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Voorwoord - het bouwen van September 
September staat aan de vooravond van een flinke groei. Een groei in nieuwe woonhuizen, 

enthousiaste collega’s en fijne samenwerkingspartners om iedere dag topkwaliteit te leveren aan 

een steeds grotere groep van bewoners en hun verwanten. Dat betekent bouwen. Letterlijk 

(ver)bouwen van huizen, maar ook het bouwen van “ons” September. Ons September, want 

September is van iedereen. Iedereen die betrokken is bij onze organisatie is een stukje van het 

grotere geheel dat September definieert. Bij September doen we echt het samen en iedereen is 

belangrijk. 

In 2018 zijn we met elkaar de diepte ingedoken om vorm, inhoud en nog meer kleur te geven aan 

September. Het was een jaar van structureren. Structuur om de basis vast te leggen en deze 

overdraagbaar te maken aan alle (nieuwe) woonhuizen. Structuur in uitvoering van zorg en 

ondersteuning, financiering en randvoorwaarden.  

Een belangrijke randvoorwaarde – passend bij een volwassen geworden organisatie – was de 

inrichting van medezeggenschap. In 2018 zijn de Verwantenraad en de Ondernemingsraad 

geïnstalleerd. Direct hebben zij hun rol opgepakt en zijn uiterst waardevolle gespreks-/ 

samenwerkingspartners gebleken bij het structureren van financiering, zorg en 

ondersteuningsafspraken.  

De zorgfinanciering is in 2018 omgezet van het persoonsgebonden budget naar zorg-in-natura met 

het Volledig Pakket Thuis. Met de omzetting wil September de administratieve lasten voor 

(toekomstige) bewoners en verwanten minimaliseren en ook gebruikmaken van de jarenlange kennis 

en expertise die bij (netwerken van) zorgkantoren aanwezig is. Samen weten we meer en kunnen we 

nog meer bereiken. Inmiddels zijn acht van de negen woonhuizen door zorgkantoren gecontracteerd 

en zijn er ook meerjarige contracten afgesloten. Met vertrouwen kijken we naar de toekomst om de 

samenwerking nog verder te intensiveren.  

Het structureren van zorg en ondersteuning in de woonhuizen vraagt om balans. Een gezond 

evenwicht tussen de uniciteit van een woonhuis en algemeen geldende afspraken. Kaders 

waarbinnen een woonhuis een eigen invulling kan geven. Een eigen invulling niet gehinderd door 

onnodige, belemmerende of beperkende afspraken. Dat is een leerproces waar we met elkaar 

kritisch op zijn en moeten blijven. Waar is algemeen beleid versterkend of noodzakelijk, waar remt 

het af en is het niet nodig? Dit stond centraal in 2018. Op verschillende onderwerpen zijn we met 

elkaar in dialoog gegaan of heeft onderzoek plaatsgevonden. Dat heeft de basis gevormd voor ons 

Jaarplan Kwaliteit 2019 inclusief de planvorming voor inzet van extra kwaliteitsgelden. In dit 

jaarverslag blikken we terug op de resultaten die waren opgenomen in het Jaarplan Kwaliteit 2018.  

Samenvattend was 2018 een vruchtbaar jaar waarin het fundament van ons September nog steviger 

is gemaakt. Op structuur, proces en inhoud. Vele handen maken licht en plezierig werk. Met gepaste 

trots kijken we terug en vol enthousiasme bouwen we door om September groter, krachtiger en nóg 

beter te maken.  

Namens de Raad van Bestuur, 

Michiel van Putten en Roy Rempe  
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1. Inleiding 
In het Jaarplan Kwaliteit 2018 is beschreven hoe September invulling geeft aan de verschillende 

thema’s van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg1. De thema’s zijn uitgewerkt naar alle 

onderscheiden onderwerpen zoals genoemd in het Kwaliteitskader: 

• Persoonsgerichte zorg en ondersteuning; 

• Wonen en welzijn; 

• Veiligheid;        

• Leren en verbeteren van kwaliteit; 

• Leiderschap, governance en management; 

• Personele samenstelling; 

• Gebruik hulpbronnen; 

• Gebruik informatie.  

