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1. Inleiding 
 

Voor u ligt het Kwaliteitsverslag 2020 van Zorggroep ENA. Aan de hand van de voor 2020 

gestelde doelen geven wij aan welke resultaten zijn behaald. We hebben deze doelen en 

resultaten geordend aan de hand van de verschillende elementen van het Kwaliteitskader 

Verpleeghuiszorg. Het Kwaliteitskader brengt alle randvoorwaarden in beeld die nodig 

zijn om goede kwaliteit te kunnen leveren in een verpleeghuis. Het helpt ons als 

Zorggroep om systematisch te leren en te verbeteren en hiermee de kwaliteit op een 

hoger niveau te brengen en te houden. Bij het schrijven van dit kwaliteitsjaarverslag is 

aangesloten op het gebruikte format van het kwaliteitsjaarplan 2020.  

 

Het jaar 2020 heeft veel gevraagd van Zorggroep ENA. De komst van COVID-19 eiste 

een snel aanpassingsvermogen van de organisatie. We hebben veel geleerd over waar 

zaken goed of minder goed lopen en waar we graag anders willen werken. Een jaar 

waarin het welzijn en welbevinden van eenieder onder druk is komen te staan. Met als 

dieptepunt de sluiting van de verpleeghuizen. 2020 heeft ons allen een spiegel voor 

gehouden. Niet alles is maakbaar, planbaar of controleerbaar. De gezondheid van 

cliënten en medewerkers, de continuïteit van onze zorg en ondersteuning heeft in deze 

omstandigheden veel van onze aandacht gevraagd. We hebben daarom veel van de voor 

2020 gestelde doelen en gewenste effecten niet kunnen realiseren.  

 

Midden in dit jaar vond een bestuurlijke wissel plaats. Daarmee is een nieuw perspectief 

op de organisatie van Zorggroep ENA ontstaan. Samenwerken en samenspraak vormen 

hierin het uitgangspunt. Een samenloop van omstandigheden in de managementlaag 

heeft de concretisering van deze nieuwe zienswijze en als gevolg daarvan de 

aanpassingen in de structuur in een stroomversnelling gebracht. Het verlangen naar 

werken vanuit samenspraak, gebaseerd op vertrouwen en taken verdeeld op basis van 

vakmanschap, is groot. Hier wordt in 2021 op voort gebouwd. 

 

2020 was ook het jaar waarin ENA een grote inhaalslag maakte in de ICT omgeving en 

werkwijze. Er werd overgestapt naar een nieuw cliëntendossier, ONS van Nedap, en naar 

een nieuw ondersteunend pakket voor financiën en personeel, AFAS. Om het 

gebruiksgemak te vergroten zijn in 2020 de voorbereidingen in gang gezet van De 

nieuwe Digitale Werk Omgeving (DWO). Deze implementatie wordt vervolgd in Q1 en Q2 

2021. 

 

Ontwikkeldoelen naast het reguliere werk en de extra ongeplande werkzaamheden 

voortkomend uit de coronacrisis, het was bij elkaar veel. Soms ook meer dan gewenst en 

gezond is. Dat vraagt veel van onze veerkracht, als mens en als organisatie.  

Ieder heeft zich in zijn of haar rol met volledige toewijding ingezet om samen 2020 zo 

goed mogelijk af te sluiten. Ik wil daarvoor alle medewerkers, 

vrijwilligers, de Raad van Toezicht, de Ondernemingsraad en de 

Cliëntenraden bedanken. We stonden meer dan ooit tevoren 

'samen midden in het leven'. De cliënten en hun naasten bedank 

ik voor het in ons gestelde vertrouwen en gegeven waardering. 

 

 

Tamara de Kroon, 

bestuurder Zorggroep ENA 
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2. Profiel Zorgorganisatie 
 

2.1 Algemene identificatiegegevens 

 

Naam rechtspersoon Zorggroep ENA 

Adres Bouwheerstraat 55 

Postcode 3771 AL 

Plaats  Barneveld 

Telefoonnummer 0342- 479500 

Identificatienummer Kamer van 

Koophandel 

08083453 

Identificatienummer NZA 650-3132 

Emailadres info@zorggroepena.nl 

Internetpagina 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 en Scherpenzeel 

en omgeving (West- Veluwe Vallei) 

  

 

2.2 Omschrijving, zorgvisie en Kernwaarden 

 

Missie 

Zorggroep ENA biedt zorg, behandeling, begeleiding, dienstverlening en 

welzijnsactiviteiten, al dan 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 onder het centrale motto ‘samen midden in het 

leven’. 

 

Onze zorgvisie 

Centraal bij Zorggroep ENA staat de ouder wordende mens, die als volwaardig burger en 

als (participerend) lid van de samenleving ondersteuning nodig heeft bij zijn/haar vragen 

op het terrein van wonen, welzijn én zorg. 
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Zorggroep ENA heeft de ambitie om ouderen midden in het leven te laten staan. 

Daarmee bedoelen wij dat ouderen, ook wanneer zij aangewezen zijn op onze diensten of 

zorg, hun normale leven zoveel mogelijk voortzetten. Dit heeft consequenties voor de 

wijze waarop we zorg en diensten verlenen, namelijk voortdurend afgestemd op de 

mogelijkheden en hulpvraag van de cliënt.  

Dit vraagt van ons een werkhouding die is gericht op het ingaan op vragen en wensen 

passend bij de identiteit van de cliënt met waar mogelijk een appèl op de eigen 

mogelijkheden. 

 

Kernwaarden 

• Eigen regie: de cliënt bepaalt samen met zijn naasten hoe hij wil wonen, welke 

zorg hij wil ontvangen en hoe hij zijn leven wil indelen. 

• Aandacht en betrokkenheid: wij zijn betrokken bij het leven van de cliënt. Wij 

gaan met aandacht, respect en geduld om met hun wensen, mogelijkheden en 

beperkingen. 

• Eerlijk en betrouwbaar: wij maken heldere afspraken onder meer over de zorg 

die de cliënt nodig heeft en de manier waarop hij die wil ontvangen. Wij zijn 

duidelijk en eerlijk over (on)mogelijkheden. 

• Goede sfeer: door gastvrijheid voorop te stellen, heerst er in onze huizen een 

goede en ontspannen sfeer, die vriendelijk is. 

• Professioneel: onze medewerkers bieden deskundige zorg. Een veilige leef- en 

werkomgeving is belangrijk. 

 Als medewerkers gaan wij in ons gedrag uit van bovenstaande kernwaarden. 

 

2.3 Wat ons typeert  

 

Zorggroep ENA helpt mee om de kwaliteit van het leven van cliënten te behouden en 

draagt bij aan het toevoegen van zin aan de dagen. Bij Zorggroep ENA is iedereen 

welkom, ongeacht levensovertuiging. Bij Zorggroep ENA is gastvrijheid een 

vanzelfsprekendheid. Onze drie huizen zijn plekken voor ontmoetingen. In de 

ontmoetingsruimten is er altijd wel iets te doen. Winkeltjes, restaurants en leuke 

activiteiten zorgen voor levendigheid en gezelligheid. We richten ons op de wensen en 

behoeften van cliënten. 

Zorggroep ENA werkt, passend bij het motto ‘samen midden in het leven’, samen met 

een grote groep vrijwilligers. 

 

2.4 Voor wie we er zijn 

 

Zorggroep ENA richt zich op ouderen met complexe zorgvragen voortkomend uit 

somatische en/of psychogeriatrische ziektebeelden, al dan niet gecombineerd met een 

(tijdelijke)verblijf- of woonvraag.  

 

Deze ouderenzorg wordt vanuit de financieringsstromen WLZ, ZVW en WMO bekostigd. 

Vanuit de WLZ is dat verblijf met en zonder behandeling in de vorm van ZZP 2 t/m 9. In 

toenemende mate wordt deze zorg ook geboden met een bekostiging via een MPT of VPT, 

passend bij de keuze voor scheiden van wonen en zorg. Dit is mogelijk voor cliënten 

wonend in de aanleunwoningen direct verbonden met onze locaties.  
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Samenstelling WLZ-indicaties 
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3. Het kwaliteitskader bij Zorggroep ENA 
 

3.1 Persoonsgerichte zorg en ondersteuning 

 

Werkwijze Zorggroep ENA 

Elke cliënt heeft een persoonlijk contactverzorgende die hem of haar goed kent en nauw 

betrokken is bij de cliënt en zijn/haar naasten. Naast het persoonlijk contact tussen 

naasten en contactverzorgende wordt het contact en het plaats- en tijd onafhankelijk 

delen van informatie tussen de cliënt en naasten gefaciliteerd via het digitale 

Cliëntportaal: Caren. 

 

Zorggroep ENA streeft ernaar zo veel mogelijk te werken met vaste medewerkers per 

team waardoor er voor cliënten vertrouwde gezichten zijn en medewerkers het verhaal 

van de cliënten kennen. Aan het begin van een dienst wordt de (digitale) rapportage 

gelezen en een mondelinge overdracht gedaan. 

 

De thema’s uit het Kwaliteitskader (compassie, uniek-zijn, autonomie en de zorgdoelen) 

worden vertaald in het zorgleefplan (ZLP). Het ZLP vormt het fundament van de 

dagelijkse zorg, waarbij het ECD van Zorggroep ENA, ONS, digitale ondersteuning biedt.  

Ieder halfjaar en zo vaak als nodig wordt een Multidisciplinair overleg (MDO) gepland, 

waarvoor de cliënt en/of diens wettelijk vertegenwoordiger wordt uitgenodigd. Hier wordt 

het ZLP besproken met de cliënt, vertegenwoordiger, de contactverzorgende en de 

andere betrokken disciplines. Bij Zorg Thuis wordt de zorg zo vaak als nodig en minimaal 

éénmaal per jaar geëvalueerd. Eventuele bijstellingen en wijzigingen worden vastgelegd 

in het ZLP. 

