verplichte en gewenste 

scholing. 
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2.4. In- door- en uitstroomcijfers 

Verloop 

2017 

Instroom 
Medewerkers 471 
Fte 156 

Oproep 26% 

Parttime 71% 
Fulltime 3% 

Uitstroom 
Medewerkers 416 
Fte 131 

Oproep 20% 

Parttime 78% 
Fulltime 2% 

Verlooppercentages 
Medewerkers in dienst 20% 
Medewerkers uit dienst 17% 

2.5. Ratio personele kosten versus opbrengsten 
De werkelijke personeelskosten 2016 uitgedrukt in een percentage van de totale opbrengsten 2016 bedraagt 66,3%. 
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3. Huidige situatie, waardering door bestuur en interne stakeholders

1. Persoonsgerichte zorg en ondersteuning

1.1 De vier onderscheiden thema’s (compassie, uniek zijn, autonomie en zorgdoelen) zijn voor zorgverleners richtinggevend bij 
kwaliteitsverbetering op het terrein van persoonsgerichte zorg en ondersteuning 

De genoemde thema’s sluiten aan bij onze visie, de kernwaarden van Deel je Leven en de verdere doorontwikkeling van cliëntgericht werken, de 
bevordering van de professionaliteit van medewerkers en de facilitering hiervan onder andere door middel van zelforganisatie. Door deelname 
aan een wetenschappelijke studie “Nursing home as a community” zijn alle medewerkers getraind om naar welbevinden te kijken en wel op de 
aspecten autonomie, verbondenheid en competentie. Persoonsgerichte zorg is geborgd in de werkprocessen en in professioneel gedrag. 
Tweede helft 2017 is over welbevinden een cliëntuitvraag uitgevoerd. De resultaten zullen worden meegenomen in het kwaliteitsplan voor 
2018. 
Tijdens de auditronde van november 2017 is geaudit op het centraal stellen van de wens van de cliënt in het zorgleefplan. De aandachtspunten 
die hieruit naar voren komen zullen meegenomen worden in het kwaliteitsplan. 

1.2 Elke verpleeghuisorganisatie dient aantoonbaar invulling te geven aan deze thema’s en dit zichtbaar te maken in kwaliteitsplan en –verslag. 

Scholing m.b.t. Competent in aangaan persoonsgerichte relatie (dialoog, autonomie, compassie) is zorggroepbreed gerealiseerd via: 

- het goede gesprek,

- welbevinden en betrokkenheid,

- belevingsgerichte zorg

- scholing vrijwilligers

- trainingen weerbaarheid

- onbegrepen gedrag bij dementie

1.3 De voorgestelde uitwerkingen per onderscheiden thema’s zijn handreikingen voor de instrumenten voor verbetering, 
het voeren van gesprekken en het ontwikkelen van competenties. Zorgorganisaties zijn vrij om deze thema’s naar eigen inzicht aan te vullen. 

Zie 1.1 

1.4 Vanaf 1-7-2017 beschikt iedere cliënt binnen 24 uur over een voorlopig zorgleefplan (met in ieder geval zaken zoals medicatie, dieet, primaire 
hulpvraag, een eerste contactpersoon en afspraken over handelen bij calamiteiten), dat uiterlijk zes weken na opname (of zoveel eerder als 
mogelijk) volledig en (tot bijstelling aan de orde is) definitief wordt 

Hier wordt aan voldaan, dit is getoetst tijdens de interne audit. Het zorgleefplan is desgewenst via het cliëntportaal voor de cliënt beschikbaar. 

1.5 Vanaf 1-7-2017 is de verantwoordelijkheid voor het opstellen van een zorgleefplan belegd bij een verzorgende van tenminste niveau 3 (IG), 
of bij een andere zorgverlener van tenminste niveau 3. Bij voorkeur is dit de contactverzorgende dan wel de eerst verantwoordelijk verzorgende 
of verpleegkundige. 

Hier wordt aan voldaan. Dit is geborgd door de toegekende autorisaties binnen het Elektronisch Cliëntdossier. 



Pagina 13 van 23

2. Wonen en welzijn

2.1 Vijf thema’s (zingeving, zinvolle dagbesteding, schoon en verzorgd lichaam plus verzorgde kleding, familieparticipatie & inzet vrijwilligers en 
wooncomfort) zijn leidend bij kwaliteitsverbetering op het terrein van wonen en welzijn. 

Naast het dagelijkse (groepsgewijze en individuele) gedifferentieerde activiteitenaanbod krijgen deze thema’s ook aandacht o.a. door de 
volgende scholingen: “het goede gesprek” –hierin ook aandacht voor mantelzorg-, Maarten Life met mooie (levens)verhalen, dierbare 
herinneringen, Mantelzorg naar Mantelkracht, Familiezorgtraining met trainers in Sint Theresia, projectgroepen Community/Vrijwilligers, 
Werkgroepen levensbeschouwing en “gezond bewegen” 

De Waardigheid en Trots gelden zijn in overleg met de lokale cliëntenraden besteed. 
Een zorggroepbrede projectgroep werkt het thema Gastvrijheid uit en schoolt gastvrijheid-ambassadeurs. In 2017 zijn 3 inspiratiesessies 
Gastvrijheid georganiseerd. 

2.2 Elke verpleeghuisorganisatie dient aantoonbaar invulling te geven aan deze thema’s en zichtbaar te maken in kwaliteitsplan en kwaliteitsverslag 

De aandacht hiervoor is op elke locatie maar zal in het komende jaar meer worden gestructureerd. Vervolg en plannen worden beschreven in 
hoofdstuk 4. 
Op dit moment hebben we ongeveer 1975 vrijwilligers. Zij brengen de maatschappij binnen, zijn voor clienten een aanvulling op hun sociale 
netwerk en ze zorgen ervoor dat we welzijnsactiviteiten met en voor onze cliënten kunnen realiseren. 

