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1. Inleiding 
Dit jaarverslag blikt terug op 2021 en is geschreven voor drie labels van Woonzorg: Wonen bij 

September, Compartijn en Bloemendael. Van Hollant stelt een eigen jaarverslag op. Het jaar 2021 

stond in het teken van het aansluiten van nieuwe woonhuizen, het verhogen van het 

opleidingsniveau, de registratie en opvolging van de MIC-meldingen, het maken van afspraken met 

samenwerkingspartners, Leefplezier met betrekking tot persoonlijke zorg, het verder 

professionaliseren van het interne auditproces en de vorming van de nieuwe organisatie brede 

kwaliteitsorganisatie. Helaas stond in 2021 het coronavirus ook nog centraal en hebben we om 

moeten gaan met verschillende ethische dilemma’s die opspeelden vanwege de pandemie. Ondanks 

deze dilemma’s hebben we in onze woonhuizen veilige en verantwoorde zorg kunnen bieden.  

In dit verslag wordt zowel interne als externe verantwoording afgelegd over het gevoerde 

kwaliteitsbeleid. Het verslag bespreekt de activiteiten, de voortgang en de resultaten van de 

woonhuizen. Het dient hierbij als uitgangspunt voor het nieuwe kwaliteitsplan van 2022/2023 en 

voor gesprekken met zorgkantoren en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). De thematische 

indeling vanuit het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg wordt hierbij in acht genomen. In tegenstelling 

tot de jaarverslagen van 2020, ligt er nu 1 kwaliteitsverslag voor heel Woonzorg. Het 

kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) is namelijk van toepassing voor alle woonhuizen. De labels 

onderscheiden zich op diverse punten van elkaar en hebben als gemene deler dat ze staan voor 

kwalitatief hoogwaardige zorg in een luxe, kleinschalige omgeving. 

In 2021 waren de volgende locaties operationeel: 

Woonhuis Label Woonhuis Label 
Apeldoorn Kelvinstraat Wonen bij September Huize de Baronie, Breda Compartijn 

Apeldoorn Loolaan Wonen bij September Huize ter Beegden, Beegden Compartijn 

Arnhem Wonen bij September Huize de Compagnie, Ede Compartijn 

Best1 Wonen bij September Huize Eresloo, Duizel Compartijn 

Bodegraven Wonen bij September Huize de Graef, Rosmalen Compartijn 

Ede2  Wonen bij September Huize Groot Waardijn, Tilburg Compartijn 

Emmeloord3 Wonen bij September Huize Hoog Kerckebosch, Zeist Compartijn 

Muiden Water Wonen bij September Huize de Regentes, Den Haag Compartijn 

Muiden Weide Wonen bij September Huize Roosdael, Roosendaal Compartijn 

Nijverdal Wonen bij September Huize Stokhorst, Enschede Compartijn 

Stoutenburg Wonen bij September Bloemendael, Baarn Bloemendael 

Twello Wonen bij September Van Hollant Craenenbroeck, Heiloo4 Van Hollant 

Velp Wonen bij September   

Wageningen Wonen bij September   

Witmarsum Wonen bij September   

Zevenaar Wonen bij September   

Tabel 1: Overzicht woonhuizen en labels 

  

 
1 Geopend in februari 2021 
2 Geopend in oktober 2021 
3 Geopend in maart 2021 
4 Overgenomen door Orpea in januari 2021 
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2. Missie en visie 

2.1 Missie  
Wij geloven in de kracht van thuis. Thuis is meer dan een huis, het is een gevoel. Een veilige en 

vertrouwde plek waar mensen zichzelf kunnen zijn. Een omgeving die een positieve invloed heeft op 

de gezondheid. Dit maakt dat wij zorg willen leveren, op de plek waar iemand zich thuis voelt. 

Wanneer dit niet in het eigen huis kan, creëren wij waar mogelijk een thuis. Thuis heeft de mens zelf 

de regie. Daarom leveren wij zorg vanuit een positieve gezondheidsbenadering, hierbij streven we 

naar oplossingen die de zelfredzaamheid en onafhankelijkheid bevorderen. Wij zetten de mens 

centraal in zijn eigen vertrouwde omgeving en brengen de zorg dichtbij. Niet het systeem, maar de 

behoefte van de mens is hierin bepalend. Zo maken we zorg toegankelijk, betaalbaar en 

betrouwbaar en hebben we grote impact op de gezondheidszorg in Nederland.   

2.2 Visie  
Het centraal zetten van de mens in zijn eigen vertrouwde omgeving, vraagt van ons om de zorg 

hierop aan te passen. Daarvoor is het nodig om dicht bij de mens te gaan staan, om goed te zien en 

horen wat de behoeftes zijn. Met een integrale aanpak stemmen wij ons complete zorgaanbod op 

deze behoeftes af. Wij willen innovatief en ondernemend zijn in het vinden van manieren waarop 

we de zorg eerder en beter in de thuisomgeving kunnen leveren. Hiervoor is specialistische kennis 

nodig, daarom bieden wij onze professionals opleidingen, scholing en ontwikkelmogelijkheden. 

Daarnaast zetten we moderne (technologisch) hulpmiddelen in om de zorg thuis beter te 

organiseren, waardoor mensen weer regie terugkrijgen. Met dit alles streven wij ernaar om de 

kwaliteit van leven te verbeteren of in stand te houden. Zodat je als mens weer echt thuis kan zijn.   
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3. Thema’s Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg  

3.1 Persoonsgerichte zorg en ondersteuning 
Kwalitatief goede zorg kan bereikt worden als medewerkers de bewoners door en door kennen. 

Door middel van Leefplezier willen wij maximaal aansluiten bij het leven zoals de bewoner dat wil 

leiden. In de Wonen bij September-huizen zijn 1 of 2 aandachtsvelders Leefplezier actief die de 

methodiek uitdragen en samen met de betrokken collega’s voor goede afstemming met verwanten 

zorgen, zodat het Leefplezier gezamenlijk inhoud krijgt. Deze medewerkers brengen een 

waardevolle bijdrage aan het levend houden van Leefplezier op de werkvloer.  