 

Afbeelding 1: Integraal model voor dynamisch en ontwikkelingsgericht werken aan kwaliteit verpleeghuiszorg 

Eind 2018 hebben wij ons Jaarplan geëvalueerd om het beleid voor 2019 te bepalen. Dat betekent 

dat er deels overlap is tussen dit Jaarverslag en het Jaarplan Kwaliteit 2019, omdat de uitkomsten uit 

2018 de basis hebben gevormd voor de plannen 2019. Om die reden kiezen we er in dit Jaarverslag 

2018 sec voor om de geprioriteerde onderwerpen te beschrijven die verschillende thema’s raken. 

Voor een uitwerking onderscheiden naar specifieke thema’s en onderwerpen verwijzen wij graag 

naar het Jaarplan Kwaliteit 2019 om de leesbaarheid van dit verslag te bevorderen. 

Hieronder staan de activiteiten die in 2018 waren geprioriteerd. Voor de volledigheid is het raakvlak 

met thema’s uit het Kwaliteitskader aangegeven: 

• Ontwikkeling en implementatie Leefplezier → persoonsgerichte zorg en ondersteuning, 

wonen en welzijn, gebruik van informatie, gebruik van hulpbronnen; 

• Verankeren verpleegkundig en (para)medisch beleid → persoonsgerichte zorg en 

ondersteuning, veiligheid, leiderschap, governance en management, personele 

samenstelling; 

• Medicatiebeleid → persoonsgerichte zorg en ondersteuning, veiligheid, leren en verbeteren 

van kwaliteit, leiderschap, governance en management, personele samenstelling, gebruik 

van informatie; 

                                                           
1 Zorginstituut Nederland. 2017. Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. 
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• Belevingsonderzoek → persoonsgerichte zorg en ondersteuning, wonen en welzijn, 

veiligheid, leren en verbeteren van kwaliteit, gebruik van informatie; 

• Interne en externe audits → persoonsgerichte zorg en ondersteuning, wonen en welzijn, 

veiligheid leren en verbeteren van kwaliteit, gebruik van informatie; 

• Inrichten medezeggenschap → leiderschap, governance en management; 

• Inrichten administratieve en financiële administratie → gebruik hulpbronnen. 

In de volgende hoofdstukken worden de activiteiten nader beschreven naar inhoudelijke 

ontwikkelingen (hoofdstuk 2), uitkomsten (hoofdstuk 3) en randvoorwaarden (hoofdstuk 4). De 

hoofdstukken worden aangevuld met relevante resultaten en/ of ontwikkelingen.  

Hoofdstuk 5 sluit af met “gepaste trots”.  
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2. Inhoudelijke ontwikkelingen  
Voor 2018 waren de ontwikkeling en implementatie van Leefplezier (2.1), het verankeren van het 

verpleegkundig en (para)medisch beleid (2.2) en medicatieveiligheid (2.3) geprioriteerd in het 

Jaarplan. In de volgende paragrafen zijn deze onderwerpen uitgewerkt.  

2.1 Ontwikkeling en implementatie van Leefplezier 
September staat voor kwaliteit. En kwaliteit is persoonlijk. Om goede kwaliteit te leveren, is het dus 

belangrijk dat we zoveel mogelijk aansluiten bij de achtergrond, persoonlijkheid en leefwereld van de 

bewoners. Alleen dan is excelleren op kwaliteit mogelijk. Want kwaliteit zit verborgen in de kleinste 

details. En die details maken enorme grote verschillen. Het kan de dag maken of breken. Een verschil 

maken tussen een lach en een traan – en soms letterlijk een verschil tussen dag en nacht. Dat vraagt 

om bewustwording bij eenieder die betrokken is bij de zorg in de woonhuizen. Benadrukken wat het 

belang is om naadloos aan te sluiten bij iemands voorkeuren, wensen en verlangens. Weten wanneer 

iemand blij, verdrietig of bang is, weten hoe daarmee om te gaan en weten wat jouw eigen 

mogelijkheden daarin zijn. Naast bewustwording is het belangrijk om medewerkers te voorzien van 

praktische tips en tools om het verhaal van de bewoner te leren kennen. Praktisch en direct 

toepasbaar. Zonder schroom, zonder gêne en zonder masker. In de puurheid ontdekken we elkaars 

echte ik.  

