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1. Inleiding 
 
Voor u ligt het Kwaliteitsverslag 2021 van Zorggroep ENA. Aan de hand van de voor 2021 
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 2021.  
 
2021 is turbulent begonnen. Om de beurt trof corona alle ENA locaties; bewoners, 
cliënten en medewerkers. Dat heeft er ingehakt, mentaal en fysiek. Nog steeds zijn de 
gevolgen van deze coronapandemie voelbaar en zichtbaar waar het gaat om de 
veerkracht van velen. 

De lege appartementen werden net weer opnieuw bewoond toen we flink aan de slag 
moesten om financieel bij te sturen. Met de zorginkoop van het Zorgkantoor zijn we 
volop in gesprek geweest over ons werk en de inkomsten die er tegenover staan. Onze 
gezamenlijke bijstuuractie heeft ervoor gezorgd dat we 2021 positief afsluiten. 

Daar zijn we trots op! Kiezen voor de zorg doen we met overtuiging. De bewoners en 
cliënten van ENA waarderen onze inzet en betrokkenheid. Wel hebben we duidelijk nog 
verbetermogelijkheden, ook waar het gaat om aandacht voor het eigen leven van 
bewoners en cliënten en onze bijdrage aan een voor hen zinvolle dag. Er is veel te doen 
en het is belangrijk om successen te blijven delen. Die opstekers hebben we allemaal 
nodig. 

In 2022 gaan we daarom verder met deze punten. We willen onze organisatorische 
verbetermogelijkheden volop benutten zodat we optimale ruimte hebben om er te zijn 
voor bewoners, cliënten en daarnaast, niet minder belangrijk, om een goede werkgever 
te zijn.  

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 2021 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 
 
 
 
 
 



 
Kwaliteitsjaarverslag 2021 
Versie: 27 juni 2022  

4 

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  

Wmo Gemeente Barneveld en gemeente 
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, gemeente 
Scherpenzeel (West- Veluwe Vallei) 
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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 in de laatste levensfase 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. 
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 appel op de eigen 
mogelijkheden. 
 
Onze belofte aan de cliënt en kernwaarden in ons werk 

 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. Gastvrijheid is een vanzelfsprekendheid. De 
woonzorgcentra zijn plekken voor ontmoetingen. In de ontmoetingsruimten is 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. 
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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.  
 
 

Samenstelling Wlz-indicaties 
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2.5 Bestuur, toezicht en medezeggenschap 
 
Zorggroep ENA heeft de Governancecode Zorg in haar organisatie toegepast. 
Onderstaand een beschrijving van de taken en rollen van de Raad van Bestuur, Raad van 
Toezicht en medezeggenschapsorganen. 
  
Samenstelling en bezoldiging Raad van Bestuur  
De Raad van Bestuur van Zorggroep ENA bestaat uit een enkelvoudige bezetting van de 
Raad, de functie van voorzitter. In het reglement Raad van Bestuur, is vastgelegd welke 
verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden de bestuurder heeft en hoe de relatie is 
tussen de medezeggenschapsorganen, belangrijke belanghebbenden en hoe mogelijke 
belangenverstrengeling kan worden voorkomen. De gedragscode Goed bestuur van de 
NVZD wordt toegepast. In 2021 waren er de volgende relevante nevenfuncties van de 
Raad van Bestuur:  
 
Organisatie Functie Datum benoeming 
Stichting Voor de Helden Voorzitter bestuur 1 januari 2020 

 
De Raad van Toezicht van Zorggroep ENA heeft in 2021 het inkomen van de voorzitter 
Raad van Bestuur getoetst aan de Wet Normering Topinkomens (WNT 2). De bezoldiging 
van de voorzitter Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht past binnen klasse III. 
 
 
Samenstelling, bezoldiging en werkwijze toezichthouders 
De samenstelling van de Raad van Toezicht van Zorggroep ENA op 31 december 2021 
was als volgt 
 
Naam Rol Aandachtsgebied Benoemd/herbe-

noemd 
Aftre-
dend 

Dhr. C.E.W. 
Veenstra 

Voorzitter Facilitair, milieu en 
vastgoed 

oktober 2016/2020 2024 

Mw. K.N. 
Kolenbrander *  

Secretaris  Kwaliteit van zorg en  
Welzijn 

januari 2021 2025 

Dhr. C. Hendriks Lid 
 

Financiën mei 2018 2024 

Dhr. R. Hald Lid Integriteit, IT, cultuur 
en veiligheid 

februari 2017/2021 2025 

Mw. J. Drost Voorzitter   december 2016 jan 
2021 

Mw. H. 
Benedictus 

Lid   februari 2019 juli 
2021 
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Het volledige jaarverslag van de Raad van Toezicht is opgenomen in de bijlage. 
 
 
Samenstelling en werkwijze medezeggenschap 
 
Cliëntenraad 
Conform de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (Wmcz) heeft Zorggroep 
ENA een Centrale Cliëntenraad en per locatie een cliëntenraad. Naast een huishoudelijk 
reglement is ook een samenwerkingsovereenkomst vastgelegd met de Raad van Bestuur. 
Hiervoor zijn modelreglementen van het LOC gehanteerd.  
 
De samenstelling van de Centrale Cliëntenraad was in 2021:  
 Dhr. R. Brand, onafhankelijk voorzitter 
 Dhr. E. van den Broek, namens Nieuw Avondrust 
 Dhr. P. Kuijt, namens Nieuw Avondrust 
 Dhr. W. Burgering, namens Ruimzicht 
 Mw. T. Schutten, namens Ruimzicht 
 Mw. W. Vlastuin, namens Huis in de Wei 
 Mw. M. Moons, namens Huis in de Wei 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ondernemingsraad  
 
Conform de Wet op de Ondernemingsraden heeft Zorggroep ENA een Ondernemingsraad. 
Er is frequent overleg met en zonder de bestuurder over het voorgenomen beleid en de 
personeelsbelangen.  
 
Per 31 december 2021 had de OR de volgende samenstelling: 
 Henriëtte van de Weetering, voorzitter, VIG ELV 
 Marino Nobel, vicevoorzitter, VIG RZ 
 Drea Ariesen, VIG HIDW 
 Teuni Heiwegen, VIG NA 
 Nelly van Hell, VIG NA 
 Kelly van Ommen, coach planning en roosteren 
 Henny Schouten, helpende plus HIDW 
 Gerard Niels, ambtelijk secretaris 
 

Bestuurder in gesprek  
met de Centrale 
Cliëntenraad. 
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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 tijdonafhankelijk 
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 goed kennen. Aan het begin van een dienst wordt de (digitale) 
rapportage gelezen en een mondelinge overdracht gedaan. 
Ook in de flexibele schil wordt ingezet op vertrouwde gezichten. 
 
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 2021 
 
 Doel Realisatie Effect 
 
 
1. Het instrument welzijn 

voorop is geïmplementeerd. 
Het instrument is 
opgenomen in de 
dagkaart in het ZLP. 
Aandachtsvelders 
Welzijn zijn gecoacht 
op het voeren van het 
goede gesprek. 

De wensen en waarden 
van cliënten komen 
steeds beter in beeld, 
waardoor er ook beter 
naar gehandeld kan 
worden.  
In 2022 wordt dit nog 
verder doorontwikkeld. 
 

2. Beleid palliatieve zorg is 
ontwikkeld en 
geïmplementeerd. 
 

Beleid is in ver 
gevorderd stadium. 
Er is een palliatief 
verpleegkundige 
aangenomen. 

Er wordt zorg geleverd 
die beter aansluit bij de 
behoeften in de 
terminale fase.  
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Er zijn organisatie 
breed 10 buddy’s 
opgeleid die specifieke 
kennis hebben over 
het begeleiden van 
cliënten, naasten en 
collega's tijdens de 
laatste levensfase. 
 
Zorggroep ENA heeft 
zich aangesloten bij 
het netwerk Palliatieve 
zorg Gelderse Vallei. 
Er is een 
samenwerking 
opgestart met 
Vrijwilligers Palliatief 
Terminale Zorg (VPTZ) 
Zorgpad stervensfase 
is voorbereid en wordt 
in 2022 verder 
geïmplementeerd. 
 

Medewerkers kunnen 
elkaar hier beter in 
ondersteunen.  
 
 
 
 
 
 
De inzet van VPTZ 
biedt meer aandacht 
voor de cliënt. 
De lijnen met het 
netwerk Palliatieve 
Zorg bieden inspiratie 
tot verdere verbetering 
van de werkwijze. 

3. Wijziging in zorgvragen 
worden vroegtijdig 
gesignaleerd.  

Er is een 
indicatiewijzer 
opgesteld en een 
protocol (her)indicatie. 
Deze worden in 2022 
in de teams 
geïntroduceerd. 
Als inhaalslag is de 
zorgzwaarte van 
iedere cliënt getoetst 
en waar nodig 
aangepast. 
 

Een passend zorgprofiel 
voor alle cliënten 
waardoor de 
zorgbehoefte en 
personeelsinzet beter 
op elkaar afgestemd 
zijn. 
 

4. Samenwerking tussen 
intramurale teams en de 
Zorg Thuisteams verloopt 
constructief. 

Er wordt 
samengewerkt bij 
knelpunten of 
plotselinge 
verstoringen in de 
roostering.  