Daarnaast heeft iedere bewoner die dit wenst van Wonen bij September een Levensbord. Dit is een 

schilderij waar voor iedere bewoner de acht domeinen van Leefplezier met tekst en afbeeldingen 

wordt weergegeven wat iemand in het hier en nu belangrijk vindt. De acht domeinen van Leefplezier 

zijn: jezelf zijn, jezelf redden, lekker eten en drinken, plezierig wonen, sociale relaties, actief zijn, 

goed slapen en gezond voelen. Eind 2021 is bij Bloemendael gestart met de implementatie van 

Leefplezier. Voor Compartijn geldt dat in 2021 verkennende gesprekken zijn gevoerd voor de start 

van Leefplezier. 

Het Levensbord en de acht domeinen vormen de basis voor het Leefplezierplan in het Elektronisch 

Bewonersdossier (EBD). Vanuit hier zijn doelen geformuleerd die betrekking hebben op het algehele 

welbevinden van de bewoner, inclusief doelen omtrent verpleegkundige en/of (para)medische zorg. 

Via CarenZorgt kunnen verwanten van bewoners te allen tijde het Leefplezier en rapportages 

raadplegen. Dit is een veilig, snel en handig zorgnetwerk dat gebruikt wordt om contact te leggen, 

afspraken te maken, taken te verdelen en elkaar op de hoogte te houden. Ook dient ONS Nedap, 

waarin de EBD’s te vinden zijn, als kwaliteitsmonitor en geeft stuurinformatie omtrent methodisch 

werken en doelgericht rapporteren. MIC meldingen worden in ONS gedaan en worden gemonitord 

vanuit de kwaliteitsmonitor.  

Daarnaast zijn zorgprofessionals geschoold op kwaliteit van leven en van zorg middels de Academie. 

In de Academie is door de afdeling Opleidingen ingeregeld welke e-learnings verplicht zijn voor 

medewerkers om bevoegd en bekwaam te blijven. Locatiemanagers monitoren de voortgang van 

hun collega’s. Ook is er ruimte om niet-verplichte e-learnings te maken (o.a. Good habits) en zijn 

medewerkers afgetoetst op voorbehouden handelingen via zowel de Vilans Assessor in de Academie 

als door externe partijen. Het doel van de Academie is de kwaliteit van zorg én de 

deskundigheidsbevordering van alle medewerkers waarborgen. Het draagt bij aan het leveren van 

kwalitatief goede persoonsgerichte zorg en ondersteuning. In 2021 gaven medewerkers aan het 

echter soms lastig te vinden om tijd te vinden voor het maken van de e-learnings vanwege de drukke 

coronatijd. In de coronaperiode is wel de e-learning handhygiëne verplicht gesteld voor 

medewerkers om de hygiëne in de woonhuizen te waarborgen. Daarom is de voortgang op deze e-

learning zowel door de afdeling Kwaliteit tijdens de interne audits als door de afdeling Opleidingen 

gemonitord. Tijdens de bijeenkomsten van de projectgroep Next Level is daarnaast vanuit de 

afdeling Kwaliteit de voortgang van de volgende verplichte e-learnings in 2021 gemonitord:  

• Wet Zorg en Dwang 

• Dementie 

• Delier 

• Medicatieveiligheid en -verificatie 

• Medicatie toedienen 

• Valpreventie 

• Corona  
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• Privacybescherming en informatieveiligheid 

• Rapporteren volgens SOAP 

• Slikstoornissen 

• Bloedsuiker meten  

• Gastvrij en belevingsgericht werken 

• Samen beslissen  

• Pijn 

• Zorgvragers veilig verplaatsen 

• Insuline toedienen 

• Klinisch redeneren 

• Kwetsbare ouderen 

3.2 Wonen en Welzijn  
Zoals eerder beschreven is Leefplezier de leidraad bij het zorgen, ondersteunen en leven met onze 

bewoners. De Leefpleziercoach vanuit de afdeling Kwaliteit en Veiligheid heeft middels intervisie en 

training-on-the-job de aandachtsvelders Leefplezier gecoacht in het aanjagen, inspireren en 

controleren op het werken volgens Leefplezier. Kennis, ervaringen en vraagstukken zijn tijdens de 

intervisiegroepen (elk kwartaal) met elkaar gedeeld. De aandachtsvelder Leefplezier ziet erop toe 

dat er met iedere bewoner (die dit wenst) een Levensbord wordt gemaakt waarin de 8 domeinen 

van Leefplezier terug te zien zijn. Dit bord moet in één opslag tonen wat de bewoner in het hier en 

nu belangrijk vindt. Doordat het Levensbord door de bewoner samen met een (zorg)professional 

gemaakt wordt, kan een diepere relatie tussen deze versterkt worden. Dit heeft bij zowel de 

bewoner als bij de (zorg)professional tot veel voldoening geleid.  

Daarnaast heeft iedere (nieuwe) (zorg)professional bij Wonen bij September de basistraining 

Leefplezier gevolgd. Ook (zorg)professionals van de Bloemenhof in Bloemendael hebben deze 

training in 2021 gevolgd. Door corona moesten veel trainingen in 2021 online plaatsvinden. Toch is 

het gelukt de theorie en praktijk van Leefplezier te koppelen. Door de trainingen in kleinere groepen 

plaats te laten vinden, heeft er veel interactie plaatsgevonden en zijn er mooie praktijkvoorbeelden 

en persoonlijke ervaringen meegenomen in de trainingen. Naast de (zorg)professionals van 

September zijn er geregeld andere betrokkenen aangesloten bij de trainingen, zoals eventuele 

toekomstige samenwerkingspartners, andere onderdelen van de organisatie, leden van de 

verwantenraad en leidinggevenden van andere labels.  

