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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
MISSIE
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1 OVER ONS

Het, ingehuurde, medische behandelteam bestaat 

uit twee specialisten ouderengeneeskunde, een 

verpleegkundig specialist en een verpleegkundig 

specialist in opleiding. Daarnaast zijn er 

paramedici als psycholoog, ergotherapie, 

fysiotherapie, logopedie en een diëtiste 

verbonden aan Maaswaarden ouderenzorg.

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.  

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. 

De thuiszorg is in 2022 uitgebreid richting Drunen waar de thuiszorg tevens 

geleverd wordt vanuit een leerteam.



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. Onze kernwaarden betreffen:
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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

VISIE

LIEFDEVOL

RESPECTVOL

WAARDEVOL
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LIEFDEVOL

RESPECTVOL

WAARDEVOL

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.

VISIE OP WELZIJN
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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 algemeen 

jaarplan. Hiermee beschikt Maaswaarden ouderenzorg 

over een actueel jaarplan wat is opgesteld aan de hand 

van de vastgestelde punten van het kwaliteitskader. Het 

algemeen 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 kwaliteitsvenster 2023 is onderdeel van het werkende Kwaliteits Management Systeem 

waarlangs ook het venster is beschreven aan de hand van de hoofdstukken vanuit het 

kwaliteitskader Verpleeghuiszorg.

KMS
Kwaliteitsmanagentsysteem

Het algemeen 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.  de bijlagen. 

Naast dit algemene jaarplan beschikt elke afdeling en 

commissie over een sub jaarplan als onderdeel van 

het algemeen jaarplan waarbij dezelfde systematiek 

van toepassing is en die een gedetailleerde weergave 

geven van de doelstellingen.

De algemene doelstellingen vanuit het algemeen 

jaarplan zijn in dit kwaliteitsvenster weergegeven en 

zijn, net als de bijbehorende acties, terug te vinden in 

de bijlagen.

VOORSCHREIDEND JAARPLAN
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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.

JAARLIJKS KWALITEITSVERSLAGWij vinden dat ieder mens een 

betekenisvol leven verdient, een plek 

heeft in de maatschappij en een eigen 

netwerk heeft om op terug te vallen.

Link naar KMSvideo. 

https://maaswaarden.nl/wp-content/uploads/2021/10/SS_ZM_v01.mp4_2.mp4


Een van de belangrijkste kenmerken van het werken 

binnen Maaswaarden ouderenzorg is ‘Zorg met het hart’. 

Tegelijkertijd bevindt de organisatie zich in een gebied 

waar sprake is van een traditionele en behoudende 

werkomgeving. Met alle goede bedoelingen was de 

bewoner toch vaak ondergeschikt aan de normen van 

de collega’s en het systeem. Ondanks COVID-19, of 

misschien juist wel dankzij, hebben we als organisatie 

hier een ontwikkeling in doorgemaakt. De noodzaak om 

de mens te zien achter zijn diagnose is uiterst relevant. Er 

is groei te zien bij veel collega’s in een persoonsgerichte 

aanpak. Tegelijkertijd is er ook nog genoeg te doen met 

betrekking tot dit onderwerp.  

 

Een duidelijke ontwikkeling is zichtbaar op het geven 

van feedback aan elkaar, de wens van de bewoners 

is meer dan voorheen leidend in wonen, welzijn en 

zorg. Afdelingscoördinatoren en teams hebben inhoud 

gegeven aan de kernwaarden ‘Liefdevol, respectvol, 

waardevol’. Waarmee er handvaten zijn in de teams om 

dit te integreren in het dagelijks handelen.

PERSOONS-
GERICHTE ZORG
wat wil de cliënt?

2

 Er is zichtbare vooruitgang ten opzichte van het verleden. 

Als de planning onder druk staat, staat ook het principe 

‘de vraag van de bewoners is leidend’ meer onder druk. 

Het goede gesprek hierover wordt gevoerd in de teams.  

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.
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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. Eenieder 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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DOELSTELLINGEN 2023

• Zorgproces ZVW, WMO huishouding en WMO dagbesteding 

wordt in kaart gebracht en geïmplementeerd met beoogd 

resultaat.

• De medewerker is bekend met het verhaal van de cliënt 

en op basis hiervan wordt het zorgplan gevormd en de 

zorg geleverd. 

