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1. Inleiding  
 

Dit jaarplan is opgebouwd aan de hand van goede zorg in een welzijn bevorderende 

omgeving en een gezonde organisatie. Hierbij houden we voortdurend het welzijn van 

de cliënt en de medewerker voor ogen en we laten de onderdelen van het Kwaliteitskader 

Verpleeghuiszorg herkenbaar terugkomen.  

In 2022 bouwen we verder aan Zorggroep ENA als verlener van zorg en ondersteuning 

en als een werkgever waar je meedoet en voelt dat je ertoe doet. Waar je met plezier 

werkt. De ervaringen van cliënten en hun naasten vormen onze input. We vragen en 

luisteren hiernaar. 

Het past bij ons als Zorggroep ENA dat we elkaar voortdurend blijven aanscherpen en 

onze plannen en doelen bijstellen op basis van doen, evalueren, reflecteren, leren en het 

nog beter doen.  

Zorggroep ENA is en blijft volop in beweging. Dat geeft reuring. Veranderingen blijven 

elkaar opvolgen. Dat is een gegeven waar we niet omheen kunnen. Dat is niet voor 

iedereen altijd gemakkelijk. Soms ben je blij met wat je hebt of vind je het spannend wat 

je ervoor in de plaats krijgt. Wat voor de een een positieve ontwikkeling is, kan voor de 

ander betekenen dat er iets losgelaten moet worden. De veranderingen hebben als doel 

goede zorg en ondersteuning aan ouderen te leveren en te kunnen blijven leveren.  

Met de huidige ervaren werkdruk, de druk op de 

personele bezetting en toenemende zorgzwaarte, zullen 

we nieuwe manieren moeten vinden om goede zorg te 

kunnen blijven geven. Wij geloven als Zorggroep ENA 

dat samenwerking daarin cruciaal is. Samenwerking met 

cliënt, familie en het sociale netwerk, collega’s, 

vrijwilligers, andere zorg- en welzijnsorganisaties, 

opleidingen, de kerk, de woningstichting en -corporatie, 

het plaatselijke midden- en kleinbedrijf, kortom de hele 

gemeenschap. 

Samen kom je verder! 
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2. Wie wij zijn en waar wij voor staan 
 

2.1 Zorgvisie en kernwaarden 

Missie - waar wij van zijn 

Zorggroep ENA biedt ouderen in de regio West Veluwe - Gelderse Vallei zorg, 

behandeling, begeleiding, dienstverlening en welzijnsactiviteiten, al dan niet in 

combinatie met huisvesting of verblijf, met als doel de kwaliteit van leven en 

welbevinden te behouden of te vergroten. Het centrale motto daarbij is: ‘samen midden 

in het leven’. 

Visie - waar we voortdurend naar streven 

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. 

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 zijn op de 

mogelijkheden en hulpvraag van de cliënt.  

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

passend bij de identiteit van de cliënt met een appèl op de eigen mogelijkheden en die 

van het eigen sociale netwerk. 

Kernwaarden vertaald naar onze belofte aan de cliënt 

• Eigen regie: U bepaalt samen met uw naasten hoe u wilt wonen, welke zorg u 

wilt ontvangen en hoe u uw leven wilt indelen. 

• Aandacht en betrokkenheid: Wij zijn betrokken bij uw leven. Wij gaan met 

aandacht, respect en geduld om met uw wensen, mogelijkheden en beperkingen. 

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

die u nodig heeft en de manier waarop u die wilt 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 u deskundige zorg.  

 Als medewerkers gaan wij in ons gedrag uit van bovenstaande kernwaarden en belofte. 
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2.2 Wat ons typeert  

Zorggroep ENA helpt mee om de kwaliteit van het leven van cliënten zo veel als mogelijk 

te behouden en draagt bij aan het toevoegen van zin aan de dagen. Bij Zorggroep ENA is 

iedereen welkom, ongeacht levensovertuiging. Gastvrijheid is een vanzelfsprekendheid. 

Onze drie huizen bieden ruimte voor ontmoetingen. Er is vaak 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 en betrokkenen uit de lokale gemeenschappen. 

 

2.3 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)verblijfs- of woonvraag. Deze zorg wordt bekostigd vanuit de 

financieringsstromen Wlz, ZVW en WMO. 

Vanuit de Wlz is dat verblijf met en zonder behandeling in de vorm van ZP 4 t/m 8 en 

palliatieve terminale zorg (PTZ). In toenemende mate wordt deze zorg ook geboden met 

een bekostiging via een modulair pakket thuis (MPT) of een volledig pakket thuis (VPT), 

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

wonend in de aanleunwoningen die direct verbonden zijn met onze locaties. Eind 2021 

levert Zorggroep ENA aan circa 230 cliënten zorg vanuit de Wlz.  

Vanuit de ZVW wordt Zorg Thuis geboden aan ongeveer 30 cliënten, wonend in direct 

verbonden aanleunwoningen. Vanuit de drie locaties wordt dagopvang geboden aan 30 

cliënten (WMO). In 2020 is Zorggroep ENA al gestart met de afbouw van het Zorg Thuis 

ZVW-aanbod. In 2022 wordt de Zorg Thuis op basis van de zorgverzekeringswet 

helemaal afgebouwd.   

De omzet uit deze drie financieringsbronnen wordt voor 2022 ingeschat op € 23,4 

miljoen. 
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3. Goede Zorg 
 

3.1 Menselijke interactie en liefdevolle bejegening 

Menselijke interactie en liefdevolle bejegening zijn cruciaal voor goede zorg. Zij vormen 

voor Zorggroep ENA de basis van de samenwerking met de cliënt en zijn naasten. 

Daarbij hoort het oprecht vriendelijk en gelijkwaardig contactmaken van mens tot mens 

en met aandacht luisteren naar wat iemand nodig heeft. Onze ondersteuning en 

zorgverlening is persoonsgericht met compassie. Wij kennen de cliënt, hebben 

belangstelling voor zijn verhaal, behoeften en wensen, zijn zorgen, problemen en 

levensvragen. 

Iedere cliënt is uniek en wordt met respect behandeld, ook als de cliënt niet meer kan 

vertellen wat hij belangrijk vindt. 

Cliënten zijn autonoom en houden bij Zorggroep ENA regie over hun eigen leven en 

welbevinden. We ondersteunen het contact en de uitwisseling tussen zorgverleners, 

cliënt en naasten. Daarbij is de toegang tot het eigen dossier geborgd. Men vindt in het 

dossier relevante, begrijpelijke informatie, zodat er beter keuzes gemaakt kunnen 

worden. We schetsen de alternatieven en maken de gevolgen van keuzes duidelijk. 

Hoe wij dit doen 

Bij Zorggroep ENA heeft elke cliënt een persoonlijke contactverzorgende die hem goed 

kent en nauw betrokken is bij hem en zijn naasten. Naast het persoonlijk contact tussen 

naasten en contactverzorgende wordt het contact en het plaats- en tijdonafhankelijk 

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

cliëntportaal: Caren. 

Wensen en behoeften nemen wij op in het zorgleefplan. Met behulp van het 

classificatiesysteem MIKZO en het instrument Welzijn Voorop wordt de informatie 

verzameld die belangrijk is om zo goed mogelijk bij de wensen en behoeften van de 

cliënt aan te sluiten. Ook wensen rondom de dagelijkse verzorging (ADL) en het 

verzorgen van de was worden hier afgestemd. 

Om het beeld van de cliënt en zijn netwerk zo scherp mogelijk te krijgen vindt het eerste 

gesprek plaats in de thuisomgeving. Het zorgleefplan vormt het fundament van de 

dagelijkse zorg, waarbij ONS, het elektronisch cliëntendossier (ECD) van Zorggroep ENA, 

digitale ondersteuning biedt.  

