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1. Leeswijzer
In dit kwaliteitsvenster 2022 leest u een update. Passend binnen het ondernemingsplan
Maaswaarden ouderenzorg 2019-2023. Het ondernemingsplan en het in de bijlage
toegevoegde jaarplan 2022 zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het jaarplan is
een levend document dat ieder kwartaal geëvalueerd en daar waar nodig bijgesteld
wordt. Het jaar 2022 zal zowel bestuurder, managementteam, Raad van Toezicht en de
medezeggenschap (inclusief VVAR), gebruikt worden om een nieuw ondernemingsplan
te schrijven voor 2023-2027. In het vervolg op dit document zal ook het kwaliteitsvenster
vernieuwd worden in lijn met het ondernemingsplan voor een duur van 4 jaar aan de
hand van de onderwerpen uit het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg.
Jaarlijks zal dit kwaliteitsvenster geëvalueerd en bijgesteld worden conform de
Kwaliteitsmanagementsystematiek (KMS) die gebruikt wordt binnen Maaswaarden
ouderenzorg.
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2. Profiel zorgorganisatie
Over Maaswaarden ouderenzorg
Maaswaarden ouderenzorg is een dynamische zorgorganisatie in de gemeente Altena.
Naast de twee verpleeghuislocaties in Wijk en Aalburg en Andel levert de organisatie:
verblijf met en zonder behandeling, verpleging en verzorging, thuiszorg, hulp bij het
huishouden, ondersteunende begeleiding en dagbesteding.
Het, ingehuurde, medische behandelteam bestaat uit twee specialisten
ouderengeneeskunde en een verpleegkundig specialist. Daarnaast zijn er paramedici als
psycholoog, ergotherapie, fysiotherapie, logopedie en een diëtiste verbonden aan
Maaswaarden.
Maaswaarden ouderenzorg biedt zorg aan 120 intramurale bewoners en ± 175 cliënten
in de thuiszorg en huishoudelijke ondersteuning. De cliënten wonen in de gemeente
Altena en het land van Heusden en Altena. Op dit moment is er sprake van
zevenendertig verzorgingshuisbewoners. Zij ontvangen zorg zonder behandeling. Deze
bewoners maken voor de functie behandeling gebruik van de eigen huisarts en
eerstelijnsvoorzieningen waar nodig.
In de verschillende dagbestedingsgroepen is plaats voor ± 40 cliënten. Hun
aanwezigheid varieert van een enkel dagdeel tot drie dagen per week. De medewerkers
van de dagbesteding bieden ook begeleiding vanuit de WMO in de thuissituatie.
MISSIE
De missie van Maaswaarden ouderenzorg is als volgt: Ieder mens verdient een plek in
de maatschappij en een eigen netwerk om op terug te vallen zodat niemand alleen is.
Zorg met het hart!
VISIE
Maaswaarden ouderenzorg is er voor bewoners en cliënten en wij zijn er voor de familie,
naasten en hun netwerk. Samen met onze vrijwillige collega’s zorgen we ervoor dat
cliënten en bewoners zo zelfstandig mogelijk thuis en bij ons in huis kunnen leven. Op de
manier zoals ze dat gewend zijn en op een manier zoals dat nu gewenst is. Dit kan
alleen door maatwerk te leveren, door oog te hebben voor de ander en zorg te bieden
met het hart.

KERNWAARDEN
Ontmoeten is voor Maaswaarden ouderenzorg het vertrekpunt voor zorg en begeleiding.
We beseffen dat goede zorg bereikt wordt als wij de dialoog, en daarmee de relatie,
aangaan met de bewoners/cliënten en alle mensen die hierbij horen. Mensen ontmoeten
elkaar binnen en buiten Maaswaarden ouderenzorg, ieder met zijn of haar eigen
achtergrond. Samengevat vinden we het volgende belangrijk voor iedereen die bij
Maaswaarden ouderenzorg betrokken is:
Kernwaarden
- Liefdevol
- Respectvol
- Waardevol
Wij zijn er voor bewoners en cliënten en wij zijn er voor de familie, naasten en hun
netwerk. We kijken naar de kwaliteit van leven en wat de cliënt en bewoner zelf kan.
Samen met onze vrijwillige collega’s zorgen we ervoor dat cliënten en bewoners zo
zelfstandig mogelijk kunnen leven. Dit kan alleen door maatwerk te leveren, door oog te
hebben voor de ander en zorg te bieden met het hart.
Visie, missie en kernwaarden zijn verankerd in onze mooie organisatie.
Samengevat staat Maaswaarden ouderenzorg voor de genoemde kernwaarden en de
kernkwaliteiten, waarbij er een hoger doel en een gewaagd doel is. Zie het onderstaande
vierluik.

Kernwaarden – waar staan wij voor?
Maaswaarden ouderenzorg staat voor kwaliteit
in alle opzichten. Met elkaar geven we dagelijks
vorm aan deze kwaliteit, dat is onze opdracht.
Hoe doen we dat dan? Bij Maaswaarden
ouderenzorg doen wij dat met normen en
waarden, respect, enthousiasme, empathie, lef,
betrokkenheid, oprechtheid, flexibiliteit en met
oog voor tradities en historie. Wat goed gaat
gaan we zeker niet veranderen!

Kernkwaliteiten -waar blinken wij in uit?
De kernkwaliteiten van onze organisatie maken
Maaswaarden ouderenzorg tot wat het is. Waar
zijn wij met elkaar echt goed in?
- Bij Maaswaarden ouderenzorg werken mensen
met het hart op de juiste plaats, we zijn
betrokken en respectvol;
- Er is oog voor de mens, we kennen onze
mensen, zowel cliënt als medewerker;
- We zijn flexibel, behulpzaam en (onder meer)
onze kleinschaligheid maakt ons wendbaar;
- Bij Maaswaarden ouderenzorg verstaan we
ons vak, we hebben een passie voor de zorg
en zijn kwaliteitsgericht.
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Hoger doel – waarom bestaan wij?
Bij Maaswaarden ouderenzorg zijn wij er voor
de mensen. Onze zorg volgt de mens, de
cliënt en de medewerker. Wij streven kwaliteit
van leven na zoals men dat van thuis gewend
is en- hoe het nu gewenst is.
Wij leveren maatwerk en kennen onze cliënten
en medewerkers.

Gewaagd profiel – waarheen gaan wij? Bij
Maaswaarden ouderenzorg zijn we ambitieus
en gaan wij mee met de ontwikkelingen, met
behoud van het goede. Waar gaan/willen wij
de komende jaren naar toe?
- Positieve gezondheid;
- Bindend en boeiend werkgeverschap;
- Kleinschaligheid en eigenheid;
- Aantrekkelijk en onderscheidend;
- Vertrouwd en vernieuwend.
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VISIE OP WELZIJN
Maaswaarden ouderenzorg is een woonzorgcentrum met twee locaties. In het woord
woonzorgcentrum staan wonen en zorg centraal. Mensen wonen hier met een
zorgindicatie, waarbij er bewoners/cliënten zijn met en zonder behandelfunctie. Welzijn is
een containerbegrip. Welzijn is een verzamelnaam van tal van activiteiten die gericht zijn
op het wel zijn van mensen.
Welzijn neemt in de visie van Maaswaarden ouderenzorg een meer dan bijzondere plaats
in. Al ons handelen is gericht op het levensgeluk van mensen. Een mooie en schone
woonomgeving, een vriendelijke bejegening, professionaliteit, deskundigheid en natuurlijk
goede zorgverlening helpen daarbij. Toch zien we deze onderwerpen als
randvoorwaarden.
Welzijn zien we als het hoogste doel. Hierin komen vriendschap, liefde en geluk bij elkaar.
Net als autonomie, eigen regie en keuzevrijheid bij elkaar komen. Hierin kunnen we
waarmaken waar mensen voor staan en wat zij willen. Doen wat je wilt, wat je leuk vindt
en waar je van houdt zijn hierin de kernbegrippen. De ontmoeting met de ander zien we
hierin als bepalende factor. Maaswaarden ouderenzorg organiseert deze ontmoeting en
ziet dit als het hart van de welzijnsvisie. De familie/mantelzorger behoudt hierin de eigen
rol, wat ook geldt voor vrienden. De activiteiten die worden georganiseerd staan in het
teken van het aangaan van sociale contacten, vriendschap.
Welzijn is ontmoeten, zijn activiteiten, uitstapjes. Geen grote dingen maar dingen van
alledag die waardevol zijn. Dit is voor iedereen anders. De eigen invulling staat voorop.
Welzijn doen we met elkaar. Met familie en vrienden, met mantelzorgers en buren, met
medewerkers en vrijwillige collega’s. Met de mensen die bij de bewoners/cliënten van
Maaswaarden ouderenzorg horen.
Maaswaarden ouderenzorg ondersteunt en faciliteert dit voor de bewoners/cliënten,
burgers en buren. Binnen Maaswaarden ouderenzorg zijn hier ruimten voor beschikbaar.
Ook is er een team van medewerkers die hierin dagelijks het verschil maken.
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3. Profiel personeelsbestand

Binnen Maaswaarden ouderenzorg richt de zorgverlening zich op de individuele zorgvrager in zijn
totale mens zijn. Ons doel is om liefdevolle, veilige en verantwoorde zorg te leveren, binnen de
mogelijkheden van de locaties, welke voldoet aan de diverse individuele zorgvragen en wensen
van onze bewoners/cliënten. Om zo goed als mogelijk aan deze vragen te kunnen voldoen is het
ons inziens noodzakelijk om de teamsamenstelling hierop af te stemmen. Maaswaarden
ouderenzorg is dan ook van mening dat binnen een team diverse functies, niveaus en
competenties nodig zijn.
Door de Managers Zorg en Dienstverlening en de afdelingscoördinatoren is hier nauwlettend
aandacht voor en wordt er zo nodig extra scholing en externe deskundigheid ingezet. Daarnaast
wordt er bij de zoektocht naar nieuwe medewerkers rekening gehouden of deze de juiste kennis
en kunde bezitten om het desbetreffende team aan te vullen. Daarentegen merken wij dat het
binnen de sector moeilijk blijft om vakbekwaam personeel aan te trekken om verdere
ondersteuning te kunnen bieden bij de steeds zwaardere en complexer wordende zorg. De
dagelijkse inzet van personeel voldoet aan de eisen gesteld in het kwaliteitskader. Toekomstgericht
en in samenhang met de tariefswijzigingen is in 2021 een start gemaakt met een gedeeltelijke
herverdeling van formatie op locatie Wijkestein en zal in 2022 verder bezien worden of
herverdeling c.q. uitbreiding in formatie noodzakelijk en realistisch is. Dit is opgenomen als
onderdeel in het jaarplan.
MEDEWERKERS
Binnen Maaswaarden ouderenzorg waren op 31 december 2021 162 fte werkzaam. Deze
formatie is ingevuld door 342 unieke en enthousiaste medewerkers (exclusief stagiaires), vertaald
in een mix van talent en deskundigheid. Dit is inclusief een klein ondersteunend team.
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Functie
Verpleegkundige HBO en MBO
Verzorgende
Helpende
Welzijn Plus
Wonen en Welzijn
Huishoudelijke dienst intra- extramuraal
Welzijn
Facilitair
Administratief ondersteunend
Planbureau
Opleidingen
Cliëntservice Frontoffice
Receptie (inclusief avondreceptie)
Restaurant
Raad van Toezicht
Bestuur
Managementteam
Leerlingen
Stagiaires
Geestelijke verzorger
Psycholoog
Casemanager Dementie
MiMakkers
Medisch en paramedisch

Aantal
22
88
33
9
47
57
1
2
7
5
2
3
8
14
5
1
7
26
14
1
1
1
2
Vaste inhuur via Gericare en
zelfstandige paramedici.

