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1. Inleiding  
 
In 2017 is het Meerjarenbeleidsplan “Samen midden in het leven 2017-2020” vastgesteld. Belangrijke thema’s in de koers van Zorggroep Ena zijn het 
stimuleren van eigen regie van cliënten en medewerkers, de participatie van de familie en mantelzorgers, het verbeteren van de kwaliteit van zorg en 
dienstverlening op basis van het kwaliteitskader.  
 
Het meerjarenbeleidsplan is geen statisch document omdat de ouderenzorg immers dynamisch is. 
In 2018 werden grote stappen gezet om de kwaliteit van zorg te verbeteren maar vooral om alle betrokkenen ook daadwerkelijk te betrekken. Cliënten met 
hun netwerk en de medewerkers krijgen en nemen steeds meer de ruimte om zelf vorm en inhoud te geven aan de zorg en dienstverlening. Het welzijn van 
de cliënten heeft vorm gekregen in de wijze waarop we Zorggroep Ena organiseren. Er is fors geïnvesteerd middels Waardigheid en Trots in deskundigheid, 
formatie, middelen en activiteiten. Het welzijn van de cliënten staat voorop zoals ons Inspiratiecongres van november ook als thema liet zien. Dit kan alleen 
in samenwerking tussen de cliënt, mantelzorgers, vrijwilligers en professionele medewerkers. 
 
Zorggroep Ena heeft de afgelopen jaren fors geïnvesteerd in nieuwe doelgroepen en het welzijn van de cliënten. Dat heeft een positieve impuls gegeven 
voor de cliënten maar ook voor de medewerkers.  
De laatste jaren merken we meer en meer dat de krapte op de arbeidsmarkt ook ons verzorgingsgebied heeft bereikt. Het beleid is er op gericht om de 
huidige medewerkers daarom voor de zorggroep te behouden door veel aandacht aan de werkomstandigheden en aan scholing om de ontwikkeling van 
medewerkers te bevorderen. Daarnaast wordt samengewerkt met externe partijen zoals opleidingsinstituten en WZW Gelderland om de instroom van 
medewerkers te vergroten. 
Helaas hebben we in de afgelopen jaren veel uitgegeven aan uitzendkrachten en een belangrijk speerpunt voor het komende jaar is het terugbrengen van 
de inzet van personeel niet in loondienst en het verlagen van het ziekteverzuim.  
 
In het najaar 2019 is gestart met de nieuwe behandeldienst Novicare en we kijken uit naar een goede samenwerking om de multidisciplinaire zorg voor de 
bewoners te verbeteren en verder uit te bouwen.  
 
De inzet van onze medewerkers is een belangrijk punt van aandacht in een krapper wordende arbeidsmarkt. Daarbij merken we dat er nog veel efficiëntie te 
bereiken valt in de koppeling van zorgaanbod aan de zorgvraag via de roostering. De inzet van PNIL (uitzendbureaus ) vormen op dit thema een blok aan het 
been van Zorggroep Ena. Actief zal worden ingezet om die inzet te minimaliseren.  
 
De fluctuerende tarieven van de ZZP’s met als opmerkelijke daling van 30% in de bekostiging van ZZP4, maken een grondige bezinning op de kernactiviteiten 
van de zorggroep noodzakelijk. Ingrijpende maatregelen worden daarbij niet uitgesloten zodat kosten en uitgaven binnen een positieve begroting blijven. 
De bezinning op maatregelen om Ena weer in balans te brengen is bij de vaststelling van dit jaarplan in een vergevorderd stadium  
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In 2020 wordt de wet Zorg & Dwang van kracht. Zorggroep Ena zal haar beleid daarom in nauwe samenwerking met partner Novicare ook herzien. In 2018 
zijn voorbereidingen gestart om de bewegingsvrijheid van onze bewoners in de locaties te vergroten zodat de bewoners zich relatief vrij door het gehele 
gebouw kunnen bewegen. Daarom is in Huis In De Wei dwaaldetectie ingevoerd en zal dit in de andere locaties nu uitgerold worden.  
 
De ICT applicaties die in de afgelopen jaren zijn geïmplementeerd blijken in het gebruik onvoldoende gebruiksvriendelijk en ook de integratie van de 
systemen laat te wensen over. In 2019 is daarom besloten dat verschillende applicaties waaronder het ECD zullen worden vervangen. Dit proces dat met 
externe ondersteuning uitgevoerd gaat worden, zal veel impact hebben op de bedrijfsvoering met de verwachting dat het daarna de verschillende 
processen beter zal ondersteunen in plaats van belemmeren.  
 
In de jaarplannen van de diensten zijn de actiepunten die men voornemens is te zetten SMART in kaart gebracht moeten worden.  
 
Om onze ambities inhoud en vorm te geven hebben we iedereen nodig. Met de koers die ingezet is in het meerjarenbeleidsplan, zetten we ook in 2020 fors 
in op het gezamenlijk werken met cliënten, mantelzorgers, vrijwilligers en medewerkers aan de kwaliteit van leven voor en het welbevinden van onze 
kwetsbare bewoners. Dat is immers de bedoeling van onze organisatie en staat dit ook centraal in dit jaarplan.  
Daarmee zal het motto voor Zorggroep Ena “Samen Midden In Het Leven” meer en meer inhoud gaan krijgen.  
 