Om die reden hebben wij deelgenomen aan de pilot Leefplezier geïnitieerd door de Leyden Academy 

(https://www.wonenbijseptember.nl/leyden-academy-presenteert-bevindingen-leefplezierplan). 

Onder aanvoering van prof. dr. Joris Slaets heeft September Wageningen een structuur, handvatten 

en vaardigheden geleerd om nog meer inzicht te krijgen in de mens achter de bewoner. Vanuit dit 

inzicht is vervolgens geleerd hoe vanuit de beleving van de bewoner daadwerkelijk persoonsgerichte 

zorg en ondersteuning kan worden geboden. En dat draagt echt bij aan meer Leefplezier voor de 

bewoners. Prachtige voorbeelden zijn voorbij gekomen. Klein in woord en daad, maar met groot 

effecten. Voorbeelden zijn: 

• Het bed voorverwarmen met een elektrische deken voordat een bewoner gaat slapen. Het 

herinnert haar aan het warme plekje dat er altijd was toen haar man nog naast haar lag; 

• Een kopje koffie met de juiste hoeveelheid melk zodat het de warme kleur van karamel krijgt 

en herinneringen doet herleven; 

• De geluiden van een tenniswedstrijd op televisie die een lach op het gezicht van een 

bewoonster toveren vanuit haar passie voor de sport.  

Deze voorbeelden lijken klein, maar zijn naar voren gekomen na soms ontroerende gesprekken 

tussen de bewoner en medewerkers van het woonhuis in Wageningen. Het proces naar deze 

voorbeelden toe waren minstens zo belangrijk als het resultaat, namelijk een diepere verbinding met 

de bewoners. De uitkomsten van de gesprekken zijn zichtbaar gemaakt in zogenaamde 

“levensborden”. Een levensbord bestaat uit acht thema’s die van belang zijn bij de ervaren kwaliteit 

van leven (afgeleid van de Groningen Wellbeing Indicator – zie verder bij belevingsonderzoek) met 

tekst en plaatjes vanuit de waarderende beleving van de bewoner. Onderstaand is een fictief 

voorbeeld opgenomen hoe een levensbord wordt ontwikkeld.  
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Afbeelding 2: ontwikkeling van een fictief levensbord 

Het mooie aan deze levensborden is dat deze ook heel geschikt zijn om gesprekken met bewoners, 

verwanten en medewerkers te bevorderen. In Wageningen zijn alle levensborden (met toestemming) 

afgedrukt op placemats die het eten inmiddels een heel andere dimensie geven. Bewoners vinden 

het erg fijn om over hun bord te praten en voor verwanten of medewerkers is het een handig 

hulpmiddel om het gesprek aan te gaan. Binnen September is Leefplezier een best practice gebleken. 

De resultaten zijn verwoord in een artikel van de NRC “Gewoon luisteren naar verlangens van 

ouderen” 2. In 2019 wordt leefplezier vertaald naar alle woonhuizen.  

 

Afbeelding 3: artikel NRC over Leefplezier (Wageningen) 

Leefplezier is niet alleen een methodiek in de interactie met bewoners. Het is een werkwijze die in de 

hele organisatie moet worden ingebed zoals in het zorgplan. Het huidige zorgplan van September 

loopt vooruit op de introductie van leefplezier, maar wordt nog verder aangescherpt en ingebed in 

het te implementeren ECD in 2019. Ook heeft het betekenis naar de wijze van rapporteren, 

evalueren binnen het team en met verwanten en de wijze van het verantwoorden van de zorg. Al 

deze elementen worden in de September-brede inrichting in 2019 opgenomen.  

 

2.2 Verankeren verpleegkundig en (para)medisch beleid 
September staat voor uitstekende kwaliteit. Iedere bewoner heeft recht op de best mogelijke zorg in 

een prettige woonomgeving. Zorg die het dagelijks leven ondersteunt – niets meer en niets minder. 

