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Dit beloven wij aan u… 

 
1. Hier voel ik mij thuis 

 
2. Mijn naasten voelen zich hier welkom en thuis 

 
3. Ik hoor erbij en heb zinvolle bezigheden 

 
4. Ik krijg passende zorg en ondersteuning 

 
5. Ik eet en drink naar wens 

 
6. Hier doe ik ertoe en mag ik mezelf zijn 

 
7. Ik maak persoonlijke afspraken over mijn welzijn 

 
8. Ik heb medewerkers om mij heen die ik ken en vertrouw 

 
9. De medewerkers nemen verantwoordelijkheid voor mij 

 
10. De medewerkers zijn professioneel en werken met plezier 
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1. Inleiding	
Voor u ligt het kwaliteitsplan 2022 van Zorglandgoed Groot Spriel te Putten. In dit document wordt 
de visie van ons Zorglandgoed met betrekking tot kwaliteit beschreven. Wij zijn dagelijks bezig om 
het welzijn van onze gasten, bewoners en medewerkers waar mogelijk verder te verhogen en te 
verbeteren. Het kwaliteitsplan is een beschrijvend document voor alle betrokkenen en 
belanghebbenden rondom de gasten en bewoners van Zorglandgoed Groot Spriel. Het is een 
interactief opgesteld plan. 
Zorglandgoed Groot Spriel biedt in het Ontmoetingshuis dagbeleving en begeleiding aan mensen met 
een (beginnende) vorm van dementie, geheugenproblematiek en mensen met 
eenzaamheidsproblematiek. Op het landgoed bevindt zich tevens het Woonzorghuis, een 
kleinschalige woonzorgvoorziening voor mensen met dementie. 
Het Ontmoetingshuis heeft haar deuren in de zomer van 2020 geopend. Het Woonzorghuis heeft 
haar deuren in de zomer van 2021 geopend. 
 
Wij werken met de prachtige kwaliteitsmethodiek kwaliteit@, gebaseerd op het gedachtengoed van 
Welzijn in de Zorg (www.welzijnindezorg.nl). De kwaliteitsmethodiek en het kwaliteitsplan zijn 
gebaseerd op het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Wij baseren ons op het Kwaliteitskader 
Verpleeghuiszorg in de wetenschap dat Zorglandgoed Groot Spriel geen reguliere 
verpleeghuisinstelling is. Zorglandgoed Groot Spriel is een kleinschalige woonzorgvoorziening waar 
aan 12 bewoners zorg- en ondersteuning wordt geboden op basis van het scheiden van wonen en 
zorg. Zorglandgoed Groot Spriel biedt geen behandeling en de huisartsen zijn verantwoordelijk voor 
de medische zorg.  
 
Het plan is voorgelegd aan een partner in het lerend netwerk.  
Wij wensen u veel leesplezier! 
 
Arnold en Monique Hoeve 
Zorglandgoed Groot Spriel te Putten 
December 2021. 
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3. Profiel	van	de	organisatie		
Groot Spriel is een landgoed met kasteel en bijgebouwen in neorenaissancestijl aan de 
Garderenseweg 150 in Putten in de provincie Gelderland.  
De geschiedenis gaat terug naar 1882 waarin 
een landhuis in neorenaissance stijl is 
gebouwd. In 1906 is er aan het landhuis een 
toren toegevoegd, waardoor het de 
uitstraling van een kasteel kreeg. Inmiddels is 
het kasteel een Rijksmonument, gelegen op 
een landgoed van ruim 4 hectare met diverse 
wandelpaden, prieeltjes en een grote vijver. 
Het landgoed is in particuliere handen. 
 
Indeling	

Het	kasteel	is	geheel	gerenoveerd	tot	een	Woonzorghuis	en	ingericht	als	een	kleinschalige	

woonomgeving	passend	bij	de	levensstijl	en	belevingswereld	van	haar	12	bewoners.	

Op het landgoed bevinden zich nog een aantal potentiele bouwlocaties (bouwvlekken) met passende 
bestemming waar in de toekomst eventueel nog een voorziening voor 8 bewoners gerealiseerd kan 
worden. Binnen bestaande bouw op het landgoed is het Ontmoetingshuis voor dagbesteding en 
dagbeleving opgezet. 
 
Individuele woonruimten 
Elke bewoner heeft een stijlvolle eigen woonruimte van gemiddeld 40m2 met eigen luxe sanitaire 
voorzieningen. De ruimte kan naar eigen inzicht ingericht worden met eigendommen van de 
bewoner. In het kasteel zijn 3 studio’s ingericht voor mogelijke huisvesting van echtparen, waardoor 
het kasteel uiteindelijk aan 15 bewoners plaats kan bieden. 
 