 

Evaluatie aandachtspunten persoonsgerichte zorg en 

ondersteuning 2020 

 

 Doel Realisatie Effect 

 

Compassie en Uniek zijn 

 

1. Het instrument welzijn voorop 

is geïmplementeerd. 

Het instrument is 

geïntegreerd in de 

MIKZO intakelijst in het 

ECD. Coaches Welzijn 

hebben gecoacht op het 

voeren van het goede 

gesprek. 

De implementatie 

van werken met 

MIKZO wordt 

vervolgd in 2021.  

De wensen en 

waarden van 

cliënten kunnen 

beter in beeld 

gebracht worden en 

worden vastgelegd.  
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Autonomie 

 

2. Beleid palliatieve zorg is 

ontwikkeld en geïmplementeerd. 

 

Er is een start gemaakt.  

Koppelbedden en 

waakmanden zijn 

geïntroduceerd. 

De inzet van de 

koppelbedden en 

waakmanden bieden 

familie de 

mogelijkheid om in 

de laatste fase toch 

heel dichtbij te zijn.  

 

3. Zorgpad stervensfase is 

geïmplementeerd. 

Uitgesteld naar 2021.  

4. De zorg en ondersteuning 

rondom overlijden is 

geëvalueerd, geactualiseerd en 

geïmplementeerd. Aandacht 

voor vragen rondom het 

levenseinde zijn hiermee 

geborgd. 

 

Hier is een start 

meegemaakt. Wordt 

voortgezet in 2021. 

 

 

 

 

Zorgdoelen 

 

5. Medewerkers herkennen de 

kanteling naar een andere ZZP 

en handelen hier adequaat op, 

op basis van gewijzigde 

zorgbehoefte en daarbij 

aansluitende doelen 

Dit punt was als 

onderdeel opgenomen 

in projectplan ENA in 

Balans. In de teams is 

de kennis en kunde nog 

onvoldoende geborgd. 

Dit wordt in 2021 

verder uitgewerkt. 

 

Niet alle cliënten 

hebben op tijd een 

passende indicatie. 

Hiermee vloeien 

inkomsten weg en 

wordt mogelijk niet 

de juiste zorg 

geboden. 

 

6. De zorgplansystematiek wordt 

methodisch uitgevoerd waarbij 

de gehele PDCA-cyclus 

doorlopen wordt. 

 

Bij de implementatie 

van het nieuwe ECD 

was het de bedoeling 

dit als 

scholingsonderdeel mee 

te nemen. Dit is gezien 

de aandacht die Corona 

heeft gevraagd 

onvoldoende gelukt. 

Verbeterpunten zijn de 

risicosignalering en de 

uitvraag op welzijn. 

 

Aansluiten bij de 

wens van de cliënt 

kan nog verder 

verbeteren. 
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7. De werkwijze MDO sluit optimaal 

aan bij het werken vanuit de 

visie Welzijn Voorop. 

 

Het formulier MDO is 

aangepast en staat in 

concept in het nieuwe 

ECD. Er is nog niet mee 

gewerkt. Het was de 

bedoeling dit gelijk op 

te laten lopen met de 

invoering van het 

nieuwe ECD. Dit is nog 

niet gelukt, zie ook doel 

nr. 6. Krijgt vervolg in 

2021. 

 

Aansluiten bij de 

wens van de client 

kan en moet nog 

beter.  

 

8. Er is een uniform intakeproces 

vastgesteld en 

geïmplementeerd. 

Het was de bedoeling 

dit gelijk mee te nemen 

bij de implementatie 

van het ECD. Dit is nog 

onvoldoende gelukt. 

Het proces leidt nog 

onvoldoende tot een 

optimale 

afstemming van 

verwachtingen en is 

nog onvoldoende 

efficiënt ingeregeld. 

  

Koppelbed 
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3.2 Wonen en Welzijn 

 

Werkwijze Zorggroep ENA 

 

Zingeving 

In de laatste jaren heeft Zorggroep ENA het thema zingeving op verschillende wijzen 

extra aandacht gegeven. Denk hierbij aan de introductie van het levensboek, de 

belevingsboxen en het instrument Welzijn Voorop. Van oudsher is rondom dit thema ook 

altijd invulling gegeven door de dominees uit de verschillende kerkgenootschappen. In 

lijn met het welkom aan eenieder gaan we ook in gesprek met vertegenwoordigers vanuit 

andere religies en levensovertuigingen.  

 

Zinvolle dagbesteding 

Er is binnen het project Waardigheid & Trots – Zinvolle daginvulling de afgelopen vier 

jaar geïnvesteerd in een betere aansluiting van de invulling van de dag bij de behoefte 

en identiteit van de individuele cliënt. Het instrument Welzijn Voorop biedt hierin een 

houvast. Het helpt medewerker, cliënt en familie om naar boven te halen wat de 

werkelijke behoeften en verlangens zijn van een cliënt. Deze worden vastgelegd in het 

ZLP. Daarnaast is hier de structurele inzet van muziektherapie en beweegagogiek uit 

voortgekomen. De individuele aansluiting bij iedere cliënt is een continu aandachtspunt 

en zal in de teamontwikkeling in 2021 bijzondere aandacht krijgen. 

 

Schoon en verzorgd lichaam plus verzorgde kleding 

Bij de verhuizing naar Zorggroep ENA kunnen cliënten aangeven wat de behoeften en 

wensen zijn rondom de dagelijkse verzorging (ADL). In lijn met de uitgangspunten van 

passende zorg zullen we in het verwezenlijken van de persoonlijke wensen in 2021 

nadrukkelijker samenwerken met cliënt, familie en andere naasten. 

Cliënten en naasten kunnen aangeven of zij hun was zelf willen verzorgen of dat zij 

gebruik willen maken van de services van de wasserij. Deze afspraken worden 

vastgelegd in het ZLP. 

 

Familieparticipatie en inzet vrijwilligers 

De bijdrage van vrijwilligers is onmisbaar voor het welzijn van de cliënten in de 

dagelijkse aandacht en begeleiding. Bij Zorggroep ENA zijn circa 500 vrijwilligers actief. 

Zij worden ingezet bij tal van activiteiten. In 2020 is, mede door de gevolgen van 

COVID-19, zichtbaar geworden dat de groep van vrijwilligers en hun commitment 

verandert. Er komt meer inzet uit de jongere generaties en de ’nieuwe’ vrijwilliger kiest 

graag een eigen moment en eigen activiteit om aan bij te dragen. 

 

Naasten vormen een belangrijke factor in het leven van bewoners. Zij staan het dichtste 

bij en kennen hun naaste het beste. Zorggroep ENA stimuleert en ondersteunt naasten 

om zoveel mogelijk hun rol te blijven vervullen, ook als hun naasten bij Zorggroep ENA 

wonen. Zij worden als volwaardige samenwerkingspartner betrokken in de zorg voor de 

cliënt. 
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Wooncomfort 

Als een cliënt bij Zorggroep ENA komt wonen, richt hij/zij het appartement in naar eigen 

wens en met eigen spullen. De facilitaire dienst zorgt voor schoonmaak van de 

appartementen en algemene ruimtes. Er wordt iedere dag vers gekookt op de 

huiskamers of in de centrale keukens. Op alle locaties kan ook gebruik gemaakt worden 

van het restaurant. Zorggroep ENA vindt het belangrijk dat de cliënten een prettig 

wooncomfort ervaren, binnen en buiten, ongeacht seizoenomstandigheden en dat de 

inrichting van de (huis)kamers aansluit aan bij de beleving en leefstijl van de cliënten. 
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Evaluatie aandachtspunten wonen en welzijn 2020 

 

 

 Doel Realisatie Effect 
 

Zingeving 

 

9. Er is een beleid ontwikkeld en 

geïmplementeerd rondom 

zingeving. 

Binnen dit beleid is een 

werkwijze ontwikkeld en 

geïmplementeerd hoe om te 

gaan met levensvragen. 

 

Er is een start gemaakt 

om het beleid vorm te 

geven 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 

Wordt voortgezet in 

2021. 

 

Naar aanleiding van een 

0-meting is gekozen om 

de onderdelen:  

Zinrijk:  

Wordt er naar mij 
geluisterd? Word ik 
gehoord? Hoe is de 
bejegening?  
en  
Zinvol:  
Bezinning 
(identiteitscommissie, 
geestelijke zorg, enz.)  
als eerste verder uit te 
werken in 2021.  
 

 

Er is een werkgroep 

gevormd die in 

2021 deze 

onderwerpen verder 

uitwerken 

 

Zinvolle tijdsbesteding 

 

10. Bewoners ervaren een zinvolle 

daginvulling. 

Er is binnen de 

beperkingen die de 

coronacrisis met zich 

meebracht geprobeerd 

In december 2020 

waarderen 102 

cliënten/naasten de 

zinvolle daginvulling 

met een 7,3 
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hier zo goed mogelijk 

invulling aan te geven. 

Daarnaast heeft er een 

analyse plaatsgevonden 

waarom het zo lastig is 

de wensen en waarden 

goed boven tafel te 

krijgen. In 2021 krijgt dit 

vervolg. 

 

Vrijwilligers en familieparticipatie 

 

11. Medewerkers, vrijwilligers en 

netwerk werken optimaal 

samen aan een zo betekenisvol 

mogelijk leven van de cliënt. 

 

Door de maatregelen als 

gevolg van de 

coronacrisis konden 

vrijwilligers en naasten 

beperkt worden ingezet. 

In 2021 wordt dit doel 

voortgezet. Op de etages 

die net zijn voorzien van 

een huiskamer, is het 

plan de naasten te 

betrekken bij de invulling 

van de dag. De etages 

die al langer een 

huiskamer hebben, 

krijgen een evaluatie van 

het mantelzorgbeleid.  