Er wordt in 
toenemende mate 
etagegericht 
samengewerkt. Ten 
aanzien van Zorg Thuis 
geldt dat in 
Voorthuizen samen 
wordt gewerkt met de 
ELV en in Scherpenzeel 
en in Barneveld met de 
teams gericht op 
somatiek.  
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5. 
 

De werkwijze MDO sluit 
optimaal aan bij het werken 
vanuit de visie Welzijn 
Voorop. 
 

De welzijnsonderdelen 
zijn opgenomen in het 
formulier MDO.  

Het formulier 
ondersteunt om 
aandacht voor welzijn 
te borgen in de 
evaluatie. 
 

6. De persoonsgerichte 
benadering bij onbegrepen 
gedrag is geborgd. 

De werkwijze van de 
GVP’ers is verder 
uitgekristalliseerd. De 
samenwerking op 
locatie en organisatie-
breed heeft verder 
vorm gekregen. 
 
Er zijn 2 nieuwe 
GVP’ers opgeleid. 
In 2022 starten 9 
GVP’ers met de 
expertopleiding 
 

Korte lijnen tussen 
teamleden, GVP en 
psycholoog waardoor 
signalering onbegrepen 
gedrag en inzetten 
acties sneller 
plaatsvindt. 

7. De persoonsgerichte 
toegewijde aandacht voor 
ontspanning is geborgd 
 

Op iedere locatie zijn 
ontspanningsruimtes 
ingericht en in gebruik 
door cliënten en 
naasten.  
 
Op iedere locatie wordt 
24 uur 
complementaire zorg 
per week ingezet door 
hiervoor opgeleide 
medewerkers. 
 

Meer ontspannings-
momenten voor 
cliënten wat een 
bijdrage levert aan 
algeheel welzijn. 

8. In de ontmoetingsruimte 
wordt huiselijkheid 
beleefd.  

Er is meer aandacht en 
begeleiding 
gerealiseerd door de 
inzet ter onder-
steuning van wonen en 
welzijn. 
 

Meer rust in de 
huiskamer. In NA heeft 
het geleid tot een pilot 
om te gaan werken met 
een medewerker 
wonen-welzijn. Dit 
profiel wordt in 2022 
verder uitgewerkt. 
 

9. De veilige 
bewegingsruimte van alle 
cliënten wordt zo groot 
mogelijk gehouden. 

Het aantal uren van 
gastvrouwen is in 
verband met toezicht 
op veilige mobiliteit 
uitgebreid van 7 naar 
12 uur per dag. 
 

Meer vrijheid in 
veiligheid. 
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ENA's zorglab is 
gestart met onderzoek 
naar ondersteunende 
domotica. 
 

10. Informatie wordt optimaal 
gedeeld, doelen in de 
zorgleefplannen worden 
systematisch bijgehouden. 

Er wordt maandelijks 
geschoold op werken 
met MIKZO en 
zorgdossier.  
 
Er is gestart met de 
inzet van 
verpleegkundigen met 
coördinerende taken. 
 
Er is gestart met 
herijken van het 
cliëntproces. 

Het methodisch werken 
wordt beter maar heeft 
nog verdere 
ontwikkeling nodig.  

 

3.1.1 Analyse onvrijwillige zorg 
 
Zorggroep ENA werkt sinds 2018 met een domeingroep onbegrepen gedrag. Vanuit deze 
domeingroep is het terugdringen van onvrijwillige zorg al langer onder de aandacht. In 
de domeingroep participeert de WZD-functionaris waardoor de domeingroep ook fungeert 
als WZD-commissie. De domeingroep signaleert en adviseert op zaken die onbegrepen 
gedrag en onvrijwillige zorg raken. 
 
Binnen Zorggroep ENA is in ieder team een Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie 
opgeleid. Zij vervullen samen met de verpleegkundigen de rol van zorgverantwoordelijke. 
Zij kunnen proactief ingezet worden bij onbegrepen gedrag. Er vinden structureel 
gedragsspreekuren plaats, waaraan contactverzorgenden, GVP-ers, een psycholoog en 
een specialist ouderengeneeskunde deelnemen. Alle medewerkers met cliëntencontact 
zijn geschoold met betrekking tot de WZD. 
De cliëntenraad, bestuurder en teamleiders hebben kennis gemaakt met de 
cliëntvertrouwenspersoon die vanuit Zorgbelang Arnhem is toegewezen aan Zorggroep 
ENA.  

Aantal cliënten onvrijwillige zorg 
In 2021 is bij 8 unieke cliënten een vorm van onvrijwillige zorg toegepast. Omdat het 
registreren nog niet helemaal volledig geïmplementeerd was in 2021, laat de 
automatische genereertool minder cliënten zien. Alle zorgverantwoordelijken zijn direct 
aan het begin van 2022 geïnstrueerd op welke wijze de registratietool gebruikt moet 
worden zodat we voor 2022 wel de juiste cliënten op organisatieniveau kunnen 
genereren. 

Stijgingen of dalingen in de toepassing van onvrijwillige zorg ten opzichte van 
de voorgaande analyse 
Door vertraging van de implementatie van de WZD ten gevolge van de coronapandemie 
is in 2020 alleen een rapportage beschikbaar gekomen op organisatieniveau. De 
onvrijwillige zorg is in 2020 wel op individueel niveau geregistreerd, maar het totaal 
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aantal cliënten was nog niet te generen vanuit het systeem. Het aantal cliënten met 
onvrijwillige zorg in 2021 is hierdoor niet te vergelijken met 2020. 

De verhouding van het aantal cliënten dat onvrijwillige zorg heeft ontvangen 
ten opzichte van het aantal cliënten dat geen onvrijwillige zorg heeft ontvangen 

 Aantal 
cliënten met 
onvrijwillige 
zorg 

Aantal 
cliënten 
zonder 
onvrijwillige 
zorg 

Percentage 
cliënten met 
onvrijwillige 
zorg 

Percentage 
cliënten 
zonder 
onvrijwillige 
zorg 

Totaal 
aantal 
cliënten 
in zorg 
in 2021 

Nieuw 
Avondrust 

6 149 3,8% 96,1% 155 

Ruimzicht 1 
 

71 1,4% 98,6% 72 

Huis in de 
Wei 

1 73 1,4% 98,6% 74 

 

De verhouding van het aantal cliënten dat een vorm van onvrijwillige zorg heeft 
ontvangen ten opzichte van het totaal aantal cliënten dat onvrijwillige zorg 
heeft ontvangen 

Soort onvrijwillige zorg Aantal Percentage 
Tafelblad 1 12,5% 
Dwang bij ADL 3 37,5% 
Gordel in stoel 1 12,5% 
Gecamoufleerde medicatie 2 25% 
GPS-tracker 1 12,5% 
TOTAAL 8 100% 

 

Verschillen in de toepassing van onvrijwillige zorg 
Zoals hierboven aangegeven heeft er in 2020 op organisatieniveau geen analyse 
plaatsgevonden op cliëntniveau. Het is daarom niet mogelijk om deze analyse te 
vergelijken met de analyse van 2020. 
Tussen de drie locaties van ENA kan niet echt een relevantie duiding van verschillen 
aangegeven worden. In NA (6) wordt iets meer onvrijwillige zorg ingezet dan in HIDW 
(1) en RZ (1), maar NA is ook een beduidend grotere locatie. 
De vorm van onvrijwillige zorg die het meeste voorkomt is ADL onder dwang (3). 
Bij alle betreffende cliënten is het stappenplan ingezet. Er wordt gezocht naar 
alternatieven in benadering of inzet van hulpmiddelen. Bij alle cliënten is de psycholoog 
betrokken. Ook wordt inzet medicatie steeds afgewogen. Binnen de alternatieven hoort 
ook de mogelijkheid van de inzet van bijvoorbeeld de ergotherapeut, muziektherapeut of 
beweegagoog. 
Aandachtspunt voor verbetering is het terugdringen van onvrijwillige zorg in de ADL-zorg 
Dit is een zware vorm van onvrijwillige zorg. Daarnaast is een aandachtspunt om op 
gesloten afdelingen meer aandacht te hebben voor eventueel verzet tegen de gesloten 
deur en de evaluatie hiervan. 

Totstandkoming analyse 
Deze analyse is opgesteld op verzoek van de bestuurder van Zorggroep ENA op basis van 
dossieronderzoek en in samenwerking met de WZD-functionaris en beleidsadviseur. 
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Reactie cliëntenraad 
Deze analyse is op 18 mei 2022 aangeboden aan de cliëntenraad via dit 
kwaliteitsjaarverslag, Op 20 juni 2022 is de analyse besproken in de CCR-vergadering. 
Zij geeft aan kennis genomen te hebben van de analyse. Zij benadrukt het belang van 
aandacht voor naasten en andere betrokkenen in dit proces.  
 

 

3.2 Wonen en Welzijn 
 
Werkwijze Zorggroep ENA 
 
Zingeving 
In de laatste jaren heeft Zorggroep ENA het thema zingeving op verschillende manieren 
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 mede 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 de afgelopen jaren 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 naasten 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. 
 
