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1 Inleiding 
In 2019 is uitvoering gegeven aan het meerjarenbeleidsplan “Kompas 2017-2020 Samen midden in 
het leven” dat in 2016 is vastgesteld.  
Naast het beleidsplan is sinds 2017 ook het kwaliteitskader verpleeghuiszorg van kracht, wat ook van 
invloed is geweest op de ontwikkelingen binnen Zorggroep ENA. Het jaarplan van 2019 en daarmee 
ook het jaarverslag volgen de indeling van het Kwaliteitskader.  
 
Zelforganisatie, familieparticipatie, deskundigheidsbevordering, welzijn en betrekken van vrijwilligers 
zijn centrale thema’s in de organisatie die we in 2019 voortgezet hebben. Steeds meer zien we de 
resultaten van deze organisatieveranderingen terwijl we ons ook bewust zijn van de hobbels die er 
zijn in deze processen. De cliëntenraden en de Ondernemingsraad hebben actief meegedacht bij de 
ontwikkelingen en dat heeft een grote toegevoegde waarde. We zijn de cliëntenraden en de OR 
daarvoor zeer erkentelijk.  
De strategische keuze om 8 extra Eerstelijns Verblijfsplaatsen (ELV) te creëren in Nieuw Avondrust 
heeft geresulteerd in de opening van de ELV-afdeling die daarmee een totale capaciteit van 11 
plaatsen kreeg. 
 
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.  
Het jaarverslag is aanvullend aan de jaarverantwoording zorg 
zoals die aangeleverd wordt aan het CIBG.  
 
In ons meerjarenbeleidsplan is verwoord waar het in Zorggroep ENA om moet gaan en dat staat nog 
steeds overeind: tevreden cliënten waaraan we optimale zorg en maatschappelijke diensten leveren 
door tevreden, deskundige en gemotiveerde medewerkers. De cliënten zijn immers de spil waar alles 
om draait, en daar doen we het met z’n allen voor! 
 
 
In 2019 zijn de gevolgen van de krapper wordende arbeidsmarkt zichtbaar in alle onderdelen van 
organisatie. De inleen van uitzendkrachten heeft een enorme weerslag gehad op de 
personeelsuitgaven. De discontinuïteit van personeelsinzet heeft ook effect op de door de cliënt 
ervaren kwaliteit van zorg.   
Goede zorg en dienstverlening en tevreden cliënten kan Zorggroep ENA alleen bereiken door ieders 
inzet, aandacht en betrokkenheid. De samenwerking met de cliënten en mantelzorgers heeft in het 
verslagjaar veel aandacht gekregen met mooie resultaten in de teams.  
Ik wil daarom graag aan het begin van dit jaarverslag alle medewerkers, vrijwilligers, de Raad van 
Toezicht, de Ondernemingsraad en de Cliëntenraden bedanken.  
Onze cliënten en hun familie bedank ik voor het in ons gestelde vertrouwen. 
 
Arjan Kiers 
Raad van Bestuur  
 
  

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

2.1 Algemene identificatiegegevens 
Naam rechtspersoon Stichting Zorggroep ENA 

Typering Woon- en zorgcentra 

Adres Bouwheerstraat 55 

Postcode 3771 AL 

Plaats Barneveld 

Telefoonnummer 0342- 479500 

Identificatienummer(s) NZa 650-3132 

Kamer van Koophandel 08083453 

E-mailadres info@zorggroepENA.nl 

Internet www.zorggroepENA.nl 

Toegelaten Wlz functies Verblijf op grond van de Wlz, persoonlijke 
verzorging, verpleging, begeleiding en 
behandeling  

Zorgverzekeringswet –functies Wijkverpleging                                                   
Eerstelijnsverblijf  
Casemanagement Dementie 

WMO gemeente Barneveld en Scherpenzeel Dagbesteding, woonondersteuning 

Doelgroepen Cliënten met een aanvullende somatische 
zorgvraag en/of met een aanvullende 
psychogeriatrische zorgvraag met of zonder 
verblijf. 

Cliënten met een aanvullende zorgvraag accent 
psychiatrische problematiek met of zonder 
verblijf. 

Werkgebied Gemeenten Barneveld, Scherpenzeel en 
Renswoude (West- Veluwe Vallei) 

 

2.2 Structuur van Zorggroep ENA 
Stichting Zorggroep ENA beheert een drietal woon- zorgcentra: Ruimzicht in Barneveld, Het Huis in 
de Wei in Scherpenzeel en Nieuw Avondrust in Voorthuizen. Het bestuur is opgedragen aan een 
eenhoofdige Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht bestaat uit 5 leden.  
De Raad van Bestuur stuurt het Beleidsteam van de stichting aan dat bestaat uit de Manager Zorg & 
Behandeling, de Manager Wonen & Welzijn, het Hoofd Economische en Administratieve Dienst en de 
Personeelsadviseur.  
De Zorggroep ENA heeft een Ondernemingsraad die fungeert als medezeggenschapsorgaan voor alle 
locaties. Tweemaandelijks voert zij overleg met de Raad van Bestuur. Waar nodig vindt tussentijds 
overleg plaats. De Zorggroep ENA beschikt over een Centrale Cliëntenraad die regelmatig overleg 
pleegt met de Raad van Bestuur. Daarnaast heeft iedere locatie ook een Cliëntenraad die regelmatig 
overleg voeren met teamleiders eventueel aangevuld met de Manager Zorg&Behandeling en/of de 
Manager Wonen&Welzijn.  
 

mailto:info@zorggroepena.nl
http://www.zorggroepena.nl/
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2.3 Kerngegevens  
Zorggroep ENA levert aan geïndiceerde cliënten persoonlijke verzorging, verpleging, 
ondersteunende, activerende begeleiding en behandeling of een combinatie hiervan -al of niet met 
de functie verblijf. De Wlz zorg wordt geleverd in de Zorgkantoorregio Arnhem/Twente. 
Zorggroep ENA is actief aanpalende seniorenwoningen door levering van gemaksdiensten zoals 
maaltijdservice en alarmering. In het kader van welzijnsbevordering werkt Zorggroep ENA ook samen 
met welzijnsorganisaties. Het streven is wijkbewoners te betrekken bij de activiteiten in de huizen. 
Zorggroep ENA biedt daarnaast bij alle locaties thuiszorg (Ziektekostenverzekering) en dagbesteding 
(WMO).  

2.4 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.  
Onze kernwaarden zijn het DNA van Zorggroep ENA. Ze komen tot uiting in onze dagelijkse 
werkhouding: het gedrag dat we van dag tot dag laten zien: 

 Eigen regie voor onze bewoners en onze medewerkers 

 Aandacht en betrokkenheid 

 Eerlijk en betrouwbaar  

 Goede sfeer  

 Professioneel 
 
Bij Zorggroep ENA is iedereen ongeacht levensovertuiging of geaardheid welkom.  
 