Arjan Kiers, bestuurder 
December 2019 
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2. Missie, visie en kernwaarden leiden naar ambities 
 
Zorggroep Ena heeft de missie, visie en kernaarden uitvoerig beschreven in het Meerjarenbeleidsplan1 waar gemakshalve naar verwezen wordt.  
Zorggroep Ena heeft binnen de missie, visie en kernwaarden rond het motto “Samen Midden in het leven” 4 ambities geformuleerd: 
Optimale kwaliteit van leven 
Inspirerende werkgever 
(Financieel) Gezonde organisatie  
Betrouwbare partner: lokaal, financiers en andere aanbieders 
 
Deze ambities worden in de praktijk vormgegeven waarbij ze getoetst worden aan de kernwaarden:  

 Eigen regie 

 Aandacht en betrokkenheid 

 Eerlijk en betrouwbaar 

 Goede sfeer 

 Professioneel 
 
Zoals in de inleiding aangegeven lopen verschillende activiteiten en processen uit 2018 door naar de volgende jaren. Bij alle ontwikkelingen en activiteiten 
wordt gekeken naar de implicaties voor de cliënt met zijn netwerk, de medewerkers inclusief de vrijwilligers en als derde de organisatie als geheel. In die 
driehoek spelen de veranderingen zich af: 
 

Cliënt + netwerk 
 
 
 
 
 
 

Medewerkers/  Organisatie 
Vrijwilligers 

 
 

                                                           
1 Zorggroep Ena, kompas 2017-2020 “Samen midden in het leven”  
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3. Aandachtsvelden Kwaliteitskader verpleeghuiszorg uitgewerkt in het jaarplan 
 
De ambities en kernwaarden bepalen hoe bij Zorggroep Ena de 8 aandachtvelden van het kwaliteitskader ingevuld worden. De eerste 4 items betreffen de 
primaire zorg (liefdevolle, persoonsgerichte en kwalitatief goede zorg). Items 5 tot en met 8 betreffen de ondersteuning van het primaire proces. 
 
De 8 aandachtsvelden zijn:  
1. Persoonsgerichte zorg en ondersteuning;        
2. Wonen en welzijn;   
3. Veiligheid;   
4. Leren en verbeteren van kwaliteit;   
 
Randvoorwaarden 
5. Leiderschap, governance en management;   
6. Personeelssamenstelling;   
7. Gebruik van hulpbronnen;   
8. Gebruik van informatie;  
 

Het beschrijven van de beoogde resultaten op deze aandachtvelden geeft een alomvattend overzicht van de voornemens voor 2020. Derhalve wordt er 

geen separaat jaarplan meer gemaakt maar concentreren de beleidsvoornemens zich op de kwaliteit van zorg. Dat is immers ook de belangrijkste 

doelstelling van Zorggroep Ena   
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4. Planning- en Control cyclus 2020 
 
Deze manier van aansturen is een voortzetting van voorgaande jaren en vereist dat alle managers integraal verantwoordelijk en bevoegd zijn voor de 
realisatie van het jaarplan van hun dienst en daarmee van Zorggroep Ena.  
Echter, in het kader van de zelforganisatie van de teams worden deze nadrukkelijk uitgenodigd om een bijdrage te leveren aan de totstandkoming van het 
jaarplan.  
 
Rapportages van resultaten worden periodiek aangeleverd: 

Tweewekelijks Mondelinge informatie in het BT over de bijzonderheden en ontwikkelingen in 
de verschillende diensten 

Maandelijks Informatie per maand over de uitputting van het financiële budget 

Maandelijks Analyse van de exploitatieresultaten per maand en prognose van de 
verwachte resultaten. 

2e maand na afloop 
kwartaal  
 
 

Analyse van de kwalitatieve (=stand van zaken jaarplan en projecten) t.b.v. 
dashboard kwaliteit en analyse van de kwantitatieve resultaten afgelopen 
kwartaal met daarin opgenomen de te trekken consequenties voor de 
toekomst. 

Na ieder kwartaal Bespreking kwaliteit van zorg en dienstverlening in BT, alsmede de 
exploitatiecijfers van de achterliggende periode. Informatie wordt daarna 
verstrekt aan OR en CCR en besproken met de RvT.  

September Directiebeoordeling Kwaliteitsmanagementsysteem 

 

 



Nr. Aandachtsgebied 
Kwaliteitskader 

Resultaat Acties/Hoe Door 
wie 

Tijdpad 
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5. Jaarplan in concrete resultaten en acties 
 

Nr. Aandachtsgebied 
Kwaliteitskader 

Resultaat Acties/Hoe Door 
wie 

Tijdpad 

      

1. Persoonlijke zorg en ondersteuning 
1.1 Compassie: de cliënt ervaart 

nabijheid, vertrouwen, 
aandacht en begrip;  
 

Het instrument welzijn voorop is geïmplementeerd. Onderzoek naar oorzaken waarom het instrument minimaal 
ingezet wordt. 
Formuleren en uitvoeren van verbeteracties op basis van de 
uitkomsten van het onderzoek. 

  

1.2 Uniek zijn: de cliënt wordt 
gezien als mens met een 
persoonlijke context die ertoe 
doet en met een eigen 
identiteit die tot zijn recht 
komt;  

Idem    

1.3 Autonomie: voor de cliënt is 
de mogelijkheid van eigen 
regie over leven en 
welbevinden leidend, ook bij 
de zorg in de laatste 
levensfase; 

Beleid palliatieve zorg is ontwikkeld en geïmplementeerd..  
Zorgpad stervensfase is geïmplementeerd. 
 
