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1

Inleiding

Zorggroep Ena gaat voor optimale kwaliteit van leven van de bewoners1 die van haar zorg en
diensten gebruik maken. Dit is een vanzelfsprekendheid die
dagelijks wel alle aandacht vergt. Immers werken aan kwaliteit
houdt nooit op.
Met een kwaliteitscertificering (NEN 15224) en met regelmatige
interne audits waar een team voor opgeleid is, houden we ons regelmatig een spiegel voor.
Met het opstellen van een kwaliteitsplan Verpleeghuiszorg zoals het Nederlands Zorginstituut heeft
voorgeschreven, gaat Zorggroep Ena haar koers vervolgen samen met de cliënt, de mantelzorgers,
vrijwilligers en onze medewerkers.
Zorggroep Ena is volop in beweging en heeft haar koers voor de, komende jaren in het
meerjarenbeleidsplan 2017-2020 vastgelegd. Dit is geen koers in beton gegoten omdat immers de
ouderenzorg in ontwikkeling is maar ook de wensen en behoeften van ouderen veranderen.
Ook de spanningen op de arbeidsmarkt zullen meer dan in voorgaande jaren onze aandacht vragen.
Hoe medewerkers te boeien en te binden en de nodige deskundigheid te verwerven bij onze
medewerkers bij een toenemende complexiteit van de zorg, is een enorme uitdaging van zorggroep
Ena en de zorg in het algemeen.
Het kwaliteitsplan Verpleeghuiszorg richt zich op de Wlz geïndiceerde ouderen. Echter, kwaliteitszorg
binnen Zorggroep Ena richt zich op alle bewoners en cliënten en speelt zich af binnen alle diensten
van de Zorggroep.
In het jaarplan 2018 van zorggroep Ena en de jaarplannen van de afzonderlijke diensten zijn de
activiteiten rond kwaliteit voor de gehele zorggroep en daarmee voor alle doelgroepen opgenomen.
Het kwaliteitsplan verpleeghuiszorg is daarmee een verbijzondering van de kwaliteitsactiviteiten van
Zorggroep Ena.
De per hoofdstuk benoemde uitdagingen voor Zorggroep Ena zijn samengevoegd tot een plan van
aanpak in hoofdstuk 9.
Met betrekking tot de wijkverpleging geldt dat we de van toepassing zijnde onderdelen ook op deze
zorg betrekken zolang het kwaliteitskader wijkverpleging nog niet beschikbaar is.
Het kwaliteitsplan verpleeghuiszorg volgt het format van het kwaliteitskader.

1

Waar in de tekst gesproken wordt van bewoners kan ook cliënt gelezen worden.
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Profiel Zorggroep Ena

2.1 Zorgvisie en Kernwaarden
Zorggroep ENA biedt zorg, behandeling, begeleiding, dienstverlening en welzijnsactiviteiten, al of niet
in combinatie met huisvesting of verblijf, aan ouderen in de regio West Veluwe/ Gelderse Vallei met
het doel de kwaliteit van leven en welbevinden te behouden of te vergroten.
Zorggroep ENA helpt mee om de kwaliteit van het leven te behouden en het ouderen naar de zin te
maken. Zorggroep ENA biedt zorg, welzijn en wonen.
Onze kernwaarden zijn:
 Eigen regie voor onze bewoners en onze medewerkers
 Aandacht en betrokkenheid
 Eerlijk en betrouwbaar
 Goede sfeer
 Professioneel
Deze kernwaarden zijn het DNA van Zorggroep Ena. Ze komen tot leven in het gedrag dat we van dag
tot dag laten zien. Wat betekenen de kernwaarden voor ons en hoe maken we ze concreet in ons
gedrag?
Eigen regie voor cliënten en medewerkers:
Onze cliënten bepalen samen met hun familieleden of naastbetrokkenen zelf hoe ze willen wonen,
welke zorg ze willen ontvangen, hoe ze hun leven willen indelen. Daarnaast gaan we ervan uit dat de
cliënten weliswaar op bepaalde terreinen van het leven ondersteuning nodig hebben, maar dat zij zo
zelfstandig mogelijk hun eigen leven leiden. De cliënt heeft de regie!
Zorggroep Ena wil binnen de locaties van Zorggroep Ena werken met aandacht en respect voor de
geloofsbeleving en de levensvisie van de cliënten vanuit de verschillende denominaties die ons
verzorgingsgebied kent. Dit geldt dus ook voor hen die geen binding hebben of meer hebben met
een van de kerk- of geloofsgenootschappen.
Ook als medewerkers van Zorggroep Ena gaan we uit van eigen regie: wij bepalen in overleg met de
cliënten en mantelzorgers hoe we de ondersteuning van de cliënt binnen de gemaakte afspraken
waarmaken. We wachten niet af maar nemen initiatief om het voor iedereen zo goed mogelijk te
regelen. Als team zijn wij daarvoor samen verantwoordelijk.
Bijdragen aan de kwaliteit van leven van onze bewoners is richtinggevend voor het handelen waarbij
Zorggroep Ena de kaders duidelijk maakt waarbinnen dit kan plaatsvinden.
We benaderen de vragen van cliënten en hun mantelzorgers positief en proberen deze goed te
beantwoorden. We nemen initiatief waar we mogelijkheden zien en respecteren de privacy van
cliënten.
Ook laten we de cliënten zoveel mogelijk zelf doen om de zelfstandigheid en vermogens zo lang
mogelijk in stand te houden. We zorgen “met de handen op de rug” en ondersteunen waar nodig.
Anders gezegd: we gaan van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’.
Een ander aspect van de eigen regie is dat we de bewoners maximale bewegingsvrijheid willen
bieden in een veilige omgeving. Dit betekent in de beschermde woonvormen zoals de kleinschalige
woonvormen, optimale inzet van domotica en op maat gemaakte afspraken over bewegingsvrijheid.
Aandacht en betrokkenheid
We zijn betrokken bij het leven van onze cliënten en de mensen om hen heen. We gaan met
aandacht, respect, en geduld om met hun wensen, mogelijkheden en beperkingen. We zijn zorgzaam
en kennen solidariteit. Vandaar dat we continuïteit erg belangrijk vinden: we gaan zoveel als mogelijk
werken voor dezelfde cliënten met dezelfde medewerkers in vaste kleine (maximaal 12 tot 15
medewerkers) teams die elkaar ondersteunen. Dat geeft vertrouwen en veiligheid waar dat nodig is.
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Dit uit zich in het feit dat we tijd nemen om in gesprek te gaan met cliënten en hun mantelzorgers en
met medewerkers. Dagelijks voor het leven van alledag en periodiek om de gemaakte afspraken te
evalueren. We luisteren en zien elkaar en staan stil bij de betekenis ervan. We respecteren ieders
overtuigingen en staan open voor verschillen.
We kennen de cliënten en we kennen elkaar. (Hulp)vragen benaderen we positief (=’Ja-cultuur’) en
gaan er binnen de mogelijkheden op in waarbij de grenzen van mensen worden gerespecteerd.
Zoals wij respectvol met de cliënten om willen gaan, verwachten we dit onderling ook van de cliënten
en naar de medewerkers. Eerlijk en betrouwbaar
We maken heldere afspraken, onder andere over de zorg die de cliënten nodig hebben en de manier
waarop ze die willen ontvangen. We zijn duidelijk en eerlijk over mogelijkheden en onmogelijkheden.
We maken afspraken en komen deze na. Als het al eens niet lukt, dan wordt dat op voorhand en op
eigen initiatief besproken. We zijn daar eerlijk in.
Onze betrouwbaarheid geeft houvast, zekerheid en stabiliteit. Dit geldt zowel richting de cliënten als
richting onze collega’s.
Goede sfeer
Door gastvrijheid voorop te stellen heerst er in onze huizen een goede en ontspannen sfeer die te
kenschetsen is als vriendelijk en menswaardig. Iedereen mag zich welkom voelen. Cliënten willen we
een zo prettig mogelijke leefomgeving bieden en onze medewerkers een prettige werkomgeving. Dat
geeft kracht om onvermijdelijke tegenslagen op te vangen.
We organiseren gezellige bijeenkomsten en activiteiten waar mensen elkaar kunnen ontmoeten in
een ontspannen sfeer. Anderzijds hebben we ook aandacht voor de moeilijke zaken van het leven.
We geven speciale aandacht aan de grote gebeurtenissen in het leven en delen deze in de leef- en
werkgemeenschap.
Professioneel
Onze organisatie biedt deskundige zorg aan ouderen die dat nodig hebben. Een veilige leef- en
werkomgeving is belangrijk. We verbeteren onze prestaties waar dat kan en gaan voor de beste
kwaliteit.
We bieden medewerkers gelegenheid tot aanvullende opleidingen en bespreken het dagelijks
handelen. Als er mogelijkheden zijn om te verbeteren geven we die aan en pakken die op. We
reageren positief op hulpvragen en geven elkaar gevraagd en ongevraagd complimenten en advies.
Daarbij zien we gemaakte fouten als een mogelijkheid om ervan te leren en mogelijkheid tot
verbetering. Deze uitdaging om verbeteringen daadwerkelijk aan te brengen, willen we nadrukkelijk
aangaan.
DUBBEL
Bij zorggroep ENA is iedereen ongeacht levensovertuiging welkom.
Samen met de cliënt, de mantelzorgers en vrijwilligers wordt door de medewerkers gewerkt aan de
kwaliteit van leven dat meer is dan goede medische zorg en verpleging/verzorging maar dat ook
gericht is op het welzijn en woongenot. Om die gezamenlijkheid te onderstrepen is het motto van
Zorggroep Ena “Samen Midden In Het Leven”.
Ons motto heeft consequenties voor de wijze waarop we zorg en diensten verlenen, namelijk gericht
op de vraag van de cliënten en bewust van de kwaliteit die de zorg en dienstverlening voor de
cliënten biedt. Dit geldt ook voor de huisvesting van onze cliënten. Zorggroep Ena wil voor ouderen
die aangewezen zijn op zorg- en dienstverlening en de daarbij horende huisvesting, dé plek zijn om te
wonen.
Zo mogelijk werken we daarbij samen met lokale partners zoals gemeenten, de woningstichtingen,
welzijnsorganisaties, collega zorginstellingen, financiers, etc.
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Het bovenstaand is samen te vatten tot de 4 ambities die Zorggroep Ena nastreeft namelijk:
 Optimale kwaliteit van leven voor onze cliënten
 Inspirerend werkgeverschap en werknemerschap
 Gezonde organisatie
 Partnerschap