Ieder halfjaar en zo vaak als nodig wordt een multidisciplinair overleg (MDO) of 

zorgevaluatie gepland met de cliënt en/of diens (wettelijk) vertegenwoordiger. Hierin 

wordt het zorgleefplan besproken met de cliënt, diens vertegenwoordiger, de 

contactverzorgende en de andere betrokken disciplines. Ook bij Zorg Thuis wordt de zorg 

minimaal tweemaal per jaar geëvalueerd en zo vaak als nodig. Eventuele bijstellingen en 

wijzigingen worden vastgelegd in het zorgleefplan. 
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Waar wij aan werken in 2022 

• Om nog beter aan te kunnen sluiten bij de wensen en behoeften van 

cliënten gaan we het hele cliëntproces van het eerste tot laatste 

contact herijken aan de visie van Zorggroep ENA. Speerpunten in dit 

proces zijn de inzorgname, het in goed contact met elkaar direct 

afstemmen van verwachtingen en hier afspraken over maken. 

Daarnaast worden ook de evaluatiemomenten en de signalen die 

duiden op de noodzaak van een evaluatie meer herkenbaar en 

richtinggevend opgenomen in het proces. In 2022 wordt hiervoor de 

bijgestelde procedure en werkwijze MDO vastgesteld en 

geïmplementeerd. 

• We richten ons op het verder ontwikkelen van een stevig netwerk van 

aandachtsvelders welzijn, die hun collega’s én ondersteunen om de 

visie Welzijn Voorop nog beter uit te voeren én deze te borgen in de 

zorgleefplan. 

• Om te zorgen dat cliënten altijd een juist zorgprofiel hebben voor 

het bieden van passende zorg, wordt de in 2021 opgestelde 

indicatiesystematiek geïmplementeerd. 

• Om de persoonsgerichte benadering bij onbegrepen gedrag nog 

verder door te ontwikkelen worden acht gespecialiseerd verzorgenden 

psychogeriatrie (GVP’ers) opgeleid tot experts, waarin het leren 

coachen van collega’s een belangrijk onderdeel is. Daarnaast wordt 

gewerkt aan een goede bezetting van GVP’ers over de teams. Ook 

worden medewerkers geschoold in het herkennen en omgaan met 

onbegrepen gedrag. 

• Daarnaast wordt in pilotvorm onderzocht of het inzetten van de 

psycholoog als hoofdbehandelaar bij psychogeriatrische cliënten een 

meerwaarde heeft om de persoonsgerichte benadering bij onbegrepen 

gedrag nog beter te borgen. 

• In 2022 zal de MIKZO-systematiek opnieuw aandacht krijgen. 

Speerpunten hierbij zijn het ophalen en benutten van het 

cliëntverhaal en de risicosignalering. Daarnaast is informatief 

rapporteren een speerpunt. Hoe schrijf je op wat ertoe doet? Hierbij 

gaat de SOEP-methodiek zorgen voor meer houvast. 
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3.2  Goede(medische) behandeling en zorg 

Bij Zorggroep ENA kunnen cliënten rekenen op een effectieve en veilige diagnose, 

behandeling en zorg. Zorggroep ENA vindt veiligheid belangrijk en streeft naar een 

optimale leefomgeving voor de bewoners. Het gaat hier dan over zowel de 

zorginhoudelijke veiligheid als de veiligheid van het gebouw en de omgeving.  

Hoe wij dit doen 

De 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 er de domeingroepen Medicatieveiligheid, 

Valpreventie en bewegen, Onbegrepen gedrag en 

onvrijwillige zorg, Welzijn en informele zorg, Hygiëne 

en infectiepreventie, huidletsel en continentie 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. We blijven proactief in gesprek 

met cliënten en naasten om zo ervaringen en feedback 

op te halen. Ook de waarderingen die verkregen 

worden via Zorgkaart Nederland geven input voor 

verbetering.  

 

In de behandeling werken wij samen met specialisten ouderengeneeskunde, 

verpleegkundig specialisten, psychologen, ergotherapeuten, fysiotherapeuten, diëtisten 

en logopedisten van Novicare. Novicare levert ook de WZD-functionaris. Sinds 2020 is 

Zorggroep ENA een erkende opleidingsplaats. We leiden samen met Novicare  

specialisten ouderengeneeskunde en verpleegkundig specialisten op.  

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

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

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

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. 

Iedere locatie heeft een kwaliteitsverpleegkundige. Deze kwaliteitsverpleegkundige is 

verantwoordelijk voor het bewaken en bevorderen van de kwaliteit van zorg en leven op 

de locatie. De kwaliteitsverpleegkundige vormt een verbindende schakel tussen de teams 

en allen die bij de kwaliteit van zorg en leven op de betreffende locatie betrokken zijn. 
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Waar wij aan werken in 2022 

• Het aanscherpen van het medicatiebeleid in de praktijk voor de 

extramurale varianten van zorg is een aandachtspunt in 2022. Hoe 

werken medewerkers volgens de veilige principes verantwoord 

medicatiegebruik en welke samenwerkingsafspraken maken wij 

hierover met de betrokken apotheken? Daarnaast wordt het omgaan 

met medicatie op de dagopvang onder de loep genomen. 

• Er wordt opnieuw aandacht besteed aan het structureel bespreken 

van de medicijnincidenten in de teams en welke lering zij hieruit 

kunnen trekken. 

• Het juist omgaan met de Wet zorg en dwang (Wzd) wordt verder 

aangescherpt op de onderdelen signaleren en registreren. Daarnaast 

is er aandacht voor de kaders van de Wzd bij Zorg Thuis en de impact 

van de reparatiewet II. 

• Er wordt verder gebouwd aan een integraal beleid ter voorkoming van 

huidletsel.  Een eenduidige werkwijze wordt geïmplementeerd. 

Medewerkers worden geschoold op het gebied van wondzorg en 

preventieve maatregelen. 

• De meldcode Huislijk Geweld wordt opnieuw onder de aandacht 

gebracht van medewerkers. Hierbij gaat het specifiek om het 

signaleren en de te volgen route bij verdenking. Dit onderwerp wordt 

ook onderdeel van het onboarding-programma. 

• We werken aan verbetering van de kennis van de triagemethodiek 

door alle verzorgenden IG hierin te scholen. 

• De positie van verpleegkundigen wordt verder verstevigd. Dit uit zich 

onder andere in verduidelijking van de specifieke taken. Enerzijds kan 

het gaan om horizontaal coördinerende taken voor het team. 

Anderzijds kunnen verpleegkundigen zich specialiseren in 

kennisgebieden zoals geriatrie of wondzorg.  

• Verder verdiepen van de samenwerking met de behandelaren van 

Novicare. Hierbij richten we ons in 2022 op het gelijkwaardig 

samenwerken met oog voor een efficiënte inzet van behandelaren. 

Enerzijds vanwege de visie op welzijn en anderzijds gericht op 

optimale dienstverlening. 
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3.3 Gezond eten, drinken en bewegen  

Onder goede zorg verstaat Zorggroep ENA ook lekker en gezond eten in een plezierige 

ambiance. Met ruimte voor behoud van eigen regie, zodat de cliënt waar mogelijk zelf 

kiest met wie, waar en wanneer hij wil eten en drinken.  

Om alles wat gezond is zo lang mogelijk gezond te houden, werkt bewegen preventief. 

Bij Zorggroep ENA stimuleren en motiveren wij cliënten hier op verschillende manieren 

in. Het aansluiten bij de client en zijn gewoonten en behoeften is daarbij succesbepalend.  

Hoe wij dit doen 

Bij Zorggroep ENA wordt er waar mogelijk gekookt in de gezamenlijke huiskamers of 

buurtkamers. Teams kunnen hiernaast ook voor bepaalde dagen in de week een beroep 

doen op gedeeltelijk of gehele ondersteuning door de centrale keuken (hybride koken). 

Er zijn ook mensen die bij voorkeur eten in het restaurant of af en toe uit eten gaan in 

het eigen restaurant op de locaties. Er wordt iedere dag vers gekookt. De menukeuze 

komt tot stand op basis van de aangegeven wensen. De beleving vinden we belangrijk. 