De procedure overlijden is geëvalueerd, geactualiseerd en 
geïmplementeerd. Aandacht voor vragen rondom het 
levenseinde zijn hiermee geborgd. 
 
 
 
 
 

Zie projectplan. 
 

Mieke Q3 

  



Nr. Aandachtsgebied 
Kwaliteitskader 

Resultaat Acties/Hoe Door 
wie 

Tijdpad 
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1.4 Zorgdoelen: iedere cliënt 
heeft vastgelegde afspraken 
over (en inspraak bij) de 
doelen ten aanzien van 
zijn/haar zorg, behandeling 
en ondersteuning. 

Medewerkers herkennen de kanteling naar een andere ZZP 
en handelen hier adequaat op, op basis van gewijzigde 
zorgbehoefte en daarbij aansluitende doelen.  
 
De zorgplansystematiek wordt methodisch uitgevoerd 
waarbij de gehele PDCA cyclus doorlopen wordt. 
 
 
De werkwijze MDO sluit optimaal aan bij  het werken vanuit 
de visie Welzijn Voorop 
 
Er is een uniform intakeproces vastgesteld en 
geïmplementeerd 

Zie projectplan Ena in Balans, aandachtsveld herindicatie. 
 
 
 
Bij de implementatie van het nieuwe ECD wordt dit expliciet 
als scholingsonderdeel meegenomen. 
 
Evalueren huidige werkwijze m.b.t. MDO. 
Aanpassingen formuleren 
Aanpassingen integreren in nieuw ECD 
 
Bij de implementatie van het nieuwe ECD wordt dit expliciet 
als scholingsonderdeel meegenomen. 
 

Mieke Q1 

 

2. Wonen en welzijn 
2.1 Zingeving:  

 
Er is een beleid ontwikkeld en geïmplementeerd rondom 
zingeving. 
Binnen dit beleid is een werkwijze ontwikkeld en 
geïmplementeerd hoe om te gaan met levensvragen. 
 

Het beleid vormgeven rondom de vier pijlers 
Zinnelijk: lijfelijk genot  (kan ook koffie zijn) 
Zintuiglijk: esthetisch, kunst, theater 
Zinrijk: in taal kunnen uitdrukken 
Zinvol: doelen in het leven 
 

Mieke/ 
Arjan 

Q4 

2.2 Zinvolle tijdsbesteding:  
 

Zie voortgang project waardigheid en Trots Dit jaar reserveren we voor de overgang van 
projectstructuur  naar borging in de  reguliere 
organisatiestructuur. (domeingroep welzijn en informele 
zorg) 
Ook zal er aandacht zijn voor snoezelen op alle niveaus hier 
loopt een apart deelproject W&T voor. 

Mieke Q4 

2.3 Schoon en verzorgd lichaam 
plus verzorgde kleding 
 

Zorgleefplan lichamelijke verzorging wordt naar afspraak 
goed uitgevoerd. 

Aandacht in de audit methodisch werken voor uitvoer 
lichamelijke verzorging volgens zorgleefplan. 

Mieke Door 
lopend 

  



Nr. Aandachtsgebied 
Kwaliteitskader 

Resultaat Acties/Hoe Door 
wie 

Tijdpad 
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2.4 Vrijwilligers en 
familieparticipatie 

Medewerkers, vrijwilligers en netwerk werken samen aan 
een zo betekenisvol mogelijk leven van de cliënt. 
 
 

Aandacht voor mantelzorgparticipatie op de afdelingen 
waar kleinschalig wonen pas sinds kort is ingevoerd het 
betreft hier alle afdelingen in de organisatie die net een 
nieuwe huiskamer hebben gekregen. 
Op de overige afdelingen vindt een evaluatie plaats van het 
mantelzorgbeleid en uitvoering hiervan in de praktijk 
Het vrijwilligersbeleid wordt verder vorm gegeven en is in 
Q2 volledig geïmplementeerd. 
In het 1e kwartaal 2020 wordt tevredenheidsonderzoek 
vrijwilligers door eigen organisatie uitgevoerd 

Mieke 
 
 
 
 
 
Els 
 
Els 

Q3 
 
 
 
 
 
Q2 
 
Q1 

2.5 Wooncomfort Er is in zomer en winter een prettig klimaat in al onze 
locaties. 
 
 
 
De inrichting van de huiskamers sluit aan bij de 
belevingswereld van de bewoners. 
 
 
Bij Ruimzicht worden mogelijkheden om (beschut) buiten te 
verblijven en recreëren vergroot 

Op NA is er aandacht voor de klimaatbeheersing op de 
derde verdieping en op de afdelingen de Hof en de Akker. 
 
.. 
 
Inzetten extern expert woonadvies/styling met ervaring in 
deze doelgroep. Adviezen binnen een pilot (1 huiskamer) 
uitvoeren en evalueren. 
 
In samenwerking met gemeente, woningstichting Barneveld 
en organisatie Mijn Tuin, Jouw Tuin wordt bij Ruimzicht een 
ruime beschutte en afgesloten wandel/moestuin  
gerealiseerd. Door een verbouwing wordt het mogelijk om 
rechtstreeks vanuit Ruimzicht deze tuin te betreden  

Els 
 
 
 
 
 
 
 
 
Els 

Q2 
 
 
 
 
 
 
 
 
Q2 
 
 
 
 

 
  



Nr. Aandachtsgebied 
Kwaliteitskader 

Resultaat Acties/Hoe Door 
wie 

Tijdpad 
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3. Veiligheid  
 
3.1 Medicatieveiligheid; 

 
Medewerkers werken conform GDP zorg met behandeling. 
 
