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Voorwoord  

 

Het kwaliteitskader gaat over continu leren en verbeteren. Hier is al van alles over geschreven en 

als je denkt aan continu verbeteren, dan heb je het al snel over het commitment van het 

management en dat kwaliteit iets is van iedereen. Toch is het niet zo makkelijk als het klinkt. 

Binnen ‘t Heem hebben we onderzoek verricht naar wat er nodig is om een cultuur te creëren van 

continu leren en verbeteren. Dit onderzoek heeft ons inzicht gegeven in de drivers voor continu 

leren en verbeteren, maar ook de belemmeringen die succes in de weg kunnen staan. We zijn 

continu leren en verbeteren vanuit een holistische blik gaan bekijken en hebben geconstateerd dat 

het begint bij leren om het ware probleem te vinden en dit op een systematische manier op te 

lossen. Dit vraagt om intensieve training en het bieden van de juiste ondersteuning. Het werken aan 

continu leren en verbeteren vraagt ook om een open cultuur, waar veiligheid wordt ervaren en waar 

eenieder zijn of haar verantwoordelijkheid wil nemen om het beste uit zichzelf en de ander te halen. 

Die ander zijn onze cliënten, maar ook onze collega’s en samenwerkingspartners, want continu leren 

en verbeteren doe je vooral samen. We gaan samen werken aan het creëren van meer tijd en 

ruimte voor de zorg, zodat we de volle aandacht aan onze cliënten kunnen blijven geven. Dit doen 

we door te leren hoe we problemen kunnen definiëren die ons ervan weerhouden om van meest 

toegevoegde waarde te zijn voor onze cliënten en deze op te lossen op een systematische manier. 

Daarnaast gaan we samen werken aan de juiste cultuur binnen ’t Heem. Een cultuur die gebaseerd 

is op vertrouwen en veiligheid en die al onze talenten laat bloeien door samen, continu te werken 

aan leren en verbeteren. Ik ben ervan overtuigd dat onze kanjers van medewerkers hun talenten 

gaan laten groeien en bloeien om iedere dag opnieuw van meest toegevoegde waarde te zijn voor 

onze cliënten.  

 

Zoals ooit een Chinese filosoof zei: “Ook een weg van duizend schreden begint met de eerste 

schrede.” De essentie van vooruitgang op de weg naar continu verbeteren is leren – verkrijgen, 

oefenen en herhalen van gedrag en vaardigheden totdat het in onze genen zit als “zo doen wij dit 

hier”  – de cultuur van de organisatie.  

 

Esther Voeten 
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1 Inleiding  

 

Het kwaliteitsjaarplan is gebaseerd op het Kwaliteitskaders die zijn opgesteld voor de 

verpleeghuiszorg en de wijkverpleging1. Beide kwaliteitskaders hebben de cliënt als vertrekpunt en 

zien leren en verbeteren als sleutel voor kwaliteit. ’t Heem heeft het continu leren en verbeteren 

omarmt. Dit vormt dan ook de rode draad in de coaching van de teams zoals deze in 2018 vorm 

heeft gekregen en in de organisatieplannen voor 2019. 

 

De teams van de wijkverpleging staan voor de uitdaging om de sterk stijgende zorgvraag het hoofd 

te bieden en meer te investeren in gezondheidsbevordering en preventie. Binnen de zorglocaties 

krijgen de teams te maken met steeds zwaardere zorg en cliënten die steeds korter verblijven, 

doordat zij langer de zorg en ondersteuning thuis ontvangen. 

 

Dit kwaliteitsjaarplan maakt duidelijk op welke manier we binnen ’t Heem omgaan met de 

ontwikkelingen in de ouderenzorg en hoe we werken aan kwalitatief goede zorg door het continu 

leren en verbeteren.  

 

Het plan is opgebouwd aan de hand van de genoemde thema’s uit het kwaliteitskader. In hoofdstuk 

3 en 4 is het profiel van de organisatie en de medewerker beschreven. Waar staat ’t Heem voor en 

met welke medewerkers en vrijwilligers maken we dit waar.  

 

In hoofdstuk 5 en 6 staan de plannen voor 2019 beschreven voor respectievelijk de wijkverpleging 

en de langdurige intramurale zorg. Kort wordt beschreven waar we staan in 2018 en vervolgens wat 

onze ambities en plannen zijn voor 2019. In hoofdstuk 7 staat per team aangegeven waaraan zij het 

komend jaar werken in het kader van Continu Leren en Verbeteren. 

 

  

                                           
1 Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Samen leren en verbeteren. Zorginstituut Nederland, januari 2017 

Kwaliteitskader Wijkverpleging. Stuurgroep Kwaliteitskader Wijkverpleging,19 april 2018 
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2 Profiel zorgorganisatie  

2.1 Visie, missie en kernwaarden 

Visie 

’t Heem is betrokken en dichtbij in uw Dorp! U kunt rekenen op goede zorg in een vertrouwde 

omgeving. Wij zorgen dat u prettig in uw eigen dorp oud kunt worden. 

Missie 

’t Heem werkt met Inspiratie, plezier en betrokkenheid aan kwaliteit van leven voor de cliënt en 

zorgt voor een verzorgd thuis in de dorpen. We doen dat in de dorpen Udenhout, Berkel-Enschot, 

Haaren, Helvoirt en Biezenmortel. 

Waar staan wij voor? 

Dichtbij 

’t Heem is actief in vijf dorpen. Onze woonzorggebouwen staan letterlijk en figuurlijk midden in de 

dorpen; een plek voor ontmoeting voor iedereen. We vinden het belangrijk dat u zich thuis voelt, 

zowel in uw woning als in het contact met onze medewerkers. 

Wij werken in kleine teams met een aanspreekpunt. Dit betekent dat u kunt rekenen op een 

vertrouwd gezicht; iemand die op de hoogte is van uw leven, wensen en behoeften. De lijnen zijn 

kort zodat we u goed van dienst kunnen zijn. 

Betrokken 

Wij kennen u en u kent onze medewerkers. Wij voelen ons verantwoordelijk voor uw welzijn en zijn 

bereid om hier het stapje extra voor te zetten. Wij vinden het van belang dat u zelf beslissingen 

neemt over uw eigen leven en de zorgverlening. Wij luisteren naar wat u belangrijk vindt en geven 

hier passend invulling aan, samen met u en de mensen om u heen. 

Betrouwbaar 

Uw zorg is bij ons in goede handen. U krijgt bij ’t Heem te maken met professionele medewerkers, 

waarmee u heldere afspraken maakt. Wij doen wat we zeggen en zeggen wat we doen. We zijn een 

betrouwbare partner voor u, uw naasten en andere organisaties waar we mee samenwerken. 

Kortom; bij ’t Heem daar ben je thuis! 

In 2019 worden, op basis van de ingezette team- en organisatieontwikkelingen, de visie en missie 

opnieuw tegen het licht gehouden. Meer hierover in 6.2.1 Leiderschap, Governance en management. 

 

2.2 Wat biedt ‘t Heem 

Zorgstichting ’t Heem heeft  vier woonzorggebouwen, te weten: 

 Torentjeshoef in Berkel-Enschot 

 Leyenhof in Helvoirt 

 Haarensteyn in Haaren 

 De Eikelaar in Udenhout  
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’t Heem biedt in al haar woonzorggebouwen intramurale, WLZ gefinancierde zorg en vanuit deze 

locaties wijkverpleging in de dorpen. Zo maakt ’t Heem vloeiende overgangen mogelijk van 

zelfstandig wonen, naar zelfstandig wonen met services en diensten tot intramuraal verblijven met 

intensieve zorg en toezicht.  

Wanneer wonen in het dorp of verzorgd wonen niet meer gaat, biedt ’t Heem wonen, met zorg in 

een beschermde woonomgeving, die voor de cliënt herkenbaar en huiselijk is. Zo thuis mogelijk. Dit 

biedt ’t Heem aan cliënten met somatische problematiek en aan cliënten met matige tot ernstige 

psychogeriatrische problematiek. Voor de laatst genoemde doelgroep biedt ’t Heem op alle locaties 

overdag huiskamerverblijf en een dagprogramma. Op locatie de Eikelaar bestaat voor verdergaande 

vormen van dementie (zorgzwaarte 5 en 7) verpleeghuiszorg met behandeling op de afdeling 

kleinschalig wonen. De afdeling bestaat uit vier woongroepen van 7 bewoners. Een behandelteam is 

beschikbaar voor de cliënten waarvoor dit noodzakelijk is en ondersteunt het team bij de intensieve 

zorg en begeleiding. 

Tabel 1: overzicht locaties, type zorgverlening, ZZP, aantal cliënten, doelgroepen en omzet ZZP  
(peildatum 15 oktober 2018) 

 LOCATIES ‘t HEEM 

 Eikelaar 
(KSW) 

Eikelaar 
(zorg) 

Torentjeshoef Leyenhof Haarensteyn 

Type 
zorgverlening 

WLZ verblijf 
met 
behandeling 

WLZ 
verblijf 

WLZ verblijf WLZ verblijf WLZ verblijf 

ZZP      

ZZP 0 (PDV)   1   

ZZP 2  1    

ZZP 3   1  1 

ZZP 4  22 22 13 10 

ZZP 5 23 4 7 13 13 

ZZP 6  5 6 6 9 

ZZP 7 3     

VPT 3  1    

VPT 4  1  2  

VPT 5      

VPT 6    1 1 

TOTAAL 26 34 37 35 34 

Doelgroep PG 26 

SOM 0 

PG  17 

SOM 17 

PG 20 

SOM 17 

PG 22  

SOM 13 

PG 17  

SOM 18 

Omzet ZZP op 

jaarbasis 
(excl. NHC en 
NIC) 

2.267.307 2.048.552 2.292.718 2.304.052 2.313.582 

 

Tabel 2: aantal cliënten die thuiszorg hebben ontvangen tussen 15-10-2018 en 21-10-2018 

 Thuiszorgteam ‘t HEEM 

  Udenhout Berkel-Enschot Helvoirt Haaren 

Type zorgverlening  Thuiszorg Thuiszorg Thuiszorg Thuiszorg 

Aantal cliënten  46 42 51 46 

Aantal uren zorg p/w  149 116 193 209 

Aantal uren zorg op jaarbasis  7.748 6.032 10.036 10.868 

Omzet thuiszorg op jaarbasis  386.011 300.518 500.000 541.451 
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3 Profiel medewerker  

3.1 Personeelssamenstelling  

Medewerkers 

Op 31 oktober 2018 heeft ’t Heem 260 medewerkers. Dit is exclusief de flexpool, waarbinnen 77 

medewerkers werkzaam zijn. Binnen ’t Heem is per 31 oktober 2018 149,88 Fte werkzaam. Dit is 

inclusief facilitaire dienst en de ondersteunende diensten.  