De ervaringen omtrent Leefplezier zijn voor zowel bewoners en medewerkers als voor verwanten 

van bewoners erg positief. Ook onderling leren bewoners elkaar beter kennen en worden banden 

versterkt. Het wooncomfort en aandacht voor welzijn worden als zeer goed ervaren. We hebben 

aandacht voor wat echt belangrijk is en hoe we daar zo goed mogelijk invulling aan kunnen geven. 

Dit doen we niet alleen, maar juist samen met familie, verwanten, mantelzorgers en overige naasten 

van bewoners. Enerzijds communiceren we met hen via het portaal CarenZorgt, anderzijds door 

behoefte inventarisatie, nieuwsbrieven en uiteraard het voeren van gesprekken. Familie en vrienden 

van de bewoners zijn onze partners om het Leefplezier van de bewoners te vergroten. Frequent 

vindt overleg plaats met de Verwantenraad en de Cliëntenraden. Vanwege de Covid-19 situatie 

konden veel familiebijeenkomsten in 2021 helaas niet plaatsvinden.  

Daarnaast zijn vrijwilligers belangrijk voor de begeleiding bij uitjes, koken, wandelen of andere 

creatieve activiteiten. In 2021 hebben we de vrijwilligers bij September en Bloemendael geprobeerd 

te behouden en waar mogelijk uitgebreid. Bij Compartijn zijn we in 2021 gestart met het werven van 
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vrijwilligers. Vrijwilligers dienen bij ons nooit ter vervanging van betaalde arbeid, maar ter 

ondersteuning, om het Leefplezier van onze bewoners nog meer te vergroten.  

Helaas is de impact van het Covid-19 virus ook in 2021 groot geweest in onze woonhuizen. De 

bezoekersregeling is regelmatig aangepast en we hebben alternatieven moeten bedenken om het 

contact tussen de bewoners en hun naasten te versterken. Daarnaast konden niet alle activiteiten 

plaatsvinden. Daarom zijn er Skype gesprekken opgezet, hebben er raambezoeken plaatsgevonden 

en zijn er Activiteitengidsen voor de woonhuizen, waarin tips stonden om de woonhuizen te helpen 

in het bedenken van alternatieve activiteiten.   

3.3 Leren en verbeteren 
Ons kwaliteitsmanagementsysteem is ingericht middels input uit metingen via interne audits, 

externe audits en kwartaalgesprekken met de woonhuizen en daarnaast de MIC-meldingen, klachten 

en kwaliteitswerkgroepen. Al onze woonhuizen zijn ISO 9001:2015 gecertificeerd (met uitzondering 

van de September huizen die in 2021 geopend zijn, deze worden in 2022 toegevoegd aan het 

certificaat). Bloemendael en Van Hollant hebben in 2021 succesvol een eigen externe ISO-audit 

gehad. Ook Wonen bij September heeft in 2021 een geslaagde externe ISO-audit gehad, waarna 

Compartijn eind 2021 is toegevoegd aan dit certificaat. Naast deze externe audits, worden er ook 

jaarlijkse interne audits uitgevoerd. Ieder woonhuis is in 2021 minimaal één keer geauditeerd door 

medewerkers van de afdeling Kwaliteit en Veiligheid. Tijdens deze audit controleren de 

kwaliteitsadviseurs op basisveiligheid en worden de indicatoren vanuit het toetsingskader van de IGJ 

en het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg meegenomen. De Zelfevaluatie Kwaliteit vormt hierbij input 

en dient als hulpmiddel voor de locatiemanagers en teamleden om zichzelf te toetsen. De interne 

audit resulteert in verslaglegging aan de locatiemanager en resultaten en verbetermaatregelen 

worden besproken met alle medewerkers. De continuïteit van de verbetercyclus PDCA (Plan-Do-

Check-Act) staat hierbij centraal.  

Tevens werd op locatieniveau maandelijks een aantal KPI’s uitgevraagd door Orpea met als doel 

trends te signaleren en verbeteracties in gang te zetten. Voorbeelden hiervan zijn aantal medicatie-

incidenten, valincidenten, beperkende maatregelen, decubitus, infecties, ACP en pijn).  

De kwaliteitsadviseurs werken nauw samen met het in 2021 opgezette Zorg Expertise Team (ZET). 

Het ZET ondersteunt de woonhuizen bij specifieke zorgvragen, biedt specialistische verpleegkundige 

zorg en verzorgt scholingen. De kwaliteitsverpleegkundigen uit het ZET zijn geraadpleegd en/of 

gevraagd een bijdrage te leveren op locatie indien dat wenselijk was. Andersom kon de 

kwaliteitsverpleegkundige vragen een onderdeel te auditen of signaleren dat beleid ontbreekt. Dit 

signaal kan uiteraard ook vanuit de zorgprofessionals komen. De zorgprofessionals vragen om beleid 

en richtlijnen voor verbeteren van bepaalde kwaliteitsaspecten in de woonhuizen. Deze nauwe 

samenwerking levert een bijdrage aan continue kwaliteitsverbetering. Terugkijkend op 2021 is naar 

voren gekomen dat ten aanzien van de bestaande zorgexpertise-KPI’s een nulmeting zal moeten 

plaatsvinden in 2022.  