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 werken we nadrukkelijk samen met cliënt, familie en andere naasten om 
de persoonlijke wensen van de cliënt te verwezenlijken.  
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 in de dagelijkse aandacht en begeleiding is onmisbaar voor 
het welzijn van de cliënten. Bij Zorggroep ENA zijn circa 450 vrijwilligers actief. Zij 
worden ingezet bij tal van activiteiten. In 2021 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 zijn betekenisvol in het leven van cliënten. Zij staan het dichtste bij en kennen 
hun naaste het beste. Zorggroep ENA stimuleert en ondersteunt naasten om zoveel 
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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 
 
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 in 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 wooncomfort ervaren, 
binnen en buiten, ongeacht seizoenomstandigheden en dat de inrichting van de 
gezamenlijke (huis)kamers aansluit aan bij de beleving en leefstijl van de cliënten. 
 
 

 
Evaluatie aandachtspunten wonen en welzijn 2021 
 
 
 Doel Realisatie Effect 

 
Zingeving 

 

Centrale huiskamer Nieuw Avondrust 
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11. Zingeving wordt breder 
benaderd en individueel 
verdiept.   
 
 
 
 

De eerste stappen zijn 
gezet om meer zicht te 
krijgen op het herkennen 
en omgang met 
levensvragen. In 2022 
wordt dit verder 
uitgewerkt. 
 

Er is meer aandacht 
voor zingeving. In 
2022 streven we 
ernaar dat de 
aandacht voor 
zingeving breder 
geborgd wordt en 
verinnerlijkt. 
 

12. Het eigen levensverhaal, de 
eigen identiteit is voor iedere 
collega het vertrekpunt van 
de samenwerking met de 
cliënt. 
 

Het plan was om samen 
met de gemeente een 
boek samen te stellen 
met levensverhalen van 
cliënten. Dit is door het 
niet verkrijgen van 
subsidies niet 
doorgegaan. In 2022 
wordt het levensverhaal 
in een andere vorm 
opgepakt en geborgd in 
de start van het 
cliëntproces. 

Het eerste effect is 
dat de aandacht 
voor het 
levensverhaal niet 
alleen ondersteund 
wordt met 
instrumentarium 
maar de kern vormt 
van de start van het 
cliëntproces. Dit 
komt mede tot 
uiting doordat 
gestart wordt met 
een bezoek aan de 
cliënt in zijn eigen 
thuisomgeving. 

 
Zinvolle dag invulling 

 
13. Bewoners ervaren een 

zinvolle invulling van de 
dag. 

Het ophalen van wensen 
en behoeften heeft een 
vaste plek in het ZLP 
zodat medewerkers hier 
beter op kunnen 
aansluiten en anticiperen. 
We zien dat er ondanks 
de visie en bedoeling 
door een heel aantal 
medewerkers nog een 
onderscheid wordt 
ervaren tussen zorg en 
welzijn. In het proces van 
totstandkoming van een 
meerjarenplan in 2022 
zal gezocht worden naar 
een interventie om deze 
perceptie te verbreden.  

In 2021 waarderen 
142 cliënten en 
naasten de kwaliteit 
van leven met een 
7,8. 
Ondanks deze score 
wordt ook door veel 
cliënten en/of 
naasten 
aangegeven graag 
meer dag invulling 
te zien. De 
maatregelen ter 
voorkoming van de 
verspreiding van 
corona zijn mede 
van invloed op deze 
beleving.  
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De beweegagoog (in 
opleiding) heeft samen 
met de muziektherapeut 
gewerkt aan een 
gecombineerd 
programma-aanbod. 
Drumming is o.a. één van 
de activiteiten die hieruit 
ontstaan is.   
Het aantal uren voor 
coaching welzijn is 
uitgebreid met 8 uur. 
 

 
Vrijwilligers en familieparticipatie 

 
14. Medewerkers, vrijwilligers en 

netwerk werken optimaal 
samen aan een zo 
betekenisvol mogelijk leven 
van de cliënt. 
 

In 2021 is een 
tevredenheidsonderzoek 
onder vrijwilligers 
uitgevoerd en is het 
vrijwilligersbeleid 
geëvalueerd. 
 
Er is voor gekozen de 
verbinding tussen 
vrijwilligers en 
mantelzorgers te 
verstevigen. Dit 
resulteert in de 
verschuiving van de 
functie van coördinator 
vrijwilligers naar de 
functie van coördinator 
informele zorg. 
 
 
 
 
 
 
 
Mantelzorg is in eerste 
aanzet geëvalueerd en 
aangepast. Er zijn 
interviews uitgevoerd 
door de hele organisatie 
om ervaringen op te 
halen. Deze worden 

128 vrijwilligers 
reageerden en zijn 
heel tevreden over 
het werken bij ENA. 
 
 
 
Er is meer 
verbinding tussen 
de coördinator 
vrijwilligers en 
mantelzorgers door 
betrokkenheid bij 
o.a. de 
familieavonden. 
Hierdoor ontstaan 
kortere lijnen en 
beter contact 
waardoor beter 
afgestemd kan 
worden op de 
behoeften en 
wensen van de 
cliënt. 
 
De corona-
pandemie heeft de 
mogelijkheden voor 
samenwerking en 
participatie van 
naasten erg 
beperkt. We werken 
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meegenomen bij de 
verwerking en verdere 
invulling in 2022. 
 

er in 2022 aan om 
deze samenwerking 
weer te stimuleren. 
 

 
Wooncomfort 

 
15. Er is een haalbaarheidsplan 

voor de herontwikkeling van 
Nieuw Avondrust: gericht op 
een locatie voor de doelgroep 
met toenemende complexiteit 
in de zorgvraag - het wonen 
comfortabel maken en het 
verlenen van zorg en 
ondersteuning beter te 
ondersteunen. 

Samen met de FAME 
groep, collega's en cliënt-
vertegenwoordiging heeft 
visievorming en 
oriëntatie plaatsgevonden 
naar een nieuw integraal 
concept voor NA. 
 

In oktober 2021 
waarderen 142 
cliënten en naasten 
de accommodatie 
met een 8,2. 
Er heeft een 
haalbaarheidsonder
zoek 
plaatsgevonden. In 
2022 vindt de 
oriëntatie op het 
vervolg plaats. 
 

  

Vrijwilligers en naasten betrokken bij de zorg 
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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 en bewegen, 
onbegrepen gedrag en onvrijwillige zorg, welzijn en informele zorg, hygiëne en 
infectiepreventie, innovatie en zorgtechnologie, huidletsel en incontinentie. Daarnaast 
zijn we in 2021 gestart met het Zorglab dat met behulp van nieuwe technologie teams op 
verzoek ondersteunt bij het vinden van oplossingen die de cliënt en/of medewerker beter 
ondersteunen. 
 
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 2021 
 

 Doel Realisatie Effect 
 

Verankering kennis, kunde domeingroepen   

in zorgteams en vice versa  

 
16. Deelnemers 

domeingroepen en hun 
collega’s zijn verder in 
positie gebracht. Zij 
leveren zowel input vanuit 
het directe werk als vanuit 
de kwaliteitskaders. De 
werkbaarheid en 
behulpzaamheid van 
methoden is hierdoor 
toegenomen.  
 
 
 

 

Er is een coachingssessie 
uitgevoerd met leden van 
het Zorg Thuis team in 
HIDW die zitting hebben in 
domeingroepen. 

Bewustwording bij 
medewerkers om 
knelpunten sneller 
terug te koppelen 
naar artsen, waardoor 
cliënten sneller 
gepaste zorg 
ontvangen. 
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Medicatieveiligheid 

 
17. Werken volgens de 

veilige principes 
medicatieveiligheid is 
geborgd. 
 
 
 
 
 

Het medicatiebeleid voor de 
extramurale zorg is 
vastgesteld conform de 
veilige principes. De 
apotheken en teams zijn 
hierbij betrokken. 
 
Jaarlijkse scholing door de 
apotheek op toepassen 
veilige principes heeft 
plaatsgevonden. 
 

Eenduidige informatie 
geactualiseerd 
beschikbaar.  
 
 
 
 
Bewustwording en 
aanscherping van het 
werkproces.  

18. De toepassings-
mogelijkheden van 
Medimo zijn waar dit 
waarde toevoegt, 
uitgebreid. 

Er is een koppeling 
gerealiseerd tussen Saltro 
en Medimo. Hierdoor heeft 
de apotheek direct zicht in 
de labwaarden. 
 
Er is een businesscase 
opgesteld voor het koppelen 
van Medimo aan ONS.  
 

Verbetering veilige 
medicatie 
verstrekking. 
 
 
 
Er is niet gekozen 
voor een koppeling. 
De voordelen wegen 
niet op tegen de 
nadelen. 
 

19. Er is onderzocht of 
overstappen naar Directe 
Orale Anticoagulantia 
meerwaarde biedt. 
 

Er is een business case 
opgesteld voor het gebruik 
van Directe Orale 
Anticoagulantia (DOAC). 
 

Er is gekozen voor 
een geleidelijke 
overgang naar DOAC.  

20. Teams hebben het 
systematisch bespreken 
en leren van medicatie-
incidenten in hun 
teambespreking geborgd. 
 
 

Er is een leidraad 
ontwikkeld en 
geïntroduceerd bij de mic 
verwerkers om de 
medicatiefouten te 
bespreken in de teams. 

Het effect is nog 
onvoldoende. Teams 
hebben meer 
begeleiding nodig om 
dit methodisch uit te 
voeren en te leren van 
incidenten. 
 

 
Eten en drinken 

 
21. Er is een integrale visie 

op eten en drinken 
geformuleerd.  
 
 

Er is een concept visie 
geformuleerd en een nul – 
meting uitgevoerd. 
 