Vrijwilligers 

Wij hebben een grote groep “vaste” vrijwilligers (gemiddeld 229). Zij worden ingezet voor 

ondersteunende activiteiten bij het zorg- en dienstverleningsproces. Vooral bij de afdeling 

activiteitenbegeleiding wordt gebruik gemaakt van hun vrijwillige inzet. Zij hebben een 

vrijwilligerscontract en hebben op iedere locatie een vast aanspreekpunt; de medewerker welzijn & 

vrijwilligerscoördinator. 

Hieronder volgt de personeelssamenstelling per locatie. Voor de uitgebreide tabellen, die specifieke 

informatie bevatten over de verdeling van zorgverleners qua functie en niveau, verwijzen wij u naar 

de bijlage.  

Tabel 3: overzicht locaties, aantal en FTE medewerkers , ingehuurd personeel (ZZP en 

uitzendkrachten) flexpool, en vrijwilligers (peildatum 31 oktober 2018) 

  LOCATIES ‘t HEEM       

Peildatum Eikelaar 
(KSW) 

Eikelaar 
(zorg) 

Udenhout 
Zorgthuis 

Torentjes-
hoef 

Berkel-
Enschot 

Zorg 
thuis 

Leyen-
hof 

Helvoirt 
Zorg 
Thuis 

Haaren-
steyn 

Haaren 
Zorg 
thuis 

Kanto
or 

Totaal 
  

31-okt-2018 

Aantal mw´s 37 34 12 42 9 40 14 43 11 18 260 

Aantal FTE in 
dienst met  
uren 

22,66 18,39 7,46 22,08 5,18 19,89 8,28 22,14 6,95 12,75 
145,

78 

Flexpool / 
ZZP/ 
uitzendkracht 
in FTE 

1,55 2,07 1,59 7,07 1,03 2,74 0,76 2,79 2,14 1,33 
23,0

7 

Aantal 
vrijwilligers 

  79 0 66 0 39 0 45 0 0 229 

 

 

Tabel 4: overzicht aantal vacatures (peildatum 31 oktober 2018) 

              LOCATIES ‘t HEEM       

Peildatum  
31-okt-18 

Eikelaar 
(KSW) 

Eikelaar 
(zorg) 

Udenhout 
Zorgthuis 

Torentjes-
hoef 

Berkel-
Enschot 

Zorg thuis 

Leyen-
hof 

Helvoirt 
Zorg 
Thuis 

Haaren-
steyn 

Haaren 
Zorg 
thuis 

Kant
oor 

Totaal 

Aantal 
vacatures 

3 1 3 7 2 3 1 0 3 0 
23 

 

’t Heem merkt dat vacatures moeilijker in te vullen zijn dan een jaar geleden. Deze tendens zet zich 

voort. Het effect is dat vacatures langer openstaan. Daarnaast zien we een hoger verloop binnen ’t 
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Heem, met name onder verzorgende (IG). Opvallend is dat verzorgenden steeds vaker de voorkeur 

hebben om te gaan werken als ZZP-er. Ze kunnen dan zelf bepalen hoeveel en wanneer zij werken 

en stellen hun eigen tarief.  

3.2 Verzuim 

Op basis van de verzuimcijfers over het tweede kwartaal van Vernet voor de VVT branche en onze 

eigen rapportages vanuit Beaufort, onderstaand de verzuimgegevens. 

  

Verzuimpercentage 

Het ziekteverzuimpercentage over het tweede kwartaal 2018 ten opzichte van het 2e kwartaal 2017 

licht gedaald van 5,91% naar 5,81%. Ten opzichte van het 1e kwartaal 2018 is het ziekteverzuim-

percentage fors gedaald van 10,16% naar 5,81%. Dit is ook te verklaren doordat er in het eerste 

kwartaal een piek in het verzuim ontstond als gevolg van de griepepidemie en het Noro-virus.  

Ten opzichte van de branche komen we ook bijna 1% lager uit met het verzuimpercentage (6,78%). 

Het verzuimpercentage binnen ’t Heem is het hoogste onder medewerkers in de leeftijdscategorie 36 

t/m 45 jaar, dit geldt zowel voor het eerste als tweede kwartaal van 2018. 

 

P&O heeft regelmatig overleg met de bedrijfsarts over lopende dossiers en de bedrijfsarts komt elke 

twee weken om spreekuur te houden. P&O zit kort op het verzuim en medewerkers worden hierdoor 

sneller opgeroepen voor het spreekuur bij de bedrijfsarts. Als het verzuim van een medewerker 

langer dan 2 weken duurt of als bij aanvang duidelijk is dat het om langdurig verzuim gaat, nemen 

de personeelsadviseurs direct contact op met de medewerker en met het aanspreekpunt van het 

team. Zodra re-integratie mogelijk is, kijken de personeelsadviseurs of dit kan in de eigen functie en 

binnen het eigen team. Zo niet, dan wordt er naar andere mogelijkheden gezocht. Kortom, P&O 

houdt de vinger aan de pols en blijft veelvuldig in contact met de zieke medewerker. Vanaf 1 

november 2018 gaan de personeelsadviseurs maandelijks op donderdag naar de locaties. Vragen op 

het gebied van belastbaarheid (bijvoorbeeld werk-privé balans) kunnen dan vroegtijdig door P&O 

worden gesignaleerd, waarna interventies kunnen worden ingezet. 

 

3.3 Ratio personele kosten versus opbrengsten 

In bedragen de uitsplitsing van de totale personeelskosten (lonen en salarissen, sociale lasten, 

pensioenpremies, andere personeelskosten en personeel niet in loondienst) naar de 

personeelskosten medewerkers zorg, welzijn en facilitair, ondersteunend personeel en management 

& directie. Tevens in een percentage de verhouding tussen de personeelskosten medewerkers zorg, 

welzijn en facilitair, ondersteunend personeel en management & directie en de opbrengsten. 

De personeelskosten in % van de opbrengsten is bij Zorgstichting ’t Heem 71,0%. Vorig jaar was 

deze verhouding 62,3%. Deze stijging is voornamelijk tot stand gekomen, doordat in procenten de 

personeelskosten medewerkers zorg, welzijn en facilitair hoger is geworden. Tevens is ook in 

procenten het ondersteunend personeel lager geworden.  

Personeelskosten medewerkers zorg, welzijn en 

facilitair  €      9.162.598  63,7% 

Ondersteunend personeel  €         732.300  5,1% 

Management & Directie  €         312.118  2,2% 

TOTAAL  €       10.207.016  71,0% 
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4 Wijkverpleging  

Vanuit vier teams wordt wijkverpleging gegeven in de dorpen Haaren, Helvoirt, Biezenmortel, 

Udenhout en Berkel-Enschot. Deze teams bestaan hoofdzakelijk uit verzorgenden en één of enkele 

verpleegkundigen (zie voor de samenstelling van de teams de bijlage hierover). Voor de vier teams 

zijn twee wijkverpleegkundigen werkzaam die de zorg indiceren, het eerste zorgplan opstellen en de 

teams ondersteunen waar nodig. Onderstaand drie projecten/thema’s die door en voor de thuiszorg 

in 2019 worden opgepakt.  

4.1 Kwaliteitskader wijkverpleging 

In juni 2018 verscheen het kwaliteitskader wijkverpleging. De verpleegkundigen zijn met het 

kwaliteitskader wijkverpleging aan de slag gegaan. Dit krijgt in 2019 een vervolg in de teams. 

Samen met de teams wordt besproken of dingen zo geregeld zijn als in het kwaliteitskader 

beschreven staat. En zo niet; wat is er nodig om zo ver te komen? 

De volgende speerpunten zijn vooralsnog op basis van het kwaliteitskader benoemd voor de 

wijkverpleging:  

 

Groei in zelfredzaamheid van cliënten  

Met behulp van het RAI instrument willen we de zelfredzaamheid van cliënt en zijn netwerk beter in 

beeld krijgen en beter benutten. Op deze manier krijgt de cliënt zorg die bijdraagt aan de kwaliteit 

van zijn leven. Vanuit de organisatie gaan we op deze manier efficiënt en effectief om met de 

middelen die we krijgen. 

 

Verhogen kennis van dementie 

Cliënten met dementie blijven langer thuis wonen. Een juiste benadering van cliënten met dementie, 

vereist meer kennis en vaardigheden van de thuiszorg-medewerkers. Deze expertise wordt nu in de 

teams gemist. In 2019 krijgt in ieder team een teamlid het aandachtsveld psychogeriatrie. Deze 

aandachtfunctionaris neemt het team mee in het opbouwen van expertise en vaardigheden. 

Daarnaast verzorgt de psycholoog een scholing voor alle thuiszorgmedewerkers. 

 

Veilige en verantwoorde zorg 

’t Heem stapt over van handelingsprotocollen in eigen beheer, naar de Vilans Kickprotocollen. Met 

ingang van januari 2019 zijn de protocollen beschikbaar. In 2019 komt ook de e-learning over de 

protocollen beschikbaar.   

Wanneer medewerkers (nog) niet bekwaam zijn voor nieuwe handelingen, wordt gekeken of 

scholing op korte termijn mogelijk is. Ter overbrugging of indien scholing niet toereikend is wordt de 

zorg in samenwerking met collega aanbieders geboden. 

4.2 Screenen en indiceren met RAI 

Zowel in de wijkverpleging als in de langdurige zorg is eind 2018 het RAI instrument geïntroduceerd 

(zie ook 6.1.1). RAI gaan we gebruiken als gevalideerd classificatie systeem waarmee zorg kan 

worden geindiceerd. Hiermee krijgen we een goed beeld van de zelfredzaamheid en 

aandachtsvelden binnen de zorg van de cliënten.  Dit helpt de wijkverpleging bij het efficiënter 
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inzetten van thuiszorg naar behoefte van de cliënten met het oog op het vergroten van de 

zelfredzaamheid, het zelfmanagement en de zelfregie. 

Met de introductie van het RAI-instrument wordt een start gemaakt met het digitalisering van het 

thuiszorgdossier. RAI is beschikbaar op tablets, zodat de screening bij de cliënt thuis kan 

plaatsvinden. 