2.2 Typering cliëntengroepen:
Zorggroep Ena richt zich op ouderen in de plattelandsgemeenten Barneveld en Scherpenzeel die
zelfstandig, beschut of beschermd wonen en aangewezen zijn op zorg en dienstverlening.
De activiteiten zijn gericht op thuiswonende ouderen middels welzijnsactiviteiten als open eettafels
of dagopvang (WMO gemeente Barneveld en Scherpenzeel)
Thuiswonende ouderen die zorg nodig hebben kunnen een beroep doen op de wijkverpleging die in
iedere locatie aanwezig is. De financiering is geregeld via de ziektekostenverzekeraars.
De locaties van zorggroep Ena zijn in de overgang naar de zwaardere zorgvormen. Er zijn nog
verschillende bewoners met een indicatie ZZP 1-3 maar deze indicaties worden niet meer afgegeven.
De bewoners hebben een WLZ indicatie variërend van ZZP 4, 5, 6, 7 en 8 in de leeftijd vanaf ca. 80
jaar. Per locatie is de samenstelling van de bewoners als volgt:
 In de locatie Nieuw Avondrust (Voorthuizen) verblijven 33 verpleeghuisbewoners op een
afdeling; Daarnaast nog 49 bewoners met een ZZP 1 t/m 4
 In de locatie Ruimzicht (Barneveld) verblijven 42 verpleeghuis bewoners in kleinschalige
woonvormen; Daarnaast nog 5 bewoners met ZZP 1 t/m 3 en 6 cliënten met VPT
 In de locatie Het Huis In De Wei (Scherpenzeel) verblijven 29 verpleeghuisbewoners in
kleinschalige woonvormen; Daarnaast nog 24 bewoners met ZZP 1 t/m 3
Zoals in de gehele zorggroep wordt in de woonvormen gewerkt vanuit de principes van
zelforganisatie waarbij de regie van de cliënt en de regie van de medewerker uitgangspunten
vormen. Het proces van overgang van traditionele werkvorm naar zelforganisatie is nog in
ontwikkeling en vindt plaats binnen het project “Zorggroep Ena werkt Zo!” dat in 2015 gestart is.
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Wie werken er bij Ena

3.1 Personele samenstelling
Aantal fte
Management
Facilitair cliëntgebonden zorg en welzijn en hoteldiensten)
Overhead
Leerlingen
Stagiaires
Zorg (alle niveaus)

172,51
2,78
25,77
18,69
28,62
3
96,33

Behandeldienst2:
SOG
Psycholoog
Paramedische dienst (diëtist, fysiotherapie, ergotherapie)

1,02
0,39
0,41

Ziekteverzuim percentage (exclusief zwangerschap)

4,8

Overzicht zorgniveaus (exclusief leerlingen en stagiaires)
Aantal medewerkers zorg
Medewerkers algemeen
Lager beroepsniveau
Middelbaar beroepsniveau
Niveau 2
Niveau 3
Niveau 4
Niveau 5
Niveau 6

368
18
3
3
58
156
34
5
2

Overzicht facilitaire dienstverlening
Niveau 2
Niveau 3
Niveau 4
Middelbare beroepsopleiding
Medewerkers algemeen

0
8
2
3
59

Algemeen Beheer
Medewerkers algemeen
Lager beroepsopleiding
Middelbare beroepsopleiding
Hogere beroepsopleiding
Niveau 3
Niveau 4
Niveau 5
Niveau 6

2

8
1
1
1
0
0
5
2

Inzet behandelaars is op basis van een SLA met Verpleeghuis Norschoten
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3.2 Doorstroomcijfers:
Medewerkers

fte

In dienst

43

13,5

Uit dienst

44

16,2

Iedere medewerker die uit dienst gaat, krijgt een exit gesprek en vult een exit formulier in. Uit deze
gesprekken zijn vooralsnog geen aanleidingen gezien om wijzigingen in het personeelsbeleid aan te
brengen.
De ratio personele kosten versus opbrengsten is 69.2%.
Naast medewerkers in dienst leveren ongeveer 500 vrijwilligers een bijdrage aan de kwaliteit van
leven van onze cliënten

4

Kwaliteit en veiligheid

4.1 Persoonsgerichte zorg en ondersteuning
In het kwaliteitskader gaat het bij persoonsgerichte zorg en ondersteuning over de wijze waarop de
cliënt in alle levensdomeinen uitgangspunt is bij de zorg- en dienstverlening. Het doel is om de
kwaliteit van leven van de cliënt zo optimaal mogelijk te laten zijn. Binnen de relatie tussen cliënt,
zorgverleners en zorgorganisatie komt dit optimaal tot zijn recht. In het kwaliteitskader is dit thema
uitgewerkt in verwachtingen die een zorgorganisatie uitvoert, namelijk:
 De zorg- en dienstverlening heeft een multidisciplinair karakter;
 Goede afspraken en een goede samenwerking liggen vast in een zorgleefplan. Iedere cliënt
beschikt binnen 24 uur over een zorgleefplan (ZLP), waarin in ieder geval is opgenomen:
medicatie, dieet, primaire hulpvraag, 1e contactpersoon en afspraken over hoe te handelen
bij calamiteiten. Het opstellen van een ZLP door in ieder geval een EVV;
 De zorg wordt geleverd vanuit vier thema’s: compassie, uniek zijn, autonomie en zorgdoelen.
4.1.1 Hoe werkt zorggroep Ena hieraan?
Zorggroep Ena richt zich op het welzijn van haar cliënten omdat zij meer zijn dan hun zorgvraag.
Zorggroep Ena wil in gesprek zijn met de cliënten en mantelzorg om de zorg en ondersteuning zo
goed mogelijk af te stemmen op wat past bij de cliënt. Dit is dus altijd maatwerk waarbij inzet van
iedere betrokkene nodig is.
Bovengenoemde thema’s passen goed bij de kernwaarden van Zorggroep Ena en krijgen hun
uitwerking in de persoonsgerichte zorg: eigen regie voor onze bewoners en onze medewerkers,
aandacht en betrokkenheid, eerlijk en betrouwbaar, goede sfeer en professioneel.
De persoonsgerichte zorg en ondersteuning wordt ingericht door direct bij inhuizing met elkaar in
gesprek te gaan om te komen tot de eerste afspraken.
Zorggroep werkt hierbij methodisch en multidisciplinair aan het opstellen van een zorgleefplan aan
de hand van de vier domeinen: wonen, mentaal welbevinden, participatie en lichamelijk
welbevinden.
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4.1.2