2.3 Het aanpassen van de woonomgeving aan de wensen en mogelijkheden van de verschillende doelgroepen van verpleeghuiszorg verdient 
specifieke aandacht. 

Door de nieuwe organisatiestructuur is aandacht voor wonen geborgd. Onze visie geeft aan dat Zorggroep Sint Maarten “voorbij de zorg” kijkt. 
De focus ligt op welbevinden van cliënten. 
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3. Veiligheid

3.1 Vier thema’s van basisveiligheid (medicatieveiligheid, decubituspreventie, gemotiveerd gebruik van vrijheid beperkende maatregelen en 
preventie acute ziekenhuisopname) zijn vanaf 2017 een belangrijk onderdeel van het leren en verbeteren in zorgorganisaties, onder andere door 
indicatoren op basis van deze vier thema’s op te nemen in het kwaliteitsverslag. 

Scholing “het nieuwe melden” en “Prisma Light” is afgelopen jaar ingezet. Wij willen het proces door ontwikkelen met betrekking tot de 
(digitale) ondersteuning bij de verwerking van de registraties. De indicator “Preventie van acute ziekenhuisopname” is inmiddels gewijzigd in de 
concept indicator “Advanced Care Planning”, nl. het percentage cliënten in de zorgorganisatie waarbij beleidsafspraken zijn vastgelegd in het 
zorgdossier . 
We gaan daarin de ontwikkelingen uit het veld volgen en intern digitaal ondersteunen. 
Voor medicatieveiligheid, decubitus en gemotiveerd gebruik van Middelen en Maatregelen zijn er werkprocessen, protocollen, commissies, 
verantwoordelijk functionarissen controle borging en multidisciplinaire afspraken. 
Veiligheid is een randvoorwaarde voor comfortabel wonen en bieden van zorg-, en dienstverlening en behandeling in een woonomgeving. De 
inrichting van de bedrijfshulpverlening is gegarandeerd evenals de uitvoering van de crisisorganisatie. 

3.2 Indicatoren over de basisveiligheid worden uiterlijk 1 juli volgend op het betreffende verslagjaar aangeleverd bij de Openbare Database van het 
Zorginstituut door een daartoe ingerichte organisatie die voldoet aan de aanleverspecificaties van het Zorginstituut 

Is in 2017 aan voldaan. In 2018 komen de nieuwe indicatoren basisveiligheid landelijk beschikbaar. 

3.3 Elke verpleeghuisorganisatie heeft een incidentencommissie of maakt gebruik van een lokale of regionale incidentencommissie 

Door de veranderde organisatiestructuur is de rol van de bestaande incidentencommissies gewijzigd. Het proces zelf en de 
verantwoordelijkheden hierin worden herschreven passend bij de visie van de organisatie en zal voor advies worden voorgelegd aan de CCR. Het 
vergroten van het veiligheidsbewustzijn van medewerkers en het voorkomen van vermijdbare incidenten wordt dan beter geborgd. 
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4. Leren en verbeteren van kwaliteit

4.1 Elke verpleeghuisorganisatie heeft in de loop van 2017 een kwaliteitsplan opgesteld volgens de in dit hoofdstuk geschetste werkwijze. 

Door de transitie binnen de Zorggroep heeft het opstellen van dit kwaliteitsplan vertraging opgelopen. Aan de aandachtspunten uit het 
kwaliteitskader t.b.v. de kwaliteit van zorg voor cliënten is wel gewerkt. 
Onder voorbehoud: 
Het concept plan onder voorbehoud van verzwaard advies van de centrale cliëntenraad is in 2017 gereed. De centrale cliëntenraad heeft input 
voor dit plan gegeven en ingestemd met dit proces 

4.2 Elke verpleeghuisorganisatie verzorgt vanaf het rapportagejaar 2017 de interne én externe verantwoording via één kwaliteitsverslag. Dit 
document verschijnt jaarlijks voor 1 juli volgend op het rapportagejaar en wordt gepubliceerd op de website van de organisatie. 

Dit werd altijd al nagestreefd en zal komend jaar daadwerkelijk één kwaliteitsverslag zijn. 

4.3 Elke verpleeghuisorganisatie dient tevens het webadres van het kwaliteitsverslag, uiterlijk 1 juli volgend op het betreffende verslagjaar, aan te 
leveren aan de Openbare Database van Zorginstituut Nederland. 

Wordt geagendeerd voor 2018 en verdere jaren. 

4.4 Elke verpleeghuisorganisatie past jaarlijks het kwaliteitsplan aan op basis van het kwaliteitsverslag. Het aangepaste kwaliteitsplan verschijnt 
uiterlijk 31 december. 

Het bespreken van het kwaliteitsplan wordt opgenomen in de beleidskalender waardoor de PDCA via een vast overlegplatform is gewaarborgd. 

4.5 Elke verpleeghuisorganisatie maakt uiterlijk 1-7-2017 deel uit van een lerend netwerk met tenminste twee andere collega zorgorganisaties. 