Primair lag de uitvoering van het Jaarplan Kwaliteit 2021, dat het ‘Plan’ vormt van de PDCA-cyclus, in 

de dagelijkse praktijk. De afdeling Kwaliteit en Veiligheid en het ZET hadden hierbij een 

ondersteunende rol. Samen bespraken zij de voortgang, successen en vraagstukken met zowel 

interne als externe stakeholders. Interne stakeholders zijn de verwanten, het management van de 

pijler Woonzorg, de Raad van Bestuur, organen voor medezeggenschap en toezichthouders. Externe 

stakeholders betreft de Zorgkantoren en externe toezichthouders (zoals IGJ).  
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Voor het monitoren en evalueren van kwaliteit zijn verschillende onderzoeken, evaluaties en 

feedbackmomenten uitgevoerd. Dit is gedaan door middel van:  

• Interne audits 

• Zelfevaluatie Kwaliteit 

• Projectgroep Next Level 

• Tevredenheidsonderzoek onder bewoners en verwanten 

• Zorgkaart Nederland  

• Incidentenmeldingen en analyses 

• RI&E 

• Kwaliteitsmonitor uit ONS 

• Externe (ISO) audit 

• Klachtenonderzoek door de geschillencommissie 

• Directe feedback van (vertegenwoordigers van) bewoners 

Resultaten en uitkomsten zijn op zowel locatie- als organisatieniveau geanalyseerd. Deze vormen 

opnieuw de input voor nieuw beleid en het nieuwe Jaarplan Kwaliteit. In 2021 heeft Wonen bij 

September de mooie prestatie geleverd om in de Zorgkaart Nederland Top 2021 te staan, met een 

gemiddelde score van 9,3. Ook van de andere labels is de gemiddelde waardering in 2021 hoger dan 

een 9. Onze organisatie behoort dan ook tot de top van door bewoners gewaardeerde 

verpleeghuizen, wat een extra prikkel geeft tot kwaliteitsverbetering.  

De Net Promotor Score (NPS) is ook voor alle labels van Woonzorg berekend door Orpea. De NPS is 

een klanttevredenheidsscore die wordt gebruikt om klantenloyaliteit en hun relatie met onze 

organisatie te meten en te volgen. Respondenten is gevraagd of zij onze organisatie aan zouden 

raden aan anderen en hierbij een score te geven tussen de 0 en 10. De NPS wordt vervolgens 

berekend door het percentagepunt dat de organisatie niet zou aan raden (detractors), af te trekken 

van het percentagepunt dat de organisatie wel zou aanraden (promotors) aan anderen. De NPS kan 

liggen tussen de -100 en de +100. Voor de labels van Woonzorg is de NPS 32. Deze score kan worden 

vergeleken met andere verpleeghuisorganisaties en kan daarnaast gebruikt worden voor verbetering 

en voor keuze-informatie voor (potentiële) bewoners.  
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In 2021 heeft daarnaast vanuit Orpea een tevredenheidsonderzoek plaatsgevonden. Alle bewoners 

en hun verwanten hebben een vragenlijst (digitaal en op papier) ontvangen. De vragenlijst betrof 

vragen over de tevredenheid over het woonhuis en de zorg die de bewoner ontvangt. Resultaten zijn 

in het eerste kwartaal van 2022 bekend gemaakt en met de uitkomsten wordt gekeken wat er 

binnen de woonhuizen nog beter kan op het gebied van het bieden van kwalitatief goede en veilige 

zorg. Op locatieniveau worden acties uitgezet op de resultaten van het tevredenheidsonderzoek.  

In onderstaande tabel worden de resultaten per label op hoofdlijnen weergegeven.  

 
3.4 Veiligheid 
Veiligheid van zorg mag nooit ter discussie staan. Iedere bewoner moet kunnen rekenen op 

verantwoorde en veilige zorg. Vanzelfsprekend ligt deze basis in het primaire proces. Het is 

belangrijk om dit primaire proces goed te ondersteunen door middel van het genereren van inzicht, 

inzetten van verbeteractiviteiten en het monitoren daarvan. Uitkomsten kunnen vervolgens van 

invloed zijn op individueel niveau van de bewoner, maar ook op overstijgend beleid over alle 

woonhuizen.  

Afgelopen jaar is het veiligheidsbeleid opgezet en gepubliceerd op Kompas met links naar de 

relevante werkinstructies. Daarnaast is de kwaliteitswerkgroep “Veilig wonen en werken” opgezet 

die in 2022 dit onderwerp organisatiebreed invulling zal gaan geven en waar praktijk tegen wet- en 

regelgeving aangelegd zal gaan worden.  

In 2021 hebben meerdere activiteiten bijgedragen aan het sturen, monitoren en verbeteren op de 

veiligheid en verantwoorde zorg. Ten eerste vond er iedere zes weken een steekproef plaats van 

twee dossiers per locatie op volledigheid en actualiteit van onderdelen. Tijdens de dossiertoetsing 

werd gekeken of:  

• Het Leefplezierplan/zorgplan actueel was; 

• Verslaglegging van het evaluatiegesprek over het zorgplan met familie aanwezig was; 

• De risicosignalering op orde en actueel was; 

• Sprake is van gedateerde MIC-meldingen; 

• Sprake is van Middelen & Maatregelen volgens de WZD en of deze op de juiste wijze waren 

vastgesteld; 

• Het familieportret digitaal was; 

• Een reanimatiebeleid opgenomen was; 

• De Advanced Care Planning ingevuld en ondertekend was; 

• De ADL-kaart aanwezig was; 

Thema Totaal Compartijn
Totaal Wonen bij 

September Van Hollant Bloemendael

Onthaal 8,7 9,1 8,6 8,7

Het woonhuis 8,1 8,6 8,2 7,8

Toegankelijkheid 8,1 8,7 7,9 8,4

Het personeel 8,1 8,2 7,9 8,1

Kwaliteit van Zorg 7,6 8,1 7,5 7,7

De activiteiten 6,5 7,6 7,5 7,2

Eten en drinken 8,8 8,5 7,6 6,9

Het appartement 7,9 8,0 8,0 6,6
Informatie en 
communicatie 7,1 8,1 7,6 7,3

Vertrouwen en aandacht 9,1 9,5 9,3 8,9

Algemene tevredenheid 7,4 8,9 8,0 7,5
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• Het BEM-formulier op orde was; 

• Een recent MDO-verslag aanwezig was; 

• De indicatie op orde was.  

Door deze onderdelen te toetsten werd gewerkt aan passende zorg dat aansluit op de zorgvraag en 

de kwaliteit van leven van de bewoner waarborgt of verbetert. Tijdens de projectgroep Next Level 

werden de dossiertoetsingen besproken en werd er aandacht gegeven aan de onderdelen die 

terugkerend niet goed verwerkt werden in het dossier. Op basis van deze informatie werden 

actiepunten geformuleerd voor de volgende meeting. Hierdoor was een verbetering in de 

dossiervoering vergeleken met het begin van het jaar dan ook zichtbaar.  