Gemeenschappelijke binnen- en buitenruimten 
Het kasteel bezit verschillende ruimten waar bewoners met elkaar kunnen eten, rustig kunnen zitten, 
actief bezig kunnen zijn of op momenten kunnen kijken en luisteren naar een film of muziek. 
Onderscheidend is de prachtig centraal gelegen keuken waarin eigen koks dagelijks verse maaltijden 
bereiden. Het kasteel bezit onder andere een bibliotheek, een bioscoop, een dementheek, een 
familiekamer en een ruimte waar een kapper of pedicure zijn/haar werkzaamheden kan uitvoeren. 
Aan de leestafel en in de serre en diverse zithoekjes en nisjes kunnen de bewoners hun plek zoeken.  
 
Buitenruimte 
Buitenlucht en daglicht worden als prettig ervaren door mensen met dementie. Terrassen 
aansluitend op gezamenlijke ruimten en het prachtige landgoed met moestuin, dierenweide, 
wandelpaden, zitjes, prieeltjes bieden de bewoners en hun naasten volop de gelegenheid van natuur 
en cultuur te genieten. 
 
Dagbesteding met dementheek 
Op een eigen locatie op het landgoed is het Ontmoetingshuis gerealiseerd. Er wordt dagbeleving 
aangeboden aan gemiddeld 12 gasten per dag met geheugenproblemen of een (beginnende) vorm 
van dementie.  
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Gasten wonen nog zelfstandig thuis, maar hebben behoefte aan ondersteuning, structuur 
geheugentraining en beweging. De deelnemers aan de dagbeleving maken gebruik van de vele 
faciliteiten op het landgoed. 
Daarnaast is het Ontmoetingshuis een plek waar mensen met dementie, hun naasten en andere 
belangstellenden elkaar kunnen ontmoeten. Het ontmoetingshuis is verbonden aan het VUmc. In het 
ontmoetingshuis kunnen verhalen en ervaringen worden gedeeld, kan informatie en ondersteuning 
worden verkregen en is het een plek waar ontspannende en creatieve activiteiten kunnen worden 
ontplooid. 
De dementheek is een bibliotheek met speciale boeken voor mensen met dementie, 
informatieboeken over dementie, aansprekende films voor de doelgroep en aangepaste spellen. Al 
deze materialen zijn te leen voor zowel gasten, bewoners, hun familie en mensen die thuis wonen en 
hiervan gebruik willen maken.  
 
Landgoed 
Omwonenden en dorpsgenoten kunnen op gezette tijden altijd binnenstappen voor een ontmoeting 
en gezelligheid. Dit om ook de binding en samenhang met de gemeenschap te bevorderen. Voor 
“eenzame volwassenen” wordt er tweewekelijks interactief gekookt tijdens een gezellig samenzijn 
waarbij ter afsluiting gezamenlijk wordt gegeten. 
 
Gastenverblijf  
Voor tijdelijke opvang van mensen met dementie die nog thuis wonen bieden wij in samenwerking 
met onze collega’s mogelijkheid tot respijtzorg. Dit geeft de mantelzorger de gelegenheid om tijdelijk 
ontlast te worden van intensieve zorg.  
Familie of vrienden van de bewoners kunnen gebruik maken van in de directe omgeving gelegen 
hotelfaciliteiten om een of meerdere dagen in de buurt van hun naaste te verblijven.  

3.1	 Onze	visie	
Voor mensen met geheugenproblemen of dementie gaat het verlies van vaardigheden gepaard met 
een verminderd begrip van wat er om hen heen gebeurt. Zorglandgoed Groot Spriel biedt een 
beschermende omgeving voor de bewoners, zodat ze uit het leven kunnen halen wat voor hen 
mogelijk is. Daarbij wordt passende ondersteuning en begeleiding gegeven door een vast team van 
deskundige medewerkers. Hierbij staat het welzijn van de bewoners voorop.  

Als zelfstandig thuis wonen niet langer mogelijk is, moet er een waardig 
alternatieve woonomgeving zijn waar oprechte interesse, aandacht, zorg en tijd 

