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SCANVERSLAG KWALITEITSKADER VERPLEEGHUISZORG 
 

Scanverslag v1 
Datum: 19-11-2021 
Organisatie: Woonzorg Hapertse Kluis  
Locatie:   Woonzorg Hapertse Kluis 
WT-nummer*:  WL742500 
Naam scanner 1: Rene Veenvliet 
Naam scanner 2: Ingrid van de Weijgaert  
Naam scanner 3: Ingrid van Houwelingen (Vilans) 

 
 
1. Achtergrondinformatie 

Hapertse Kluis is een kleinschalige woonzorgvoorziening in het centrum van Hapert. De organisatie 
biedt wonen, zorg en dienstverlening voor senioren met een zorgbehoefte, die niet langer 
zelfstandig kunnen of willen wonen. Het kan hierbij gaan om psychogeriatrische problemen en/of 
lichamelijke beperkingen.  

Het gebouw telt tien zorgstudio’s en één doorstroom-studio. De zorgstudio’s zijn voorzien van eigen 
badkamer met toilet en een kitchenette. Te midden van de studio’s bevindt zich een gezamenlijke 
huiskamer met keuken. Verder kunnen cliënten gebruikmaken van een ontspanningsruimte en is er 
inpandig een ruimte voor dagbesteding met keuken, met daaraan gelegen een terras voor 
gezamenlijk gebruik.  

Vul hieronder informatie betreffende het personeel en cliënten in voor de betreffende locatie: 

Totaalaantal personeel in loondienst (fte) 15,6 
Totaalaantal medewerkers in loondienst (aantal) 30 
Totaalaantal cliënten    12 
Percentage cliënten met behandeling (%) Type hier het percentage 
Aantal cliënten per specifieke doelgroepen  Psychogeriatrie:     9 

Somatiek:              3   
       
Anders, namelijk:       
Type hier de doelgroep(en) en het aantal 
bijbehorende cliënten 

Personeel (fte) gedeeld door het aantal cliënten 
(ratio) 

1,3 

 
Heeft u In het verleden ondersteuning gehad van Waardigheid en trots of In voor zorg!?  

Nee  
 

Zo ja, geef een korte beschrijving van dit traject: 

Type hier uw antwoord 

 

2. Kwaliteitsgesprek sleutelfiguren algemeen 
Wie heeft de vragenlijst ingevuld? 

Cliënt/familie/vrijwilliger: 5 
Medewerkers: 10 
Beleid/Bestuur/management: 3 
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Bij weinig respondenten, geef hieronder een duiding wat dit betekent/zegt over de locatie: 

De vragenlijsten zijn onder 6 verwanten, 11 zorgmedewerkers en 3 managers uitgezet. De respons 
is hoog, de deelnemers zijn daar blij mee.  

Wie waren er bij het kwaliteitsgesprek aanwezig? Geef het aantal aanwezigen per functie aan. 
(Aantallen – geen namen) 

Verzorgenden/ 
Verpleegkundigen 
/EVV-er/VIG-er/ 
helpende*  

2 Specialisten 
Ouderengeneeskunde 
(SO) / andere 
behandelaar  

0 

Kwaliteitsmedewerker  Type hier het aantal Locatiemanager  
 

1 

Cliëntenraad/familie/ 
naaste/ mantelzorg  

0 Vrijwilliger  0 

Teamleider/Teamcoach  
 

Type hier het aantal 
 

Facilitair medewerker  
Staf:  

Type hier het aantal 

Beleid/HRM/financiën  1 Welzijnsmedewerker/  
ABV-er 

Type hier het aantal 

 

Hebben alle aanwezigen ook zelf de vragenlijst zelfanalyse ingevuld? 

Ja 

Algemene indruk van de scanner van het kwaliteitsgesprek:  

Het gesprek heeft online plaatsgevonden op 19 november. Vier mensen hebben deelgenomen, allen 
hebben een dubbelrol in de organisatie, zoals: ‘1 manager met taken gericht op kwaliteit van zorg, 
en tevens verpleegkundige’, ‘1 Manager met taken HRM en facilitair’, ‘1 Verpleegkundige en 
zorgcoördinator, verantwoordelijk voor medicatie en infectiepreventie’, ‘1 
zorgcoördinator/manager, waarbij onder andere verantwoordelijk voor verwerking MIC-meldingen’.  
1 huiskamermedewerker was afwezig i.v.m. ziekte. Deelnemers aan het gesprek vinden de eerste 
foto een herkenbaar beeld. Waar geen eenduidig beeld van is (gele score) is te verklaren, bijv. 
vanwege vindbaarheid van info.   

Het gesprek was open. De deelnemers hadden zich goed voorbereid en waren gretig om hun 
verhalen te vertellen over de ontwikkelingen in de organisatie, zij gaven ook voorbeelden aan. Met 
veel passie werd er gesproken over het werken in de Hapertse Kluis en samenwerken. Onze vragen 
om toelichting en de discussie getuigt van grote betrokkenheid naar de cliënten en naar elkaar om 
de beste zorg en dienstverlening te realiseren gebaseerd op visie en waarden.   

Belangrijk te vermelden is dat er geen bewoners/naasten, huiskamermedewerkers, 
interieurverzorgsters en vrijwilligers bij het gesprek aanwezig waren, waardoor hun perspectief 
mogelijk minder aan bod is gekomen.   

 
3. Korte beschrijving van het locatiebezoek  
In verband met de coronamaatregelen hebben de scanners de locatie niet bezocht. 