De eerder genoemde projectgroep Next Level vond iedere zes weken plaats. Deze projectgroep is 

opgezet in 2021 om de verbeterpunten die zijn voortgekomen uit een IGJ-traject dat heeft gelopen 

in een van de woonhuizen in 2020 breder te trekken over alle woonhuizen heen. Ieder woonhuis 

heeft een verantwoordelijke naar voren geschoven die namens het woonhuis deelneemt. De 

afdeling Kwaliteit monitorde voorafgaand aan het ‘Next Level’ overleg de voortgang van de 

uitgelichte e-learnings, de samenwerkingsovereenkomsten en de dossiervoering. Dit werd 

vervolgens gepresenteerd in overzichtelijke schema’s en grafieken, met daarbij een toelichting op de 

geboekte voortgang en eventuele aandachtspunten. De aandachtspunten zijn geformuleerd als 

acties voor de volgende bijeenkomst en daarin opnieuw besproken. Na afloop van de overleggen 

ontvingen alle deelnemers de actiepunten en getoonde presentaties via mail. 

Daarnaast vond iedere maand ‘De maand van…’ plaats in 2021. Iedere maand is een zorginhoudelijk 

(risicovol) thema locatie-overstijgend geagendeerd. ‘De maand van…’ bestond uit informatie en 

voorlichting over een thema op intranet, een nieuwsbrief of ander materiaal en scholingen zoals e-

learnings, masterclasses en klinische lessen. De themamaanden van 2021 waren: Wet Zorg en 

Dwang, valpreventie, medicatieveiligheid, dossiervoering, dementie, eten & drinken, 

infectiepreventie en toiletgang. Een aantal thema’s is twee keer per jaar teruggekomen. Door deze 

maand extra aandacht te schenken aan een zorginhoudelijk thema, en de voortgang van de e-

learnings te monitoren tijdens de projectgroep Next Level, is een stijgende lijn ontstaan in het 

maken van de e-learnings. Hiermee is bijgedragen aan deskundigheidsbevordering van onze 

medewerkers.  

Ook de interne audit die op iedere operationele locatie in 2021 heeft plaatsgevonden heeft 

bijgedragen aan het sturen, monitoren en verbeteren op de veiligheid en verantwoorde zorg. Uit 

deze interne audits kwamen een aantal overstijgende aandachtspunten naar voren, namelijk:  

• Methodisch werken in de woonhuizen blijft lastig 

• BHV-trainingen zijn uitgesteld door corona en moeten worden opgepakt 

• Het werken in ONS én de kwaliteitsmonitor vraagt meer aandacht  

• Het team heeft meer ondersteuning nodig in de Wet Zorg en Dwang (WZD) 

• Het aantoonbaar bespreken van MIC-meldingen op een teamoverleg 

Overstijgende aandachtspunten vanuit de externe audits die in 2021 hebben plaatsgevonden zijn 

ook gebundeld en betrof: 

• Methodisch werken: P-D is goed geregeld, maar de C-A loopt bij een aantal woonhuizen 

achter (PDCA-cyclus) 

• Registratie van evaluaties Leefplezierplannen/zorgplannen kan worden verbeterd 

• Uitkomsten en terugkoppeling van het Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) door 

HR 
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• Structuur aanbrengen in de grootschaligheid van de organisatie met bijbehorende groei 

Vanuit team Kwaliteit & Veiligheid is bovendien begin 2021 een start gemaakt met het voeren van 

kwartaal kwaliteitsgesprekken met de locatiemanagers over kwaliteit gerelateerde thema's. Binnen 

de afdeling Kwaliteit zijn de labels onderverdeeld onder de accounthouders. De voortgang van het 

jaarplan Kwaliteit 2021 werd besproken, bevindingen uit een interne (en/of externe) audit werden 

besproken en verbetermaatregelen gemonitord en de waarderingen van Zorgkaart Nederland 

kwamen aan bod. Een signaal wat bij deze kwaliteitsgesprekken naar voren kwam was de hoge 

werkdruk tijdens corona, waardoor medewerkers minder tijd hadden voor het maken van de e-

learnings. Dit signaal werd vervolgens doorgegeven aan de projectgroep Next Level om hier 

aandacht aan te besteden. 

Naast bovenstaande activiteiten is in 2021 per woonhuis ook een medewerker geschoold in de 

PRISMA-Light methodiek. Het doel van deze training was om enkele incidenten dieper te 

onderzoeken dan de reguliere incidentenanalyse, om zo meer inzicht te krijgen in alle diverse 

factoren die van invloed zijn op een incident. Door dit inzicht kan meer proactief worden gestuurd 

op de verschillende factoren. Na deze training is besloten de invulling van de PRISMA-Light analyse 

op centraal organisatieniveau neer te leggen. Op locatieniveau wordt de analyse van het incident, 

samen met het bespreken van andere MIC-meldingen, aantoonbaar besproken tijdens het 

teamoverleg. Hier wordt ook extra aandacht besteed aan het creëren van een veilige meldcultuur, 

zodat alle (bijna-) incidenten gemeld worden middels het beschikbare MIC-formulier.  

Voor de veiligheid van onze bewoners en medewerkers is het bovendien belangrijk goed voorbereid 

te zijn op eventuele calamiteiten, incidenten en rampen. In ieder woonhuis heeft in 2021 een 

ontruimingsoefening plaatsgevonden in de vorm van een table top. Daarnaast is aandacht besteed 

aan het volgen en bijhouden van BHV trainingen, welke door Covid-19 echter bemoeilijkt werden.  

Covid-19 heeft ook op andere vlakken een grote impact gehad op de veiligheid van onze bewoners. 