• Medewerkers binnen de organisatie communicatief vaardig 

te maken van het voeren van het juiste gesprek met cliënt en 

familie. 

• De zorgverlener beschikt over een breed repertoire van 

communicatie en sociale vaardigheden.

• Alle zorgmedewerkers intramuraal en extramuraal zijn in staat 

om feitelijk en methodisch te rapporteren op zorgdoelen.

• Zorgdossier geeft een objectieve en eenduidige 

weergave van de zorg en het welbevinden van onze 

cliënt/bewoner.

• Onderzoeken hoe het verzorgingshuis voldoende 

huiskamercapaciteit heeft voor bewoners.

• Bewoners van het voormalige verzorgingshuis hebben de 

mogelijkheid een ruimte te bezoeken om samen te komen 

en maaltijden te nuttigen. 

• Verzorgingshuis, eerste en tweede etage, is door middel van 

natuurlijk verloop en omzetten indicaties volledig omgezet 

naar een afdeling somatiek. 

• Binnen alle afdelingen Maaswaarden ouderenzorg 

worden alleen nog cliënten intramuraal opgenomen 

bij een ZZP5 indicatie inclusief behandeling of hoger 

conform visie WOZO.

• Eind 2023 is er een verdubbeling van de thuiszorg productie 

ten opzichte van 2021 gerealiseerd.

• Aansluiten bij maatschappelijk ontwikkeling WOZO en 

Langer Actief Thuis.

• Afweging voor door ontwikkelen product VPT na evaluatie 

pilot.
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leren door professionele teams
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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 werkt Maaswaarden 

ouderenzorg met het systeem TriasWeb waarbij de 

organisatie ondersteund wordt met het in beeld brengen, 

analyseren en vervolgens verbeteren van knelpunten en 

verbeterpunten. Maar het systeem ondersteund tevens 

om dat wat goed gaat te borgen.

PASSENDE, 
VEILIGE ZORG EN 
ONDERSTEUNING 

3

Structureel worden risicosignaleringen op cliënt niveau 

uitgevoerd op de volgende momenten:

• 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.



VEILIGHEIDSCOMMISSIES

Binnen de organisatie zijn vijfveiligheidscommissies actief 

als onderdeel van het Kwaliteitsmanagementsysteem; 

Zorgproces, Valpreventie, Medicatieveiligheid, Hygiëne 

en infectiepreventie en Onbegrepen gedrag.

Binnen deze commissies wordt multidisciplinair gewerkt 

in samenwerking met aandachtsvelders vanuit alle 

afdelingen. De rol van aandachtsvelder is binnen 

de organisatie niet vrijblijvend. Er worden uren ter 

beschikking gesteld om deze rol binnen de afdeling uit 

te kunnen voeren naast het primaire contract van de 

aandachtsvelder. In 2023 zal de rol van aandachtsvelder 

KWARTAALANALYSES 

Vanaf 1 januari 2021 is TriasWeb (het meld-gedeelte 

van Triaspect) geïntroduceerd, met als doel om via 

dit integraal meld- en verbetersysteem, incidenten 

worden gemeld en geanalyseerd. 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 bijvoorbeeld medicatieveiligheid 

naast bespreking op cliënt-, afdelings- en locatieniveau, 

ook besproken worden op organisatieniveau in de 

desbetreffende veiligheidscommissies. De werkwijze en 

beleid zijn vastgelegd in Beleid Veilig melden.

GEMOTIVEERD GEBRUIK VAN 
VRIJHEID BEPERKENDE MAATREGELEN

In 1 januari 2020 is de wet Zorg en Dwang (Wzd) 

na een lange 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 kan 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 andere 

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. Hiermee is voor de organisatie een 

mobiel team onbegrepen gedrag beschikbaar. 
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BHV/RIE

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. Eind 2021 is de RI&E opnieuw 

geactualiseerd, waaruit verbeteracties zijn gekomen die 

2022-2023 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. De uitrol vindt plaats binnen de teams en de 

stand van zaken wordt in de kwartaalanalyses weer 

gegeven.

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.
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• Veiligheidscommissies zijn ingericht volgens KMS 

systematiek. 