 
4. Foto locatie vanuit de rapportage zelfanalyse (d.w.z. op basis van de zelfanalyse 

vragenlijst en vragenlijst achtergrondinformatie locatie), vóór het 
kwaliteitsgesprek  
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Themascores vóór het kwaliteitsgesprek 

Thema 1: 
Persoons-
gerichte 
zorg 

Thema 2:  
Wonen en 
welzijn 

Thema 3: 
Veiligheid 

Thema 4:  
Leren en 
verbetere
n 

Thema 5: 
Leidersch
ap, 
governanc
e en 
manageme
nt 

Thema 6:  
Personeels
- 
samenstell
ing 

Thema 7:  
Gebruik 
van 
hulpbronn
en 

Thema 8: 
Gebruik 
van 
informatie 

Op orde Op orde Op orde Op orde Op orde Op 
ord
e 

aan
dac
hts
pu
nt 

Neutraal/
onduidelij
k beeld 

Ne
utr
aal/
on
dui
deli
jk 
bee
ld 

 

 

 
5. Foto locatie na kwaliteitsgesprek (eventuele aanscherping) 
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5a) Indien er n.a.v. het kwaliteitsgesprek sprake is van bijgestelde kleuren: geef hier een korte 
beschrijving van de reden: 

Persoonsgerichte zorg wordt donkergroen, in het gesprek wordt duidelijk onderbouwd hoe er 
gewerkt wordt aan persoonsgerichte zorg. De visie is leidend en er wordt actief gecommuniceerd 
met de cliënt en de naasten/familie om actueel aan te sluiten op de wensen en behoeften. 
Veiligheid wordt donkergroen, in het gesprek wordt gesproken over de zeer zorgvuldige MIC en MIM 
opvolging en de leercurve die ze hieraan verbinden. Daarnaast zijn ze actief en zorgvuldig bij de 
opvolging van de WZD en het toepassen van de afwegingen m.b.t. VBM. Ervaringen en kennis 
worden goed onderhouden en gedeeld met collega instellingen. Leren en verbeteren wordt 
donkergroen, in het gesprek wordt gesproken over de scholingsmogelijkheden en de leercurve. Dit 
wordt actief gemonitord gestimuleerd. Er wordt geparticipeerd in het leer/netwerk, waarbij ze in 
een aantal gebieden de voortrekker zijn. Personeelssamenstelling wordt groen. Het oranje randje 
verdwijnt omdat t.a.v. het verzuim blijkt dat dit goed wordt beheerd en daarmee in control is. 
Gebruik van hulpbronnen wordt groen. In het gesprek wordt gesproken over vindbaarheid van 
materialen en het onderhouden van de informatie. Men is hier actief mee bezig en speelt direct in 
op vragen en ontwikkelingen. Gebruik van informatie. In het gesprek wordt duidelijk dat men in 
control is en goed samenwerkt met anderen.  

 
5b) Onderschrijven alle aanwezigen ‘de foto’ van de locatie?     

Ja  

 
Indien het antwoord op de vorige vraag nee is, geeft hieronder een toelichting: 

Type hier uw antwoord 
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6. Inzoomen per thema  
 

6a) Thema 1: Persoonsgerichte zorg  

Algemeen beeld thema 1: Persoonsgerichte zorg 
 
Uitblinker 

 
Persoonsgerichte zorg en ondersteuning is op goed orde. De locatie vindt dat ze 
uitblinken op dit thema. Dit is ook door de inspectie zo gevonden. Er wordt gewerkt 
vanuit de visie, en dit is ook vertaald in de dossiers en het handelen van 
medewerkers.  

Kleur Onderwerp Besproken? Uitleg 
Uitblinker Aandacht voor 

bewoners  
☒ Door de kleinschalige setting is er echte 

aandacht voor bewoners. Zorgcoördinatoren 
(zoco’s) en overige teamleden hebben daar ook 
echt aandacht voor; visie van Hapertse kluis is 
ook wie is de mens en daarbij aansluiten. Er is 
veel aandacht voor wensen en behoeften van de 
cliënt en, er wordt bij activiteiten hierop 
aangesloten.  

Uitblinker Zorgleefplan: 
opstellen 

☒ Het zorgleefplan is uitgebreid. Mede om aan alle 
aspecten van zorg en welzijn optimaal aandacht 
te geven. Samen met cliënt en verwanten wordt 
bij inwoning een levensverhaal opgesteld, van 
waaruit doelen voortkomen. 

Op orde Zorgleefplan: 
binnen 6 weken   

☒ Kleur gekozen op basis van de vragenlijst 

Uitblinker Zorgleefplan: 
medewerkers 
kennen de bewoner 

☒ De indruk is dat de zorgleefplannen uitgebreid 
zijn. De locatie vindt dit belangrijk. “Het zit 
vaak in kleine dingen, dus op die manier echt 
aandacht voor hebben”. Episodes worden 
gemaakt als er veranderingen zijn. Er wordt ook 
goed gerapporteerd op de doelen. Het Streven is 
dat wijzigingen door iedereen worden gelezen 
vooraf. Personeel moet ook actief rapporteren 
op doelen. Zoco’s stimuleren elkaar om voordat 
het plan actief wordt elkaar er feedback op te 
geven. Medewerkers krijgen ook complimenten 
van verwanten dat het plan uitgebreid is. 
Aandachtspunt: bijv. personeel in de 
huishouding leest het niet altijd van a tot z. 
Iedereen kan het wel lezen en ze zijn zo 
kleinschalig dat iedereen er wel van op de 
hoogte is. Zoco’s houden dossier bij van eigen 
bewoners, Dit wordt gecheckt door het 
management (Inge en Maud). Als er knelpunten 
zijn gaan ze er meteen over in gesprek.   