Of het nu om hulp bij de bereiding gaat of om de geur, smaak of sfeerbeleving, eten en 

drinken vormen waardevolle momenten op een dag. Ter ondersteuning van de bereiding 

van de maaltijden en eet- en drinkmomenten zijn woonondersteuners actief in de 

gezamenlijke huis- of buurtkamers. 

Rondom het bewegen wordt in toenemende mate samengewerkt tussen de 

fysiotherapeuten, bewegingsagoog, collega's uit de zorgteams, familie en vrijwilligers. 

Daarbij wordt het dagelijkse ritme als uitgangspunt genomen. Veel potentiële 

beweegmomenten zitten immers in de dagelijks terugkerende activiteiten. Zowel op de 

gezamenlijke huiskamers, in de eigen gang als in de algemene ontmoetingsruimtes op 

locatie, is een regelmatig aanbod van activiteiten. Hierbij vormen ontmoeting, 

ontspanning, muziek en bewegen een mooie laagdrempelige uitnodiging voor het in 

beweging blijven, wat zichtbaar tot veel plezier leidt.  
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Waar wij aan werken in 2022 

• Zorggroep ENA heeft zich in 2021 met een projectgroep gericht op het 

vormen van een integrale visie op eten en drinken. Hieruit is 

voortgevloeid dat er in ieder geval individuele voedingswensen zijn 

opgenomen in het zorgleefplan en er een werkwijze is waarin deze 

voorkeur en wensen ook praktisch worden uitgevoerd.  

• In 2022 wordt deze visie op eten en drinken uitgewerkt in de 

praktijk. Er is voorzien in budgetten per team en de functie van 

woonondersteuner wordt gericht ingezet op de gezamenlijke 

huiskamers.  

• Met samenwerkingspartners/leveranciers wordt gekeken hoe we teams 

optimaal kunnen ondersteunen. 

• Ook de onderdelen slikproblemen, risico op ondervoeding, mondzorg, 

dieetzorg en ambiance zijn onderdeel van dit project. 

• In 2022 wordt in samenwerking met de beweegagoog het 

beweegbeleid geïmplementeerd. Speerpunt hierbij is het creëren van 

een sterk netwerk van aandachtsvelders bewegen, die als verlengde 

arm van de beweegagoog en fysiotherapeut ondersteunen bij het 

integreren van bewegen in het leven van alledag. Daarnaast wordt 

geïnvesteerd in beweegmateriaal zoals motomeds en fietslabyrint  
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3.4 Complementaire zorg en zingeving 

Ook complementaire zorg en zingeving zijn belangrijk om goede zorg op andere wijzen 

vorm en betekenis te kunnen geven. Het is zorg die aanvullend (complementair) is op de 

verpleging, verzorging en behandeling. Hiermee bevorderen we de kwaliteit van leven en 

zingeving door expressie, comfortzorg, afleiding en troost. Bijvoorbeeld door muziek, 

schilderen, films, levensverhalen, meditatie, rouwverwerking, aandacht voor religie, 

aanraking, ontmoetingen en activiteiten.  

Hoe wij dit doen 

Binnen Zorggroep ENA wordt gewerkt met het instrument Welzijn Voorop. Het helpt 

medewerker, cliënt en naasten om naar boven te halen wat de werkelijke behoeften en 

verlangens zijn van de cliënt. Deze worden vastgelegd in het zorgleefplan.  

Er wordt aansluitend op de opgehaalde wensen en behoeften een breder pallet aan 

aanvullende zorg geboden. Zo wordt er bij Zorggroep ENA een muziektherapeut ingezet, 

zowel in de groep als individueel. Er zijn tal van recreatieve activiteiten, maar ook 

vormen van complementaire zorg zoals handmassage en aromatherapie. Om het belang 

van het eigen levensverhaal, de uniciteit, te benadrukken worden verhalen en beelden 

vastgelegd in levensboeken.  

In de laatste levensfase richten we ons op comfortzorg. In 2021 is hier een team buddy's 

voor opgeleid en er is een verpleegkundige palliatieve zorg gestart. Ook is de 

samenwerking met de vrijwilligers palliatieve terminale zorg opgestart. In deze fase kan 

bijvoorbeeld gebruik worden gemaakt van koppelbedden en waakmanden. 

Naast de diverse activiteiten in de groepen en individueel biedt Zorggroep ENA ook 

dagopvang. Cliënten vinden hier aanspraak, gezelligheid en structuur en zij delen 

eetmomenten. 

Van oudsher is aan het thema zingeving invulling gegeven door predikanten uit de 

verschillende kerkgenootschappen. In 2021 zijn de eerste stappen gezet om dit thema 

breder te benaderen, waarbij zingeving niet alleen vanuit religie benaderd wordt.  
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Waar wij aan werken in 2022 

• Het op een juiste manier ophalen van wensen en behoeften met behulp van 

het instrument Welzijn Voorop wordt geïntegreerd in het herijkte 

cliëntproces. 

• Woonondersteuners worden in kennis en kunde gecoacht om op natuurlijke 

wijze in te kunnen spelen op de welzijnsmomenten in het dagelijkse ritme. 

• In 2022 wordt geïnvesteerd in de uitbreiding en het delen van kennis 

rondom palliatieve zorg om deze werkwijze verder te ontwikkelen en 

breed in de zorgteams te implementeren. De palliatief verpleegkundige en 

het opgezette netwerk van buddy's hebben hierin een grote rol. Het 

palliatief beleid wordt vastgesteld. Het zorgpad stervensfase wordt 

geïmplementeerd. Zaken als bekendheid rondom aanvraag en werkwijze 

worden hierin meegenomen. 

• In 2022 betrekken we naasten, GVP’ers en buddy's meer bij de 

complementaire zorg. We gaan complementaire zorg meer zichtbaar 

maken door informatiemateriaal en de inzet van de coaches 

complementaire zorg en integreren in de dagelijkse zorg. We gaan meer 

gebruik maken van de ontspanningsruimtes. Ook naasten krijgen 

gelegenheid om de ontspanningsruimtes te reserveren en te gebruiken. 

• De coaches complementaire zorg ontwikkelen zich verder door in het 

methodisch werken (observeren, signaleren, doelen aanmaken, evalueren, 

continueren).  

• Het levensverhaal blijft een belangrijk onderdeel in het proces van het 

leren kennen van de cliënt. In 2021 is een traject gestart met de 

cultuurmakelaar van de gemeente Barneveld. In dit traject wordt een boek 

samengesteld met levensverhalen. Deze levensverhalen - in woord en beeld 

- worden eveneens ter verbinding ingezet in het contact met onder andere 

scholen/zorg en welzijnopleidingen. In 2022 vervolgen we dit traject. 

Daarnaast besteden we in 2022 een themaweek aan dit onderwerp waarin 

het belang en de kracht van het levensverhaal goed naar voren komen. Ook 

wordt het levensverhaal nog nadrukkelijker onderdeel van het cliëntproces. 

Het levensverhaal wordt gespreksonderwerp tijdens familieavonden. De 

aandachtsvelders Welzijn krijgen een actieve rol rondom dit onderwerp. 

• In 2022 ontwikkelt Zorggroep ENA de ingezette richting met betrekking tot 

zingeving door. Met deze wijze wordt beoogd meer aandacht en ruimte 

voor zingeving te integreren in de zorgmomenten en het contact met cliënt 

en naasten. De focus ligt in 2022 op uitwerking van de pijlers Zinrijk (In 

taal kunnen uitdrukken) en Zinvol (doelen in het leven). Medewerkers 

krijgen handvatten hoe zij levensvragen herkennen en hoe hiermee om te 

gaan.  