4.3 Elektronisch cliëntdossier 

In 2019 wordt een elektronisch thuiszorgdossier geïmplementeerd. Daarbij wordt gezocht naar een 

ECD dat gekoppeld kan worden aan het RAI-instrument. Eind 2018 lijkt dit vooralsnog het 

cliëntdossier van Nedap te worden (meer hierover in 6.2.4 Gebruik van hulpbronnen).  
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5 Langdurige intramurale zorg 

In dit deel van het kwaliteitsjaarplan staat op de onderdelen kwaliteit, veiligheid en 

randvoorwaarden kort vermeld wat we anno 2018 al doen en vervolgens wat in 2019 de 

ontwikkelplannen zijn. Het continu leren van en werken aan kwaliteit is een centraal thema binnen ’t 

Heem, om zodoende bij te dragen aan: 

 passende zorg voor onze cliënten,  

 werkplezier voor onze medewerkers, 

 een wendbare organisatie die financieel gezond is. 

 

5.1 Kwaliteit en Veiligheid  

5.1.1 Persoonsgerichte zorg en ondersteuning 

Cliënten blijven langer thuis wonen, ontvangen daar complexe zorg, willen daarbij regie houden over 

hun leven en komen later met zware zorg in een zorgcentrum wonen, waar ze tot slot korter dan 

voorheen verblijven. Dit is in één zin de uitdaging waar de zorgsector voor staat. 

Om de steeds complexere zorg te bieden aan onze cliënten is afgelopen jaren flink geïnvesteerd in 

de kennis en kunde van de medewerkers, dit betrof zowel specialisatie van zorgmedewerkers 

(gespecialiseerd verzorgende psychogeriatrie) als het opleiden naar een hoger deskundigheidsniveau 

(niveau 3 IG, 4 of 5). 

Ambitie: passende zorg en behandeling voor de cliënt  

 

Passende persoonsgerichte zorg met RAI 

Om een kwaliteitsslag te maken in persoonsgerichte zorg, is eind 2018 een pilot gestart waarin 

wordt gewerkt met het RAI instrument. RAI staat voor Resident Assessment Instrument en 

ondersteunt zorgprofessionals om veilige en passende beslissingen te nemen.  

Met een uitgebreide screening worden het medisch en sociaal functioneren en de voorkeuren van de 

cliënt in kaart gebracht. Het dwingt de zorgmedewerker breed te kijken en verhoogt op die manier 

de competenties. De screening biedt een overzicht van iemands zorgzwaarte en belangrijkste 

gezondheidsrisico’s. Evidence based suggesties helpen bij het kiezen van passende acties voor het 

zorgleefplan, inclusief passende indicering. De pilot loopt binnen de zorgteams van Haarensteyn, 

Torentjeshoef en de teams wijkverpleging van Eikelaar en Helvoirt. 

Doel van het werken met RAI is dat de cliënt zich gehoord voelt, langer zijn zelfstandigheid en 

autonomie behoudt en dat de zorgmedewerkers problemen signaleren die zij nog niet in beeld 

hadden. Kortweg passende persoonsgerichte zorg. 
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Multidisciplinaire behandeling 

Met het in kaart brengen van de gezondheidsrisico’s en het opstellen van een cliënt gericht plan zijn 

we er nog niet. Om de juiste ondersteuning te bieden aan cliënten gaat ‘t Heem, indien nodig, ook 

de behandeling op maat bieden. Om dit binnen alle locaties mogelijk te maken is een samenwerking 

aangegaan met NoviCare. Vanuit NoviCare komt een multidisciplinair team beschikbaar voor de 

cliënten die specialistische behandeling nodig hebben. Het RAI instrument geeft inzicht in de 

indicatie voor deze behandeling.  

5.1.2 Wonen en welzijn  

Ambitie: oog hebben voor kwaliteit van leven en welzijn van de cliënten en hun naaste(n). 

Groen, Grijs en Gelukkig (Waardigheid en Trots-gelden) 

In samenwerking met IVN (Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid) is het project Groen, 

Grijs en Gelukkig uitgevoerd. In dit project gaat extra aandacht uit naar activiteiten die te maken 

hebben met de natuur en het buitenleven. In 2018 is een groene dagbestedingskalender opgezet. 

Vrijwilligers zijn door IVN  getraind in het begeleiden van natuuractiviteiten. Ook is een 

omgevingsanalyse uitgevoerd op alle locaties en is gestart met het aanbrengen van meer groen 

binnen en buiten de locaties. Plannen voor 2019:  

 Deskundigheidsbevordering in Natuurbeleving; kennis  van medewerkers en vrijwilligers, 

middels  workshop, inspiratie bijeenkomst 

 Samenwerking met IVN (samenwerkingsovereenkomst loopt tot mei 2019) 

 Groene dagbestedingskalender: met activiteiten als natuurkoffer, natuurbeleving, creatief met 

natuurlijke materialen, educatie 

 Bezoek van dieren op locaties 

 Inrichten beleeftuin en/of groene omgeving op locaties (binnen en buiten) 

 Locatie ideeën in natuuractiviteiten bundelen en uitwisselen 

 Uitbouwen van (lokaal) netwerk 

 

Meer diversiteit en specialisatie in de teams (Kwaliteitsbudget) 

Waar de zorgteams vooralsnog hoofdzakelijk bestaan uit zorgmedewerkers en een enkele 

verpleegkundige, worden deze in 2019 aangevuld met assistenten wonen/welzijn, helpenden, 

activiteitenbegeleiders en een HBO-verpleegkundige ouderenzorg. Deze verbreding van de 

functiemix biedt mogelijkheden voor een slimmere taakverdeling. Een andere teamsamenstelling 

zorgt er ook voor dat er naast de zorgtaken meer aandacht is voor het welzijn van cliënten.  

http://www.nedrai.org/wp-content/uploads/2015/01/WAT-IS-RAIcrop.gif
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De komst van nieuwe medewerkers betekent een paar extra handen en ogen op drukke momenten, 

meer nabijheid in de huiskamers en meer persoonlijke aandacht voor bewoners. Hiervoor worden de 

extra middelen ingezet die beschikbaar komen om het kwaliteitskader goed te implementeren (het 

zgn. kwaliteitsbudget). 

In 2018 is een aantal verpleegkundigen gestart met een opleiding tot een specialisme (Gerontologie 

en geriatrie, Palliatieve zorg, Casemanager dementie). In 2019 wordt gewerkt aan het beschikbaar 

komen van hun kennis en expertise voor de verschillende teams. 

Kantoor ‘on tour’ 

De werkdruk onder zorgpersoneel wordt als erg hoog ervaren. Er is veel verloop onder het 

personeel, een hoog ziekteverzuim en er worden veel tijdelijke krachten ingezet (veelal ZZP’ers). Dit 

betekent dat de aandacht voor cliënten onder druk komt te staan. Iets wat we juist van groot belang 

vinden, om te zorgen dat cliënten zich thuis voelen. Met behulp van het kwaliteitsbudget worden 

extra ‘handjes in de zorg’ ingezet, maar die hebben we niet direct voorhanden. 

Om de teams te ondersteunen gaat het personeel van de ondersteunende diensten 2 uur per maand 

ondersteunen op de locaties. De teams geven hierbij aan waar zij deze inzet kunnen gebruiken. Dat 

kan een structurele inzet zijn voor één of enkele cliënten, maar ook het overnemen van een aantal 

taken van het team waardoor zorgmedewerkers de handen vrij hebben voor cliëntgerichte 

activiteiten. Belangrijk uitgangspunt van iedere inzet is dat het van meerwaarde is voor de cliënten. 

5.1.3 Veiligheid 

Ambitie: Kwalitatief verantwoorde en veilige zorg is de basis voor goede zorg en tevreden cliënten.  

Voor alle cliënt worden bij aanvang zorg, de belangrijkste risicogebieden in kaart gebracht. Deze 

risicosignalering wordt twee keer per jaar bij het zorgplangesprek opnieuw uitgevoerd en levert op 

individueel en op teamniveau gegevens op over de zorginhoudelijke veiligheid. De gesignaleerde 

risico’s worden vertaald in acties in het Zorgleefplan en acties binnen het team (casusbespreking, 

scholing etc.). 

Kwaliteitsinformatie veiligheid uit RAI 

Met de introductie van het RAI instrument komt de tot nu toe gebruikte risicosignaleringslijst te 

vervallen. Het geheel aan scores op de onderdelen van het RAI instrument (300 in totaal), geeft 

voor de cliënt de belangrijkste problemen weer en geeft het team en de organisatie inzicht in hoe 

goed of slecht we scoren op kwaliteits- en veiligheidsindicatoren. Deze kwaliteitsinformatie wordt in 

2019 gebruikt om gericht verbeteringen in te zetten.  

Benchmarking Kwaliteitsindicatoren 

Eind 2018 is de landelijke uitvraag van de kwaliteitsindicatoren voor het eerst binnen het lerend 

netwerk besproken. Benchmarking van deze kwaliteitsgegevens wordt in 2019 voortgezet met de 

nieuwe indicatorenset. Dit zal er onder meer toe leiden dat werkwijzen van de deelnemende 

organisaties meer op elkaar afgestemd worden, om het vergelijken ook zinvol te laten zijn. 
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Vilans Kick-protocollen 

’t Heem maakt de overstap van beheren van de eigen protocollen naar de Kick-protocollen van 

Vilans. Het Kickportaal bevat 500 protocollen voor voorbehouden en risicovolle handelingen, die 

door Vilans worden onderhouden en geactualiseerd. Dit biedt een stevige basis voor verantwoorde 

en veilige zorg. Per januari 2019 wordt volgens deze protocollen gewerkt en geschoold. 

Wet zorg en Dwang 

In 2020 gaat de nieuwe Wet Zorg en Dwang (WZD) in. Dit betekent dat het huidige Bopz-beleid 

wordt bijgesteld volgens het stappenplan van de WZD en dat medewerkers in het gebruik van dit 

stappenplan worden geschoold. Medio 2019 wordt een WZD-arts aangesteld vanuit het NoviCare 

behandelteam.  

5.1.4 Leren en verbeteren van kwaliteit 

Ambitie: continu leren en verbeteren van kwaliteit van zorg. 

Coaching Continu Leren en Verbeteren (uit Kwaliteitsbudget)  

Zomer 2018 is gestart met het project Continu Leren en Verbeteren. Voor deze transformatieopgave 

wil Zorgstichting ’t Heem een 

ondersteuningsstructuur inzetten. Deze 

ondersteuningsstructuur bestaat uit drie 

componenten, namelijk kwaliteit, proces en 

coaching. De ondersteuningsstructuur is in figuur 1. 

weergegeven.   

De kwalitatieve component van de 

ondersteuningsstructuur betreft de inzet van een 

Verpleegkundige Ouderenzorg op elke zorglocatie. 

De Verpleegkundige Ouderenzorg heeft een HBO 

werk- en denkniveau. De Verpleegkundige 

ouderenzorg dient hoofdzakelijk op de zorginhoud 

kennis en kunde toe te voegen aan het zorgteam, 

zodat ook zware en complexe zorg door 

Zorgstichting ’t Heem geboden kan gaan worden. Uiteraard worden alle medewerkers middels een 

opleidingsprogramma ook opgeleid tot het verlenen van deze zorg.  