 

Er kan gestart worden 
met de verdere 
vertaling en invulling 
van de integrale visie 
om tot een situatie te 
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De eerste uitwerking van 
verbeterdoelen heeft 
plaatsgevonden.  

 

 
 
 
 
 
 
De uitwerking van de 
verbeterdoelen heeft nog 
niet plaatsgevonden. 
 
Er is een start gemaakt 
met het evalueren van het 
mondzorgbeleid en 
slikproblemen. 
 

komen die beter 
aansluit bij de wensen 
en behoeften van 
cliënten. 
 
Aanscherping 
processen. 

 
Onvrijwillige zorg 

 
22. Het werken in lijn met de 

bedoeling van de Wet 
Zorg en Dwang is 
geborgd. 
 
 
 
 

Zorgmedewerkers hebben 
de e-learning gevolgd. Het 
nabespreken hiervan in de  
teamoverleggen is niet van 
de grond gekomen. 
 
 
 
De samenwerkings-
afspraken over het inzetten 
van de externe deskundige 
zijn vervallen i.v.m. de 
reparatiewet. De eis is 
komen te vervallen. 
 
Er is een aanzet gemaakt 
voor de werkwijze om 
vertegenwoordiging te 
borgen wanneer een cliënt 
geen vertegenwoordiger 
heeft. 

Er is voldaan aan de 
wetgeving. Er is een 
vorderend bewustzijn 
bij medewerkers hoe 
gehandeld moet 
worden vanuit de 
geest van de wet. 
 
Er hoeft geen 
samenwerking 
opgezet te worden. 
 
 
 
 
De werkwijze is helder 
en ondersteunt 
medewerkers in de 
werkwijze. 
Vastlegging moet nog 
wel plaatsvinden. 
 

23. Er is zorgtechnologie 
ingezet die het mogelijk 
maakt om onvrijwillige 
zorg en de aanleiding 
daartoe zoveel mogelijk te 
voorkomen. 

Met de werkwijze van ENA's 
Zorglab wordt 
laagdrempelig aan de hand 
van feitelijke 
cliëntcasuïstiek met teams, 
cliënt en naasten gezocht 
naar invloed op sfeer, 
comfort, vrijheid en gedrag. 

Nog in experimentele 
fase. Positief effect is 
dat door de werkwijze 
het team meer 
eigenaarschap en 
invloed ervaart. 
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Het kan hierbij gaan om 
procesverbetering of de 
inzet van zorgtechnologie.  
Wanneer bijvoorbeeld door 
cameratoezicht minder 
verstoringen nodig zijn in 
de nacht, heeft dit een 
positief effect op de 
nachtrust. 
 

 
Decubituspreventie 

 
24. Er zijn 3 

wondverpleegkundigen 
gediplomeerd.   
Er is integraal beleid 
ontwikkeld ter voorkoming 
van huidletsel.  
 

De wondverpleegkundigen 
hebben hun opleiding 
afgerond. Zij hebben een 
domeingroep geformeerd in 
samenwerking met Novicare 
en hebben een concept 
beleid huidletsel opgesteld. 

Kennis en kunde 
rondom 
wondverzorging is 
verhoogd waardoor 
preventie beter 
ingezet wordt en 
cliënten beter 
behandeld worden. 
 

 
Valpreventie 

 
25. De kennis van 

valpreventie in de teams 
is vergroot en steunt op 
een helder beleid. 
 
 
 

De richtlijn is geëvalueerd. 
Valpreventie en bewegen is 
in de themaweek van 
valpreventie in oktober 
onder de aandacht gebracht 
middels een kennisquiz en 
diverse activiteiten voor 
medewerkers en cliënten. 
 
Bewegen is goed op de 
kaart gezet door de 
beweegagoog. Deze is in 
opleiding en rond in 2022 
de opleiding af. 
 
 
 
Er is een beweegbeleid 
opgesteld. Dit wordt in 
2022 geïmplementeerd. 
 

Er is meer 
beweegaanbod voor 
cliënten en bewustzijn 
bij medewerkers voor 
risico’s op vallen bij 
medewerkers. 
 
 
 
Er is nog geen causaal 
verband te leggen 
tussen het aantal 
valincidenten en de 
ingezette acties. Het 
aantal valincidenten in 
2021 is redelijk 
stabiel. 
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Er is een samenwerking 
gestart met twee 
sportopleidingen. De 
stagiaires verzorgen 
wekelijks 
beweegactiviteiten. 
 

 
Meldcode Huiselijk Geweld 

 
26. Het beleid en de werkwijze 

ten aanzien van 
herkenning en voorkoming 
van Huiselijk Geweld is 
geactualiseerd.   

Er is een conceptversie 
beschikbaar. De aandachts-
functionarissen hebben 
samen met een 
kwaliteitsverpleegkundige 
en teamleider een 
werkgroep gevormd. Er 
wordt nagedacht over de rol 
van familiebegeleider die in 
dit proces mogelijk ook een 
coördinerende rol krijgt. 
Er wordt nagedacht over 
aansluiting bij regionale 
initiatieven. 
 

Nog geen effect 
merkbaar. Mogelijk 
risico is nog 
onvoldoende 
herkenning van 
situaties van huislijk 
geweld. 

 
Veilig Incidenten Melden 

 
27. De lokale mic-

commissies zijn 
verstevigd in hun rol. De 
werkwijze is geborgd in de 
werkprocessen op alle 
niveaus. 

De kwaliteitscoach heeft 
zitting genomen in alle mic-
commissies en heeft 
ondersteund bij het 
herkennen van trends. 

Mic-verwerkers zijn 
vaardig in het zelf 
genereren van mic-
rapportages, waar zij 
beter inzicht krijgen in 
de incidenten. 
Er is een eerste 
aanzet gegeven in het 
herkennen van trends 
door mic-verwerkers. 
Uitwerken van een 
vaste structuur hierin 
blijft onder de 
aandacht in 2022. 
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Beweegweek 2021 
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3.4 Leren en werken aan kwaliteit 
 

Werkwijze Zorggroep ENA 
 

Kwaliteitsmanagementsysteem 
Zorggroep ENA is ISO gecertificeerd en onderhoudt 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 2021 is opgebouwd uit diverse deelplannen binnen de organisatie, 
waaronder de domeingroepen. Bij het opstellen van het plan voor 2022 is geëvalueerd 
wat de stand van zaken is en zijn verbeterpunten opgenomen.  
  
Jaarlijks kwaliteitsverslag 
Het Kwaliteitsverslag 2020 is in juni 2021 afgerond, besproken in de Centrale 
Cliëntenraad en Raad van Toezicht, gedeeld met het Zorgkantoor en op de website van 
Zorggroep ENA geplaatst. 
De analyse van de onvrijwillige zorg over 2020 is in een separaat document vastgelegd 
en gedeeld met de IGJ. 
 
Continu werken in de praktijk aan verbeteren door zorgverleners 
De behandeling wordt 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 steeds 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 vakgroepoverleg. Knelpunten in de praktijk worden hier besproken, 
alsmede casuïstiek. In november 2020 zijn alle verpleegkundigen opgeleid tot 
zorgverantwoordelijken.  
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.  
 
Met retro- en prospectieve risicoanalyses blijven we onze processen aanscherpen.  
In 2022 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 Verpleeghuis Norschoten. Dit heeft onder  
andere geleid tot onderlinge audits, het uitwisselen van beleid en een gezamenlijk  
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initiatief voor het bevorderen van statushouders als zij-instromer in zorgfuncties.  
De focus heeft in 2021 ook gelegen op het samen leren als uitgangspunt voor de  
kwaliteitsontwikkeling in het Lerend Netwerk.   
 
 

Evaluatie aandachtspunten leren en werken aan kwaliteit 2021 
 
 
 Doel Realisatie Effect 

 

Kwaliteitsmanagementsysteem 
 

28. Het kwaliteitshandboek 
is continu op orde, de 
werkwijze hiertoe is 
geborgd. Collega’s weten 
snel hun weg te vinden in 
het digitale handboek.  
  
 

In relatie tot de 
organisatieverandering 
heeft herinrichting van 
het kwaliteitshandboek 
plaatsgevonden. 
De kwaliteitsmedewerker 
houdt per kwartaal bij wat 
de status van documenten 
is en zet deze in de 
organisatie voor evaluatie 
uit waar nodig. 
 

Medewerkers kunnen  
altijd de actuele 
documenten 
raadplegen . 

 
Continu werken in de praktijk aan verbeteren 

 
29. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In 2021 wordt actief 
bijgedragen aan leren en 
leerklimaat.  
Voor 2022 heeft ieder 
team een eigen 
teamontwikkelplan.  
 

Er is gezocht naar een 
passende vorm 
aansluitend bij de 
verschillende 
uitgangssituatie van de 
teams.  
Door de druk op de 
roosters zijn we met dit 
doel minder ver gekomen 
dan we ons hadden 
voorgenomen. 
 

Er is een eerste opzet 
van een teamplan 
ontwikkeld, gebaseerd 
op de KVC methodiek. 

In 2022 wordt hier 
verder aan gewerkt 
zodat de teamplannen 
mede voor input 
zorgen voor het 
jaarplan 2023. 

 
30. De triage kennis en 

vaardigheid is merkbaar 
verbeterd. 