MEDEWERKERTEVREDENHEIDSONDERZOEK
In 2021 is er een medewerkers tevredenheidsonderzoek (MTO) geweest via een nieuwe
route, namelijk via TriasWeb. In het gebruik van dit systeem en de wijze waarop uitkomsten
geanalyseerd moeten worden heeft training plaatsgevonden. De vragenlijst heeft vervolgens
opengestaan in een turbulente periode. Door Covid-19 was het aantal medewerkers in het
verzuim, maar ook het aantal medewerkers in quarantaine erg hoog. De afwezigheid van
medewerkers maakt dat de werkdruk voor de medewerkers die wel aanwezig zijn omhoog
gaat. Gezien de geschetste situatie mogen we tevreden zijn met een respons van 54%.
Een mooie respons gezien de periode is ons door de trainers terug gegeven.
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Uit het onderzoek bleek Maaswaarden ouderenzorg hoog te scoren op werkplezier. Het
thema leren en ontwikkelen scoort ook hoog. Dit thema heeft veel aandacht gekregen het
afgelopen jaar. Het is goed om te zien dat dit ook als positief wordt ervaren. Naast deze
positieve punten kwamen ook een aantal verbeterpunten naar voren:
•
Verbeteren van de communicatie tussen MT en teams, maar ook tussen de
verschillende organisatieonderdelen;
•
Verminderen van de werkdruk;
•
Aandacht voor binden en boeien van huidige medewerkers.
Bovenstaande verbeterpunten worden in 2022 opgepakt door het MT en het leidinggevend
kader waarbij de doelstellingen zijn vastgelegd in het jaarplan. In de veerkrachtgesprekken
worden deze punten besproken, zodat kan worden bepaald of we als organisatie hierin
aan het verbeteren zijn en/of aan welke punten nog aandacht moet worden besteed.
Het belang van investeren in en tevreden houden van medewerkers wordt steeds groter.
Zoals bekend laat de huidige arbeidsmarkt zien dat er meer vacatures zijn dan
beschikbare medewerkers. Zowel voor de maatschappij als voor Maaswaarden
ouderenzorg ligt hier een grote opdracht. In 2020 en 2021 hebben we het aantal
opleidingsplaatsen vergroot. Toch is en blijft het behouden van vakbekwaam personeel
een uitdaging.
Het op de juiste manier beleggen van taken om zo het werk uitdagender te maken is
van belang.
Dit naast het bieden van ontwikkelkansen en doorgroeimogelijkheden. Hiervoor is het
nodig om de individuele wensen en behoeften goed in beeld te hebben om hier tijdig
op te kunnen sturen. Deze individuele wensen en behoeften halen wij sinds eind 2020 op
middels de veerkrachtgesprekken. Deze vorm van gesprekken is onderdeel van
Positieve Gezondheid. Vanwege COVID-19 heeft de start van Positieve Gezondheid
vertraging opgelopen. In het voorjaar van 2022 zal de start alsnog plaatsvinden, te
beginnen bij de ondersteunende diensten, waarna in het najaar de zorgteams zullen
starten.
In 2021 is de gehele website vernieuwd met een eigen ‘werken bij’-pagina en is een
start gemaakt met een communicatieafdeling. In 2022 zal de website en de afdeling
communicatie verder ontwikkeld worden.
VRIJWILLIGE COLLEGA’S
De organisatie kan putten uit een grote groep “vaste” vrijwillige collega’s (gemiddeld
250). Vooral bij de organisatie en begeleiding van diverse activiteiten wordt gebruikt
gemaakt van hun inzet. Vrijwillige collega’s hebben een vrijwillige collega’s-contract. De
vrijwillige collega’s vinden het vooral belangrijk dat men voor de bewoners/cliënten
waarde kan toevoegen aan hun kwaliteit van leven. Er is een planning voor diverse
activiteiten en in 2022 zal er vrijwilligersbeleid ontwikkeld worden, met daaraan
gekoppeld een scholingsprogramma voor specifieke onderwerpen als bijvoorbeeld
‘omgaan met dementie’ en ‘slikken’ voor vrijwilligers die ondersteuning bieden bij de
maaltijden.
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OPLEIDING
Het stimuleren van kennis en kunde is belangrijk binnen de ouderenzorg. Een
noodzakelijke voorwaarde om te kunnen voldoen aan de diverse en vaak complexe
zorgvragen. Daarnaast, zoals eerder vermeld, is het opleiden en doorscholen van
zorgprofessionals van groot belang gezien het feit dat er binnen de sector onvoldoende
(vakbekwame) zorgverleners beschikbaar zijn om aan de huidige zorgvraag te kunnen
voldoen. In 2021 is, in navolging van 2020, flink geïnvesteerd in praktijkbegeleiding en
werkbegeleiding. In 2022 zal de formatie van praktijkopleiding binnen afdeling
Opleidingen wederom herzien worden vanwege het bereiken van de pensioen
gerechtigde leeftijd van een van de praktijkopleiders. In overleg met de organisatie zal
gekeken worden op welke wijze deze vacature opgevuld dient te worden passend bij de
plannen voor 2022-2024.
In 2021 is een Opleidingsplan vormgegeven waarin alles wat te maken heeft met
opleidingen opgenomen is. In 2022 zal dit plan verder vorm krijgen en aansluiten bij de
formats van de bedrijfsvoering. De praktijkopleiders zijn verantwoordelijk voor de
uitvoering van het opleidingsbeleid en de daaruit voortvloeiende opleidingsjaarplannen
in samenwerking met de betreffende managers.
Vanaf 2020 is Maaswaarden ouderenzorg een samenwerking aangegaan met Lefgozer
m/v. Een initiatief dat gefinancierd wordt vanuit de Transitiemiddelen regio Brabant
West, waarbij zij-instromers de stap richting de zorg kunnen maken. Binnen een verkort
traject van 18 maanden worden zij opgeleid tot gekwalificeerde en inzetbare collega’s
op MBO-niveau 3 VIG/MZ. Het traject Lefgozer m/v verbindt zij-instromers duurzaam aan
de zorg. Net als in 2021 zal ook in 2022 gebruik gemaakt worden van deze
samenwerking. Hierbij zal met name onderzocht moeten worden op welke wijze de
financiering zal plaatsvinden.
In 2022 zal gestart worden met een leerafdeling binnen de Thuiszorg. Hiervoor zullen
contacten en contracten met samenwerkingspartners opgezet worden. Maaswaarden
ouderenzorg hoopt hiermee een bijdrage te kunnen leveren aan een groeiende
zorgvraag vanuit omliggende gemeente Drunen waarbij tevens geïnvesteerd wordt in
het zelf opleiden van zorgmedewerkers. Dit is passend bij de focus die Maaswaarden
ouderenzorg heeft op de arbeidsmarktproblematiek.
RATIO PERSONELE KOSTEN VERSUS OPBRENGSTEN
De personele inzet binnen Maaswaarden ouderenzorg staat natuurlijk in nauwe balans
met de opbrengsten die worden verkregen vanuit WLZ, ZVW en WMO. Uitgangspunten
hiervoor zijn de aanwezige ZZP-indicaties en de daarvoor beschikbare uren c.q.
budgetten. De visie van Maaswaarden ouderenzorg is dat de personele inzet rondom
de cliënt c.q. inwoner met zijn/haar specifieke zorgvraag leidend is. De ondersteunende
functies zijn hier altijd ondergeschikt aan. Hierdoor blijft de overhead laag en zal niet
worden afgeweken van de visie dat zorg en welzijn voor de bewoners/cliënten de
belangrijkste waarden zijn. Door een integrale aanpak binnen de zorgafdelingen zijn
zorg, welzijn en facilitaire functies complementair aan elkaar.
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4. Persoonsgerichte zorg en ondersteuning

Binnen Maaswaarden ouderenzorg proberen wij met onze bijdrage de kwaliteit van leven
van onze bewoners/cliënten zo optimaal mogelijk te laten zijn. Onze bewoners en cliënten
hebben zelf, of samen met naaste(n), de regie in handen. Wij zien alle bewoners/cliënten
als individu die wij relationele en liefdevolle zorg willen bieden.
COMPASSIE
De bewoner/cliënt ervaart nabijheid, vertrouwen, aandacht en begrip. Daarnaast werken
wij met een vast team van medewerkers op de afdelingen waardoor het mogelijk is vorm
te geven aan een nauwe relatie tussen bewoner en medewerker. Deze relatie is de basis
van persoonsgerichte zorg en ondersteuning. Door het echt kennen van onze
bewoners/cliënten met hun diverse behoeften, wensen, normen en waarden is het mogelijk
om liefdevolle en waardige zorg te bieden.
UNICITEIT
Alle bewoners/cliënten worden gezien in hun persoonlijke context. Een ieder heeft een
eigen identiteit en geeft zelf de inbreng voor de dagelijkse gang van zaken. Hierin kunnen
de bewoners/cliënten ondersteund worden door hun familie en de medewerkers. De
specifieke wensen en behoeften worden vastgelegd in het zorgleefplan en zijn basis voor
de dagelijkse zorgverlening. Deze afspraken kunnen te allen tijde veranderd worden
wanneer hier de behoefte en wens naar is.
AUTONOMIE
Voor de bewoner is de mogelijkheid van eigen regie over het leven en welbevinden
leidend, ook bij de zorg in de laatste levensfase. Wanneer een bewoner niet meer in staat
is tot eigen regie zal een naaste/zullen naasten worden benaderd om de ogen en oren te
zijn voor onze bewoner. Afspraken, waaronder afspraken rondom het levenseinde, worden
met regelmaat geëvalueerd met bewoners/cliënten en diens naaste.
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ZORGDOELEN
Iedere bewoner heeft vastgestelde afspraken over (en inspraak in) de doelen ten aanzien
van zijn/haar zorg, behandeling en ondersteuning en deze komen samen in het
zorgleefplan.
Om tot invulling van het zorgleefplan te komen worden allereerst de specifieke wensen
van de bewoner/cliënt besproken aan de hand van een zorgintake formulier. De zorgintake
wordt gebruikt om de diagnose en zorgbehoefte vast te stellen. De zorgintake die bij
Maaswaarden ouderenzorg wordt gebruikt, gaat onder andere in op de vier domeinen:
• Woon- en leefomstandigheden;
• Participatie;
• Mentaal welbevinden;
• Lichamelijk welbevinden en gezondheid.
VRAAGGERICHTE ZORG
Bij bewoners/cliënten die geïndiceerd zijn voor de functie behandeling worden naast de
zorgintake ook intakes afgenomen door de behandelaren. Binnen 24 uur beschikt elke
nieuwe bewoner over een voorlopig concept zorgleefplan n.a.v. de eerste intake. Het
zorgleefplan wordt binnen 6 weken vastgesteld. Deze tussenliggende periode wordt gebruikt
om de bewoner, en zijn omgeving/mantelzorger, te leren kennen en zo alle wensen en
behoeften duidelijk in kaart te brengen. De huidige opzet voor concept zorgleefplannen en
het gehele zorgproces, wordt als te globaal en weinig informatief ervaren voor de eerste
weken zorgverlening. In 2021 is vrijwel het gehele zorgproces Wlz doorlopen in de
Veiligheidscommissie Zorgproces. Hierbij zijn opzet, werkwijze en inhoud van het proces en
de daarbij behorende documenten doorgenomen en daar waar nodig bijgesteld en herzien.
Verbeteracties zijn ingezet en hebben een doorloop in geheel 2022.
In navolging van het zorgproces Wlz zal in 2022 een start worden gemaakt in het doorlopen
en herzien van het zorgproces Zvw binnen de Veiligheidscommissie Zorgproces.
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5. Wonen en welzijn