Medicatiedistributieprotocol zorg zonder behandeling en 
thuiszorg zijn ontwikkeld, vastgesteld en geïmplementeerd. 
 
 

Toetsen in de audits van 2020. 
 
Protocol multidisciplinair opstellen en scholen en 
samenwerking met de betrokken apotheken. 
 
 

Mieke 
 
 
 
 
Mieke 

Q2 
 
 
 
 
Q2 

3.2 Decubituspreventie 
 

Wondverpleegkundigen werken volgens vastgestelde 
taakfunctieprofiel 
Decubitus beleid is gemaakt en geïmplementeerd 
Er is een decubitus preventie protocol. 

Er worden 3 wondverpleegkundigen opgeleid deze zijn 
medio september ’20 klaar met de opleiding. 
Wonden en decubitus preventie en behandeling is 
onderdeel van hun functie. De wondverpleegkundigen 
stellen samen met de Behandelaren een decubitus beleid 
en een decubitus preventie protocol op. 
Is het niet handig  om dit in een domeingroep te doen? 

   Mieke Q3 

  



Nr. Aandachtsgebied 
Kwaliteitskader 

Resultaat Acties/Hoe Door 
wie 

Tijdpad 
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3.3 Gemotiveerd gebruik van 
vrijheid beperkende 
maatregelen 
 

Het beleid onvrijwillige zorg is ontwikkeld, vastgesteld en 
geïmplementeerd met als uitgangspunt de Wet Zorg en 
Dwang. 
 
 
 
 
Ook in NA kunnen meer cliënten met behandeling worden 
opgenomen 

Beleid WZD opstellen 
Taak zorgverantwoordelijke is belegd bij niveau 4. Zij zijn 
allen hiervoor opgeleid. 
Afspraken maken over inzet externe deskundige met 
externe partijen 
ECD is aangepast zodat geregistreerd kan worden volgens 
kaders WZD 
In Nieuw Avondrust wordt dwaaldetectie aangebracht 

Mieke 
 
 
 
 
 
 
Els 

Q1 
 
 
 
 
 
 
Q1 

3.4 Preventie van acute 
ziekenhuisopnamen 
 

Goed in beeld hebben van het aantal acute 
ziekenhuisopnames per locatie. 

Trends en preventie worden besproken in het MDO en 
trends worden gesignaleerd in het BT kwaliteitsoverleg. 
Evt. acties uitgezet in de organisatie 

Mieke Door 
lopend 

3.5 Eten en drinken Er is een Visie op eten en drinken ontwikkeld 
Individuele voedingswensen zijn in het zorgleefplan 
opgenomen en er is een werkwijze waarin deze voorkeur en 
wensen ook praktisch worden uitgevoerd, conform nieuwe 
eis kwaliteitskader. 
 

In 2020 wordt intern project rondom voeding verder 
opgezet. Naast visiedocument en onderzoek kosten en 
kwaliteit diverse werkwijzen en inkoopcontracten in Q1, zal 
werkwijze rondom kwaliteit eten en drinken verdere 
verankering krijgen. O.a. met begeleiding door eigen kok 

Els Q4 

3.6 Valpreventie en bewegen Valpreventie wordt door medewerkers uitgevoerd conform 
de richtlijn. 
 
 
Er is beweegbeleid ontwikkeld en geïmplementeerd. 

Uitvoeren themaweek valpreventie waarin o.a. de aandacht 
nogmaals gevestigd is op kennis van de richtlijn bij de 
medewerkers. Novicare werkt hier mee. 
 
Beweegbeleid opstellen op basis van de bouwstenen van de 
IGJ . 
Integreren in het ECD. 
Scholen medewerkers 
Een medewerker wordt opgeleid tot beweegagoog (2 jarige 
opleiding)| 

Mieke 
 
 
 
Els/Mieke 

 

3.7 Meldcode Huislijk Geweld De meldcode huislijk geweld is aangepast aan de landelijke 
richtlijnen en geïmplementeerd. 

Herschrijven meldcode 
Implementeren meldcode met o.a. volgende acties: 
Onder de aandacht brengen van medewerkers 
Opgeleide aandachtfuctionarissen in hun rol zetten 

  

  



Nr. Aandachtsgebied 
Kwaliteitskader 

Resultaat Acties/Hoe Door 
wie 

Tijdpad 
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3.8 MIC Er wordt optimaal geleerd van incidenten Voor de mic-commissies op de locaties een werkwijze 
ontwikkelen om incidenten te analyseren: 
Op cliëntniveau (verwerken van een mic) 
Op locatieniveau (trendanalyse) Op organisatieniveau 
(kwaliteitscommissie) 
 

  

 

4. Leren en verbeteren van de kwaliteit 
 
4.1 Kwaliteitsmanagement-

systeem 
 

Zorggroep Ena behoudt het ISO certificaat 
 

Uitvoeren van PRI 
Inventariseren wijzigingen in de vernieuwde NEN 15224 
Uitvoeren acties om wijzingen door te voeren 
De uitkomsten van de kwaliteitsindicatoren gebruiken in de 
teams om van te leren en op basis daarvan te verbeteren. 
Vrijwilligerstevredenheid: 
+ Onderzoek of er passend instrument is, aansluitend bij de 
wifascan 
+ Een keuze maken voor een instrument 
+ Uitvoeren meting 
 

  

4.2 Continu werken in de praktijk 
aan verbeteren door 
zorgverleners: 

Medewerkers zijn continue bezig met verbeteren binnen 
hun team. 
 