  

HIDW heeft 

gebruikgemaakt van 

Teams en een sessie 

georganiseerd om het  

vrijwilligersbeleid uit te 

leggen. De inzet van 

maatjes voor vrijwilligers 

geeft meer duidelijkheid 

aan vrijwilligers over de 

verwachtingen. Dit krijgt 

vervolg in 2021. 

 

In 2021 wordt een 

tevredenheidsonderzoek 

onder vrijwilligers 

uitgevoerd. Opzet en 

vragenlijst zijn gereed.  

 

 

Door de 

coronacrisis heeft 

de samenwerking 

met naasten op 

andere wijze vorm 

gekregen (o.a. 

venstergesprekken, 

beeldbellen etc.).  

 

De cliënten/naasten 

(102) waardeerden 

het nakomen van 

afspraken met een 

7,8. 

 

 

 

 

Door corona zijn 

veel vrijwilligers 

tijdelijk gestopt.  
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Wooncomfort 

 

12. Er is in zomer en winter een 

prettig klimaat in al onze 

locaties. 

Op de Hof en Akker is 

airco gerealiseerd. Voor 

de 3e etage liep een 

onderzoek naar 

permanente airco 

voorziening samen met 

Woningstichting 

Barneveld. Dit wordt 

geïntegreerd in een 

bredere herformulering 

van het woonconcept 

voor Nieuw Avondrust 

(Fame). 

In december 2020 

waarderen 13 

cliënten en 33 

naasten de 

accommodatie NA 

met respectievelijk 

een 8,3 en 8,6. 

13. De inrichting van de 

huiskamers sluit aan bij de 

belevingswereld van de 

bewoners. 

 

De pilot van 1 huiskamer 

waarbij 

woonadvies/styling met 

ervaring in deze 

doelgroep wordt ingezet 

om adviezen te geven 

wordt doorgeschoven 

naar 2021. 

In december 2020 

waarderen 102 

cliënten/naasten de 

accommodatie met 

een 8,2. 

14. Bij Ruimzicht worden 

mogelijkheden om (beschut) 

buiten te verblijven en te 

recreëren vergroot. 

In samenwerking met 

gemeente, 

woningstichting 

Barneveld en organisatie 

Mijn Tuin, Jouw Tuin is bij 

Ruimzicht een ruime 

beschutte en afgesloten 

wandel/moestuin 

gerealiseerd. Door een 

verbouwing is het 

mogelijk om rechtstreeks 

vanuit Ruimzicht deze 

tuin te betreden. 

Het bedoelde effect 

is nog onvoldoende. 

Er is nog bijsturing 

nodig op het 

laagdrempelig 

toegankelijk maken 

en op de beleving 

van 'samen midden 

in het leven’.  
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3.3. Veiligheid 

 

Werkwijze Zorggroep ENA 

 

Aandacht voor veiligheid heeft Zorggroep ENA belegd in diverse domeingroepen en de 

kwaliteitscommissie. Zij zorgen voor aansturing en ondersteuning in scholing, preventie, 

hulpmiddelen, toetsing, evaluatie en verbeterplannen.  

Zo zijn daar de domeingroepen medicatieveiligheid, valpreventie, onbegrepen gedrag, 

welzijn, hygiëne en infectiepreventie, Veilig Incidenten Melden en Voorzieningen.  

Jaarlijks worden de zorginhoudelijke kwaliteitsindicatoren gemeten zodat zicht ontstaat 

op verbeterpunten en gericht kan worden geleerd en verbeterd. Via MIM- en MIC-

registratie worden incidenten en gevaarlijke situaties geregistreerd. De mogelijkheid voor 

cliënten en naasten om klachten en verbeterpunten in te dienen levert ook 

verbeterinformatie op. Deze komen maar weinig voor, we willen daarom proactief in 

gesprek blijven met cliënten en naasten om deze informatie in gesprek op te halen. Ook 

de waarderingen die opgehaald worden via Zorgkaart Nederland geven input voor 

verbetering. 

 

 

Evaluatie aandachtspunten Veiligheid 2020 

 

 

 Doel Realisatie Effect 

 

Medicatieveiligheid 

 

15. Medewerkers werken 

conform GDP zorg met 

behandeling. 

 

 

 

Het GDP is geïmplementeerd 

en geschoold. Audits 

medicatieveiligheid zijn 

uitgevoerd in alle 

organisatieonderdelen. 

Verbeterpunten zijn door 

teamleiders teruggekoppeld 

naar domeingroep 

Medicatieveiligheid. 

 

Het gewenste 

effect is nog 

onvoldoende. De 

opvolging van 

bevindingen in 

audits kan beter. 

De PDCA is niet 

afgerond. De 

verinnerlijkte 

kennis tijdens 

scholing is nog 

onvoldoende.  

 

 

16. Medicatie distributieprotocol 

extramurale zorg is 

ontwikkeld, vastgesteld en 

geïmplementeerd. 

 

 

 

Hier is een start mee 

gemaakt. Wordt verder 

vervolgd in 2021. 

 

De samenwerking 

in de keten 

rondom medicatie 

wordt verbeterd.  
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Decubitus 

 

17. Wondverpleegkundigen 

werken volgens vastgesteld 

taakfunctieprofiel. 

Er zijn 3 

wondverpleegkundigen 

opgeleid (op iedere locatie 

één). Door corona is de 

diplomering opgeschoven 

naar begin 2021. Wonden en 

decubituspreventie en 

behandeling is onderdeel van 

hun functie.  

 

De expertise 

wonden is op 

iedere locatie goed 

belegd. 

In Q3 2020 is 

sprake van 2,7% 

decubitus (N=37) 

18. Decubitus beleid is gemaakt 

en geïmplementeerd. 

Er is een decubitus-

preventie protocol. 

 

 

Er is een domeingroep 

huidletsel en incontinentie 

geformeerd met deze 3 

wondverpleegkundigen 

aangevuld met expertise van 

SOG en ergotherapeut. Zij 

werken in 2021 het beleid uit. 

Te kort actief om 

effect te meten.  

 

Onvrijwillige zorg 

 

19. Het beleid onvrijwillige zorg 

is ontwikkeld, vastgesteld en 

geïmplementeerd met als 

uitgangspunt de Wet Zorg 

en Dwang. 

 

 

 

 

 

 

Beleid WZD is opgesteld en 

op hoofdlijnen 

geïmplementeerd. De taak 

‘zorgverantwoordelijke’ is 

belegd bij niveau 4 en GVP-

ers. Zij zijn allen hiervoor 

opgeleid. 

Er is kennis gemaakt met de 

clientvertrouwens-persoon. 

Het ECD is aangepast zodat 

geregistreerd kan worden 

volgens kaders WZD. 

Er is voldaan aan 

de wetgeving. Er 

is een beginnend 

bewustzijn bij 

medewerkers hoe 

gehandeld moet 

worden vanuit de 

geest van de wet. 

20. De behandelcapaciteit in 

Nieuw Avondrust is 

uitgebreid. 

Om meer cliënten een veilige 

woonomgeving te kunnen 

bieden was het plan om in 

Nieuw Avondrust 

dwaaldetectie aan te 

brengen. Dit is nog niet 

uitgevoerd. De dwaaldetectie 

wordt in 2021 meegenomen 

in een bredere herformulering 

van het woonconcept in 

samenwerking met de 

Famegroep. Om veiligheid te 

De veiligheid is 

verhoogd 

waardoor de 

locatie geschikter 

is voor een 

bredere 

cliëntpopulatie. 
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borgen zijn er in 2020 wel 

kleine aanpassingen gedaan.  

 

Eten en Drinken 

 

21. Er is een Visie op eten en 

drinken ontwikkeld 

 

 

De ontwikkeling tot een 

projectvorm wordt in 2021 

verder opgepakt. 

 

In NA heeft een kok 1 dag 

per week medewerkers van 

de keuken begeleid in 

zelfstandig soep bereiden, 

efficiënt werken, een dag 

vers koken en het 

inkoopproces. 

 

In HIDW is een pilot in 

huiskamers met 

bestelprogramma ‘Aan tafel’ 

van Van Hoeckel zeer 

succesvol gebleken. Door 

corona zijn vanaf medio 

maart de centrale keukens 

voor de gehele locatie de 

warme maaltijden gaan 

verzorgen.  

 

 

Cliënten 

waarderen het 

eten en drinken in 

december 2020 

als volgt: 

RZ (N=9) 89% 

met een 8 of 

hoger. 

NA (N=13) 52% 

met een 8 of 

hoger. 

HIDW (N=19) 

78% met een 8 

of hoger. 

22. 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. 

Met de komst van het nieuwe 

ECD en MIKZO wordt hier 

aandacht aan besteedt. Het is 

echter nog niet voor alle 

cliënten structureel in beeld 

omdat de invoer van het 

nieuwe ECD samenviel met 

de uitbraken van corona in de 

locaties. Dit krijgt een vervolg 

in 2021. 

 

Het gewenste 

effect is nog niet 

behaald.  

 

Valpreventie 

 

23. Valpreventie wordt door 

medewerkers uitgevoerd 

conform de richtlijn. 

 

Er is een poster ontwikkeld 

waarin alle facetten om vallen 

te voorkomen opgenomen 

De posters geven 

in 1 oogopslag 

inzicht in het hele 

proces. 
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zijn. Deze zijn verspreid op 

de locaties. 

 

De opzet van een themaweek 

valpreventie wordt opgepakt 

in 2021. Hierin wordt de 

kennis over valpreventie op 

verschillende manieren onder 

de aandacht van 

medewerkers gebracht. 

Q4 2020 laat een 

toename van 

valincidenten zien. 

Het is lastig om 

een causaal 

verband te leggen 

tussen 

valincidenten en 

ingezette 

interventie of juist 

het ontbreken 

hiervan. 

 

24. Er is beweegbeleid 

ontwikkeld en 

geïmplementeerd. 