Op orde Zorgleefplan: 
medewerkers 
verzorgen volgens 
afspraken 

☒ Er wordt bewust uitvoering gegeven aan de 
doelen en acties in het zorgleefplan. De 
voortgang en met name de rapportages worden 
bewaakt en besproken. PDCA is in control.  

Op orde Zorgleefplan: wordt 
minimaal 2x per 
jaar besproken 

☒ ZLP wordt 2x per jaar besproken, indien 
mogelijk is de bewoner daarbij aanwezig. MDO 
vindt apart plaats, waar nodig met familie. 
Naasten hebben soms vragen over hoe om te 
gaan met ziektebeeld. Hierdoor is ervoor 
gekozen om de MDO’s los van 
zorgleefplanbespreking te houden. Dit wordt 
over het algemeen als goed ervaren.  
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Op orde Medewerkers en 
behandelaren 
werken samen 

☒ De Huisarts is hoofdbehandelaar. De locatie 
heeft een contract met ZBVO. Dit loopt naar 
tevredenheid. Zij kijken mee in situaties en zijn 
wel bij de zorg betrokken. Elke 4 tot 6 weken 
wordt op locatie gedragsvisite gehouden, en 
extra als het nodig is. SO-arts schrijft soms wel 
medicatie voor, maar in samenspraak met 
huisarts. Cliënten mogen eigen huisarts 
behouden, mits in de buurt. Meerdere 
huisartsen zijn betrokken bij de locatie. Veel 
cliënten hebben dezelfde huisarts. 
Samenwerking met alle betrokken huisartsen is 
over het algemeen goed, maar sommige 
huisartsen zijn meer betrokken dan anderen. 
Alle betrokken disciplines zijn aangesloten in 
Nedap, dus kunnen ook rapporteren en 
meelezen. Uitzondering: Dit geldt echter alleen 
voor de huisarts die meerdere cliënten heeft, en 
niet voor alle huisartsen.  

Op orde Wensen en 
behoeften bewoner 
zijn leidend voor 
medewerkers 

☒ Zie het voorgaande. Dit is zeker het geval en is 
leidend vanuit visie. 

 

 

6b) Thema 2: Wonen en welzijn 

Algemeen beeld thema 2: Wonen en welzijn 
 
Op orde 
 

 
Er is een goede balans tussen de zorgverlening en het welzijn voor de cliënten. In de 
bespreking wordt dit toegelicht en is het aantoonbaar. 

Kleur Onderwerp Besproken? Uitleg 
Op orde Aandacht voor 

levensvragen 
☒ Kleur gekozen op basis van de vragenlijst 

Op orde Familieparticipatie: 
actieve bijdrage en 
duidelijk beleid 

☒ Groen, het geel is deels te verklaren door 
corona. Familieparticipatie begint al bij 
intakegesprek, daar worden naasten voor 
uitgenodigd. De locatie wil samenwerken, en 
nodigen naasten hiervoor uit. Niet alle families 
maken daar evenveel gebruik van. 2x per jaar is 
er een ZLP-bespreking, maar ook tussendoor is 
er regelmatig contact. Voor corona: als familie 
op bezoek kwam, konden familieleden 
aansluiten bij activiteit. Welzijnsactiviteiten 
worden georganiseerd door een welzijnscoach, 
daar wordt familie ook bij betrokken. Verder is 
er een Open-voordeurbeleid, iedereen is 
welkom. Er is niet schriftelijk vastgelegd hóe 
familieparticipatie wordt georganiseerd, echter 
in de praktijk probeert men een warm welkom 
voor familie uit te stralen. Daarbij wordt 
ingespeeld op behoeften van familie. Sommigen 
willen juist ontlast worden. Dit is de reden dat 
de locatie vindt dat er geen eenduidige lijn te 
creëren is in betrokkenheid. Vaak wordt gezien 
dat familie van nieuwe cliënten nog wat 
onwennig zijn in betrokkenheid, in de loop van 
de tijd wordt de betrokkenheid wat soepeler. 



 7 

Jaarlijks wordt een naastentevredenheids-
onderzoek gehouden, zodat het 
naastenperspectief wel in beeld is. 
Veranderingen m.b.t. coronamaatregels wordt 
teambreed en naar alle naasten gedeeld via 
mail/berichtgeving. Soms geeft dit 
onduidelijkheid in het team en bij naasten. Dit 
wordt geëvalueerd in het zorgoverleg. In dit 
overleg is niet het hele team aanwezig, de rest 
van het team wordt middels notulen 
geïnformeerd. Er zijn korte lijnen, dus wordt 
tussendoor ook besproken. 