 

Projectplan wordt gevolgd onder begeleiding van Vilans 
consultant: 
-KVC Verbeterapp wordt als instrument ingezet voor het 
continue verbeteren van kwaliteitsacties in de teams 
 
Er is vastgesteld waar we aandachtvelders op inzetten in de 
teams en elke aandachtvelder heeft een taakomschrijving 

Mieke 
 
 
 
 
 
Mieke 

Q3 
 
 
 
 
 
Q2 

4.5 Deel uitmaken van een lerend 
netwerk: 

Zorggroep Ena is aangesloten bij een bij haar passend 
lerende netwerk in de regio. 

Onderzoek naar mogelijkheden op basis van bestaande 
contacten in de regio. 

Arjan  

 
      



Nr. Aandachtsgebied 
Kwaliteitskader 

Resultaat Acties/Hoe Door 
wie 

Tijdpad 
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5. Leiderschap, governance en management 

5.1 
en 
5.2 

Visie op Zorg en sturen op 
kernwaarden 

De kernwaarden zijn omgebouwd tot een aansprekende 
vorm voor medewerkers zodat zij deze dagelijks toepassen 
in de praktijk. 

-Vertalen van de kernwaarden in een passende slogan of 
kreet. 
-Uitdragen in de praktijk. 

  

5.3 Leiderschap en goed bestuur Er is een organisatiestructuur die de lijnen zo kort mogelijk 
maakt (platte organisatie), passend bij de mate van ZO. 
 
Er is een laagdrempelige verbinding tussen BT en 
medewerker. 
 

Zie projectplan “Ena in balans) 4.12 Aanpassen 
organisatiestructuur. 
 
Organiseren van lunchbijeenkomsten op thema. 
 

Arjan 
 
 
  Arjan 

Q1 
 
 
Q4 

5.4 Rol en positie interne 
organen en toezichthouder(s) 

CCR: de reglementen en de werkwijze voldoen aan de 
huidige wet- en regelgeving. (WKKGZ) 
 
 
Kwaliteitscommissie is vernieuwd en werkt als een 
adviesraad richting het BT. 

Kennis nemen van de nieuwe wet- en regelgeving en de 
statuten hierop aanpassen i.s.m. CCR. 
Implementeren van de wijzigingen.  
 
Herschrijven van de taken en werkwijze en deze 
operationaliseren. 

Arjan Q1 

5.5 Inzicht hebben en geven 
 

De bestuurder houdt contact met de kwaliteit van zorg en 
het werk op de werkvloer. 

De bestuurder werkt minimaal maandelijks mee op de 
werkvloer. 

Arjan doorlope
nd 

5.6 Verankeren van medische, 
verpleegkundige en 
psychosociale expertise 
 

Jaarplan kwaliteit  is samen met Novicare vastgesteld en 
uitgevoerd. 

Zie jaarplan.  
Behandelteam geeft bijdrage aan domeingroepen 
Nieuwe wetgeving en  beleid WZD implementeren 
Onderwerpen zijn inzet GVP deskundigheid ten aanzien van 
probleemgedrag 
Verder doorontwikkeling complexe verpleeghuiszorg PG en 
Somatiek 

Mieke Q4 

5.7 Meerjarenbeleidsplan Er is een meerjarenbeleidsplan met de koers van Zorggroep 
Ena voor de periode 2021-2023 

A.d.h.v. SWOT analyse of vergelijkbaar instrument wordt de 
koers voor de komende periode uitgezet op hoofdlijnen. 

Arjan Q4 

  



Nr. Aandachtsgebied 
Kwaliteitskader 

Resultaat Acties/Hoe Door 
wie 

Tijdpad 
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5.8 Duurzaamheid Alle 3 zorglocaties hebben minimaal bronzen label Green 
Deal voor de Zorg 

Opstellen en vaststellen meerjaren-milieuplan. 
Laten uitvoeren externe audit Green Deal NA en RZ 
Inventariseren en voorbereiden maatrelen om te komen tot 
zilveren label, o.a. door aanpassen inkoopbeleid 
Afstemmen maatregelen verbeteren energiegebruik met 
Woningstichting Barnevel en Woonstede 

Els 
Els 
Els 
 
Els 

Q1 
Q3 
Q3 
 
Q2 

 
  



Nr. Aandachtsgebied 
Kwaliteitskader 

Resultaat Acties/Hoe Door 
wie 

Tijdpad 

 
  

 Kwaliteitsjaarplan 2020: Duurzaam in balans   

16 

6. Personeel samenstelling  

6.1  Voldoen aan de bestaande 
wet- en regelgeving 

Protocollen, HR beleid zijn geactualiseerd en up to 
dateconform de nieuwe wetgeving van 2020 

HR past alle HR protocollen en HR beleidsstukken aan 
conform nieuwe wetgeving en nieuwe CAO VVT 

JdZ doorlo
pend 

6.2 Gezond Werken  Er is een palet van verzuiminterventies om 
vitaliteit en werkplezier van medewerkers te 
bevorderen.  
 
 
 
 
Er wordt veilig gewerkt in een veilige 
omgeving. 
 