Er is 1 beweegagoog in 

opleiding. In 2021 wordt deze 

opleiding afgesloten. In haar 

werkzaamheden heeft zij 

meerdere acties in gang 

gezet.  

 

Het plan om beweegbeleid op 

te stellen op basis van de 

bouwstenen van de IGJ, en 

dit te integreren in het ECD 

en medewerkers te scholen 

op het integreren van 

bewegen in het leven van alle 

dag wordt opgepakt in 2021. 

 

De beleidsontwikkeling wordt 

in 2021 verder opgepakt. 

 

 

Er is meer 

aandacht voor 

bewegen. 

 

Meldcode Huiselijk Geweld 

 

25. De meldcode huiselijk 

geweld is aangepast aan de 

landelijke richtlijnen en 

geïmplementeerd. 

Het plan om de meldcode te 

herschrijven en te 

implementeren wordt 

opgepakt in 2021. Hierin 

staan o.a. de volgende acties: 

• Onder de aandacht 

brengen van 

medewerkers 

• Opgeleide 

aandachtfunctionaris-sen 

in hun rol zetten 

 

Geen effect 

merkbaar. 

Mogelijk gebrek 

aan herkenning 

van situaties van 

huislijk geweld. 
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MIC 

 

26. Er wordt optimaal geleerd 

van incidenten. 

Voor de mic-commissies op 

de locaties is een werkwijze 

ontwikkeld om incidenten te 

analyseren: 

• Op cliëntniveau 

(verwerken van een mic) 

• Op locatieniveau 

(trendanalyse)  

• Op organisatieniveau 

(kwaliteitscommissie) 

 

Mic-commissies 

krijgen meer grip 

op het 

analyseproces, 

waardoor 

verbeteringen 

effectiever ingezet 

kunnen worden en 

herhalingen 

voorkomen. De 

inzet van de 

interventie-

werkwijze is te 

kort om effect te 

kunnen meten.  

 

 

  

Beweegagoog (midden) in actie 
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3.4 Leren en werken aan kwaliteit 

 

Werkwijze Zorggroep ENA 

 

Kwaliteitsmanagementsysteem 

Zorggroep ENA is ISO gecertificeerd en ouderhoud deze certificering. Hiervoor vindt 

jaarlijkse toetsing plaatst door het geaccrediteerd bureau Lloyds. Het 

kwaliteitsmanagementsysteem past bij de visie op zorg & welzijn.  

 

Jaarlijks geactualiseerd Kwaliteitsplan 

Het Kwaliteitsplan 2020 is opgebouwd uit diverse deelplannen binnen de organisatie, 

waaronder de domeingroepen. Bij het opstellen van het plan voor 2021 is geëvalueerd 

wat de stand van zaken is en zijn verbeterpunten opgenomen.  

  

Jaarlijks kwaliteitsverslag 

Het Kwaliteitsverslag 2019 is in juni 2020 afgerond, besproken in de Centrale 

Cliëntenraad en Raad van Toezicht, gedeeld met het Zorgkantoor en op de website van 

Zorggroep ENA geplaatst. 

 

Continu werken in de praktijk aan verbeteren door zorgverleners 

De behandeling wordt sinds oktober 2019 geleverd door Novicare. Zij leveren specialisten 

ouderengeneeskunde, verpleegkundig specialisten, psychologen, ergotherapeuten, 

fysiotherapeuten, diëtisten en logopedisten. Ook leveren zij de WZD-functionaris. In 

2020 is Zorggroep ENA een erkende opleidingsplaats geworden om specialisten 

ouderengeneeskunde op te leiden. Sinds september 2020 wordt er een specialist 

ouderengeneeskunde en een verpleegkundig specialist opgeleid.  

Er wordt continue geïnvesteerd in het op peil houden van de verpleegkundige kennis. Zo 

zijn er per locatie verpleegkundige overleggen en is er ook een ENA-breed 

verpleegkundig overleg. Knelpunten in de praktijk worden hier besproken, alsmede 

casuïstiek. In november 2020 zijn alle verpleegkundigen opgeleid tot 

zorgverantwoordelijken. De geriatrisch verpleegkundige heeft hierin een coördinerende 

rol. 

Het verpleegkundig team is 24/7 bereikbaar volgens een rooster. Het team werkt in de 

dag en de avond als vraagbaak voor collega’s en triage voor de arts.  

Voor een aantal zorgteams is in het najaar 2020 de KVC Verbeterapp geïntroduceerd. 

Een instrument dat laagdrempelig verbeteren in het team mogelijk maakt en stimuleert.  

 

Met retro- en prospectieve risicoanalyses blijven we onze processen aanscherpen.  

In 2021 zal de verdere oriëntatie en besluitvorming plaatsvinden ten aanzien van een 

eenvoudige methodiek die ons allen hierbij helpt. De gewenste verbeterslag betreft 

vooral de systematische prospectieve risicoanalyse en de plek van deze analyses in ons 

kwaliteitsmanagementsysteem. 

 

Deel uitmaken van een lerend netwerk 

Het Kwaliteitskader noemt naast het kwaliteitssysteem het lerend netwerk als onderdeel 

van leren en verbeteren van kwaliteit. Zorggroep ENA werkt actief samen in het `Lerend 

netwerk` met NeboPlus en Norschoten. Dit heeft onder andere geleid tot onderlinge 

audits, het uitwisselen van beleid en een gezamenlijk initiatief voor het bevorderen van 

statushouders als zij-instromer in zorgfuncties. 
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Evaluatie aandachtspunten leren en werken aan kwaliteit 2020 

 

 

 Doel Realisatie Effect 

 

Kwaliteitsmanagementsysteem 

 

27. Zorggroep ENA behoudt 

het ISO-certificaat 

 

Er is een scholing geweest 

voor het uitvoeren van 

een PRI. Dit bleek een te 

ingewikkelde methode.  

In 2020 heeft in 

verschillende processen 

een risicoweging 

plaatsgevonden 

(implementatie nieuw 

ECD, corona maatregelen 

en beheersing), echter 

niet volgens een 

specifieke methodiek. 

Het plan was om de 

uitkomsten van de 

kwaliteitsindicatoren beter 

te gebruiken in de teams 

om van te leren en op 

basis daarvan te 

verbeteren. Dit is 

onvoldoende gelukt. Krijgt 

opvolging in 2021. 

In september 2020 heeft 

Loyds een beperkt toets 

moment uitgevoerd i.v.m. 

corona. De beoordeling op 

behoud van het certificaat 

is hiermee verschoven 

naar 2021. 

Het prospectief risico’s 

afwegen is nog 

onvoldoende 

ingebouwd in de 

processen van ENA. 

Hierdoor wordt dit niet 

consequent uitgevoerd 

waardoor zaken over 

het hoofd gezien 

kunnen worden. 

 

 

Er is mogelijk 

verbeterpotentieel 

onbenut gebleven. 

 

 

 

Het certificaat is 

verlengd. Er is een 

minor vastgesteld op 

actualiteit van het 

documentenhandboek. 

 

Continu werken in de praktijk aan verbeteren 

 

28. 

 

 

 

 

 

 

 

Medewerkers zijn continu 

bezig met verbeteren 

binnen hun team. 

 

Zorggroep ENA heeft met 

ondersteuning van WOL 

gewerkt aan: 

Formuleren visie en beleid 

op leren en ontwikkelen. 

Dit is afgerond. 

Er is een basis gelegd 

waarop verder 

gebouwd kan worden 

in het programma 

Mens en Organisatie. 
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Het opstellen van een 

jaarprogramma opleiding: 

Dit is gedeeltelijk 

afgerond. 

Het maken van afspraken 

over evaluaties van 

opleidingsprogramma’s: 

Dit is gedeeltelijk 

afgerond. 

Afspraken over afleggen 

van verantwoording 

vastleggen: Dit is 

afgerond. 

Positie afdeling 

opleidingen herijken: Dit 

is afgerond. 

 

29. Het hulpmiddel Kort 

Cyclisch Verbeteren wordt 

gebruikt als 

verbeterinstrument. 

 

Zorggroep ENA heeft met 

ondersteuning van WOL 

gewerkt aan: 

De introductie van Kort 

Cyclus Verbeteren op 

iedere locatie (1 team) 

waarbij medewerkers 

opgeleid zijn om dit 

zelfstandig voort te 

zetten.  

 

De basis is gelegd. De 

methodiek sluit goed 

aan bij de 

medewerker. Met WOL 

gaan we daarom een 

vervolg geven aan de 

verdere spreiding van 

de kennis en kunde in 

de organisatie. 

30. Er is vastgesteld waar  

aandachtsvelders op 

ingezet worden in de 

teams en elke 

aandachtsvelder heeft een 

taakomschrijving. 

Dit is gerealiseerd. De 

functieomschrijvingen van 

aandachtsvelders staan 

met taakomschrijving in 

het documentenhandboek. 

Er is een begin 

gemaakt. Voor 

sommige 

aandachtsvelden is 

het duidelijk en weet 

men elkaar te vinden 

(bijvoorbeeld 

onbegrepen gedrag) 

Andere 

aandachtsvelden 

hebben nog verdere 

ontwikkeling nodig 

(bijvoorbeeld 

onvrijwillige zorg en 

snoezelen). Verdere 

doorontwikkeling 

wordt in 2021 

opgepakt. 

 

 



 
Kwaliteitsjaarverslag 2020 

Versie: 22 juni 2021  
23 

 

Lerend Netwerk 

 

31. Zorggroep ENA is 

aangesloten bij een bij 

haar passend lerend 

netwerk in de regio. 

In 2020 in het lerend 

netwerk beperkt bij elkaar 

geweest, maar hebben de 

organisaties elkaar wel 

gevonden tijdens de 

coronacrisis en waar 

mogelijk de handen ineen 

geslagen. 

De formele en 

informele 

samenwerking groeit. 