‘Samen midden in het leven’ 
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. We richten ons 
uitdrukkelijk ook op het welzijn en woongenot van onze cliënten. Deze gezamenlijkheid verwoorden 
we in het motto: “Samen midden in het leven”. 
Ons motto heeft consequenties voor de wijze waarop we zorg en diensten verlenen. Uitgangspunt bij 
de zorg- en dienstverlening is de zorgvraag van de cliënten. We bieden hen een zo hoog mogelijke 
kwaliteit in zorg en diensten. 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. 
. 
Het bovenstaand is samen te vatten tot vier ambities  

 Optimale kwaliteit van leven voor onze cliënten 

 Inspirerend werkgeverschap  

 Gezonde organisatie  

 Partnerschap  
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2.5 Typering cliëntengroepen sterk aan verandering onderhevig:  
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) en worden indien nodig aangepast aan 
veranderende begeleiding behoeftes.  
Thuiswonende ouderen die zorg nodig hebben, kunnen een beroep doen op de thuiszorg 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 is nog een 
steeds kleiner worden groep bewoners met een indicatie ZZP 1-3 omdat deze indicaties niet meer 
worden afgegeven. De toename van ouderen met hogere indicaties zet zich door in alle locaties: 
 
 
De bewoners hebben een WLZ-indicatie variërend van ZZP 4, 5, 6, 7 en 8 in de leeftijd vanaf ca.  80 
jaar.  

 
 
 

In alle woonvormen wordt 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 een 
traditionele werkvorm naar zelforganisatie is nog in ontwikkeling en vindt 
plaats binnen het project “Zorggroep ENA werkt Zo!” dat in 2016 gestart 
is. De snelheid van deze ontwikkeling blijkt in de praktijk per team 
verschillend waarbij de stabiliteit in de bezetting van een team van groot 
belang is.   
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3 Wie werken er bij ENA  

3.1 Personeelssamenstelling 31-12-2019 

Aantal medewerkers           419,0 

Aantal fte             204,4 

Zorg              141,7 

Facilitaire                  30,4 

Algemeen Beheer                 12,3 

Overhead                      8,5 

Management                      4,6 

Leerlingen                      7,0 

Stagiaires (maken geen deel uit van aantal fte’s)  21         0,0 

Behandeldienst                3.0 

 
Doorstroomcijfers: 

 Medewerkers % 

In dienst 67 29% 

Uit dienst 50 22% 

Doorstroom naar hoger niveau 13 6% 

   
Iedere medewerker die uit dienst gaat, krijgt een exitgesprek en vult een exit formulier in. Uit deze 
gesprekken zijn vooralsnog geen aanleidingen gezien om wijzigingen in het personeelsbeleid aan te 
brengen.  
Naast medewerkers in dienst leveren ongeveer 500 vrijwilligers een bijdrage aan de kwaliteit van 
leven van onze cliënten. 
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4 Kwaliteit en veiligheid bij Zorggroep ENA 
Bij de uitwerking van het kwaliteitsverslag/maatschappelijk jaardocument wordt de tekst in het 
kwaliteitskader Verpleeghuiszorg 2017 die beschreven is in ons Kwaliteitsplan, niet meer herhaald 
maar beperkt de tekst zich tot de resultaten in het verslagjaar. Ook de cijfermatige informatie wordt 
beperkt weergegeven omdat deze reeds uitvoerig bij de indiening van de indicatoren naar het 
Zorginstituut is beschreven. Ook worden veel kwantitatieve gegevens reeds verwoord in de 
jaarverslaglegging die bij het NZa gedeponeerd zijn. 
In bijlage 3 is met een overzichtsposter gevisualiseerd welke ontwikkelingen gaande zijn waarbij 
steeds onderstaande driehoek van relaties centraal staat: 
 

Cliënt + netwerk 
 
 
 
 
 
 

Medewerkers/  Organisatie 
                                                                 Vrijwilligers 
 
Deze driehoek visualiseert dat bij alle ontwikkelingen en activiteiten en iedere keuze dan wel 
beslissing gekeken moet worden naar de implicaties voor de cliënt met zijn netwerk, de 
medewerkers inclusief de vrijwilligers en als derde de organisatie als geheel. Deze drie betrokkenen 
zijn niet los van elkaar te bezien. 
 

4.1 Persoonsgerichte zorg en ondersteuning 
Kwaliteitsbevordering medewerkers 
Voor goede cliëntenzorg is het noodzakelijk gekwalificeerde medewerkers in te zetten. Er is daarom 
veel energie gestoken in het verder bekwamen van onze medewerkers. Het aantal verzorgenden dat 
een scholing heeft gekregen tot verpleegkundigen is daarvan een goed voorbeeld. 
Belangrijk is daarbij dat medewerkers op verschillende manieren uitgenodigd worden om een 
professionele bijdrage aan de ontwikkeling van de zorg- en dienstverlening. Zo worden zij betrokken 
bij de verschillende domeingroepen zoals onder andere ‘Hygiëne en infectiepreventie’, 
‘Valpreventie’, ‘Medicatieveiligheid’ die op thema adviezen kunnen geven aan het Beleidsteam (zie 
ook 4.3).  
Het traject van zelforganisatie dat drie jaar geleden is ingezet is hier ook ondersteunend aan. Immers 
de professionele medewerkers op alle niveaus worden uitgenodigd om samen met de cliënten en het 
cliëntsysteem, inhoud te geven aan het werk rond de cliënt. In 2019 zijn op alle locaties facilitaire 
medewerkers als woonondersteuner deel geworden van de teams. Door projecten als Ons 
Teamportaal wordt nadrukkelijk gekeken naar de verschillende taken en werkzaamheden binnen een 
team en komt het vaak tot een herverdeling van taken en werkzaamheden.  
In Ruimzicht is het volledig doorlopen van de stappen het Ons Teamportaal voor het eerst afgerond 
door diverse teams. In de overige locaties is een start gemaakt of besloten dit in 2020 op te pakken.  
 