Er zijn verschillende voorbeelden te noemen waar wij samen met andere organisaties een soort van lerend netwerk vormen. Voorbeelden zijn: 
“Twents Netwerk Palliatieve Zorg: snuffelstages v.a. 2017”, “Kwaliteitsnetwerk Actiz”, “InterZorgOuderen”, “Zorg-en welzijn café Oldenzaal”, 
”CVA keten-kennisuitwisseling”, “Sint Maarten Academie die haar scholingen openstelt voor andere organisaties”, “Inspiratieweken Oldenzaal 
sept 2016”. 
We werken binnen 5 gemeenschappen bestaande uit meerdere locaties die gevestigd zijn in Twente, Gelderland en Friesland en daarnaast 
locaties in Harmelen en Eindhoven. Deze locaties zijn in 2017 intensiever gaan samenwerken, om met elkaar en van elkaar te leren om zo een 
kwalitatief gelijkwaardige basiszorg te realiseren op alle locaties. Dit jaar leren we vooral intern van elkaar en in hoofdstuk 4 beschrijven we hoe 
we hiermee vanaf 2018 verder gaan. Er zijn al een aantal contacten gelegd. 

4.6 In elke verpleeghuisorganisatie vindt een vijfjaarlijkse (multidisciplinaire) kwaliteitsvisitatie plaats door de relevante beroepsorganisatie. 

Op dit moment wordt de vakgroep ouderengeneeskunde vijfjaarlijks door Verenso gevisiteerd. Dit is een kwaliteitseis voor de specialisten 
ouderengeneeskunde om zich te herregistreren. De laatste visitatie was in oktober 2014. Voor paramedici en psychologen geldt deze eis niet. 

4.7 Elke verpleeghuisorganisatie beschikt voor 1-1-18 over een kwaliteitsmanagementsysteem. 

Zorggroep Sint Maarten is conform ISO 9001-2008 gecertificeerd op basis van een eigen kwaliteitsmanagementsysteem. In 2017 is de basis 
gelegd voor een vernieuwd KMS, passend bij de nieuwe organisatievorm en bij de ISO norm 9001:2015. Hierbij is de “Essentie bereiken” het 
uitgangspunt. 
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5. Leiderschap, governance en management

5.1 Elke Raad van Toezicht borgt professionele inbreng in het aansturen van de organisatie door opname van een specialist ouderengeneeskunde, 
verpleegkundige of psychosociaal zorgverlener als lid van de Raad van Bestuur. Zolang dit (nog) niet is gerealiseerd dient er structureel overleg 
te zijn tussen de Raad van Bestuur met vertegenwoordigers van de genoemde beroepsgroepen. 

De drie genoemde beroepsgroepen zijn binnen onze Raad van Bestuur niet vertegenwoordigd. De Raad van Bestuur heeft minimaal 2-wekelijks 
overleg met de procesmanagers (waarvan een manager eerste geneeskundige is), deze hebben een (para)medische en verpleegkundige 
achtergrond. Daarnaast worden de werkoverleggen met de specialisten ouderengeneeskunde en de centraal coördinerende verpleegkundigen 
periodiek bijgewoond. 
Er is gestart met oriëntatie op de wenselijkheid van een Professionele Advies Raad (PAR). Dit traject zal doorlopen worden in 2018. 

5.2 De leden van de Raad van Bestuur lopen op gezette tijden mee binnen het primaire proces van de eigen zorgorganisatie, zodat zij gevoel houden 
met het primaire proces op de werkvloer. 

Wordt aan voldaan, tenminste een lid van de Raad van Bestuur loopt structureel eens per 2 weken mee binnen ons primaire proces. Daarnaast 
wonen zij periodiek team overleggen bij, waaronder die van de vakgroep specialisten ouderengeneeskunde en centraal coördinerende 
verpleegkundigen in Twente. 

5.3 Elke Raad van Bestuur van een zorgorganisatie voor verpleeghuiszorg werkt volgens de geldende versie van de Zorgbrede Governance Code. 

Wij werken conform de Zorgbrede Governance Code. Afspraken over werkwijze van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur zijn formeel 
vastgelegd. Dit hebben we gedaan in een reglement van de Raad van Toezicht (inclusief rooster van aftreden en een profielschets), reglementen 
voor de commissies van de Raad van Toezicht en een reglement van het Bestuur. In zowel statuten als reglementen vinden in 2018 nog een 
aantal aanscherpingen plaats op grond van kleine gesignaleerde hiaten. Zie ook 5.4. 

5.4 De leiderschapsstijl en gedrag van de Raad van Bestuur is ondersteunend aan dit kwaliteitskader verpleeghuiszorg. De Raad van Bestuur is 
eindverantwoordelijk voor de toepassing ervan en de Raad van Toezicht ziet hier actief en aantoonbaar op toe. 

Hier wordt aan voldaan. Binnen de RvT is een commissie Kwaliteit en Veiligheid ingesteld die werkt volgens het reglement opgesteld door de 
RvT. 
De algemene taak van de commissie Kwaliteit & Veiligheid is het voorbereiden van de besluitvorming van de Raad van Toezicht op het specifieke 
werkterrein van de kwaliteit en veiligheid van de geleverde zorg in de organisatie. De commissie Kwaliteit & Veiligheid richt zich op de kwaliteit 
van de geleverde (para-) medische zorg, de verpleegkundige en verzorgende zorg en de zorg van de facilitaire diensten. De Raad van Toezicht 
draagt in zijn geheel de verantwoordelijkheid van het toezicht op kwaliteit en veiligheid van zorg en organisatie. 
Daarnaast werkt een onafhankelijke interne Governance, Risk Compliance (GRC)commissie met als een van haar doelen het beheersen van de 
naleving van wet- en regelgeving en de signalering en advisering met betrekking tot nieuwe ontwikkelingen. Essentieel in de visie van de GRC- 
commissie is dat governance in functie staat van het uiteindelijke doel: het optimaliseren van zorg voor cliënten. 