De procesmatige component van de ondersteuningsstructuur heeft tot doel een bijdrage te leveren 

aan de efficiency van werk- en logistieke processen. Hiertoe wil Zorgstichting ’t Heem “Lean-

Experts” toevoegen. De experts dienen de processen binnen de diverse locaties kritisch te bekijken 

en verbeterprojecten op te starten. Verbetertrajecten kunnen gaan over het reduceren van 

“verspilling” in processen of het verkorten van de wachttijd. Ook wil ’t Heem meerdere medewerkers 

gaan trainen in deze lean-methodiek om deze kennis en kunde richting de toekomst in de teams te 

kunnen borgen. 

De organisatiecoach heeft als belangrijkste doel een bijdrage te leveren aan het creëren van een 

leer- en verbetercultuur, waarbij de omslag naar een vraaggerichte en cliëntgerichte manier van 
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werken benodigd is. Ook initieert de organisatiecoach een “beweging” waarin de medewerkers van ’t 

Heem leiderschap en verantwoordelijkheid nemen.  

Kwaliteitsmanagementsysteem (uit Kwaliteitsbudget)  

Sinds 2016 beschikt ’t Heem over een gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem. Dit KMS is in 

maart 2018 getoetst op basis van de HKZ-normen 2015 (tevens ISO 9001: 2015). Het behaalde 

HKZ certificaat is geldig tot juli 2019.  

Werken aan kwaliteit wordt meer en meer een verantwoordelijkheid van alle medewerkers van ‘t 

Heem. Om het kwaliteitsmanagementsysteem te ondersteunen wordt nieuwe software aangeschaft; 

iProva. Eind 2018 is de keuze voor dit softwarepakket gemaakt. iProva ondersteunt het 

kwaliteitsmanagementsysteem door documentbeheer, procesondersteuning, vragenlijsten, 

incidentmanagement, risicomanagement, audits en e-learning. Een aantal onderdelen van iProva 

wordt in 2019 gefaseerd in gebruik genomen: het documentbeheer (kwaliteitshandboek), 

incidentmanagement en vragenlijsten. Medewerkers worden zo optimaal ondersteund in het proces 

van leren en verbeteren. 

Verbeteren medicatieveiligheid 

In 2018 veel aandacht geweest voor het verbeteren van de medicatieveiligheid. Op basis van dit 
traject is besloten om het medicatieproces voor een deel te gaan digitaliseren. Hiertoe wordt o.a. 
gekeken naar de Boomer-app om medicatie digitaal af te tekenen en het dubbel-paraferen te 
vereenvoudigen.  
 

Aandachtfuncties kwaliteit en veiligheid 

In 2018 zijn op diverse thema’s binnen de zorgteams aandachtfunctionarissen benoemd. Een aantal 

teamrollen bestaat al langer (MIC, keyuser ECD), een aantal is nieuw of is nieuw leven ingeblazen 

(Medicatieveiligheid, Hygiëne, Ergocoach, Roosteren). Zo veel als mogelijk wordt bij de benoeming 

aangesloten bij competenties en interesse van medewerkers, waarbij het meenemen van de overige 

teamleden in ontwikkelingen één van de vereisten is.  

In 2019 wordt gewerkt aan het verder vormgeven van deze teamrollen. Op onderdelen betekent dit 

scholing op inhoud, maar ook coaching om de rol goed op te pakken. Hiervoor worden de 

teamcoaches ingezet (zie 6.2.1. Leiderschap) 

Lerend netwerk 

In 2017 is ’t Heem samen met vijf andere organisaties in de regio gestart met een Lerend Netwerk. 

Op het gebied van bestuur, beleid en personele aangelegenheden (opleiding, arbeidsmarkt) is met 

regelmaat overleg. Het eerste jaar stonden het kwaliteitsplan en –verslag centraal en de uitwisseling 

van kennis tussen de organisaties. In september 2018 is vanuit het lerende netwerk een congres 

georganiseerd wat in het teken stond van kennismaking en uitwisseling.  

De kwaliteitsverslagen zijn binnen het lerend netwerk besproken evenals de kwaliteitsplannen. Eind 

2018 is een begin gemaakt met het benchmarken van zorginhoudelijke kwaliteitsgegevens. Het 

benchmarken wordt in 2019 verfijnd met de uitvraag op de nieuwe indicatorenset (zie ook 6.1.3. 

Benchmarking kwaliteitsindicatoren). 
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5.2 Randvoorwaarden 

5.2.1 Leiderschap, Governance en management  

Ambitie: resultaatverantwoordelijke teams op basis van persoonlijk leiderschap 

 

Om tegemoet te komen aan de wens van cliënten voor meer regie over hun leven, is er in de 

afgelopen jaren meer ruimte gekomen voor medewerkers om in de zorgrelatie en in de organisatie 

van de zorg zelfstandig keuzes te maken. In 2017 is de omslag naar meer zelfstandigheid in de 

teams in gang gezet, wat in 2018 verder vorm heeft gekregen. Meer en meer staat de organisatie 

ten diensten aan de vraag van de cliënt en steeds minder is de organisatie van zorg leidend voor de 

afspraken die gemaakt kunnen worden.  De teams zijn resultaatverantwoordelijk. 

 

Visie op leiderschap 

Bij alle ontwikkelingen en veranderingen hoort een moderne visie op het leiderschap. In ‘t Heem zal 

geen sprake meer zijn van hiërarchisch leiderschap. Vanuit talent en expertise worden 

werkzaamheden verdeeld en daarbij hoort een professionele verantwoordelijkheid. Dit vereist een 

mindset verandering : 

 Van medewerker naar professional;  

 Van afhankelijkheid naar resultaatgericht zijn,  

 van wachten op een besluit naar initiatief en de dialoog met anderen,  

 van taken en bevoegdheden naar Talent benutten en samenwerking met andere talenten. 

 

De bestuurder en MT-leden zijn wekelijks op de locatie aanwezig. Op deze manier houden zij feeling 

met het primaire proces, kunnen direct vragen gesteld worden en problemen opgelost worden. 

 

Maandelijks is er een overleg met alle coördinerend verpleegkundige/ verzorgenden waarin ruimte is 

voor vragen en uitwisseling en nauwgezet gewerkt wordt aan het kwaliteitsjaarplan.  

 

Coachend en adaptief leiderschap 

De omslag van een hiërarchische organisatie naar een netwerkorganisatie waarin leiderschap en 

eigenaarschap wordt aangewakkerd en aanwezig gaat zijn op alle niveaus binnen de organisatie zal 

in 2019 samen met de coaches verder vorm worden gegeven. 

Van belang hierbij is een coachende en adaptieve managementstijl die zich richt op het ontwikkelen 

van eigenaarschap en probleemoplossend vermogen van medewerkers. Door medewerkers 

vertrouwen (en ook regelruimte) te geven, nemen hun creativiteit en motivatie toe en voelen zij zich 

meer verantwoordelijk voor de resultaten van het werk waardoor het werkplezier toeneemt. Een van 

de HR instrumenten die we hiervoor gaan inzetten zijn functioneringsgesprekken in teamverband 

(FIT). Deze methodiek geeft houvast om eigenaarschap, verantwoordelijkheid en daadkracht in het 

team te ontwikkelen. De thema’s en acties die het team op de locatie zelf aandraagt tijdens FIT zijn 

de aanknopingspunten om op de teamontwikkeling door te pakken.   
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5.2.2 Personeelssamenstelling  

 

Ambitie: met de inzet van ondergenoemde structurele zaken wordt beoogd het werkplezier van alle 

medewerkers te verhogen. 

Strategische personeelsplanning  

’t Heem start in 2019 met strategische personeelsplanning. SPP heeft in de basis twee pijlers waarop 

een organisatie meer of minder het accent op kan leggen: de kwantitatieve benadering (huidige 

formatie en de ontwikkeling van je personeelsbestand) en de kwalitatieve benadering (overzicht 

kritieke kwaliteiten en competenties van medewerkers voor de toekomst/potentieel scan). In 2019 

brengen we eerst de kwantitatieve analyse in kaart om een beeld te krijgen bij ons huidige 

personeelsbestand en te kunnen vaststellen of het huidige personeel zowel kwantitatief als 

kwalitatief toereikend is om de benodigde zorg te kunnen leveren voor alle doelgroepen. 

Opleidingsbeleid (uit Kwaliteitsbudget) 

Voor de ontwikkeling van de organisatie is het niet alleen belangrijk te investeren in producten en 

diensten, maar ook in mensen. De aandacht en investering in “zittende” medewerkers is onder 

andere te vinden in het begeleiden en scholen van de medewerkers. Medewerkers dienen 

gekwalificeerd en deskundig te zijn, omdat alleen dan flexibel en alert ingespeeld kan worden op 

veranderingen en nieuwe ontwikkelingen. Opleiden dient bij te dragen aan de continuïteit, 

ontwikkeling en vernieuwing van de organisatie. Door het op peil te houden en vergroten van 

kennis, inzicht en het ontwikkelen van specifieke vaardigheden kunnen medewerkers beter 

functioneren volgens het principe van eigenaarschap. Het streven is om de persoonlijke effectiviteit 

van medewerkers te vergroten en individuele vermogens en talenten optimaal te ontwikkelen en te 

benutten. Om dit beter te monitoren gaat ’t Heem gebruik maken van een leermanagementsysteem, 

inclusief de bijbehorende e-learning op nader te bepalen thema’s, o.a. BIG-scholing. 

’t Heem vindt het van belang dat de totale organisatie continu leert en verbetert. Het 

opleidingsbeleid draagt hier aan bij op alle lagen in de organisatie. Te denken aan 

organisatiedoelstellingen, teamdoelstellingen en individuele doelstellingen. We richten ons op 

onderstaande opleidingsdoelstellingen om de kwaliteit van onze zorg en dienstverlening te 

verbeteren: 

1. het verbeteren van het functioneren van de medewerker; 

2. opleidingsactiviteiten gericht op vernieuwing, waarbij medewerkers worden voorbereid 

op nieuwe taken; 

3. opleidingsactiviteiten welke ondersteunend zijn bij strategische dan wel 

structuurveranderingen; 

4. het op peil houden van kennis en/of vakbekwaamheid van de medewerker; 

5. het verbeteren van het functioneren van teams. 