Kwaliteit zorg 
De thema’s van het kwaliteitskader (compassie, uniek zijn, autonomie) sluiten goed aan bij het ECD 
en krijgen voldoende aandacht omdat de zorggroep nadrukkelijk uitgaat van de unieke mens in 
zijn/haar kwetsbare levensfase waarbij het welzijn centraal staat.  Het thema ‘zorgdoelen’ is 
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voldoende geborgd, al blijft dit wel een aandachtspunt. Uit de pilot ‘Scan kwaliteitskader 
Verpleeghuiszorg” door Vilans kwam dit nadrukkelijk naar voren. In 2019 is hier extra aandacht naar 
uitgegaan, daarbij ondersteund door Vilans.  
Uit genoemde scan kwam ook naar voren dat het borgen van de PDCA-cyclus een aandachtpunt 
blijft. In overleg met Vilans is besloten hier nadrukkelijker mee aan de slag te gaan in het project 
“Duurzaam Verbeteren” met gebruik van de methode van de Kwaliteit Verbetercyclus (KVC) Via deze 
zeer toegankelijke laagdrempelige methode kunnen dagelijks de vordering van veranderingen 
inzichtelijk gemaakt worden. De externe adviseur van Vilans leidt de introductie van deze methoden.  
Het ECD is een belangrijke bron van informatie over de veiligheid van de zorg. Door rapportages in 
het ECD is informatie op individueel maar ook op team- en locatieniveau te genereren.  
Echter, de gebruiksvriendelijkheid laat naar de mening van de gebruikers ernstig te wensen over.  
Daarnaast is er twijfel over de toekomstige ondersteuning door de leverancier. Dit zijn enkele 
redenen waarom besloten is te kiezen voor een ander ECD.  (Zie verder toelichting in hoofdstuk 7.)  
 
Nieuwe behandelaar 
Eind 2018 is besloten afscheid te nemen van Zorgorganisatie Norschoten als leverancier van de 
behandelfunctie. Norschoten heeft de behandeldienst en alle dossiers op rustige en professionele 
wijze overgedragen aan Novicare. Cliënten hebben allen meegewerkt en Novicare gemachtigd de 
dossiers over te dragen. Vanaf 1 oktober heeft Novicare haar werkzaamheden als behandeldienst 
van Zorggroep Ena gestart. De samenwerking met Novicare zal in 2020 verstevigd worden. 
De afhandeling van dit proces heeft wel een negatief effect op de algemene kosten van Zorggroep 
ENA gehad.  
 
Wet Zorg en Dwang 
Met de nieuwe Wet Zorg en Dwang die in 2020 effectief wordt, is veel aandacht uitgegaan naar het 
herijken van het beleid rond zorg en dwang. Diverse congressen en informatiebijeenkomsten zijn 
bezocht en samen met Novicare is het beleid rond maatregelen herschreven conform de Wet Z&D.  
Net als bij de BOPZ is het uitgangspunt van Zorggroep ENA om zo weinig mogelijk beperkende 
maatregelen in te zetten bij zorg en dienstverlening maar juist in te zetten op het vergroten van de 
bewegingsvrijheid van de cliënten. (Zie hoofdstuk Veiligheid 4.3). 
 

4.2 Wonen en Welzijn  
Meer huiskamers 
Het aantal ouderen met complexere zorgvraag neemt toe in al onze locaties. Daardoor is toezicht 
overdag steeds meer noodzakelijk. Huiskamers voor kleine groepen zijn dan een voorwaarde voor 
goede zorg. In HIDW en Ruimzicht is dit bouwkundig goed geborgd in het gebouw door de recente 
verbouwingen. In Nieuw Avondrust is dit minder het geval en moeten compromissen gevonden 
worden in het gebouw.  
In de visie van Zorggroep ENA willen we alleen in het uiterste geval over gaan tot verhuizen van 
bewoners. Daarom verblijven op de verschillende etages ook de doelgroepen somatiek en pg naast 
elkaar. De inrichting van de teams is hierop afgestemd maar dat vergt nog veel aandacht omdat het 
ook een andere manier van werken vraagt. 
Inmiddels zijn drie huiskamers gecreëerd op de etages van Nieuw Avondrust. Alle drie de huiskamers 
op de verdiepingen zijn boven elkaar geplaatst. Dit om de geluidshinder van de huiskamers op 
ondergelegen appartement op te lossen. 
 
Op HIDW is de Welzijnsruimte omgedoopt tot huiskamer voor een nieuwe somatische groep 
cliënten. Deze woongroep heet de Koepel. 
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Nieuw eerstelijnsverblijf 
Vanwege de grote vraag naar Eerstelijns verblijfplaatsen (ELV) is besloten om de kantoren in 2018 te 
verplaatsen naar een locatie aan de Bouwheerstraat in Barneveld. In april 2019 kwamen na de 
verbouwing 11 ELV-plaatsen in Nieuw Avondrust beschikbaar voor kortdurend verblijf. Zorggroep 
ENA is aangesloten bij de ketenverbanden rond Gelderse Vallei ziekenhuis (Foodvalley) en Meander 
ziekenhuis (Eemland)  
De bezetting van de ELV plaatsen laat zien dat deze voorzien in een grote behoefte.  
 
Opheffing identiteitscommissies 
Bij de fusie in 2002 zijn Identiteitscommissies ingesteld. Aangezien deze commissies in de praktijk 
niet meer functioneerden en er stevige medezeggenschap aanwezig is van cliënten conform de Wet 
Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ), is besloten in nauw overleg met de PKN-kerken 
van Voorthuizen deze op te heffen en ook de statuten aan te passen op dit punt.  
Zorggroep ENA biedt zorg en dienstverlening aan eenieder die daaraan behoefte heeft ongeacht 
geloofsovertuiging. De samenwerking met de kerken is altijd warm en hartelijk geweest en die wordt 
ook op dezelfde wijze gecontinueerd.  
 
Aandacht voor welzijn 
Met behulp van de in 2018 ontworpen en geïntroduceerde Welzijnskaarten worden de voorkeuren 
van dagbesteding bij de cliënten besproken en vastgelegd in het zorgleefplan. Aandacht voor het 
welzijn van de cliënten is terug te vinden in allerlei activiteiten die voor de bewoners worden 
georganiseerd op individueel of groepsniveau. Echter, de belangrijkste bijdrage aan het welzijn is 
gelegen in de onderlinge omgang van de cliënten en de bejegening door de medewerkers zoals we 
ook met de kernwaarde ‘Aandacht en betrokkenheid ‘nastreven. 
 
Mantelzorgersproject ‘Samen wonen’ geïntegreerd in dagelijks werk 
Met het project “Samen wonen” staat het betrekken van mantelzorgers en familieleden bij de zorg 
centraal. Met elkaar wordt gesproken over de activiteiten in de huiskamers en wat ieders bijdrage 
daaraan kan zijn. Iedere bijdrage van mantelzorgers en familieleden wordt toegejuicht en 
gestimuleerd. Met zekere regelmaat vinden er huiskamergesprekken plaats met de cliënten en 
mantelzorgers over het wel en wee van de afdeling. Inmiddels is dit project voldoende onderdeel van 
het dagelijks werk dat er geen sprake meer is van een project.  
 