5.5 De Raad van Bestuur stimuleert in het licht van kwaliteitsverbetering van verpleeghuiszorg de oprichting van een Verpleegkundige/verzorgende 
Adviesraad (VAR) dan wel een Professionele Adviesraad (PAR) in zijn/haar organisatie, of door andere vormen waaronder digitale platforms. 

Er is gestart met oriëntatie op de wenselijkheid van een Professionele Advies Raad (PAR). Dit traject wordt in 2018 voortgezet. 

http://www.zorggroepsintmaarten.nl/wie-zijn-wij/governance/Documents/2016%2003%2029%20-%206.%20Reglement%20Raad%20van%20Toezicht.pdf
http://www.zorggroepsintmaarten.nl/wie-zijn-wij/governance/Documents/2016%2003%2029%20-%207.%20Reglement%20van%20het%20Bestuur.pdf
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6. Personeelssamenstelling

6.1 Elke verpleeghuisorganisatie moet voor zijn personeelssamenstelling gebruik maken van de tijdelijke normen die beschreven zijn in paragraaf 
6.3, totdat de sector landelijke context-gebonden normen heeft ontwikkeld voor voldoende en vakbekwaam personeel. 

Aandacht, aanwezigheid en toezicht is voldoende aantoonbaar geborgd. 
Individuele kennis, vaardigheden is geborgd via het Leermanagementsysteem en de registratie V&V 
Reflectie, leren en ontwikkelen zit verweven in de scholingen van de Sint Maarten Academie, problemen en aanpak zijn vastgelegd in notulen 
van de team overleggen. 

6.2 De personeelssamenstelling in al haar dimensies is onderdeel van het kwaliteitsplan en wordt geëvalueerd in het jaarlijkse kwaliteitsverslag. 
Vooruitlopend hierop publiceert elke zorgorganisatie de gegevens van 2017 uiterlijk 1-7-2017 op zijn website. 

De gegevens zijn gepubliceerd op de website en zijn als bijlage bij dit plan opgenomen. In het najaar is de opzet voor het project Strategische 
Personeel Planning, passend bij Deel je Leven 2.0 gerealiseerd. Dit krijgt in 2018 vervolg. 

6.3 Vanaf 1-1-18 is er voor iedere zorgverlener tijd en ruimte om op gezette tijden mee te lopen bij een collega organisatie uit het lerend netwerk. 
De wijze hoe dit wordt georganiseerd wordt vastgelegd in het kwaliteitsplan en geëvalueerd in het kwaliteitsverslag. 

We beschikken over locaties die in eerste instantie erg veel van elkaar kunnen leren. In 2017 zijn diverse werk/projectgroepen actief geweest 
die bestonden uit deelnemers van de verschillende locaties. In 2018 worden door deze bovenregionale werkgroepen processen afgestemd en 
herschreven. Deze gaan gebruikt worden binnen alle locaties. 
De werkwijze om te borgen dat kennis die is opgedaan o.a. via de diverse netwerken waar wij aan deelnemen goed binnen de organisatie wordt 
gedeeld zal in 2018 definitief worden vormgegeven. Hierbij is aandacht voor het vastleggen van afspraken in documenten en vooral ook voor 
borging door het vergroten van deskundigheid van medewerkers. 

6.4 Er is voor alle zorgverleners voldoende tijd en ruimte om te leren en te ontwikkelen via feedback, intervisie, reflectie en scholing. De omvang en 
aard hiervan worden vastgelegd in het kwaliteitsplan en geëvalueerd in het kwaliteitsverslag. 

In 2017 zijn 19 medewerkers van diverse locaties geslaagd voor hun diploma Verpleegkunde niveau 4. Er zijn diverse projectgroepen actief 
geweest op het gebied van Lean en zelforganisatie. Naast de reguliere BIG-scholing zijn er ook diverse scholingen geweest m.b.t. welbevinden 
van cliënten. 
Er is voldoende mogelijkheid voor medewerkers om te ontwikkelen. Het aantal, deels verplichte scholingen, kan nog beter gedoseerd worden 
voor teams en individuele medewerkers. De Sint Maarten Academie heeft een scholingsplan 2018 gemaakt voor Zorggroep Sint Maarten. 
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7. Gebruik van hulpbronnen

7.1 De benodigde hulpbronnen en de wijze waarop deze dienend zijn aan het primair proces worden vanaf 2017 beschreven in het kwaliteitsplan en 
gaan mee in de cyclus van kwaliteitsverslag, bespreking met interne en externe stakeholders en update van het kwaliteitsplan. 

Zie voor toelichting: schuingedrukte tekst hieronder. 
(genoemde hulpbronnen: vakmanschap; deskundigheidsbevordering; zeggenschap; een interne structuur van informatie, reflectie en feedback; 

de gebouwde omgeving (o.a. vastgoed, onderhoud, buitenruimtes, woonoppervlakte, bewegingsruimte per cliënt, privacy en faciliteiten voor 

terminale zorg); technologische hulpbronnen zoals ICT en gebruik van domotica, wearables, telemonitoring en e•health; materialen en 

hulpmiddelen (o.a. beschikbaarheid, actualiteit, vindbaarheid en onderhoud); facilitaire zaken (o.a. keuken, beveiliging, tuin, winkel, restaurant, 

receptie); financiën en administratieve organisatie en afdelingen klinische geriatrie) 

De ondersteunende diensten van de Zorggroep zijn van vitaal belang om de basis op orde te hebben en te houden. Deze worden gevormd door 
de groepsservices en bestaan uit: cliëntadministratie, P&O, F&C, DIO,C&PR, B&K inclusief jurist, en VBB. Om zelf organiserend te werken is het 
van belang dat de groepsservices vraag gestuurd werken. Dit neemt niet weg dat er, vanuit de verschillende expertrollen, voor de groepsservices 
een belangrijke adviserende en kadervormende rol is weggelegd. Zij geven gevraagd en ongevraagd (proactief) advies vanuit hun expertrol. 