• Veiligheidscommissies werken op een uniforme en 

eenduidige manier ten behoeve van kwaliteit

• Versterken van teams op expertise van verschillende 

veiligheidscommissies.  

• Expertise is aanwezig op alle kwaliteitsgebieden.

• Veiligheidscommissies werken methodisch met diverse 

uitkomsten zoals TriasWeb, audits, KMS. 

• Er wordt methodisch gewerkt op het gebied van kwaliteit.

• Werkgroep Palliatieve zorg werkt volgens de KMS 

systematiek 

• Palliatieve zorg wordt binnen Maaswaarden ouderenzorg 

geleverd naar wensen, behoeften van bewoners en 

familie. 

• Kwaliteitsindicatoren worden deels gekozen, naast de verplichte 

vaste indicatoren en verwerkt in de sub plannen. 

• Kwaliteitsindicatoren geven inzicht in specifieke items op 

gebied van kwaliteit.

• RI&E is op orde conform de wet- en regelgeving. I n z i c h t 

verkrijgen in de risico’s rondom kwaliteit en veiligheid zodat 

we veilige werkomgeving voor medewerkers en zorg voor 

bewoners/cliënten kunnen bieden. 

• MTO: Het toetsen van tevredenheid van medewerkers 

waarbij respons hoger is dan zeventig procent. Doelstelling 

NPS score een acht. 

• Bij Maaswaarden ouderenzorg werken tevreden medewerkers. 

• De organisatie voldoet aan wet- en regelgeving rondom 

informatiebeveiliging.

• Informatiebeveiliging is voldoende geborgd in proces en 

gedrag.

• Inregelen van een duidelijke organisatie op het gebied 

van BHV. 

• Maaswaarden ouderenzorg werkt veilig op het gebied van 

bedrijfshulpverlening.

DOELSTELLINGEN 2023
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een aangenaam leven

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.  

WONEN EN 
WELZIJN 

4

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 VERZORGER 

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.  

ZINVOLLE DAGBEVELING

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. 

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. 

MIMAKKERS
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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. 

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 beide 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 dementie zijn kleiner. 

Per twee bewoners wordt het sanitair gedeeld. Voor de 

bewoners zijn er huiskamers beschikbaar waar iedereen 

gedurende de dag terecht kan.

De afgelopen jaren hebben 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. 

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. 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. 
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DOELSTELLINGEN 2023

• Op basis van een inventarisatie ontwikkelen van visie op 

Wonen en Welzijn in een kleinschalige setting 

• Cliënten en bewoners ervaren welbevinden en eigen 

regie in het leven dat zij leiden.

• Medewerkers wonen en welzijn leveren een actieve 

bijdrage aan het welbevinden en eigen regie in het 

leven van cliënten/bewoners 

• Bewoner/client, in zowel intra- als extramuraal, ervaart warme 

ondersteuning vanuit zowel zorg en dienstverlening als vanuit 

netwerk. 

• Netwerk bewoners/client is in positie ter versterking van 

het algemeen welbevinden van bewoner/client.

• Voor Q2 2023 is er een visie op dagbesteding 

ontwikkeld.  

• Binnen de dagbesteding Maaswaarden ouderenzorg 

ontvangen cliënten een programma op maat gebaseerd 

op individuele wensen en behoeften. 

• Bevorderen samenwerking met extramurale zorg m.b.t. inzet 

individuele begeleiding en fysiotherapie.  

• Cliënten die in aanmerking komen voor dagbesteding 

worden eerder gesignaleerd in de wijk en kunnen 

dagbesteding combineren met behandeling van 

fysiotherapie.
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lerende organisatie

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. 

LEREN EN 
ONTWIKKELEN 

5

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 ouderenzorgorganisaties 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 HRM en 

Kwaliteit alsmede op bestuursniveau. Het delen van 

kennis en kunde is in alle overleggen van groot belang. 

Daarnaast neemt Maaswaarden ouderenzorg ook nog 

deel aan de volgende netwerken:

• Platform wonen, welzijn en zorg Altena 

• Stuur- en werkgroep dementievriendelijke gemeente

• Dementienetwerk Breda e.o. 

• Palliatieve zorgnetwerk 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

• Stuurgroep Buurtplein
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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.