Onze zorg- en dienstverlening wordt zoveel mogelijk afgestemd op de wensen en behoeften
van onze bewoners/cliënten om ze ondersteuning te kunnen bieden waar dit nodig is. Hierbij
houden wij rekening met de verschillende componenten die van invloed zijn op de kwaliteit
van leven en het ervaren welzijn.
ZINGEVING
In het doen en laten wordt door alle medewerkers stilgestaan bij en aandacht geschonken
aan de specifieke levensvragen van onze bewoners/cliënten. Deze levensvragen kunnen
namelijk van invloed zijn op het ervaren welbevinden en de zingeving van onze
bewoners/cliënten. Het stilstaan en ondersteunen bij deze levensvragen kan hierin van grote
meerwaarde zijn. Wensen en afspraken worden opgenomen in het zorgleefplan.
GEESTELIJKE VERZORING
Met het inzetten van geestelijke verzorging wil Maaswaarden ouderenzorg een bijdrage
leveren aan met name het psychosociaal en spiritueel welbevinden van haar bewoners.
Immers, bewoners hebben vaak te maken met ziekte, verlies en andere moeilijke
omstandigheden, waardoor ze dringend behoefte hebben aan oprechte aandacht en steun.
Binnen Maaswaarden geeft de geestelijk verzorger hier op de volgende manieren gestalte
aan:
1. Zij biedt persoonlijke begeleiding aan bewoners. Soms gaat ze ook in gesprek met
mantelzorgers of met zorgmedewerkers. Dat doet ze op eigen initiatief of op verzoek,
bijvoorbeeld van een verzorgende of van de verpleegkundig specialist. Indien nodig
of gewenst verwijst ze een bewoner door naar een pastor, predikant of pastoraal
medewerker van de eigen kerkelijke gemeente, of naar een eerstelijns geestelijk
verzorger in de regio.
2. De geestelijk verzorger organiseert en/of begeleidt groepsactiviteiten voor bewoners.
Hierbij valt te denken aan gespreksgroepen, zanguurtjes en vieringen. Ook
organiseert zij herdenkingsbijeenkomsten voor nabestaanden van overleden
bewoners. Dit doet zij in samenwerking met andere disciplines en met behulp van
vrijwilligers.
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3. De geestelijk verzorger neemt deel aan interdisciplinaire overlegvormen. Verder
denkt ze mee over ethische vragen en dilemma’s. Zo nodig organiseert en/of leidt zij
een moreel beraad, zie hieronder verder uitgewerkt, waarin een ethisch dilemma van
alle kanten belicht wordt en een gezamenlijke richtlijn wordt afgesproken.
4. Door middel van advisering op het gebied van levensbeschouwing en ethiek levert ze
een bijdrage aan de kwaliteit van zorg binnen de organisatie.
MOREEL BERAAD
In de afgelopen jaren heeft de geestelijk verzorger, in samenwerking met de verpleegkundig
specialist, het Moreel Beraad opgestart. Het Moreel Beraad heeft als doel binnen alle lagen
van de organisatie het gesprek te stimuleren en beslissingen binnen de organisatie te
toetsen op hun ethische kwaliteit. Inmiddels vindt dit beraad 4 x per jaar plaats voor zowel
de afdelingen waar bewoners met dementie verblijven als op de somatische afdelingen.
VISE OP KLEINSCHALIG WONEN
Kleinschalig wonen binnen Maaswaarden ouderenzorg richt zich op het aanbieden van zorg
in een huiselijke en herkenbare omgeving en daarbij het stimuleren van bewoners om deel
te nemen aan betekenisvolle activiteiten en het verhogen van de autonomie. Kleinschalig
wonen binnen Maaswaarden ouderenzorg kenmerkt zich door de volgende woorden:
• Veilige leefomgeving
• Persoonlijke aandacht
• Maatwerk rond elk individu
• Belevingsgericht
• Huiselijk en sfeervol
Eind kwartaal 2 2022 is er visie op kleinschalig wonen beschreven.
ZINVOLLE DAGBESTEDING
Een belangrijk onderdeel van welzijn is zinvolle dagbesteding. Binnen Maaswaarden
ouderenzorg wordt er op verschillende manieren hieraan vormgegeven. De activiteiten
vinden op zowel individueel- als groepsniveau plaats. Naast dagelijkse ondersteuning op de
afdelingen worden er diverse activiteiten in huis georganiseerd voor de bewoners/cliënten,
familieleden en mensen uit de wijk. In 2021 is er extra geïnvesteerd in de rol van welzijnsmedewerkers. Dit heeft een uitrol in 2022. Hun rol en taak is het welzijnsklimaat op de
afdeling verhogen en vanuit de specifieke kennis en expertise het welzijnsgevoel van de
bewoners vergroten. Zij gaan in gesprek met de bewoners en sluiten aan bij de
zorgleefplan- gesprekken om het onderdeel welzijn nog beter in kaart te brengen en aan te
sluiten op de wensen en behoeften. Ook coachen en ondersteunen zij de medewerkers op
de afdeling om vorm te geven van deze wensen en behoeften.
MIMAKKERS
Op de afdelingen waar bewoners wonen met verschillende vormen van dementie, worden
vanuit de kwaliteitsgelden miMakkers 8 uur per week ingezet. Zij zijn contact-experts. Vanuit
hun werkmethode weten zij bewoners op een manier te benaderen die ander is en opvalt
en in ieder geval een ander (meestal) intrinsiek contact oplevert. Dit intrinsieke contact is niet
taakgericht, maar juist gericht op het contact met de ander in het hier en nu, in het moment.
De miMakkers stellen zich open zonder plan, maken contact vanuit rust, stemmen af en
onderzoeken naar wat mogelijk is bij de ander. Zij kijken en benaderen bewoners anders en
weten hen daardoor vanuit een ander bewustzijn te ontmoeten. Hierdoor ontstaan er andere
wegen om in contact te komen en mee te bewegen met de bewoner.
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SCHOON EN VERZORGD LICHAAM PLUS VERZORGDE KLEDING
Maaswaarden ouderenzorg streeft naar een zo optimaal mogelijke bijdrage aan het
lichamelijke welbevinden en gezondheid van de bewoner. Hiertoe mag de bewoner rekenen
op adequate gezondheidsbescherming en –bevordering en een schoon en verzorgd
lichaam. Maaswaarden ouderenzorg draagt zorg voor een individuele invulling en
vakbekwame uitvoering op elk van deze items. Daarbij worden de persoonlijke informatie en
afspraken in het zorg(behandel)-/leefplan van de bewoner/cliënt opgenomen.
FAMILIEPARTICIPATIE, INZET MANTELZORGERS EN VRIJWILLIGE COLLEGA’S
In de visie van Maaswaarden ouderenzorg staat de relatie met de ander in alles voorop.
Samen met de bewoner/cliënt, familie, mantelzorger, vrijwilliger, medewerker, burgers en
buren werken wij, delen wij en spreken wij af wat we samen kunnen doen om het
levensgeluk van de bewoner/cliënt te vergroten. De zorg is belangrijk maar vooral ook
welzijn, aandacht, vriendschap en liefde. Hierin is de relatie met de mensen en omgeving
van de bewoner/cliënt cruciaal. Daarnaast is in de afgelopen 2 jaar gebleken dat familie en
andere betrokkenen in tijden van personeelskrapte de zorg ondersteunen door
activiteiten/kleine zorgtaken met bewoners/cliënten op te pakken. Persoonlijke benadering is
hierbij belangrijk. Jaarlijks worden er bijeenkomsten georganiseerd voor de contactpersonen
en familieleden van onze bewoners/cliënten. De invulling van deze bijeenkomsten wordt
afgestemd aan de hand van behoeften en wensen. Hierin speelt de cliëntenraad een
actieve rol. Familieparticipatie en inzet mantelzorgers zal in 2022, als onderdeel van de visie
op Kleinschalig wonen, verder ontwikkeld worden.
WOONCOMFORT
Het gebouw van Maaswaarden ouderenzorg is in 2011 volledig gerenoveerd en is voorzien
van alle gemakken en voldoet aan de meest actuele bouweisen. De huidige functionaliteit
van Maaswaarden ouderenzorg voldoet volledig aan de huidige eisen voor het leveren van
zowel psychogeriatrische- als somatische zorgverlening.
Op de locaties zijn de appartementen voor de bewoners met een somatische indicatie
royaal en voorzien van eigen sanitair. Het gebruik van hulpmiddelen is op de
appartementen geen enkel probleem.
De kamers voor de bewoners met psychogeriatrische indicatie zijn kleiner. Op afdeling de
Zwaan hebben bewoners eigen sanitair. Op afdeling de Haven wordt het sanitair per twee
bewoners gedeeld. Voor de bewoners zijn er huiskamers beschikbaar waar iedereen
gedurende de dag terecht kan.
De afgelopen jaren hadden we te maken met een wachtlijst voor alle type bewoners. Over
het algemeen kunnen we binnen enkele maanden voldoen aan de vraag om te kunnen
verhuizen naar Maaswaarden ouderenzorg. NA COVID-19 zien we echter dat de wachtlijsten
vrijwel verdwenen zijn. We zijn nieuwsgierig naar de ontwikkelingen op dit gebied op
middellange termijn.
In 2022 zal een start worden gemaakt in het globaal in kaart brengen van wensen,
behoeften en mogelijkheden met betrekking tot renovatie van het verouderde deel binnen
de locatie Wijkestein. Dit zal in samenwerking zijn met betrokken partijen. Gegeven de
ervaring met dit type trajecten zal dit een langjarig proces zijn.
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6. Veiligheid
Veiligheid en preventie zijn van groot belang, zeker gezien de kwetsbaarheid van onze
doelgroep. Echter staat dit soms in contrast met de individuele wensen en behoeften van
onze bewoners/cliënten. Het is van groot belang wanneer veiligheid en welzijn elkaar
doorkruisen om in een multidisciplinair overleg samen met bewoner en vertegenwoordigers
hier goede afwegingen in te maken.
Het signaleren en adequaat opvolgen van gezondheidsrisico’s van bewoners is een
basisvoorwaarde voor goede ondersteuning en zorg. De kennis, kunde en ervaring van de
medewerkers vormen de belangrijkste waarborg voor goede en veilige ondersteuning van
bewoners en cliënten.
Om hier structureel meer beeld in te krijgen en de verantwoordelijkheid hiervan zo laag
mogelijk in de organisatie weg te leggen zal in 2022 onderzocht worden of, naast het Veilig
Melden wat in 2021 in werking is getreden via Triaspect, ook gebruik kan worden gemaakt
van de Pythia Clientscan VVT. Vanwege Covid-19 zijn de plannen hiervoor in 2021 vertraagd.
Met deze scan kunnen de risicosignaleringen, zoals bijvoorbeeld het valrisico of de kans op
depressie, worden uitgevoerd.
Hierbij worden risicosignaleringen op de volgende momenten uitgevoerd:
•
bij aanvang van de zorg;
•
voorafgaand aan een multidisciplinair overleg (MDO) of cliëntbespreking;
•
bij een veranderende zorgsituatie;
•
bij andere signalen, zoals incidenten.
Aan de hand van een korte set vragen per onderwerp wordt vervolgens een inschatting van
het gezondheidsrisico gemaakt. Hierbij worden meerdere gezondheidsrisico’s, waaronder
het risico op huidletsel (decubitus), vallen en ondervoeding onderzocht. Wanneer een
verhoogd risico wordt vastgesteld zal dit geagendeerd worden voor het MDO of het zorg
evaluatiegesprek. De acties en opvolging leggen we vast in het zorgleefplan.
Eind 2020, begin 2021 zijn vijf veiligheidscommissies opgericht te weten; zorgproces,
valpreventie, medicatiebeleid, hygiëne infectiepreventie, onbegrepen gedrag.
Deze commissies zijn grotendeels met aandachtsvelders gestart in 2021 waarbij met name
Zorgproces en Hygiëne en Infectiepreventie volgens doelstelling draaien. Werkgroep Wet
zorg en Dwang is eind 2021 overgegaan in Commissie Onbegrepen Gedrag en verloopt
volgens planning.
Voor alle commissies geldt dat voor 2022 doelstellingen en resultaten zijn benoemd. Het
profiel van aandachtsvelders zal ook in 2022 onder de aandacht gebracht worden ter
ondersteuning aan het in positie zetten van de aandachtsvelders.
Commissie Zorgproces heeft in 2021 als eerste een start gemaakt met de Wlz waarna in
2022 het proces Zvw zal volgen alsmede de WMO. Aan het einde van het doorlopen van
alle zorgprocessen worden alle delen weer met elkaar verbonden.
Commissie Hygiëne en Infectiepreventie zal in 2022 bestendigd worden in de huidige
werkwijze. Commissie Valpreventie en de Medicatie commissie zullen in 2022 nieuw elan
krijgen door herpositionering van aandachtsvelders en voorzitterschap.
Aandachtsvelders hebben een commitment contract getekend en afgesloten voor minimaal 1
jaar ingaande in 2021. In 2022 zal zowel commissie als de rol van
de aandachtsvelders worden geëvalueerd. Aandachtsvelder zijn is binnen de organisatie
niet langer vrijblijvend. Er worden uren ter beschikking gesteld om deze rol uit te kunnen
voeren naast je gewone aanstelling. Er zijn heldere verwachtingen over je bijdrage om de
doelen en resultaten van de commissie te kunnen behalen.
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De gemaakte plannen van aanpak zullen in 2022 vervolg krijgen, passend in het Kwaliteits
Management Systematiek van Maaswaarden ouderenzorg.
Vanaf 1 januari 2021 is TriasWeb (het meld-gedeelte van Triaspect) geïntroduceerd, met als
doel om via dit integraal meld- en verbetersysteem, te komen tot verbeteringen. Aan de
hand van de meldingen en de analyses worden verbeteracties geformuleerd en uitgezet.
Evaluatie vindt daarna plaats. Vanuit de analyses kan onderscheid gemaakt worden tussen
de verschillende meldingen waarbij meldingen met betrekking tot medicatieveiligheid naast
bespreking op cliënt-, afdelings- en locatieniveau, ook besproken worden op
organisatieniveau in de veiligheidscommissie Medicatie. Ditzelfde geldt voor meldingen
rondom Vallen en Sidag (seksuele intimidatie discriminatie agressie en gedrag).
In 2021 is gestart met de volgende module; Medewerkerstevredenheid en RI&E (Risico
Inventarisatie en Veiligheid).
In 2022 zal de externe toetsing van de RI&E plaatsvinden en zullen de gemaakte
verbeteracties uitgevoerd en opgevolgd worden.
Tevens zal in 2022 gestart worden met de uitvoering van de module CTO
(clienttevredenheidsonderzoek) en de module Evaluaties.
In deze laatste module zullen in 2022 meerdere evaluatieformulieren worden toegevoegd
die via TriasWeb ingevuld en geanalyseerd kunnen worden.
Alle modules zijn in TriasWeb met elkaar verbonden en in 2022 zullen diverse medewerkers
geschoold worden in het gebruik hiervan.
MEDICATIEVEILIGHEID
Maaswaarden ouderenzorg streeft naar een zorgvuldige handelswijze als het gaat om het
voorschrijven, bestellen, beheren en verstrekken van medicatie. Alle afspraken en
procedures omtrent medicatie zijn opgenomen in de geneesmiddelendistributieprotocollen.
Hierin is onderscheid gemaakt voor bewoners van het verpleeghuis, bewoners van het
verzorgingshuis en de cliënten van de thuiszorg. Intramuraal wordt er sinds 2018 gebruik
gemaakt van het elektronisch voorschrijfsysteem (EVS) in Medimo voor de
verpleegafdelingen. In 2022 zal ook het verzorgingshuis en de Thuiszorg met dit systeem
gaan werken.