is voor de kwetsbare mens. 
Wij vinden het belangrijk dat als je met geheugenproblemen, dementie en daarbij behorende 
vormen van zorg te maken krijgt, je moet kunnen blijven kiezen in welke omgeving je woont. Er 
verandert immers veel, en dat geldt zeker ook voor alle naasten. Wij ervaren dagelijks dat er grote 
behoefte is aan kwalitatief hoogwaardige woonvormen met zorg en aandacht voor mensen met 
dementie. Een woonvorm die past bij de levensstijl van deze mensen en zijn of haar familie. Een 
woonvorm waar rekening wordt gehouden met ieders achtergrond en interesses, en waar partners 
en familie welkom zijn en een belangrijke rol spelen in het dagelijks leven.  
Ons Zorglandgoed is een sfeervolle locatie waar wij samen met een bekwaam en betrokken team 7 
dagen per week, 24 uur per dag, welzijn, zorg en dagbesteding op maat aanbieden. De kern van onze 
dienstverlening wordt gevormd door de motivatie om de bewoners alle zorg en aandacht te geven 
die zij wensen en nodig hebben om de kwaliteit van hun leven zo aangenaam mogelijk te maken. 
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Gastvrijheid, vriendelijkheid en zorgzaamheid zijn vanzelfsprekend, er is tijd en ruimte voor 
ontmoeting, voor aandacht, voor het genieten en onze gasten en bewoners ontvangen de benodigde 
zorg op een zorgvuldige, prettige en respectvolle wijze.  
Door te luisteren naar de bewoners en hun naasten, te begrijpen waar zij vandaan komen en door de 
kennis van dementie toe te passen wordt maatwerk geleverd en wordt de dienstverlening optimaal 
afgestemd op de persoonlijke wensen.  
Deze combinatie van eigenaarschap, mensgerichtheid en deskundigheid aan mensen met dementie 
én hun naasten maakt het concept uniek. Wij werken met klantbeloften, beloften waaruit wij onze 
diensten verlenen. www.welzijnindezorg.nl 
Wij verlenen de zorg- en dienstverlening vanuit een christelijke levensvisie. Er is daarbij altijd ruimte 
en respect voor ieders persoonlijke levensovertuiging. Samen met de bewoners en hun naasten 
zullen wij telkens zoeken naar de wijze waarop hieraan optimaal invulling kan worden gegeven. 
 
3.2	 Onze	Missie	
Onze motivatie en visie komen samen in onze missie: 

“Zorglandgoed Groot Spriel is in de regio een uniek mens- en gastgerichte 
zorglandgoed voor mensen met dementie, waar plek is voor welzijn, zorg, 

beleving en ontmoeting” 
 
3.3 Kernwaarden 
Onderstaande kernwaarden zijn passend voor ons: 

1. Vriendelijk en betrokken 
2. Respectvol en integer 
3. Gastvrij en hoffelijk       
4. Zorgzaam en deskundig 

 
VRIENDELIJK en BETROKKEN 
Om de mens met dementie optimaal tot zijn recht te laten komen is het essentieel om de mens echt 
te leren kennen en zijn of haar wensen, behoeften en mogelijkheden te ontdekken. Hiervoor is nauw 
contact met partners en familie nodig. Wie weet meer van iemand dan een partner, familie of 
anderen uit het sociale netwerk? Vaak hebben zij al lange tijd de zorg voor hun naaste op zich 
genomen en weten zij als geen ander waar deze behoefte aan heeft. In samenspraak zijn wij in staat 
om toegewijde belevingsgerichte zorg aan onze bewoners en gasten te bieden.  
 
RESPECTVOL en INTEGER 
Ieder mens is uniek en ieder mens wenst gerespecteerd te worden. Wij accepteren onvoorwaardelijk 
wie iemand is en respecteren zijn eigen keuzes en waarden. Mensen kunnen door ouderdom en/ of 
beperkingen veranderen, maar iedereen heeft een eigen verleden, heden en toekomst. Oprechte 
interesse in de persoon die iemand was, is en wordt, vormt de basis van onze dienstverlening. 
 
GASTVRIJ en HOFFELIJK 
Onze dienstverlening is gericht op het behouden en verhogen van de kwaliteit van leven van onze 
bewoners en gasten. Hierbij luisteren wij naar de vraag van onze bewoners en gasten en gaan wij op 
zoek naar mogelijkheden om deze in te vullen en het leven zo aangenaam mogelijk te maken. Onze 
bejegening en begeleiding is gebaseerd op een dienstbare houding waarin onze bewoners, gasten en 
hun naasten voorop staan.  
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ZORGZAAM en DESKUNDIG 
De zorg en begeleiding wordt uitgevoerd door deskundige medewerkers waarbij de wet- en 
regelgeving vanuit het ministerie van VWS en andere stakeholders als vanzelfsprekend wordt 
gevolgd. Wij selecteren ons team op een juiste mix van kennis en ervaring met de doelgroep. Wij zien 
prachtige resultaten en halen en brengen onze kennis en ervaring over dementie in onze landelijke 
en regionale netwerken. 
 