Er is een uitvraag gedaan 
bij Novicare en 
verpleegkundigen over 
knelpunten t.a.v. triage. 
Op basis daarvan is een 
keuze gemaakt voor een 
opleiding voor niveau 3. 
Deze wordt in 2022 

De grote groep wordt 
in 2022 geschoold. 
Effect nog niet echt 
merkbaar. 
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uitgevoerd. De 
verpleegkundigen hebben 
een opfriscursus gehad. 
Het coachen op triageren 
is opgenomen in de 
functieomschrijving van 
kwaliteitsverpleegkundige. 
 

31. De vakgroep van 
verpleegkundigen is 
verstevigd in positie, 
kennis en kunde. 

Er is een derde 
kwaliteitsverpleegkundige 
gestart. Daarnaast is er 
gestart met de rol van 
coördinerend 
verpleegkundige. 

De kwaliteits-
verpleegkundigen 
komen steeds steviger 
in positie, zowel lokaal 
als voor de hele 
Zorggroep.  
De doorontwikkeling 
van de vakgroep is 
gaande en vraagt tijd. 
De eerste ervaringen 
met de inzet van de 
coördinerend 
verpleegkundige zijn 
positief. 
 

32. Zorggroep ENA gebruikt 
een eenvoudige 
methodiek voor de 
prospectieve 
risicoanalyse. De retro- 
en prospectieve 
risicoanalyses maken 
deel uit van het 
kwaliteitsmanagement-
systeem. 
 

Er heeft oriëntatie 
plaatsgevonden op een 
ondersteunende tool.  
Vooralsnog is gekozen 
voor een pragmatische en 
eenvoudige methodiek. 

Er is in toenemende 
mate bewustzijn op de 
prospectieve 
risicoanalyse. 
Verbetering van de 
systematische 
toepassing is nog 
nodig. 

33. Er wordt een specialist 
Ouderengeneeskunde 
opgeleid.  
Er wordt een 
verpleegkundig specialist 
opgeleid.  
 

In september is een 
nieuwe SO i.o gestart. De 
verpleegkundige specialist 
i.o. rond de opleiding is 
augustus 2022 af. 

Er wordt een bijdrage 
geleverd aan het 
tegengaan van de 
schaarste onder 
specialisten 
Ouderengeneeskunde. 
Al lerende onderzoeken 
we met elkaar nieuwe 
vormen van 
samenwerking en 
taakherschikking. Ook 
in samenwerking met 
de lokale partners. 
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34. Teams hebben het 
continu verbeteren in 
toenemende mate in hun 
werkwijze verankerd.  

Er is een start gemaakt 
met het introduceren van 
de methodiek KVC in de 
teams in NA. Dit wordt 
verder uitgebreid in 2022. 
Via het project Samen uit 
samen thuis is met behulp 
van een ontwerpteam een 
plan van aanpak 
opgesteld.  
 

KVC wordt door de 
(pilot) teams als 
helpende methodiek 
omarmd.  

  

Medewerkers Zorggroep ENA 
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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 
De fase waarin de organisatie verkeert, vraagt om een andere wijze van aansturing. Op 
weg naar verantwoordelijkheden en bevoegdheden dichter gepositioneerd bij de 
bewoner-medewerker samenwerking is het de kunst om sturing en grip te houden op de 
afgesproken doelen. Oude controle- en sturingsmechanismen zijn deels afgebouwd of 
staan ter discussie en nieuwe sturing en grip is volop in ontwikkeling.  
Naast voortzetting van de ondersteuning van teams door meer inzicht en grip te 
faciliteren, is ingezet op de coaching van teams richting meer eigenaarschap en 
regelruimte, passend bij vakmanschap.   
 
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, NeboPlus en Elim (Sirjon). 
Daarnaast participeert zij onder andere in De Stuurgroep ketenzorg Dementie, het 
Bestuurlijk Overleg Zorg&Welzijn onder leiding van de gemeente Barneveld, regionale 
netwerken zoals bijvoorbeeld de WZW waaronder specifiek de deelname aan de 
strategische adviesgroep Arbeidsmarktcommunicatie. 
 
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. De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) is op 1 juli 2021 in werking 
getreden. De WBTR is bedoeld om het bestuur van onder meer verenigingen en 
stichtingen te verbeteren. Zorggroep ENA heeft 2021 benut om zaken goed te regelen en 
vast te leggen.  
 
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 gemiddeld minimaal 1 keer per maand mee te 
werken 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 paramedische 
achtergrond van de bestuurder en de adviespositie, nauwe samenwerking met en 
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samenstelling van de kwaliteitscommissie. De rol en positie van de kwaliteitscommissie 
zijn verankerd in de besluitvormingsprocedure. 
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 
nieuw meerjarenplan opgenomen in de acties van 2022. 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 2021 

 
 

 Doel Realisatie 
 

Effect 

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

Hier wordt in 2022 vanuit 
een nieuw perspectief 
aan gewerkt als 
onderdeel van de 
ontwikkeling van de 
meerjarenstrategie. 

Wordt in 2022 
gerealiseerd. 

36. De organisatiestructuur van 
ENA is ondersteunend aan 
de gewenste werkwijze en 
helpt om doelen efficiënter 
te behalen. 

Er is gestart met de 
opbouw van het 
leiderschap in en om de 
teams. Sturing op het 
resultaat vindt daar 
plaats waar de directe 
invloed en kennis van 
zaken het grootst is. 

2022 is het jaar waarin 
er een wijziging zal 
plaatsvinden van de 
managementstructuur. 
Deze aanpassing gaat 
samen met een 
herziening van het 
functiehuis.   

 

De lokale aansturing 
vindt in toenemende 
mate plaats vanuit 
samenspraak waarbij 
recht wordt gedaan 
aan de verschillende 
perspectieven, 
disciplines en rollen. 
De inzet van de 
verpleegkundigen 
met coördinerende 
taken heeft de 
gewenste invloed op 
de versterking van de 
teams zonder dat een 
nieuwe 
leidinggevende rol 
ontstaat.  
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37. Collega’s zijn beter 
ondersteund met informatie 
en helderheid over normen, 
doelen, gewenste resultaten 
en hun taak bevoegdheid en 
verantwoordelijkheid hierin. 

In 2021 is een start 
gemaakt met het 
verduidelijken van de 
teamtaken en 
verantwoordelijkheden 
ten aanzien van indicatie, 
inzet van uren. 

Er is een keuze gemaakt 
voor een ondersteunende 
informatietool. In 2022 
wordt de Zorgmonitor 
geïmplementeerd. 

Teams hebben meer 
inzicht en grip 
gekregen op de inzet 
van uren, de 
dienstensets. Ter 
ondersteuning van 
het etage en lokaal 
samenwerken wordt 
inzicht geboden in de 
geplande inzet en de 
mogelijkheden om 
met inzet te schuiven 
en terug te kunnen 
vallen op de inzet op 
basisniveau. 

38. De samenwerking met de 
CCR en cliëntenraden 
typeert zich door nabijheid 
en samenspraak. 
 

Reglementen zijn 
geactualiseerd en 
getekend.  

Een verdere 
verduidelijking van de 
rollen en taken heeft 
plaatsgevonden. 

39. De positie van de 
kwaliteitscommissie is 
bekrachtigd in de 
overlegstructuur en 
samenwerking. 

De rol van de 
kwaliteitscommissie heeft 
een duidelijke plaats 
gekregen in de 
besluitvormingsstructuur. 

De kwaliteitscommissie is 
5 x bijeengeweest 

 

Het uitvoeren van 
een kwalitatieve toets 
van nieuw of 
geëvalueerd beleid 
door multidisciplinaire 
professionals is 
geborgd. 

40. De ondersteuning van de 
samenwerking met de 
Ondernemingsraad wordt 
verder geprofessionaliseerd. 

Op 1 april 2021 is een 
ambtelijk secretaris 
aangesteld met coach 
achtergrond voor de OR. 

De ondersteuning van 
een ambtelijk 
secretaris helpt in de 
samenwerking en 
verantwoor-ding. In 
2022 vindt verdere 
versteviging plaats 
onder meer met 
behulp van opleiding 
en coaching. 
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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 is dit voortgezet en zijn medewerkers hierin ook aanvullend met een 
online aanbod gefaciliteerd 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 2021 
  
 
 Doel  Realisatie  Effect  

 
De samenhang tussen personele vraagstukken 

 
41.  De personele vraagstukken 

worden integraal en in 
verbinding opgepakt. Collega’s 
ondervinden een 
samenhangende 
ondersteuning gericht op het 
hier en nu en de toekomst. 

Er is van start gegaan met 
een programmalijn Mens 
en Organisatie gericht op 
een integrale ontwikkeling 
van werving & selectie, 
duurzame inzetbaarheid, 
strategische 
personeelsplanning/ 
continuïteit, leren en 
ontwikkelen, capaciteits-
planning, werkplezier en 
cultuur. 

Door de noodzaak om in 
het tweede kwartaal fors 
bij te sturen op de kosten 
inzet zorg is deze 
ontwikkeling vertraagd. 
De interventies verwoord 
in ENA in Balans 2021 
hebben ook een ander 
type inzet en kunde 
gevraagd.  

Onvoorziene personele 
wisseling en uitval heeft 
geleid tot de aanpassing 
van de werkwijze.  
 