• Langs vele lijnen werken wij aan het bijdragen aan zinvolle dag invulling, 

wat tot uiting komt in de hierboven genoemde punten. We gaan in 2022 

kijken naar de doelmatigheid van de organisatie, vorm en diversiteit van 

aanbod van de dagopvang. Hier wordt onder andere ook onderzocht of het 

aanbieden van dagbehandeling mogelijk dan wel wenselijk is.  
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4. Welzijn bevorderende omgeving 

 

Een vriendelijk, rustgevend gebouw met een warme en praktische inrichting draagt bij 

aan het welzijn van de cliënt, zijn naasten en de medewerker, evenals technologie om de 

zorg en het werken te vergemakkelijken en een sociale omgeving door betrokkenheid 

van familie en gemeenschap. We noemen een omgeving welzijn bevorderend als deze de 

mens aanspreekt in al zijn aspecten. Een welzijn bevorderende omgeving brengt cliënten 

beter in evenwicht en vormt een basis voor verdere ontwikkeling. In dit hoofdstuk laten 

we zien hoe Zorggroep ENA hier invulling aan geeft en waar wij aan gaan werken in 

2022. 

 

4.1 Zorgtechnologie en procesinnovatie 

Bij Zorggroep ENA gebruiken we gemakkelijke, begrijpelijke, geruststellende en moderne 

techniek ten dienste van de cliënt. Doel van inzet van zorgtechnologie is het 

ondersteunen van de eigen regie, het onderhouden en vergroten van de zelfredzaamheid 

en het onderhouden of behoud van het sociale netwerk van cliënten. Ook kan 

zorgtechnologie op andere wijze bijdragen aan het welzijn en welbevinden van cliënten. 

Hoe wij dit doen 

Zorggroep ENA heeft aandacht voor 

zorgtechnologie die ingezet wordt ter 

ondersteuning van het welzijn van 

cliënten en medewerkers. In de zorg en 

in het werk wordt door het ZorgLab met 

collega's en cliënten gekeken welke 

vraagstukken en verbeterwensen zich 

voordoen. Er kan eerst op kleine schaal 

worden geëxperimenteerd, zodat we in 

deze creatieve oplossingsgerichte fase 

belemmering en vertraging zoveel als 

mogelijk voorkomen. Wanneer de 

bevindingen positief zijn, schalen we 

verder op. Zorggroep ENA laat zich 

inspireren door andere zorgaanbieders 

en branches. 

Er is inmiddels een aantal jaar ervaring 

in het werken met dwaaldetectie. Deze 

oplossing zorgt echter dikwijls ook voor 

problemen.  
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4.2 Wooncomfort 

Architectuur en interieur leveren een bijdrage aan gezondheid en welbevinden. Mensen 

voelen zich op hun gemak door een comfortabele inrichting, een mooi, schoon en 

lawaaiarm gebouw, een duidelijke bewegwijzering en contact met de buitenwereld.  

Hoe wij dit doen 

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

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

appartementen en algemene ruimtes. 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 bij de beleving en leefstijl van de cliënten. 

 

 

Waar wij aan werken in 2022 

• In 2022 willen we onze visie en ambitie ten aanzien van 

zorgtechnologie verder vormgeven en concretiseren. Hiertoe gaan 

we ook optrekken met andersdenkenden, mensen die nog met een 

frisse blik naar de zorg kijken en een andere achtergrond hebben. We 

willen deze inzet direct aan de zorgteams en cliënten verbinden, zodat 

daar de nieuwe ideeën tot stand komen en er laagdrempelig 

geëxperimenteerd kan worden. 

• Zorggroep ENA gaat in 2022 op zoek naar betere oplossingen om 

vrijheid en veiligheid te kunnen bieden aan cliënten.  

• Ter ondersteuning van de bredere inzet van domotica en het 

digitale werken door de zorgcollega's wordt in 2022 verder 

geïnvesteerd in verbetering en uitbreiding van het internet en 

wifinetwerk. We doen dit gefaseerd en combineren werkzaamheden 

waar mogelijk met de geplande activiteiten op basis van het 

meerjarenonderhoudsplan. Zorggroep ENA werkt hierin samen met 

ICT-partner SLTN. 

• De digitale werkomgeving is in 2021 grotendeels gerealiseerd. Voor 

2022 staat een optimalisatie gepland van het digitaal samenwerken 

met behulp van de brede functionaliteit van Teams en Sharepoint.  

• Na de implementatie van AFAS en ONS gaan we in 2022 het aantal 

applicaties terugbrengen en hun functionaliteit opnemen vanuit AFAS. 

• Naast de technologische hulpmiddelen beschikt Zorggroep ENA over 

meerdere magazijnen waar hulpmiddelen opgeslagen zijn. Deze 

opslag kan en moet efficiënter. In 2022 willen wij hier aandacht aan 

besteden, zodat er meer overzicht ontstaat in wat er is en waar het 

gebruikt wordt. 
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4.3 Sociale omgeving 

Vrienden, familie en gemeenschap zijn van grote betekenis om samen midden in het 

leven te blijven staan. Familie en dierbaren voelen zich welkom en kunnen komen 

wanneer de cliënt dat wil. Naasten helpen samen met medewerkers en vrijwilligers mee 

om het verblijf te veraangenamen en gezondheid en kwaliteit van leven te bevorderen. 

Naasten, familieleden en waar mogelijk ook de rest van de gemeenschap krijgen kennis 

en inzicht om preventief (verdere) gezondheidsschade te voorkomen en gezondheid te 

bevorderen.  

Hoe wij dit doen 

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

de dagelijkse aandacht en begeleiding. Bij Zorggroep ENA zijn circa 450 vrijwilligers 

actief. Zij worden ingezet bij tal van activiteiten.  

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

en kennen de cliënt het beste. Zorggroep ENA stimuleert en ondersteunt naasten om 

zoveel mogelijk hun rol te blijven vervullen, ook als hun naaste bij Zorggroep ENA woont. 

Zij worden als volwaardige partner betrokken in de zorg voor de cliënt. 

 

Waar wij aan werken in 2022 

• In 2022 gaat Zorggroep ENA onderzoeken hoe de fysieke omgeving 

nog beter aangepast kan worden, zodat deze het welbevinden en 

functioneren van mensen met dementie positief kan beïnvloeden. 

Elementen die hierbij een rol spelen zijn veiligheid, herkenbaarheid en 

oriëntatie.  

• 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. Zorggroep 

ENA werkt daarvoor samen met de FAME groep en heeft in 2021 een 

concept voor beschermd wonen ontwikkeld dat is uitgewerkt in een 

haalbaarheidsplan. Over dit plan wordt gesproken met de 

Woningstichting Barneveld. In 2022 worden vervolgstappen gezet ter 

voorbereiding op realisatie van plannen of onderdelen daarvan. 

• Met behulp van technologie en herinrichting willen we het 

buitenterrein meer betrekken bij de leefomgeving. In 2022 zullen we 

hierin aandacht hebben voor de snelle verbetermogelijkheden en 

andere mogelijkheden onderzoeken. 
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4.4 Zorg voor de omgeving en duurzaamheid 

Om een gezonde organisatie te kunnen blijven, willen wij ook bijdragen aan het gezond 

houden van onze omgeving. Wij dragen bij aan het verduurzamen van de zorgsector 

door te proberen onze voetafdruk op het milieu als zorgorganisatie te verkleinen. 

 

Hoe wij dit doen 

Zorggroep ENA draagt met behulp van het overheidsprogramma Green Deal Duurzame 

Zorg voor Gezonde Toekomst bij aan een beter klimaat met minder CO2 uitstoot en een 

circulaire economie. We werken aan een zorgomgeving die uitnodigt tot gezond gedrag 

van de cliënten, medewerker en bezoekers en aan het verminderen van medicijnresten in 

het oppervlaktewater en grondwater. We vinden het in relatie tot alle andere opgaven 

realistisch om meer tijd te reserveren voor deze ambities. De certificering van het 

Zilveren keurmerk voor Huis in de Wei, Nieuw Avondrust en Ruimzicht is behaald in 

december 2021. 

  

Waar wij aan werken in 2022 

• De ervaringen van vrijwilligers rondom samenwerking zijn opgehaald in 

2021. In 2022 wordt geïnvesteerd in het beter verbinden van 

vrijwilligerswerk en naastenparticipatie en het ruimte bieden aan 

ontwikkelingsmogelijkheden voor vrijwilligers. Tevens richten we ons op 

het aantrekken van jongere vrijwilligers. 