 

 
 

 
 
Medewerkers nemen de regie in hun 
duurzame inzetbaarheid  
 
 
Alle medewerkers zijn op de hoogte 
van de praktijkrichtlijnen over fysieke 
belasting. 
 
 
 

  

Medewerkers staan sterk in hun werk en maken 
gebruik van preventiemedewerker, bedrijfsarts, 
arbeidsdeskundige, re-integratiecoach, 
bedrijfsmaatschappelijk werk, 
vertrouwenspersoon, loopbaanadviseurs of 
andere deskundigen. 
 
Medewerkers werken in een veilige omgeving en 
weten gebruik te maken van de 
preventiemedewerker, daar waar nodig. 
De RI&E is actueel en de daaruit vloeiende taken 
worden adequaat door de preventiemedewerker 
op gepakt.  
 

 
Er is personeelsbeleid gericht op duurzame 
inzetbaarheid. 

 

 
e-learning fysieke belasting wordt een 
onderdeel in de Ena-academie. 
Preventiemedewerker geeft uitleg over 
fysieke belasting, daar waar nodig is. 
 

 

JdZ 
 
 
 
 
 
 
 
JdZ 
 
 
 
 
 
 
 
JdZ 
 
 
 
 
 
AB 
 
 
 
 
 

Doorlo
pend 
 
 
 
 
 
 
Doorlo
pend 
 
 
 
 
 
 
Q4 
 



Nr. Aandachtsgebied 
Kwaliteitskader 

Resultaat Acties/Hoe Door 
wie 

Tijdpad 

 
  

 Kwaliteitsjaarplan 2020: Duurzaam in balans   

17 

6.3 Stimuleren zelfregulering 
werkdruk 

De teams zijn in staat wisselingen in de werkdruk zelf op te 
pakken. 
 

Onderdeel van project Zelforganisatie is zelf roosteren dat 
wordt doorgezet in 2020 

MvB  

6.4 Vakkundige en flexibele 
bezetting 
 

Door inzet van het Flexteam en de flexibele schil per team 
is vakkundige en flexibele bezetting gegarandeerd 

Het Flexteam is op volle sterkte en wordt in gezet daar waar 
nodig.  

MvB  

6.5 Garanderen continuïteit van 
zorg 
 

Nieuwe medewerkers worden actief en adequaat 
geworven. Inzet uitzendkrachten is tot een minimum 
beperkt. 

Een recruiter is voor 16 uur per week aangesteld. Teams 
zijn zelf actief betrokken bij het werven van nieuwe 
collega’s. 

  

6.6 Oog hebben voor een 
doelmatige organisatie met 
optimale productiviteit.  
 

Inzet zorgverlening is in balans met de aanwezigheid van 
zorgverleners 
 
Medewerkers hebben inzicht wat zij nodig hebben om aan 
te sluiten bij de veranderende doelmatige organisatie, 
waardoor zij optimaal en duurzaam inzetbaar zijn. 
 
Teams hebben inzicht wat zij nodig hebben  om aan te 
sluiten bij de veranderende doelmatige organisatie. 
 
De juiste persoon op de juiste plaats in de organisatie en de 
zelforganiserende zorgteams hebben het juiste 
kwantitatieve-  en kwalitatieve personeelsbestand  
 
 
 
Vanuit het project duurzaam verbeteren leveren alle 
ondersteuneden diensten (op locatie en vanuit BHS) 
optimale dienstverlening aan de zorgteams 
 
 

Er wordt geen PNIL ingezet en er wordt optimaal gebruik 
gemaakt van ons Flexteam. 
 
Medewerkers hebben d.m.v. een zelfscan inzicht gekregen 
in hun eigen mogelijkheden en weten aan te sluiten bij de 
doelmatige organisatie en optimale productiviteit.. 
 
Het instrument OnsTeamPortaal wordt door alle teams 
gebruikt.  
 
Strategische personeelsplanning is als instrument in gezet 
om de juiste persoon op de juiste plaats te krijgen, om te 
sturen op de gewenste mate van flexibiliteit en mobiliteit 
en om het juiste kwantitatieve-  en kwalitatieve 
personeelsbestand in de zorgteams te hebben. 
 
Uitvoer actieplan project duurzaam verbeteren 

Mieke 
 
 
JdZ 
 
 
 
 
MvB 
 
JdZ 
 
 
 
 
Els en 
Lambertus 

Q4 
 
 
Doorlo
pend 
 
 
 
 
 
Q3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Q4 
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6.7 Voldoende tijd en ruimte 
voor alle zorgverleners om te 
leren en te ontwikkelen via 
feedback, intervisie, reflectie 
en scholing. 
 

Er is een visie op leren en ontwikkelen 
 
 
 
 
Leren en ontwikkelen is gekoppeld aan de huidige en 
toekomstige personele behoefte 
 
Het leerklimaat is bevordert. Reflectie en feedback zijn hier 
vanzelfsprekend onderdeel van 
 
Medewerkers voeren regie over hun eigen leerproces 
 
 
 
Afdeling ‘opleidingen’ voert regie over het faciliteren van 
collectieve leerprogramma’s.  
 
 
Er is duidelijkheid over de positionering van de afdeling 
‘opleidingen’. 
  

Er is een stappenplan opgesteld waarin nader is uit gewerkt 
wat er moet gebeuren om de visie in de praktijk te brengen. 
De randvoorwaarden voor het implementeren van de visie 
zijn duidelijk en volstaan.  
 