Op orde Hygiëne: 
persoonlijke  
verzorging 
bewoners 

☐ Kleur gekozen op basis van de vragenlijst 

Op orde Hygiëne: schone 
ruimtes 

☐ Kleur gekozen o.b.v. vragenlijst 

Uitblinker Zinvolle 
tijdsbesteding en 
activiteiten 

☒ Mbt weinig buiten zijn; de mogelijkheid is er. Er 
is een wandelclubje, en “we gaan met bewoners 
brood halen, en gaan frequent met bewoners 
wandelen op individuele basis of in kleine 
clubjes. We hebben terrassen om buiten te 
kunnen zitten. Er is geen tuin. Hier is wel 
behoefte aan, en familie heeft dit ook 
aangegeven. De locatie gaat uitbreiden, dan 
wordt deze wens meegenomen. Gedurende de 
dag wordt tijd vrijgemaakt om in te spelen op 
de behoefte/vragen van de cliënt op dat 
moment, bijv. nieuwe kleding kopen, rondje 
lopen. Daarvoor is extra personeel beschikbaar 
en er is ook een activiteitenbegeleider 
betrokken die drie dagen in de week een 
volwaardige dagbesteding organiseert, waarin 
bijvoorbeeld ook activiteiten zoals 
bloemschikken, schilderen en soep maken 
plaatsvinden. Een welzijnsmedewerker is 
betrokken voor grotere activiteiten zoals 
familieactiviteiten, uitjes, thematische 
activiteiten, optredens, etc. De huiskamerdienst 
biedt dagelijkse kleine activiteiten, zoals 
aardappels schillen. Als laatste is er nog een 
activiteiten-dag waarin extra uren worden 
gegeven aan twee personen per maand om 
enkele bewoners te trakteren op een bijzonder 
uitje.  

Op orde Vrijwilligers: goede 
samenwerking en 
duidelijke taken 

☒ Er zijn niet veel vrijwilligers. Vrijwilligers zijn 
altijd boventallig, en komen regelmatig.  

Op orde Maaltijden: 
tevredenheid 

☒ De indruk is dat dit op orde is. Echter als 
aandachtspunt/voorbeeld wordt genoemd, een 
bewoner met slikproblemen. Nog niet iedereen 
heeft oog voor mogelijkheden voor variatie. 
Indruk is dat daar nog meer aandacht aan kan 
worden besteed.  

Op orde Leefruimtes 
passend bij 
doelgroep 

☒ Mbt luchtkwaliteit: niet overal kunnen ramen 
open, dat wordt wel vaker terug gehoord. Deze 
geluiden worden meegenomen in 
bouwtekeningen voor de nieuwe units. Er is wel 
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een woonkamer met meer licht en lucht (serre), 
maar bewoners kiezen zelf voor een andere 
ruimte. Dus indruk is dat dit vooral interpretatie 
van personeel is dat dat beter zou kunnen.  

 

6c) Thema 3: Veiligheid 

Algemeen beeld thema 3: Veiligheid 
 
Uitblinker 
 

 
De veiligheid is op orde. Er is altijd oog voor verbetering, en aandacht voor nieuwe 
ontwikkelingen. De organisatie zit daar bovenop. Er wordt methodisch gewerkt. 
Andere organisaties zijn volgens aanwezigen onder de indruk van hoe actief de 
locatie zaken oppakt bijv. de Wzd commissie en de infectiepreventie. De locatie 
wordt ook gezien als voorbeeld voor organisaties op onderdelen. Dit hoort de locatie 
terug vanuit het netwerk. 

Kleur Onderwerp Besproken? Uitleg 
Op orde Risico-signalering: 

medewerkers 
letten op 
gezondheid 
bewoners 

☒ Dit wordt 2x per jaar ingevuld door de zoco. Als 
daar een aandachtspunt uitkomt, wordt daar 
meteen actie op ondernomen. Dit wordt ook 
direct geïntegreerd in het ZLP d.m.v. een 
episode. Er zijn 6 zoco’s en 8 verantwoordelijke 
diensten. 

Uitblinker Geen drempel voor 
melden incidenten 

☒ De organisatie besteedt daar veel aandacht aan. 
Het gebeurt weleens dat een personeelslid zich 
afvraagt of een MIC-melding wel nodig is, maar 
de managers staan erop dat meldingen worden 
gemaakt. Collega’s worden gestimuleerd om een 
MIC en MIM in te vullen, en ontvangen 
ondersteuning daarbij.   

Uitblinker Incidenten worden 
opgevolgd 

☒ De MIC- commissie zorgt voor nazorg aan 
personeel bij incidenten. Bijzonderheden 
worden ook meegenomen in gedragsvisites. In 
de zorgbespreking worden MIC’s geanalyseerd, 
en besproken hoe er op ingespeeld kan worden. 
Vanuit het CCE en het lerend netwerk worden 
trainingen e.d. aangeboden mbt onbegrepen 
gedrag. Ook de psycholoog is betrokken. Als ook 
werken we bij moeilijk te reguleren gedrag 
samen met een sensorische integratietherapeut. 

Op orde Bevoegd en 
bekwaam voor 
risicovolle 
handelingen 

☐ Kleur gekozen op basis van de vragenlijst 

Op orde Medicatie volgens 
afspraak bewaard 
en verstrekt 

☐ Kleur gekozen op basis van de vragenlijst 

Uitblinker VBM voorkomen en 
inzetten 

☒ Het beleid was opgesteld nog voordat Wzd in 
werking is gegaan. De indruk is dat de locatie 
daar continue mee bezig is omdat ze merken dat 
hier blijvend aandacht voor nodig is voor het 
team. Er wordt gewerkt met het stappenplan. 
Eerst is de focus gelegd op de inhoud van de 
Wzd, en nu hoe het goed in de praktijk gebracht 
kan worden. Door intervisiegroepjes wordt hier 
aandacht aan besteed. Op dit moment is bij 2 
bewoners sprake van onvrijwillige zorg. 
Waarschijnlijk kan de onvrijwillige zorg  
binnenkort stopgezet worden, omdat we 
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alternatieven hebben gevonden. Met diverse  
disciplines worden benaderingsplannen 
opgesteld.  