Kwaliteitsvenster 2022 Maaswaarden ouderenzorg

17

Het systeem heeft een grote kwaliteitsslag rondom medicatieveiligheid gebracht. Alles
rondom medicatie gebeurt digitaal onder andere het voorschrijven, aftekenen en ook
bestellen. Het evalueren van het medicijngebruik gebeurt binnen de zorgleefplan bespreking
en wordt afgestemd met behandelend arts. Indien gewenst worden de medicijnen
aangepast. Voor alle bewoners/cliënten welke onder behandeling zijn van de specialist
ouderengeneeskunde is er elk half jaar een medicatiereview met de apotheker. De
medische zorg is gericht op de bevordering, het behoud en het herstel van de gezondheid
en functioneren evenals op de kwaliteit van leven en sterven.
In de medische besluitvorming spelen afwegingen met betrekking tot de zin of zinloosheid
van een medische behandeling een belangrijke rol. Voorschrijven van psychofarmaca is een
voorbeeld op welk gebied Maaswaarden ouderenzorg de afgelopen twee jaar een aantal
verbeterstappen heeft gerealiseerd in het reduceren, bewust voorschrijven en evalueren van
gebruik.
DECUBITUSPREVENTIE
Decubituspreventie heeft, naast de reguliere afspraken, in de afgelopen jaren geen
specifieke extra aandacht gehad. Periodiek wordt de risicosignalering ingevuld door de
verzorgenden. De resultaten worden besproken met de betrokken disciplines. Decubitus is
niet altijd te voorkomen en kan onderdeel zijn van de laatste levensfase in het verpleeghuis.
Het kan bijvoorbeeld ontstaan door het niet meer tot zich kunnen nemen van voeding, door
bedlegerigheid en incontinentie. In deze gevallen wordt hier een zorgdoel over gemaakt in
het zorgleefplan met multidisciplinair gemaakte afspraken en acties. In het komende jaar zal
wondzorg en daarmee ook de preventiekant onderdeel zijn van het jaarplan.
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GEMOTIVEERD GEBRUIK VAN VRIJHEID BEPERKENDE MAATREGELEN.
In 1 januari 2020 is de wet Zorg en Dwang (Wzd) wachttijd in werking getreden. De kern van
de wet is 'Nee, tenzij'. Het uitgangspunt is dat dwangmaatregelen niet thuishoren in de zorg
voor ouderen en gehandicapten. Gevaarlijke situaties moeten altijd met vrijwillige zorg
worden opgelost, ook bij ernstig probleemgedrag. De Wzd geldt niet alleen in instellingen,
maar bijvoorbeeld ook in de thuissituatie. Aangezien het ingaan van de wet grote
veranderingen met zich meebrengt heeft Maaswaarden ouderenzorg zich hier in 2020 op
voorbereid, waardoor er in 2021 volledig naar gehandeld kon worden. Maaswaarden
ouderenzorg wil een fixatievrije organisatie zijn en heeft de erkenning om op de afdelingen
voor psychogeriatrie onvrijwillige zorg toe te passen als gevaarlijke situaties niet met
vrijwillige zorg kunnen worden opgelost. Dit is vastgelegd onder ‘accommodatie’ onder de
Wet Zorg en Dwang.
Maaswaarden ouderenzorg streeft er naar onvrijwillige zorg alleen toe te passen onder
strikte afspraken. Er wordt altijd eerst onderzocht of er geen anderen mogelijkheden of
opties zijn voordat er overwogen wordt om onvrijwillige zorg in te zetten. In het team en met
de bewoner/cliënt (vertegenwoordiger) wordt na het uitproberen en testen van minder
invasieve opties/mogelijkheden besproken of er toch onvrijwillige zorg noodzakelijk is.
Evaluaties vinden minstens per kwartaal plaats door de verantwoordelijke Wzd-functionaris,
conform Beleid Wet zorg en dwang. Om onbegrepen gedrag tijdig te kunnen signaleren en
te kunnen investeren in de ontwikkeling van collega’s zijn twee verpleegkundigen opgeleid
tot geronto- en geriatrieverpleegkundigen ter ondersteuning van de teams waarbij nauw
contact is met de psycholoog. Het nauwe contact komt samen in het ZAP overleg (Zorg-ArtsPsycholoog) en daarmee is voor de organisatie een mobiel team onbegrepen gedrag
beschikbaar. In beide locaties is het opendeurenbeleid geïmplementeerd.
PREVENTIE EN ZIEKENHUISOPNAMES
Ter preventie van acute ziekenhuisopnames streeft Maaswaarden ouderenzorg naar een zo
optimaal mogelijke bijdrage aan het lichamelijke welbevinden en gezondheid van de
bewoner. Hiertoe mag de bewoner/cliënt rekenen op adequate gezondheidsbescherming
en –bevordering, een schoon en verzorgd lichaam en smakelijke maaltijden, hapjes en
drankjes. Maaswaarden ouderenzorg draagt zorg voor een individuele invulling en
vakbekwame uitvoering op elk van deze items. Daarbij worden de persoonlijke informatie en
afspraken in het zorg(behandel)-/leefplan van de bewoner/cliënt opgenomen. Na opname
heeft de specialist ouderengeneeskunde gesprekken met de bewoners/cliënten met
betrekking tot hun wensen omtrent medisch handelen. Hierin wordt onder andere het beleid
besproken en vastgelegd. Dit geldt ook voor mogelijk behandeling of opname in het
ziekenhuis. Deze afspraken worden halfjaarlijks tijdens de zorgleefplanbespreking
geëvalueerd. Belangrijk feit is dat een klein deel van onze bewoners/cliënten nog onder
behandeling is van hun eigen huisarts. Ziekenhuisopname t.g.v. onbegrepen gedrag zal in
voorkomende situaties nadrukkelijk worden geregistreerd.
BEDRIJFSHULPVERLENING
In 2022 zal de gehele organisatie van de Bedrijfshulpverlening (BHV) tegen het licht
gehouden, en daar waar nodig, verbetert worden. Zowel het organisatorische deel
(voldoende BHV beschikbaar), administratief deel (beleidsstukken etc.) als het praktisch deel
(instructies en oefeningen).
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7. Leren en verbeteren op kwaliteit