Nieuw roostersysteem 

Daarnaast ligt er bij de teams op locatie een behoefte aan een goede ondersteuningsstructuur door 

middel van duidelijke kaders en procedures. Een van de belangrijkste thema’s hierbij is het 

roosterbeleid. In de CAO VVT is afgesproken dat medewerkers/teams zelf zeggenschap krijgen over 
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de invulling van hun werktijden krijgen (kanteling werktijden). Hierdoor kunnen ze flexibeler 

inspelen op de wensen en behoeften van hun cliënten, maar ook zelf keuzes maken die de werk en 

privé beter in balans houden.  

Deze manier van organiseren draagt bij aan het vergroten van eigenaarschap van medewerkers. In 

2018 heeft binnen ’t Heem mede op verzoek van medewerkers de wijziging van centraal naar 

decentraal roosteren plaatsgevonden binnen de zorgteams. Het team facilitair zal in het laatste 

kwartaal van 2018 decentraal gaan roosteren. In de praktijk blijkt dat de huidige werkwijze veel tijd 

vraagt van de medewerkers. In aansluiting hierop wordt eind 2018 onderzoek gedaan naar een 

roostersysteem dat beter aansluit bij het zelfroosteren op locatie. Op basis hiervan zal ’t Heem de 

kanteling van werktijden uitvoeren en zal het kader nader worden vastgesteld met de OR. 

Meer diversiteit en een hoger kwalificatie niveau in de teams 

Uitgangspunt voor een duurzaam ‘t Heem is een  slimme en slanke organisatiestructuur die ons in 

staat stelt  maximale kwaliteit van zorg te bieden op een bedrijfseconomisch verantwoorde manier. 

Tevens vraagt de toenemende, veranderende en complexere zorg om een hoger kwalificatieniveau 

zodat we nu en in de (nabije) toekomst zo goed mogelijk onze intra- en extramurale cliënten 

kunnen voorzien van goede en verantwoorde zorg. Hiervoor is er kritisch gekeken naar de 

organisatie van arbeid om bekijken hoe we de productiviteit binnen de teams kunnen verhogen, met 

als doel om met even veel (of minder) geld meer te presteren. Op basis van deze analyse komen wij 

tot de conclusie dat zorgmedewerkers (niveau 3 en 4) veel tijd verliezen met (zorg)taken die ook 

door medewerkers van een ander kwalificatieniveau uitgevoerd zouden kunnen worden zoals een 

helpende of een zorg-assistent. Naar aanleiding hiervan zullen we in 2019 per locatie 2 Fte 

helpenden en 3 Fte zorg-assistenten aannemen. De werving van helpenden en zorg-assistenten, 

rekening houdend met de huidige arbeidsproblematiek, is makkelijker te realiseren dan het werven 

van hooggekwalificeerd zorgpersoneel. Voor het verhogen van de kwaliteit van zorg zullen we 4 Fte 

verpleegkundigen ouderenzorg gaan inzetten in 2019. 

5.2.3 Gebruik van hulpbronnen 

Comfortabel verblijf  

Zorgstichting ’t Heem heeft in een viertal dorpen een gebouw staan waar de langdurige intramurale 

zorg geleverd wordt. In alle gebouwen zijn voorzieningen aanwezig voor een comfortabel verblijf. 

Tevens bestaat de mogelijkheid om in het gebouw, aan het gebouw of in de nabijheid van het 

gebouw een woning te huren bij een corporatie waar thuiszorg geleverd kan worden.  

In 2019 worden de volgende plannen opgepakt: 

 Nieuwbouwplannen voor locatie Torentjeshoef te Berkel-Enschot. 

 Kwaliteitsverbeteringen in locatie de Eikelaar te Udenhout. 

 Inventariseren kwaliteitsverbeteringen voor de locaties Haarensteyn en Leyenhof. 

 

Ondersteunende inzet van zorgtechnologie (deels uit Kwaliteitsbudget)  

't Heem gaat de organisatie en inzet van zorgtechnologie (waaronder zorgalarmering) voor alle 

locaties opnieuw bekijken en waar nodig bijstellen. Technologie moet worden ingezet om (a) 
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medewerkers te faciliteren in hun werk en (b) de eigen regie en zelfredzaamheid van cliënten te 

bevorderen. 

Zorgalarmering 
Voor zowel extramurale- als intramurale zorgalarmering wordt zowel gekeken naar de techniek, als 
naar het bijbehorende business model.  
 
Zorg Innovatie Plein (ZIP) 
't Heem werkt samen met de zorgpartijen Pantein, Vivent en de Zorggroep  aan innovatie en 
zorgtechnologie. Door krachten te bundelen willen we het innovatieproces versnellen, waarbij niet 
iedereen het spreekwoordelijke wiel opnieuw hoeft uit te vinden. Leren van en met elkaar vormt de 
rode draad. Hiertoe gaat het ZIP:  

 een fysieke ruimte ontwikkelen met zorgtechnologie en innovaties (inspiratie en digitale 
vaardigheden bij (toekomstige) zorgprofessionals verbeteren) 

 een online platform ontwikkelen om kennis te delen omtrent zorgtechnologie en innovaties 
(delen en leren van elkaar) 

 een brug slaan tussen onderwijs, onderzoek, zorg en bedrijfsleven (ontwikkelen van producten, 
diensten en concepten, met rollen voor studenten) 

 met elkaar slagvaardiger (efficiënter en effectiever) zijn in het uitvoeren van pilots en 
onderzoeken (efficiency)  

Tot en met februari 2019 vinden diverse sessies plaats met medewerkers uit de verschillende 
organisaties. Dit wordt vertaald in een businessplan, op basis waarvan de partijen besluiten om al dan 
niet tot uitvoering te komen.  

 
Ondersteunende applicaties 

Implementeren nieuwe applicaties voor de volgende ondersteunende processen: ECD, roosteren, 

HRM  kwaliteitsmanagementsysteem, leermanagementsysteem en website 

 

Materialen en hulpmiddelen (om. Til- en transferhulpmiddelen, hoog-laagbedden)  

Er vindt jaarlijks onderhoud en keuring van materialen en hulpmiddelen plaats. Hiermee voldoen de 

materialen en hulpmiddelen aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving. In 2019 wordt op basis 

van prijs en kwaliteit bekeken of we de juiste leveranciers hebben. 

Facilitaire dienstverlening   

 

Algemeen: een eenduidige werkwijze en afstemming van resultaten. 

Frontoffice 

 Onderzoeken van de taken van de frontoffice medewerkers 

Huishoudelijke dienst 

 Bekeken wordt hoe de communicatie tussen de verzorging en huishoudelijke dienst verloopt en 

kan verbeteren.  

 Onderzocht wordt of de huishoudelijke dienst, met uitbreiding van tijd, taken van de zorg kan 

overnemen. 

Technische dienst 

 Duidelijkheid creëren in de nieuwe samenwerking tussen woon- en zorgstichting en taken heen 

en weer.    

 In overleg met de brandweer wordt onderzocht wat de technische dienst kan betekenen bij het 

vormgeven van een 2 maandelijkse brandoefening. 



 

20 

’t Heem    Pagina 20 van 37    versie 0.1 

 

Restaurant 

 Duidelijkheid krijgen in de functies van de restaurants. 

 Financiële duidelijkheid geven aan de restaurants over hun exploitatie. De restaurant teams 

krijgen in 2019 maandelijks inzicht in het financiële plaatje van het restaurant.  

 

Financiën en administratieve organisatie  

De financiële en administratieve organisatie is centraal georganiseerd. De organisatie werkt volgens 

de wet- en regelgeving en landelijke richtlijnen. Jaarlijks wordt dit getoetst door de accountant.  

Plannen 2019: Het optimaliseren van de applicaties met als doel de administratieve processen te 

automatiseren en digitaliseren. 

 

Professionele relaties en samenwerkingsovereenkomsten andere zorginstellingen. 

Het zorglandschap is volop in beweging en de uitdagingen zijn groot. Dit alles vraagt om een andere 

manier van kijken en vooral zorgdragen dat je als organisatie wendbaar blijft. Dit kunnen wij niet 

alleen. We gaan vooral op zoek naar samenwerking met partners die ons aanvullen en samen met 

ons naar ontwikkelingen willen kijken en hierop anticiperen.  

Multidisciplinaire behandeling 

Voor de ondersteuning op gebied van multidisciplinaire behandeling maakt ’t Heem gebruik van de 

behandelaren van de collega organisaties van Neynsel en Thebe. Het feit dat we dit bij twee 

organisaties inhuren maakt het soms lastig in afstemming en in het opstellen van een eenduidige 

visie. In 2019 zullen we dan ook overstappen op een andere partij en zoeken hierin de 

samenwerking met NoviCare. Novicare levert expertise en biedt diensten op specialistische niveaus 

in de zorg. Tevens is Novicare onze partner in het pilot project rondom het instrument RAI, 

waarmee we op een objectieve wijze kunnen vaststellen welke cliënten behoefte hebben aan 

behandeling en in welke vorm we dit kunnen aanbieden. 

Samenwerking VVT-NO Brabant en Midden-Brabant 

Zorgstichting ‘t Heem ligt op de grens van Midden-Brabant en NO_Brabant. Twee locaties zijn 

gelegen in gemeente Tilburg (Udenhout en Berkel-Enschot) en twee locaties in gemeente Haaren 

(Haaren en Helvoirt). Dit maakt dat we overleg hebben in beide regio’s met andere zorginstellingen 

in de vorm van een lerend netwerk. Dit zijn VVT NO_Brabant. De volgende partijen nemen deel aan 

periodiek bestuurdersoverleg: Brabantzorg, Van Neynsel, Laverhof, Jeroen Bosch Ziekenhuis, 

Zorggroep Elde, Vivent, De Annenborch, Schakelring, Pantein en recent is Vughterstede 

aangesloten. Partijen komen zo’n zes keer per jaar bij elkaar. In Midden Brabant bestaat het lerend 

netwerk naast ’t Heem uit de organisaties: Het Laar, St. Franciscus, Mariaoord, Maasduinen en 

Amaliazorg. Deze partijen hebben als onderdeel van  het convenant arbeidsmarktvraagstukken 

(regionale aanpak VVT sector Midden Brabant) de intentie uitgesproken om meer stage- en BBL-

plaatsen te creëren en anders te gaan opleiden. Wij willen dit doen in de vorm van een MBO Zorg 

Innovatie Netwerk (ZIN). Het MBO-ZIN biedt studenten een bredere en rijke leeromgeving over de 

grenzen van zorgorganisaties heen. Het sluit aan bij de visie van een leven lang leren voor alle 

medewerkers binnen het lerende netwerk, in de lerende organisaties en lerende teams.  
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De deelnemende organisaties vormen  samen een lerend netwerk. In dit netwerk 

wisselen  bestuurders en kwaliteitsmedewerkers kennis, informatie en ervaring uit om de 

(kwaliteits-)zorg binnen de instelling te verhogen. Het MBO-ZIN is een vliegwiel om ook gezamenlijk 

opleiden vorm te geven en een leven lang leren voor alle medewerkers binnen de organisaties  te 

realiseren en daarmee ook de kwaliteit te verhogen.  