Grote inzet vrijwilligers 
Naast mantelzorgers en familieleden prijzen we ons gelukkig met een grote schare van ongeveer 500 
trouwe vrijwilligers die op verschillende manieren bijdragen aan het welzijn en de prettige sfeer op 
de locaties. Het beleid rond vrijwilligerswerk is herschreven en ingevoerd.  
Als hulpmiddel voor een goede samenwerking tussen beroepskrachten en vrijwilligers maakt 
Zorggroep ENA gebruik van het WIFA-model. Dit model geeft de aspecten van de samenwerking 
tussen vrijwilligers en beroepskrachten weer: 
Waarderen: (meer) waardering en respect bereiken tussen vrijwilligers en beroepskrachten. 
Informeren: over zaken die met cliënten/netwerk te maken hebben, uitvoering van taken en 
organisatie. 
Faciliteren: van randvoorwaarden, relevante kennis en toerusting van vrijwilligers 
Afstemmen: tussen vrijwilligers en beroepskrachten over zaken die cliënten/netwerk betreffen en 
werkzaamheden. 
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 Een maal per twee jaar gaat Zorggroep ENA voortaan de tevredenheid van de samenwerking tussen 
beroepskrachten en vrijwilligers onderzoeken. 
Vrijwilligers verrichten allerlei werkzaamheden op diverse plekken in de zorgorganisatie. Om hun 
werk goed te kunnen doen en in verbinding te zijn en te blijven met het team, c.q. de organisatie, 
wordt iedere vrijwilliger gekoppeld aan een eerste contactpersoon.  
 
Pilot dagopvang 
In 2019 is in samenwerking met Welzijn Barneveld en met ondersteuning van de gemeente 
Barneveld een pilot gehouden in de Kruimelstaete in Garderen voor een laagdrempelige dagopvang 
voor ouderen aldaar. Ook in Kootwijkerbroek is een dergelijke pilot gestart. Bijzonder aan deze pilot 
is dat er geen indicatie nodig is om deel te nemen maar dat er wel subsidie verleend wordt vanuit de 
WMO.  
Aan het einde van dit jaar is deze pilot geëvalueerd en geconcludeerd is dat deze dagopvang 
waardevol is maar nog niet volledig uitontwikkeld. Wel is in goed overleg tussen de participanten 
besloten dat Zorggroep ENA zich uit deze dagopvang terugtrekt wat in februari 2020 zijn beslag heeft 
gekregen.  
 

4.3 Veiligheid  
Rapportages dashboard 
De indicatoren basisveiligheid zijn in het ECD zodanig opgenomen dat rapportages op diverse niveaus 
kunnen worden gegenereerd. Dit is een grote vooruitgang om het dashboard gericht op kwaliteit te 
kunnen vullen met relevante informatie die bruikbare sturingsinformatie oplevert.  
Zorggroep ENA zet de rapportages betreffende veiligheid in een overzichtelijk dashboard.  
Ieder kwartaal wordt het dashboard in een speciaal Kwaliteits-BT geagendeerd. Daar vloeien weer 
aanpassingen voor het dashboard uit voort en eventuele verbeteracties.  
 
Dwaaldetectie 
Om de bewegingsvrijheid van de cliënten te vergroten is het streven om op iedere locatie 
dwaaldetectie in te voeren. Dit vergt veel overleg en afstemming met medewerkers en leveranciers. 
Eind van het jaar is in Het Huis In De Wei hiermee gestart en voorbereidingen voor uitbreiding in 
Ruimzicht en Nieuw Avondrust moeten in 2020 leiden tot invoering op die locaties.  
In het najaar heeft inspectiebezoek plaatsgevonden i.v.m. uitbreidingsaanvraag BOPZ in HIDW i.v.m. 
de dwaaldetectie waarna de uitbreiding is toegewezen. 
 
Domeingroepen 
Om de veiligheid betreffende de in het kwaliteitskader genoemde thema’s voldoende aandacht te 
geven en te waarborgen zijn domeingroepen ingesteld die bestaan uit professionals met affiniteit 
voor dit onderwerp. 
De domeingroepen zijn: 

1. Medicatieveiligheid 
2. Valpreventie en Bewegen 
3. Probleemgedrag en WZD 
4. Veilig Incidenten Melden 
5. Welzijn en Informele Zorg 
6. ECD 
7. Hygiëne en infectiepreventie.   

De domeingroepen geven gevraagd en ongevraagd advies aan het beleidsteam. 
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4.4 Leren en werken aan kwaliteit  
Binnen het lerend netwerk met Norschoten en Neboplus zijn ervaringen opgedaan met het uitvoeren 
van audits bij elkaar. Hierbij worden ervaringen uitgewisseld over methodiek maar ook krijgen de 
auditors een kijkje in de keuken van de collega-instellingen. 
 
Het dashboard met kwaliteitsindicatoren heeft een prominente rol gekregen bij het sturen op 
kwaliteit van zorg zoals al meerdere keren is gemeld.  
De PRISMA Methodiek die in 2018 is geïmplementeerd wordt regelmatig ingezet bij incidenten. Het 
Prismateam analyseert incidenten in de bewonerszorg en doet zo nodig aanbevelingen voor het 
beleid. Belangrijkste doel is daarbij met elkaar te leren van incidenten/calamiteiten. Het Prismateam 
heeft verschillende casussen  behandeld die niet altijd geleid hebben tot melding bij de IGJ. Waar dit 
wel aan de orde was, bleek de zorgvuldigheid van de analyse voldoende voor de IGJ om de melding 
af te sluiten.  
 
Green deal 
Om duurzaamheid in alle facetten van de organisatie aandacht te geven en te verankeren, is 
Zorggroep ENA aangesloten bij het Milieu Platform Zorg (MPZ). Vanuit het MPZ en inzet van een 
stagiaire Facilitair management heeft Zorggroep ENA ondersteuning gekregen en werd in 2019 de 
Green Deal certificering brons behaald voor de locatie Huis in de Wei!  ! ENA heeft met dit certificaat 
een eerste belangrijke stap gezet in de vergroening van de huizen. Zorggroep ENA heeft een 
milieubeleid met een meerjarenplan opgesteld.  
Voor 2020 jaar is het streven om ook voor de andere twee locaties, Ruimzicht en Nieuw Avondrust, 
een bronzen certificaat te halen. Daarna is het doel de drie locaties te upgraden naar een zilveren 
certificering en zal de overheadlocatie ‘Bouwheerstraat’ ook gaan voor een bronzen certificering. 
 