3.4  Voor wie  
Zorglandgoed Groot Spriel is volledig toegerust voor mensen met geheugenproblemen of dementie 
die in een geborgen en veilige omgeving willen wonen en verblijven en nog midden in de 
maatschappij (willen) staan.  Het is mogelijk hier levensbestendig te wonen voor zover de medische 
situatie dit toelaat. Zorglandgoed Groot Spriel is een open huis wat betekent dat onze bewoners 
vrijwillig kiezen om hier te wonen.  
Bewoners verblijven op basis van het scheiden van wonen en zorg. Bewoners betalen een 
maandelijks bedrag voor de huur en aanvullende diensten. De 24 uur zorg wordt door middel van het 
Volledig Pakket Thuis (VPT) geleverd. Bewoners dienen te beschikken over een geldige indicatie 
(VV05-VV07)) van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). 
In het ontmoetingshuis ontvangt Zorglandgoed zes dagen per week maximaal 12 mensen per dag 
met geheugenproblemen of beginnende dementie die nog zelfstandig thuis wonen. Deze gasten van 
het ontmoetingscentrum beschikken doorgaans over een WMO indicatie of maken gebruik van het 
modulair pakket thuis (MPT) vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ).  
Op 1 december 2021 wonen er 10 bewoners in het Woonzorghuis, waarvan 9 bewoners met een 
indicatie VV05 en 1 bewoner met de indicatie VV07. De jongste bewoner is 75 jaar en de oudste 
bewoner is 96 jaar. De gemiddelde leeftijd is 85 jaar. 

3.5	 Besturingsfilosofie	
Wij, Arnold en Monique Hoeve, zijn als zorgondernemers, eigenaar, directeur en bestuurder van 
Zorglandgoed Groot Spriel. De dagelijkse leiding geven wij samen met het managementteam vorm, 
bestaande uit een Manager Welzijn & Zorg, Coördinator Dagbeleving en Coördinator Facilitair.   
Het managementteam is ook meewerkend, zodat er sprake is van korte lijnen binnen de organisatie 
met een beperkte overhead. Er wordt veel waarde gehecht aan de kennis en inzichten van de 
professionals op de werkvloer. Wij willen met onze organisatie van betekenis en onderscheidend zijn, 
waarbij een hoge kwaliteit van leven, welzijn en zorg voor onze bewoners, gasten en medewerkers 
ons beoogde doel is. We blijven ons ontwikkelen en leren daarin van en met elkaar. 
Ons uitgangspunt is een organisatie te zijn: 

• waar bewoners in het middelpunt staan 
• met een goede balans tussen zorg, zorgontwikkeling en financiën 
• die slagvaardig, efficiënt en doelgericht is 
• die flexibel inspeelt op kansen en mogelijkheden 
• die ontwikkelgericht is 
• waarin medewerkers verantwoordelijkheid krijgen en nemen 
• met tevreden bewoners, naasten, gasten en medewerkers 
• die openstaat en toegankelijk is voor iedereen 
• waar ontmoeting in de breedste zin van het woord mogelijk is 
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Raad van Commissarissen 
Zorglandgoed Groot Spriel beschikt over een statutair geborgd toezichthouder. De Raad van 
Commissarissen hanteert de Governancecode 2012 voor die onderdelen die van toepassing zijn op 
onze kleinschalige organisatie. De RvC komt 4 keer per jaar bijeen. Wij zien een grote toegevoegde 
waarde in een Raad van Commissarissen die kritisch en meedenkend wil zijn om invulling te geven 
aan onze visie en missie. Onze RvC voelt zich verbonden met de doelgroep, de historie van het 
landgoed en de lokale gemeenschap. De leden zijn onafhankelijk en kritisch. Zij beschikken over 
relevante kennis en ervaring en willen graag van betekenis zijn voor Zorglandgoed Groot Spriel.  
 
Familiecommissie 
Wij hechten grote waarde aan de meningen en ervaringen van onze bewoners en hun naasten. Van 
en met elkaar leren is daarin van groot belang en geeft een hoge mate van betrokkenheid weer. De 
familiecommissie geeft gevraagd en ongevraagd advies en komt minimaal 3 keer per jaar bijeen.  
De familiecommissie vertegenwoordigt formeel de bewoners en houdt vanuit de 
vertegenwoordigende rol contact met de Raad van Bestuur. Minimaal 1 keer per jaar is er een 
klankbordbijeenkomst met de Raad van Commissarissen. 
De familiecommissie geeft gevraagd en ongevraagd advies over de invulling van de klantbeloften en 
levert daarin waardevolle verbeterpunten aan. De Familiecommissie wordt op dit moment 
vormgegeven. 
 
Medewerkersvertegenwoordiging 
De organisatie is “plat” ingericht en kent een cultuur van vernieuwing en innovatie op het gebied van 
zorg aan mensen met dementie. Medewerkers geven gevraagd en ongevraagd advies over mogelijke 
verbeterpunten maar juist ook over punten die gekoesterd moeten worden. 
Regelmatig zijn er in wisselende samenstelling medewerkersbijeenkomsten waarin de invulling van 
de klantbeloften en het functioneren van de organisatie aan de orde komt. 
 
Binnen de teams wordt steeds meer gewerkt met zogenaamde “aandachtsvelders”. Zij richten zich 
op een specifiek aandachtsgebied en zijn daarin klankbord voor zowel de medewerkers als voor het 
management. Aandachtsvelders worden uitgedaagd over de grenzen van de eigen organisatie te 
kijken en zich te verdiepen ion hun aandachtsgebied. 
 