 

 

  

Gezamenlijke bedankadvertentie voor steun in coronacrisis 
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3.5 Leiderschap, governance en management 

 

Werkwijze Zorggroep Ena 

 

Visie en kernwaarden 

In paragraaf 2.2 zijn de visie en kernwaarden van Zorggroep ENA al besproken. 

Samengevat ziet Zorggroep ENA zorg en behandeling als aanvulling op het leven van de 

cliënt. Welzijn en het gewone leven staan voorop. De kernwaarden kunnen als 

ankerpunten in het handelen nog meer houvast en richting geven. 

 

Leiderschap en goed bestuur 

Passend bij de visie is al eerder ingezet op een hogere mate van zelforganisatie.  

Naast ondersteuning van teams door meer inzicht en grip te faciliteren, wordt de 

coaching van teams richting meer eigenaarschap en regelruimte, passend bij 

vakmanschap, voorgezet.  

 

Rol en positie interne organen en toezichthouder(s) 

De bestuurder speelt een actieve rol bij het onderhouden van het Lerend Netwerk, zoals 

dat gevormd is met de lokale zorgorganisaties Norschoten en NeboPlus. Daarnaast 

participeert zij onder andere in De Stuurgroep ketenzorg Dementie, het Bestuurlijk 

Overleg Zorg&Welzijn onder leiding van de gemeente Barneveld en regionale netwerken 

zoals bijvoorbeeld de WZW. 

 

De bestuurder werkt nauw samen met en faciliteert het werk van de Centrale 

Cliëntenraad, de Cliëntenraden en werkt volgens wettelijke kaders van Wet op de 

Ondernemingsraden (WOR) en Wet Kwaliteit klachten en geschillen in de zorg (WKKGZ). 

Er wordt gestreefd naar samenspraak als verdergaande samenwerkingsvorm dan 

inspraak.  

De Raad van Toezicht houdt oog op het toepassen van de Zorgbrede Governance code 

2017. 

 

Inzicht hebben en geven 

De bestuurder onderhoudt nauw contact met de zorg en de dagelijkse situaties en in het 

werk. Dit gebeurt onder andere door het minimaal 1 keer per maand meedraaien met 

een zorgteam. Daarnaast neemt de bestuurder deel aan of initieert leergesprekken naar 

aanleiding van gedeelde vragen, verhalen en zorgen. 

Het contact is wederkerig en laagdrempelig. 

 

Verankeren van medische, verpleegkundige en psychosociale expertise 

De psychosociale, verpleegkundige en medische kennis is geborgd door de adviespositie, 

nauwe samenwerking met en samenstelling van de Kwaliteitscommissie.  

Het jaarplan kwaliteit is samen met Novicare tot stand gekomen en er wordt gezamenlijk 

gewerkt aan de continue verbetering van kwaliteit van zorg & welzijn en het 

multidisciplinair samenwerken. 

Het behandelteam levert een actieve bijdrage aan domeingroepen. 

 

Meerjarenbeleidsplan  

Het meest recente meerjarenbeleidsplan liep tot 2020. Nog niet alle ambities en doelen 

zijn gerealiseerd. Vanwege een recente bestuurderswissel is de ontwikkeling van een 
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nieuw meerjarenplan opgenomen in de acties van 2021. Passend bij de leiderschapsstijl 

en de visie willen we dit plan in samenspraak tot stand laten komen. Het proces is hierin 

van grote waarde. 

 

Evaluatie aandachtspunten Leiderschap, governance en 

management 2020 

 

 

 Doel Gerealiseerd Effect 

 

Visie op Zorg en sturen op kernwaarden 

 

32. De kernwaarden zijn 

omgebouwd tot een 

aansprekende vorm voor 

medewerkers zodat zij deze 

dagelijks toepassen in de 

praktijk 

 

Hier wordt in 2021 vanuit 

een nieuw perspectief 

aan gewerkt. 

 

N.v.t. 

 

Leiderschap en goed bestuur 

 

33. Er is een organisatiestructuur 

die de lijnen zo kort mogelijk 

maakt (platte organisatie), 

passend bij de mate van 

zelforganisatie. 

Door de bestuurlijke 

wissel en het vrijvallen 

van de managementlaag 

is er in de tweede helft 

van 2020 een opmaat 

gemaakt naar een andere 

organisatiestructuur. Dit 

krijgt in 2021 vervolg. 

Het wegvallen van de 

managementlaag 

heeft het belang van 

vakmanschap, 

persoonlijk 

leiderschap en de 

randvoorwaarden 

voor teamprestaties 

benadrukt. In 2021 

zetten we vol in op 

het versterken van de 

teams en de 

ondersteuning in hun 

werk. 

34. Er is een laagdrempelige 

verbinding tussen 

beleidsteam (BT) en 

medewerker 

 

Een van de acties was 

het organiseren van 

lunchbijeenkomsten om 

daar het gesprek te 

voeren met elkaar. Door 

corona heeft dit niet 

plaats kunnen vinden. Er 

zijn wel andere acties 

ingezet zoals 

bijvoorbeeld de ochtend 

ontvangsten bij de 

De bestuurlijke wissel 

en de coronacrisis 

heeft verbonden op 

alle niveaus in de 

organisatie. Het 

“samen” was er meer 

dan ooit daarvoor. 
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locaties door BT-leden en 

veelvuldige communicatie 

rondom de coronacrisis. 

 

Rol en positie interne organen en toezichthouder(s) 

 

35. De reglementen en de 

werkwijze van de CCR 

voldoen aan de huidige wet- 

en regelgeving (WKKGZ) 

Er is kennisgenomen van 

de nieuwe wet- en 

regelgeving en de 

regelementen zijn hierop 

aangepast i.s.m. CCR. De 

wijzigingen zijn 

geïmplementeerd. 

De ontwikkeling van 

inspraak naar 

samenspraak is 

gestart. 

36. Kwaliteitscommissie is 

vernieuwd en werkt als een 

adviesraad richting het BT. 

De kwaliteitscommissie is 

omgevormd naar de 

structuur en werkwijze 

van een PAR. Er zijn 

nieuwe leden geworven. 

De overdracht van oude 

naar nieuwe structuur 

heeft in november 

plaatsgevonden. 

Er is een 

kwaliteitscommissie 

operationeel die 

vanuit de diverse 

disciplines inhoudelijk 

advies geeft op 

voorgenomen 

zorgbeleid. 

 

Inzicht hebben en geven 

 

37. De bestuurder houdt contact 

met de kwaliteit van zorg en 

het werk op de werkvloer. 

De bestuurder heeft voor 

zover mogelijk met 

betrekking tot de 

coronamaatregelen 

minimaal 1x per maand 

meegewerkt op de 

werkvloer. Dit is ook 

gebeurd waar de 

coronacrisis dit toeliet. 

De bestuurder heeft 

en houdt goede 

feeling met de 

situatie in de teams. 

 

Verankeren van medische, verpleegkundige en psychosociale 

expertise 

 

38. Medische, verpleegkundige 

en psychosociale expertise is 

verankerd. 

Het Kwaliteitsjaarplan is 

samen met Novicare 

vastgesteld en 

uitgevoerd.  

De medische, 

verpleegkundige en 

psychosociale 

expertise is 

verankerd in de 

structuur. 
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Het Beleid Onvrijwillige 

Zorg is in nauwe 

samenwerking met de 

WZD-functionaris tot 

stand gekomen. 

Diverse behandelaren 

leverden hun bijdrage bij 

het ontwikkelen van 

zorginhoudelijk beleid in 

de domeingroepen. 

De SOG heeft zitting in 

de kwaliteitscommissie 

en is op deze wijze 

adviserend aan het BT. 

De SOG had zitting in het 

corona crisisteam. 

39. Er is een 

meerjarenbeleidsplan met de 

koers van Zorggroep ENA 

voor de periode 2021-2023. 

 

Dit wordt in 2021 verder 

uitgewerkt. 

Er is nog geen 

meerjarenbeleidsplan. 

I.v.m. de coronacrisis 

zijn nog niet alle 

zaken uitgewerkt 

waardoor het plan dat 

tot 2020 geldt nog 

voldoet. 
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3.6 Personele samenstelling 

 

Werkwijze van Zorggroep ENA 

 

Gezond werken 

Zorggroep ENA vindt het belangrijk dat medewerkers sterk in hun werk staan. Hiervoor 

biedt Zorggroep ENA een palet aan verzuiminterventies aan om vitaliteit en werkplezier 

van medewerkers te bevorderen. Zo wordt er gebruik gemaakt van 

preventiemedewerker, bedrijfsarts, arbeidsdeskundige, re-integratiecoach, 

bedrijfsmaatschappelijk werk, vertrouwenspersoon, mental coach, loopbaanadviseurs of 

andere deskundigen. In de tweede helft van 2020 is ingezet op het dichterbij de teams 

brengen van deze ondersteuning. Doel hiervan is om meer aan de voorkant te werken en 

preventief ondersteuning in te zetten ter ondersteuning van de gezondheid en mentale 

veerkracht. In 2021 zetten we dit voortvarend voort en zullen we medewerkers hierin 

ook aanvullend met een online aanbod faciliteren via de ENA Academie. 

 

Medewerkers werken in een veilige omgeving en weten gebruik te maken van de 

preventiemedewerker, daar waar nodig. Er is aanvullende scholing gericht op leren en 

onderhouden van kennis en vaardigheden die van belang zijn op het gezond, juist en 

veilig uitvoeren van handelingen en het gebruik van hulpmiddelen 

De RI&E is actueel en de daaruit voortvloeiende taken worden door de 

preventiemedewerker adequaat en systematisch opgepakt.  

Bij ENA gaan we ervan uit dat medewerkers regie nemen ten aanzien van hun duurzame 

inzetbaarheid en dat wij daarbij waar nodig of gewenst ondersteunen. 