Samen werken aan zorginnovatie en zorgtechnologie 

In 2018 is ‘t Heem samen met De Zorggroep, Pantein, De Zorgboog en Vivent een traject gestart 

rondom zorginnovatie en zorgtechnologie. We constateren dat iedere organisatie hier op een of 

andere manier wel mee bezig is en dat we vaak het wiel opnieuw uitvinden of tot de conclusie 

komen dat iets toch niet helemaal van toegevoegde waarde is. Dit willen we als partijen samen 

oppakken en de kennis en opgedane ervaringen rondom zorginnovatie met elkaar gaan delen (zie 

5.2.3) 

5.2.4 Gebruik van informatie 

Continue meting cliënttevredenheid 

Eind 2018 is de cliënttevredenheid in zowel de wijkverpleging als in de zorglocaties met een nieuw 

meetinstrument gemeten (Herkutrack).  

In 2019 krijgt dit een vervolg in het continu meten van cliënttevredenheid, gekoppeld aan de 

zorgplangesprekken. Per team wordt het mogelijk aan de ‘Heembrede-uitvraag’ zelf vragen toe te 

voegen. Dit kunnen verdiepingsvragen zijn op eerder bevraagde thema’s of vragen over 

onderwerpen die relevant zijn voor het team.  

De resultaten worden per kwartaal verwerkt en aangeboden aan de zorgteams en het 

managementteam, die zo nodig verbeteracties uitzetten. De verbeterplannen zijn centraal te 

raadplegen in het nieuw (nog in te richten) kwaliteitsmanagementsysteem. 

Auditprogramma 2019 

In 2018 zijn er op de risicovolle processen door het intern auditteam een aantal audits uitgevoerd. 

Ook zijn er op het gebied van medicatieveiligheid en hygiëne interne audits uitgevoerd. Het 

uitvoeren van de interne audits medicatieveiligheid en hygiëne is uitbesteed aan externe experts op 

dit gebied. Het resultaat van de interne audits leidde onder andere tot het trainen van medewerkers 

in het toepassen van de veilige principes medicatieveiligheid.  

Door het intern auditteam is in 2018 gebrainstormd over hoe het intern auditsysteem anders in te 

richten, zodat het beter aansluit bij continu leren en verbeteren door teams. 

In 2019 zal het intern auditteam het voorstel voor een nieuw intern auditsysteem afronden en 

bespreken met het MT, waarna het wordt ingevoerd.  
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Benutten en optimaliseren bestaande administratiesystemen  

Ambitie 2019: de administratieve systemen en processen sluiten op elkaar laten aan, waardoor het 

primaire proces op een zo effectieve en efficiënte wijze ingericht is. 

’t Heem is in 2018 AVG compliance. De documenten en processen worden in het 4e kwartaal 2018 

en 1ste kwartaal 2019 definitief gemaakt. De organisatie is dan ingericht om te werken volgens de 

landelijke richtlijnen.  

Kanteling werktijden heeft invloed op de keuze van het roosterprogramma. Ruimte geven aan 

medewerkers en teams om samen met cliënten de juiste zorg op het juiste moment af te spreken en 

de gewenste werktijden hierop af te stemmen. Tevreden werknemers die meer autonomie en meer 

balans tussen werk en privéleven ervaren. 
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6 Teamplannen 

In 2018 zijn de teams gecoacht op teamontwikkeling en het continu leren en verbeteren van 

kwaliteit. Onderstaand wordt per team vermeld wat hun verbeterpunten en plannen zijn die uit dit 

coachingstraject zijn voortgekomen. 

 

Naast deze teamplannen zijn er enkele veelomvattende projecten die in 2019 in eerste instantie 

enkele, maar later alle, teams raken: de introductie van het RAI-instrument, het bieden van de 

behandelcomponent waar nodig en voor de wijkverpleging de introductie van een elektronisch 

thuiszorgdossier.  

6.1 Verbeterpunten en plannen Wijkverpleging 

6.1.1 Thuiszorgteam Haaren 
 

Continu leren en verbeteren: 
Productiviteit verhogen, door: 

 thuiszorg beter zichtbaar maken, waardoor meer bekendheid in het dorp, 

 uitbreiden van de samenwerking met team Helvoirt: gezamenlijk een middagroute creëren, evt. 

bundelen van niet-cliëntgebonden zaken. 

 kritischer kijken naar inzet/ afbouw van zorg in samenspraak met mantelzorg, 

 minder met roosteren bezig zijn. 
 

Teamontwikkeling 
Talenten binnen het eigen team beter benutten, door: 

 collega’s coachen in het zien en ontwikkelen van hun talenten, 

 collega’s inzetten als aandachtfunctionaris, 

 verantwoordelijkheden delen, 

 professionaliseren in complexere zorg,  

 deskundigheidsbevordering t.a.v. methodisch rapporteren  

  

Personeel behouden en werven, door: 

 duidelijkheid in organisatiedoelen, 

 heldere communicatie, 

 binnen dorp en regio actief werven, 

 waar mogelijk ander niveau medewerker inzetten, 

 langere routes, waardoor aantrekkelijker diensttijden en contracten.  

6.1.2 Thuiszorgteam Helvoirt 

 

Pilot RAI instrument (zie 5.2.) 

 

Continu leren en verbeteren 
Zelfredzaamheid cliënten bevorderen, door 

 de inzet RAI instrument de zelfredzaamheid van cliënt en zijn netwerk beter in beeld krijgen en 

beter benutten. 

 
Procesverbetering werken met Zorgleefplan., door  

 up-to-date houden zorgleefplan. 
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Teamontwikkeling 
Door ontwikkelen naar een zelf organiserend team;  

 wat betekent ‘zelforganisatie’ voor ons team en wat hebben we nodig? 

 

6.1.3 Thuiszorgteam Udenhout 

 

Pilot RAI instrument (zie 5.2.) 

 

Continu leren en verbeteren 

Medicatieveiligheid 
 Verbeteracties n.a.v. medicatie-audit krijgen ook in 2019 aandacht. 

 
Verhogen efficiency en kwaliteit van zorg; door 

 Personeel behouden en zo nodig werven 

 Planning van zorg, evt. langere looproutes (meer efficiency en aantrekkelijker voor (nieuwe) 

medewerkers)  

 Beter zichtbaar zijn/worden als thuiszorgteam (o.a. locatie kantoor) 

 Scholingen 

 
Teamontwikkeling 
Talenten benutten 

 Om de kwaliteiten van ieder teamlid tot bloei te laten komen, wordt gewerkt aan meer 

openheid en vertrouwen in het team. 

6.1.4 Thuiszorgteam Berkel-Enschot 

 

Continu leren en verbeteren 

Thuiszorg beter zichtbaar  

 duidelijker op de kaart zetten in het dorp, naar huisartsen, ziekenhuis en anderen 

 met een nieuw uniform herkenbaar als ‘thuiszorg ’t Heem’  

 

Verhogen efficiency en kwaliteit van zorg, door 

 preventie en zorgvragen tijdig inzetten, monitoren en bijstellen.  

 efficiënt inplannen van zorgvragen. Mogelijk naar de middag uitbreiden. 

 beter informeren van nieuwe cliënten; wat doen we wel en wat niet als thuiszorg.  

 kwaliteiten en deskundigheid van medewerkers professionaliseren. 

 

Teamontwikkeling 

Teamtaken  

 Taken verdelen onder teamleden,  
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6.2 Verbeterpunten en plannen Langdurige intramurale zorg 

6.2.1 Verbeterpunten en plannen Zorgteam Torentjeshoef 

 

Pilot RAI instrument en inzet behandeling (zie 6.1.1) 

 Door implementatie van het RAI instrument en de uitrol daarvan zijn medewerkers in staat om 

volwaardige kwaliteit van zorg te leveren en pro actief te reageren op mogelijke achteruitgang 

van de cliënt.  

 

Continu leren en verbeteren 

Kwaliteit van zorg voor de cliënten is op maat binnen Torentjeshoef. 

 De dagbesteding in de huiskamers is toegespitst op de individuele cliënt, waarbij rekening 

wordt gehouden met de achtergrond en de wensen van de cliënt (eigen regie), wordt begeleid 

door goed opgeleide medewerkers (i.v.m. complexiteit zorg/ slikproblematiek/ 

gedragsproblematiek) en kent heldere activiteitenplannen. 

 

Teamontwikkeling 

Zelfstandig functioneren van het team 

 communicatie en samenwerking: elkaar aanspreken, positieve en negatieve feedback geven, 

samen vorm en invulling geven aan diverse overlegvormen, samen invulling geven aan de 

voorkomende werkzaamheden op locatie. Team weet binnen de organisatie de juiste 

ondersteunende diensten te vinden voor vragen en advies. Team vraagt desgewenst nodig de 

hulp van de teamcoach. 

 verantwoordelijkheid nemen voor het rooster en openstaande diensten op locatie, waarbij de 

rooster coördinator vanuit het HK ondersteunt en adviseert. 

 zelf de scholingsbehoefte aangeven welke benodigd is om resultaten te behalen en op te laten 

nemen in het scholingsprogramma. 

6.2.2 Verbeterpunten en plannen Zorgteam Eikelaar  

 
Continu leren en verbeteren 

 Verbeteren van het rapporteren en vervolg daarop geven 

 Huiskamermedewerkers bijscholen over omgang met dementerenden  

 Verbeteren van de dagindeling in de huiskamer 

 In gesprek gaan met andere partijen/deskundigen en elkaar 

 Minder taakgericht werken door facilitair medewerker 

 Verlagen werkdruk doordat facilitaire medewerkers ondersteunende taken van zorgcollega’s 

overnemen 

 

Teamontwikkeling 

    Bevorderen open communicatie  

    Elkaar stimuleren over elkaars inbreng en initiatief  

6.2.3 Verbeterpunten en plannen  Zorgteam Kleinschalig wonen 2 
 

Continu leren en verbeteren 

Kwaliteit van cliënten zorg verhogen 
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 Daarnaast inzetten van scholingen. Scholing die relevant zijn aan de werksituatie waarin het 

team/ doelgroep zit.  

  

Teamontwikkeling 

Communicatie 

 Communicatie verbeteren binnen het team. Duidelijk afspraken maken wie doet wat en wat 

wordt er van ieder verwacht. Taken evenredig verdelen ter voorkoming van overbelasting, maar 

ook om ervoor te zorgen dat ieder zijn verantwoording zal gaan dragen.  