Uitdagingen voor Zorggroep Ena zijn:
De thema’s van het kwaliteitskader goed aan laten sluiten bij het ECD:
Er is aandacht nodig om de thema’s van het kwaliteitskader: compassie, uniek zijn,
autonomie , goed aan te laten sluiten. Het thema ‘zorgdoelen’ is voldoende geborgd.
We onderzoeken hoe we deze thema’s meer kunnen betrekken bij het meten van de
cliënttevredenheid.
Daarnaast is het ECD een belangrijke bron van informatie over de veiligheid van de zorg.
Door rapportages is informatie op individueel maar ook op locatieniveau te genereren.
Voorwaarde is dan wel dat de gegevens eenvoudig en snel administratief verwerkt kunnen
worden.
In 2017 is het instrument “Welbevinden Voorop” ontwikkeld en geïmplementeerd. Dit
instrument is gebaseerd op de Groningen Wellbeing Indicator (GWI) en vertaalt naar een
handzaam hulpmiddel voor medewerkers om met aandacht in gesprek te gaan met de cliënt
en/of zijn netwerk en dat wat belangrijk is in het leven van een cliënt naar boven te halen.
Ook is hier aandacht voor de levensgeschiedenis. Vervolgens worden de wensen van
cliënten vertaalt naar concrete doelen en acties in het Zorgleefplan. Deze worden regelmatig
geëvalueerd. In 2018 wordt de inzet van dit instrument verder doorontwikkeld binnen
project “W&T extra-middelen”.
Daarnaast zijn er vanuit het project W&T extra – middelen in 2017 twee coaches ingezet om
tijdens het werk medewerkers te coachen in het met aandacht zorgen voor cliënten en regie
hierbij zoveel mogelijk bij de cliënt te laten. Tevens wordt er bewustwording gecreëerd
rondom eigen gedrag en handelen bij de medewerker. In 2018 wordt deze inzet
gecontinueerd.
Ook het project rondom zelforganisatie ondersteunt medewerkers om besluitvorming zo
dicht mogelijk bij de cliënt te laten plaatsvinden waardoor de cliënt maximaal in regie kan
blijven. In 2018 loopt dit project nog door.

4.2 Wonen en Welzijn
In het kwaliteitskader gaat het bij wonen en welzijn over vijf thema’s die leidend zijn bij
kwaliteitsverbetering:
1. Zingeving
2. Zinvolle tijdsbesteding
3. Schoon en verzorgd lichaam plus verzorgde kleding
4. Familieparticipatie en inzet vrijwilligers
5. Wooncomfort
Deze thema’s dienen aantoonbaar invulling te krijgen en worden vanuit het ‘ik’ perspectief bezien
vanuit de cliënt.
4.2.1 Hoe werkt Zorggroep Ena hieraan?
1. Zingeving: aandacht en ondersteuning bij levensvragen:
Binnen Zorggroep Ena worden multidisciplinair disciplines ingezet bij specifieke levensvragen. Deze
geven ondersteuning en begeleiding aan de cliënt, afgestemd op de levensvragen. De EVV heeft
aandacht voor de cliënten en hun specifieke vragen. De arts schakelt de juiste discipline in. Ook de
geestelijke verzorging heeft hierin een belangrijke deelname. De verschillende kerken in de
gemeenten verlenen (pastorale) bijstaand waar daar behoefte aan is. Ook worden bijeenkomsten
georganiseerd m.b.t. zingeving
Kwaliteitsplan 2018-2019
1.0
10

2. Zinvolle tijdsbesteding: aandacht en ondersteuning van activiteiten die voor de cliënt het leven
de moeite waard maken.
Van het moment dat bewoners in zorg zijn bij Zorggroep Ena wordt aandacht besteed aan zinvolle
dagbesteding. Dit is onderdeel van het methodisch werken. Coördinatoren en medewerkers Welzijn
ondersteunen het proces om elke bewoner een zinvolle dag te laten beleven.
Naast het eerder genoemde instrument “Welbevinden Voorop” is vanuit het project W&T extra
middelen is in 2016 en 2017 een programma gestart waarin bij iedere cliënt individuele wensen
opgehaald worden en waar ook invulling aan gegeven wordt. Medewerkers, cliënten, mantelzorgers
en cliënten raadsleden werken hierin nauw samen. In 2018 wordt dit onderdeel verder
doorontwikkeld naar het aanbieden van activiteiten in verenigingsvorm.
Daarnaast zijn er vanuit dit project coaches ingezet die medewerkers op de werkvloer coachen in het
met aandacht zorgen en oog hebben voor het bieden van een zinvolle daginvulling van de cliënt.
Met activiteiten carrousels wordt ieder jaar een nieuw pallet van activiteiten aangeboden, soms
voortkomend uit de wens, en soms een nieuw aanbod om mensen in aanraking te brengen met
nieuwe dingen.
Er wordt op structurele basis een muziektherapeut ingezet vanuit het project W&T om vanuit een
andere invalshoek daginvulling te bieden.
3. Schoon en verzorgd lichaam plus verzorgende kleding:
De bewoner kan zelf aangeven wat de wensen, behoeften, voorkeuren en noden zijn t.a.v. wassen,
douchen, toiletgang (eigen regie). Dit wordt vastgelegd in het zorgleefplan. Ook wanneer de cliënt
niet (meer) is staat is, de zelfzorg (deels) uit te voeren, wordt dit vastgelegd. Op basis van de wensen,
behoeften, voorkeuren en noden worden afspraken gemaakt over wat overgenomen wordt door de
zorg. De afspraken, passend binnen de indicatie, worden vastgelegd in het ECD.
Zorggroep Ena biedt cliënten de mogelijkheid om haar kleding door of via Zorggroep Ena te laten
wassen.
4. Familieparticipatie en inzet vrijwilligers:
Familieparticipatie en familieondersteuning worden nadrukkelijk nagestreefd in de huiskamers. Met
het project Samen Wonen wordt de samenwerking tussen verschillende betrokkenen inclusief de
bewoner zelf, verder gestimuleerd. Al in een vroeg stadium worden mantelzorgers uitgenodigd om
deel te nemen aan activiteiten. Afspraken met mantelzorgers worden waar mogelijk ook vastgelegd
in het ECD. Er zijn hierbij wel verschillen tussen de locaties maar daarmee ook mogelijkheden om van
elkaars ervaringen te leren.
Mantelzorgers kunnen via een Cliëntportaal toegang krijgen vanuit huis tot het ECD. In 2018 zal het
ook mogelijk moeten worden om te communiceren via de rapportage met de zorgmedewerkers.
Vrijwilligers zijn erg belangrijk om de dag voor de bewoners tot een fijne dag te maken. Zorggroep
Ena is blij met veel vrijwilligers. In 2017 is gewerkt aan de voorbereidingen voor de herinrichting van
het beleid, beter passend binnen zelforganisatie.
5. Wooncomfort: gastvrijheid, maaltijden en inrichting:
De bewoner krijgt de gelegenheid de eigen kamer in te richten met eigen spullen. Er wordt dagelijks
schoongemaakt binnen alle ruimten op een afdeling door deskundige medewerkers. Er wordt
gezorgd voor een veilige omgeving voor de cliënt en indien nodig wordt er actie ondernomen om dit
te waarborgen.
De cliënt kan aangeven welk eten hij/zij lekker vindt en heeft keuze in wat hij/zij wil eten. In de
huiskamers wordt er gezamenlijk bepaald wat er gekookt wordt. De medewerkers van de
huiskamers kunnen zo nodig ondersteund worden door de koks.
Indien er dieet of, vanwege geloof, specifieke wensen zijn wordt hier gehoor aan gegeven.
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Het streven is de verspilling van voedsel tegen te gaan en de maaltijden meer te richten op
streekgebonden dagverse producten. Dit wordt in 2018 verder uitgewerkt.
4.2.2








Uitdagingen voor Zorggroep Ena
In 2018 wordt het Omaha ZLP in het ECD geïmplementeerd op alle intramurale locaties.
In 2018 wordt het cliëntportaal uitgebreid en zal het ook mogelijk zijn om te communiceren
via de rapportage met de zorgmedewerkers
In 2018 wordt het project W&T voortgezet en uitgebreid met een beweegcoach en aandacht
voor de bewonersgroep waarbij contact maken steeds moeilijker wordt. Voor deze groep
worden activiteiten geboden vanuit de complementaire zorg (snoezelen, aromatherapie,
massage). Daarnaast zal het verenigingsleven vorm gegeven worden, zodat het
activiteitenaanbod een structureel karakter krijgt.
In 2018 wordt het vrijwilligersbeleid herzien en geïmplementeerd. De begeleiding van de
vrijwilligers niet meer centraal maar decentraal, dichtbij de cliënt, georganiseerd. Scholing
van vrijwilligers is hier onderdeel van.
In 2018 richten we ons op het continueren van het Handvest Duurzaam en gezond aan tafel.
Binnen dit handvest is er aandacht voor voedingsvisie, kennis alternatieve en eiwitrijke
gerechten, seizoen verse producten , 2 groenten per dag en koken op de groep.
In 2018 wordt het project Samen Wonen voortgezet en geïntroduceerd op HIDW.