OPLEIDING
Het stimuleren van kennis en kunde is van groot belang 

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 (hoogopgeleide) zorgverleners 

beschikbaar zijn om aan de huidige zorgvraag te 

kunnen voldoen. In het verleden is opleiden binnen 

Maaswaarden ouderenzorg onderbelicht geweest, 

onder andere door te weinig formatie en daarmee 

beschikbaarheid van praktijkopleiding. Hierin is in het 

afgelopen jaar geïnvesteerd. Het komende jaar zal er 

volgens een nieuw opgesteld Opleidingsplan verder 

vormgegeven worden aan alles wat te maken heeft met 

opleidingen binnen Maaswaarden ouderenzorg waarbij 

uit wordt gegaan van een opleidingsbudget van 3% van 

de omzet. 

De praktijkopleiders zijn verantwoordelijk voor 

de uitvoering van het opleidingsbeleid en de 

daaruit voortvloeiende opleidingsjaarplannen in 

samenwerking met de betreffende managers en 

kwaliteitsverpleegkundigen.

DOELSTELLINGEN 2023

• Door medewerkers en teams te ontwikkelen creëren wij 

hoogwaardige zorg waarin intrinsieke motivatie, beroepstrots, 

samenwerking, transparantie en (basis) kwaliteit centraal 

staat. 

• Maaswaarden ouderenzorg beschikt over professionele 

medewerkers die intrinsiek gemotiveerd zijn.

• Kwaliteitsvenster dient voor 31 december van het lopende 

jaar voor het volgende jaar gereed te zijn. 

• Volgens KMS systematiek wordt opvolgend een 

kwaliteitsvenster en een kwaliteitsverslag opgeleverd 

conform regelgeving.

• Kwaliteitsverslag over het vorige jaar dient voor 1 juli van het 

lopende jaar afgerond en ingediend te zijn. 

• KMS systematiek is binnen de organisatie 

geïmplementeerd. 

• In 2023 wordt de leerafdeling uitgebreid naar 

intramuraal. 

• Binnen Maaswaarden wordt er intern opgeleid 

(leerafdeling) binnen een veilig leerklimaat.

• In 2023 worden aandachtsvelders getraind om 

intern te kunnen auditen op de onderwerpen van de 

veiligheidscommissies. 

• Het ‘meten en weten’ is belegd binnen expertise gebieden

• In 2023 wordt de planning interne en externe audits 

uitgevoerd. 

• Er is inzicht in de stand van zaken rondom de onderwerpen: 

zorgdossier, medicatieveiligheid, valpreventie, eten en 

drinken, HIP en sturen op kwaliteit en veiligheid.
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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. Klik hier voor het organogram.
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transparantie en verantwoording

LEIDERSCHAP, 
GOVERNANCE EN 
MANAGEMENT 

6

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.

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.

STUREN OP KERNWAARDEN

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.

https://maaswaarden.nl/wp-content/uploads/2022/12/20222812-Organogram-Maaswaarden-ouderenzorg-2022-1.pdf
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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.

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.

VISIE OP LEIDERSCHAP

GOVERNANCE
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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. Er zijn rapportages beschikbaar op 

Bedrijfsvoering, Verzuim en Kwaliteit & Veiligheid.

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. 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. Daarnaast is expertise verankerd binnen de multidisciplinaire samenstelling van de veiligheidscommissies.

Onder begeleiding van een externe coach heeft de VVAR vorm gekregen in 2020 en 2021. In 2023 zal hier een doorontwikkeling 

op plaatsvinden middels coaching. 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.
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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. 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.

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. 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. 



DOELSTELLINGEN 2023

• Het ondernemingsplan 2023-2027 is gereed. Het 

plan dient begrijpelijk en toegankelijk te zijn voor alle 

medewerkers van de organisatie 

• Alle medewerkers zijn op de hoogte van de inhoud 

van het ondernemingsplan. 

• Het organiseren van ketensamenwerking, Verkennende 

gesprekken, initiatieven ontwikkelen en implementaties 

over de grenzen van de eigen organisatie heen. 

• Samenwerking versterken ten behoeve van 

efficiëntie en verhogen kwaliteit van zorg.

• 1 x per kwartaal vindt er een paramedisch overleg 

plaats waaraan alle multidisciplinaire partners 

actief deelnemen. 