Elke dag zetten we ons in om deze goede zorg te leveren. Dat doen we met succes, maar we zijn als 

jonge organisatie ook in ontwikkeling.  

                                                           
2 NRC Handelsblad. 11 april 2019. Gewoon luisteren naar verlangens van de ouderen. 
https://www.nrc.nl/nieuws/2019/04/11/gewoon-luisteren-naar-verlangens-van-de-ouderen-a3956646  

https://www.nrc.nl/nieuws/2019/04/11/gewoon-luisteren-naar-verlangens-van-de-ouderen-a3956646
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Uit de praktijk is gebleken dat de zorgzwaarte toeneemt. Ondersteuning, begeleiding en verzorging 

zijn soms niet meer genoeg. Bijvoorbeeld bij chronische ziekten, lichamelijke beperkingen of bij 

onbegrepen gedrag.  Zonder goede verpleegkundige of (para)medische inzet kan dit de kwaliteit van 

leven onbedoeld nadelig beïnvloeden. En dat willen we bij September niet. Daarom moeten de 

verpleegkundige zorg en (para)medische behandeling goed zijn ingericht vanuit de behoeften van de 

bewoners, de medewerkers en de organisatie. Vanuit de bewoners zodat zij alle zorg en eventuele 

behandeling ontvangen die nodig is om fijn te kunnen leven. Vanuit de medewerkers zodat zij 

ondersteuning krijgen bij meer complexe zorgvragen. En vanuit de organisatie zodat er voldoende 

sturing kan worden gegeven op het gewenste niveau van kwaliteit waar September voor staat.  

In de zomer 2018 zijn deze behoeften geïnventariseerd met hulp van twee verpleegkundig 

specialisten. Per woonhuis is de regionale zorginfrastructuur in kaart gebracht en vonden gesprekken 

plaats met de belangrijkste samenwerkingspartners zoals de huisartsen, praktijkondersteuners en 

specialisten ouderengeneeskunde. De situatie en behoeften verschillen per woonhuis/ regio. Het 

succes van de inrichting van de samenwerking op (para)medisch vlak wordt bijvoorbeeld sterk 

bepaald door het aantal huisartsen dat verbonden is aan een woonhuis. Hoe meer huisartsen 

verbonden zijn, hoe lastiger het is om duidelijke afspraken te maken over het te voeren beleid. 

Daarbij geldt ook dat de affiniteit, kennis en expertise over dementie per huisarts zeer wisselend is. 

Dat is van grote invloed op hoe de medische zorg wordt ingericht en in welke mate ondersteuning 

voor het team in het woonhuis en de huisarts noodzakelijk is. Ook zijn er in sommige regio’s meer 

intensieve ketensamenwerkingen dan in andere regio’s. Hoe beter de samenwerking al is ingeregeld 

tussen diverse partijen, hoe beter de afstemming uiteraard is.  

Maar er zijn niet alleen verschillen. De inventarisatie heeft ons geleerd dat er in het algemeen meer 

verpleegkundige inzet nodig is in de woonhuizen. De inzet wordt niet beperkt tot het uitvoeren van 

(complexe) verpleegtechnische handelingen. Deze handelingen blijken in de praktijk toch vaak (nog) 

beperkt. De meerwaarde zit vooral in de proactieve bewaking van de kwaliteit van rapportages, 

zorgplannen en evaluaties. Zoals in coachende ondersteuning bij het methodisch werken door alle 

teamleden. Ook kan de verpleegkundige ondersteunen bij triage. Wanneer en met welke informatie 

moet welke discipline worden ingezet.  

Naar de verpleegkundige inzet is er grote behoefte aan een verpleegkundig specialist. Zeker in de 

regio’s waar meerdere huisartsen aan een woonhuis zijn verbonden, kennis of affiniteit van een 

huisarts beperkt is of bij bewoners waar meer complexe problematiek aan de orde is. De 

verpleegkundig specialist kan een spilfunctie vervullen in het zorgproces tussen het team en alle 

samenwerkingspartners waarbij zij zelf delen van de huisartsenzorg kan vervullen. Zoals de medische 

intake en bijvoorbeeld gesprekken over advanced care planning. Daarnaast kan zij ondersteunend 

zijn aan het team bij medische vraagstukken.  