Om optimale en kwalitatieve zorg aan onze bewoners/cliënten te kunnen blijven bieden is
het van belang om een lerend werkklimaat binnen de organisatie te faciliteren en
stimuleren. Belangrijke voorwaarde hiervoor is dat medewerkers ontvankelijk zijn voor het
opdoen van nieuwe kennis en ervaringen. Hiervoor is het van belang kwaliteitsbewustzijn
voortdurend te blijven ontwikkelen. Binnen Maaswaarden ouderenzorg wordt hier op diverse
manieren vorm aan gegeven, zowel voorwaardenscheppend als stimulerend. Hierbij is een
leven lang leren het uitgangspunt.
KWALITEITSMANAGEMENTSYSTEEM
De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het vaststellen van het (kwaliteits)beleid, de
daarbij behorende doelstellingen en het beschikbaar stellen van de benodigde middelen.
De managers zijn verantwoordelijk voor het invoeren, in stand houden en continu verbeteren
van het kwaliteitsmanagementsysteem volgens de norm uit het HKZ-handboek. Dit vindt
plaats in samenwerking met alle leden van het managementteam, om het beleid in de
gehele organisatie te realiseren. De leden van het managementteam van Maaswaarden
ouderenzorg zijn benoemd als proceseigenaren, verantwoordelijk voor het opstellen, het
(doen) uitvoeren en het verbeteren van het proces. Onder zijn of haar verantwoordelijkheid
worden de processen beschreven en opgenomen in het handboek. Indien verbeteringen
nodig zijn worden deze onder verantwoordelijkheid van de proceseigenaar geïnitieerd. De
bestuurssecretaris heeft een coördinerende en adviserende taak richting het management.
De medewerkers van Maaswaarden ouderenzorg zijn verantwoordelijk voor de uitvoering
van de in het systeem beschreven werkafspraken en voor de kwaliteit van hun bijdrage aan
de uiteindelijke zorg- en dienstverlening. Daarom verplicht de raad van bestuur iedere
medewerker zich te houden aan dit kwaliteitshandboek, inclusief bijbehorende (digitaal
inzichtelijke) procesbeschrijvingen, afspraken en documenten, en te adviseren, verbeteringen
te propageren c.q. tekortkomingen te signaleren en te melden volgens de beschreven
werkwijze.
In 2021 is het Kwaliteitsmanagementsysteem vastgelegd in een infografic en een Visual.
Beide zijn te vinden op de website.

Kwaliteitsvenster 2022 Maaswaarden ouderenzorg

20

Het handboek als onderdeel van het kwaliteitsmanagementsysteem
Het kwaliteitsmanagementsysteem van Maaswaarden ouderenzorg is gebaseerd op het HKZ
Certificatieschema Verpleging Verzorging & Thuiszorg, versie 2015.
Het kwaliteitsmanagementsysteem is vastgelegd in het kwaliteitshandboek, met
bijbehorende (digitaal inzichtelijke) procesbeschrijvingen, afspraken en documenten. Alle
werkzaamheden van Maaswaarden ouderenzorg vallen onder de in het
kwaliteitsmanagementsysteem beschreven werkwijzen.
In het documentenhandboek worden organisatieprocessen beschreven. Deze zijn digitaal
inzichtelijk. Het documentenhandboek behoeft structureel onderhoud. Documenten worden
herzien daar waar nodig en besproken in het documentenbeheeroverleg. Het onderhoud
van het documentenhandboek heeft vertraging opgelopen en dient parallel te lopen met de
invoer van SharePoint en de inrichting hiervan. De verwachting is dat het gehele proces half
2022 gerealiseerd is waarbij de proceseigenaren inzicht hebben in welke documenten
geëvalueerd en herzien dienen te worden. Dit in combinatie met onder andere de
Veiligheidscommissies als het gaat om zorginhoudelijke documenten. Daar waar mogelijk
wordt overgegaan op protocollen en richtlijnen van onder andere Vilans en de GGD, waar
via een link gebruik van kan worden gemaakt.
De (digitaal inzichtelijke) procesbeschrijvingen in het documentenhandboek vormen de kern
van het kwaliteitsmanagementsysteem; zij zijn de buitenkaders die we hanteren. Daarbinnen
kan de medewerker zijn eigen routen en ruimte nemen. Voor medewerkers betekent dit dat
zij de informatie die ze nodig hebben voor het werk kunnen opzoeken via het hoofdstuk
waar het onderwerp onder valt.
VOORTSCHRIJDEND JAARPLAN
Vanuit het ondernemingsplan wordt jaarlijks het Kwaliteitsvenster opgesteld. Dit venster geeft
een doorkijk naar de plannen van het lopende jaar. Deze doorkijk wordt vertaald in een
voortschrijdend jaarplan. Hiermee beschikt Maaswaarden ouderenzorg over een actueel
jaarplan wat is opgesteld aan de hand van de vastgestelde punten van het kwaliteitskader.
Het jaarplan wordt gezien als levend document wat door het jaar heen gewijzigd kan
worden naar aanleiding van de situatie op dat moment. Hiervoor worden
kwartaalevaluatiemomenten gebruikt. Het jaarplan wordt opgesteld/bijgesteld in
samenwerking met diverse betrokkenen en vastgesteld in het MT. Twee- jaarlijks wordt het
jaarplan gedeeld en besproken met de diverse gremia.
JAARLIJKS KWALITEITSVERSLAG
Binnen de governance code is vastgelegd hoe en wanneer wij verantwoording afleggen.
Jaarlijks wordt er een kwaliteitsverslag aangeleverd en gedeponeerd op de website
Jaarverantwoording zorg. Dit in het kader van openheid en transparantie. In 2021 is over het
jaar 2020 het kwaliteitsverslag aangeleverd in de vorm van een infografic. Hierdoor is het
verslag handzaam en leesbaar geworden voor een breder publiek.
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CONTINU WERKEN IN DE PRAKTIJK AAN VERBETEREN DOOR ZORGVERLENERS
Maaswaarden ouderenzorg streeft naar een open klimaat waarin dialoog, transparantie,
feedback en continue reflectie behoren tot de dagelijkse gang van zaken. Het bespreken
van de dagelijkse werkzaamheden onderling met je collega tot een werkoverleg waarin
afdelingszaken worden besproken en geëvalueerd. Het is niet altijd een vanzelfsprekendheid
om elkaar op constructieve wijze feedback te geven. Het creëren van een veilige
werkomgeving waarin dit mogelijk is cruciaal. Belangrijk is daarin de cultuur op de
afdelingen en door de organisatie heen. Door middel van reflectie en feedback zal de
zorgverlening aan onze bewoners/cliënten geoptimaliseerd worden. Dit betreft een continu
proces.
LEREND NETWERK
Maaswaarden ouderenzorg doet het niet alleen en is ervan overtuigd dat deel uitmaken van
netwerken en samenwerkingsverbanden een voorwaarde is om op de juiste manier te
kunnen acteren. Voor haar bewoners/cliënten en burgers in de omgeving maken wij
onderdeel uit van de volgende ketens c.q. netwerken:

Lerend Netwerk
De ouderzorgorganisaties De Wijngaerd (in Made), Het Hoge Veer (Raamsdonkveer) en
Maaswaarden ouderenzorg vormen een lerend netwerk om zo gezamenlijk vorm te kunnen
geven aan diverse doelstelling binnen het kwaliteitskader V&V. Het doelbewust kennis en
ervaringen delen is van groot belang om onze bewoners en cliënten de beste zorg mogelijk
te kunnen bieden. Dit gebeurt op zowel bestuursniveau als op diverse andere niveaus.
Gezamenlijk willen wij komen tot nieuwe werkwijzen, inzichten en oplossingen voor
problemen die zich voordoen binnen de ouderenzorg. Belangrijk is dat er afspraken
vastgelegd worden om de basis te leggen voor deze samenwerking.
Jaarlijks komen de organisaties minstens 6 maal bij elkaar rondom diverse thema’s. Denk
aan Opleidingen, HRM en Kwaliteit alsmede op bestuursniveau. Het delen van kennis en
kunde is in alle overleggen van groot belang.
Op gebied van Kwaliteit en Veiligheid zijn in deze samenwerking auditlijsten ontwikkeld en
zou in 2021 een Veiligheidsweek vorm worden gegeven. Deze heeft echter niet plaats
kunnen vinden en zal alsnog plaatsvinden in 2022.
Daarnaast neemt Maaswaarden ouderenzorg ook nog deel aan de volgende netwerken:
• Platform wonen, welzijn en zorg Altena
• Stuurgroep dementievriendelijke gemeente Altena
• Dementienetwerk Breda e.o.
• Regionaal overleg Brabant-West
• Mondzorg plus
• Bestuurlijk netwerk Noordoost Brabant
• Bestuurlijk overleg Brabant-West
• Actiz
• Jeroen Bosch Ziekenhuis
• Beatrix Ziekenhuis (onderdeel van Rivas zorggroep)
• Rivas zorggroep Gorinchem
• Pro Seniore Welzijn
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8. Leiderschap, Governance en management