 

Stimuleren zelfregulering werkdruk 

We werken aan een gezonde balans tussen belasting en belastbaarheid. Door coaching, 

verbreding van kennis en vaardigheden en een passende planning en roostering streven 

we er continu naar dat teams/medewerkers in staat zijn om wisselingen in de werkdruk 

op te vangen. 

 

Vakkundige en flexibele bezetting 

Door inzet van het Flexteam en een flexibele schil per team borgen we de vakkundige en 

flexibele bezetting. In 2021 bouwen we hier verder aan en brengen we het Flexteam op 

volle sterkte. Er wordt hierbij ook gekeken naar samenwerking in de lokale zorgketen. 

 

Garanderen continuïteit van zorg 

We streven naar een actieve werving en een warm welkom van nieuwe medewerkers en 

een nieuw type medewerker. Daarbij kiezen we voor de duurzame verbinding. In lijn 

hiermee zal de inzet van uitzendkrachten verder worden afgebouwd. We gaan het proces 

van capaciteitsplanning en roosteren verder optimaliseren. 

Het zorgcontinuïteitsplan passen we aan op grond van de ervaringen met Covid-19. 
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Evaluatie aandachtspunten Personeelssamenstelling 2020  

 

 Doel  Realisatie  Effect  

 

Voldoen aan de bestaande wet- en regelgeving 

 

40.  Protocollen, HR beleid zijn 

geactualiseerd en up to date 

conform de nieuwe wetgeving 

van 2020.  

Het was de bedoeling de 

protocollen en HR te 

actualiseren en aan te 

passen aan nieuwe 

wetgeving. Dit is 

gedeeltelijk gelukt en  

wordt in 2021 voorgezet. 

 

Nog onvoldoende 

geactualiseerd. 

 

Gezond Werken 

  

41.  Er is een palet aan 

verzuiminterventies om 

vitaliteit en werkplezier van 

medewerkers te bevorderen.   

Medewerkers staan sterk in 

hun werk en maken gebruik 

van preventiemedewerker, 

bedrijfsarts, 

arbeidsdeskundige, re-

integratiecoach, 

bedrijfsmaatschappelijk werk, 

vertrouwenspersoon, 

loopbaanadviseurs of andere 

deskundigen. 

 

Er is dit jaar een start 

gemaakt gericht op meer 

samenhang in de 

preventieve inzet bij 

medewerkers. 

Leidinggevenden 

gaan vaker dan 

voorheen 

preventieve 

gesprekken aan 

met medewerkers. 

Leidinggevenden 

hebben periodiek  

gesprekken met 

bedrijfsarts en 

bedrijfs-

maatschappelijk 

werk over 

preventie en 

verzuimcasussen. 

42.  Er wordt veilig gewerkt in een 

veilige omgeving.  

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.   

 

Covid-19 RI&E is uitgezet 

en afgerond. Daaruit 

voortkomende acties zijn 

adequaat opgepakt.  

RI&E Ruimzicht is uitgezet 

en ingevuld en actiepunten 

worden in 2021 opgepakt. 

Daarnaast heeft 

preventiemedewerker 

organisatie breed 

onderzoek gedaan naar 

fysieke belasting van 

medewerkers. 

De preventiemedewerker is 

meer in de regie komen te 

De Covid-19 RI&E 

is gepubliceerd 

vindbaar op het 

intranet. 

 

 

 

Er komen minder 

medewerkers met 

fysieke klachten 

bij de bedrijfsarts. 

 

 

Alles op gebied 

van Arbo wordt 
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staan, medewerkers weten 

haar te vinden. Ze geeft 

adviezen richting BT.  

besproken 

waardoor sneller 

aandacht is voor 

nog ontbrekend 

beleid. 

43.  Medewerkers nemen de regie 

in hun duurzame 

inzetbaarheid.  

  

Het was de bedoeling dat er 

een personeelsbeleid 

gericht op duurzame 

inzetbaarheid opgesteld zou 

worden. Dit is gezien de 

omstandigheden nog niet 

gelukt. Het is een 

speerpunt geworden voor 

leren en ontwikkelen in 

2021. 

 

44.  Alle medewerkers zijn op de 

hoogte van de 

praktijkrichtlijnen over fysieke 

belasting.  

E-learning fysieke belasting 

is nu onderdeel in de ENA-

academie. 

Preventiemedewerker geeft 

uitleg over fysieke 

belasting, daar waar dit 

nodig is.  

Medewerkers 

volgen de e-

learning fysieke 

belasting. Er is 

sprake van 

vermindering van 

werk gerelateerde 

fysieke klachten. 

 

Stimuleren zelfregulering werkdruk 

  

45.  De teams zijn in staat 

wisselingen in de werkdruk 

zelf op te pakken.  

  

Het zelfroosteren en uren 

reguleren naar werkdruk is 

pas gedeeltelijk opgepakt. 

De uitbraken van COVID-19 

hebben de werkdruk 

verzwaard. Doel wordt in 

2021 wederom opgenomen.  

Het Advisaris model gaat 

hierin leidend worden.  

 

 

Vakkundige en flexibele bezetting 

  

46.  Door inzet van het Flexteam 

en de flexibele schil per team 

is vakkundige en flexibele 

bezetting gegarandeerd.  

Formatie Flexteam is flink 

gegroeid. Planbureau gaat 

onderzoeken welke 

capaciteit er in ieder geval 

nodig is om het Flexteam 

een goede invulling te laten 

geven in een optimale 

invulling van de flexibele 

schil in de locaties van 

geheel zorggroep ENA.  

We zijn door de 

bijzondere 

omstandigheden 

extra gemotiveerd 

om hier in 2021 

doelen in te gaan 

halen. 
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Door uitbraken COVID-19 is 

de bezetting meermaals 

onder grote druk komen te 

staan.  

In 2021 wordt roosteren en 

plannen verder 

geprofessionaliseerd en 

krijgt de vakdiscipline 

Capaciteitsplanning verder 

vorm. 

 

Garanderen continuïteit van zorg 

  

47.  Nieuwe medewerkers worden 

actief en adequaat geworven. 

Inzet uitzendkrachten is tot 

een minimum beperkt.  

Het plan was een recruiter 

aan te trekken voor 16 uur 

per week. Dit is nog niet 

gerealiseerd. Wordt in Q1 

2021 gerealiseerd.  

 

Nog geen effect 

merkbaar.  

 

Oog hebben voor een doelmatige organisatie met optimale 

productiviteit. 

  

48.  Inzet zorgverlening is in 

balans met de aanwezigheid 

van zorgverleners.   

Er wordt geen PNIL ingezet en 

er wordt optimaal gebruik 

gemaakt van ons Flexteam.  

Door de afbouw thuiszorg is 

er in 2020 eerst een daling 

inzet PNIL zichtbaar. Deze 

daling is niet structureel 

van aard. In 2021 wordt 

het proces van plannen en 

roosteren verder 

geprofessionaliseerd en 

wordt de discipline 

Capaciteitsplanning 

toegevoegd aan de 

ondersteunende diensten. 

Door Corona is er 

meer inzet PNIL 

geweest. 

49.  Medewerkers hebben inzicht in 

wat zij nodig hebben om aan 

te sluiten bij de veranderende 

doelmatige organisatie, 

waardoor zij optimaal en 

duurzaam inzetbaar zijn.  

  

Doel was dat medewerkers 

meer inzicht kregen in hun 

eigen mogelijkheden  

d.m.v. een zelfscan en zo 

weten aan te sluiten bij de 

doelmatige organisatie en 

optimale productiviteit. 

Dit is in 2020 niet aan bod 

geweest. In 2021 wordt dit 

op een andere wijze 

opgepakt. 
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50.  Teams hebben inzicht wat zij 

nodig hebben om aan te 

sluiten bij de veranderende 

doelmatige organisatie.  

  

Teaming (voorheen Ons 

Team Portaal) is nu ingezet 

in ongeveer de helft van 

alle teams met een goede 

evaluatie. Coaches zijn 

geïnstrueerd en 

ondersteunen elkaar in een 

intervisie.  

Realisatie is nog deels 

gaande. In de keuze van 

methodiek wordt 

bijgestuurd.  

Acties zijn waar 

mogelijk 

uitgevoerd. We 

zien dat borging 

extra aandacht 

vraagt. 

51  De juiste persoon op de juiste 

plaats in de organisatie en de 

zelforganiserende zorgteams 

hebben het juiste 

kwantitatieve en kwalitatieve 

personeelsbestand.  

  

Strategische 

personeelsplanning is als 

instrument ingezet 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.  

Dit is onvoldoende aan bod 

geweest in 2020. De 

randvoorwaarden waren 

onvoldoende aanwezig. In 

2021 wordt het proces van 

plannen en roosteren 

verder geprofessionaliseerd 

en wordt de discipline 

Capaciteitsplanning 

toegevoegd aan de 

ondersteunende diensten. 

   

We zijn door de 

bijzondere 

omstandigheden 

extra gemotiveerd 

om hier in 2021 

doelen in te gaan 

halen. 

 

Voldoende tijd en ruimte voor alle zorgverleners om te leren en te 

ontwikkelen via feedback, intervisie, reflectie en scholing. 

  

52.  Er is een visie op leren en 

ontwikkelen.  

  

Er is een stappenplan 

opgesteld waarin nader is 

uitgewerkt wat er moet 

gebeuren om de visie in de 

praktijk te brengen. De 

randvoorwaarden voor het 

implementeren van de visie 

zijn duidelijk en volstaan.   
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Verdere uitwerking in 2021 

Programmalijn 

Mens&Organisatie 

53.  Leren en ontwikkelen is 

gekoppeld aan de huidige en 

toekomstige personele 

behoefte.  

  

Het doel was het 

formatieplan te vertalen  

naar leer- en 

ontwikkelbehoefte. Het  

formatieplan is echter nog 

onvoldoende in beeld. Op 

onderdelen vindt wel actie 

plaats, zoals o.a. bij GVP en 

kwaliteitsverpleegkundigen. 