Resultaten van deze inventarisatie zijn waar mogelijk direct vertaald in aanscherpingen op de 

samenwerkingsovereenkomsten met huisartsen, specialisten, psychologen en paramedici. De inzet 

van een verpleegkundige per woonhuis en de verpleegkundig specialist zijn opgenomen in het 

Jaarplan Kwaliteit 2019 inclusief aanvraag op extra kwaliteitsgelden om deze functies in te regelen. 

 

2.3 Medicatiebeleid 

2.3.1 Werkafspraken 
Binnen alle locaties van September wordt gebruik gemaakt van een Baxtersysteem. De externe 

apotheek zet de medicatie uit en levert een deellijst bij elke levering. Toedieningsregistratie gebeurt 
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door middel van een paraaf van de verzorgende op de deellijst. De inhoud en het aantal wordt voor 

het toedienen gedeeld. Bij risicovolle medicatie geldt een dubbel controle lijst en de deellijst wordt 

altijd afgetekend door twee medewerkers. Aan het einde van de dienst wordt door een verzorgende-

IG gecontroleerd of alle medicatie is gegeven. Als dit niet het geval is, wordt contact opgenomen met 

de verzorgende die verantwoordelijk was voor delen van medicatie. Als bij navraag blijkt dat 

medicatie is vergeten, wordt een MIC ingevuld en geregistreerd. Per kwartaal worden alle MIC-

meldingen in het teamoverleg besproken. Ook worden MIC-registraties en analyses per kwartaal 

September-breed besproken met de leidinggevenden, het managementteam van September en de 

Raad van Bestuur.  

2.3.2 Psychofarmaca 
Het gebruik van antipsychotica ligt gemiddeld op 16%. Vier huizen hebben een gebruik van onder de 

10% en drie huizen boven de 20%. Opvallend is dat de relatief hogere score van 

antipsychoticagebruik van de drie huizen gepaard gaat met relatief veel huisartsen die zijn 

verbonden aan de woonhuizen. In het Jaarplan Kwaliteit 2019 is dit als aandachtspunt opgenomen 

waar met name een oplossing wordt gezien in de inzet van een verpleegkundig specialist als centrale 

behandelfunctie in het woonhuis (zie paragraaf 2.2).  

Tegelijkertijd is het belangrijk ons er bewust van te zijn dat bewoners van September minder 

antipsychotica gebruiken dan het landelijk percentage onder verpleeghuisbewoners van 28%3 45. 

Echter, er is altijd ruimte voor verbetering. 

Dat geldt ook voor het gebruik van psychofarmaca in het algemeen. Het totale percentage van 

gebruik van enige vorm van psychofarmaca (anxiolytica, antidepressiva en antipsychotica) blijft 

steken op ca. 45%. Slechts een beperkt deel van de bewoners maakt gebruik van middelen bij 

dementie, hypnotica en anti-epileptica.  

Volledig commitment van de behandelaar(s) is noodzakelijk om het gebruik van psychofarmaca – en 

in het bijzonder antipsychotica – terug te dringen. De invoering van de Wet zorg en dwang kan hierbij 

een stimulans bieden door verplicht multidisciplinair overleg voor te schrijven bij medicamenteuze 

behandelwijzen. In veel gevallen gebeurt dit al via medicatiereviews, maar in sommige gevallen 

ontbreekt de tijd of aandacht van een individuele behandelaar met name in huizen waar meerdere 

huisartsen zijn verbonden.  