We werden ook in 2021 weer geconfronteerd met ethische dilemma’s waarbij we continu op zoek 

moesten gaan naar de balans tussen risicoreductie en vrijheid. Het organisatie-brede Corona-team, 

stelt eenduidig beleid omtrent Covid-19 op en communiceert dit beleid en andere relevante 

informatie richting de woonhuizen. Het Corona-team is 24/7 bereid voor vragen en ook is er een 

speciale Corona Nieuws intranetpagina voor alle actuele informatie omtrent Covid 19.  

3.5 Leiderschap, Governance en Management  
Kwaliteit krijgt een steeds herkenbaardere plek in de organisatie en de stem van de zorgprofessional 

is hierbij prominent te horen. De zorgprofessional is cruciaal voor de kwaliteit van zorg bij bewoners 

en cliënten. In 2021 is gestart met de Stem van de Zorgprofessional. Deze stem is hoorbaar in de 

diverse kwaliteitswerkgroepen die een duidelijke positionering in de organisatie hebben. De huidige 

kwaliteitswerkgroepen zijn medicatieveiligheid, infectiepreventie, e-health, veilig wonen & werken 

en hulpmiddelen. Om zeggenschap van de (zorg)professionals te borgen zijn in 2021 de eerste 

stappen gezet in het opzetten van een professionele advies raad (PAR). Deze kan gevraagd en 

ongevraagd advies geven aan het management van de pijler over beroepsinhoud en -ontwikkeling.  

Voor zorgvuldig bestuur en borging daarvan worden de richtlijnen en criteria van de Zorgbrede 

Governance Code gevolgd. De Raad van Bestuur staat onder toezicht van de Raad van 

Commissarissen en ziet toe op het volgen van de Zorgbrede Governance Code. Minimaal 2 keer per 

jaar bespreek de Raad van Commissarissen de strategie en voornaamste risico’s verbonden aan de 

activiteiten van onze organisatie. De Raad van Commissarissen ziet er voornamelijk op toe dat de 

uitvoering van het bestuursbeleid overeenkomt met de vastgestelde en goedgekeurde 
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beleidsplannen en beleidsuitgangspunten. Over de inhoud en kwaliteit van de op te leveren 

informatie maken de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen jaarlijks afspraken. 

Daarnaast bestaat er een cliëntenraad en een ondernemingsraad en is er een Functionaris 

Gegevensbescherming conform de AVG.  

Elke zes weken worden kwaliteitsmetingen en -analyses door de manager Kwaliteit en Veiligheid 

besproken in het MT Woonzorg en in de commissie Kwaliteit en Veiligheid (waarin alle pijlers zitting 

hebben).   

Aangezien we onderdeel zijn van Orpea, wordt er ook maandelijks, per kwartaal en per (half)jaar 

gerapporteerd aan Orpea. Er vindt per kwartaal afstemming van de resultaten plaats met de landen 

in de Business Unit Northern Europe door de directeur Kwaliteit en Veiligheid. De verantwoordelijke 

voor kwaliteit van de business unit en vanuit corporate Orpea brengen daarnaast regelmatig 

bezoeken aan de organisatie waarbij de Group Quality Standards besproken worden.  

3.6 Personele samenstelling 

3.6.1 Het team in het woonhuis en de samenwerking 
In alle woonhuizen wordt altijd gezorgd voor voldoende deskundig en liefdevol personeel. Goede 

bezetting is namelijk een voorwaarde om onze visie ten uitvoer te brengen. In ieder woonhuis geldt 

dat er 24/7 een Verzorgende-IG is ingeroosterd. Daarnaast beschikt ieder woonhuis over minimaal 

een eigen verpleegkundige. De inzet van deze verpleegkundige draagt bij aan de bevordering van het 

methodisch werken, kwaliteit van dossiervoering en proactief signaleren. Ook is zij vraagbaak bij 

meer complexe handelingen. Het ZET en met name de projectgroep Next Level zorgde voor een 

verbinding tussen de afdeling Kwaliteit en de verpleegkundigen van de woonhuizen. Hierdoor 

werden korte lijnen gerealiseerd en kon er snel geschakeld worden als er vragen ontstonden.   

Verder is er te allen tijde een ambulant verpleegtechnisch team en huisarts op afroep bereikbaar 

met de afspraak dat zij binnen 30 minuten ter plaatse zijn. Een Specialist Ouderengeneeskunde (SO) 

is idem 24/7 bereikbaar voor ondersteuning van de huisarts en/of acute zorgvragen. Voor de 

woonhuizen is het daarnaast altijd mogelijk om regulier specialistische en/of paramedische kennis 

en expertise aan te vragen bij de samenwerkingspartners.  

3.6.2 Team Kwaliteit en Veiligheid 
Team Kwaliteit en Veiligheid van Woonzorg bestond in 2021 onder leiding van de Manager Kwaliteit 

& Veiligheid uit twee kwaliteitsadviseurs, één projectondersteuner, drie Leefplezieradviseurs en één 

projectmanager Kompas. Daarnaast is een directeur Kwaliteit & Veiligheid organisatie-breed 

aangesteld waar alle kwaliteitsafdelingen van Orpea NL onder vallen. Om de verbinding te 

bestendigen, is er regelmatig overleg tussen de kwaliteitsverantwoordelijken van de drie pijlers. Ook 

het in 2021 opgezette Zorg Expertise Team (ZET), aangestuurd door de verpleegkundig specialist, 

valt functioneel onder deze manager.  