• In 2022 wordt bij het herijken van de cliëntprocessen met name nadruk 

gelegd op het herininrichten van het proces rondom inzorgname en de rol 

en afstemming hierin met naasten. Het doel daarvan is om zo nog beter 

het bestaande netwerk van de cliënt te kunnen blijven betrekken. 

Daarnaast richten we ons op het betrokken houden van naasten door 

introductiebijeenkomsten, familieavonden en mantelzorgcafés. 

Waar wij aan werken in 2022 

• In 2022 werken we aan het behoud van het Zilveren keurmerk. 

• Duurzaamheid bespreken wij in relatie tot het 

meerjarenonderhoudheidsplan in het overleg met Woningstichting 

Barneveld en Woonstede.  
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5.  Gezonde organisatie en werken aan kwaliteit 

Zorggroep ENA wil een gezonde organisatie zijn. Gezond zijn betekent dat cliënten 

tevreden zijn, medewerkers plezier hebben in hun werk, we de bedrijfsvoering op orde 

hebben en een financieel gezond resultaat hebben, een goede marktpositie hebben, 

wendbaar zijn en ons gewaardeerd weten als samenwerkingspartner. Kwaliteit van 

processen is in deze een speerpunt. In dit hoofdstuk wordt aangegeven hoe Zorggroep 

ENA hieraan werkt. 

 

5.1  Kwaliteit 

Kwaliteit is een dynamisch ontwikkelproces van samen leren en verbeteren. Daarbij hoort 

transparantie over bereikte resultaten, eerlijk kijken, openheid. Leren en verbeteren gaat 

samen met het krachtig om kunnen gaan met kwetsbaarheid. 

Hoe wij dit doen 

Zorggroep ENA is ISO-gecertificeerd en ouderhoudt deze certificering systematisch. 

Jaarlijks vindt een toetsing plaatst door het geaccrediteerde bureau Lloyds. Dit 

kwaliteitsmanagementsysteem past bij de visie op zorg & welzijn.  

Jaarlijks stellen wij een Kwaliteitsjaarplan op, dat is opgebouwd uit diverse deelplannen 

binnen de organisatie, waaronder die van de multidisciplinair samengestelde 

domeingroepen. Zij werken continu aan het ontwikkelen en doorontwikkelen van 

zorginhoudelijke kwaliteit. Bij het opstellen van het plan voor 2022 is geëvalueerd wat de 

stand van zaken is ten aanzien van de reguliere werkzaamheden en de geplande doelen 

2021 en er zijn verbeterpunten opgenomen.  

Jaarlijks stellen wij een Kwaliteitsjaarverslag op, dat in juni van het daaropvolgende jaar 

is afgerond. Wij bespreken dit in de centrale cliëntenraad, ondernemingsraad en Raad 

van Toezicht en delen dit met het zorgkantoor en op de website van Zorggroep ENA. 

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

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, Verpleeghuis Norschoten en Verpleeghuis Elim (onderdeel van 

Sirjon). Dit heeft ondermeer geleid tot onderlinge audits en het uitwisselen van opleiding 

en beleid. 
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5.2 Tevreden cliënten 

Cliënten en hun naasten waarderen de zorg en begeleiding en verwijzen vrienden en 

familie van harte naar Zorggroep ENA. 

Hoe wij dit doen 

Zoals eerder aangegeven proberen wij zoveel mogelijk bij de wensen en behoeften van 

de cliënt aan te sluiten. Wij vragen en luisteren naar ervaringen en feedback van cliënten 

en naasten en blijven hiervoor in goed contact.  

Zorggroep ENA vindt informatie over de ervaringen belangrijk. Naast de 

evaluatiemomenten en dagelijkse interactie tussen cliënt en medewerker haalt Zorggroep 

ENA systematisch waarderingen op via Zorgkaart Nederland. Voor 2021 zijn deze actief 

verzameld via belteams. De resultaten worden besproken met cliëntenraden en in de 

teams. Eventuele verbeteracties worden dan wel meteen gerealiseerd of krijgen een plek 

in de locatiejaarplannen. 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. 

Waar wij aan werken in 2022 

• In 2022 zal de verdere oriëntatie en besluitvorming plaatsvinden ten 

aanzien van een eenvoudige methodiek voor retro- en prospectieve 

risicoanalyse die ons allen hierbij helpt. De gewenste verbeterslag 

betreft vooral de systematische prospectieve risicoanalyse en de plek 

van deze analyses in ons kwaliteitsmanagementsysteem. 

• Het opvolgen van uitkomsten uit signaleringsinstrumenten zoals 

MIC, MIM, klachten, prismaonderzoeken en audits is een speerpunt. 

De procesbeschrijving, routekaart, rollen en taken worden hiervoor 

opgesteld, geïmplementeerd en geborgd. 

• We verbeteren de route die vanuit de kwaliteitscommissie naar de 

teamleiders en lokale raden loopt. We borgen de afstemming, 

terugkoppeling en bijsturing in de werkoverleggen en 

kwartaalgesprekken met de lokale raden.  

• In 2022 gaan teams het continu verbeteren in toenemende mate in 

hun werkwijze verankeren. De kwaliteitverbetercyclus (KVC)-

methodiek van Vilans wordt hiervoor ingezet. 

• We onderzoeken of het volledig of gedeeltelijk implementeren van KIK-

V (dit is een landelijke afsprakenset voor uitwisseling van 

kwaliteitsinformatie) in deze fase al meerwaarde oplevert voor 

Zorggroep ENA.  

• In het lerend netwerk zal de focus ook in 2022 liggen op het samen 

leren als uitgangspunt voor de kwaliteitsontwikkeling. 
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5.3 Tevreden en gemotiveerde medewerkers 

We werken met plezier en vakbekwaamheid aan de best mogelijke zorg. Goed 

werkgeverschap is daarin helpend. We werken aan een gedeeld besef van de opgaven 

waar we maatschappelijk en in de (ouderen)zorg voor staan en hoe we als Zorggroep 

ENA bijdragen in oplossingen.  

 

Hoe wij dit doen 

Zorggroep ENA is een lerende organisatie, we streven er continu naar dat medewerkers 

met plezier werken en zich ontwikkelen. Dit doen we door met elkaar hardop te leren. 

Wij stimuleren medewerkers actief tot ontwikkeling van hun vakmanschap en 

professionele identiteit. De personele samenstelling verandert bij complexere zorg en de 

veranderende eisen die de zorgvragen van ouderen stellen aan de deskundigheid op het 

gebied van wonen, welzijn en zorg. We zien dat de behoefte aan diversiteit in de 

functiemix en niveaus toeneemt. Zo kijken we voortdurend of de juiste mensen op het 

juiste moment op de juiste plek werken. Hiertoe verdelen we taken op een natuurlijke 

manier. Hierdoor kan de gespecialiseerde zorginzet doelmatig worden ingezet en andere 

collega's kunnen de zorg en begeleiding overnemen in het dagelijkse ritme.  

 

Zorggroep ENA zet in op het optimaal ondersteunen van de medewerkers in hun werk 

door de inzet van ICT, zorgtechnologie, coaching en richtinggevende hulpmiddelen voor 

houvast. Ook hier geldt dat we het denken en doen niet overnemen, maar richting geven 

om oplossingsgericht te kunnen werken. De organisatiestructuur van Zorggroep ENA 

draagt hieraan bij. We verdelen het leiderschap en doen een appèl op ieders persoonlijk 

leiderschap. Specialisaties en bijzondere rollen ten aanzien van kwaliteit, veiligheid, 

inhoudelijke expertise of rollen als contactverzorgende worden zoveel als mogelijk 

verdeeld. Van elke collega wordt gevraagd bij te dragen aan het team.  

 

Voor Zorggroep ENA zijn vakmanschap, verbinding en vertrouwen cruciaal in de manier 

waarop we samenwerken aan goede zorg.  

Om duurzame inzetbaarheid te bevorderen biedt Zorggroep ENA een breed palet aan 

interventies aan, gericht op vitaliteit, mentale weerbaarheid en werkplezier. Daarbij 

werken we actief samen met de werkgeversorganisatie Zorg en Welzijn (WZW) en nemen 

we deel in de verschillende projecten en programma's.  