  

                                                           
3 UMCG. 2015. Nog altijd krijgen veel demente ouderen psychofarmaca.  
4 Tijdschrift voor ouderengeneeskunde. 2015. Trends in psychofarmacagebruik bij ouderen met dementie. 
5 Pharmaceutisch Weekblad Jaargang 150 Nr 32/22. Antipsychotica vier keer vaker in verpleeghuis 
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3. Uitkomsten 

3.1 Belevingsonderzoek 

3.1.1 Opzet onderzoek 
Het belevingsonderzoek is een nieuw instrument dat in 2018 binnen September is geïntroduceerd. 

De methodiek van het onderzoek gaat uit van de Groningen Wellbeing Indicator (GWI) ontwikkeld 

door prof. dr. Joris Slaets en gaat uit van de ervaren kwaliteit van leven. De ervaren kwaliteit van 

leven wordt bepaald door wat belangrijk is voor iemand en de mate van tevredenheid daarover. Het 

verschil tussen belang en tevredenheid bepaalt de kwaliteit. In het belevingsonderzoek wordt een 

achttal domeinen onderscheiden: 

• Genieten van eten en drinken; 

• Lekker rusten en slapen; 

• Plezierige relaties; 

• Actief zijn; 

• Jezelf kunnen zijn; 

• Jezelf redden; 

• Gezond zijn; 

• Plezierig wonen. 

Per domein wordt op individueel niveau bepaald wat het meest belangrijk is en hoe men dat in het 

dagelijks leven bij September ervaart.  

Om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen, is gekozen voor een trapsgewijze uitvraag. In de eerste 

stap is een vragenlijst ontwikkeld die aan alle vertegenwoordigers van bewoners is gestuurd. Aan 

vertegenwoordigers is gevraagd de vragenlijst vanuit het perspectief van hun naaste in te vullen. 

Vervolgens zijn de uitkomsten met een deel van de respondenten in bijzijn van de bewoner 

besproken. Het doel van deze tweede stap was de verificatie van de antwoorden door de 

vertegenwoordiger. In de derde stap zijn de uitkomsten van stap één en twee samengevat en 

gepresenteerd in familieavonden per woonhuis of regio. Tijdens deze avonden was ruimte om aan te 

vullen, vragen te stellen of het gesprek met elkaar aan te gaan. Tot slot zijn alle uitkomsten 

gebundeld en zijn speerpunten benoemd voor het Jaarplan Kwaliteit 2019.  

3.1.2 Resultaten 
De kwaliteit van leven bij September wordt hoog gewaardeerd. In onderstaande staafdiagram is 

weergegeven wat het meest belangrijk is voor de bewoners van September:  

 

Figuur 1: wat vinden bewoners van September belangrijk? 
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Uit figuur 1 blijkt dat plezierig wonen het meest belangrijk wordt gevonden gevolgd door genieten 

van eten en drinken en plezierige relaties. De logische vervolgvraag hierbij is hoe tevreden men is op 

deze genoemde thema’s: 

 

Figuur 2: hoe tevreden zijn bewoners van September? 

Over het algemeen is men (heel) tevreden over plezierig wonen, lekker rusten en slapen, genieten 

van eten en drinken, jezelf zijn en plezierige relaties. Om deze resultaten goed te kunnen duiden zijn 

de resultaten per woonhuis geanalyseerd via de trapsgewijze aanpak zoals beschreven in paragraaf 

3.1.1. Verschillen waren er bijvoorbeeld in de mate van ervaren (lichamelijke) gezondheid, het 

wooncomfort en het hebben van plezierige relaties. Tijdens de familieavonden zijn deze 

onderwerpen uitgebreid besproken en is gebleken dat de verschillen goed verklaarbaar waren. Voor 

plezierige relaties was het van belang dat er familie en vrienden nabij wonen of dat het huis is 

gelegen in een hechte gemeenschap (uiteraard verschilt dit per woonhuis/ regio). Ook verschillen ten 

aanzien van wassen, aantal (externe) activiteiten en contacten met behandelaars zijn naar voren 

gekomen en besproken.  

Naast deze verschillen is er ook een aantal algemene verbeteracties te benoemen: 

• Nog meer inzetten op persoonsgerichte zorg – de mens achter de mens leren kennen; 

• Meer aandacht voor maaltijden; 

• Omgaan met medebewoners.  

Deze verbeteracties zijn uitgewerkt in het Jaarplan Kwaliteit 2019 onder de activiteiten van 

Leefplezier en het September-Kookboek.  