8. Gebruik van informatie

8.1 Elke verpleeghuisorganisatie dient vanaf 2017 minimaal één keer per jaar informatie over cliëntervaringen te verzamelen en te gebruiken 
middels erkende instrumenten. De informatie over cliëntervaringen is onderdeel van het jaarlijks kwaliteitsverslag en kan onder andere gebruikt 
worden voor verbetering en voor keuze-informatie voor (potentiële) cliënten. 

We hebben 2e helft 2017 een uitvraag m.b.t. welbevinden gedaan. De opgestelde vragen hiervoor zijn voorgelegd aan een aantal leden van de 
centrale cliëntenraad. Eerste nul meting is in CCR vergadering 13 december 2017 toegelicht. Een werkgroep is bezig om vast te stellen welke 
informatie op de verschillende lagen in de organisatie nodig is om te weten of de gewenste resultaten vanuit onze visie, behaald zijn. 
Clienttevredenheid heeft hierbij de hoogste prioriteit. 

8.2 Elke verpleeghuisorganisatie dient in het kader van onderlinge landelijke vergelijkbaarheid vanaf verslagjaar 2016 minimaal één keer per jaar 
informatie over de Net Promotor Score (NPS) score per locatie (volgens KvK-registratie) van de eigen verpleeghuisorganisatie aan te leveren. 
Hiervoor mag ook de aanbevelingsvraag van Zorgkaart Nederland gebruikt worden. De informatie met betrekking tot NPS is onderdeel van het 
jaarlijks kwaliteitsjaarverslag en dient uiterlijk 1 juli volgend op het betreffende verslagjaar aangeleverd te worden bij de Openbare Database 
van het Zorginstituut door een daartoe ingerichte organisatie die voldoet aan de aanleverspecificaties van het Zorginstituut. 

Wij stimuleren cliënten om hun bevindingen te plaatsen op Zorgkaart Nederland. Tevens maken we gebruik van interviewteams om informatie 
te verzamelen. 
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Hoofdverantwoordelijke per hoofdstuk van het kwaliteitskader verpleeghuiszorg 

Kwalteitsplan Hoofdverantwoordelijke 

Kwaliteitsplan overall Raad van Bestuur, P. Bangma 

1. Persoonsgerichte zorg en ondersteuning RvB, P. Bangma 

2. Wonen en welzijn RvB, P. Bangma Platform Goede zorg en kwaliteit 

3. Veiligheid RvB, P. Bangma 

4. Leren en verbeteren van kwaliteit RvB, P. Bangma 

5. Leiderschap, governance en management Raad van Bestuur en Raad van Toezicht 

6. Personeelssamenstelling HRM 

7. Gebruik van hulpbronnen RvB, F. Nicolaï 

8. Gebruik van informatie RvB, P. Bangma 
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4. Verbeterparagraaf en beschrijving van samen leren en verbeteren
4.1. Beschrijving van de verbeterparagraaf per locatie (volgens KvK registratie)1

Verbeterplan Zorggroep Sint Maarten Leidend tot de volgende speerpunten voor 2018 

1 

a 

b 

c 

d 

Persoonsgerichte zorg en ondersteuning. Voor ons betekent dit Deel je Leven, iedere dag een waardevolle dag! 
In de basis gaat het over voldoende aandacht, prettige verblijfsomgeving, goede zorg en dienstverlening, welzijn verhogende activiteiten en lekker eten. 

Daar waar de basis niet op orde is zal deze op orde worden gemaakt. Het “platform Goede 
zorg en Kwaliteit” biedt het (kwaliteits- en veiligheids)kader en de zorginhoudelijke 
standaarden waarbinnen cliëntgericht werken mogelijk is. 

Speerpunt 2018 nr. 1 
Doorlopend aandacht voor het op orde blijven van de basis. 

Projectgroep evaluatie (en zo nodig verbetering) van zorgleefplansystematiek 
Vanaf mei 2017 is een projectgroep actief die het beleid rond de zorgleefplanbesprekingen 
evalueert. Het doel: borgen dat we voldoende tegemoet komen aan de wensen en 
behoeften van cliënten en mantelzorgers. De projectgroep bestaat uit 3 leden van de 
centrale cliëntenraad, eerste geneeskundige en een medewerker afdeling Beleid & 
Kwaliteit. Duidelijkheid is gewenst over de betrokkenheid van cliënt en mantelzorger bij de 
zorgleefplanbespreking, de aanwezigheid bij de besprekingen en de toegang tot het 
dossier. Hierbij wordt ook het gebruik van het cliëntportaal door cliënten en familie 
meegenomen, niet alleen de toegang tot het zorgleefplan maar ook de toegang tot de 
rapportage. CCR wil onderzoeken of beleid nog voldoet en past bij de visie van Deel je 
Leven 
Een ander aspect is het stimuleren en faciliteren van participatieve en multidisciplinaire 
besluitvorming. 

Speerpunt  2018 nr.2 
Focus: cliënt centraal/eigen regie cliënt en vergroten van de betrokkenheid van familie en mantelzorgers binnen 
de huidige afspraken: 

- Worden de bestaande afspraken gevolgd?

- Worden de mogelijkheden om te focussen binnen de bestaande afspraken voldoende benut?