 Communicatie verbetering van team naar organisatie en vice versa. Kortere en duidelijker 

lijnen. Bij wie kunnen waarvoor terecht? En wie heeft er welke rol binnen team/ organisatie. 

 Communicatie; elkaar op correcte wijze en gepast feedback geven. Dit kan zijn op bijv. 

zorginhoudelijk, maar ook op gedrag.  

6.2.4 Verbeterpunten en plannen Zorgteam Haarensteyn 

 

Pilot RAI instrument en inzet behandeling (zie 6.1.1) 

 Door implementatie van het RAI instrument en de uitrol daarvan zijn medewerkers in staat om 

volwaardige kwaliteit van zorg te leveren en pro actief te reageren op mogelijke achteruitgang 

van de cliënt.  

 
Continu leren en verbeteren 
Verbeteren rapportage 

 Wat is relevant om te rapporteren, wat doen we met de rapportage en vindt er een opvolging 

plaats. Zo nodig scholing in rapporteren. 

 
Rooster/draagvlak  

 Er zit heel veel tijd in roosters compleet maken, aanpassen. We willen meer draagvlak creëren, 

zodat het team bepaalde punten mee oppakt en daar verantwoording in neemt. Dit vereist 

duidelijkheid in wie wat doet. Een ondersteunend programma voor het zelfroosteren zal 

bijdragen aan draagvlak en gezamenlijke verantwoordelijkheid. 

 

Teamontwikkeling 
Communicatie  

 Communicatie onderling in het team: hoe communiceren we met elkaar, wat is belangrijk om te 

communiceren en op wat voor manier.  

 Communicatie is van belang voor het uitwisselen van informatie in het team, vanuit het team 

naar de organisatie en vice versa. Korte duidelijke lijnen. 

  

Taakverdeling team  

 Betere taakverdeling in het team; taken waar iemand echt voor staat en gaat. Dat collega’s de 

verantwoording durven nemen, om bepaalde dingen op te lossen, zonder dit direct met de 

coördinerend medewerker te bespreken.  

6.2.5 Verbeterpunten en plannen Zorgteam Leyenhof 
 

Continu leren en verbeteren 
Persoonsgerichte zorg, door:  

 kennen van het levensverhaal  

 wensen t.a.v. advanced care planning vast leggen bij iedere bewoner in ZLF-plan.  

 ontwikkelen en bijscholing palliatieve/terminale zorg. 
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Wonen en welzijn bevorderen, door:.  

 zelfredzaamheid en eigen regie zoveel mogelijk laten behouden. Beter kijken naar wat een 

bewoner nog wel kan.  

 familieparticipatie bevorderen en daar waar netwerk klein is, individuele vrijwilligers werven. 

 kenniscarrousel voor welzijnsmedewerkers t.a.v. beleving en sfeer rondom de maaltijden, 

fingerfood, voeding en diëten.  

 
Basisveiligheid bevorderen, door; 

 Kennis vergroten van zorgmedewerkers t.a.v. medicatie, hygiëne, mondzorg, ondervoeding, 

huidletsel, M&M, voorkomen ziekenhuisopname 

 Verbeteren methodisch denken en werken, zichtbaar in rapportages en ZLF-plannen 

 Met collega’s en externen ontwikkelen van een kenniscarrousel t.a.v. hierboven genoemde 

onderwerpen. Streven 4x per jaar. 

 

Verhogen efficiency en kwaliteit van zorg 

 Verlagen van werkdruk bij zorgmedewerkers en verhogen kwaliteit van zorg door niet-

zorgtaken uit te laten voeren door niveau 1 en 2 i.p.v niveau 3 en 4. 

 

Teamontwikkeling 

Onderlinge communicatie  

 Hoe houden we een prettige en collegiale werksfeer, hoe informeren en communiceren we met 

elkaar.  

 Feed back geven en ontvangen en herkennen van de verschillende teamrollen binnen gehele 

team met ondersteuning van teamcoach. 

 

Eigenaarschap en teamtaken 

 Stimuleren en verdelen van taakhouderschappen binnen team op basis van affiniteit, 

kwaliteiten en opleidingen. 

6.3 Verbeterpunten en plannen welzijn en vrijwilligers 

Voor alle zorglocaties geldt dat de zorg voor en ondersteuning van cliënten met complexe 

psychogeriatrische problemen steeds meer verplaatst naar de huiskamers. Wat betekent dit voor de 

dagbesteding en welzijn van de cliënt? En wat is hiervoor nodig aan menskracht, deskundigheid en 

middelen? 

 

De aandachtspunten voor de komende drie jaren (2019 -2021)  
 

1 Actualiseren van visie op welzijn in relatie tot bovenstaande ontwikkelingen 

2 Verhogen deskundigheid medewerkers in de huiskamers: minstens diploma  MMZ of SPW 

(activiteitenbegeleiding) niveau 3.  

3 Voortzetten deskundigheidsbevordering in Natuurbeleving en samenwerking met IVN t.b.v.  

cliënten op alle zorglocaties (zie ook 6.1.2 Groen Grijs en Gelukkig) 

4 Aanbod van activiteiten uitbreiden: 

 Muziekactiviteiten individueel of in een groep  (o.a. klankschaal sessies, luister en zingen, 

inzet van instrumenten, technologie) 

 Snoezelactiviteiten individueel of in een groep (zintuig prikkeling, beleving) 

 Reminiscentie activiteiten individueel of in een groep 



 

28 

’t Heem    Pagina 28 van 37    versie 0.1 

 

5 Aandacht voor bewegen en bewegingsvrijheid specifiek voor bewoners met dementie 

(beweegprogramma, leefcirkels, Virtual Reality, beweegroutes) 

6 Tijd en gelegenheid voor maatschappelijk ondernemen en participatie in burgerinitiatieven in de 

dorpskernen  t.b.v. welzijn van cliënten zorglocaties (o.a. scouting, beweegroutes, beleeftuin, 

gilde, ouderenvereniging, basisschool) 
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Bijlage 1. Samenstelling personeel  

(peildatum 31 oktober 2018) 

Locatie Leyenhof  

Zorgverleners  Aantal  Fte o.b.v. 
dagbezetting 

Verhouding 
leerling/gediplomeerd 

Slaapdienst (niveau 0) 4 0,72  

- Flexpool, ZZP / uitzendkracht flexibel 0,22  

Verzorgend:    

- Niveau 1 
- Leerlingen niveau 1 
- Flexpool, ZZP / uitzendkracht 

6 3,15 Incl dagbesteding 

- 

flexibel 

- 

0,44 

- Niveau 2 
- Leerlingen niveau 2 

- -  

- - 

- Niveau 3 

- Leerlingen niveau 3 
- Flexpool, ZZP en 

uitzendkrachten 

13 7,89 1,34/7,89 

= 17% 

2 1,34 

flexibel 2,08 

Verpleegkundig:     

- niveau 4  
- Leerlingen niveau 4 
- Zorgadviseur (t.b.v. 9  OE’s) 

1 0,67 0,67/0,67 

= 100 % 

1 0,67 

(2) 0,13 

Welzijn:    

- Welzijnsmedewerker 
- Coördinator vrijwilligers 
- Leerling  

1 0,67  

(1) 0,22 

- - 

Psycholoog (1) 0,16  

Facilitair    

- Huishoudelijke dienst 
- Gastvrijheid, gastvrouw 

Flexpool, ZZP / uitzendkracht 
- Technische dienst 

6 1,82  

4 1,50 

flexibel 0,57 

1 0,47 

  

Administratief (locatie-assistent) 1 0,33 

Management - - 

Hoofd Facility (1) 0,25 

Totaal medewerkers 40 19,79 FTE 

Totaal medewerkers flex 
/ZZP/uitzendkracht 

flexibel 2,74 FTE 

Aantal Vrijwilligers 39 
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Locatie Thuiszorg Helvoirt  

Zorgverleners  

 

Aantal  Fte o.b.v. 
dagbezettin
g 

Verhouding 
leerling/gediplomeerd 

Verzorgend:    

- Niveau 1 
- Leerlingen niveau 1 

- -  

- - 

- Niveau 2 
- Leerlingen niveau 2 

- -  

- - 

- Niveau 3 
- Leerlingen niveau 3 
- Flexpool, ZZP en 

uitzendkrachten 

11 5,94  

- - 

flexibel 0,56 

Verpleegkundig:     

- Niveau 5 wijkverpleegkundige 
- Flexpool, ZZP / uitzendkracht 

- Leerling niveau 6 
- niveau 4   
- Leerlingen niveau 4 
- Zorgadviseur (t.b.v. 9 OE’s) 

(1) 0,17 0,80/1,82 

= 43 % 

(1) 0,2 

(1) 0,17 

2 1,33 

1 0,67 

(2) 0,12 

Welzijn:    

- Welzijnsmedewerker 

- Coördinator vrijwilligers 
- Leerling  

- -  

- - 

- - 

Psycholoog - -  

Facilitair    

- Huishoudelijke dienst 
- Gastvrijheid, gastvrouw 

Flexpool, ZZP / uitzendkracht 
- Technische dienst 

- -  

- - 

- - 

- - 

  

Administratief (locatie-assistent) - - 

Management - - 

Hoofd Facility - - 

Totaal medewerkers in dienst 14 8,40 FTE 

Totaal medewerkers flex 
/ZZP/uitzendkracht 

flexibel 0,76 FTE 

Aantal Vrijwilligers 0 
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Locatie Haarensteyn  

Zorgverleners  

 

Aantal  Fte o.b.v. 
dagbezetting 

Verhouding 
leerling/gediplomeerd 

Slaapdienst (niveau 0) 3 0,55  

Flexpool Wisselend 0,23  

Verzorgend:    

- Niveau 1 (incl 

dagbesteding) 
- Leerlingen niveau 1 

10 4,3  

- - 

- Niveau 2 

- Leerlingen niveau 2 
Flexpool, ZZP / 
uitzendkr 

- - - 

- - 

Wisselend 0,78 

- Niveau 3 
- Leerlingen niveau 3 
- Flexpool, ZZP / 

uitzendkr  

12 8 3/8 

= 38% 

4 3 

Wisselend 0,56 

Verpleegkundig:     

- niveau 4                 
flexpool, ZZP / 
uitzendkr 

- Leerlingen niveau 4 
- Zorgadviseur (t.b.v. 5 

OE’s) 

1 0,71 - 

Wisselend 1,22 

- - 

(2) 0,23 

Welzijn:    

- Welzijnsmedewerker 
- Coördinator vrijwilligers 
- Leerling  

1 0,67 - 

(1) 0,22 

- - 

Psycholoog (1) 0,16  

Facilitair    

- Huishoudelijke dienst 
- Gastvrijheid, restaurant, 

gastvrouw 
- Technische dienst 

5 1,69  

4 1,56 

  