ZORGVISIE
Zie voor een beschrijving van onze zorgvisie hoofdstuk 1, het Profiel zorgorganisatie. Onze
zorgvisie is de basis van waaruit wij zorgverlening bieden. De zorgvisie is door de huidige
bestuurder herijkt door opnieuw woorden te geven aan deze visie in het Ondernemingsplan
2019-2023.
STUREN OP KERNWAARDEN
Onze kernwaarden zijn net als de zorgvisie opgesteld met verschillende stakeholders binnen
de organisatie. Onze kernwaarden zijn opgenomen in het Profiel zorgorganisatie. Belangrijk
is dat Maaswaarden ouderenzorg het mogelijk maakt deze waarden uit te dragen en daar
invulling aan te geven. Het streven is een cultuur te hebben waarin dit is verweven en
dagelijks vorm krijgt.
LEIDERSCHAP, GOVERNANCE EN MANAGEMENT
Traditionele aansturing van alleen professionele teams behoort tot het verleden omdat de
samensmelting van de formele en informele zorg om een ander type leiderschap vraagt.
Dienend leiderschap is hierin wenselijk met hierin een grote mate van zelfregulerend
vermogen van teams.
In 2021 is gestart met de functie afdelingscoördinator als vervanging van de functie
Teamleider. De groei en toename van de zorgzwaarte en complexiteit binnen Maaswaarden
ouderenzorg maakte dat er behoefte was aan vernieuwing en verandering van de functie.
Dichterbij de werkvloer en als onderdeel van het team. De inhoudelijk kennis en expertise
welke binnen deze functie wordt gevraagd levert een kwalitatieve input aan onze
zorgverlening. De functie afdelingscoördinator is in tegenstellig tot de functie Teamleider niet
meer hiërarchisch, maar zal in 2022 in een driehoek waarbij manager, afdelingscoördinator
en de kwaliteitsverpleegkundige binnen de intramurale settingen de kern vormen van de
sturing van de zorg. Binnen de Thuiszorg zal de kern gevormd worden door de manager in
samenwerking met de wijkverpleegkundige.
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Visie op leiderschap
Leiderschap en leidinggeven zijn in Maaswaarden ouderenzorg vormgegeven vanuit de
volgende uitgangspunten:
-

Alle activiteiten staan in het teken van de aandacht voor bewoners/cliënten en hun
vertegenwoordigers.
Medewerkers worden aangesproken op hun kwaliteiten, de sterke kanten staan
centraal.
Ieder persoon heeft eigen ruimte in handelen en denken nodig om zijn of haar werk
te kunnen doen.
Communicatie is open en transparant.
We leren van ervaringen, positief en negatief.
Er bestaan geen drempels. Overhead is klein, maar deskundig.

Governance
De Governancecode 2017 wordt omschreven en is omarmd door de raad van toezicht,
bestuur en managementteam. Conform de afspraken zijn de reglementen in 2020
aangepast, waarin nadrukkelijk aandacht is voor de wijze waarop toezicht plaatsvindt. De
raad van toezicht heeft de intentie dicht bij de organisatie te willen staan en een klankbord
te zijn voor bestuur en management. Zij willen zowel kwaliteit van zorg als continuïteit van de
organisatie hoog op de agenda plaatsen. Voor de raad van toezicht zijn hierin verbinden en
vertrouwen de sleutelwoorden. Jaarlijks vindt er zelfevaluatie plaats binnen de raad van
toezicht, waarvan de uitkomsten en daaruit voortkomende aandachtpunten worden vermeld
op de site van het NVTZ.
ROL EN POSITIE INTERNE ORGANEN EN TOEZICHTHOUDER(S)
Medezeggenschap en inspraak zijn geborgd binnen Maaswaarden ouderenzorg. Hiermee
organiseren we een sfeer van kritische gesprekspartners en tegenspraak. Dit is een
belangrijk hulpmiddel om de juiste dingen te doen voor bewoners/cliënten en medewerkers.
De cliëntenraad (CR) en ondernemingsraad (OR) hebben advies- en instemmingsrecht
volgens de wettelijke kaders. In 2020 is inspraak verder aangevuld met de Verpleegkundige
en Verzorgende Advies Raad (VVAR) die een nadrukkelijke rol hebben in de beroepsinhoud
en beroepsontwikkeling. Transparantie en openheid zijn hierin uitgangspunten voor
Maaswaarden ouderenzorg. In 2022 zal de VVAR hun eerste officiële advies uitbrengen.
INZICHT HEBBEN EN GEVEN
Bestuur en management zijn open en transparant. Middels een jaarlijkse cyclus van
kwartaalrapportages worden diverse interne stakeholders op de hoogte gehouden van alle
ontwikkelingen. Strategische zaken, maar ook het werk en de kleinere en belangrijke dingen
van alledag.
Dit jaar is er door een managementwissel en een functie wijziging in de lijn van teamleiders
beperkte continuïteit geweest in het opstellen van kwartaalrapportages. Gemaakte
kwartaalrapportages worden daar waar gewenst en conform afspraak gedeeld en
besproken met RvT, leidinggevenden, leden ondernemingsraad en cliëntenraad.
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Er is geïnvesteerd in het vormgeven van de rapportages zo laag mogelijk in de organisatie,
omdat voorheen veel rapportages en analyses belegd waren bij bepaalde medewerkers
binnen de organisatie. Het betreft hierbij onder andere rapportages rondom financiën, op
gebied van verzuim en rondom kwaliteit. Rapportages worden verstrekt conform de jaarlijkse
cyclus aan interne gremia als OR en CR, alsmede aan externe stakeholders. Te denken valt
aan de banken, accountant en het zorgkantoor.
RISICOMANAGEMENT
Bestuur en management benoemen de volgende risico’s voor de komende jaren. Twee keer
per jaar worden deze geëvalueerd in het managementteam en staan deze vervolgens op
de agenda van de raad van toezicht. Als voorname risico’s voor Maaswaarden ouderenzorg
voor de komende jaren worden in hoofdlijnen de volgende risico’s onderkend:
•
•
•
•
•

Het realiseren van een sluitende exploitatie;
Voldoen aan de privacywetgeving (AVG);
Voldoende (kwalitatief en kwantitatief) personeel; binden en boeien/opleiden;
Organisatiecultuur;
Externe factoren (zoals contractafspraken, overheidsbeleid, virus of bacterie uitbraken).
VERANKEREN VAN MEDISCHE, VERPLEEGKUNDIGE EN PSYCHOSOCIALE EXPERTISE
Het beschikken over voldoende expertise binnen een organisatie is cruciaal voor het op de
juiste manier invulling kunnen geven aan de doelstellingen van de organisatie. Het in
verbinding staan met elkaar en ophalen van de juiste informatie is van belang. Naast het
creëren van een open cultuur is de samenwerking in de lijn en tussen de disciplines
noodzakelijk. Binnen Maaswaarden ouderenzorg zijn verschillende overlegvormen welke
bewerkstelligen dat de gevraagde expertise wordt ingezet op de plekken waar noodzakelijk.
Jaarlijks is er minstens tweemaal overleg met de behandeldienst inzake kwaliteit en
continuïteit. Dit is in 2021 versterkt doordat de behandeldienst op onderwerp deelneemt aan
de veiligheidscommissies. In 2022 zal dit verder bestendigt worden.
Onder begeleiding van een externe coach heeft de VVAR vorm gekregen in 2020 en na
doorontwikkeling in 2021 zal de voorzitter van de VVAR in de loop van 2021 deel gaan
nemen aan het MT. De organisatie kan enkel en alleen kwalitatief en verantwoorde zorg
leveren door het personeel wat zich dagelijks inzet voor onze bewoners/cliënten. Goede
inzet, afstemming en opleiding is hierin cruciaal.
AANDACHT, AANWEZIGHEID EN TOEZICHT
De capaciteitsplanning vindt plaats op basis van de zorgzwaarte, zorgbehoefte en het
indicatiebesluit van de betrokken bewoners/cliënten binnen de financiële kaders. De
zorgbehoefte wordt bepaald aan de hand van indicaties, zorgplannen en vastgesteld door
zorgplan-besprekingen en MDO’s. Hierop afgestemd is er minimale bezetting vastgesteld
voor de afdelingen om te kunnen voldoen aan de zorgbehoefte van al onze
bewoners/cliënten. Dagelijks zijn er bekende en gediplomeerde medewerkers aanwezig op
de afdelingen en wordt er voorzien in de toezichtcomponent. In 2020 is hiervoor een ZZP-tool
ontwikkeld. Met de inzet van Personeel Niet In Loondienst (PNIL) maakt Maaswaarden
ouderenzorg zich sterk om hiervoor zoveel mogelijk gebruik te maken van vaste
invalskrachten en ZZP’ers.
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Maaswaarden ouderenzorg is voornemens met een deel van de extra financiële middelen
de toezichtscomponent en de ondersteuning op de afdelingen uit te breiden. Het