Waar wij aan werken in 2022 

Waar nu eens per jaar belteams actief cliëntervaringen ophalen, werken we 

in 2022 toe naar het borgen van het ophalen van cliëntervaringen in de 

teamprocessen. Doel is het bewerkstellingen van de vanzelfsprekendheid 

van deze uitvraag in het dagelijkse contact. Op deze wijze krijgen we 

voortdurend inzicht in de ervaringen van cliënten en kunnen we kort 

cyclisch bijsturen. 
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Het is belangrijk dat medewerkers zich sterk in hun werk voelen. Bij Zorggroep ENA gaan 

we ervan uit dat medewerkers ook zelf regie nemen ten aanzien van hun duurzame 

inzetbaarheid en zich bij signalen over disbalans en ontevredenheid proactief melden.  

Door coaching, verbreding van kennis en vaardigheden en een passende planning en 

roostering helpen we teams en medewerkers om wisselingen in de werkdruk op te 

vangen. We streven voortdurend naar een gezonde balans tussen belasting en 

belastbaarheid. Hierin werken we samen met interne en externe functionarissen, zoals de 

preventiemedewerker, bedrijfsarts, arbeidsdeskundige, re-integratiecoach, 

bedrijfsmaatschappelijk werk, vertrouwenspersoon, mental coach, loopbaanadviseurs of 

andere deskundigen.  

Bedrijfsarts, teamleiders en het bedrijfsmaatschappelijk werk spreken elkaar periodiek 

om preventief te kunnen handelen. In 2022 zetten we dit voortvarend voort en blijven 

we medewerkers aanvullend faciliteren met een online aanbod via de ENA Academie. 

 

De teams zijn onderweg naar een 

hogere mate van taakvolwassenheid 

en zelforganisatie, passend bij hun 

vakmanschap en eigenaarschap. 

Toets voor deze zelforganisatie is 

altijd de mate waarin die bijdraagt 

aan het welzijn van cliënt en 

medewerker en aan een gezonde 

bedrijfsvoering.  

 

 

 

Vakkundige en flexibele bezetting 

Mede door de ervaringen door corona, het moeten omgaan met de onplanbare druk op 

het rondkrijgen van de bezetting, is flexibliteit en een flexibele schil een belangrijke 

voorwaarde om de continuïteit van zorg te kunnen blijven volgen. 

 

In 2021 heeft de centrale planning zich doorontwikkeld tot een servicebureau Plannen en 

roosteren. De kennis van capaciteitsplanning is uitgebreid en wordt met behulp van 

scholing en ontwikkeling geborgd. Lokale roosteraars worden deskundig ondersteund en 

gecoacht in hun rol.  

 

Er wordt gewerkt met meerdere flexibele schillen: de flexibiliteit in het eigen team, het 

naast gelegen team op dezelfde etage, de eigen locatie, locatie overstijgend, het 

flexteam, de flexpool (vaste personen niet in loondienst) en bij uitzondering wordt 

teruggevallen op bekende uitzendkrachten. Door inzet van het Flexteam en een flexibele 

schil per team borgen we de vakkundige en flexibele bezetting. In 2022 bouwen we hier 

verder aan en brengen we het Flexteam op volle sterkte. Er wordt hierbij ook gekeken 

naar samenwerking in de lokale zorgketen. 

 

Werken aan een duurzame personele bezetting 

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

medewerkers. Daarbij kiezen we bij voorkeur voor de duurzame verbinding, maar we 

kijken ook naar andere vormen van samenwerking. 



   
 

23 
Kwaliteitsjaarplan 2022 
  

Onze arbeidsmarktcommunicatie vraagt een andere impuls. Het is een gegeven dat het 

‘massaal vissen in dezelfde vijver’ niet meer leidt tot succes en bovendien kan zorgen 

voor het onderling verstoren van spaarzaam opgebouwde stabiliteit in bezetting. Het is 

bekend dat tot de arbeidsmarkt toetredende zorgprofessionals hun baan zoeken op basis 

van de toegevoegde waarde.    

 

Een overzicht van de personeelssamenstelling is opgenomen in de bijlage. 

 

 

 

Waar wij aan werken in 2022 

• Breder delen en samen betekenis geven aan vakmanschap, verbinding 

en vertrouwen door borging in structuur, cultuur en in lijn daarmee de 

leiderschapsstijl. Optimaliseren en uitbreiden van handvatten en kaders 

als houvast in het werk en ter concretisering van de visie in de dagelijkse 

keuzemomenten. 

• Optimaliseren van de functiemix met bijzondere aandacht voor het 

onderscheid in zorgvragen die vragen om gespecialiseerde inzet en taken 

waarvoor andere competenties nodig zijn.   

• Vrijheden gaan gepaard met verantwoordelijkheden. We gaan in 2022 

verder met het herstellen van de sturing. Het functiehuis wordt 

geëvalueerd en er wordt gestuurd op de in de functiebeschrijving 

afgesproken bijdrage van eenieder. Eigenaarschap en persoonlijk 

leiderschap worden aangesproken in de dagelijkse samenwerking. 

• Als voorwaarde van deze sturing en coaching wordt een passende 

gesprekscyclus ontwikkeld en geïmplementeerd. Hierbij maken we 

onderscheid in de horizontale sturing op kwaliteit in het werk en het 

onderhouden van het vakmanschap; het eigenaarschap en de bijdrage 

aan de goede samenwerking in het multidisciplinaire team en op de 

locatie. We bespreken hoe ieder bijdraagt aan de saamhorigheid, 

collegialiteit en sfeer in de woon- en werkomgeving van Zorggroep ENA.   

• Optimaliseren en concretiseren van de visie op leren en ontwikkelen.  

• Zorggroep ENA wil met collega's in het zorgveld meer gaan werken aan 

een constructieve samenwerking gericht op loopbaanpaden van 

zorgprofessionals. We willen kijken welk type organisatie in welke fase 

waarde toevoegt aan zorgprofessionals. 

• Inzetten op het uitbreiden van de samenwerking, zowel lokaal als sector- 

overstijgend door een actievere invulling van de samenwerkingsrelatie 

met collega-aanbieders in zorg en welzijn en onderwijsinstellingen. 

• In het lerend netwerk wordt de mogelijkheid voor een gezamenlijke 

flexpool onderzocht. 

• Ontwikkelen in het realiseren van kort cyclisch onderzoek welbevinden 

medewerkers, op onderwerpen die door hen zelf zijn aangedragen. 
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5.4  Doelmatige bedrijfsvoering met gezonde financiële resultaten 

We zien als Zorggroep ENA de noodzaak en mogelijkheden om onze bedrijfsvoering nog 

doelmatiger en doeltreffender te organiseren. Er zit in de vormgeving en sturing op onze 

bedrijfsprocessen nog verbeterpotentie. Als Zorggroep ENA hebben we de ambitie om 

een gewaardeerd samenwerkingspartner te zijn. Hiervoor willen we wendbaar en creatief 

blijven en proactief deelnemen in de lokale omgeving. Daarvoor hebben we een gezonde 

financiële uitgangspositie nodig.  

In 2021 is gewerkt aan het weer in balans brengen van Zorggroep ENA. In 2022 gaan we 

hiermee verder. Uitgangspunt is dat we voldoende middelen blijven genereren om onze 

ambities waar te maken. Meer dan ooit zullen we de haalbaarheid van deze ambities 

realistisch moeten afstemmen met ruimte die hiervoor is binnen de maatschappelijke en 

politieke context. 

Hoe wij dat doen  

Om ENA in balans te krijgen, zetten we in op verbeteringen, gesorteerd aan de hand van 

vier pijlers: een beter afgestemd cliëntproces, optimale personele bezetting, sturing en 

stuurinformatie en tot slot gedeeld leiderschap. Op de eerste twee pijlers en de laatste 

pijler is eerder ingegaan.  