1 0,47 

Administratief (locatie-
assistent) 

2 0,33 

Management - - 

Hoofd Facility (1) 0,25 

Totaal medewerkers 43 22,14 FTE 

Totaal medewerkers flex 
/ZZP/uitzendkracht 

Flexibel 2,79 FTE 

Aantal Vrijwilligers 45 
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Locatie Thuiszorg Haaren  

Zorgverleners  

 

Aantal  Fte o.b.v. 
dagbezetting 

Verhouding 
leerling/gediplomeerd 

Verzorgend:    

- Niveau 1 
- Leerlingen niveau 1 

- -  

- - 

- Niveau 2 
- Leerlingen niveau 2 

- -  

- - 

- Niveau 3 

- Leerlingen niveau 3 
- Flexpool, ZZP en 

uitzendkracht 

9 5,11  

t.v.v. ziekte /             

3 vacatures 

- - 

flexibel 1,94 

Verpleegkundig:     

- niveau 5 wijkverpleegkundige   
- Flexpool, ZZP / uitzendkracht 
- Leerling niveau 6 
- niveau 4   
- Leerlingen niveau 4 

(1) 0,17  

(1) 0,2 

(1) 0,17 

2 1,50 

- - 

  

Welzijn:    

- Welzijnsmedewerker 
- Coördinator vrijwilligers 
- Leerling  

- -  

- - 

- - 

Psycholoog - -  

Facilitair    

- Huishoudelijke dienst 
- Gastvrijheid, gastvrouw 

Flexpool, ZZP / uitzendkracht 
- Technische dienst 

- -  

- -  

- -  

- -  

   

Administratief (locatie-assistent) - -  

Management - -  

Hoofd Facility - -  

Totaal medewerkers in dienst 11 6,95 FTE 

Totaal medewerkers flex 
/ZZP/uitzendkracht 

flexibel 2,14 FTE 

Aantal Vrijwilligers 0 

 

(Para)medische disciplines Haaren / Helvoirt Fte 

Dementiecoach   Op afroep  
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Locatie Torentjeshoef  

Zorgverleners  

 

Aantal  Fte o.b.v. 
dagbezetting 

Verhouding 
leerling/gediplomeerd 

Slaapdienst (niveau 0) 2 0,56  

- Flexpool, ZZP / uitzendkracht flexibel 0,22  

Verzorgend:    

- Niveau 1 
- Leerlingen niveau 1 
- Flexpool, ZZP / uitzendkracht 

2 1,35 Incl dagbesteding 

- 

flexibel 

- 

- Niveau 2 
- Leerlingen niveau 2 

6 4,00  

- - 

- Niveau 3 
- Leerlingen niveau 3 
- Flexpool, ZZP en 

uitzendkrachten 

9 5,89 0,67/5,89 

= 11% 

1 0,67 

flexibel 6,28 

Verpleegkundig:     

- niveau 4  

- Leerlingen niveau 4 
- Zorgadviseur (t.b.v. 5 OE’s) 

1 0,89 0,83/0,89 

= 93 % 

1 0,83 

(2) 0,23 

Welzijn:    

- Welzijnsmedewerker 
- Coördinator vrijwilligers 
- Leerling  

1 0,67  

(1) 0,22 

- - 

Psycholoog (1) 0,16  

Facilitair    

- Huishoudelijke dienst 
- Gastvrijheid, gastvrouw 

Flexpool, ZZP / uitzendkracht 
- Technische dienst 

6 1,9  

8 2,67  

flexibel 0,57  

1 0,89  

   

Administratief Receptioniste 3 1,04  

Management - -  

Kwaliteitsdeskundige  ZZP 1 0,67  

Hoofd Facility (1) 0,25  

Totaal medewerkers 42 22,08 FTE 

Totaal medewerkers 
flex/ZZP/uitzendkracht 

   
flexibel 

                
7,07 FTE 

Aantal Vrijwilligers 66 
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Locatie Thuiszorg Berkel-Enschot 

Zorgverleners  

 

Aantal  Fte o.b.v. 
dagbezetting 

Verhouding 
leerling/gediplomeerd 

Verzorgend:    

- Niveau 1 
- Leerlingen niveau 1 

- -  

- - 

- Niveau 2 
- Leerlingen niveau 2 

- -  

- - 

- Niveau 3 

- Leerlingen niveau 3 
- Flexpool, ZZP en 

uitzendkrachten 

7 3,56  

- - 

flexibel 0,83 

Verpleegkundig:     

- niveau 5 wijkverpleegkundige   
- Flexpool, ZZP / uitzendkracht 
- Leerling niveau 6  
- niveau 4   
- Leerlingen niveau 4* 

(1) 0,17 1,28/2,11 

= 60 % 

(1) 0,20 

(1) 0,17 

- - 

2 1,28 

  

Welzijn:    

- Welzijnsmedewerker 
- Coördinator vrijwilligers 
- Leerling  

- -  

- - 

- - 

Psycholoog - -  

Facilitair    

- Huishoudelijke dienst 

- Gastvrijheid, gastvrouw 
Flexpool, ZZP / uitzendkracht 

- Technische dienst 

- -  

- -  

- -  

- -  

   

Administratief (locatie-assistent) - -  

Management - -  

Hoofd Facility - -  

Totaal medewerkers in dienst 9 5,18 FTE 

Totaal medewerkers flex 

/ZZP/uitzendkracht 

  

flexibel 

         

1,03FTE 

Aantal Vrijwilligers 0 

*de verpleegkundigen in opleiding worden intern begeleid door de wijkverpleegkundig 
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Locatie Eikelaar zorgafdeling 

Zorgverleners  

 

Aantal  Fte o.b.v. 
dagbezetting 

Verhouding 
leerling/gediplomeerd 

Verzorgend:    

- Niveau 1 
- Leerlingen niveau 1 
- Flexpool, ZZP / uitzendkracht 

4 1,61  

- - 

flexibel 0,34 

- Niveau 2 
- Leerlingen niveau 2 

1 0,50 - 

- - 

- Niveau 3 
- Leerlingen niveau 3 
- Flexpool, ZZP / uitzendkracht 

11 7.56  

- - 

Flexibel 0,67 

Verpleegkundig:     

- niveau 4  
- Leerlingen niveau 4 
- Zorgadviseur (t.b.v. 5 OE’s) 

0 0,00 - 

- - 

(2) 0,23 

Welzijn:    

- Welzijnsmedewerker 
- Coördinator vrijwilligers 
- Leerling  

2 1,11 - 

(1) 0,22 

- - 

Psycholoog (1) 0,16  

Facilitair    

- Huishoudelijke dienst 
- Receptie 

- Gastvrijheid, restaurant, 
gastvrouw 

- Flexpool, ZZP / uitzendkracht  

6 2,36  

2 1,04  

7 2,71  

 

flexibel 

 

1,06 

                                

t.v.v. ziekte 
- Technische dienst 1 0,89  

Administratief - -  

Hoofd Facility (1) 0,25  

Totaal medewerkers 34 18,39 FTE 

Totaal medewerkers flex 

/ZZP/uitzendkracht 

flexibel 2,07 FTE 

Aantal Vrijwilligers 79 
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Locatie Thuiszorg Udenhout 

Zorgverleners  

 

Aantal  Fte o.b.v. 
dagbezetting 

Verhouding 
leerling/gediplomeerd 

Verzorgend:    

- Niveau 1 
- Leerlingen niveau 1 
- Flexpool, ZZP / uitzendkracht 

- -  

- - 

- - 

- Niveau 2 
- Leerlingen niveau 2 

- - - 

- - 

- Niveau 3 
- Leerlingen niveau 3 
- Flexpool, ZZP / uitzendkracht 

10 5,69  

- - 

Flexibel 1,39 

Verpleegkundig:     

- niveau 5 wijkverpleegkundige   
- flexpool, ZZP / uitzendkracht 
- Leerling niveau 6  
- niveau 4  
- Leerlingen niveau 4 

(1) 0,17 0,17/0,37= 46% 

 

0,66/0,77= 86% 

(1) 0,20 

(1) 0,17 

1 0,77 

1 0,66 

  

Welzijn:    

- Welzijnsmedewerker 
- Coördinator vrijwilligers 
- Leerling  

- - - 

- - 

- - 

Psycholoog    

Facilitair    

- Huishoudelijke dienst 
- Receptie 
- Gastvrijheid, restaurant, 

gastvrouw 
- Technische dienst  

- -  

- -  

- -  

- -  

Administratief - -  

Management (locatie en facilitair) - -  

    

Totaal medewerkers 12 7,46 FTE 

Totaal medewerkers flex 
/ZZP/uitzendkracht 

flexibel 1,59 FTE 

Aantal Vrijwilligers 0 
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Locatie Eikelaar afdeling Kleinschalig wonen  

Zorgverleners locatie Eikelaar 

(Kleinschalig wonen) 

Aantal  Fte o.b.v. 
dagbezetting 

Verhouding 
leerling/gediplomeerd 

Verzorgend:    

- Niveau 1 
- Leerlingen niveau 1 
- Flexpool 

9 5,72 Incl mw met niv.2 
achtergrond. - - 

Wisselend 

inzet 
personeel 

0,44 

- Niveau 2 
- Leerlingen niveau 2 

- -  

- - 

- Niveau 3 
- Leerlingen niveau 3 
- Flexpool  

19 12,36 1,35/12,36 

= 11% 

2 1,35 

Wisselend 
inzet 
personeel 

1,11 

Verpleegkundig:     

- niveau 4  
- leerlingen niveau 4 
- Zorgadviseur (t.b.v. 5 OE’s) 

1 0,88  

1 0,62 

(2) 0,23 

Welzijn:    

- Welzijnsmedewerker 
- Coördinator vrijwilligers 
- Leerling  

1 0,33  

- - 

- - 

Facilitair    

- Huishoudelijke dienst 
- Receptie/ locatie-assistent 
- Gastvrijheid, restaurant, 

gastvrouw 
- Technische dienst  

3 0,77  

- -  

- -  

1 0,4  

Administratief - -  

Management - -  

Totaal medewerkers 37 22,66  FTE 

Totaal medewerkers flex 
/ZZP/uitzendkracht 

flexibel 1,55 FTE 

Aantal Vrijwilligers 0 

 

(Para)medische disciplines Kleinschalig wonen Fte 

SOG   0,44  

Psycholoog  0,19 

Ergotherapeut  0,06 

Fysiotherapeut  0,11 

Logopedist  Op afroep 

Diëtiste   Op afroep  

Totaal 0,8 

 