4.3 Veiligheid





Vier thema’s van basisveiligheid (medicatieveiligheid, decubituspreventie, gemotiveerd
gebruik van vrijheidbeperkende maatregelen en preventie acute ziekenhuisopname) zijn een
belangrijk onderdeel van het leren en verbeteren in zorgorganisaties, onder andere door
indicatoren op basis van deze vier thema’s op te nemen in het kwaliteitsverslag.
Indicatoren over de basisveiligheid worden uiterlijk 1 juli volgend op het betreffende
verslagjaar aangeleverd bij de Openbare Database van het Zorginstituut door een daartoe
ingerichte organisatie die voldoet aan de aanleverspecificaties van het Zorginstituut .
Elke verpleeghuisorganisatie heeft een incidentencommissie of maakt gebruik van een lokale
of regionale incidentencommissie (gereed per 1-7-17).

4.3.1 Hoe werkt Zorggroep Ena hieraan?
Zorggroep Ena draagt zorg voor een veilige omgeving voor de bewoners. Hierbij is onder andere
continue aandacht voor:
 Veiligheid van hulpmiddelen.
 Brandveiligheid.
 Aanwezigheid van calamiteitenplannen/bedrijfshulpverlening.
 Hygiëne.
 Voedselveiligheid.
Daarnaast is het voor alle cliënten mogelijk hun gevoel van onvrede te uiten en indien nodig een
klacht in te dienen.
Zorggroep Ena maakt de normen voor zorginhoudelijke basisveiligheid op de volgende manier
inzichtelijk :
1. Medicatie
Medicatie incidenten worden geregistreerd en geanalyseerd op afdelings- en organisatieniveau. Op
organisatieniveau doet de kwaliteitscommissie dit. De analyse van de incidenten wordt gebruikt als
input om tot verbetermaatregelen te komen. Voor elk MDO (minimaal 2x per jaar) wordt de
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voorgeschreven medicatie door de arts geëvalueerd. Daarnaast wordt 2 x per jaar per cliënt een
medicatiereview gedaan met de apotheker. De resultaten worden vastgelegd in het individuele
Zorgleefplan. De preventie van medicijnincidenten is onderdeel van het medicatieveiligheidsbeleid.
Jaarlijks wordt de medicatieveiligheid intern getoetst door het intern auditteam.
2. Decubitus
Voor alle bewoners wordt huid(letsel), voedingstoestand, mondzorg, incontinentie letsel, valrisico en
depressie minimaal voor elk MDO gemonitord d.m.v. een risicosignalering in het ECD. Bij iedere
bewoner wordt huidletsel gescoord op een schaal van 1 tot 5. Deze risico-score wordt opgenomen in
het ECD met de daarbij horende maatregelen om huidletsel (decubitus ) te voorkomen dan wel te
genezen. Binnen het ECD is het mogelijk om een rapportage te genereren voor een afdeling, locatie
of voor de gehele organisatie. De preventie van huidletsel is onderdeel van het decubitusbeleid.
Jaarlijks wordt de risicosignalering en het gevoerde beleid getoetst door het intern auditteam.
3. Gemotiveerd gebruik van vrijheid beperkende maatregelen
Het gemotiveerd inzetten van vrijheid beperkende maatregelen is vastgelegd in het BOPZ-beleid en
de procedure Middelen en Maatregelen. In principe worden vrijheid beperkende maatregelen alleen
ingezet als er geen alternatief voorhanden is. De reden van inzet vrijheidsbeperkingen maatregelen
evenals de afbouw en de evaluatie worden geregistreerd in het individuele cliëntdossier.
Twee keer per jaar wordt de toepassing van vrijheid beperkende middelen geëvalueerd door de
BOPZ arts en manager behandeling en zorg.
4. Preventie acute ziekenhuisopname
Zorggroep Ena streeft ernaar om ziekenhuisopnamen te voorkomen. Waar risico’s in de zorg zijn,
worden deze in het MDO benoemd, met de cliënt besproken en afspraken opgenomen in het ECD.
Accepteren van risico’s door deze te benoemen kan leiden tot incidenten die in sommige gevallen
enkele ziekenhuisopnamen tot gevolg hebben. De afspraken kunnen daarbij tevens inhouden dat bij
incidenten er niet tot opname in het ziekhuis wordt overgegaan. Dit wordt op individueel niveau
geregistreerd. Op locatieniveau is dit niet automatisch te genereren.
4.3.2