Zorglandgoed Groot Spriel is aangesloten bij branchevereniging SPOT en lerend (kennis)netwerk 
Kenniz. Daarnaast is zij actief binnen een lerend netwerk en aangesloten bij de Coöperatie 
Kwaliteit@. 
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4. Samenstelling	team		
Het team van Zorglandgoed Groot Spriel is Betrokken, Hoffelijk, Respectvol en Deskundig. Deze 
kernwaarden van Zorglandgoed Groot Spriel vormen belangrijke criteria bij de selectie en 
samenstelling van het team. 

4.1	 Aantallen	
Eind 2021 bestaat het team uit 30 medewerkers in vaste dienst en hebben een aantal medewerkers 
een overeenkomst voor de duur van de opleiding. Zorglandgoed Groot Spriel is een erkend 
leerbedrijf.  
 

 
Er zijn circa 15 vrijwilligers actief die zich met hun eigen talenten voor de bewoners in het 
woonzorghuis en de gasten van het ontmoetingscentrum inzetten.  
Vrijwilligers komen wekelijks op een vast moment ter ondersteuning in de huiskamer of sluiten aan 
bij activiteiten waar zij affiniteit mee hebben zoals schilderen of wandelen met bewoners. Er is een 
vrijwilliger die wekelijks een klassiek muziekuurtje en tweewekelijks een pianomiddag verzorgt. 
Daarnaast komt er een samenwerking met de bibliotheek van de gemeente Putten van waaruit twee 
Voorlees Krachten wekelijks een uurtje komen (voor)lezen met bewoners.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aantal medewerkers

Vaste medewerkers Vrijwilligers In opleiding

4

15
30
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Collegaoverzicht inclusief leerlingen 
Functie Aantal medewerkers Fte 

Medewerkers Welzijn en Zorg (NV 2,3,4,5) 14 8,6 

Medewerkers Dagbeleving inclusief 
Huiskamerbegeleiding  

11 8,1 

Keukenteam 2 1,5 

Facilitairteam 4 2,5 

Secretariaat 1 0,7 

Directie 2 2 

Totalen per 1 november 2021 34 23,4 

 

4.2	Teaminzet	per	dienst	
De dagelijkse leiding ligt in handen van het managementteam. Overdag en ’s avonds is er een team 
van persoonlijke begeleiders aanwezig die begeleiding en zorg op maat bieden aan de bewoners. ’s 
Nachts is er een verpleegkundige of verzorgende (VIG-niv 3 of hoger) aanwezig en er is tevens 24/7 
een achterwacht beschikbaar (VP niv 4).  
Medisch/ paramedisch personeel en een geestelijk verzorger 
Er is een samenwerkingsovereenkomst met een huisartsenpraktijk in Putten, waarbij ook een 
specialiste ouderengeneeskunde betrokken is. De huisartsen houden 1 tot 2 keer per week spreekuur 
in het Woonzorghuis. Over de inzet van een fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist en de 
geestelijke verzorger hebben wij afspraken met de eerste lijn zorg. Er is geen medisch/ paramedisch 
personeel in dienst. 
Er is een team van circa 35 deskundige medewerkers actief in wisselende diensten en activiteiten. 
Alle medewerkers in de directe zorg hebben een contract van bij voorkeur minimaal 24 uur per week 
zodat er voor de bewoners veel vertrouwde gezichten zijn en het team de bewoners goed leert 
kennen. 
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Per dienst hanteren we de volgende inzet: 

 
Het team kent, door het kleinschalige karakter van het huis, alle bewoners én veel van hun naasten 
persoonlijk. Zij zijn op de hoogte van de specifieke zorgvragen, wensen en de wijze waarop het 
leefplezier van de bewoner positief gestimuleerd kan worden.  
Het welzijn van de bewoners staat voorop. Niet alleen de medewerkers Welzijn & Zorg dragen 
hieraan bij, maar ook de medewerkers van de Dagbesteding, Huishouding, Linnenkamer en Keuken. 
De teamsamenstelling en de teamsamenwerking zijn hierop gebaseerd. 
Binnen het team zijn aandachtsvelders actief die zich richten op een specifiek aandachtsgebied.  
Zij borgen dit aandachtsgebied binnen de organisatie en zijn aanspreekpunt voor het team. Ook 
delen zij hun deskundigheid met de rest van het team door onder andere klinische lessen of 
trainingen te verzorgen.  
In de dagelijkse planning is voldoende tijd voor het team om te reflecteren op elkaars handelen, 
feedback te geven of onderling af te stemmen rondom een bewoner. Indien gewenst kan iemand van 
het managementteam hierbij aanschuiven. 
In 2022 zijn in ieder geval de volgende overleggen ingepland om het team samen gelegenheid te 
geven om te reflecteren op een aantal onderdelen van hun werk:  
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Overleg Voor wie Doel Frequentie 