Op orde Medewerkers 
werken hygiënisch 

☒ De locatie heeft in de eerste golf corona gehad 
bij één bewoner. Er is geen uitbraak geweest. 
Aanwezigen geven aan dat (blijkbaar) de 
hygiëne al voldoende op orde was om verdere 
verspreiding te voorkomen.  

Kies een 
kleur 

Medewerkers 
werken volgens 
richtlijnen voor 
voedselveiligheid 

☐ Indien besproken, geef uitleg hoe tot deze score 
is gekomen. Indien niet besproken, selecteer het 
standaardantwoord. 

 

 

6d) Thema 4: Leren en Verbeteren 

Algemeen beeld thema 4: Leren en Verbeteren 
 
Op orde 
 

 
Groen met een donkergroene schil. Hier wordt actief aandacht aan besteed en 
veel in gedaan. Zowel in eigen organisatie als ook in het lerend netwerk. 

Kleur Onderwerp Besproken? Uitleg 
Op orde Reflecteren en 

bespreken wat beter 
kan 

☒ Men wil elkaar scherp houden en dat er 
een vervolg op komt. Het zit in o.a. 
deskundigheid en alertheid. 
Management en sommige zoco’s zitten 
daar bovenop, maar wens is dat dit bij 
iedereen in het systeem zit. Als 
voorbeeld wordt gegeven het 
rapporteren, wat beter kan. 
Bijvoorbeeld als iemand klachten heeft 
geuit maar de dag erna niet meer. Juist 
dat iemand geen klachten meer heeft is 
dan niet altijd zichtbaar in de 
rapportage (methodisch werken).  

Op orde Voldoende 
overlegmomenten 

☒ Er zijn voldoende overlegmomenten, 
zowel structureel als incidenteel. De 
lijnen zijn kort.   

Op orde Zorgmedewerkers 
kunnen input geven 
voor het kwaliteitsplan 
en -verslag 

☒ Kwaliteitsplan en kwaliteitsverslag: bij 
het maken van kwaliteitsplan is 
geprobeerd medewerkers te betrekken, 
de één doet dat wat meer dan de ander. 

Op orde Kwaliteitsmanagement-
systeem, kwaliteits- 
Handboek en 
protocollen  

☒ Kwaliteitssysteem: de locatie is in 
gesprek over voor welk keurmerk ze 
willen gaan behalen, bijv. Prezo. 

Op orde Cultuur van leren en 
verbeteren 

☒ Leermomenten worden gezien als 
momenten die je zelf kunt creëren. Daar 
is de mogelijkheid voor, en deelnemers 
geven aan dat het aan de eigen houding 
ligt of je daar gebruik van maakt. 
Daarbij wordt samengewerkt met 
buurtzorg, om lacunes in kennis en 
kunde op te vullen. 

Op orde Voldoende tijd en 
ruimte voor deelname 
aan lerend netwerk 

☐ Het wordt mogelijk gemaakt voor 
medewerkers om in contact te zijn met 
andere organisaties. Het management is 
aangesloten bij een LN. Nieuwe 
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medewerkers nemen ook weer ervaring 
mee uit andere organisaties.  

 

6e) Thema 5: Leiderschap, governance en management 

Algemeen beeld thema 5: Leiderschap, governance en management 
Op orde 
 
 

 
De leiding is zeer actief en betrokken. De nieuwe directie verbindt zich aan de visie en 
draagt dit uit. De leiding werkt deels mee bij de uitvoering van de zorg en is nauw 
betrokken bij de werkvloer. 

Kleur Onderwerp Besproken? Uitleg 
Uitblink
er 

Organisatie heeft heldere 
visie 

☒ Aanwezigen vinden eigen regie, tijd en 
aandacht voor bewoners belangrijk. De visie 
wordt uitgedragen in kleine dingen en alle 
terreinen. Ook de Wzd sluit daar mooi bij 
aan. Ondanks dat er altijd nieuwe taken 
bijkomen wordt goed bewaakt dat 
persoonsgericht kan blijven worden 
gewerkt. Hapertse Kluis is opgericht door 
broer en zus voor hun vader, zij liepen 
tegen knelpunten aan in de reguliere zorg. 
Dit kon anders, van daaruit komt deze visie. 
Ook de nieuwe directie staat hierachter en 
heeft zich daarin verdiept. “We bieden een 
warm thuis voor onze bewoners, eigen regie 
staat hoog in het vaandel. Persoonsgerichte 
zorg start voor opname en loopt door tot na 
overlijden; We maken bijv. een 
herinneringsboek voor familie en hebben 
een gedenkhoekje voor overleden 
bewoners, zo houden we hen in ons midden. 
Op deze wijze dragen wij visie praktisch 
uit”. Medewerkers worden ook geselecteerd 
op/of ze bij organisatie passen. 
Medewerkers zijn trots op de organisatie. 