Uitdagingen voor Zorggroep Ena?
In 2018 wordt eraan gewerkt om de indicatoren basisveiligheid op diverse niveaus te kunnen
genereren.
Zorggroep Ena streeft ernaar om deze rapportages in een overzichtelijk dashboard te zetten.
Een eerste aanzet hiertoe bleek te gedetailleerd en wordt nu bijgesteld naar een eenvoudig
maar nog steeds duidelijk model dat ondersteunt bij het (bij-) sturen van de organisatie
richting optimale veiligheid van cliënten.
In 2018 wordt vanuit het project “Omgaan met onbegrepen gedrag” wordt aandacht
besteed aan de reden van inzet van vrijheidbeperkende maatregelen en eventuele
alternatieven. Bij onbegrepen gedrag worden in het MDO met de psycholoog afspraken
gemaakt hoe om te gaan met dit gedrag. Zo nodig wordt het betreffende team geschoold in
het omgaan met deze problematiek. In het opleidingsplan heeft omgaan met onbegrepen
gedragen een vaste plaats in de jaarplanning.
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4.4 Leren en werken aan kwaliteit
Leren en ontwikkelen is een belangrijke voorwaarde om cliënten een goed zorg- en dienstverlening
te geven. Kennis en ervaring van buiten halen, kennis delen en verspreiden en kennis toepassen zijn
noodzakelijke voorwaarden hiervoor. Leren en ontwikkelen gaat beter naarmate er een cultuur van
gezamenlijk verbeteren ontstaat: het geheel is meer dan de som der delen. Inzicht in resultaten
(directe feedback), het beoordelen van de resultaten en samen doelen stellen voor verbetering
creëert een gezamenlijk belang en een gezamenlijk doel, waarbij commitment ontstaat voor het
vervolg.
Het Kwaliteitskader stelt dat continu werken aan verbetering van kwaliteit de norm is voor een
goede organisatie. Daarbij hoort openheid over bereikte resultaten. Vijf elementen worden
genoemd:
1. Kwaliteitsmanagementsysteem.
2. Jaarlijks geactualiseerd kwaliteitsplan.
3. Jaarlijks kwaliteitsverslag.
4. Continue werken in de praktijk aan verbeteren door zorgverleners.
5. Deel uitmaken van een lerend netwerk.
Daarnaast noemt het Kwaliteitskader twee elementen die het onderling leren onder de aandacht
brengen: deel uitmaken van een lerend netwerk met tenminste twee andere instellingen en een
vijfjaarlijkse (multidisciplinaire) kwaliteitsvisitatie door de relevante beroepsorganisatie.
4.4.1 Hoe werkt Zorggroep Ena hieraan?
Het Kwaliteitsmanagementsysteem waarvoor de certificering NEN 15224 van toepassing is, maakt
dat er binnen Zorggroep Ena sprake is van systematisch werken aan kwaliteit.
In de beleidscyclus van Zorggroep Ena is opgenomen dat de kwaliteitscommissie ieder kwartaal
rapporteert in een bijeenkomst van het zogenaamde Kwaliteitsbeleidsteam.
Op een dashboard dat in ontwikkeling is, worden de parameters m.b.t. kwaliteit bijgehouden.
Veel van de input voor het dashboard vloeit voort uit het ECD. In 2018 zal het dashboard volledig
uitontwikkeld zijn.
De informatie van het dashboard kan aanleiding zijn tot het nemen van maatregelen, ondernemen
van acties of het opstellen of bijstellen van procedures. Ook is het denkbaar dat het aanleiding tot
specifieke scholingsactiviteiten.
De kwartaalrapportage waar de informatie van het dashboard is opgenomen t.b.v. het
kwaliteitsbeleidsteam vormen de input voor de directiebeoordeling die jaarlijks opgesteld wordt.
Om informatie en ervaringen uit te wisselen en onderling tot ondersteuning te zijn, is een lerend
netwerk gevormd met lokale collega zorginstellingen Woonzorgcentrum Neboplus en verpleeghuis
Norschoten.
De activiteiten van het lerend netwerk zullen in de loop der tijd groeien. Als insteek voor het lerend
netwerk wordt in eerste instantie gedacht aan contacten tussen opleidingsfunctionarissen,
beleidsmedewerkers en kwaliteitsmedewerkers. Tevens hoort het oprichten van een gezamenlijk
klachtencommissie ook tot de mogelijkheden..
Naast dit lerend netwerk vanwege het kwaliteitskader neemt Zorggroep Ena deel aan diverse andere
‘lerende’ netwerken zoals het netwerk Casemanagement Dementie, Regioplan Kortdurend verblijf
(waaronder ELV. Daarnaast heeft Zorggroep Ena ook vele relaties met externe partijen die aanzetten
tot leren zoals met ROC’s, brancheorganisatie ActiZ, financiers, LOC, gemeenten, CIZ, verwijzers zoals
huisartsen en ziekenhuizen, etc..
Een andere informatiebron voor kwaliteitsverbetering zijn de resultaten van cliëntwaarderingen. Om
de mening van de cliënt op te halen worden diverse instrumenten en methoden gebruikt: Realtime
metingen, huiskamergesprekken, familiegesprekken, exitgesprekken, Zorgkaart Nederland, et cetera.
Daarnaast wordt 1x per 2 jaar de tevredenheid van medewerkers gemeten, worden interne audits
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gehouden over wisselende onderwerpen, worden AO/IC controles gehouden, externe visitaties en
audits door beroepsgroepen, etc..
Tenslotte is de informatie, voortkomend uit de gesprekken met ketenpartners, essentieel om het
huidig beleid te toetsen en zo nodig aan te passen.
Kwaliteitsverbeteringen worden in wisselend samengestelde teams opgepakt volgens een
methodiek, passend bij de aard van de problematiek (soms kort cyclisch, soms veelomvattend en
projectmatig. Er worden diverse methoden gebruikt om te leren in de organisatie. Zo hebben
afdelingen verbeterborden ter beschikking die wisselend gebruikt worden, waarbij alledaagse
verstoringen in bedrijfs(werk-) processen kunnen worden aangepakt om te verbeteren.
Daarnaast ontwikkelen we steeds meer stuurinformatie dat opgenomen moet gaan worden in een
dashboard
De resultaten van metingen in het dashboard moet bijdragen aan het verantwoordelijkheid nemen
voor het eigen handelen. Voorbeelden hiervan zijn decubitusscores per afdeling en de resultaten op
de MIC meldingen. Voor het laatste geldt dat de aantallen, maar vooral de analyse op de aantallen,
inzicht geeft in verbeterpunten op doelgroepen, afdelings-, locatie- en organisatieniveau. De
Kwaliteitscommissie heeft hierin een belangrijke rol.
Voor het analyseren van incidenten en calamiteiten zijn enkele medewerkers geschoold voor het
uitvoeren van een PRISMA analyse.
De verantwoordelijkheidsstructuur bestaat uit portefeuillehouders die per kwartaal verantwoording
afleggen over de behaalde resultaten.
In de praktijk verzorgt de Ena Academie de scholingen om medewerkers bevoegd en bekwaam te
houden en medewerkers door te laten ontwikkelen naar een hoger niveau. Daarnaast begeleidt zij de
stagiaires en leerlingen. De Ena Academie gaat in 2018 ook de scholing voor mantelzorgers,
vrijwilligers en medewerkers facilitair verzorgen.
Vanuit W&T vindt coaching on the job plaats om de aandacht voor het welzijn van de cliënt meer
onderdeel te laten zijn van het dagelijks handelen.
4.4.2




Uitdagingen voor Zorggroep Ena
Het lerend netwerk met Norschoten en Neboplus inhoud geven en tot een ‘levend’ netwerk
te maken in 2018.
Het dashboard krijgt een prominente rol bij het sturen op kwaliteit van zorg
Implementeren PRISMA Methodiek in commissie en in teams om te leren van incidenten

5 Leiderschap, Governance en management
Dit onderwerp gaat over de aansturing en Governance van de zorgorganisatie die faciliterend zijn
voor kwaliteit, zoals het beleggen van verantwoordelijkheid, besluitvorming en risicomanagement,
en over de strategische, statutaire en financiële verplichtingen.
In het Kwaliteitskader worden zes thema’s onderscheiden als het gaat om leiderschap, Governance
en management.
1. Visie op zorg.
2. Sturen op kernwaarden.
3. Leiderschap en goed bestuur.
4. Rol en positie interne organen en toezichthouders.
5. Inzicht hebben en geven.
6. Verankeren van medische, verpleegkundige en psychosociale expertise.
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5.1 Hoe werkt Zorggroep Ena hieraan?
1. Visie op zorg:
De visie op zorg en een nadere invulling geven met kernwaarden zijn in 2017 uitvoerig beschreven in
het meerjarenbeleidsplan 2017-2020 “Samen midden in het leven”. De beschreven koers wordt door
alle onderdelen van de organisatie zoals CCR, OR, Raad van Toezicht onderschreven.
2. Sturen op kernwaarden
Deze zijn beschreven in het meerjarenbeleidsplan na evaluatie van de eerdere notities hierover.
De kernwaarden worden bij de uitvoering van de koers van de organisatie als leidraad gebruikt.
3. Leiderschap en goed bestuur:
Bij de aansturing van de Zorggroep wordt de Zorgbrede Governancecode gehanteerd. Dit is
vastgelegd in de statuten en in het reglement van de Raad van toezicht en Raad van Bestuur.
Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht wordt gelet op de aanwezigheid van verschillende
deskundigheden en ervaring. Kennisgebieden zijn zorg en opleiding, vastgoed/gastvrijheid, juridische
zaken, financiën en daarnaast een bindende voordracht vanuit de Cliëntenraad. Voor 2018 zijn er
geen wijzigingen in de werkwijze van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur voorzien.
Jaarlijks vergadert de Raad van Toezicht samen met het Beleidsteam aan de hand van een actueel
thema.
De professionele inbreng in het aansturen van de organisatie wordt gewaarborgd door het betrekken
van de behandelaars bij het behandelbeleid van Zorggroep Ena. Daarnaast wordt jaarlijks
geëvalueerd hoe de dienstverlening vanuit Norschoten op basis van de SLA is verlopen.
4. Rol en positie interne organen en toezichthouders:
De medezeggenschap van de cliënten is geregeld via de Centrale Cliëntenraad en de cliëntenraden
op locatie. De Raad bestuur is de gesprekspartner voor de CCR en deze hebben maandelijks overleg.
De medezeggenschap van de medewerkers is geregeld via de Ondernemingsraad conform de WOR.
De Raad van Toezicht neemt Jaarlijks één keer deel aan een vergadering van de CCR en de OR.
Zorggroep Ena werkt volgens de WKKGZ. Daartoe is o.a. een klachtenregeling opgesteld. Zorggroep
Ena is aangesloten bij de Geschillencommissie VVT.
5. Inzicht hebben en geven.
Zorggroep Ena heeft een kwaliteitsmanagementsysteem ontwikkeld volgens NEN 15224. De
ontwikkeling van een dashboard om de parameters van de organisatie goed te kunnen monitoren is
in ontwikkeling en moet in voorjaar 2018 afgerond worden. De input voor de gegevensanalyses is
beschikbaar maar momenteel nog te ongeordend.
Het lerend netwerk is in ontwikkeling. De precieze inhoud staat nog ter discussie met de partners in
het lerend netwerk.
Zorggroep Ena verwacht van medewerkers dat zij een bijdrage leveren in hun doen en laten en op
hun eigen positie aan de kwaliteit van de zorg en dienstverlening.
In de contacten tussen de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht wordt aandacht geschonken
aan de wijze waarop de leiderschapsstijl tot uiting komt. De Raad van Toezicht wordt gevraagd en
geïnformeerd over relevante stappen die de Raad van Bestuur zet.
Daarnaast vindt er jaarlijks een evaluatie plaats van het functioneren van de Raad van Bestuur met
de Raad van Toezicht.
Voor contact van de bestuurder bij het primaire proces worden maandelijks informele
lunchbijeenkomsten op locatie gehouden en werkt de bestuurder maandelijks mee op een afdeling
of in een dienst. Teams kunnen ook de bestuurder uitnodigen voor een informeel of formeel overleg.
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6. Verankeren van medische, verpleegkundige en psychosociale expertise.
Voor 2018 staat de oprichting van een Professionele Adviesraad op het programma. Dit past in de
transitie naar zelfsturing en de regie bij de medewerkers leggen.
Gezien de schaalgrootte van Zorggroep Ena is er sprake van een eenhoofdige Raad van Bestuur en
deze zal niet uitgebreid worden. Geregeld vindt er vanuit het beleidsteam in de persoon van de
manager Zorg en Behandeling overleg plaats met het behandelteam over het beleid van zorggroep
Ena.
5.1.1