In 2021 zijn grote 
ontwikkelstappen 
gezet in de 
capaciteitsplanning 
en de organisatie 
en inhoudelijke 
ondersteuning van 
teams door het 
servicebureau 
roosteren en 
plannen. 

 
Teams worden 
beter geïnformeerd 
en geadviseerd in 
het plannen en 
roosteren 

42. ENA heeft het werving en 
selectieproces efficiënt en 
effectief ingericht. Collega’s 
ondervinden hierin 
ondersteuning. 

Er is een start gemaakt 
met de inrichting van het 
werving en selectieproces 
in Afas. In 2022 wordt dit 
verder geoptimaliseerd. 

Er is een keuze gemaakt 
over het vervolg van de 
ondersteuning bij werving 
en selectie. We richten 
ons op gecombineerde 
deskundigheid van 

De voorbereiding 
van de aanpassing 
van het werving en 
selectieproces en de 
inrichting 
ondersteuning 
workflow heeft 
plaatsgevonden. 
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arbeidsmarkt-
communicatie en werving 
en selectie. Dit krijgt in 
2022 verder vorm. 

Implementatie en 
optimalisatie staan 
gepland voor 2022.  

Ondersteuning 
teams kan daarmee 
worden verbeterd. 

43. De uitstroom van 
medewerkers vermindert door 
persoonlijke aandacht voor 
loopbaanvragen. 
 

Dit doel is een meerjaren 
doel en wordt onderdeel 
van het strategisch beleid 
dat in 2022 wordt 
geherformuleerd. 

 

44. Er is in 2021 een nieuwe vorm 
gevonden voor het gesprek 
tussen teamleiders en 
medewerkers. Passend bij 
eigenaarschap en eigen 
regie in de teams. 

Hiervoor hebben we in 
2021 onvoldoende tijd en 
menskracht vrij kunnen 
maken. Dit doel blijft in 
2022 staan. 
De werkwijze met het 
teamplan en het 
vergroten van de pro-
activiteit dragen mede bij 
aan het verbeteren van 
het gesprek tussen teams 
en teamleiders.  
 

Wordt vervolgd in 
2022. 

45. Voor collega’s is het helder 
wat er van hen wordt 
verwacht. Ze ervaren een 
open en heldere 
communicatie. 

Er is een start gemaakt 
met het in beeld brengen 
van de veranderbehoefte 
van het functiehuis. 

Het functiehuis 
wordt in 2022 
geëvalueerd en 
waar nodig 
aangepast of 
herzien. 

 

Duurzame inzetbaarheid in relatie tot blijvend leren & 
ontwikkelen 

 
46.  De voorwaarden voor 

duurzame inzetbaarheid 
zijn in beeld en gerealiseerd. 

Hiervoor hebben we in 
2021 onvoldoende tijd en 
menskracht vrij kunnen 
maken. Dit doel blijft in 
2022 staan. 
Voorwaarden en realisatie 
zijn nu op individueel 
niveau in beeld.  
 

Wordt verder 
uitgewerkt in 2022-
23 
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47. Het optimaliseren van het 
opleidingsaanbod bij de 
teamontwikkelopgaven & 
plannen wordt verder 
uitgewerkt en is onderdeel 
van de integrale aanpak 
vanuit het programma M&O 

Het werken met een 
teamplan vormt de basis 
van een goede aansluiting 
tussen teamopgaven en 
het opleidingsaanbod.  In 
2021 hebben we dit nog 
onvoldoende uitgewerkt. 
In 2022 gaan we hier 
verder mee.  
 

 

48. In 2021 gaan medewerkers 
van ENA ervaren dat de visie 
op leren en ontwikkelen 
vorm en inhoud heeft 
gekregen. 
 

Wordt in 2022 verder 
opgepakt.  

 

 

49. Het formatieplan is per team 
vertaald naar leer- en 
ontwikkelbehoefte. 

Input voor de leer- en 
ontwikkelbehoefte komt 
nu nog tot stand in de 
domeingroepen. Vanuit de 
domeingroepen wordt met 
Opleidingen gewerkt aan 
een constructieve 
samenwerking. 

Eigenaarschap van 
medewerkers en teams 
zijn voorwaarde voor een 
goede vertaling. In de 
werkwijze met het 
teamplan is het nemen 
van eigenaarschap 
verankerd. 

Vervolg in 2022. Is 
een meerjarendoel 
en zal uiteindelijk in 
het reguliere 
teamtakenpakket 
worden geborgd. 

 

Doeltreffendheid en doelmatigheid 
 
50.  Het proces van plannen en 

roosteren is heringericht en 
doelmatiger en doeltreffender. 
De samenwerking tussen de 
centrale planning en de 
planning in de teams is 
verbeterd in proces en inhoud. 
Er wordt een constructieve 
samenwerking ervaren. 

Met een brede 
afvaardiging uit de teams 
is met het servicebureau 
plannen en roosteren 
samengewerkt aan een 
handboek voor roosteren 
en plannen.  
In 2022 wordt dit 
handboek in gebruik 
genomen.  
 

De kennis van 
roosteren is in 
beeld gebracht. Ten 
behoeve van de 
vergroting van deze 
kennis en kunde is 
coaching en 
begeleiding ingezet. 
Op teamniveau en 
teamleidingniveau. 
In 2022 wordt dit 
voortgezet. 
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51. Kaders over eigen regie 
voeren zijn beschreven. 

Er is een eerste aanzet 
gemaakt voor de 
teamkaders. 
Om goed aan te sluiten bij 
de taal en richting van de 
nieuwe meerjarenkoers 
wachten we op de 
realisatie van het 
meerjarenplan in 2022. 
 

Nog niet 
implementatierijp. 
Op onderdelen, 
zoals plannen en 
roosteren, zijn en 
worden de kaders 
verduidelijkt.  

52. Het waarmaken van onze 
belofte aan cliënten, de 
daarbij passende 
resultaatgerichtheid en 
kostenbewustzijn zijn 
verankerd in ons denken en 
doen, ongeacht functie. Teams 
voelen zich ondersteund in 
hun verantwoordelijkheid en 
taken ten aanzien van een 
doelmatige en doeltreffende 
inzet van middelen. 

 

De actielijnen uit ENA in 
Balans geven hier mede 
inhoud en vorm. 
Actielijnen: 
o De cliënt en zijn vraag 
o Inzet medewerkers 
o Kaders en 

stuurinformatie 
o Leiderschap 

De effecten zijn per 
team verschillend. 
In 2022 kunnen we 
teams hier nog 
beter in 
ondersteunen. 

53. Collega’s zijn digitaal 
vaardig. 

Iedere maand is ICT 
ondersteuning 
aangekondigd aanwezig 
op locatie. Hier wordt veel 
gebruik van gemaakt.  
 
In 2022 zal Zorggroep 
ENA digicoaches opleiden. 
Hierbij wordt gebruik 
gemaakt van de 
ondersteuning geboden 
vanuit WZW 
(Werkgeversorganisatie 
Zorg en Welzijn) 

De digivaardigheid 
neemt merkbaar 
toe. De nieuwe 
digitale 
werkomgeving 
ondersteunt hierin. 
In 2022 investeren 
we in de opleiding 
en inzet van 
digicoaches. 
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3.6.1 Instroom, uitstroom, personeelssamenstelling 
 

Instroom en Uitstroom in FTE 

Functiecategorie Zorg en Welzijn 

 

 

Functiecategorie Facilitair 
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Administratie en Staf 

 

 

Personeelssamenstelling verdeeld over functiecategorie 

In FTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

10%

11%

3%0%

76%

Verdeling in FTE per functiecategorie

Administratie/staf

Facilitair

Management

Stagiairs

Zorg & Welzijn
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In aantal 

 

 

 

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. Er is gestart met de oriëntatie op de 
haalbaarheid van het geschikt maken van deze locatie.  
 
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 
ingezet, zoals bijvoorbeeld sensoren, dwaaldetectie en cameramonitoring. In 2021 
hebben we onze ambitie ten aanzien van zorgtechnologie verder vormgegeven en 
geconcretiseerd. Hiertoe hebben we opgetrokken met andersdenkenden, mensen die nog 
met een frisse blik naar de zorg kijken en een andere achtergrond hebben. Deze inzet is 
direct aan de zorgteams en cliënten verbonden zodat daar de nieuwe ideeën tot stand 
komen en er geëxperimenteerd kan worden. 
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 

32
7%

49
10%

8
2%

40
9%

340
72%

Aantal medewerkers per functiecategorie

Administratie/staf

Facilitair

Management

Stagiairs

Zorg & Welzijn
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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 in 2021 uitgevoerd. 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. In 2021 was gepland hier aandacht aan te besteden zodat er 
meer overzicht ontstaat in wat er is en waar het gebruikt wordt. 
 
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.  
Alle locaties voldoen aan het Bronzen keurmerk van de Green Deal.  
 
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 
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 is in 2021 op maat aandacht besteed. Voor de samenwerking 
ELV laag complex is een samenwerking aangegaan met een nieuwe huisartsenpraktijk en 
zijn samenwerkingsafspraken vastgelegd. Voor de ELC hoog complex is en samenwerking 
aangegaan met Neboplus.  
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 is 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. 
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Evaluatie aandachtspunten Gebruik van hulpbronnen 2021 

 

 Doel Realisatie Effect 
 

De gebouwde omgeving (zie punt 15) 
 

 

Zorgtechnologie en hulpbronnen 
 

54. Zorgtechnologie is als 
oplossingsrichting en 
werkwijze verankerd in de 
manier van denken en 
doen. 

Met de werkwijze van ENA's 
Zorglab wordt 
laagdrempelig aan de hand 
van feitelijk cliëntcasuïstiek 
met teams, cliënt en 
naasten antwoorden op 
vragen. Het kan hierbij gaan 
om procesverbetering of de 
inzet van zorgtechnologie. 
 