Ons Teamportaal 
Het werken met ‘Ons Teamportaal’ is nu ook in verschillende teams geïmplementeerd na een 
succesvolle pilot met een ‘Kopgroep’. Met ‘Ons Teamportaal’ kunnen teams reflecteren op hun 
functioneren in het proces richting zelforganiserende teams. Deze teamreflectie ondersteunt de 
zorgteams daarbij effectief.  
Om ervaring op te doen is eerst gestart met een zogenaamde Kopgroep. Op basis van de ervaringen 
in deze groep wordt ‘Ons Teamportaal’ uitgerold in meerdere teams. De reacties van de eerste teams 
zijn positief en ‘Ons Teamportaal’ had voor de medewerkers een gunstig effect op de onderlinge 
samenwerking en communicatie.  
 
Leer Management Systeem 
Het Leer Management Systeem (LMS) is in 2018 van start gegaan met als doel het managen van het 
leer-/ontwikkelproces van de medewerker. De medewerker en de manager hebben door dit systeem 
inzicht in kennis, kunde en kwaliteit van de medewerker. Aan de hand van de rapportage ziet men in 
een oogopslag zijn of haar ontwikkeling. Tevens kan de medewerker in LMS terecht om zich aan te 
melden voor trainingen, het doen van praktijktoetsen. Daarnaast is LMS een leerlingvolgsysteem. 
Het grootste gedeelte van LMS is gevuld voor zorgmedewerkers. Het streven is dat er aanbod is voor 
iedere individuele medewerker. 
 
Meer kwaliteit bevorderende maatregelen 
Om niet afhankelijk te zijn van oefenruimtes elders is een oefenruimte ingericht in Ruimzicht.  
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Dit kwam beschikbaar na de verhuizing van de dagbesteding naar het levendige dorpsplein. 
Daarnaast zijn de praktijkbegeleiders uiteraard veel te vinden op de werkvloer bij het begeleiden van 
leerlingen.  
Om aan de professionele standaarden voor de zorg aan zorgvragen met complexe problematiek te 
kunnen voldoen, is fors ingezet op het zelf verhogen van het deskundigheidsniveau van de 
medewerkers. Er is een visie op opleiden en leren in de praktijk vastgesteld en het 
implementatieplan ligt gereed om uitgevoerd te worden in 2020.  
 
Project Duurzaam verbeteren 
Het Project “Duurzaam verbeteren” naar aanleiding van de scan Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg 
die wij gehad hebben van ‘Waardigheid en trots op locatie’ heeft als doel om de verbeterpunten die 
medewerkers zelf constateren op hun werkplek of die naar voren komen via audits, zelf op te pakken 
via de methode Kwaliteit Verbeter Cyclus (KVC). De externe ondersteuning vanuit Vilans tot juli 2020 
is mogelijk door een subsidie van het Ministerie van VWS. 
In dat kader is in de tweede helft van 2019 gestart met het deelproject Ondersteunende Diensten. 
Hierbij gaat het er in essentie over hoe deze diensten (zowel stafafdelingen als facilitaire diensten) in 
houding, gedrag, werkwijzen, taken, rollen, processen, procedures en dergelijke, beter kunnen 
aansluiten bij de teams in het primaire proces. 
 

5 Leiderschap, Governance en management 
De visie, kernwaarden en doelstellingen van Zorggroep ENA vormen het uitgangspunt voor het 
meerjarenbeleidsplan 2017-2020 wat weer de basis vormt voor de kaderbrieven per jaar. 
De missie van Zorggroep ENA om kwetsbare ouderen in ons verzorgingsgebied te ondersteunen bij 
wonen, welzijn en zorg wordt vormgegeven vanuit de kernwaarden:  

 Eigen regie van cliënt en van de medewerker 

 Aandacht/betrokkenheid 

 Professionaliteit 

 Goede sfeer 

 Eerlijk en betrouwbaar 
 
Beleidsteam 
Om vanuit de missie en visie beleid te ontwikkelen en uit te voeren, te bewaken en te evalueren, 
houdt het beleidsteam tweewekelijks een vergadering onder voorzitterschap van de bestuurder.  
Het beleidsteam bestaat naast de bestuurder die voorzitter is, uit de managers Zorg&Behandeling, 
Wonen&Welzijn, de Personeelsadviseur en het Hoofd Administratieve en Economische Dienst. 
Om het samenwerken binnen het Beleidsteam te versterken zijn diverse werkleersessies gehouden 
onder leiding van een externe coach van Vilans over uiteenlopende, actuele samenwerkingsthema’s. 
Deze intervisiesessies zijn vanuit 2018 in 2019 voortgezet en hebben een wezenlijke bijdrage 
geleverd aan de samenwerking en het optreden van het beleidsteam als collectief.  
 
Lunchbijeenkomsten 
Om de communicatie met de medewerkers te bevorderen worden maandelijks lunchbijeenkomsten 
gehouden op locatie waar leden van het beleidsteam in gesprek gaan over alle zaken die 
medewerkers bezig houden. In deze vaak openhartige gesprekken komen veelal praktische zaken aan 
de orde die nadere toelichting nodig maken of aanzetten tot verbeteringen. Daarnaast heeft de 
bestuurder maandelijks meegewerkt in een onderdeel van de organisaties.  
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Raad van Toezicht 
De Raad van Toezicht (RvT) hanteert voor haar functioneren de Zorgbrede Governancecode en 
evalueert jaarlijks hoe deze wordt toegepast. Ook komt daarbij het functioneren van de RvT en de 
samenwerking met de Raad van Bestuur (RvB) aan de orde.  Door omstandigheden waaronder de 
uitval van de bestuurder, heeft dit in het verslagjaar niet plaatsgevonden.  
De relatie tussen RvT en RvB wordt als professionele, positieve en constructieve samenwerking 
ervaren.  
De Raad van Toezicht heeft in het verslagjaar 5 keer vergaderd waarbij de exploitatieresultaten en de 
inhoudelijke gang van zaken binnen Zorggroep ENA aan de orde kwamen. Ook het kwaliteitsverslag 
per kwartaal maakt deel uit van de rapportages. Belangrijke thema’s waren het afbouwen van de 
behandelfunctie van Verpleeghuis Norschoten, de overdracht van de dossiers aan Novicare en de 
krapte op de arbeidsmarkt.  
De Raad van Toezicht participeert in een netwerk van Raden van Toezicht/Commissarissen en heeft 
dit jaar de netwerkbijeenkomst georganiseerd met als thema ‘Duurzaamheid’.  
 