Uitdagingen voor Zorggroep Ena
Het dashboard om de parameters voor sturing op kwaliteit moet zijn definitieve invulling
krijgen (zie ook 4.4.2.)
Lerend netwerk met partners tot een levend en actief netwerk ontwikkelen.

6 Personeelssamenstelling
Zonder voldoende bevoegd en bekwaam personeel kan er geen goede zorg geleverd worden. De
krapte op de arbeidsmarkt en een veranderende zorgvraag maakt dat een effectieve planning van
inzet en scholing noodzakelijk is.
Naast een goede reflectie op de balans tussen een de aard van de te verlenen zorg en de
personeelssamenstelling, is een aantal kaders benoemd in het Kwaliteitskader:
1. Aandacht, aanwezigheid en toezicht
 Tijdens de intensieve zorgmomenten zijn minimaal 2 zorgverleners beschikbaar;
 Tijdens de dag en avond is iemand aanwezig (mag ook vrijwilliger) in de huiskamer of
gemeenschappelijke ruimte voor aandacht en nabijheid en toezicht;
 In de dagdienst is een deskundig persoon aanwezig die aandacht besteed aan
zingeving/zinvolle daginvulling van cliënten;
 De zorgverleners kennen de naam, achtergrond en persoonlijke wensen van de cliënt.
2. Specifieke kennis, vaardigheden
 Er is altijd iemand aanwezig met kennis en vaardigheden en bevoegd en bekwaam is voor de
vereiste zorgtaken;
 Er is 24/7 een BIG geregistreerde verpleegkundige binnen 30 minuten ter plaatse;
 Er is 24/7 een BIG geregistreerde arts bereikbaar en oproepbaar, die direct reageert en
binnen 30 minuten ter plaatse is;
 Er zijn 24/7 aanvullende voorzieningen beschikbaar voor (on)geplande zorgvragen of
toenemende complexiteit.
3. Reflectie, leren en ontwikkelen
 Er is voor iedere zorgverlener voldoende tijd en ruimte om te leren en ontwikkelen;
 Er is voor iedere zorgverlener tijd en ruimte om mee te lopen bij een collega instelling;
 Er is voldoende tijd beschikbaar om als EVV-er deel te nemen aan multidisciplinair overleg;
 Methodisch denken en werken en multidisciplinair werken vormen de basis van de zorg;
 Er is een scholingsbeleid van zittende en aankomende zorgverleners dat hun
vakbekwaamheid aantoonbaar versterkt;
 Er zijn periodieke gesprekken waarin competentie- en loopbaanontwikkeling aan de orde
komt.
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6.1 Hoe werkt Zorggroep Ena hieraan
De personeelssamenstelling in het kleinschalig wonen, sluit aan bij de tijdelijke normen van het
kwaliteitskader.
Op de intensieve zorgmomenten zijn op iedere woongroep twee zorgmedewerkers aanwezig
waarvan één van tenminste niveau 3 of niveau 3IG. Deze worden tijdens de maaltijden veelal
ondersteund door vrijwilligers of door mantelzorgers. Zorggroep Ena is in 2016 gestart met het
project “Samen wonen” waarbij iedere huiskamer (en bij de lichte zorg ieder team) met de
mantelzorgers/familie afspraken maakt over het gezamenlijk ondersteunen van de bewoners om hun
welzijn zo optimaal mogelijk te maken. Dit project gaat ervan uit dat de samenwerking van
bewoners, familie, vrijwilligers en de professionele medewerker een grote meerwaarde heeft omdat
ieder zijn eigen specifieke bijdrage kan leveren. Zo wordt inhoud gegeven aan “Samen midden in het
leven’. In 2018 wordt dit project verder uitgewerkt in samenwerking met de familie van de bewoners
waarbij iedere woonleefgroep tot een andere passende invulling kan komen.
Eind 2017 is Zorggroep Ena gestart met de introductie van de ZZP meting. Op basis van het
Intramurale Formatiemodel van Advisaris wordt de personeelsbezetting aan de hand van de ZZP
samenstelling op de afdeling bepaald. Indien de uitkomst van de inventarisatie afwijkt van de door
de NZa bepaalde normen, kan deze aanleiding tot bijstelling van de bezetting zijn.
Opleiden wordt gezien als een instrument waarbij strategische doelen van de organisatie kunnen
worden verwezenlijkt. Door middel van opleiden wordt de deskundigheid van medewerkers op peil
gehouden en versterkt. Opleiden is een instrument om verandering van de omgeving het hoofd te
bieden. Daarnaast draagt opleiden bij aan het werkplezier van medewerkers.
Gezien de krapte op de arbeidsmarkt heeft Zorggroep Ena er in het verleden al voor gekozen haar
eigen medewerkers meer te gaan scholen. Daartoe is de ‘Ena-Academie’ opgericht.
Naast de meer traditionele vormen van opleiden is leren op de werkplek een belangrijk thema. Naast
werkoverleggen worden ook klinische lessen, instructielessen, informatiebijeenkomsten,
werkleerbijeenkomsten, evaluatiemomenten en dergelijke georganiseerd. Deze momenten zijn de
momenten waarin gereflecteerd wordt op het eigen handelen en waarbij in een veilige setting en
met eigen collega’s geleerd kan worden.
Ook zijn alle zorgmedewerkers verplicht zich in het kwaliteitsregister VVT in te schrijven en ze
worden daarvoor financieel gecompenseerd. De vorderingen in het kwaliteitsregister worden
meegenomen in het functioneringsgesprek. Op deze manier zijn medewerkers ook zelf
verantwoordelijk voor hun eigen groei, ontwikkeling en het bijhouden van deskundigheid.
Het opleidingsniveau van medewerkers is geregistreerd in het personeelsinformatie systeem. Bij
aanname wordt door P&O een diplomacheck en een check op BIG-registratie gedaan. Alle BIG
handelingen/voorbehouden handelingen worden geregistreerd en cyclisch getoetst door de
opleidingsfunctionarissen.
De extra middelen die in het regeerakkoord zijn toegekend, zullen worden ingezet om de zorg op de
piekmomenten te ontlasten. Daarnaast zal er meer geïnvesteerd worden in welzijnsmedewerkers.
Ook zullen er 6 extra leerlingenplaatsen worden gecreëerd.
Gezien de verschillende vacatures in de personeelsbezetting en de druk die daardoor op de
continuïteit van de zorg, ligt het nog niet in de bedoeling om in 2018 tot uitwisseling van personeel
over te gaan met andere zorginstellingen. De uitwisseling vindt wel plaats tussen de locaties
onderling, meestal ten gevolg van de opleidingsvereisten van de medewerkers in opleiding.
Zorggroep Ena is in transitie naar zelforganisatie. Een van de eerste stappen daarin is geweest de
functie van de leidinggevende om te vormen naar coachend leiderschap. De leidinggevenden zijn
daarop getest en geselecteerd. Daarna zijn werkleergroepen ingesteld waarin samenwerking,
reflectie op eigen en andermans handelen centraal staan. In het projectplan “Zorggroep Ena werkt
Zo!” worden de vervolgstappen voor 2018 in dit project benoemd.
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Zorggroep Ena levert verantwoorde zorg- en dienstverlening van goed niveau, die in ieder geval
doeltreffend, doelmatig, veilig en cliëntgericht verleend wordt en die is afgestemd op de reële
behoefte van de cliënt.
Op verschillende locaties wordt daar hard aan gewerkt door enthousiaste medewerkers. Niet altijd is
voor iedereen helder op welke terreinen en aan welke projecten wordt gewerkt. Terwijl er juist veel
te leren valt van elkaars ‘tops en tips’.
Om de gezamenlijkheid over kwaliteit binnen Zorggroep Ena te versterken is in 2016 een
Inspiratiecongres gehouden waar alle werkgroepen en projecten zich gepresenteerd hebben aan de
medewerkers en vrijwilligers van Zorggroep Ena en uitgenodigde partners.
Naast de presentaties en theater was er ruimte om elkaar te ontmoeten en ervaringen uit te
wisselen. In 2018 zal een dergelijk inspiratiecongres herhaald worden.
Om de samenhang tussen alle ontwikkelingen en deze binnen de zorggroep te delen, is een poster
gemaakt waar alle activiteiten binnen de Zorggroep zijn opgenomen (zie bijlage 2).
De ontwikkelingen op de arbeidsmarkt baren Zorggroep Ena wel zorgen en het is van belang het
personeelsbeleid daarop te richten. De arbeidsmarktproblematiek is ook de reden dat de Zorggroep
aangesloten is bij het actieprogramma “Waard om voor te werken” van WZW Gelderland.
Samen met andere zorgorganisaties en onderwijsinstellingen als ROC’s wordt gewerkt aan 4
actielijnen:
 Actielijn 1: Goed werkgeverschap
 Actielijn 2: Duurzaam goede medewerkers die er toe doen!
 Actielijn 3: Een lerende gemeenschap
 Actielijn 4: Betekenisvolle beeldvorming
6.1.1