- Hoe weten (meten) we de stand van zaken?

Eenduidig beleid mantelzorgparticipatie. Als onderdeel hiervan het verhogen van de 
betrokkenheid/participatie mantelzorgers en wettelijke vertegenwoordiging. 

Check bij de interne audit op inhoudelijke waarborg in het zorgleefplan en terugkoppeling 
resultaten met betrokkenen en de CCR 

2 Wonen en welzijn (zingeving, zinvolle dagbesteding, schoon en verzorgd lichaam plus verzorgde kleding, familieparticipatie & inzet vrijwilligers en wooncomfort) 

In 2018 wordt het project “gastvrijheid” doorontwikkeld. Drie inspiratiesessies hebben 
input gegeven hoe de bewustwording m.b.t. gastvrijheid te vergroten, ideeën op te halen 
en gezamenlijke taal en visie te ontwikkelen. Deze nieuwe informatie wordt verwerkt in 
het project waarin ook een lid van de CCR deelneemt. 
In 2018 wordt in samenhang met het thema Gastvrijheid de voedingsvisie en het beleid 
“Eten is beleven” verder ontwikkeld. 
De plannen voor dagbesteding vanuit W&T die per locatie met de lokale cliëntenraad zijn 
vormgegeven, worden geïmplementeerd/ gecontinueerd. De lokale CR agendeert de stand 
van zaken elk kwartaal bij GCR en CCR. 
Het plan voor duurzame inzetbaarheid van vrijwilligers dat is uitgewerkt in “het 
vrijwilligershuis” krijgt in 2018 verder gestalte. 
In 2018 analyseren we de huidige invulling van welzijn, we inventariseren wat goed gaat en 
waar we moeten ontwikkelen passend binnen de visie en het kwaliteitskader. 

Speerpunt 2018 nr. 3 
Focus: cliënt centraal/eigen regie cliënt 

Een zinvolle dagbesteding voor cliënten: analyse van huidige invulling en wenselijke aanpassing. 
De inzet van de middelen vanuit Waardigheid & Trots die per locatie met de lokale cliëntenraad zijn vormgegeven 
worden geïmplementeerd/ gecontinueerd. De lokale CR agendeert de stand van zaken elk kwartaal bij GCR en 
CCR. 

Speerpunt 2018 nr. 4 
Verder ontwikkelen van Gastvrijheid en hiermee in samenhang de voedingsvisie en “Eten is beleven”. 

Speerpunt 2018 nr. 5 
Bevorderen familieparticipatie en uitvoering van het plan voor duurzame inzetbaarheid van vrijwilligers. 

1 Het zorggroepplan 2018 en het kwaliteitsplan moeten in elkaars verlengde liggen zodat er duidelijkheid in plannen is en dat overal dezelfde keuzes en prioritering wordt gemaakt. 
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3 

a 

b 

Veiligheid 

Een cultuur van veilige zorg en behandeling berust niet op een veelheid aan richtlijnen en 
protocollen maar op een individuele afweging per cliënt. Alles wat de organisatie doet, 
moet deze beweging bevorderen. Zorg en behandeling is vaak gericht op kwaliteit van 
leven, en daarom is een verschuiving wenselijk van risicobeheersing naar individuele 
risicoafweging. Hierbij is een goed gesprek met cliënt t.b.v. een goed zorgleefplan 
noodzakelijk (zie 1b), 
Doorontwikkeling van “het nieuwe melden” gericht op verhogen veiligheidsbewustzijn, 
wordt ondersteund door een digitaal systeem dat helpt bij registratie en analyse. Hiervoor 
wordt in 2018 een projectgroep ingericht. De CCR heeft adviesrecht. 

Speerpunt 2018 nr. 6 
Aanpassing van de rol van de incidentencommissie aan de aangepaste werkwijze 
Inrichten van de digitale ondersteuning via Triasweb, een eenvoudiger middel om te melden met als doel te leren 
en verbeteren. 

Speerpunt 2018 nr. 7 
Vaststellen van de voor Zorggroep Sint Maarten relevante indicatoren voor (cliënt) veiligheid en ons hiertoe 
beperken. 

4 

a 

b 

c 

d 

e 

Leren en verbeteren van kwaliteit 
Wij zijn eind 2018 een lerende organisatie en hebben de (hoofd) processen geborgd in een verbetercyclus. 
Leren is zelforganiseren, delen, vernieuwen, werkend leren en groeien in professionaliteit. Om een lerende organisatie te kunnen zijn is het belangrijk elkaar vragen te stellen. Van elkaar willen leren. 
Nieuwsgierig te zijn naar elkaars kennis, kunde en mening. Naar wat de ander kan betekenen om samen te komen tot optimaal resultaat. Dat betekent dat iedereen gehoord en gezien wordt en dat 
vraagstukken gezamenlijk worden aangepakt. Het wiel niet opnieuw uit vinden, maar waar dit lukt gebruik maken van reeds aanwezige ervaring, kennis en expertise. 