De RvT heeft één wijziging ondergaan door het aflopen van de termijn van een van de leden. Het 
nieuwe Raad van toezicht lid is bindend voorgedragen door de Centrale Cliëntenraad.  
De verschillende leden van de RvT en de RvB hebben verschillende bijeenkomsten bijgewoond van 
de NVTZ t.b.v. deskundigheidsbevordering.  
In de zomer bleek dat de bestuurder om gezondheidsredenen enige tijd afstand van het werk moest 
nemen. In goed overleg met het beleidsteam is er niet voor gekozen om een interimmanager aan te 
stellen maar zijn de taken van de bestuurder onderling verdeeld. De Manager Zorg&Behandeling 
werd de gesprekspartner van de RvT. De afwezigheid van de bestuurder en zijn vervanging hebben 
tot extra werkdruk geleid bij het BT.  
 
Ondernemingsraad en Cliëntenraden 
Zowel de Ondernemingsraad (OR) als de Cliëntenraden (CR) op locatie en de Centrale Cliëntenraden 
(CCR) worden in een vroeg stadium betrokken bij de totstandkoming van het beleid. 
Tweemaandelijks heeft de bestuurder overleg met de OR en CCR terwijl de lokale cliëntenraden 
veelal de teamleiders als gesprekspartners hebben over de gang van zaken op locatie. Het is een 
goede gewoonte dat jaarlijks een van de leden van de RvT een reguliere vergadering van de OR en 
CCR meemaakt. Deze bijeenkomsten worden van beide kanten zeer gewaardeerd.  
De Raad van Bestuur heeft in de reguliere overlegvergaderingen van de OR diverse advies-en 
instemmingsverzoeken ingediend. De communicatie met de OR verloopt over het algemeen zeer 
plezierig met respect voor ieders rol in de organisatie. Een punt van aandacht is wel de bezetting van 
de OR die niet altijd volledig is met evenredige vertegenwoordiging van iedere locatie. 
Met de CCR heeft de Raad van Bestuur regelmatig overleg gehad. De samenwerking met respect voor 
ieders rol, verloopt ook met dit medezeggenschapsorgaan zeer plezierig.  Aangezien de 
zittingstermijn van de voorzitter verlopen, is de CCR op zoek gegaan naar een nieuwe voorzitter. 
Deze heeft in 2019 zijn werkzaamheden gestart. 
Daar er veranderingen voorbereid worden in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen zal 
de medezeggenschapsovereenkomst herzien moeten worden. Een werkgroep zal samen met de 
bestuurder hiertoe het voortouw gaan nemen zodra er via de LOC-modelovereenkomst beschikbaar 
komt in voorjaar 2020.  
 
Het Kwaliteitsverslag 2019 is voorgelegd aan en besproken met de Cliëntenraad, Ondernemingsraad 
en de Raad van Toezicht. Ter informatie is het verslag ook aangeboden aan de participanten van het 
Lerend Netwerk.   
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6 Personeelssamenstelling 
Zorggroep ENA ziet de medewerkers als de belangrijkste groep om de kwaliteit van de zorg en 
dienstverlening aan de cliënten vorm en inhoud te geven. De medewerkers kenmerken zich door een 
grote loyaliteit naar de cliënten en naar elkaar als team.  
Om hun capaciteiten en professionaliteit zo goed mogelijk in te zetten krijgen de medewerkers alle 
ruimte om hun werk en samenwerking ten behoeve van de cliënten zelf te organiseren. Dit proces 
van zelforganisatie is ruim drie jaar geleden ingezet en begint meer en meer haar vruchten af te 
werpen, alhoewel er nog wel stappen te maken zijn. Daarbij worden de teams ondersteund door 
coaches en via het project ‘Ons Teamportaal’. 
 
Gezien de steeds nijpender arbeidsmarkt neemt Zorggroep ENA deel aan het actieprogramma 
‘Waard om voor te werken’ door deel te nemen aan de imagocampagne voor de VVT-sector. 
Daarnaast probeert de organisatie ruimte te maken voor zij-instromers maar de belangstelling is 
hiervoor gering. Zorggroep ENA is initiatiefnemer en daardoor bestuurlijk kartrekker van het project 
’Instroom Statushouders in de zorg’. Een project voor gemeenten, zorginstellingen en 
onderwijsinstellingen om statushouders klaar te stomen voor de ouderenzorg met een functie op 
niveau 2 of 3. Het project wordt gefinancierd uit de Transitiemiddelen en is in 2019 van start gaan.  
 
Zorgen om personeelsbezetting 
De personele bezetting baart de organisatie meer en meer zorgen. Er was sprake van veel niet werk 
gerelateerde uitval en noodgedwongen moest vaak een beroep worden gedaan op uitzendbureaus 
wat om meerdere redenen niet wenselijk is. De inzet van uitzendkrachten zet grote druk op de 
exploitatie en continuïteit van de zorg en noodzaakt Zorggroep ENA tot het maken van keuzes om 
deze druk op de middelen terug te dringen. Deze maatregelen die in 2020 hun beslag krijgen zijn 
gebundeld in het project ‘ENA in balans’. Een van de vele maatregelen is een koerswijziging om 
afscheid te nemen van de thuiszorg, te beginnen met de cliënten buiten onze locaties.  
Door meer gebruik te maken van social media is het bereik van onze vacatures groter geworden en 
krijgen we nog steeds respons op onze vacatures, maar het is niet meer voldoende als het gaat om 
de vacatures voor hoger gekwalificeerd personeel (VIG en verpleegkundigen). 
De medewerkers worden daardoor geconfronteerd met een hogere werkdruk. 
 
Voor de personeelsbezetting zijn in het kader van het kwaliteitskader verpleeghuiszorg normen 
ontwikkeld die met name gelden voor afdelingen/cliënten die een indicatie hebben met een 
psychogeriatrische grondslag. In de volgende tabel is duidelijk dat Zorggroep ENA daaraan voldoet:  
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Norm voor cliënten met PG grondslag in indicatie Voldoet/ 
voldoet 

niet 

Tijdens de zorg en ondersteuning bij intensieve zorgmomenten (zoals opstaan, naar bed 
gaan, intake en rond het sterven) zijn er minimaal twee zorgverleners beschikbaar om deze 
taken te verrichten.  Dat zijn voor Zorggroep ENA de volgende tijden: 8.00 – 10.00 uur ’s 
morgens en 19.00 – 21.00 uur ‘s avonds 

√ 

Tijdens de dag en avond is er permanent iemand in de huiskamer of gemeenschappelijke 
ruimte om de aanwezige bewoners de benodigde aandacht en nabijheid te bieden en 
toezicht te houden. Wanneer een bewoner de ruimte moet verlaten is er iemand aanwezig 
om dit op te vangen. Dit kan ook een vrijwilliger of familielid zijn. 

√ 

In iedere dagdienst (ook in het weekend) is er per groep iemand aanwezig die de juiste 
kennis en competenties heeft om separaat van de zorgtaken aandacht te besteden aan 
zingeving/zinvolle daginvulling van cliënten. 