  

Wordt in 2021 in 

het Programma 

Mens en 

Organisatie verder 

uitgewerkt. 

54.  Het leerklimaat is bevorderd.  

Reflectie en feedback zijn hier 

vanzelfsprekend onderdeel 

van.  

  

Reflectie en feedback zijn 

opgenomen in de PDCA-

cyclus van leer- en 

ontwikkelprogramma’s: 

Dat is nog onvoldoende tot 

uitwerking en uitvoering 

gekomen in 2020. Het Kort 

cyclisch verbeteren wordt 

door betrokken teams in de 

pilot verwelkomd en zal in 

2021 verder worden 

geïmplementeerd. 

  

Wordt in 2021 in 

het Programma 

Mens en 

Organisatie verder 

uitgewerkt. 

55.  Medewerkers voeren regie 

over hun eigen leerproces.  

  

Kaders over eigen regie 

voeren zijn beschreven, 

zoals wat wordt van de 

medewerker/leidingge-

vende verwacht. Er is een 

stappenplan voor de 

invoering van ‘eigen regie’ 

voeren.   

Afspraken zijn nog 

onvoldoende gedeeld en 

sturing op de afspraken is 

onvoldoende. 

In 2021 worden 

taken 

bevoegdheden en 

verantwoordelijk-

heden verhelderd 

en geborgd. 

Hiermee een 

randvoorwaarde 

van (bij)sturing 

gerealiseerd. 

56.  Afdeling ‘opleidingen’ voert 

regie over het faciliteren van 

collectieve leerprogramma’s.   

  

  

Kaders over regie voeren 

door de afdeling 

‘opleidingen’ zijn 

beschreven. Er is een 

stappenplan over de regie 

voeren en faciliteren van 

het leerproces: Dit is nog 

onvoldoende gerealiseerd. 

Door corona zijn andere 

prioriteiten gesteld. 

Wordt in 2021 in 

het Programma 

Mens en 

Organisatie verder 

uitgewerkt. 
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57.  Er is duidelijkheid over de 

positionering van de afdeling 

‘opleidingen’  

Het stappenplan voor het 

samenvoegen van HR en 

opleidingen wordt conform 

plan uitgevoerd.  

Opleidingen wordt  

onderdeel van 

Mens en 

Organisatie. Effect 

positionering 

wordt 2021 

gerealiseerd. 

 

Boeien en binden personeel 

  

58.  Zorggroep ENA doet actief 

mee met de imagocampagnes 

in de ouderenzorg, zowel met 

de landelijke als met de 

regionale (Gelderland) 

campagnes. 

  

Communicatiemedewerker 

plaatst met grote regelmaat 

proactief pers- en online 

berichten en filmpjes over 

activiteiten, 

ontwikkelingen, 

arbeidsmarkt, vacatures 

etc.  Medewerkers zijn trots 

op hun werk in de 

ouderenzorg en bij 

Zorggroep ENA.  

Gewenst effect 

gerealiseerd. ENA 

is veelvuldig in het 

nieuws geweest 

via verschillende 

media. 

19 publicaties in 

Barneveldse krant, 

11 publicaties in 

Scherpenzeelse 

krant, 2 

publicaties 

AD/Amersfoortse 

krant 

Stijging aantal 

volgers op: 

Facebook: + 400 

Instagram:+ 350 

LinkedIn: + 250 

 

59.  Er is aandacht voor nieuwe 

medewerkers en er is 

onderzoek en analyse naar in- 

en uitstroom van 

medewerkers.  

Nieuwe medewerkers 

worden bij indiensttreding 

begeleid 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: 

Dit is onvoldoende 

gerealiseerd, 

randvoorwaarden hebben 

ontbroken.  

Wordt in 2021 in 

het Programma 

Mens en 

Organisatie verder 

uitgewerkt. 

60.  In de MKSA-regeling zijn  

duurzaamheid, duurzame 

Medewerkers kunnen via de 

MKSA-regeling gebruik 

maken van 

Hier is maximaal 

gebruik van 

gemaakt. 



 
Kwaliteitsjaarverslag 2020 

Versie: 22 juni 2021  
35 

projecten en verduurzaming 

als doel opgenomen.  

belastingvoordeel bij 

aanschaf van bijvoorbeeld 

OV- abonnement.  

  

61.  Zorggroep ENA heroverweegt 

haar 

arbeidsvoorwaardenpakket, 

binnen de fiscale 

mogelijkheden om zo een 

aantrekkelijke werkgever te 

zijn.  

  

Het plan was 

arbeidsvoorwaarden te 

herzien en aan te passen 

daar waar dit mogelijk is 

binnen de fiscale 

wetgeving: 

Dit is uitgesteld. Wordt 

heroverwogen en 

meegenomen in de 

medewerker-reis en 

doorontwikkeling werving- 

en selectieproces in 2021  

Wordt in 2021 in 

het Programma 

Mens en 

Organisatie verder 

uitgewerkt. 

62.  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.  

Medewerkers zijn geschoold 

en kunnen declaraties, 

VOG, MIM-meldingen, 

bijzonder verlof aanvragen 

etc. digitaal indienen. 

Snellere verwerking en 

minder papierwerk.  

Nieuwe systemen 

(AFAS,ONS) zijn ingericht 

en gaan 01-01-2021 live. 

Te verwachten in 

2021. 

63.  De uitkomsten van het 

medewerkers 

tevredenheidsonderzoek 2019 

zullen zodra deze in het 

voorjaar beschikbaar komen, 

worden meegenomen in de 

jaarplannen van 2020.  

Teams geven in overleg 

aan wat ze nodig hebben 

om tot een hogere score te 

komen.   

Verbeteracties zijn 

geconcretiseerd in 

kwaliteitsplan 2021. 

Uitkomsten zijn 

breed besproken 

en raken aan de 

gesignaleerde 

verbeterpunten na 

de bestuurswissel. 

64.  Functioneringsgesprekken zijn 

afgestemd op en sluiten aan 

bij zelforganisatie.  

Beleid functionerings- en 

beoordelingsgesprekken 

worden passend bij zelf-

organisatie. Ons 

Teamportaal kan daarbij 

een aansluitend instru-

ment vormen: 

Er is ongewenst nabijheid 

verloren gegaan. De 

contact-momenten en 

gespreksvormen die het 

functioneren en 

gezamenlijk behalen van 

doelen ondersteunen 

worden in 2021, 2022 

hersteld. 

Wordt in 2021 in 

het Programma 

Mens en 

Organisatie verder 

uitgewerkt. 
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Onderstaand een weergave van de personele bezetting in 

december 2020: 
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De in-, en uitstroom van medewerkers Zorggroep ENA ™ december 

2020 

 

 
 

  

Team Ruimzicht 
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3.7 Gebruik van hulpbronnen 

 

Werkwijze van Zorggroep ENA 

 

De gebouwde omgeving 

Bij alle locaties van Zorggroep ENA speelt de vraag naar herbestemming van ruimtes 

vanwege de behoefte aan meer en andere gemeenschappelijke ruimtes en veilige 

bewegingsruimte voor cliënten. Per locatie zijn de mogelijkheden om mee te groeien naar 

de gewenste woon-leef en werkomgeving meer of minder ingrijpend. Nieuw Avondrust in 

Voorthuizen vraagt hierin bijzondere aandacht. De gesprekken en het onderzoek naar de 

haalbaarheid van het geschikt maken van deze locatie zijn gaande.  

Zorgtechnologische hulpbronnen 

Zorggroep ENA heeft aandacht voor zorgtechnologie die ingezet wordt ter ondersteuning 

van de zorgmedewerkers om het contact en toezicht in de verschillende cliëntsituaties op 

een prettige en slimme manier te borgen. Hiertoe worden meerdere hulpmiddelen in 

gezet, zoals bijvoorbeeld sensoren, dwaaldetectie en cameramonitoring. 

Doel van inzet van zorgtechnologie is het ondersteunen van de eigen regie, het 

onderhouden en vergroten van de zelfredzaamheid, het onderhouden of behoud van het 

sociale netwerk van cliënten. Ook kan zorgtechnologie op andere wijzen bijdragen aan 

het welzijn en welbevinden van cliënten.  

Daarnaast gaan we op zoek naar meer en andere mogelijkheden om medewerkers te 

ondersteunen in het werk of deeltaken te vervangen of te vergemakkelijken door de inzet 

van zorgtechnologie. 

 

ICT 

In 2020 is gewerkt aan inrichting van het nieuwe ECD ONS en AFAS. Implementatie 

hiervan krijgt in 2021 vervolg. Het doel is dat de extra mogelijkheden ten aanzien van 

informatievoorziening en gebruikersgemak toegepast en ervaren worden door alle 

betrokkenen. 

 

Materialen en hulpmiddelen 

Zorggroep ENA beschikt over meerdere magazijnen waar hulpmiddelen opgeslagen zijn. 

Deze opslag kan efficiënter.  

 

Zorg voor de omgeving en duurzaamheid 

Zorggroep ENA wil met behulp van de Green Deal methodiek meer gaan bijdragen aan 

een beter klimaat en een circulaire economie. We vinden het in relatie tot alle andere 

opgaven realistisch om meer tijd te reserveren voor de ambities. In het nieuwe 

meerjarenplan zullen we hier verder op in gaan.  

Het Huis in de Wei voldoet aan het Bronzen keurmerk van de Green Deal. De certificering 

van het bronzen keurmerk voor Nieuw Avondrust en Ruimzicht is vanwege corona 

uitgesteld naar het eerste half jaar van 2021. 

