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1 | Inleiding   

Voor u ligt het kwaliteitsplan 2023 van Zorggroep Sint Maarten. Het kwaliteitsplan geeft weer waar 

Zorggroep Sint Maarten staat en hoe wij aan de slag gaan met het continu ontwikkelen en verbeteren 

van de kwaliteit van onze zorg- en dienstverlening. Wij maken zichtbaar hoe invulling wordt gegeven 

aan de thema’s uit het kwaliteitskader verpleeghuiszorg, onze eigen A3 systematiek vormt de basis 

voor de uitwerking van de ontwikkelplannen. De kracht van de A3 is de praktische aanpak vanuit focus, 

commitment en aandacht voor wendbaarheid.  

 

Een jaar staat altijd in verbinding met de jaren ervoor en geeft vaak ook de opmaat voor de jaren erna.  

Daar waar in 2021 bewust werd getemporiseerd op bepaalde ontwikkelingen vanwege corona, is in 

2022 meer ruimte om te koersen op het verwezenlijken van doelstellingen middels de A3 methodiek. 

Ondanks dat we nog steeds te maken hebben met corona. Niet alles kan tegelijk en daarom brengen 

we focus aan. Zo weten wij en ook de vele bij ons betrokken mensen wat ze kunnen verwachten. De 

tweede fase van het besturingsmodel, het formaliseren van de lokaal managers laag, is afgerond. We 

maken stappen in de doorontwikkeling van aansluiting centrale staf. Er is veel tijd en energie besteed 

aan het implementeren van het nieuwe elektronische cliëntdossier (ONS Nedap), roostersysteem en 

documentbeheersysteem. Waarbij de drempelloze cliëntreis en harmoniseren van medewerker 

processen centraal staat. We zijn ons meer bewust van het systematisch werken aan risicobeheersing, 

ook gezien de grote uitdagingen in de (ouderen)zorg.  

 

Om de toekomst voorbereid tegemoet te treden zijn we met elkaar in gesprek. De focuspunten die zijn 

gesteld voor 2023 zijn ondergebracht in 3 lijnen: vastgoed (en de “hub”), collega’s (“jij bent belangrijk” 

en “werken met je hart”) en zorgtechnologie (“innoveer je bestaan”). Onze ambitie is om ook in 2023 

samen te bouwen aan kwaliteit en verder te verbeteren.  

 

Het kwaliteitsplan gaat samen op met de concern, regio, lokale en expertgroep A3’s. De input hiervan 

is opgesteld in lijn met de strategische nota “Sint Maarten op weg” en de koerswijzer 2023, waar 

risicomanagement ook onderdeel van is. De totstandkoming van het kwaliteitsplan is conform 

planning- en control cyclus en met nauwe betrokkenheid van de gremia medische staf, centrale 

cliëntenraad, ondernemingsraad en raad van toezicht.  
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2 | Profiel Zorggroep Sint Maarten  

Missie, visie en kernwaarden  

Zorggroep Sint Maarten vindt dat ieder mens waardevol is en recht heeft op zorg, liefde en aandacht. Wij helpen met name ouderen om de 

kwaliteit van leven te behouden of te verbeteren. We richten ons voorbij de zorg op een betekenisvol leven, waarbij we uitgaan van wat mensen 

nog wel kunnen. Elke dag opnieuw gaan we uit van de kracht van mensen, hun mogelijkheden en hun talent. En van de kracht van delen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onze kernwaarden zijn: Dorps, Zijn, Vitaal en Ontplooiend. We organiseren wonen, zorg en welbevinden zo dicht mogelijk bij de cliënt en brengen 

wensen en eigen regie van cliënt en medewerkers samen. Wij zoeken de verbinding met cliënten, familie en vrienden, onze medewerkers en 

vrijwilligers. We zijn aanpakkers en doorzetters. De aandacht die we geven vinden we vanzelfsprekend en we gaan uit van wederkerigheid. 

 

o We bieden onze cliënt de expertise voor de meest kwetsbaren t.b.v. zorg en ondersteuning in de door hen gekozen of meest passende 

woonomgeving. 

o Wij zijn voor medewerkers een betrouwbare en uitdagende werkgever, met oog voor persoonlijke ontplooiing (vakmanschap), vitaliteit en 

inzet van technologie. 

o Wij werken regionaal en lokaal samen met andere partijen. Ook onze vrijwilligers zijn hierbij van groot belang. 

Deel je leven 

Deel je leven is ons antwoord om te kunnen werken vanuit ons hart. We zien dat 

mensen willen bijdragen aan het welzijn en geluk van een ander en een ander veel te 

bieden hebben. Een gedeeld leven is een gelukkiger leven. Juist in tijden waarin het 

leven voor velen individueel en eenzaam is, kiezen wij bewust om onze levens aan 

elkaar te verbinden. 
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Regio’s  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zorggroep Sint Maarten werkt vanuit 5 regio’s verspreid over Twente, Friesland en Gelderland/Utrecht. 

We organiseren wonen, zorg (ook pakketten zoals MPT en VPT), behandeling en welbevinden in 

toekomstbestendig en flexibel vastgoed. Zo dicht mogelijk bij de cliënt en brengen wensen en eigen regie 

van cliënt en professional samen.  