√ 

De zorgverleners die in direct contact zijn met de cliënten, kennen hun naam, zijn op de 
hoogte van hun achtergrond en persoonlijke wensen. Er is altijd iemand aanwezig die met 
zijn of haar kennis en vaardigheden aansluit bij de (zorg)vragen en (zorg)behoeften van de 
cliënten en bevoegd en bekwaam is voor de vereiste zorgtaken. 

√ 

Er is in iedere locatie voor cliënten met een indicatie verblijf met verpleging of behandeling, 
24/7 een BIG geregistreerde verpleegkundige binnen 30 minuten ter plaatse 

√ 

Er is in iedere locatie voor cliënten met een indicatie verblijf met verpleging of 
behandeling 24/7 een arts bereikbaar en oproepbaar. Deze arts reageert direct en is 
uiterlijk binnen 30 minuten ter plaatse. 

√ 

Er zijn 24/7 aanvullende voorzieningen beschikbaar voor (on)geplande zorg, vragen of 
toenemende complexiteit zoals: opschalen van personeel (inzetten mobiel team), inroepen 
specialist ouderengeneeskunde, overleg medisch specialist of gedragsdeskundige, tijdelijke 
overplaatsing cliënt naar andere afdeling in dezelfde zorgorganisatie, inschakelen Centrum 
voor Consultatie en Expertise (CCE), in gang zetten ‘meer zorg’. 

√ 

Er is voor iedere verzorgende voldoende tijd en ruimte om te leren en te ontwikkelen via 
feedback, intervisie, reflectie en scholing. De omvang en aard hiervan is vastgelegd in het 
kwaliteitsplan. CAO afspraken en eisen van de beroepsvereniging hierover worden 
nageleefd en de beoogde CAO gelden worden hiervoor ingezet. 

√ 

Er is voldoende tijd beschikbaar om als contactverzorgende deel te nemen aan 
multidisciplinair overleg. 

√ 

Methodisch werken en multidisciplinair werken vormen de basis van verpleeghuiszorg. Een 
deel van de deskundigheidsbevordering besteedt aan deze aspecten (multidisciplinaire) 
aandacht. 

√ 

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 
komen.  

√ 
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7  Gebruik van hulpbronnen  
De gebouwde omgeving:  
Zorggroep ENA beschikt over twee locaties in de gemeente Barneveld en één locatie in de gemeente 
Scherpenzeel. 
De locaties Ruimzicht (eigendom Zorggroep ENA) en Het Huis In De Wei (eigendom Woonstede) zijn 
onlangs verbouwd om huisvesting te bieden aan bewoners met een hoge ZZP (>ZZP4). In Nieuw 
Avondrust (eigendom Woningstichting Barneveld) zijn binnen de beperkte mogelijkheden van het 
gebouw aanpassingen gemaakt voor deze doelgroep door het omzetten van een appartement tot 
huiskamer. 
  

Technologische hulpbronnen:  
Toepassingen van domotica worden steeds uitgebreider en de aandacht binnen Zorggroep ENA ging 
daarbij met name uit naar het installeren van dwaaldetectie op de locaties, te beginnen in Het Huis In 
De Wei. Een ingrijpend proces dat veel haken en ogen heeft vanuit de techniek maar ook vraagt om 
een andere werk- en benaderingswijze van medewerkers.  
Daarnaast wordt waar nodig op basis van het in multidisciplinair verband opgestelde zorgleefplan 
gebruik gemaakt van sensoren en cameratoezicht. 
In het kader van de nieuwe Wet Zorg en Dwang wordt de inzet van domotica getoetst aan de 
veranderende wetgeving. In 2020 moet dat zijn volledige beslag krijgen.  
  

Wachtlijsten, vindbaarheid  
Op de website van zorggroep ENA ( https://www.zorggroepENA.nl/zorg/wachtlijststand/) staan de 
actuele wachtlijsten vermeld. De wachttijden variëren per huis en zijn afhankelijk van de voorkeur 
van de cliënten.  
Op de website wordt wachtlijstinformatie van algemene aard aangegeven, aangevuld met de actuele 
activiteiten en persberichten.  
 
Facilitaire zaken  
Facilitaire zaken zijn bij Zorggroep ENA ondergebracht bij de dienst Wonen en Welzijn. Daartoe 
behoren onderhoud, inkoop, receptie, vastgoed en huur, linnenverzorging, schoonmaak en voeding. 
Tot het takenpakket behoort ook de brandveiligheid en training BHV.  
Naast facilitaire onderdelen behoort ook welzijn en vrijwilligerswerk tot de kerntaken van deze 
dienst. Voor vrijwilligerswerk is in het verslagjaar een nieuw beleid geformuleerd.  
Zorggroep ENA heeft zich in het kader van duurzaamheid aangesloten bij het Milieuplatform zorg en 
heeft voor de locatie Het Huis In De Wei het bronzen certificaat gehaald.  
  
Financiën en administratieve organisatie  
Zorggroep ENA heeft de administratieve organisatie ingericht conform de wettelijke richtlijnen die 
jaarlijks door de accountant worden getoetst. 
Tot deze dienst behoren de financiële en salarisadministratie, Klantadvies en –bemiddeling en ICT.  
Met ondersteuning van SDB dat de salarisverwerking voor Zorggroep Ena uitvoert, is de 
Privacybescherming volgens AVG-wetgeving ingevoerd. Het beschrijven van de noodzakelijke 
processen en procedures en het treffen van de maatregelen met de communicatie daarover, is een 
tijdrovende onderneming gebleken.  
In het verslagjaar is geconstateerd dat de applicaties die in het verleden zijn aangeschaft 
onvoldoende op elkaar aansluiten of met elkaar kunnen communiceren. Hierdoor moeten gegevens 
meerdere  keren ingevoerd worden of is het gebruikersgemak dusdanig dat het niet uitnodigt tot 
gebruik. Reden om te inventariseren welke applicaties er zijn en welke problemen dit in de uitvoering 
geeft. De rapportage heeft geleid tot het besluit afscheid te nemen van het huidige ECD en van de 

https://www.zorggroepena.nl/zorg/wachtlijststand/
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backoffice pakketten. Na een zorgvuldige afweging met een gebruikersgroep die een 
dwarsdoorsnede van de organisatie vormde, is besloten tot de implementatie van ONS van NEDAP 
(ECD) en AFAS (Backoffice). De voorbereidingen en doorlooptijd van de implementatie lopen door in 
2020.  
 