“KMS, de essentie bereiken” aansluiten bij de visie, missie en de organisatiedoelstellingen 
en hierbij meervoudige waardecreatie realiseren. Het KMS met betrekking tot inrichting en 
toedeling verantwoordelijkheden afronden, passend bij de nieuwe organisatievorm en 
aansluitend bij de ISO norm 9001:2015. De verplichtingen om het KMS te realiseren 
worden opgenomen in een beleidskalender waarin ook de noodzakelijke adviesmomenten 
vastliggen. 
Harmoniseren van beleid, processen en producten draagt bij aan een eenduidig gezicht 
van de Zorggroep en het bieden van heldere kaders. Op een lean wijze, waardoor er 
ruimte blijft voor lokale en eigen invulling die aansluit bij de wensen van cliënten. 
Op basis van de in 2017 vastgestelde “praatplaat” voor zelforganisatie maken teamcoaches 
met hun teams een teamontwikkelplan om te komen tot zelforganisatie. Leervouchers 
teams (vanuit de W&T-gelden) kunnen gebruikt worden om op basis van het 
teamontwikkelplan, te kunnen scholen op voor hen relevante punten. Dit kan zijn op 
deskundigheid maar ook op (communicatieve) vaardigheden. Ontdekken wat je kunt en 
doe/leer/probeer wat het resultaat nodig heeft. 
Eerst leren van elkaar en zorgdragen dat de kennis die is opgedaan o.a. via de diverse 
netwerken waar Zorggroep Sint Maarten aan deelneemt goed binnen de organisatie wordt 
gedeeld. En hiervoor binnen de Zorggroep een werkwijze afspreken hoe de kennis en 
deskundigheid niet via documenten maar vooral via deskundigheid kan worden geborgd. 
De huidige klachtenregeling wordt geëvalueerd in samenspraak met cliëntenraden, 
managers, vertrouwenspersonen en klachtenfunctionaris. Elke klacht biedt een kans aan 
Zorggroep Sint Maarten om te leren en verbeteren. Cliënttevredenheid is belangrijk. Alle 
klachten zijn welkom. 

Speerpunt 2018 nr. 8 
Vaststellen van het proces m.b.t. kwaliteitsplan en kwaliteitsverslag via “Platform Goede zorg en kwaliteit”. 
Vanuit dit platform worden onderdelen van het plan uitgevoerd in combinatie met de CCR. Beschikbare 
informatie delen. Betrokkenheid medezeggenschapsorganen borgen in proces. 

Speerpunt 2018 nr. 9 
Focus met betrekking tot leren van elkaar ligt in 2018 nog vooral in de gemeenschappen (harmoniseren van 
beleid, processen en producten en het stellen van kaders). Voorgesorteerd wordt op een lerend netwerk extern, 
o.a. met Stichting Sutfene.

Speerpunt 2018 nr. 10 
Evaluatie en zo nodig aanpassing van de klachtenregeling in samenspraak met (C)CR en OR. 

5 

a 

b 
c 

d 

e 

Leiderschap, governance en management 

Herinrichting van cliëntmedezeggenschap, een gezamenlijk project van Zorggroep Sint 
Maarten en cliëntenraad gaat borgen dat in de nieuwe organisatiestructuur de 
medezeggenschap passend wordt ingericht. 
Herinrichting van medewerker medezeggenschap passend bij de nieuwe organisatievorm. 
Verwezenlijking van de inspiratiebrief (missie en visie) en de daaraan gekoppelde 
organisatiedoelen 2018 
De oriëntatie op het instellen van een professionele adviesraad (PAR) zal in 2018 worden 
afgerond. Aan de hand hiervan wordt bepaald of de PAR zal worden gerealiseerd. 

Speerpunt 2018 nr. 11 
Gezien het belang van medezeggenschap als bijdrage aan goede kwaliteit van zorg, zien we het als een 
gezamenlijke verantwoordelijkheid van Zorggroep Sint Maarten en medezeggenschapsorganen namens cliënten 
en medewerkers om in 2018 te komen tot een passende medezeggenschapstructuur. 
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Evaluatie reglementen en overige documentatie RvT en RvB o.b.v. herijking visie op 
toezicht, waarbij de Governance code leidend is. In zowel statuten als reglementen vinden 
nog een aantal aanscherpingen plaat op grond van kleine gesignaleerde hiaten. 

6 

a 

b 

c 

Personeelssamenstelling (voldoende en vakbekwaam personeel) 

Blauwdruk per gemeenschap realiseren met Vereisten inzake deskundigheid en DJL 2.0 
voor voldoende en bekwaam personeel. Consequenties voor ons omzetten in scholing-, 
werving- en selectieplan. 
Het project Strategische Personeel Planning, passend bij Deel je Leven 2.0 is gestart. De 
teamcoaches maken met ondersteuning van de afdeling HRM een plan voor hun teams 
wat zij nodig hebben aan medewerkers, kwantitatief en kwalitatief zodat voldaan kan 
worden aan de zorgvraag, de kwaliteitseisen en de huidige contracten. 
Opzet maken voor het meekijken op ander locaties, meekijken in elkaars keuken en leren 

van elkaar. Dit op gezette tijden maar naar behoefte. 

Speerpunt 2018 nr. 12 
Vanuit de visie op zorg in 2018 centraal vaststellen wat kwantitatief en kwalitatief nodig is: welk kennis- en 
vaardigheidsniveau van medewerkers is nodig/wenselijk bij de verschillende cliëntgroepen. De essentie wordt 
vastgelegd in het strategisch personeelsbeleid zodat elk team dezelfde uitgangssituatie heeft. 
Daarnaast wordt onder verantwoordelijkheid van het team gekeken naar de wensen en behoeften van de groep 
cliënten en wat er (nog) nodig om goede basiszorg te kunnen blijven garanderen. 

7 Gebruik van hulpbronnen 

In 2018 vindt fase 3 van de organisatietransitie met herpositionering van de groepsservices 
plaats. Beoogde doelen zijn bij te dragen aan succesvolle leefwerkgemeenschappen, 
medewerker optimaal gefaciliteerd met focus op cliëntgericht werken, optimale 
procesmatige bedrijfsvoering, groei in professionalisering en versterken van kwaliteiten als 
projectmanagement en beleidsondersteuning. 
Ten behoeve hiervan is eind 2017 door de externe projectleider een projectplan opgezet 
dat vanaf december 2017 tot april 2018 geïmplementeerd zal gaan worden. 