LPP overleg (leefplezierplan) Welzijn en Zorg begeleiders Bespreken ervaringen, 
knelpunten, interne audits, 
verbeterkansen 

3x per jaar 

DV overleg Dienstverantwoordelijken Lopende zaken, ervaringen, 
MIC meldingen, basisveiligheid, 
verbeterkansen, etc 

6x per jaar 

Teamoverleg Gehele team Invulling Klantbeloften, 
samenwerking, 
verbeterkansen, lopende zaken 

4 x per jaar 

Teamoverleg welzijn & Zorg Team W&Z Jaarplanning activiteiten, 
afstemming 

8x per jaar 

Teamoverleg Facilitair Team F Ervaringen, interne audits, 
kwaliteit, verbeterkansen 

8x per jaar 

MDO Team + specialisten Casuïstiek bespreking 
bewoners 

24x per jaar 

MT overleg Directie + Manager Welzijn @ 
Zorg 

Startegischee zaken, 
beleidszaken, MIC meldingen, 
Interne audits, etc 

Elke week 

MO Overleg MT+ Coördinatoren Operationele zaken  

Directie overleg Directie Strategisch, HRM, Beleid Elke week 

 
Eens in de 2 jaar vindt er een medewerker tevredenheidsonderzoek (MTO) plaats. De uitkomsten 
worden gepresenteerd aan het team waarbij wordt aangegeven op welke wijze de organisatie met 
de aangedragen (verbeter)punten aan de slag gaat. De uitkomsten worden tevens besproken met de 
Raad van Commissarissen en de Familiecommissie. 

4.3	 Personeel	
De werving van medewerkers is nagenoeg afgerond, er melden zich nog steeds medewerkers  
spontaan bij ons aan die graag deel uit gaan maken van organisatie. 
Wij denken dat goed werkgeverschap, waardering voor elkaar en het waarmaken van wat we zeggen 
essentieel is om personeel te werven, te binden en te boeien. 
Werknemers krijgen bij ons de gelegenheid om zich blijvend te ontwikkelen en er wordt gebruik 
gemaakt van ieders talent. Elk dienstverband gaat gepaard met trainingen, themabijeenkomsten en 
opleidingen gericht op de dagelijkse uitdagingen. Werkend en lerend van en met elkaar zijn wij een 
onderscheidende werkgever. 
Standaard scholing vindt plaats op het gebied van bijvoorbeeld belevingsgerichte zorg, kennis van 
dementie, Leefplezierplan, BHV, bewegen, tiltechnieken, incontinentie en dagbeleving. 
Wij werken met de 10 klantbeloften en met elkaar gaan we steeds de uitdagingen aan om de 
klantbeloften dagelijks waar te maken. Onze medewerkers voelen zich thuis binnen deze methodiek 
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en zetten zich dagelijks met hart en ziel voor onze bewoners en hun naasten, maar ook voor elkaar, 
in. Wij hanteren de FWG schalen van de zorg en hanteren de CAO VVT 
De verantwoordelijkheden worden laag in de organisatie gelegd. Daardoor is er sprake van een 
minimale overhead en een minimale managementlaag, waardoor er verhoudingsgewijs meer 
medewerkers en uren voor de bewoners beschikbaar zijn om invulling te geven aan het leefplezier.   
Aan de hand van Improvement Model proberen we te bewaken dat er een goede balans is tussen de 
benodigde competenties en vaardigheden en de beschikbare competenties en vaardigheden binnen 
het team.  
In onze visie op kwaliteit neemt eenieder die betrokken is bij onze bewoners en onze gasten 
nadrukkelijk en expliciet zijn of haar verantwoordelijkheid. 
Wij hanteren daarbij 2 basisregels: 

- Doe zoals je het jezelf zou wensen en geef de bewoners en gasten net dat beetje extra wat 
de dag tot een feestje kan maken 

- Neem verantwoordelijkheid voor de keuzes die je maakt zodat je kunt uitleggen en 
toelichten waarom je een bepaalde beslissing hebt genomen. 

 
Met minimale overhead en maximale verantwoordelijkheid in het team laten wij zien dat we 
optimale kwaliteit leveren aan onze bewoners en hun naasten zodat zij zich thuis voelen en een 
eigen regie ervaren ondanks hun mentale beperkingen als gevolg van de ziekte van dementie. 
Alle te maken werkafspraken en op te stellen protocollen worden getoetst aan vigerende wet- en 
regelgeving en onze eigen visie op het leveren van goede ondersteuning, zorg en begeleiding. 
Toetsingskaders zijn hierin onder andere de Vilans protocollen, Klantbeloften, Zorgstandaard 
Dementie,  het Kwaliteitskader en de PDCA-cyclus. 
 