• Het MT blijft werken aan een optimale 

samenwerking.  

• De kennis, ervaring en natuurtalenten van de MT 

leden worden zoveel mogelijk herkend, erkend en 

benut.

• In 2023 is duidelijk wat nodig is om het World-Class 

Workspace label te kunnen behalen.

• Behalen World-Class Workspace label.

• Visie op duurzame inzetbaarheid is helder. 

• Maaswaarden is een goed werkgever, waar 

medewerkers tevreden zijn. 

• Onboarding is binnen Maaswaarden maximaal op 

orde. 

• Onderzoeken welke werving en selectie methodiek 

passend is bij Maaswaarden. 

• Werving en selectie draagt bij aan een gezond 

personeelsbestand passend bij de formatie eisen.

• De te behalen kritische prestatie indicator (KPI ) 

verzuimpercentage van 6%. 

• - Het verzuim beheersbaar houden op een zo 

laag mogelijk niveau.

• De OR komt op voor de belangen van de medewerkers 

van een organisatie. 

• De OR mag meedenken over bedrijfseconomische 

en sociale onderwerpen.  

• De VVAR komt op voor de belangen van de zorg 

door vanuit een beroepsinhoudelijke optiek te 

adviseren aan de raad van bestuur, om de kwaliteit 

van de (verpleegkundige) zorg te waarborgen en te 

verbeteren. 

• Het doel is om cliënten medezeggenschap te 

geven bij besluiten die cliënten kunnen raken. Een 

individuele cliënt heeft inspraak. Een cliëntenraad 

vertegenwoordigt alle cliënten in de zorginstelling. 

• Elke leidinggevende stuurt direct en actief op kosten 

binnen budget, formatie, uren (KPI’s te vinden in 

managementrapportages) 

• Elke leidinggevende blijft binnen de in de 

begroting afgesproken kaders.

• Er wordt in de gehele organisatie actief gestuurd op 

ontwikkelen van persoonlijk leiderschap. 

• Het dragen van verantwoordelijkheid, 

eigenaarschap, passend bij de functie, blijkt uit 

gedrag en werkhouding van medewerkers.

• Medewerkers handelen conform functiebeschrijving. 

• De verantwoordelijkheid ligt daar waar hij hoort 

te liggen.
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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 (hoog) opgeleid 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 

PROFIEL 
PERSONEELSBESTAND

7
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PROFIEL 
PERSONEELSBESTAND

Binnen Maaswaarden ouderenzorg waren op 31 december 2022 bijna 165 fte werkzaam. Deze formatie is ingevuld door 296 

unieke en enthousiaste medewerkers en 47 oproepkrachten, vertaald in een mix van talent en deskundigheid. Dit is inclusief een 

klein ondersteunend team.  

MEDEWERKERS
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GEBRUIK VAN 
HULPBRONNEN

8

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.

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.

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. 

PRIVATE ACTIVITEITEN
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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.

APPLICATIELANDSCHAP

ONS

In 2018 is er voor gekozen met ONS 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, Maaswaarden Ouderenzorg blijft in de 

fase dat er moet worden doorontwikkeld in automatisering; gebruik makend van de voordelen van (digitale) systemen. In 2023 

worden tevens de bestaande autorisaties onder de loep genomen.

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. De omvang van een systeem als 

Afas maakt dat er nog vele ontwikkelmogelijkheden zijn. Prioritering in de behoefte bepaalt welke ontwikkelingen we gaan 

doorvoeren. Onderwerpen waar in 2023 naar gekeken wordt (en wordt bepaald wat, wanneer wordt uitgevoerd) zijn onder 

andere managementinformatie, verdere standaardisering van lijstwerk, verder digitaliseren van documenten (en daaraan 

gekoppelde processen) en het (technisch) inrichten van het servicepunt.

BI

Voor de ‘dagelijkse sturing’ is het van groot belang zo snel mogelijk, het liefst ‘real time’, stuur- en managementinformatie te 

hebben. Met de toegenomen behoefte om datagericht te werken is Maaswaarden ouderenzorg tot de conclusie gekomen dat 

dit alleen kort cyclisch kan met behulp van Business Intelligence (BI). In 2023 worden de mogelijkheden hiervoor onderzocht.