Financiële en administratieve organisatie 

Om teams optimaal te ondersteunen is in 2020 ook gekeken naar de ondersteunende 

organisatie. De ondersteuning van de bedrijfsvoering is met minimale menskracht 

ingericht. Op sommige plekken te minimaal waardoor de continuïteit en kwaliteit te 
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kwetsbaar zijn. In bestaande ondersteunende functies is het accent voorheen gelegd op 

de administratie en beheer. De adviseursrol, dan wel de rol van businesspartner, ten 

behoeve van teams, teamleiders/locatieleider en bestuur heeft de komende jaren verdere 

ontwikkeling nodig. Herinrichting en een versteviging van deelprocessen is nodig en gaan 

bijdragen aan een stabiele en slagvaardige ondersteuning. 

 

Professionele relaties en samenwerkingsovereenkomsten 

Zorggroep ENA werkt samen met huisartsen van cliënten. Deze samenwerking kan nog 

verder verbeteren. Hieraan gaan wij in 2021 op maat aandacht besteden, specifiek de 

samenwerking in de ELV laag complex vraagt aandacht. Daarnaast zijn er contacten met 

ketenpartners in de regio. Zorggroep ENA is gericht op samenwerking en neemt actief 

deel aan de regionale samenwerkingsoverleggen.  

Een deel van de contracten met leveranciers is in 2020 kritisch bekeken met betrekking 

tot huidige afspraken, werkwijze en tarieven leveranciers. De afspraken met de overige 

leveranciers worden in 2021 besproken en waar nodig bijgesteld op basis van 

doelmatigheid en continuïteit. We willen dit beter borgen en in het proces van evaluatie 

recht doen aan de inbreng op micro-, meso- en macroniveau. 

 

Evaluatie aandachtspunten Gebruik van hulpbronnen 2020 

 

 Doel Realisatie Effect 

 

De gebouwde omgeving 

 

65. Locatie NA heeft 

dwaaldetectie 

Er is een atelier 

gerealiseerd in de centrale 

hal van NAR (waar in 2019 

de bibliotheek gevestigd 

was). 

 

In HIDW is dwaaldetectie 

geïmplementeerd. Dit levert 

nog veel kinderziektes op. 

De installatie van 

dwaaldetectie in NA om een 

veilige omgeving te creëren 

met optimale vrijheid is 

daarom nog uitgesteld.  

 

Er zijn wel aanpassingen 

gedaan in de trappenhuizen. 

 

Veiligheid gecreëerd 

in de trappenhuizen. 

 

Technologische hulpbronnen 

 

66. Nieuw ECD, ONS en AFAS- 

applicaties zijn ingericht en 

geïmplementeerd. 

Binnen project BLOEM zijn 

alle applicaties in basis 

ingericht. De verdere 

De basis is gelegd 

voor betere 
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verfijning vindt plaats in 

2021. 

 

facilitering van 

diverse processen. 

 

Materialen en hulpmiddelen 

 

67. 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. 

 

 

 

 

Er is een domeingroep 

Zorgvoorzieningen 

operationeel die zich richt 

op: 

• Verbruiksartikelen 

• Gebruiksartikelen 

• Innovatie 

Hun taakomschrijving is 

vastgesteld. 

Eerste overleg werkgroep is 

in oktober 2020 van start 

gegaan. 

De hulpmiddelen zijn 

in beeld. De opslag 

en registratie heeft 

nog verder vervolg 

nodig. 

68. Op basis van productie 

komen tot efficiëntere 

inkoopafspraken met 

hieraan gerelateerde 

indicatoren. 

 

Project ERA (scan inkoop) is 

afgesloten. De geeft 

geresulteerd in een contract 

met een nieuwe wasserij. 

Dit heeft qua 

stuksprijs een 

besparing 

opgeleverd. 

 

Facilitaire zaken 

 

69. 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. 

 

Dit is niet gerealiseerd 

i.v.m. de coronacrisis. Is dit 

doorgeschoven naar 2021. 

Nog geen effect 

gerealiseerd. 

 

Financiën en administratieve organisatie 

 

70. Realiseren verbetering 

managementletter AGZ 

accountant. 

Evaluatiekracht nieuwe ICT 

systemen zijn getest. 

Doorvoeren controle 

technische functiescheiding 

Voorwaarden en 

acties zijn 

meegenomen in 

kwaliteitsplan 2021 
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in systeem bij inkopen en 

betalingen. 

Borging en zichtbaarheid 

PDCA 

Controle afrekening 

uitdiensttreding 

Beheer 

crediteurenstamgegevens 

Autorisatie 

goederenontvangst digitaal 

inrichten. 

 

Functiescheiding mutaties 

salarisgegevens. 

 

Beoordeling noodzaak en 

diepgang kascontroles. 

Opstellen 

managementreglement 

waarin taken duidelijk zijn 

beschreven. 

en ENA in Balans 

2021. 

 

De professionele relaties en samenwerkingsovereenkomsten met 

andere zorginstellingen 

 

71. Zorggroep ENA werkt 

optimaal samen met 

huisartsen van haar 

cliënten. 

 

Het plan is 

samenwerkingsafspraken te 

maken met de huisartsen 

rondom een goede 

communicatie en overdracht 

m.b.t. de zorg aan de 

bewoner. 

 

Heeft naast de reguliere 

samenwerkingsmomenten 

geen prioriteit gekregen in 

2020. Herformulering vindt 

plaats en actie spitst zich in 

2021 toe op samenwerking 

huisartsen bij de ELV en 

Nieuw Avondrust. 

 

Meer effect gewenst.  
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3.8 Gebruik informatie 

 

Werkwijze Zorggroep Ena 

Verzamelen en delen van informatie 

Zorggroep ENA vindt informatie over de ervaring belangrijk. Naast de 

evaluatiemomenten en dagelijkse interactie tussen cliënt en medewerker, haalt 

Zorggroep ENA waarderingen op via Zorgkaart Nederland. Voor 2020 is dit actief 

opgehaald via belteams. 

Jaarlijks levert Zorgroep ENA de NPS (Net Promotor Score) aan bij de Openbare 

Database van het Zorginstituut. Het kwaliteitsverslag is openbaar toegankelijk op de 

website van Zorggroep ENA, de Openbare Database van Zorginstituut Nederland en op 

de website www.kiesbeter.nl. 

Benutten en optimaliseren van bestaande administratiesystemen 

In 2020 is geïnvesteerd in een stabiele en toekomstbestendige ICT-architectuur (project 

BLOEM). Deze architectuur omvat een verdere en betere digitalisering van kritische 

bedrijfsprocessen en een gebruikersvriendelijke werkomgeving. De weloverwogen 

opbouw van de architectuur doet meer recht aan de integraliteit van de processen. Een 

belangrijk nevendoel van deze investering betreft de duurzame ondersteuning van de 

ICT-architectuur en daaraan gerelateerde werkprocessen. Zorggroep ENA is hierdoor in 

staat om onderhoud en ondersteuning van de ICT te outsourcen. Vanwege de 

kleinschalige opzet van Zorggroep ENA zou het in eigen beheer houden ons beperken in 

onze ambities. 

 

Evaluatie aandachtspunten Gebruik informatie 2020 

 

 Doel Realisatie Effect 

 

Verzamelen en delen van informatie primair voor samen leren en 

verbeteren van kwaliteit 

 

72. 60% van de cliëntpopulatie laat 1 

keer per jaar een waardering 

achter op Zorgkaart Nederland. 

 

Het plan is om 

acties in te zetten 

om beoordelingen 

actief op te halen: 

• Met vaste 

frequentie mails 

naar 

mantelzorgers. 

• Inzet 

interviewteams 

De waarderingen 

geven goede 

informatie om 

verbeteringen op te 

pakken/ bij te 

sturen. Dit is 

meegenomen in het 

kwaliteitsjaarplan 

2021. 
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• Tijdens MDO 

waardering uit 

laten voeren. 

De interview teams 

zijn ingezet en zij 

hebben 102 

waarderingen 

opgehaald met een 

gemiddelde 

waardering van 8.1. 

 

Benutten en optimaliseren bestaande administratiesystemen 

 

73. Optimaal ontsluiten van informatie 

die is vastgelegd in het ECD. 

 

Doel is niet 

realistisch gesteld. 

Implementatie 

systemen zijn eind 

2020/ begin 2021 

gerealiseerd. 

Ontsluiten 

informatie volgt in 

2021. 

 

Effecten t.a.v. 

ontsluiting 

informatie laten 

langer op zich 

wachten. De 

implementatie van 

nieuwe systemen 

heeft in het 

coronajaar 2020 

een zware wissel 

getrokken op de 

organisatie. Er is 

gekozen voor een 

basale overgang. 

Doorontwikkeling 

volgt in 2021 en 

2022. 

 

Openbaarheid en transparantie 

 

74. ENA  is open en transparant in het 

delen van informatie. 

 

De 

kwaliteitsindicato-

ren zijn tijdig aan 

het Zorginstituut 

aangeleverd. 

Het jaarplan is op 

de website 

geplaatst. 

 

ENA voldoet aan de 

eisen ten aanzien 

van het open en 

transparant delen 

van informatie. 
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Bijlage: Lijst met afkortingen: 

AGZ   Accountants voor de Gezondheidszorg 

BLOEM   Beter Leuker Onafhankelijker Eenvoudiger Makkelijker 

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 

GDP   Geneesmiddelen Distributie Protocol 

GVP   Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie 

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 

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 

WOL   Waardigheid en Trots op Locatie 

W&T   Project Waardigheid en Trots 

W&W   Wonen & Welzijn 

WKKGZ  Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg 

Wlz   Wet Langdurige zorg 

WMO   Wet Maatschappelijke Ondersteuning 

WZD   Wet Zorg en Dwang 

WZW   Werkgeversorganisatie Zorg & Welzijn 

Z&B   Zorg & Behandeling 

ZEZO   Zorggroep Ena (werkt) Zelf Organiserend 

ZZP   Zorgzwaartepakket (1 t/m 10) 