De derde pijler: sturing en stuurinformatie staat voor het beter in de greep krijgen en 

houden van de bedrijfsvoering.  

In 2021 is begonnen met het oriënteren op een meer bij deze fase passende financiële 

functie en een helder planning & control-proces. We gaan de taken nu organiseren in drie 

functiegebieden: Financial Control, Business Control en Proces Control. De administraties 

worden samengebracht in het eerste functiegebied. Business Control is voor Zorggroep 

ENA een nieuwe discipline. Onmisbaar als het gaat om kort cyclisch bijsturen op 

afgesproken doelen en resultaten. Er is een inhaalslag gaande ten aanzien van passende 

inrichting van processen en de randvoorwaarden als gebruiksvriendelijke stuurinformatie. 

In het functiegebied Proces Control komen de taken rondom compliance, AO/IC, audits, 

kostenplaatshiërarchie en informatiearchitectuur samen. Tussen Financial Control en 

Business Control is vervanging en het vierogenprincipe geborgd. Uitgangspunt voor de 

herinrichting van processen is dat daar waar de invloed en de kennis is belegd ook de 

bevoegdheden en de verantwoordelijkheden liggen, met het daarbij behorend 

afgesproken budget. Alles ondersteund met heldere kaders.  
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5.5 Goede marktpositie en relaties met belanghebbenden  

We streven er voortdurend naar om positief te zijn over onze organisatie. We tonen open 

onze verbeterpunten en werken continu aan een goede reputatie. We geloven in de 

kracht van de gemeenschap en dragen hier actief aan bij. 

Zorggroep ENA wil een betrouwbare en gewaardeerd samenwerkingspartner zijn, een 

ambitie die geheel in lijn is met ons motto ‘samen midden in het leven’.  

Hoe wij dit doen 

Zorggroep ENA is gericht op samenwerking en neemt actief deel aan de regionale 

samenwerkingsoverleggen. Zo wordt er nauw samengewerkt met de huisartsen en 

apotheken van cliënten. Daarnaast zijn er contacten met ketenpartners in de regio.  

Bestuurlijk wordt actief geparticipeerd in het lerend netwerk, zoals dat gevormd is met 

de lokale zorgorganisaties Norschoten, Neboplus en Sirjon/Elim. Daarnaast participeert 

Zorggroep ENA in onder andere de stuurgroep Ketenzorg Dementie, het bestuurlijk 

overleg Zorg & Welzijn onder leiding van de gemeente Barneveld en de regionale 

netwerken zoals werkgeversorganisatie Zorg en Welzijn. Bij deze laatste is er actieve 

deelname in de strategiecommissie arbeidsmarktcommunicatie. 

Waar wij aan werken in 2022 

• Het verder borgen van de kennis en kunde ten aanzien van 

administratie, beheer en advies, waardoor collega’s een klantgerichte 

en adequate ondersteuning ervaren. 

• Werkprocessen verder uitkristalliseren en rollen, taken, 

bevoegdheden, verantwoordelijkheden en budgetten helder toewijzen. 

• Budgetten worden directer verbonden met de taak. Hierdoor is er 

meer overzicht, een duidelijk appèl op eigenaarschap en meer 

kostenbewustzijn. 

• Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn in alle 

bedrijfskritische processen belegd, waardoor er meer grip komt op de 

bedrijfsvoering van Zorggroep ENA. 

• Invulling geven aan de functiegebieden Financial Control, Business 

Control en Proces Control. Daarbij het horizontaal samenwerken aan de 

hand van rollen introduceren ten einde de teamproductiviteit te 

verhogen en optimale ruimte te bieden het vakmanschap vanuit de 

verschillende perspectieven. 

• Management Controlproces wordt verder ingericht, de planning & 

control cyclus wordt geborgd. Er wordt een eenvoudig dynamisch 

risicomanagementsysteem gekozen en in gebruik genomen. 

• Daar waar nodig beschikt men over de noodzakelijke stuurinformatie 

en kan men hiermee werken. 
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In 2022 wordt vanuit een samenwerkingsconvenant tussen Neboplus, Novicare en 

MedtZorg en Zorggroep ENA gewerkt aan een optimale inzet van de specialistische 

ouderengeneeskunde. Hierin vormen de betrokken artsen ook een vraagbaak voor 

huisartsen en andere lokale kleinschalige zorgaanbieders gericht inhoudelijke collegiale 

afstemming. 

Eerder in dit plan werd al het initiatief genoemd van het lerend netwerk om de 

mogelijkheden voor een lokaal flexbureau te verkennen. Ook ten aanzien van het 

opleiden van zorgprofessionals zetten we in op samenwerking. 

In 2021 is gekeken naar onze kritische leveranciers. In 2022 willen we met een aantal 

van hen de dienstverlening en het niveau van dienstverlening preciezer gaan afspreken. 

We willen deze afspraken vervolgens beter borgen en in het proces van evaluatie recht 

doen aan de inbreng van de leverancier/contractpartner op micro-, meso- en 

macroniveau.  

 

 

  

Waar wij aan werken in 2022 

• Invullen en betekenis geven aan het samenwerkingsconvenant 

Neboplus, Medtzorg en Novicare gericht op inzet specialisteren 

ouderengeneeskunde. 

• Proactief bijdragen aan het onderzoek naar de mogelijkheden voor een 

lokaal flexbureau voor de zorg. 

• Verkennen en concretiseren samenwerking Ons Bedrijf (gericht op 

begeleid werk) en Ruimzicht in de uitwisseling rondom dagbesteding. 

• Afronden van selectie van A- en B-leveranciers. We komen tot een 

passende leverancierslijst met een goede balans in kosten en lokaal 

inkopen/lokaal bijdragen.  

• Vanuit locaties worden samenwerkingsmogelijkheden actief verkend 

en aangegaan gericht op het creëren van mogelijkheden om bij te 

dragen aan het welbevinden van bewoners en cliënten. Daarbij kijken 

we voortdurend hoe bewoners en cliënten deel kunnen blijven uitmaken 

van de samenleving. 

• In 2022 nemen we de tijd om naar onze meerjarenstrategie te kijken. 

Dit gaan we doen met interne en externe betrokkenen. 
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5.6 Leiderschap, governance en management  

Een gezonde organisatie vraagt om leiding en een bedrijfsproces waaruit blijkt dat we 

voldoen aan gemaakte interne en externe afspraken en aan wet- en regelgeving.  

Hoe wij dit doen 

Leiderschap 

Het leiderschap bij Zorggroep ENA is volop in ontwikkeling. De huidige lijnstructuur 

ondersteunt de teams en medewerkers onvoldoende in de opgaven die voorliggen.  

Na de bestuurlijke wissel halverwege 2020 is door omstandigheden sneller dan gedacht 

afscheid genomen van de managementlaag. We hebben ervoor gekozen deze leegte niet 

tijdelijk op te vullen met een interim-manager. Aanwezigheid van leiding kan immers 

onbewust ook de vraag naar leiding weer voeden. 

Als startpunt hebben we in 2021 het leiderschap in en om de teams genomen. Daarbij 

nemen we het persoonlijk leiderschap van iedere collega als uitgangspunt. In de 

professionele rol, het vakmanschap, wordt leiding ervaren op basis van kennis en kunde. 

In de teams zien we een steeds grotere rol voor het horizontaal sturen. De coördinerend 

meewerkend verpleegkundige steunt het team in dit proces van het verdelen van 

leiderschap. Op locatieniveau weten de teams zich inhoudelijk gesteund door de 

kwaliteitsverpleegkundigen.  

Vandaaruit kijken we naar welke leiding verder gewenst is om onze doelen te behalen. 

We baseren ons daarbij op drie principes: 

1. Kaders geven ruimte 

2. Eerst volgen, dan leiden 

3. Leiders creëren leiders 

Kaders geven ruimte 

Leiderschap zit ook in helderheid over waar we naar toe willen als organisatie en helpt bij 

het doorvertalen van de missie, visie en strategie naar locatie- en teamniveau. Daar 

worden met elkaar werkafspraken gemaakt en uitgevoerd. Ook over hoe je 

verantwoording aflegt over je inzet als medewerker en als team maak je afspraken met 

elkaar. Leiders creëren binnen deze heldere kaders een werkomgeving gebaseerd op 

vertrouwen en gedeelde verantwoordelijkheid. 