De projectmanager is eind 2021 gestart om alle documenten van de verschillende labels in Kompas 

onder te brengen. Kompas is het documentmanagementsysteem, waarin al het geldende beleid, 

werkinstructies, formulieren e.d. zijn geplaatst. Veelal werkt elk label nog met eigen documenten, 

welke opgeslagen zijn op de diverse SharePoint pagina’s. Doel is om in 2022 beleid, werkinstructies 

en formulieren te integreren en voor iedereen vindbaar op Kompas te plaatsen en te scheiden van 

andere tijdelijke documenten.   
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3.6.3 Reflectie, leren en ontwikkelen 
Persoonlijke en beroepsmatige groei van (zorg)professional is belangrijk, ook voor de kwaliteit van 

leven en zorg. Iedere (zorg)professional heeft één keer per jaar een functioneringsgesprek waarin 

competentie- en loopbaanontwikkelingen besproken worden. Daarnaast kan elke (zorg)professional 

aanvullende cursussen en/of opleidingen volgen, zoals een vervolgopleiding van bijvoorbeeld niveau 

2 naar niveau 3, maar ook een verdieping op dementie. In de Academie kunnen medewerkers zich 

continu blijven bijscholen en daardoor blijven zij bevoegd en bekwaam. Dit Learning Management 

Systeem is in 2021 gekoppeld aan het Kwaliteitsregister van V&VN waarin iedere verzorgende of 

verpleegkundige zich kan inschrijven. De organisatie biedt een collectief lidmaatschap aan bij V&VN. 

Op deze manier kan de voortgang op ontwikkeling gemonitord worden.  

Ook het ZET kan aan de hand van e-learnings, masterclasses en scholingen ondersteunen op de 

bevoegd- en bekwaamheid van (zorg)professional. De bekwaamheid wordt bovendien blijvend 

getoetst in de praktijk, onder leiding van de verpleegkundige in het woonhuis of door een 

kwaliteitsverpleegkundige van het ZET. De monitoring van e-learnings tijdens Next Level en de 

toetsing op deskundigheidsbevordering door de afdeling Kwaliteit tijdens de jaarlijkse interne audit 

is hier ook onderdeel van. Tot slot heeft ‘De maand van…’ ook bijgedragen aan het leren en 

ontwikkelen middels het maandelijks aan de aandacht brengen van een thema en hierbij 

aanvullende handige links en e-learnings te delen.  

3.7 Gebruik van hulpbronnen en informatie 

3.7.1 Hulpbronnen 
De databank van Vilans is een belangrijke externe hulpbron. Alle medewerkers kunnen de Vilans 

protocollen op het gebied van voorbehouden, risicovolle en overige handelingen en van de KICK-

protocollen raadplegen (deze zijn opgenomen in Kompas). Daarnaast is de beschikking over het 

eigen Learning Management Systeem de Academie waarin verplichte, aanvullende en eigen 

scholingen in zijn opgenomen. Het actueel houden van de protocollen (zowel van Vilans als eigen) 

vindt plaats in de diverse kwaliteitswerkgroepen. 

In 2021 is een start gemaakt met alle beleidsstukken, werkwijzen en instructies op te nemen in ons 

documentmanagementsysteem Kompas. In Kompas staan dan alle benodigde documenten die 

geraadpleegd kunnen worden voor zowel de woonzorg als de thuiszorg.  

Ook is in 2021 het gebruik van medicatie apps voor het aftekenen van (risicovolle) medicatie 

geïnventariseerd (ETRS). Omdat we afhankelijk zijn van de systemen van lokale apothekers gaan we 

over tot implementatie van meerdere digitale aftekensystemen. Deze aftekensystemen zullen ook 

gekoppeld worden aan ONS, waarin ons EBD en de financiële administratie voor bewoners te vinden 

zijn. Dit wordt opgepakt in een projectvorm. 

3.7.2 Technologie 
Binnen onze woonhuizen maken we bewust minimaal gebruik van technologie, omdat persoonlijke 

aandacht centraal staat en dat niet vervangen kan worden door technische hulpmiddelen. 

Desondanks kunnen technologische interventies bijdragen aan de zorg en de persoonlijke zorg 

versterken. In sommige woonhuizen is dan ook gebleken dat enige ondersteuning van domotica de 

veiligheid van de bewoners vergroot. Te denken valt aan persoonsalarmering, een kleine GPS en 

sensoren. Vanzelfsprekend vindt deze implementatie plaats conform de principes uit de WZD. Inzet 

verloopt via beoordeling van innovaties in de kwaliteitswerkgroep e-Health.  
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3.7.3 Financiën en administratieve organisatie 
Onze organisatie werkt met NEDAP/ONS voor de financiële administratie voor bewoners. De 

financiële administratie en administratieve organisatie, evenals het personeelsbeleid vallen onder de 

diverse stafafdelingen.   

3.7.4 Klachtenafhandeling 
In 2021 er één klacht gemeld die is beoordeeld door de Geschillencommissie. Dit betrof een casus 

ten tijde van een corona-uitbraak waarbij sprake was van vier klachtonderdelen. Te weten:  

1. het volledige bezoekverbod ten tijde van de ziekte van hun vader;  

2. de ontoereikende bescherming ten tijde van de corona-uitbraak;  

3. de bejegening en inschatting van de medische situatie;  

4. het intrekken van het contact met een journalist als voorwaarde om de familie te woord te 

staan.  

De Geschillencommissie heeft het eerste klachtonderdeel en het derde klachtonderdeel voor wat 

betreft het deel bejegening gegrond verklaard. De overige klachtonderdelen zijn ongegrond 

verklaard. Naar aanleiding van de gegrondverklaring van de eerste klacht zijn maatregelen getroffen 

om bij een volgende corona-uitbraak meer rekening te houden met de gevolgen van een 

bezoekverbod en daar waar mogelijk maatwerkoplossingen aan te bieden. 
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4. Terugblik door de locatiemanagers 
Aan de locatiemanagers van de operationele locaties in 2021 is gevraagd waar zij het meest trots op 

zijn als ze terugblikken naar 2021.  