Formatieplan is vertaald naar leer- en ontwikkelbehoefte 
 
 
Reflectie en feedback zijn opgenomen in de PDCA-cyclus 
van leer- en ontwikkelprogramma’s.  
 
Kaders over eigen regie voeren zijn beschreven, zoals wat 
wordt van de medewerker/leidinggevende verwacht. Er is 
een stappenplan voor de invoering van ‘eigen regie’ voeren. 
 
Kaders over regie voeren door de afdeling ‘opleidingen’ zijn 
beschreven. Er is een stappenplan over de regie voeren en 
faciliteren van het leerproces. 
 
Het stappenplan voor het samenvoegen van HR en 
opleidingen wordt conform plan uitgevoerd. 

JdZ 
 
 
 
 
JdZ 
 
 
JdZ 
 
 
JdZ 
 
 
 
JdZ 
 
 
 
JdZ 

Q2 
 
 
 
 
Q2 
 
 
Q2 
 
 
Q2 
 
 
 
Q3 
 
 
 
Q4 

6.8  Boeien en binden personeel ZE doet actief mee met de imagocampagnes in de 
ouderenzorg, zowel met de landelijke als met de regionale 
(Gelderland) campagnes 
 
 
 
Er is aandacht voor nieuwe medewerkers en er is 
onderzoek en analyse naar in- en uitstroom van 
medewerkers.  
 
 
 
 

Communicatiemedewerker plaatst met grote regelmaat 
pers- en online berichten over activiteiten, ontwikkelingen, 
arbeidsmarkt, vacatures etc.  Medewerkers zijn trots op 
hun werk in de ouderenzorg en bij Zorggroep Ena. 
 
 
Nieuwe medewerkers worden bij in dienst begeleidt zodat 
zij zich snel thuis voelen in de organisatie. Er wordt gebruik 
gemaakt van beschikbare (belonings-)instrumenten bij 
werven en aanblijven. Er wordt adequaat gestuurd op 
uitstroom analyses. 
 
 

Arjan 
 
 
 
 
 
JdZ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Doorlo
pend 
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In de MKSA-regeling is als doel duurzaamheid, duurzame 
projecten en verduurzaming. 
 
 
 
ZE heroverweegt haar arbeidsvoorwaardenpakket, binnen 
de fiscale mogelijkheden om zo een aantrekkelijke 
werkgever te zijn. 
 
Er is verdere digitalisering d.m.v. een nieuw 
personeelsinformatiesysteem Profit HRM inclusief Insight, 
Workflows via ESS/MSS. Medewerkers en gebruikers zijn 
geschoold om dit systeem effectief te gebruiken 
 
 
De uitkomsten van het medewerkers 
tevredenheidsonderzoek 2019 zullen zodra deze in het 
voorjaar beschikbaar komen, worden meegenomen in de 
jaarplannen van 2020. 
 
Functioneringsgesprekken zijn afgestemd op en sluiten aan 
bij zelforganisatie 
 
 

Medewerkers kunnen via de MKSA regeling gebruik maken 
van belastingvoordeel bij aanschaf van bv OV abonnement. 
 
 
 
Arbeidsvoorwaarden herzien en aanpassen daar waar 
mogelijk is binnen de fiscale wetgeving. 
 
 
Medewerkers zijn geschoold en kunnen declaraties, VOG, 
MIM-meldingen, bijzonder verlof aanvragen etc. digitaal in 
dienen. Snellere verwerking en minder papierwerk. 
 
 
 
Teams geven in overleg aan wat ze nodig hebben om tot 
een hogere score te komen.  
 
 
 
Beleid functionerings- en beoordelingsgesprekken worden 
passend bij zelforganisatie. Ons Teamportaal kan daarbij 
een aansluitend instrument vormen. 

JdZ 
 
 
 
 
JdZ 
 
 
 
JdZ 
 
 
 
 
 
MvB/JdZ 
 
 
 
 
MvB/JdZ 
 

Q1 
 
 
 
 
Q2 
 
 
 
Q4 
 
 
 
 
 
Q2 
 
 
 
 
Q4 
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7. Gebruik van hulpbronnen 

7.1 De gebouwde omgeving (o.a. 
vastgoed, onderhoud, 
buitenruimtes, 
woonoppervlakte, 
bewegingsruimte per cliënt, 
privacy en faciliteiten voor 
terminale zorg);  
 

Locatie NA heeft dwaaldetectie 
Er is een atelier gerealiseerd in de centrale hal van NAR 
(waar in 2019 de bibliotheek gevestigd was). 

De dwaaldetectie is geïnstalleerd in de gehele locatie 
medewerkers, behandelteam en bewoners zijn hierin 
meegenomen. De veilige leefomgeving wordt hierdoor 
uitgebreid waardoor cliënten met behandeling ook zo lang 
mogelijk in hun eigen appartement kunnen blijven wonen. 

Mieke/ 
Els 

Q2 

7.2 Technologische hulpbronnen 
zoals ICT en gebruik van 
Domotica, wearables, 
telemonitoring en eHealth;  
  
 

Nieuw ECD ONS en AFAS applicaties zijn ingericht en 
geïmplementeerd 

Zie plan van aanpak Creq. Mieke/ 
Lambert
us 

Q3 

7.3 Materialen en hulpmiddelen 
(o.a. beschikbaarheid, 
actualiteit, vindbaarheid en 
onderhoud); 
 

- Magazijnen met hulpmiddelen zijn per locatie ingericht en 
er zijn Ena-brede afspraken over welke producten in de 
zorg worden gebruikt. 
- Van hulpmiddelen is inzichtelijk waar ze opgeborgen zijn 
of waar ze in gebruik zijn. 
 