Professionele relaties en samenwerkingsovereenkomsten met andere zorginstellingen  
Zorggroep ENA heeft in 2019 samenwerkingsrelaties onderhouden met:   

 Bestuurlijk overleg Zorg, Wonen en Welzijn Barneveld  

 Bureau Konfidi Vertrouwenspersonen 

 Businessclub zorg en welzijn Barneveld 

 De Meerwaarde 

 Externe Klachtencommissie Regio Arnhem 

 Gemeente Barneveld  

 Gemeente Scherpenzeel 

 GGZ Centraal  

 GHOR (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) Gelderland Midden 

 Ketenzorg Dementie  

 Medtzorg  

 Milieuplatform Zorg 

 Neboplus, wonen en zorg 

 Novicare 

 PKN-kerken gemeente Barneveld 

 Regionale huisartsen 

 Regionale Keten ELV Eemland 

 Regionale keten GRZ/ELV Gelderse Vallei 

 ROC A12 

 Seniorenraad Barneveld  

 Verpakapotheek 

 Vilans 

 Welzijn Barneveld  

 Welzijn Ouderen Scherpenzeel-Renswoude 

 Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn Gelderland 

 Woningstichting Barneveld (wonen met zorg)  

 Woonstede 

 Ziekenhuis Gelderse Vallei 

 Ziekenhuis Meander MC 

 Zorgkantoor Arnhem (Menzis)  

 Zorgorganisatie Norschoten  

 Zorgverzekeraars waaronder Menzis, Zilveren Kruis en Achmea 
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8 Gebruik van informatie 
In het najaar van 2018 is geparticipeerd in een pilot om te onderzoeken in hoeverre zorggroep ENA 
voldoet aan het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Uit ingevulde vragenlijsten en groepsgesprekken 
op locaties kwamen diverse aandachtpunten naar voren maar over het algemeen bleek de Zorggroep 
voldoende aan de eisen te voldoen.  
Een belangrijk regelmatig terugkerend onderwerp is het leren en verbeteren van kwaliteit. Dit bleek 
is nog te weinig geborgd in de organisatie. Dit is onder  andere zichtbaar in de wijze waarop 
opvolging wordt gegeven aan gemelde incidenten.  
Reden om dit in 2019 m.b.v. Vilans in het kader van Waardigheid en Trots Op Locatie (WOL) extra 
aandacht te geven. Een belangrijk thema daarbij is het invoeren van de methode om veranderingen 
in de uitvoering eenvoudig in te voeren en te bewaken. Met de invoering van de Kwaliteit Verbeter 
Cyclus is eind 2019 gestart en dit krijgt zijn vervolg in 2020. 
 
Verschillende informatiebronnen zoals kwartaalrapportages (kwalitatief/kwantitatief) en het 
dashboard, hebben een vaste plaats gekregen in de plannings-en controle cyclus. De verder gaande 
digitalisering van de informatieverzameling maakt dit makkelijk, al schuilt daarin wel het gevaar dat 
er meer vraag naar details ontstaat en daarmee steeds meer tijd gaat zitten in het verantwoorden 
van de vele aspecten van de organisatie aan diverse stakeholders. De administratieve druk is 
daardoor een terugkerend thema in de gesprekken in de teams. 
Ondanks inzet van diverse middelen blijft goed communiceren over de koers van Zorggroep ENA en 
de besluitvorming een belangrijke opdracht voor het management op alle niveaus. Juist in tijden van 
grote veranderingen in doelgroep, zorgzwaarte en daardoor veranderingen in de wijze van 
zorgverlening middels zelforganisatie, is goede communicatie essentieel en moeten we daar erg 
waakzaam op blijven. Om die reden is in het verslagjaar een communicatiemedewerker in dienst 
genomen om de interne en externe communicatie te versterken. De communicatiemedewerker geeft 
gericht aandacht aan de inhoud van de website, de nieuwsbrief ENA Nova, vacatures, etc..  
Ook social media krijgen nu meer aandacht zodat Zorggroep ENA meer op de voorgrond treedt.  
Goede communicatie vereist ook inspanning van de medewerkers om zich te informeren door kennis 
te nemen van de nieuwsbrieven of aan te schuiven bij de lunch- of theebijeenkomsten.  
Dit tweerichtingsverkeer zal aandachtpunt blijven bij alle veranderingen en uitdagingen van 
Zorggroep ENA.  

9 Tot slot 
Zorggroep ENA heeft in het verslagjaar veel stappen gemaakt om de kwaliteit van zorg te vergroten. 
Kwaliteit van zorg is in onze visie vooral gericht op kwaliteit van leven en het welzijn van onze 
cliënten. Door het thema welzijn en kwaliteit regelmatig op alle niveau binnen de Zorggroep ter 
sprake te brengen, leeft bij alle medewerkers het besef dat ieders bijdrage op de eigen plaats van 
betekenis is. Samen met de cliënten, mantelzorgers en vrijwilligers en professionals werken we daar 
iedere dag daar.   
Deze koers zullen we ook de komende jaren vasthouden met ieders inzet. 
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10 Bijlage 1. Contactgegevens Zorggroep ENA  
 
Stichting Zorggroep ENA  
Centraal post- en bezoekadres Bestuur en Administratie: 
Bouwheerstraat 55 
3771 AL Barneveld  
 
Tel: 0342 – 47 95 00 
KvK nummer: 08083453 
 

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 
 

 

  

tel:0342479500
tel:0342479500
mailto:info@zorggroepena.nl
tel:0342421172
mailto:info@zorggroepena.nl
tel:0332771844
mailto:info@zorggroepena.nl
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11 Bijlage 2. Afkortingen  
BHV   Bedrijfshulpverlening 
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 
ELV   Eerstelijns Verblijf 
EMZ   Extramurale Zorg 
EVV   Eerst Verantwoordelijk Verzorgende 
GHOR   Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) 
GRZ   Geriatrische Revalidatie Zorg 
HEAD   Hoofd Economische en Administratie Dienst 
HIDW   Het Huis In De Wei 
ICT   Informatie en Communicatie Technologie 
IGJ   Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd 
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 
NVTZ   Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg 
ODA   Overige Deskundigheid bevorderende Activiteiten 
OR   Ondernemingsraad 
PO&O   Personeel, Opleidingen & Organisatieontwikkeling 
PR   Public Relations  
Q1   1e kwartaal 
RvB   Raad van Bestuur 
RvT   Raad van Toezicht 
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   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 
WMCZ   Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen 
WMO   Wet Maatschappelijke Ondersteuning 
WOL   Waardigheid en trots Op Locatie 
WZD   Wet Zorg en Dwang (opvolger van WBOPZ) 
Z&B   Zorg&Behandeling 
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ZEZO   Zorggroep ENA (werkt) Zelf Organiserend 
ZZP   Zorgzwaartepakket (1 t/m 10) 
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12 Bijlage 3. Overzichtsposter “Samen midden in het leven” 

 