organiseren van toezicht op de (verpleeg)afdelingen binnen de bestaande ZZP-financiering
was complex. Toezicht op de huiskamers mag niet ten koste gaan van de persoonlijke
aandacht en basiszorg. Toch bleek de financiering ons inziens daarin niet volledig
toereikend. Door extra medewerkers Wonen en Welzijn op de afdelingen in te zetten zullen
de bewoners/cliënten daadwerkelijk ervaren dat er meer aanwezigheid van medewerkers is
en daarmee ook meer aandacht. In 2021 heeft hierbij de focus gelegen op de medewerker
Wonen en Welzijn en het uitbreiden, daar waar mogelijk, van de formatie van extra IG ten
behoeve van de huiskamers.
SPECIFIEKE KENNIS, VAARDIGHEDEN
Maaswaarden ouderenzorg streeft er naar de continuïteit van zorg, de kwaliteitsbevordering
en de kwaliteit van medewerkers te waarborgen om op deze wijze een hoogwaardige
kwaliteit van zorg aan te kunnen bieden aan de bewoners/cliënten. De kennis en
vaardigheden welke van onze medewerkers worden gevraagd nemen elke jaar verder toe
en zijn onderhevig aan veel wijzigingen. Dit vraagt vooruitziend inzicht als het gaat over het
opleiden van personeel om aan deze vraag te kunnen voldoen.
Binnen Maaswaarden ouderenzorg wordt met roostering rekening gehouden dat ook
daadwerkelijk op elke moment van de dag de juiste kennis beschikbaar is om in te zetten
wanneer hierom gevraagd wordt. Denk hierbij aan de aanwezigheid van BHV-medewerkers,
artsen en verpleegkundigen. In 2022 zal in het rooster tevens zichtbaar worden welke BHVmedewerker beschikbaar is en welke verpleegkundige aanwezig is met betrekking tot de
verpleegkundige bereikbaarheidsdienst. Dit is nu nog niet inzichtelijk op de planning en
daarom wordt er gewerkt met bereikbaarheidsdiensten waarmee adequate dekking
geboden kan worden en die inzichtelijk zijn in een apart rooster. Ook voor de
bereikbaarheid van behandelaren zijn in het samenwerkingscontract met GeriCare
afspraken opgenomen.
Daarnaast zullen zich altijd ongeplande en onvoorziene situaties kunnen voordoen waarbij
binnen de mogelijkheden van de organisatie snel geschakeld en gehandeld kan worden. Dit
door dagelijks een verantwoordelijke aan te wijzen die hierin beslissingen mag nemen.
SAMENWERKING
Maaswaarden ouderenzorg heeft in haar strategische toekomstvisie nadrukkelijk
aangegeven een zelfstandige organisatie te willen blijven die op een natuurlijke manier wil
groeien. Hierbij is eveneens aangegeven dat hiermee geenszins samenwerking met andere
aanbieders en partijen wordt uitgesloten. Maaswaarden ouderenzorg wil investeren in de
relaties met externe stakeholders. Het samenwerken in de keten en over de grenzen van de
financieringsstromen heen is daarbij uitgangspunt. Op het gebied van zorg, dienstverlening
en welzijn werken we nauw samen met de vele organisaties in Altena en omgeving.
Samenwerkingen welke van groot belang is om onze bewoners/cliënten en burgers van de
juiste en gewenst zorg te kunnen voorzien.
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REFLECTIE, LEREN EN ONTWIKKELEN
Maaswaarden ouderenzorg erkent de noodzaak van planmatig opleiden als instrument. Het
management zal ieder jaar op zoek gaan naar strategische doelen van de organisatie en
deze in relatie brengen met de opleidingswensen en behoeften. Enerzijds om de
vaardigheden en kennis van de medewerkers in stand te houden, anderzijds om de
persoonlijke opleiding en ontwikkelingsbehoefte van individuele medewerkers te verhogen.
Van groot belang hierbij zijn de vereiste kwalificaties die moeten afgeleid zijn van de functie
die de medewerker uit gaat oefenen. Met andere woorden: er zal door het management
bepaald worden of er sprake is van een opleidingsnoodzaak of het realiseren van
organisatiedoeleinden waarbij doorgroei en ontwikkelmogelijkheden het uitgangspunt zijn.
De visie van Maaswaarden ouderenzorg is dat opleiding niet louter bedoeld is om meer
kennis te hebben (weten), maar ook op het gebied van functioneren zoals proactieve
werkhouding en acteren, het hebben en laten zien van de juiste houding en gedrag. Eind
2020 heeft het opleidingsbeleid van Maaswaarden ouderenzorg opnieuw vorm gekregen en
is opgenomen in het opleidingsplan. In 2021 is dit een cyclisch document geworden dat per
kwartaal wordt bijgesteld waar nodig. Vanzelfsprekend volgt vanuit deze evaluaties het
opleidingsplan voor het komende jaar. Het opleidingsplan van Maaswaarden ouderenzorg
is een belangrijk hulpmiddel om de doelstellingen die we met elkaar verwoord hebben te
realiseren.
De laatste jaren is veel geïnvesteerd in het verhogen van deskundigheidsniveaus. Deze
ontwikkeling zal ook de komende jaren vastgehouden worden. Ook in het jaar 2022 zullen
wederom opleidingsplaatsen gecreëerd worden. Hierbij wordt geïnvesteerd in Lefgozers om
naast deskundigheidsbevordering ook te kunnen voldoen aan komende vacatureruimte.
Deze ruimte ontstaat, naast natuurlijk verloop, doordat een groot aantal medewerkers de
pensioengerechtigde leeftijd gaat bereiken in de komende jaren.
Opleiding aandachtsvelders
Omdat niet alle medewerkers over alle benodigde en specifieke kennis kunnen en hoeven te
beschikken, zijn in 2020 de veiligheidscommissies opgericht. Deze bestaan, naast
behandelaren, uit aandachtsvelders welke zich focussen op een afgebakend
onderwerp/aandachtsgebied. In 2022 zullen deze aandachtsvelders vanuit de commissies
daar waar nodig specifieke trainingen ontvangen om hen toe te rusten met voldoende
kennis en kunde om deze rol uit te voeren. Managers zorg en dienstverlening zijn voorzitter
van de commissie vanuit de visie dat er vanuit de inhoud gestuurd wordt.
EVV-schap
Binnen Maaswaarden ouderenzorg hebben tot op heden een aantal verzorgenden de rol
van Eerst Verantwoordelijk Verzorgende (EVV) als contactverzorgende op zich genomen. In
2021 is besloten om voledig te werken met EVV als eerste aanspreekpunt voor de bewoner
en diens naaste met betrekking tot de zorgverlening en is verantwoordelijk voor de
continuïteit van de zorgverlening. Vanaf 2003 bestaat er een ‘officieel’ competentie- en
kwalificatieprofiel voor uitvoering van deze taken genaamd Eerst Verantwoordelijk
Verzorgende (EVV). Binnen Maaswaarden ouderenzorg is in 2021 onderzocht wat de wens
vanaf de werkvloer is op dit punt. De keus is gemaakt om door te gaan en te investeren in
de functie van EVV. De investering zal plaatsvinden in de vorm van een opfristraining voor
alle huidige EVV medewerkers en een deel van de EVV, die geen erkent diploma hebben,
de officiële opleiding tot EVV te laten volgen. In de komende jaren zullen alle EVV-ers
geschoold worden tot erkende EVV-ers.
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E-learning
Binnen Maaswaarden ouderenzorg wordt gebruik gemaakt van TCG-Minerva waarin alle elearnings en trainingen worden vastgelegd. Dit systeem is voor alle medewerkers
toegankelijk. Het portaal biedt de mogelijkheid aan de medewerkers om op flexibele basis
in alle vrijheid, zowel op locatie als thuis, op eigen tempo hun kennis kunnen versterken en
vergroten. Naast praktijkscholing en klinische lessen denken wij dat het toevoegen van deze
vorm van scholing extra kwaliteit op het gebied van kennis en kunde toevoegt. In het
opleidingsplan is aangegeven welke e-learnings er per functie verplicht worden gesteld.
Tevens biedt het portaal de mogelijkheid om digitaal een actueel overzicht bij te houden van
de verplichte en gevolgde scholingen.
Compensatie in vorm van tijd voor taken
Om medewerkers ook daadwerkelijk in staat te stellen de extra taken, zoals belegd in de
jaarplannen, vorm te laten geven, dienen wij hier als organisatie faciliterend in te zijn. De
EVV is 1 uur per week vrijgesteld voor uitvoering van de taken. De aandachtsvelders
(waaronder ook werkbegeleiders) krijgen hier, afhankelijk van de vraag en behoefte, een ‘x’
aantal uur per jaar voor. Mocht er zich een project aandienen wat extra investering vraagt
van een groep medewerkers waaronder bijvoorbeeld de aandachtsvelders, dan zal hierin
extra worden gecompenseerd.
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9. Gebruik van hulpbronnen