Uitblink
er 

Bestuur en Management 
Team sturen op kwaliteit  

☐ Kleur gekozen o.b.v. vragenlijst 

Uitblink
er 

Leiding is betrokken: 
meelopen, weten wat er 
speelt 

☒ De indruk is dat er veel gecommuniceerd 
wordt met team. Wat zijn de 
ontwikkelingen en wat is er nodig. Het 
management is vaak op de werkvloer. De 
deur staat altijd open. Berichten worden via 
Nedap gestuurd. Er is altijd iemand 
bereikbaar voor medewerkers voor vragen 
of bespreekpunten. Intervisie wordt 
aangeboden om de betrokkenheid te 
stimuleren. 

Op orde Leiding ondersteunend: 
weet wat medewerkers 
nodig hebben 

☐ Kleur gekozen o.b.v. vragenlijst 

Neutraa
l/ondui
delijk 
beeld 

Medewerkers kunnen 
invloed uitoefenen op het 
beleid  

☒ Respondenten kennen afkorting VAR niet, 
“omdat we het niet zo noemen”. VAR is 
georganiseerd met lerend netwerk”. We 
hebben geen OR, daarvoor is organisatie te 
klein. Wel een cliëntenraad. Hoe 
personeelsvertegenwoordiging is 
georganiseerd is voor aanwezigen niet 
helemaal duidelijk en zij vinden het lastig 
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om te bedenken hoe dit beter en meer 
gestructureerd vormgegeven kan worden en 
wat de meerwaarde daarvan zou zijn. Er 
wordt over nagedacht en als belangrijk 
gezien om hier extra aandacht aan te 
geven. Zodat het kan uitkristalliseren en 
het voor iedereen duidelijk is. 

 
Is er professionele inbreng bij de Raad van Bestuur:  
SO, verpleegkundige of psychosociaal zorgverlener  
 

 
Ja 

 

 

6f) Thema 6: Personeelssamenstelling 

Algemeen beeld thema 6: Personeelssamenstelling 
Op orde 
 
 

 
De personeelssamenstelling is in balans. De medewerkers zijn betrokken en werken 
met passie. Ze vormen een hecht team.  

Kleur Onderwerp Besproken? Uitleg 
Op orde Deskundig personeel: 

voldoende kennis en 
vaardigheden 

☒ Indruk is dat het in de balans zit tussen 
opleiding en ervaring van personeel. Er 
wordt geprobeerd in de breedte van het 
team te monitoren of ervan beide voldoende 
in huis is en welke aanvulling nodig is. Over 
het algemeen is er voldoende deskundig 
personeel, maar op een specifieke dag kan 
de samenstelling van het team niet 
helemaal in balans of naar tevredenheid zijn 
(bijv. als studenten diensten draaien). Men 
heeft dan vertrouwen in de geschikte 
achterwacht.  

Uitblink
er 

Voldoende personeel 
voor uitvoering zorg 

☒ Extra uren worden (boventallig) toegekend 
voor zaken die niet op de werkvloer 
plaatsvinden, maar andere zaken die 
moeten worden gedaan (bijvoorbeeld taken 
voor zoco’s en aandachtsgebieden). De 
inkomsten voor voldoende personeel worden 
gefinancierd uit Pgb, plus eigen bijdrage 
voor service en huur. Vervanging bij ziekte: 
er is bereidheid in team om dat op te 
vangen. De krapte op arbeidsmarkt wordt 
wel ervaren, maar er wordt vaak geworven 
in eigen netwerk van personeel. En bijv. ook 
via de mogelijkheid om door te kunnen 
groeien binnen de organisatie: bijvoorbeeld, 
een interieurverzorgster die meer aankan 
wordt gestimuleerd om opleiding tot te 
volgen.  

Op orde Voldoende personeel 
(eis): intensieve 
zorgmomenten minimaal 
twee zorgmedewerkers 

☐ Kleur gekozen o.b.v. vragenlijst  

Op orde Voldoende personeel 
(eis): altijd iemand in de 
huiskamer of 
gemeenschappelijke 
ruimte  

☒ Er is altijd iemand in huiskamer aanwezig.  



 12 

Op orde Goede belans vast-
flexibel  

☐ Kleur gekozen o.b.v. vragenlijst 

Op orde Samenwerking in team ☒ Er is een hecht team. De medewerkers 
worden bewust geselecteerd en komen 
veelal via mond op mond reclame. 
Communicatie: Er worden notulen gemaakt 
van zorgbesprekingen die voor iedereen in 
te zien zijn. De locatie vindt het belangrijk 
dat iedereen ervan op de hoogte is.  

Op orde Voldoende (na)scholing, 
sluit aan bij behoefte 

☒ Elke 2 jaar scholing op handelingen en 
medicatie. EHBO en BHV-scholing wordt 
jaarlijks herhaald. Tevens is er aandacht 
voor scholing voor thema’s die op dat 
moment spelen. Jaarlijks wordt een 
scholingsplan gemaakt dat aangepast kan 
worden indien nodig.-  

Op orde Voldoende aandacht voor 
ontwikkeling/Jaarlijkse 
functioneringsgesprekken 

☐ Kleur gekozen o.b.v. vragenlijst 

Op orde Medewerkers voldoende 
tijd voor scholing 

☒ Sommige scholing gebeurt in groepsverband 
op locatie, soms e-learning.  