Eerst volgen, dan leiden 

Als we volgen, vragen en luisteren sluiten we beter aan bij wat er speelt en bieden we 

ruimte aan de ander om leiderschap te nemen. Wanneer leiding wordt gegeven buiten de 

eigen deskundigheid wordt de noodzaak om de juiste vragen te stellen en te luisteren 

nog belangrijker. 

Leiders creëren leiders 

Hiermee bedoelen we dat leiding is gericht op het vergroten van de autonomie van een 

ander, gericht is op groei. Zo vergroten we met elkaar onze capaciteit, het 

organisatievermogen, onze veerkracht en flexibiliteit. 

Governance, samenspraak en inspraak 

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

cliëntenraad, de cliëntenraden en de ondernemingsraad. De Wet op de 

Ondernemingsraden (WOR) en Wet Kwaliteit klachten en geschillen in de zorg (WKKGZ) 
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bieden daarin de formele kaders. Informeel wordt vooral ingezet op tijdige betrokkenheid 

als basis voor samenspraak en inspraak.    

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

2017 en geeft in 2021 en 2022 verder inhoud aan waarden gestuurd toezicht houden. 

De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) is verwerkt in de statuten en 

reglementen. In 2021 is aandacht besteed aan ondersteunende vormen om meer 

verbinding te creëren tussen de interne organen, de raad van toezicht en bestuur en staf. 

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

werk. Dit gebeurt onder andere door het minimaal maandelijks 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. 

In de aansturing van Zorggroep ENA is de psychosociale, verpleegkundige en medische 

kennis geborgd door de adviespositie, nauwe samenwerking met en samenstelling van de 

kwaliteitscommissie. Deze samenwerking wordt vereenvoudigd door de paramedische 

achtergrond van de bestuurder. 

Wij zijn alert op wijzigingen in vigerende wet- en regelgeving en anticiperen hierop waar 

nodig. Dit is belegd in het takenpakket van de beleidsadviseur. 
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Waar wij aan werken in 2022 

• De komende periode zal de sturing van processen en organisatie-

onderdelen verder veranderen. Passend bij de visie wordt ingezet op 

het versterken van het leiderschap in en om de teams.  

• 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.  

• Verpleegkundigen niveau 4 en GVP’ers worden meer in positie 

gebracht en breiden hun begeleidende rol verder uit (horizontale 

sturing). Zij nemen leiding in het team en coachen collega’s 

horizontaal op bekwaamheid. 

• De bezetting van de cliëntenraden wordt bewaakt en waar nodig 

worden nieuwe leden geworven.  

• Bekendheid van de cliëntenraad is van belang voor een goede 

samenwerking. In 2022 wordt hier in gezamenlijkheid verder aan 

gewerkt. Deelnemen aan familieavonden is een van de mogelijkheden 

om hier meer bekendheid aan te geven. Naastenparticipatie ligt een 

stap dichterbij en kan een mooie toegang bieden tot het werk in een 

cliëntenraad. 

• Het jaarplan komt mede in samenwerking met Novicare tot stand. Er 

wordt gezamenlijk gewerkt aan de continue verbetering van kwaliteit 

van zorg & welzijn en het multidisciplinair samenwerken. De 

specialist oudererengeneeskunde maakt deel uit van de 

kwaliteitscommissie. Het behandelteam van Novicare levert een 

actieve bijdrage aan domeingroepen. 

• De ontwikkeling van een nieuwe meerjarenstrategie gaat in 2022 

plaatsvinden. We willen dit in lijn met onze visie doen. De 

coronamaatregelen en de vele lopende opgaven hebben ons doen 

besluiten dit proces in 2022 te laten plaatsvinden. 

• Evalueren 'klokkenluidersregeling’. Uitgangspunt van deze 

evaluatie is het in lijn met de bedoeling beter laten aansluiten van de 

vorm en de taal van de regeling. Deze moet laagdrempelig zijn en 

passend bij de besturingsfilosofie. 

• Opnieuw en anders beleggen van de FG-functionaris rol. Borgen dat 

er een onafhankelijke invulling gegeven kan worden aan de taken 

conform de AVG. Daarnaast ronden wij het verwerkingsregister af en 

regelen de DPIA-procedure in. Tevens zal er aandacht zijn voor het 

creëren van meer bewustwording bij medewerkers op het risico van 

datalekken bij het uitwisselen van persoonsgegevens. 
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Lijst met afkortingen 
 

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  

HIDW   Locatie Het Huis in de Wei 

ICT   Informatie en Communicatie Technologie 

ISO   Internationale standaard voor kwaliteitssystemen 

LMS   Leer Management Systeem 

LOC   Landelijke Organisatie Cliëntenraden 

MDO   Multi Disciplinair Overleg 

MIC-cie.  Melding Incidenten Cliëntenzorg-Commissie 

MIKZO   Meetinstrument Kwaliteit van Zorg 

MPT   Modulair Pakket Thuis 

MTO   Medewerkers Tevredenheidonderzoek 

NAR    Locatie Nieuw Avondrust 

OR   Ondernemingsraad 

PO&O   Personeel, Opleidingen & Organisatieontwikkeling 

PR   Public Relations  

PZT   Palliatieve Zorg Thuis 

RZ   Locatie Ruimzicht 

Q1   1e kwartaal    

RvB   Raad van Bestuur 

RvT   Raad van Toezicht 

SLA   Service Level Agreement (=dienstverleningsovereenkomst) 

SMO   Sociaal Medisch Overleg (in kader van ziekteverzuim) 

VPT   Volledig Pakket Thuis 

VV&T   Sector Verpleging, Verzorging & Thuiszorg 

VWS   Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport 

W&T   Project Waardigheid en Trots 

WKKGZ  Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg 

Wlz   Wet langdurige zorg 

WMO   Wet Maatschappelijke Ondersteuning 

Wzd   Wet Zorg en Dwang 

WZW   Werkgeversorganisatie Zorg en Welzijn 

ZP   Zorgprofiel 
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Bijlage personeelssamenstelling 
 

 

Aantal medewerkers per organisatieonderdeel, 30 november 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verdeling in FTE per organisatieonderdeel, 30 november 2021 
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FTE-verdeling naar functie en niveau, 30 november 2021 

 
 

 

 



   
 

33 
Kwaliteitsjaarplan 2022 
  

 

In- en uitstroom van medewerkers Zorggroep ENA t/m 30 november 2021  

ZORG 

 

Totaal per functie in de zorg Instroom Uitstroom 

coach zorgteam 0 1 

geriatrisch verpleegkundige 0 1 

Helpende 20 20 

helpende plus 4 7 

leerling verpleegkundige 1 0 

leerling verzorgende 3 1 

medewerker welzijn 2 0 

Verpleegkundige 2 10 

verzorgende IG 16 18 

Wondverpleegkundige 0 1 

Woonhulp 42 48 

Woonondersteuner 5 3 

Totaal  95 110 
 

 

FACILITAIR 

 

Totaal per functie faciltair Instroom Uitstroom 

coördinator evenementen 0 1 

gastheer/vrouw (coronabaan) 3 3 

facilitair medewerker 6 6 

Keukenassistent 3 0 

Kok 0 1 

Locatiehelper 0 1 

Receptionist 1 3 

Totaal 13 15 
 

 

ONDERSTEUNENDE DIENSTEN 

 

Totaal per functie ondersteunende diensten Instroom Uitstroom 

ambtelijk secretaris OR 1 0 

Bestuursondersteuner 1 0 

coach mentale ondersteuning (corona) 0 1 

coach planning en roosteren 1 0 

head controller 0 1 

manager zorg en behandeling 0 1 

programmaleider mens en organisatie 1 1 

projectleider eten en drinken 1 0 

Recruiter 1 0 

senior capaciteitsplanner 1 0 

Totaal 7 4 