 

‘Ik ben trots op de warme en veilige zorg die we hebben kunnen leveren, ondanks het langdurig 

verzuim (mede door corona) in combinatie met het vertrek van enkele medewerkers en de groei van 

bewoners. We hebben met vaste ZZP-ers iedereen warm en goed kunnen verzorgen en een fijne 

werkomgeving kunnen behouden.’ – Locatiemanager Huize de Compagnie 

 

 ‘Ik ben trots op de start van het team, iedereen is super enthousiast om te beginnen.’ – 

Locatiemanager September Ede 

 

‘Ik ben er trots op dat we ondanks alles dagelijkse goede zorg en aandacht hebben gegeven aan de 

bewoners.’  – Locatiemanager Huize ter Beegden  

 

‘Ik ben trots op de groei van de medewerkers en de kwaliteit van de medicatieveiligheid waar we 

hard aan hebben gewerkt.’ – Locatiemanager Huize Hoog Kerckebosch 

 

‘Ik ben trots op de ontwikkeling van Leefplezier op de locatie. Daarnaast ben ik trots op de 

samenwerkingsverbanden met lokale verenigingen en stichtingen.’ – Locatiemanager September 

Twello 

 

‘Ik ben er trots op dat de kwaliteit van zorg naar een hoger niveau is gegaan. Ook ben ik trots op mijn 

team.’ – Locatiemanager Huize de Baronie 

 

‘Ik ben trots op de waardering die we nu al krijgen van bewoners en families.’ – Locatiemanager 

September Best 

 

‘Ik ben trots op de betrokkenheid en verantwoordelijkheid van de medewerkers die flink is 

toegenomen. Ook is de kennis toegenomen door middel van scholingen en het delen van ervaringen.’ 

– Locatiemanager September Arnhem 

 

‘Ik ben trots op de inzet van het team, ze zijn sterk en gaan maar door. Het zijn toppers!’ – 

Locatiemanager September Zevenaar 
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‘Ik ben er trots op dat we ondanks een bedrijfsovername, personeelstekort en corona, toch zo veel 

goede stappen hebben gezet op kwaliteitsgebied. Het meest trots ben ik op de manier waarop wij 

talenten van medewerkers proberen te stimuleren.’ – Locatiemanager Bloemendael  

 

‘Ik ben trots op de inzet van het team en de liefdevolle zorg die zij leveren ondanks de periode 

omtrent Covid en een tekort aan collega’s op de werkvloer.’ – Locatiemanager September Velp 

 

‘Ik ben er trots op dat ik samen met de verpleegkundige en het team een stevig fundament heb 

neergelegd waar de volgende locatiemanager mee kan bouwen, samen met het team.’ – 

Locatiemanager September Nijverdal  

 

‘Ik ben enorm trots op het doorzettingsvermogen van het team.’ – Locatiemanager September 

Emmeloord 

 

‘Ik ben trots op de tevredenheid van de bewoners, het aantal inhuizingen en de werving van het 

personeel.’ – Locatiemanager September Muiden Water 

 

‘Ik ben er trots op dat we ondanks de corona en structurele onderbezetting, het toch zo goed hebben 

gedaan met elkaar.’ – Locatiemanager September Apeldoorn Loolaan 

 

‘Ik ben er trots op dat de kwaliteit van zorg is verbeterd en dat we het welzijn (Leefplezier) hebben 

geïntroduceerd. Ook ben ik trots op de aandacht die is besteed aan de kwaliteit van de zorgdossiers 

en het MDO.’ – Locatiemanager Huize de Graef 

 

‘Ik ben trots op het enthousiaste, flexibele team dat de overgang van een locatiemanager die er 5 

dagen per week was naar een locatiemanager die er 2 dagen per week is, goed heeft doorstaan.’ – 

Locatiemanager Huize Roosdael  

 

‘Ik ben er trots op dat we ondanks de coronamaatregelen het eerste half jaar, we met elkaar toch 

een goede start hebben gemaakt in het Kasteel en dat we de visie van Wonen bij September hebben 

kunnen neerzetten en uitdragen met het hele team. Ik ben er daarnaast trots op dat de bewoners en 

families erg tevreden zijn over de zorg die geboden wordt.’ – Locatiemanager September 

Stoutenburg 

 

‘Ik ben er trots op dat het team, ondanks het turbulente jaar, is gebleven en fijne zorg heeft 

geboden.’ – Locatiemanager Huize Eresloo 
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‘Ik ben trots op de warme sfeer in ons woonhuis en het teamwork.’ – Locatiemanager Huize Groot 

Waardijn 

 

‘Ik ben trots op de inzet van het team. We hebben ondanks de beperkingen toch aandacht gehad 

voor de bewoners en er gezellige dagen van gemaakt.’ – Locatiemanager Huize Stokhorst 

 

‘Ik ben trots op de betrokkenheid van de medewerkers.’ – Locatiemanager Huize de Regentes 

 

‘Ik ben er trots op dat we meerdere bewoners een fijne nieuwe woonplek hebben kunnen bieden. 

Daarnaast ben ik trots op het team dat het maar blijft presteren om in dit woonhuis de sfeer en de 

beleving die we zien uit te dragen.’ – Locatiemanager September Witmarsum 

 

‘Ik ben trots op de ISO certificering waaruit blijkt dat we de zaken goed op orde hebben binnen het 

woonhuis. Ook ben ik trots op het team dat ondanks alle opstart onderdelen en corona warme zorg 

heeft geboden aan onze bewoners. Tot slot ben ik trots op de grote cliënttevredenheid.’ – 

Locatiemanager September Apeldoorn Kelvinstraat 

 

‘Ik ben trots op de opstart van het woonhuis, waarbij we heel veel hebben bereikt in ons eerste jaar. 

Het huis zit zo goed als vol en draait goed.’ – Locatiemanager September Muiden Weide 

 

‘Ik ben er trots op dat we veel punten hebben aangepakt om aan te werken en om het wonen in het 

woonhuis te verbeteren.’ – Locatiemanager September Bodegraven 

 

‘Ik ben er trots op dat het team goed kan omgaan met onbegrepen gedrag. Daarnaast ben ik er trots 

op dat we de periode van corona goed hebben doorstaan.’ – Locatiemanager September 

Wageningen 
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5.  Het jaar in vogelvlucht 
 

 

 

 