In het belevingsonderzoek is ook de Net Promotor Score (NPS) uitgevraagd: 

Bewoners of hun vertegenwoordigers beantwoorden de vraag of zij de organisatie zouden 

aanbevelen aan familie of vrienden. Zij doen dat op een schaal van 1 (zeer onwaarschijnlijk) tot 10 

(zeer waarschijnlijk). Vervolgens wordt het % ‘promotors’ (zij die een 9 of 10 geven) verminderd met 

het % ‘criticasters’ (zij die een 6 of lager geven). 

De gemiddelde NPS6 in 2016 onder verpleeghuisbewoners was “36”. Onder vertegenwoordigers van 

bewoners was de score “22”.  Uit het belevingsonderzoek is voor September een gemiddelde NPS 

                                                           
6 Actiz. 2016. Achtergrondrapportage Kennis en Wijsheid. Actiz Benchmark Zorg 2016.  
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score “47”. Aanzienlijk hoger dan het landelijk gemiddelde. In figuur 3 is de NPS-score per woonhuis 

weergegeven:  

 

Figuur 3: NPS score per woonhuis 

De opvallende lagere NPS-score van het woonhuis Arnhem werd niet herkend bij de familieavonden. 

Vermoedelijk is de score het gevolg van de reorganisatie na overname van Villa Paasberg door 

September. Villa Paasberg was van oudsher een zorghotel en kende zodoende een andere doelgroep 

van bewoners en vroeg om andere kennis en expertise van het zorgteam destijds. De woonhuizen in 

Apeldoorn, Twello en Zevenaar hebben zeer hoge NPS-scores.   

3.2 Zorgkaart Nederland 
September promoot het gebruik van Zorgkaart Nederland. Twee keer per jaar wordt een oproep 

uitgedaan aan alle verwanten om ervaringen te delen op Zorgkaart Nederland. Figuur 4 geeft het 

gemiddelde cijfer per woonhuis weer met een overall gemiddelde van 8,8: 

 

Figuur 4: Gemiddeld cijfer per woonhuis op Zorgkaart Nederland dd. 12 juni 2019 

De aanbevelingsscore is 95% met 99 waarderingen in totaal.  



Jaarverslag Kwaliteit 2018 

 

 
13 

3.3 Gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem 
September werkt volgens de ISO 9001:2015. In 2017 zijn we gestart met de introductie van het 

kwaliteitsmanagementsysteem gevolgd door certificering eind 2017 voor vijf van de zeven huizen.  In 

2018 is het woonhuis Arnhem toegevoegd aan de scope van certificering na afronding van de 

reorganisatie van Villa Paasberg naar Wonen bij September. In 2019 wordt woonhuis Velp (voorheen 

Stichting Diaphora Zorgverlening) toegevoegd aan de scope en ons nieuwe woonhuis in Nijverdal.  

Ieder jaar – ook in 2018 – vinden minimaal twee interne audits per woonhuis plaats. Het gaat om een 

algemene audit (vergelijkbaar met een vooronderzoek voor een externe audit) en een thema audit. 

Een thema audit biedt gelegenheid om bepaalde onderwerpen in woonhuizen te verdiepen voor 

vernieuwen, aanscherpen of verbeteren van beleid.  

In 2018 hebben thema audits plaatsgevonden op dossiervoering en methodisch werken. Deze 

dossiertoetsen zijn bedoeld teams te spiegelen over de kwaliteit waarmee zorgplannen, evaluaties, 

incidenten en bijvoorbeeld rapportages worden geschreven en of de verschillende documenten 

congruent zijn met elkaar. Een verbetermaatregel uit een MIC-melding kan bijvoorbeeld leiden tot 

aanpassen van het zorgplan et cetera. De dossiertoetsen worden nu vanuit centraal kantoor en een 

leidinggevende uitgevoerd, maar het streven is dat de dossiertoetsen tot de reguliere 

werkzaamheden van het team op locatie horen.  