Speerpunt 2018 nr. 13 
Herpositionering van groepsservices conform projectplan 

8 

a 

b 

c 

d 

Gebruik van informatie 

Wij vinden het belangrijk om te weten of de geleverde zorg aan de cliënt daadwerkelijk 
leidt tot “Iedere dag een waardevolle dag” voor de cliënt. 
In 2018 worden de te behalen resultaten voor de verschillende lagen in de organisatie 
vastgesteld en welke stuurinformatie dan nodig is om te weten of je goed koerst. Er wordt 
een keuze gemaakt uit de waaier aan meetinstrumenten die daarvoor zijn in te zetten. Er 
wordt gekozen voor een efficiënte meetmethoden die eenvoudig is uit te voeren. Tevens 
wordt een besluit genomen of een NPS-score zal worden uitgevraagd of dat gebruik 
gemaakt wordt van de aanbevelingsvraag van Zorgkaart Nederland. Het totaalplan 
hiervoor wordt in 2018 voorgelegd. 
De resultaten van de cliëntuitvraag over welbevinden bij cliënten worden geëvalueerd met 
de CCR en dienen als basis voor de continumeting. Daadwerkelijke vormgeving zal in CCR- 
vergadering februari middels adviesaanvraag worden vastgesteld. 
Wij maken op de 5 prestatiegebieden kwartaalrapportages. Deze worden in 2018 
aangevuld met resultaten uit continumetingen cliënttevredenheid. 
Ook scores medewerker tevredenheid krijgen een plaats in deze rapportages. De 
resultaten zullen worden gebruikt om te leren en te verbeteren. 

Speerpunt 2018 nr. 14 
Doorontwikkeling en uitrol van de Zorgmonitor in Cura. Deze (aan)vullen met verder noodzakelijke 
stuurinformatie om te weten of we de gewenste resultaten vanuit de visie hebben behaald. 

4.2. Beschrijving van wijze van evaluatie en met welke interne en externe partijen per relevante organisatie-eenheid tijdens en na het jaar en hoe resultaten terugvloeien naar betrokkenen in de zorgorganisatie. 

Evaluatie zal op basis van gemeten resultaten plaatsvinden met de betrokken medewerkers, teams, coaches, managers, groepsservices, cliëntenraad, ondernemingsraad en Raad van Bestuur. 
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Bijlage 1 

DOELGROEPENOVERZICHT WET LANGDURIGE ZORG (PEILDATUM 31 OKTOBER 2017) 

WMO- 

 

 ELV Laag ELV Hoog ELV 4GGZC + DBC- 
Totaal Complex Complex Palliatief DB 194804 

Gemeenschap 
Dinkelland/Tubbergen 
Eeshof Tubbergen 55 0 0 0 0 0 
Franciscus Ootmarsum 50 0 0 0 0 0 
Gerardus Majella Denekamp 88 2 0 0 0 0 
Gravenstate Denekamp 61 0 0 0 0 0 
Sint Jozef Weerselo 71 0 0 0 1 0 

Gemeenschap Friesland 

Mariënbosch Heerenveen 80 1 0 0 1 0 
Sint Theresia Joure 49 0 0 0 0 0 

Gemeenschap Gelderland 

Gudula Lochem 59 1 0 0 0 0 
Polbeek Zutphen 49 2 0 0 0 0 

Gemeenschap Losser 

Oldenhove Losser 73 0 0 0 0 0 
Maartens-Stede Losser 89 1 0 0 0 0 
Tiekerhook Overdinkel 18 0 0 0 0 0 

Gemeenschap Oldenzaal 

Gereia Oldenzaal 94 0 3 0 0 25 
Molenkamp Oldenzaal 109 0 0 0 0 0 
Zonnestraal Oldenzaal 44 1 0 0 0 0 

Locaties 

Antonius Eindhoven 35 0 0 0 0 0 
Gaza Harmelen 39 1 0 0 0 0 

ZZP zonder behandeling ZZP met behandeling 

ZZP 
0 

ZZP 
1 

ZZP 
2 

ZZP 
3 

ZZP 
4 

ZZP 
5 

ZZP 
6 

ZZP 
7 

ZZP 
8 

ZZP 
4 

ZZP 
5 

ZZP 
6 

ZZP 
7 

ZZP 
8 

ZZP 
9b ZVW ELV 

ZVW 
DBC WMO 

1 0 2 5 12 26 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 0 4 2 9 0 6 0 0 0 22 1 2 1 0 0 0 0 
0 0 1 2 13 5 7 1 0 0 33 23 2 1 0 0 0 0 
0 2 6 7 13 1 0 0 1 1 23 4 2 1 0 0 0 0 
5 0 8 4 14 10 5 1 0 0 21 0 2 0 0 0 0 1 

1 2 5 5 15 7 10 0 0 2 23 7 2 0 0 0 0 1 

0 0 0 2 7 1 3 0 0 0 29 6 1 0 0 0 0 0 

2 0 0 5 16 20 14 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1 0 0 4 16 15 12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 15 13 3 0 0 0 0 

6 0 3 9 40 8 7 0 0 0 4 10 2 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 2 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 40 17 11 0 0 0 25 0 

9 0 0 4 15 2 1 0 0 1 47 25 4 0 1 0 0 0 
4 1 1 1 19 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 1 4 6 1 4 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 2 12 3 5 0 0 0 16 0 1 0 0 0 0 0 