 

Dit doen we vanuit lokale betrokkenheid door zinvolle en directe relaties aan te gaan met de samenleving 

en samen te werken met maatschappelijke partners. Dialoog en verbinding zijn hierbij de leidende 

besturingsprincipes.  
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Doelgroepen 

Zorggroep Sint Maarten biedt zorg thuis en in het woonzorgcentrum aan voornamelijk ouderen en chronisch zieken. We bieden verschillende 

soorten behandeling binnen de regio’s. Tevens bieden we kraamzorg, revalidatiezorg en een hospice in Twente. Onderstaande tabel geeft meer 

informatie met betrekking tot de doelgroepen en type zorgverlening.  

 

Wet langdurige zorg (Wlz)  Intramurale zorg met en zonder behandeling op alle locaties, dagvoorziening  

Modulair Pakket Thuis; zorg thuis en/of dagbesteding. Dit kan ook palliatief terminale 

zorg zijn of een logeercomponent. De huishoudelijke hulp wordt in dit pakket afgestemd 

met de cliënt. Huishoudelijke hulp wordt in onder aanneming geleverd. Voorkeur gaat uit 

naar een partij waarmee de cliënt al bekend is.  

 

Zorgverzekeringswet (Zvw)  Wijkverpleging toewijsbaar en niet toewijsbaar 

Geriatrische revalidatiezorg 

Eerstelijns verblijf (ELV) 

Kraamzorg in Twente en een klein deel van de Achterhoek  

Palliatief terminale zorg 

Behandeldienst 

Geneeskundige consulten door specialist ouderengeneeskunde 

 

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Ondersteuning maatschappelijke deelname (OMD), dagvoorziening 

Ondersteuning zelfstandig leven (OZL), begeleiding thuis 

Respijtzorg 
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3 | Personeelsbestand en personeelssamenstelling  

Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg van Zorginstituut Nederland beschrijft wat cliënten en hun naasten mogen verwachten van verpleeghuiszorg 

in Nederland. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering ligt bij alle zorgorganisaties in het land. Eén van vereisten is dat zorgorganisaties 

inzicht geven in de samenstelling van hun personeelsbestand. In het schema hieronder is op overzichtelijke wijze en per functieniveau te zien, 

hoe de opbouw van ons personeelsbestand er cijfermatig uit ziet (peildatum 01-09-2022). 

 

Kerngegevens Aantal 

Totaal aantal medewerkers (exclusief 

centraal bureau, stagiaires, leerlingen en 

vakantiekrachten)  

2335 

Aantal FTE 1223 

Aantal vrijwilligers  1426 

 

Functies Aantal medewerkers Aantal in opleiding Aantal stagiaires 

(Para)medisch 77 3 2 

Psychosociaal (inclusief welzijn) 171 12 0 

Verpleegkundige (niv. 4 en 5) 276 33 26 

Verzorgende (niv. 1, 2 en 3) 1492 76 19 

Facilitair 264 0 0 

Administratief 68 0 0 

Management  41 0 0 

 

Elke dag gaan we uit van de kracht van mensen, hun mogelijkheden en hun talent. Onze collega’s krijgen ruimte om hun talenten en kwaliteiten 

te delen en verder te ontwikkelen. We willen een organisatie zijn waar mensen zich mee verbonden voelen, een organisatie die leert om zich 

steeds verder te ontwikkelen. Door middel van een duidelijke visie op wie wij als organisatie zijn en willen zijn (corporate identity), willen we 

onszelf duidelijker profileren naar de buitenwereld, zodat nieuwe collega’s ons goed kunnen vinden, maar ook aangetrokken voelen tot wie wij 

als Zorggroep zijn en dus bij ons willen komen werken.  
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Maar ook naar binnen toe is het cruciaal om ons nog beter te profileren zodat onze collega’s bij ons willen blijven werken. Een aantrekkelijke 

‘werken bij’ site, een Hartelijk welkom programma (onboarding), een overzichtelijk functiehuis, een eenvoudige roosterapplicatie en 

personeelsinformatiesysteem, interne opleidingen en mobiliteit, functiedifferentiatie,  een goed arbeidsomstandighedenbeleid, meer inzet van 

onze strategische personeelsplanning tool, kunnen de komende jaren bijdragen aan meer balans in onze personele formatie. We zullen anders 

moeten denken en organiseren, want toekomstbestendige zorg is gebaat bij een vernieuwende inzet van medewerkers. Onze gedragsmatige 

visie op verzuim, waarbij we kijken naar wat nog wel kan en gericht is op preventie en dialoog draagt hieraan bij. ‘jij bent belangrijk’ is ons beleid 

die passend is bij onze visie Deel je Leven. Onderstaande tabel toont de in en uitstroom van medewerkers (peilperiode 01-01/01-09). 

 

Verloop medewerkers (exclusief CB, leerlingen, stagiaires en vakantiewerkers)  Verloop vrijwilligers  

Instroom Medewerkers 376 135 

FTE 127 

Oproep 71 

Parttime 301 

Fulltime 4 

  

Uitstroom Medewerkers 364 180 

FTE 97 

Oproep 176 

Parttime 183 

Fulltime 5 

  

Verloop Medewerkers in dienst 16,1%  

Medewerkers uit dienst  15,6%  

 

Jaartal Ratio personele kosten versus opbrengsten  

2019 69% 

2020 71%  

2021 73% 
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4 | Situatie, plannen en voornemens  

In onderstaande visualisatie zijn de speerpunten voor 2023 per pijler van het kwaliteitskader verpleeghuiszorg inzichtelijk gemaakt.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