 
 
 

Vraaggericht wordt 
aangesloten bij 
verbetervragen die 
we kunnen helpen 
oplossen met 
procesverbetering 
en/of 
zorgtechnologie. De 
vraag en daarmee 
het experiment blijft 
in eigendom van de 
aanvragende collega 
en het 
desbetreffende team. 
In 2022 wil 
Zorggroep ENA zich 
verder oriënteren op 
de voorwaarden ter 
ondersteuning van 
deze nieuwe 
technologische 
hulpmiddelen, zoals 
infrastructuur, 
integraliteit 
bediening, keuze 
devices. 
 

 

Materialen en hulpmiddelen 
 

55. Er is overzicht en sprake 
van een doelmatig en 
doeltreffend 
voorraadbeheer. 

Vanwege personele uitval en 
aandachtsconcurrentie is dit 
doel verschoven naar 2022 

 
 

Wordt verder 
opgepakt in 2022. 
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Zorg voor de omgeving en duurzaamheid 
 

56. De woonzorg locaties van 
ENA hebben een bronzen 
keurmerk. 

De bronzen certificering en 
de voorwaarden daartoe zijn 
in orde.  

Brons gecertificeerd. 

57. ENA heeft haar 
duurzaamheidsambities 
voor de komende jaren 
geformuleerd. 

Zorggroep ENA heeft zich 
aangesloten bij de Green 
Deal Zorg Food Valley om in 
de verduurzaming nog 
volgende stappen te zetten.  
In 2022 wordt verder 
gekeken naar duurzaam 
inkoopbeleid. 
 

Bronzen certificering 
locaties. 

58. Duurzaamheid is als 
onderwerp belegd in het 
overleg met 
Woningstichting Barneveld 
en Woonstede. 

Duurzaamheid is onderwerp 
van gesprek met de 
woningstichting Barneveld 
(ook in de 
herontwikkelplannen van 
Nieuw Avondrust) en 
Woonstede. 

Afspraken moeten 
nog worden 
geconcretiseerd. 
 

 

Financiële en administratieve organisatie 
 

59. De kennis en kunde ten 
aanzien van administratie, 
beheer en advies is 
geborgd. Collega’s ervaren 
een klantgerichte en 
adequate ondersteuning. 
Werkprocessen zijn helder 
en worden adequaat 
ondersteund. 

We hebben deze ambitie 
voor 2021 moeten 
bijstellen. De ambitie is ook 
verwoord in de actielijnen 
van ENA in Balans. 
Realisatie van de duurzame 
bedoelde verbetering vraagt 
meer tijd en daarom zal er 
ook in 2022 aan worden 
verder gewerkt.  
 

Wordt vervolgd in 
2022. 

 

De professionele relaties en samenwerkingsovereenkomsten 
 
60. De samenwerking met 

huisartsen is verstevigd en 
geborgd. 

De samenwerkingsafspraken 
rondom de inzet van 
huisartsen en Neboplus op 
de ELV zijn geformaliseerd. 
 

Continuïteit van zorg 
van de juiste 
kwaliteit is geborgd. 
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61. Er heeft een evaluatie en 
bijstelling plaatsgevonden 
van de contracten met 
leveranciers. 

In 2021 zijn we er door 
personele omstandigheden 
niet toegekomen dit punt uit 
te voeren. 
 

Wordt in 2022 
opgepakt. 

 

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 2021 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. 
 
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 digitale 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 2021 
 

 Doel Realisatie Effect 

 

Verzamelen en delen van informatie 
  

62. Het ophalen van cliënt-
ervaringen is geborgd in de 
teamprocessen. 

Er zijn 142 
waarderingen 
opgehaald bij naasten 
en cliënten. 108 
waarderingen zijn door 
geleverd naar zorgkaart 
Nederland. Zij 

De waarderingen 
geven goede 
informatie om 
verbeteringen op te 
pakken/ bij te 
sturen. Dit is 
meegenomen in het 
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waarderen de zorg met 
een 8,1. 
 

kwaliteitsjaarplan 
2022. 

63. Er is een open, frequentie en 
proactieve communicatie 
met cliënten, naasten en ons 
netwerk. 

Het aantal uren voor de 
communicatiemedewerk
er is uitgebreid met 4 
uur. Daarbij is er meer 
accent gelegd op de 
verhalen van cliënten 
en naasten. 
De familieavonden - 
bijeenkomsten zijn, 
waar mogelijk gezien de 
corona maatregelen, 
georganiseerd.  
Waar nodig en gewenst 
wordt het 
familiegesprek gevoerd 
met deskundige 
begeleiding voor cliënt, 
naasten en team. 
 

Gezien de impact 
van corona en de 
maatregelen willen 
we in 2022 verder 
werken aan dit 
doel. In principe 
behoort dit doel in 
onze reguliere 
taken en werkwijze.  

64. De AVG is optimaal 
geïmplementeerd. 

De functie van FG is 
herbelegd. 
De DPIA is opgesteld. 
De risico’s op 
cyberaanvallen zijn 
onderzocht.  
Er is een 
verwerkingsregister 
aangelegd. 
Er is een projectplan 
opgesteld om in 2022 
verdere scan van de 
AVG uit te voeren met 
hierin aandacht voor 
bewustwording, 
 

Wordt in 2022 
verder ingeregeld 
waarbij in wordt 
gezet op vergroting 
van deskundigheid 
en bewustzijn van 
medewerkers. 

 

Benutten en optimaliseren bestaande administratiesystemen 
 
65. De implementatie van 

digitaliseringsproject BLOEM 
is afgerond. Collega’s ervaren 
in toenemende mate de winst 
in gebruiksgemak en 
ondersteuning van hun werk. 

De implementatie is 
afgerond. Er is een start 
gemaakt met het 
ontwikkelen van een BI 
tool die eenvoudig 
stuurinformatie 
genereert. Deze 

Het 
gebruikersgemak is 
fors toegenomen. 
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ontwikkeling wordt in 
2022 afgerond. 
 
Het samenwerken met 
bestanden via teams en 
SharePoint is 
voorbereid en wordt in 
2022 uitgewerkt en 
gerealiseerd. 
Er is een plan gemaakt 
voor de verbetering van 
de infrastructuur. 
Hierbij is in beeld 
gebracht wat de opgave 
per locatie is. In 2022 
wordt gestart met de 
vervanging van 
infrastructuur waardoor 
toegankelijkheid en 
veiligheid adequaat en 
volgens de normen van 
deze tijd kunnen 
worden gemanaged en 
beheerst. 
 

 

 

De in 2022 
geplande 
implementatie van 
Teams en 
SharePoint gaat 
hieraan nog verder 
bijdragen. 

De optimalisatie 
van de 
bedrijfskritische 
applicaties vindt 
nog plaats. 

 

66. De grip en sturing als gevolg 
van een betere 
informatievoorziening zijn 
verbeterd ten opzichte van 
voorgaande jaren. 

Hier wordt volop aan 
gewerkt (zie ook de 
actielijnen in ENA in 
Balans). 
In 2022 wordt gestart 
met de implementatie 
van de Zorgmonitor en 
wordt ook de informatie 
en rapportagecyclus 
geëvalueerd. 
 

Concrete effect in 
2021 betreft meer 
grip en zicht op de 
capaciteitsplanning. 

 

Openbaarheid en transparantie 
 
67. 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 1: Lijst met afkortingen 
 
AGZ   Accountants voor de Gezondheidszorg 
BLOEM   Beter Leuker Onafhankelijker Eenvoudiger Makkelijker 
BPV   Beroepspraktijk vorming 
CCR    Centrale Cliëntenraad 
CIZ   Centrum Indicatiestelling Zorg 
CR   Cliëntenraad (van de locatie) 
CTO   Cliënt Tevredenheidonderzoek 
EAD   Economische Administratieve Dienst 
ECD   Elektronisch Cliëntendossier 
GDP   Geneesmiddelen Distributie Protocol 
GVP   Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie 
HIDW   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 
MTO   Medewerkers Tevredenheidonderzoek 
OR   Ondernemingsraad 
PO&O   Personeel, Opleidingen & Organisatieontwikkeling 
PR   Public Relations  
Q1   1e kwartaal 
RvB   Raad van Bestuur 
RvT   Raad van Toezicht 
SLA   Service Level Agreement (=dienstverleningsovereenkomst) 
SMO   Sociaal Medisch Overleg (in kader van ziekteverzuim) 
VPTZ   Vrijwilligers Palliatief Terminale Zorg 
VVT   Sector Verpleging, Verzorging & Thuiszorg 
VWS   Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport 
WOL   Waardigheid en Trots op Locatie 
WKKGZ  Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg 
WLZ   Wet Langdurige zorg 
WMO   Wet Maatschappelijke Ondersteuning 
WZD   Wet Zorg en Dwang 
WZW   Werkgeversorganisatie Zorg & Welzijn 
ZZP   Zorgzwaartepakket (2 t/m 9) 
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Bijlage 2: Jaarverslag 2021 Raad van Toezicht van 
Zorggroep ENA 
 

Algemeen 
De raad van toezicht (RvT) houdt toezicht op het beleid van de bestuurder en op de 
algemene gang van zaken in de organisatie vanuit maatschappelijk en organisatie 
belang. De raad ziet er in het bijzonder op toe dat het bestuursbeleid strookt met de 
vastgestelde en goedgekeurde beleidsplannen en uitgangspunten. De RvT is zo 
samengesteld dat de leden onafhankelijk en kritisch kunnen opereren ten opzichte van 
elkaar, ten opzichte van de bestuurder en ten opzichte van alle deelbelangen. Ieder lid 
van de RvT heeft een specifiek aandachtsgebied. 
 