CLIËNTSERVICE 

De taken van Cliëntservice zijn van 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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DOELSTELLINGEN 2023

• Documentenhandboek wordt up to date gemaakt 

voor de hele organisatie (alle locaties, afdelingen, 

veiligheidscommissies) 

• Alle medewerkers hebben beschikking tot de 

beleidsstukken, processen, procedures en (werk)instructies 

en weten deze te vinden in het documentenhandboek.

• Informatievoorziening wordt zoveel mogelijk 

gestandaardiseerd en geautomatiseerd, om efficiency en 

directe (resultaat)sturing te bevorderen.  

• Alle belanghebbenden worden met zo weinig mogelijk 

inspanning (efficiënt) en tijdsverlies (direct) optimaal van 

stuur- en managementinformatie voorzien.

• ICT (systemen en applicaties) wordt zodanig ingericht 

dat deze optimaal faciliterend is aan het primaire proces. 

Passend binnen wet- en regelgeving

• Autorisaties sluiten aan bij de organisatiestructuur

• ICT-planning is in kaart en gedragen binnen de 

organisatie 

• ICT structuur is passend en ondersteunend aan processen 

binnen de organisatie.

• Ontwikkelen van jaarplan Innovatie en Zorgtechnologie op 

basis van intern onderzoek bij cliënt en medewerker. 

• Borgen en positioneren van samenwerking Anders 

Werken in de Zorg (AWIZ), zowel intern als extern.

• Maximale regionale samenwerking op het gebied van 

innovatie binnen Brabant-West, Anders Werken in de 

Zorg (AWIZ)

• Voorraadbeheer is optimaal en efficiënt ingericht 

• Minder verspilling, betere logistiek, faciliterend aan de 

organisatie.
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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. 

Sharepoint is beschikbaar voor alle medewerkers. In 

2023 wordt de bestaande inrichting (her)beoordeeld 

en waar nodig bijgesteld, dit geldt voor zowel de 

autorisaties als de structuur binnen Sharepoint.

VERZAMELEN EN DELEN VAN INFORMATIE (TEVREDENHEIDSWAARDERINGEN)

Maaswaarden ouderenzorg voert jaarlijks een waarderingsonderzoek onder bewoners/cliënten uit 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 7.8 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. 

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.

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.

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 beschikbaar. 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 Financiën service beheerd wordt. 
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DOELSTELLINGEN 2023

• Uitkomsten vanuit de diverse clienttevredenheidsmetingen 

(CTO, PREM Zorgkaart Nederland) zijn beleid om 

verbeteringen in te zetten daar waar nodig met een uitkomst 

boven de 7.8 

• Zorgkaart Nederland wordt als leidend gebruikt als 

tevredenheidsmeting

• PREM wordt jaarlijks uitgevraagd via ONS.

• CTO wordt twee jaarlijks uitgevraagd middels TriasWeb.

• Er wordt gestuurd op (decentrale) budgetten en gewerkt 

binnen deze budgetten 

• Verantwoordelijkheid en sturing op financiën is binnen 

de hele organisatie, en op een zo laag mogelijk niveau, 

geborgd

• Er is een vervangingsplan waarbij  investeringen en 

prioritering uiteengezet is . 

• Investeringen en onderhoud zijn planmatig 

georganiseerd, waarbij duidelijk is welke prioritering is 

aangebracht.

• Geen overschrijding van kaders jaarbegroting op 

personeelskosten en kosten PNIL. 

• Gezonde financiële bedrijfsvoering op kosten personeel.
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JAARPLAN 2023
Het jaarplan algemeen + sub plannen 2023 worden als bijlage meegestuurd. 

• Locatieplannen sluiten aan op nieuw Algemeen 

voortschrijdend jaarplan 2023 

• Locatieplannen sluiten aan bij het nieuw geschreven 

Algemeen jaarplan, conform afspraak MT.

• Tot eind januari 2023 zijn de locatieplannen 2022 actief.

• Dagbesteding heeft een jaarplanning ten behoeve van 

dagbesteding waarbij ook fysiotherapie betrokken is. 

• Dagbesteding werkt volgens een jaarplan systematiek.

DOELSTELLINGEN 2023
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www.maaswaarden.nl         0416-698400         info@maaswaarden.nl
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