 

 
Op basis van productie komen tot efficiëntere 
inkoopafspraken met hieraan gerelateerde indicatoren 

 

Er is een domeingroep Zorgvoorzieningen operationeel die 
zich richt op: 
Verbruiksartikelen 
Gebruiksartikelen 
Innovatie 
Hun taakomschrijving is vastgesteld en uitgevoerd. 
 
 
 
 
 
Zie projectplan Ena in Balans 4.11 

Els/ 
Mieke 

Q2 

7.4 Facilitaire zaken (o.a. keuken, 
beveiliging, tuin, winkel, 
restaurant, receptie); 
 
 

NAR en RZ voldoen aan de eisen die passen bij de Green 
Deal (keurmerk Brons). 

Uitvoeren nulmeting bij NAR en RZ 
Bepalen verbeterpunten 
Implementeren verbeterpunten 
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7.5 Financiën en administratieve 
organisatie; 
 

Hierbij worden nog maatregelen en acties opgenomen uit 
de managementrapportage van AGZ Accountants zodra 
deze is ontvangen. 

   

7.6 De professionele relaties en 
samenwerkingsovereenkomst
en met andere 
zorginstellingen, zoals 
ziekenhuizen, 
specialistenmaatschappen, 
apotheken, GGZinstellingen 
en afdelingen klinische 
geriatrie 
 

Zorggroep Ena werkt optimaal samen met huisartsen van 
haar cliënten.  
 
 

Er zijn samenwerkingsafspraken gemaakt met de huisartsen 
rondom een goede communicatie en overdracht m.b.t. de 
zorg aan de bewoner. 

Mieke  

 
 

8. Gebruik informatie 

8.1 Verzamelen en delen van 
informatie primair voor 
samen leren en verbeteren 
van kwaliteit: 
 

60% van de cliëntpopulatie laat 1 keer per jaar een 
waardering achter op Zorgkaart Nederland. 

Clienttevredenheid: Inzetten van acties om beoordelingen 
actief op te halen: 
+ Met vaste frequentie mails naar mantelzorgers 
+ Inzet interviewteams 
+ Tijdens MDO waardering laten doen 
 

Mieke Q4 

8.2 Benutten en optimaliseren 
bestaande 
administratiesystemen 

Optimaal ontsluiten van informatie die is vastgelegd in het 
ECD. 

Zie projectplan Creq Lambert
us 

Q4 

8.3 Openbaarheid en 
transparantie 
 

Ena is open en transparant in het delen van informatie. Tijdig aanleveren van kwaliteitsindicatoren aan het 
Zorginstituut 
Plaatsen van jaarplan op de website 
Plaatsen van rapporten IGJ op de website 

Arjan doorlope
nd 
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9. Diversen 
9.1 Herinrichten afdeling 

thuiszorg 
De focus en uitdaging verschuift naar het 

bieden van complexere zorg binnen de 

thuiszorg onder het dak van de locatie.  

Zie projectplan Ena in Balans. Mieke Q1-Q4 
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6. Lijst met afkortingen: 
 
BPV   Beroepspraktijk vorming 
BT   Beleidsteam 
CCR    Centrale Cliëntenraad 
CIZ   Centrum Indicatiestelling Zorg 
CR   Cliëntenraad (van de locatie) 
CTO   Cliënt Tevredenheidonderzoek 
EAD   Economische Administratieve Dienst 
ECD   Elektronisch Cliëntendossier 
EMZ   Extramurale Zorg 
EVV   Eerst Verantwoordelijk Verzorgende 
HEAD   Hoofd Economische en Administratie Dienst 
HIDW   Het Huis In De Wei 
ICT   Informatie en Communicatie Technologie 
ISO   Internationale standaard voor kwaliteitssystemen 
LMS   Leer Management Systeem 
LOC   Landelijke Organisatie Cliëntenraden 
MARAP   Maandrapportage 
MDO   Multi Disciplinair Overleg 
MIC-cie.  Melding Incidenten Cliëntenzorg-Commissie 
MIKZO   Meetinstrument Kwaliteit van Zorg 
MTO   Medewerkers Tevredenheidonderzoek 
ODA   Overige Deskundigheid bevorderende Activiteiten 
OR   Ondernemingsraad 
PAR   Professionele Adviesraad 
PO&O   Personeel, Opleidingen & Organisatieontwikkeling 
PR   Public Relations  
Q1   1e kwartaal 
RvB   Raad van Bestuur 
RvT   Raad van Toezicht 
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SLA   Service Level Agreement (=dienstverleningsovereenkomst) 
SMO   Sociaal Medisch Overleg (in kader van ziekteverzuim) 
VV&T   Sector Verpleging, Verzorging & Thuiszorg 
VWS   Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport 
W&T   Project Waardigheid en Trots 
W&W   Wonen&Welzijn 
Wet BOPZ  Wet Bijzondere Opnemingen Psychiatrische Ziekenhuizen 
WKKGZ   Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg 
Wlz   Wet Langdurige zorg 
WMO   Wet Maatschappelijke Ondersteuning 
WZD   Wet Zorg en Dwang 
Z&B   Zorg&Behandeling 
ZEZO   Zorggroep Ena (werkt) Zelf Organiserend 
ZZP   Zorgzwaartepakket (1 t/m 10) 
 