Neutraa
l/ondui
delijk 
beeld 

Ziekteverzuim geen 
structureel probleem 

☒ Vorig jaar door corona en persoonlijke 
omstandigheden veel langdurige uitval, dit 
was voor de organisatie een heftig jaar. Dit 
jaar extreem laag ziekteverzuim, echter 
volgens aanwezigen is de beleving van 
medewerkers dat er nog steeds veel 
ziekteverzuim is. Dit komt misschien voort 
uit angst voor herhaling van de situatie in 
2020. De organisatie heeft een app groep 
voor medewerkers waarin bij ziekte de 
vraag om in te vallen wordt uitgezet. Hier is 
een afweging gemaakt tussen appjes in vrije 
tijd lezen kan belastend zijn, en het wel of 
niet kunnen oplossen van de gaten. Als 
personeel dat vrij is de app niet aan heeft, 
dan krijgen we het niet opgelost. Daardoor 
ben je nooit echt vrij, maar app zorgt wel 
dat overleg mogelijk is en daardoor 
draagvlak is. “Daarover blijven we wel in 
gesprek met personeel. Er wordt wel gelet 
op dat niet altijd dezelfde mensen 
ziekteverzuim opvullen. Het behoeft altijd 
aandacht, maar we doen ons uiterste best”.  

Neutraa
l/ondui
delijk 
beeld 

Verloop geen structureel 
probleem 

☒ Soms is er geen match, vanuit perspectief 
personeel of organisatie, dan wordt 
personeel losgelaten.  

Uitblink
er 

Plezier in het werk ☒ “Wat we zeggen dat we leveren, qua 
persoonlijke aandacht etc., kunnen we ook 
leveren en dat is fijn”.  

6g) Thema 7: Gebruik van hulpbronnen 

Algemeen beeld thema 7: Gebruik van Hulpbronnen 
 
Op orde 
 

 
Alles is onder de aandacht. We zijn bewust van de middelen die nodig 
zijn, de locatie is zich ook bewust van waar de middelen vandaan komen 
en de vertraging die dit met zich mee kan brengen. Het wordt echter wel 
actief gevolgd en aangepakt.  
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Kleur Onderwerp Besproken? Uitleg 
Op orde Regelmatige 

evaluatie 
werkwijzen  

☒ Is beschikbaar en vindbaar en wordt 
regelmatig geëvalueerd. Zou iets 
methodischer kunnen door de 
gemaakte opmerkingen en vragen, en 
de gegeven antwoorden daarop 
herkenbaar vast te leggen en terug te 
koppelen aan de gebruikers.  

Neutraal/onduidelijk 
beeld 

Beschikbaarheid 
en vindbaarheid 
materialen en 
hulpmiddelen 

☒ De locatie is een thuis, en geen grote 
instelling. Dit betekent dat er niet het 
beste van het beste aan hulpmiddelen 
is. Voor hulpmiddelen uit Pgb is de 
locatie afhankelijk van anderen (wmo 
en leverancier). Voorbeeld een tillift: 
Hier is de locatie niet tevreden over, 
en zit hier achteraan, echter het is 
vaak niet meteen geregeld (vanuit de 
Wmo) 

Neutraal/onduidelijk 
beeld 

Mogelijkheden 
voor inzet 
(vernieuwende) 
technologieën 

☒ Voor een kleinschalig huis, zijn er  veel 
en dure materialen volgens 
aanwezigen. Voor de nieuwbouw wil de 
locatie zich gaan verdiepen in 
leefcirkels. Eén bewoner heeft een 
spotter, verder geen gps gebruik. De 
bel hapert wel eens, “hopelijk komt er 
ooit eens een ander systeem”.  

Op orde Facilitaire 
diensten 
ondersteunen 
zorgmedewerkers 

☒ “Wij werken continu met elkaar 
samen, we zijn 1 team. Platte 
organisatie, we doen” het echt samen.  

Op orde Ondersteunende 
diensten 
ondersteunen 
zorgproces 

☒ Aanwezigen herkennen het 
aandachtspunt uit de vragenlijsten 
niet.  

 
Hoe staat de locatie ervoor met het gebruik van (arbeidsbesparende) technologie? 
Hier staan ze voor open 
 

 

6h) Thema 8: Gebruik van informatie 

Algemeen beeld 
 
Op orde 
 

 
Dit is in control. Er wordt bewust gebruik gemaakt van beschikbare 
bronnen. De informatie wordt goed onderhouden en gedeeld.  

Kleur Onderwerp Besproken? Uitleg 
Op orde Cliëntervaringen 

minimaal 1 keer 
per jaar gemeten 

☒ 2x per jaar zorgplanbespreking, 1x 
per jaar 
clienttevredenheidsonderzoek.  

Op orde Gebruik 
cliëntervaringen 
om zorg te 
verbeteren  

☒ Indruk is dat grijs in het 
diagram/uitkomsten misschien 
voortkomt uit onwetendheid. 
Uitkomsten worden meegenomen en 
teruggekoppeld naar medewerkers, 
maar misschien te weinig expliciet. 
Of misschien is personeel zich niet zo 
bewust van waar het vandaan komt. 
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Neutraal/onduidelijk 
beeld 

(Stuur)informatie 
is beschikbaar o.a. 
t.b.v. leren en 
verbeteren 

☒ Men zit er bovenop om te toetsen of 
stuurinfo wordt gelezen. “Wellicht 
hebben medewerkers er minder 
interesse in en vinden hun tijd met de 
client belangrijker. Mensen vinden 
het wel veel info die ze over zich 
heen krijgen, daarover zijn we in 
gesprek”. “het is er wel maar in 
hoeverre gaat iedereen hiermee om… 
we hebben het erover in het 
teamoverleg… er wordt een selectie 
gemaakt”. Er wordt wel methodisch 
gewerkt, “dit is wat we constateren 
en dit is wat we eraan doen…zo 
monitoren we en bespreken hoe zodat 
medewerkers het ook herkennen. Dit 
kan wel beter vastgelegd worden. 