Uitdagingen voor Zorggroep Ena:
Invulling geven aan actieprogramma Waard om voor te werken
Leren van elkaar, over de locaties heen , stimuleren.
Personeelsbeleid op lange termijn formuleren

7 Gebruik van hulpbronnen
De start van ieder zorgproces begint in de relatie tussen cliënt en zorgverlener. In dat onderlinge
contact worden afspraken gemaakt over hoe de zorgverlening eruit ziet en hoe de cliënt daarin zijn
of haar positie neemt. Voorwaarden voor het goed kunnen uitvoeren is, naast voldoende kennis en
informatievoorziening, de meer ondersteunende factor van gebouwen, ICT, materialen,
samenwerkingsovereenkomsten en de administratieve organisatie.

7.1 Hoe werkt Zorggroep Ena hieraan
Met de renovatie van Het Huis In De Wei zijn alle locaties van Zorggroep Ena van goede tot zeer
goede kwaliteit. Voor de locaties Nieuw Avondrust en Het Huis In De Wei geldt dat deze gehuurd
worden bij de woningstichtingen. Ruimzicht is eigen vastgoed. Het Meerjarenonderhoudsplan wordt
najaar 2017 geactualiseerd. Met domotica wordt geprobeerd de bewegingsruimte voor de bewoners
met een PG indicatie zo groot mogelijk te houden met behoud van de veiligheid. Het principe is om
alle ruimtes voor de bewoners open te zetten is ingevoerd in Het Huis In De Wei en zal ook in de
andere woonvormen met verpleeghuiszorg ingevoerd worden.
De inzet van ICT en het gebruik van domotica is vastgelegd in een projectplan dat in 2018 uitgevoerd
gaat worden.
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De materialen, hulpmiddelen en contracten zijn opgenomen in Ultimo waardoor duidelijk is wat er
aanwezig is en welke afspraken over onderhoud met leveranciers zijn gemaakt.
Op iedere locatie is een restaurantvoorziening die als ontmoetingsplaats (Dorpsplein) dient voor de
bewoners. Ook worden hier gezamenlijke activiteiten aangeboden naast het individuele aanbod.
Voor 2018 zal de nadruk liggen in de facilitaire dienst op duurzaamheid. Dit project is in 2017 al
gestart m.b.t. de voeding en de aansluiting bij het Milieu Platform Zorg (MPZ). In 2018 wil Zorggroep
Ena minimaal het bronzen keurmerk van het MPZ halen.
Voor de administratieve processen is het streven om tot verdere digitalisering van de processen over
te gaan zoals het digitaliseren van facturen maar ook van loonstroken van medewerkers. Ook zal de
nieuwe wetgeving AVG de nodige aandacht vragen van de administratie inclusief de Klantadvies en –
bemiddeling.
Zorggroep Ena gaat uit van een jaarlijkse beleidscyclus (planning- en controlcyclus) die gekaderd is in
het door de Raad van Toezicht goedgekeurd strategisch meerjarenbeleidsplan 2017-2020 “Samen
Midden in het Leven”, het kwaliteitsbeleid, het lange termijn huisvestingsplan en het financieel
beleid.
De jaarlijkse beleidscyclus start met de beleidskaderbrief waarin de kwalitatieve en kwantitatieve
uitgangspunten van beleid voor het volgende jaar zijn geformuleerd, opgesteld door de Raad
van Bestuur, die richting geeft aan de beleidsprioriteiten en de concernbegroting voor het volgende
jaar. De verschillende diensten formuleren aan de hand van de kaderbrief hun jaarplannen en
stemmen deze op elkaar af. De afspraken uit de verschillende inkooponderhandelingen vormen het
financiële kader.
De verantwoording van het kwalitatieve en financiële beleid vindt elk jaar plaats in de jaarrekening.
De kaderregeling AO/IC verplicht Zorggroep Ena zorg te dragen voor een adequate administratieve
organisatie en interne controle gericht op een juiste, volledige tijdige registratie van de geleverde
productie en de daaruit voortvloeiende declaraties. Als basis voor de controle wordt een
risicoanalyse uitgevoerd.
Vastgesteld wordt in hoeverre gesteund kan worden op procedures en in hoeverre geconstateerde
risico’s worden opgevangen door ingebouwde controlemaatregelen. Uitkomst van de risicoanalyse
wordt verwerkt in de procedure voor de AO/IC .
Periodiek worden controles uitgevoerd, per kwartaal en per jaar wordt gerapporteerd. In de
rapportage komen ten minste de volgende onderwerpen aan de orde:
 Kader en doelstelling van de uitgevoerde interne controle.
 Korte beschrijving uitgevoerde controle werkzaamheden.
 Bevindingen naar aanleiding van de uitgevoerde controles.
 Aanbevelingen ter verbetering van de processen en de AO/IC.
 Advies aan de Raad van Bestuur inzake de Directiebeoordeling
De opvolging vraagt nog om aandacht. De planning en controle van de verschillende metingen van
parameters kan strakker. Dit is ook aandachtpunt bij het ontwikkelen van het dashboard.
In de beoordeling van de accountant staat al enkele jaren dat de financiële en administratieve
organisatie goed op orde is.
De ICT voorzieningen voldoen in de basis aan de veiligheidsnormen maar vergen zoveel aandacht dat
besloten is in 2018 een ICT medewerker aan te trekken.
Zorggroep Ena werkt momenteel met een ECD dat voldoende ondersteuning aan gebruikers.
Via een cliëntportaal kunnen cliënten en mantelzorgers kennis nemen van de inhoud. Vanaf 20918
zal het ECD ook gebruikt kunnen worden voor communicatie tussen zorgmedewerkers en
mantelzorgers. Momenteel gebeurt dit nog via aparte accounts of via Familienet.
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In najaar 2017 is de nieuwe website van Zorggroep Ena gelanceerd waardoor geïnteresseerden zoals
potentiele klanten algemene informatie over de ouderenzorg maar ook organisatie specifieke
informatie kunnen krijgen.
Voor medewerkers is een intranet faciliteit beschikbaar waar zij apart geïnformeerd kunnen worden
over ontwikkelingen in de organisatie.
Voor het opleiden van medewerkers wordt gebruik gemaakt van e-learning modules.
De toepassing van ICT in de zorgverlening is beperkt en applicaties worden steeds beoordeeld op hun
toegevoegde waarde.
Zo zijn onlangs tovertafels aangeschaft die ondersteuning bieden in het bewegings- en
belevingsprogramma voor cliënten. Verder wordt gewerkt met een elektronisch voorschrijfssyteem
(Medimo), het digitaal melden van MIC meldingen, digitaal aanmelden van cliënten, digitale
leermodules, digitaal kwaliteitshandboek en ESS/MSS.
De verdere toepassing van domotica wordt momenteel onderzocht.
Zorggroep Ena heeft verschillende professionele relaties en samenwerkingsovereenkomsten met
andere zorginstellingen zoals ziekenhuizen, specialistenmaatschappen, apotheken. Concreet gaat het
o.a. om de behandelfunctie van Norschoten, het Casemanagement Dementie, Ketenafspraken rond
de Eerstelijns Verblijf (ELV) of om laagdrempelige huiskamers voor thuiswonende ouden met Welzijn
Barneveld en stichting De Kruimelstaete. Voor alle samenwerkingsverbanden geldt dat deze
minimaal jaarlijks geëvalueerd worden.
Waar nodig en nuttig is, streeft Zorggroep Ena naar samenwerking.
7.1.1