Uit de dossiertoetsen is gebleken dat we onszelf nog verder kunnen ontwikkelen. Zowel inhoudelijk 

door onder andere verpleegkundig niveau toe te voegen aan de teams van de woonhuizen maar ook 

ondersteunend zoals de overgang van papieren dossiers naar ECD. Deze punten zijn opgenomen in 

het algemene Jaarplan van September en het Jaarplan Kwaliteit 2019.  

Einde 2018 heeft opnieuw een externe audit plaatsgevonden door Certiked (nu: Lloyd’s Register 

Certiked) met positief resultaat.  
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4. Randvoorwaarden 

4.1 Medezeggenschap 
In 2018 zijn de Verwantenraad en Ondernemingsraad geïnstalleerd. Deze medezeggenschapsorganen 

worden volgens, in overeenstemming met de governancecode, WOR en Wmcz geconsulteerd bij 

voorliggende besluiten en/of strategische voornemens. Ook is een Functionaris 

Gegevensbescherming (FG) conform de AVG voor September aangesteld.  

In 2019 wordt een Professionele Advies Raad (PAR) ingericht. De PAR krijgt als taak om het bestuur 

en de directie te adviseren over het zorginhoudelijk beleid vanuit verpleegkundig en (para)medisch 

perspectief.   

4.2 Financiering en administratie 
In 2018 hebben twee belangrijke ontwikkelingen plaatsgevonden: 

• Inrichting personele administratie via CURA; 

• Inrichting declaratieverkeer voor zorg-in-natura via NEDAP. 

Begin 2018 is September overgegaan op CURA voor haar personele administratie. Roostering vindt 

via dit systeem plaats en medewerkers kunnen hun eigen gegevens inzien zoals verlofsaldo, verzuim 

of planning. Groot voordeel van de introductie van het systeem is dat er actuele 

managementinformatie is te genereren. Voor de aanstaande groei van September een zekere must.  

Met de overgang van PGB naar Volledig Pakket Thuis (VPT) is het declaratieverkeer gewijzigd en is 

een zorgadministratie ingericht via NEDAP. Het systeem werkt naar tevredenheid en wordt als basis 

gebruikt voor de inrichting van het ECD in 2019 volgens, in overeenstemming met structuren uit 

Leefplezier. Ook wordt vanuit NEDAP door middelen van Carenzorgt een verwantenportaal ingericht.  
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5. Gepaste trots 
Het laatste hoofdstuk van deze terugblik op 2018 willen we gebruiken om onze trots te tonen op wat 

we met elkaar neerzetten. Een prachtig September met een gemiddelde tevredenheidsscore van 8,8 

en een aanbevelingspercentage van 95%. Een September dat voorop heeft gelopen in de pilot 

Leefplezier en aan de vooravond staat van een organisatie-brede implementatie (als eerste van heel 

Nederland!). Om overal voor iedere bewoner net dat ene verschil te maken dat zorgt voor extra 

plezier in het leven. Een September waarin je voelt dat het goed is en waar je zelf ook wilt wonen. 

Een kat op schoot, een voorverwarmd bed en een warme knuffel voor als je dat nodig hebt. Een 

September waarin we zorgen voor en met elkaar. Waar je mag zijn wie je bent. Hoe gek, dwaas of 

anders je ook denkt te zijn.  

En naast alle warmte, liefde en aandacht een organisatie kunnen bouwen die voldoet aan landelijk 

beleid, wet- en regelgeving. Gewoon zoals het hoort. En soms net nog wat extra zoals de certificering 

van ons kwaliteitsmanagementsysteem. Het is niet nodig, maar het is wel fijn als hulpmiddel om 

onszelf scherp te houden op alle achterliggende processen die van steeds groter belang worden bij 

de groei die aanstaande is. Het overdraagbaar maken van ons September vanuit ons hart en met een 

handzame gebruiksaanwijzing. We zijn een eind op weg. 

Natuurlijk is bescheidenheid op zijn plaats. Want we zijn er echt nog niet en zullen ook nooit de 

eindstreep halen. Simpelweg omdat de eindstreep steeds verschuift. Steeds weer zien we waar, hoe 

en met wie het nog beter kan en daar zetten we ons voor in zodat ons September ook uw September 

wordt. 

 

 