Op orde Geen onnodige 
registratie van 
gegevens (admini-
stratieve lasten) 

☒ Dat extra tijd ten koste gaat van tijd 
voor de bewoners wordt niet herkend. 
Wat extra gedaan moet worden, zoals 
bijvoorbeeld administratie, daar 
krijgen medewerkers extra uren voor. 
Het is nodig om de continuïteit te 
waarborgen. 

 

6i) Zijn er issues ten aanzien van andere programmapunten van Ministerie VWS Langdurige 
Zorg? Vink de programmapunten aan waarop issues aanwezig zijn en geef daarbij een 
toelichting. 

Gebruik Technologie ☐ Nvt 
 

Antibiotica Resistentie (hygiëne) ☐ Nvt 
 

Wet zorg en dwang (onvrijwillige zorg) ☐ Nvt 
 

Administratieve lasten  ☐ Nvt 
 

6j) Wat is het integrale beeld: Hoe hangen de aandachtspunten met elkaar samen?  

De organisatie is m.b.t. alle thema’s van het kwaliteitskader in balans. Men stuurt hier ook actief 
op. De PDCA-cyclus wordt actief onderhouden. Het is bij uitstek een visie- en-waarden- gedreven 
organisatie, van hoog tot laag is men zich bewust van het belang om de cliënten centraal te stellen 
en persoonsgericht te werken. Daarmee is het een voorbeeld voor andere organisaties. Op onze 
uitnodiging om hun ervaringen en kennis ook beschikbaar te stellen aan andere organisaties die 
participeren, en in te dienen voor het WOL-programma wordt positief gereageerd.  

7. Ondersteuningsbehoefte 
 

7a) Wat is de verandercapaciteit van de locatie?  

Medewerkers staan doorgaans open voor nieuwe informatie en leermomenten. Echter blijft iets 
leren en vervolgens ook toe kunnen passen soms een uitdaging. Ook het lang vasthouden van 
bepaalde informatie is lastig, vooral als het wat minder frequent voorkomt of als het minder van 
belang is voor jouw taak binnen de organisatie.  
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7b) Welke aandachtspunten en onderliggende oorzaken kan de locatie zelf oppakken of worden 
zelf opgepakt?  

Er worden stelselmatig momenten gepland waarop medewerkers in herhaling worden geïnformeerd 
over belangrijke onderwerpen. Ook worden hier berichten over gestuurd. Zaken komen terug in 
overleg, intervisie en audits. Koppelen resultaten audits terug.   

Tip door scanners: Kanbanbord, om leren en verbeteren te visualiseren en medewerkers daarbij 
betrekken. Zo krijgt het zichtbaar een plek en blijft het onder de aandacht. 

7c) Bij welke punten is ondersteuning nodig vanuit Waardigheid en trots op locatie? 

Geen, wij hopen vooral op nog goede tips!  

8. Terugkoppelgesprek 
8a) Wie waren er aanwezig bij het terugkoppelgesprek? Geef per functie het aantal aanwezigen:   

Het gesprek heeft online plaatsgevonden op 29 november.  

Dezelfde vier mensen die deelnamen aan het kwaliteitsgesprek namen deel aan het 
terugkoppelgesprek. 

Directeur: Type hier het aantal 
Bestuurder: Type hier het aantal 
Locatiemanager: Type hier het aantal 
Kwaliteitsmedewerker: Type hier het aantal 
Staf/ beleidsmedewerker: Type hier het aantal 
Teamleider: Type hier het aantal 
Anders, namelijk:  Type hier de andere functies en het aantal aanwezigen 

 

8b) Is er herkenning en onderschrijving van de foto op locatie? 

Ja 

Toelichting: 

Deelnemers hebben het kwaliteitsgesprek als prettig ervaren, fijn om complimenten te krijgen en 
te zien dat het beeld dat zij met elkaar hebben klopt met hoe anderen het ervaren.  

8c) Herkenning en onderschrijving analyse verbeterpunten en ondersteuningsbehoefte locatie?  

NVT 

Kies Ja / Nee 

Toelichting: 

Type hier uw antwoord 

8d) Beschrijving locatie in relatie tot de organisatie:  

NVT 

Is de verwachting/het beeld dat de uitslag/het patroon van deze locatie ook voor andere 
locaties geldt?  

NVT 

Krijgt de locatie voldoende ruimte om eigen projecten op te zetten, of komt dat vanuit 
centraal? 

NVT 

9. Beelden ondersteuningsadvies vanuit Scanner(s) 
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9a. Oordeel over stand van zaken locatie op de 8 thema’s: geven de kleuren (bij onderdeel 5) 
de stand van zaken goed weer? Ook gelet op de cultuur en reflexief vermogen op de locatie 
(onbewust onbekwaam).  

NVT: Zie 6j 

9b. Oordeel over geformuleerde ondersteuningsbehoefte: is de door de locatie (/ organisatie) 
geformuleerde ondersteuningsbehoefte passend bij de stand van zaken. Ook gelet op de sterke 
kanten, risico’s, kansen en verandercapaciteit van de locatie.  

NVT: Zie 6j 

9c. Wat is de voorgestelde categorie-indicatie voor de ondersteuning? 

 
Voorgestelde categorie-indicatie:   
 
Geen ondersteuning 
 

 