 
Samenstelling Raad van Toezicht per 31-12-2021 
 
Naam  Rol  Aandachtsgebied Benoemd/herbe-

noemd 
Aftredend 

Dhr. C.E.W. 
Veenstra 

Voorzitter Facilitair, milieu en         
vastgoed 

oktober 2016/2020  2024 

Mw. K.N. 
Kolenbrander*  

Secretaris  Kwaliteit van zorg en    
welzijn 

januari 2021  2025 

Dhr. C. Hendriks  Lid Financiën mei 2018  2024 
Dhr. R.J. Hald  Lid Integriteit, IT, cultuur en 

veiligheid 
februari 2017/2021  2025 

Vacature  Lid Juridische zaken en HR   
 
* Op voordracht van de centrale cliëntenraad 
 
Mw. J. Drost (voorzitter) is in januari 2021 afgetreden. Mw. H. Benedictus (algemeen lid) 
trad af in juli 2021. Per februari 2021 vervult dhr. C.E.W. Veenstra de functie van 
voorzitter. In december 2021 is mw. L.B. Bovendeert gekozen als nieuw lid van de RvT. 
Zij heeft per 1  januari 2022 juridische zaken en HR als aandachtsgebied. 
 
De vergoeding die de RvT-leden in het verslagjaar hebben ontvangen is binnen de 
bezoldigingsnorm Wet normering topinkomens peil 2021 en bedroeg voor de hele raad in 
totaal € 45.000. De leden hebben hun eventuele hoofd- en nevenfuncties bij de 
voorzitter, alsook de bestuurder inzichtelijk gemaakt. Er is geen (potentiële) 
verstrengeling van belangen of (gevaar voor) integriteitsschendingen gezien. 
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Hoofd en nevenfuncties 
 
Naam Hoofdfunctie Nevenfunctie 
Dhr. C.E.W. 
Veenstra 

- o Projectadviseur Van der Valk 
Investments 

Mw. K.N. 
Kolenbrander 

Manager Kwaliteit en 
Veiligheid  Alexander 
Monroe Ziekenhuis 

o Onafhankelijk 
calamiteitenonderzoeker zorg 

o Bestuurslid filosofisch genootschap 
 

Dhr. C. Hendriks Interim-predikant 
Protestantse Kerk 
Nederland 
 

o Voorzitter Stichting Leger des Heils 
Woonvermogen 

o Lid raad van toezicht Stichting 
Wereldkinderen, auditcommissie 

o Lid bestuur Fonds Kerk en Wereld 
Dhr. R.J. Hald Manager Integrity Renewi 

plc 
o Commissielid 

onderzoekscommissie Integriteit 
defensie (vanaf augustus 2021 t/m 
april 2022) 

o Projectleider WinterPop t.b.v. 
ouderen Voorthuizen (gelieerd aan 
Vereniging Seniorentocht 
Voorthuizen) 

Mw. L.B. 
Bovendeert 

Bestuurssecretaris/hoofd 
bedrijfsbureau, Stichting 
Radiotherapiegroep 
 

o Lid bezwaarschriftencommissie, 
college voor de toelating van 
bezwaarschriften 

 
 

Terugblik 
Het jaar 2021 is door de coronapandemie, de bedrijfsmatige vraagstukken en een 
wisseling binnen de RvT een intensief jaar gebleken. Halverwege 2021 is het functioneren 
van de bestuurder (RvB) met haar en de RvT-voorzitter besproken. Zowel de RvT als de 
bestuurder hebben aangegeven dat er een enorme klus ligt,        met achterstallig onderhoud 
op velerlei vlak. Dat noopte de bestuurder om een slag te maken in de wijze van 
aansturing en financieel en kwalitatief zorgmanagement. Er is een plan van aanpak 
neergelegd, dat geleid heeft tot twee overlegplatforms: ENA Kompas en ENA Breed. ENA 
Kompas adviseert de bestuurder bij de te nemen besluiten. In ENA Breed worden de 
teams geïnformeerd over de uitwerking van besluiten, projecten en aandachtspunten. De 
parallelle processen leiden zichtbaar tot resultaten in verhoging van de kwaliteit van zorg 
en welzijn, financiële gezondheid, visievorming voor de zorggroep in haar volle breedte, 
positionering van de verschillende functiegroepen en horizontale aansturing, waarbij de 
verantwoordelijkheidstoedeling een voorwaarde is voor verantwoorde zorg. 
 
In juli 2021 is de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) van kracht geworden. 
De RvT heeft een bijeenkomst geïnitieerd met een deskundige om alle betrokken 
partijen, zijnde de OR, de CCR, staf, bestuurder en de RvT, informatie te geven over de 
WBTR en wat dit betekent voor Zorggroep ENA. Vervolgens is een start gemaakt om het 
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reglement RvT, het reglement RvB en de statuten van Zorggroep ENA aan te passen aan 
de tijdgeest en vigerende wetgeving. 
 
De in 2021 opgestelde Visie op Toezicht is eveneens WBTR-proof gemaakt. De RvT staat 
maatschappelijk waardegedreven toezicht voor, waarbij er aandacht is voor 
ontwikkelingen in de zorg en in de maatschappij. De RvT kiest voor een onafhankelijke 
en proactieve opstelling. De rol van de RvT als ‘maatschappelijk geweten’ verdient meer 
aandacht, zeker gezien het gegeven dat toezichthouders formeel binnen de stichting aan 
niemand verantwoording hoeven af te leggen. 
 
De raad hanteert en houdt zich actief aan de Governance code Zorg1, welke 7 principes 
behelst die breed gedragen zijn in de hele sector en voorwaarden zijn voor goed bestuur 
en  toezicht. 
 
In het eerste kwartaal heeft de RvT de begroting 2021, de jaarrekening 2020 en het 
jaarverslag 2020 goedgekeurd. Het auditrapport van Lloyd’s Register Quality Assurance 
Limited voor de certificaatvernieuwing op de NEN-EN 15224 is met de bestuurder 
besproken. De raad heeft geconstateerd dat er adequaat is gereageerd met een 
verbeterplan om de twee minors op te heffen. In het laatste kwartaal is de begroting 
2022 en het kwaliteitsjaarplan 2022 goedgekeurd. 
 
Om de deskundigheid van de leden op peil te houden is een opleidingsplan 2021 
geschreven. Alle RvT-leden zijn lid van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders 
in Zorg en Welzijn (NVTZ). De NVTZ neemt de landelijke belangenbehartiging van raden 
van toezicht in de zorgsector voor haar rekening, stelt kaders, biedt opleidingen, 
faciliteert en geeft adviezen. Drie RvT-leden hebben in 2021 scholing ontvangen m.b.t. 
waardegedreven toezicht, samenspel tussen toezichthouder en bestuurder en actuele 
ontwikkelingen van toezichthouden. De deskundigheidsbevordering geschiedt ook door 
met elkaar het geleerde te delen. Daarnaast coachen en adviseren de leden elkaar. 
 
De RvT heeft dit verslagjaar 8 keer met de bestuurder vergaderd. Daarnaast heeft een 
reflectiebijeenkomst plaatsgevonden. Het RvT-team is (zonder bestuurder) een aantal 
keren bij elkaar geweest, gericht op de organisatie van de eigen raad. De coronaperiode 
was in alle opzichten spannend en intens voor de gehele ENA-organisatie. De thema’s die 
toen speelden, zoals de financiën en het wel en wee van bewoners en medewerkers, zijn 
ook in de bijeenkomsten van het RvT-team aan de orde geweest. Daarnaast zijn er kleine 
samenwerkingsverbanden op aandachtsgebied gevormd die wanneer nodig bijeen 
kwamen, zowel met als zonder bestuurder.  
 
In 2021 hebben de leden in duo’s gesprekken gevoerd met de teamleiders, de afdeling 
Financiën, de coaches Welzijn, de klantadviseurs en de externe accountant. Ook is er met 
de ondernemingsraad en de centrale cliëntenraad gesproken. Vanuit zijn adviserende rol 
heeft de RvT o.a. een bijdrage geleverd aan de AVG-toetsing (DPIA), kwaliteit en 
huisvesting.  
 

 
1 https://www.governancecodezorg.nl/wp-content/uploads/2022/05/Governancecode-Zorg-2022.pdf 
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De uitkomsten van de in 2020 en 2021 gehouden zelfevaluaties en reflectie op het 
functioneren van de raad zijn besproken in de vergaderingen. De uitkomsten hebben 
geleid tot verheldering van de profielen van leden van de RvT en de aandachtsgebieden 
die de raad met eigen deskundigheid kan bestrijken, alsook de Visie op Toezicht 2021. 