4.4 Deskundigheidsbevordering 
Zorglandgoed Groot Spriel heeft straks een gedegen opleidingsplan en bevordert hiermee de 
deskundigheid van het team. Het opleidingsplan is enerzijds gericht op het bevoegd en bekwaam 
houden van de verzorgenden en verpleegkundigen, anderzijds op het verdiepen van de kennis over 
dementie en zorggerelateerde handelingen. Hierbij wordt gekeken naar een goede dekking van de 
benodigde competenties en expertise voor het team aansluitend op de zorgvraag van de bewoners 
en gasten van het ontmoetingscentrum. Belangrijke elementen hieruit zijn: 
• Basistraining Zorglandgoed Groot Spriel – elke nieuwe medewerker van het Zorglandgoed 

ontvangt de basistraining. Hierin komen onderwerpen aan bod als: Missie, visie, kernwaarden, 
het concept, de klantbeloften en onderscheidend vermogen. Wat is dementie? Het begrijpen van 
en omgaan met dementie. Waarom en hoe vullen we dagbeleving in voor onze bewoners en 
gasten, etc. 
 

• Trainingen in samenwerking met Zorg voor Leren om het team bekwaam te houden op de 
voorkomende risicovolle en voorbehouden handelingen. 
 

• 8 tot 10 Klinische lessen per jaar met onderwerpen als wondzorg, mondzorg, aromatherapie, 
tiltechnieken, gehoorapparaten, transfertechniek, zwachtelen, etc. 
 

• Deelname aan congressen door teamleden, die vervolgens een presentatie geven aan collega’s. 
 

• E-learning om het kennisniveau laagdrempelig weer te verhogen.  
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• Jaarlijkse BHV training voor alle dienstverantwoordelijke collega’s en het management. 
 
Nieuwe collega’s ontvangen een contract voor bepaalde tijd van 7 maanden, inclusief een proeftijd 
van 1 maand. Wanneer beide partijen aan het einde van deze periode gezamenlijk vaststellen dat er 
voldoende basis is voor een verdere samenwerking dan ontvangen zij een contract voor onbepaalde 
tijd.  

4.5	 Inhuur	zorgpersoneel	
Het beleid van Zorglandgoed Groot Spriel is erop gericht om haar medewerkers in vaste dienst te 
hebben. Incidenteel wordt er straks samengewerkt met vaste ZZP’ers die bekend zijn met de 
organisatie en de bewoners.   

5. Pijlers	onder	het	kwaliteitsbeleid	

5.1	 Kwaliteit@	en	de	10	klantbeloften	
Kwaliteit@ is een concept dat organisaties handvatten biedt om de kwaliteitskaders zoals het 
Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg succesvol te vertalen naar de dagelijkse praktijk van een 
kleinschalige zorgaanbieder door middel van 10 klantbeloften en bijbehorende werkmethodieken. 
In deze aanpak is de kwaliteit een onlosmakelijk onderdeel binnen de bestaande dagelijkse operatie 
en het dagelijks leven in een kleinschalige woonlocatie. Bewoners, medewerkers en alle betrokkenen 
weten wat ze mogen verwachten, kunnen dit toetsen en zijn bepalend in het beantwoorden van de 
vraag of er kwaliteit wordt geleverd. Dit is vormgegeven aan de hand van klantbeloften.  
De deelnemende organisaties zijn lid van de Coöperatie Welzijn in de Zorg; Kwaliteit@, zo ook 
Zorglandgoed Groot Spriel. De Coöperatie is een lerend netwerk.  

5.2	 Klantbeloften	
De kwaliteitsvisie is geconcretiseerd in 10 klantbeloften die de kwaliteit niet achteraf, maar al aan de 
voorkant bepalen. Vanuit een integraal perspectief weten bewoners en bezoekers daardoor wat ze 
kunnen en mogen verwachten van de organisatie.  
 
Wonen met welzijn & zorg: 
1. Hier voel ik mij thuis. 
2. Mijn naasten voelen zich hier welkom en thuis. 
3. Ik hoor erbij en heb zinvolle bezigheden. 
4. Ik krijg passende zorg en ondersteuning. 
5. Ik eet en drink naar wens. 
Eigen regie: 
6. Hier doe ik ertoe en mag ik mezelf zijn. 
7. Ik maak persoonlijke afspraken over mijn welzijn. 
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Organisatie: 

8. Ik heb medewerkers om mij heen die ik ken en vertrouw. 
9. De medewerkers nemen verantwoordelijkheid voor mij. 
10. De medewerkers zijn professioneel en werken met plezier. 
 
Elke klantbelofte is uitgewerkt in een drietal subs.   