DUURZAAMHEID
De zorgsector blijft ver achter als het gaat om duurzaamheid. Mensen denken niet snel aan
duurzaamheid als ze over zorg nadenken. Er zijn dus nog veel stappen te zetten in de
gezondheidszorg, denk aan uiteenlopende zaken als tegengaan van verspilling, omgaan
met medisch afval, duurzame voeding etc. Met duurzame ontwikkelingen willen we
aansluiten op de ontwikkelingsbehoeften van het heden, zonder het vermogen van de
toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien, in gevaar te brengen.
Maaswaarden ouderenzorg huurt haar gebouwen van Bazalt Wonen. Samen hebben zij
ambities als het gaat om het verduurzamen van de gebouwen. Zo is het afgelopen jaar
veel verlichting vervangen door energiebesparende Ledverlichting en zijn zij in gesprek om
middels o.a. de plaatsing van zonnepanelen en het inzetten van de beschikbare subsidies
in 8 jaar naar energie neutrale locaties toe te werken. Er wordt proactief ingezet op het bij
afschrijving vervangen van elektrische apparaten voor duurzame, energiezuinige
alternatieven, mits passend binnen een sluitende begroting.
ZORGTECHNOLOGIE
Het aantal ouderen neemt in rap tempo toe. Zij verdienen de beste zorg. Maar de
beschikbaarheid van kundig zorgpersoneel staat nu al onder druk. Hoe bieden we straks
met hetzelfde aantal zorgverleners, meer kwetsbare ouderen goede zorg? In het regionale
samenwerkingsverband Anders Werken in de Zorg testen we kansrijke nieuwe
technologieën, en zetten we deze vervolgens binnen onze organisatie in. Zo willen we met
minder tijd en inspanning, betere zorg en een fijne werkomgeving leveren.
In 2021 stond op de agenda; slim incontinentiemateriaal, slimme bril, de bedsense en de
medicatiedispenser. Op individueel en/of groepsniveau wordt er ingezet op technologie op
maat. Het gaat hierbij om persoonsgerichte zorg en hulpmiddelen die bijdragen aan de
zelfredzaamheid van de bewoner/cliënt en/of waarde toevoegen aan de kwaliteit van
leven. Vanwege Covid-19 heeft deze agenda grotendeels geen doorgang gekregen
waarbij slim incontinentiemateriaal niet goed van de grond is gekomen en het project
vervolgens is afgebroken. In 2022 is de agenda deels aangepast waarbij eerst gestart
wordt met een pilot Smart Glasses. Na evaluatie van deze pilot zal implementatie binnen
de gehele organisatie plaatsvinden en zal een nieuwe technologie gekozen worden om
mee verder te gaan.
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APPLICATIELANDSCHAP
In 2020 heeft Maaswaarden ouderenzorg aanzienlijk ontwikkeld op het gebied van het
applicatielandschap. Zo is ervoor gekozen te gaan ‘werken in de cloud’. Hiervoor heeft
implementatie plaatsgevonden van Office 365, met daarbij SharePoint voor het
documentenbeheer.
Om het gebruik van het applicatielandschap zo laagdrempelig mogelijk te maken is
gekozen voor SSO (single sign on) met, in het kader van beveiliging/privacy, two-factor
authentication (2 staps authenticatie). Deze applicatie biedt rechtstreeks (persoonlijke)
toegang tot de applicaties waarbij privacygevoelige gegevens worden vastgelegd. Het
gaat hierbij om ONS (cliëntadministratie), Afas (financiële, personeels- en
salarisadministratie) en Triasweb (veilig melden). In 2021 zijn hier opleidingsapplicatie,
TCG-Minerva, en de Vilans protocollen aan toegevoegd. Tevens is eind 2021 het
behandeldossier, Ysis, in eigen beheer genomen. In 2022 wordt het gebruik van Medimo
voor zowel het verzorgingshuis (ZZP’s zonder behandeling) als de thuiszorg toegevoegd.
Tot en met 2021 is dit alleen gebruikt voor de verpleegafdelingen (ZZP’s met behandeling).
ONS
In 2021 is, met behulp van een ‘Ons kent ONS’-sessie met de leverancier en bevindingen
vanuit de commissie zorgproces (en dagelijks gebruik) gekeken naar de inzet en
mogelijkheden van ONS. In 2018 is er voor gekozen met dit systeem te werken. De
mogelijkheden gaan echter zeer snel en het is belangrijk vernieuwing en verbetering te
blijven volgen en zo mogelijk door te voeren. In 2018 is er gedigitaliseerd, nu komt
Maaswaarden ouderenzorg in de fase dat er moet worden geautomatiseerd; gebruik
makend van de voordelen van (digitale) systemen. Voor de sturing op ‘klantvraag’ (en in
balans brengen/ houden van inkomsten en uitgaven) is besloten in 2022 gebruik te gaan
maken van de module capaciteitsmanagement in ONS.
Afas
In 2019 is er gekozen om met Afas te gaan werken, de (basis)implementatie en daarmee
livegang is per 01/01/2020 voltooid. Met de implementatie zijn de processen rondom
financiële, personeels- en salarisadministratie geautomatiseerd. De medewerker
salarisadministratie is opgeleid en aangesteld als applicatiemedewerker. In 2021 is Afas
doorontwikkeld door de implementatie van het werving en selectie- portaal, het opzetten
van contractbeheer in Afas en het toevoegen van vrijwillige collega’s en externe
medewerkers (voornamelijk ZZP’ers) in Afas, met het oog op ‘iedereen die namens
Maaswaarden ouderenzorg werkzaamheden verricht registreren in het personeelssysteem’.
TriasWeb
In 2020 is het besluit genomen te stoppen met CareRate. Het systeem, gericht op
verbeteren in de zorg, vond in de praktijk onvoldoende draagvlak in de praktische
uitvoering.
Na onderzoek naar welk systeem voor Maaswaarden ouderenzorg wel helpend zou zijn, is
gekozen voor Triaspect en met name het meld- en verbetergedeelte TriasWeb.
Bij Triaspect draait alles om veilige zorg, integrale veiligheid.
De eerste fase van implementatie heeft eind 2020 plaatsgevonden waarbij, naast het
vormgeven van het systeem voor Maaswaarden ouderenzorg, de eerste trainingen zijn
gegeven aan de diverse rollen binnen het systeem. In 2021 heeft de vervolgfases
plaatsgevonden waarbij, naast het Veilig Melden, ook de RI&E en MTO vorm hebben
gevonden. In 2022 zal het CTO vorm krijgen alsmede de module Evaluaties. Tevens zal
onderzoek gedaan worden om ook de PREM binnen TriasWeb vorm te geven.
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MATERIALEN EN HULPMIDDELEN
Het is van groot belang om die materialen en hulpmiddelen in te zetten die
bewoners/cliënten optimaal kunnen gebruiken. Dit optimale gebruik geldt ook voor
medewerkers en vrijwillige collega’s. Hulpmiddelen zijn in onderhoud bij de Hartingbank die
jaarlijks een controle uitvoert. De managers zorg en dienstverlening zijn aanspreekpunt voor
vragen rondom alle hulpmiddelen. Daarnaast zijn zij verantwoordelijk voor het vaststellen van
de behoeften en het faciliteren van deze materialen en hulpmiddelen.
De technische dienst ondersteund in cyclus het onderhoud.
FACALITAIRE ZAKEN
Binnen Maaswaarden ouderenzorg zijn er diverse facilitaire zaken zoals een receptie, een
eigen keuken, kapper, het restaurant en een winkeltje. Al deze faciliteiten bieden een extra
service aan de bewoners/cliënten van Maaswaarden ouderenzorg. In de keuken worden
dagelijks verse maaltijden bereid, afgestemd op de wensen van onze bewoners/cliënten. De
receptie is op werkdagen bemand van 7.30 tot 22.00 uur en in het weekend van 8.00 tot 17.00
uur. Op locatie de Notenhoff is op de verschillende dagdelen een vrijwillige collega aanwezig
die deze rol vervult. Ontmoeting vindt plaats in het Veerhuis.
In 2021 is gestart met een nieuw ontmoetingsconcept in locatie Wijkestein, genaamd Hutsspot. Een gastvrije plek, waar men welkom is voor een kopje koffie, versnapering en kleine
boodschap. In 2022 gaat Gastvrije Service nog intensiever samenwerken om tot een
kostendekkende exploitatie te komen.
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RI&E
De risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E) is verplicht voor alle werkgevers.
Binnen Maaswaarden ouderenzorg valt actualisatie en evaluatie van de RI&E onder de
functionele verantwoordelijkheid van HRM. Echter voor de uitvoering heeft iedereen binnen
de organisatie verantwoordelijkheid. Half 2021 is de RI&E opnieuw geactualiseerd, waaruit
mogelijke verbeteracties in 2021-2022 worden uitgevoerd. Voor het ophalen van de stand
van zaken is gebruik gemaakt van Triaspect – Phytia RI&E. Deze bevat een medewerkers-,
locatie- en gebouwenscan die tezamen de volledige RI&E zal vormen. In 2022 zal de
externe toetsing van de RI&E plaatsvinden.
PRIVATE ACTIVITEITEN
De terugtredende overheid en de wijzigingen rondom de tarieven geven steeds meer
redenen en natuurlijk ook kansen om kritisch te zijn in de uitgaven, maar ook ondernemend
te zijn richting de inkomsten. Door de positie binnen de gemeente Altena liggen hier voor
Maaswaarden ouderenzorg zeker mogelijkheden. Blijvende doelstelling is om
ondernemerschap te ontwikkelen en kansen aan te boren om activiteiten te ontplooien en
in de markt te zetten die, naast dat het financiële ruimte oplevert, vooral een bijdrage
leveren aan de verbinding in het gebied.
FINANCIEN EN ADMINISTRATIEVE ORGANISATIE
Binnen de organisatie is een aparte afdeling die zich dagelijks bezighoudt met zowel de
financiële, cliënten- als personeelsadministratie. Voorafgaand aan het jaar wordt er
gezamenlijk (MT, leidinggevenden, OR, CR en RvT) een begroting opgesteld met daarin
alle opgestelde doelen voor het komende jaar. In de (administratief) ondersteunende
diensten richten we ons op optimalisering en digitalisering van de processen, waardoor de
benodigde formatie hoogstens op het bestaande niveau blijft. Bij natuurlijk verloop wordt
beoordeeld of deze formatie bezet wordt of dat deze kan vrijvallen ten behoeve van
positief resultaat en/of het primaire proces.
CLIËNTSERVICE
De taken van Cliëntservice worden vaak onderschat, maar zijn groot belang voor zowel de
bewoners/cliënten als de organisatie. Zij hebben de eerste contacten met mogelijk
geïnteresseerden en zijn daardoor het boegbeeld van de organisatie. Alle aanmeldingen
en contacten met externen verlopen in eerste instantie via Cliëntservice. Hebben
zorgvragers interesse dan komen ze eerst in contact met Cliëntservice, welke de essentiële
afstemming op zich neemt. Inventariseren van de zorgbehoefte, is het mogelijk binnen de
organisatie, informatievoorziening etc.
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10. Gebruik van informatie
VERZAMELEN EN DELEN VAN INFORMATIE (tevredenheidswaarderingen)
Maaswaarden ouderenzorg organiseert jaarlijks een waarderingsonderzoek onder
bewoners/cliënten om continue verbetering van de bewoners/cliëntenzorg mogelijk te
maken. De afgelopen jaren is Maaswaarden ouderenzorg goed beoordeeld door onze
bewoners/cliënten. De intramurale bewoners/cliënten beoordeelden Maaswaarden
ouderenzorg maar liefst met een 7.8 op Zorgkaart Nederland. In de thuiszorg werd een
NPS score van 8 behaald. Scores waar wij trots op zijn. Uiteraard blijven wij jaarlijks
verbeteringen treffen aan de hand van de uitkomsten. Deze worden verwerkt in het
jaarplan.
In het 3e kwartaal van 2021 zou het eerstvolgende cliënttevredenheidsonderzoek
plaatsvinden. Dit is echter vertraagt vanwege Covid-19 doordat ontwikkelgroepen niet
konden samenkomen. In 2022 zal het CTO alsnog bij alle cliënten worden afgenomen in de
cyclus van de te houden MDO gesprekken. Een cyclus waarbij structurele cliënttevredenheid
gemeten wordt, gekoppeld aan het MDO voor de intramurale bewoners/cliënten. Juist
door het koppelen van het MDO aan het CTO komen verbeteringen direct ten gunste van
de individuele bewoner/cliënt.
Door hiervoor gebruik te maken van het in 2020 geïmplementeerde systeem vanuit
Triaspect > TriasWeb heeft Maaswaarden ouderenzorg een tool in handen waarop direct
gemeld, geanalyseerd en verbeterd kan worden. Meldingen, en daarmee ook het
ingevoerde CTO, zijn gekoppeld aan het cliëntdossier ONS waarmee direct gestuurd en
gerapporteerd kan worden. In het onderzoek wordt de tevredenheid van
bewoners/cliënten onder andere gemeten op de aspecten voorbereiding en start van de
zorgverlening, verblijf, maaltijdvoorziening, dagbesteding/activiteiten, zorg/medische
dienstverlening, contactpersoon van de bewoner en een aantal toegevoegde vragen welke
intern worden afgestemd.
Uitkomsten komen naar voren op cliënt, afdeling, locatie en organisatieniveau. Op
organisatieniveau zullen verbeteracties op uitkomsten die als trend naar voren zijn
gekomen, verwerkt worden in het jaarplan.
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Jaarlijks worden de uitkomsten voorgelegd aan de cliëntenraad en gepubliceerd op de
website van Maaswaarden ouderenzorg, middels het kwaliteitsverslag. Naast het
periodieke onderzoek worden bewoners/cliënten ook uitgenodigd om eventuele
verbeterwensen te uiten bij medewerkers dan wel bij de vertrouwenspersoon of bij de
klachtencommissie. Daarnaast zijn wij via Zorgkaart Nederland continue op zoek naar
ervaringen van mensen die meehelpen te verbeteren waar nodig. Bewoners/cliënten
krijgen hier promotiemateriaal voor en ook zal bij mondelingen gedeelde ervaringen
gevraagd worden dit te publiceren op Zorgkaart Nederland.
BENUTTEN EN OPTIMALISEREN VAN BESTAANDE ADMINISTRATIESYSTEMEN
Voor alle zaken omtrent zorgverlening wordt de informatie binnen Maaswaarden
ouderenzorg binnen twee systemen vastgelegd. Als cliëntendossier maken wij gebruik van
Nedap. De wijkverpleging maakt daarbij gebruik van het zorg-classificatiesysteem Omaha
(is onderdeel van Nedap).
Op het gebied van procedures, protocollen en beleid is dit SharePoint. Hierin zijn alle
documenten opgeslagen voor noodzakelijk dagelijks uitvoering van taken. Share Point is
beschikbaar voor alle medewerkers. In 2019 is Sharepoint door middel van een werkgroep
opnieuw opgebouwd en ingedeeld, de doorontwikkeling loopt door in 2021-2022. Na
livegang zijn medewerkers op de werkvloer geïnstrueerd over werkwijze en gebruik.
MAASWAARDEN OUDERENZORG EN DE AVG
Iedereen heeft recht op privacy. Daarom geldt sinds 25 mei 2018 de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze wet staat welke privacy rechten
iedereen heeft en welke verantwoordelijkheden organisaties hebben als het gaat om de
privacy van betrokkenen. Ook binnen Maaswaarden ouderenzorg doen we er alles aan om
persoonsgegevens te beschermen.
Binnen Maaswaarden ouderenzorg is een aandachtsvelder AVG aangesteld. In nauwe
samenwerking met een professioneel bedrijf is het vereiste raamwerk opgezet, bestaande
uit een eigen verwerkersovereenkomst en beschikken we over een verwerkingsregister
hetgeen door de manager Finance en service beheerd wordt.
In 2019 en in 2020 hebben audits plaatsgevonden vanuit een extern bedrijf om inzichtelijk
te krijgen waar Maaswaarden ouderenzorg met betrekking tot de AVG staat en waar nog
ontwikkeling nodig is. De uitkomsten en acties van deze audits zijn verwerkt in het jaarplan
en hebben een borging in 2022.
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11. Jaarplan

JAARPLAN 2022
Het jaarplan 2022 wordt als bijlage bij dit document gevoegd.
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