Uitdagingen voor Zorggroep Ena
Planning en controle van parameters strakker hanteren
Privacybescherming volgen AVG wetgeving invoeren
Toepassingen van domotica onderzoeken en uitbreiden

8 Gebruik van informatie
In organisaties wordt een schat aan informatie verzameld. Het optimaal benutten van de diverse
informatie leidt tot een breder inzicht en het (h)erkennen van wat goed gaat en waar
(door)ontwikkeling mogelijk is. Anderzijds is informatie geven aan o.a. cliënten en diens naasten een
randvoorwaarde om tussen medewerkers en cliënten een optimaal dienstverleningspakket vorm te
geven voor de individuele cliënt.
In het Kwaliteitskader is dit thema uitgewerkt in verwachtingen die een zorgorganisatie uitvoert,
namelijk:
1. Elke verpleeghuisorganisatie dient vanaf 2017 minimaal één keer per jaar informatie over
cliëntervaringen te verzamelen en ze te gebruiken middels erkende instrumenten. De informatie
over cliëntervaringen is onderdeel van het jaarlijks kwaliteitsverslag en kan onder andere gebruikt
worden voor verbetering en voor keuze-informatie voor (potentiële) cliënten.
2. Elke verpleeghuisorganisatie dient in het kader van onderlinge landelijke vergelijkbaarheid vanaf
verslagjaar 2016 minimaal één keer per jaar informatie over de Net Promotor Score3 (NPS) per
locatie (volgens KvK-registratie) van de eigen verpleeghuisorganisatie aan te leveren. Hiervoor mag
ook de aanbevelingsvraag van Zorgkaart Nederland (ZKN) gebruikt worden. De informatie met
betrekking tot NPS is onderdeel van het jaarlijks kwaliteitsjaarverslag en dient uiterlijk 1 juli volgend
op het betreffende verslagjaar aangeleverd te worden bij de Openbare Database van het
Zorginstituut door een daartoe ingerichte organisatie die voldoet aan de aanleverspecificaties van
het Zorginstituut.
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8.1 Hoe werkt Zorggroep Ena hier aan
Het verzamelen en gebruiken van informatie over cliënt ervaringen gebeurde tot dit jaar via de
tweejaarlijkse CQ- index.
Echter, dit is geen instrument om de actuele klantwaardering te meten.
Om toch inzicht te hebben in de klantwaardering worden verschillende sporen gevolgd.
1. Tijdens de zorg en dienstverlening staan de medewerkers open voor kritisch opmerkingen en
waardering. Waar mogelijk wordt daar direct op gehandeld.
2. In iedere MDO wordt de cliënt/familie gevraagd hun waardering te beschrijven op Zorgkaart
Nederland
3. Via een extern bureau zijn alle mantelzorgers benaderd om hun waardering voor de zorg en
dienstverlening in een locatie te beschrijven. De reacties worden op Zorgkaart Nederland
gezet.
4. Een manier om op eenvoudige wijze de waardering van bewoners te toetsen is te vragen de
zorg een cijfer te geven en een suggestie te doen om dit cijfer hoger uit te laten vallen.
De 4e werkwijze wordt uitgewerkt om in 2018 ingevoerd te worden. Daarnaast wachten we af wat
het voorstel vanuit de sector gaat worden.
De informatie over de actuele NPS score is op de website via een link naar Zorgkaart Nederland te
vinden.
Bij projecten wordt in een vroeg stadium bekeken op welke wijze de cliëntenraden betrokken
kunnen worden. Deze werkwijze heeft zijn waarde al bewezen bij de projecten Waardigheid en
Trots” en “Samen Wonen”.
Overigens is de beste manier om de ervaringen te meten direct na de zorg of dienstverlening te
vragen of het naar wens is geweest en zo een evaluatie te doen. Daarom worden bijvoorbeeld exit
interviews en huiskamergesprekken gehouden. Alle methoden ondersteunen het in dialoog zijn met
de cliënt en leren en verbeteren.
8.1.1 Uitdagingen voor Zorggroep Ena
De waardering van de cliënt goed terugkoppelen naar de medewerkers.
Toetsingsinstrument at door de sector wordt ontwikkeld wordt vooralsnog afgewacht.
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9 Bijlage 1. Contactgegevens Zorggroep Ena
Stichting Zorggroep Ena
Centraal postadres Bestuur en Administratie:
Postbus 64
3780 BB Voorthuizen
Tel: 0342 – 47 95 00
KvK nummer: 0803453
Bezoekadres:
Van den Berglaan 30
3781 GH Voorthuizen
Nieuw Avondrust
Van den Berglaan 30
3781 GH Voorthuizen
Tel: 0342- 479500
Fax: 0342- 479501
E: info@zorggroepena.nl

Ruimzicht
Rozenhof 1
3772 JN Barneveld
Tel: 0342- 421172
Fax: 0342- 421913
E: info@zorggroepena.nl

Het Huis in de Wei
Vijverlaan 2
3925 EN Scherpenzeel
Tel: 033- 2771844
Fax: 033- 2778228
E: info@zorggroepena.nl
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10 Bijlage 2 Afkortingen
BPV
BT
CCR
CIZ
CR
CTO
EAD
ECD
EMZ
EVV
HEAD
HIDW
ICT
ISO
LMS
LOC
MARAP
MDO
MIC-cie.
MTO
ODA
OF
OR
PO&O
PR
Q1
RvB
RvT
SLA
SMO
VV&T
VWS
W&W
Wet BOPZ
WKKGZ
Wlz
WMO
Z&B
ZEZO
ZZP

Beroepspraktijk vorming
Beleidsteam
Centrale Cliëntenraad
Centrum Indicatiestelling Zorg
Cliëntenraad (van de locatie)
Cliënt Tevredenheidonderzoek
Economische Administratieve Dienst
Elektronisch Cliëntendossier
Extramurale Zorg
Eerst Verantwoordelijk Verzorgende
Hoofd Economische en Administratie Dienst
Het Huis In De Wei
Informatie en Communicatie Technologie
Internationale standaard voor kwaliteitssystemen
Leer Management systeem
Landelijke Organisatie Cliëntenraden
Maandrapportage
Multi Disciplinair Overleg
Melding Incidenten Cliëntenzorg-Commissie
Medewerkers Tevredenheidonderzoek
Overige Deskundigheid bevorderende Activiteiten
Opleidingsfunctionaris
Ondernemingsraad
Personeel, Opleidingen & Organisatieontwikkeling
Public Relations
1e kwartaal
Raad van Bestuur
Raad van Toezicht
Service Level Agreement (=dienstverleningsovereenkomst)
Sociaal Medisch Overleg (in kader van ziekteverzuim)
Sector Verpleging, Verzorging & Thuiszorg
Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport
Wonen&Welzijn
Wet Bijzondere Opnemingen Psychiatrische Ziekenhuizen
Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg
Wet Langdurige zorg
Wet Maatschappelijke Ondersteuning
Zorg&Behandeling
Zorggroep Ena (werkt) Zelf Organiserend
Zorgzwaartepakket (1 t/m 10)
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11 Bijlage 3 Overzichtsposter “Samen midden in het leven”
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