1 Hier voel ik mij thuis 
  - Ik voel mij veilig en geborgen 

- Ik vind het hier schoon en gezellig 
- Ik vind de sfeer fijn 

2 Mijn naasten voelen zich hier welkom en thuis 
  - Mijn naasten worden gastvrij ontvangen 

- Mijn naasten worden gezien en gehoord 
- Mijn naasten krijgen persoonlijke aandacht 

3 Ik hoor erbij en heb zinvolle bezigheden 
  - Mijn mening telt en ik kan mijn eigen gang gaan 

- Ik word actief betrokken bij het dagelijks leven 
- Ik word gezien en respectvol aangesproken 

4 Ik krijg passende zorg en ondersteuning 
  - Mijn gezondheid wordt in de gaten gehouden 

- Ik word op een prettige manier ondersteund 
- Mijn behoeften en wensen zijn bekend 

5 Ik eet en drink naar wens 
  - Mijn eten is smakelijk en verzorgd 

- Wij eten gezellig samen, bezoek is ook welkom 
- Mijn voedsel is veilig gekocht, bewaard en bereid 

6 Hier doe ik ertoe en mag ik mezelf zijn 
  - Mijn welzijn staat voorop 

- Mijn wensen staan centraal 
- Ik krijg oprechte aandacht 

7 Ik maak persoonlijke afspraken over mijn welzijn 
  - Ik word persoonlijk benaderd 

- Mijn wensen en voorkeuren zijn leidend 
- Mijn afspraken worden nagekomen 

8 Ik heb medewerkers om mij heen die ik ken en vertrouw 
  - Ik en mijn naasten krijgen tijd en aandacht 

- Ik zie dagelijks vertrouwde gezichten 
- Ik krijg structuur, rust en regelmaat 

9 De medewerkers nemen verantwoordelijkheid voor mij 
  - Ik en mijn naasten maken zich geen zorgen en zijn gerust 

- De medewerkers zijn alert op mijn gezondheidsrisico's 
- Alle medewerkers werken goed samen, voor mijn welzijn, zorg en veiligheid  

10 De medewerkers zijn professioneel en werken met plezier 
  - Ik ervaar dat de medewerkers deskundig zijn op hun vakgebied 

- Ik ervaar dat medewerkers van elkaar leren 
- Ik ervaar dat medewerkers het iedere dag weer beter willen doen 
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5.3	 Bouwstenen	
Het voortdurend werken aan kwaliteit van Welzijn, Zorg & Ondersteuning volgens de klantbeloften 
berust op de volgende vijf bouwstenen: 
 
1 – Informeren: ‘Iedereen is op de hoogte van de klantbeloften’ 
We informeren alle direct en indirect betrokkenen over het kwaliteitsfundament en de waar te 
maken klantbeloften op onder meer de volgende wijze: 

• De 10 klantbeloften zijn voor iedereen zichtbaar op een centrale plek   
• Basistraining klantbeloften voor elke medewerker en vrijwilliger  
• Klantbeloften betrekken bij werving en selectie van medewerkers  
• Klantbeloften toelichten bij intake van nieuwe bewoners / families  
• Brochure met een nadere uitwerking van elke klantbelofte 

 
2 – Conformeren: ‘Elke dag doen we, wat we beloven’ 
De focus van organisatie en medewerkers is erop gericht om de klantbeloften waar te maken:  

• Iedere dag opnieuw geven we invulling aan onze klantbeloften  
• Iedere dag zetten we ons in om de klantbeloften waar te maken  
• We helpen elkaar bij het realiseren van de klantbeloften  
• We spreken elkaar aan als een klantbelofte dreigt te mislukken  

 
3 – Signaleren: ‘Iedereen heeft hierin een rol’ 
Iedereen heeft een taak bij het signaleren of we de klantbeloften daadwerkelijk waarmaken:  

• Door bewoners, naasten, familie, medewerkers  
• Door bezoekers, leveranciers, professionals, etc. 
• Zowel klachten als complimenten kunnen eenvoudig kenbaar worden gemaakt    
• Dit mag zowel persoonlijk op naam als anoniem 

 
4 – Leren en verbeteren: ‘We helpen elkaar te verbeteren’   
Het leren en met elkaar verbeteren van de kwaliteit staat voorop: 

• Verbeterkansen worden per omgaande beoordeeld, besproken en afgewikkeld (PDCA)  
• Als dank voor de aangeleverde verbeterkans wordt er een attentie verstrekt  
• Verbeterkansen worden bewaard als naslag en bewijsvoering 
• Klantbeloften zijn een vast onderwerp tijdens het teamoverleg  
• Kennis en ervaringen worden uitgewisseld binnen het lerend netwerk van Kwaliteit@ 

 
5 – Waarderen: ‘We laten ons graag toetsen’ 
Door het jaar heen vinden diverse structurele beoordelingen plaats: 

• 2x per jaar een bewoner/familiegesprek rondom het leefplezierplan 
• 1x per jaar een formele en gerichte raadpleging van bewoner en/of naasten 
• 1x per jaar een formele en gerichte raadpleging van de medewerkers 
• 1x per jaar een vast onderwerp tijdens functioneringsgesprekken  
• 1x per 2 jaar een toetsing door een collegiale organisatie  
• 1x per 2 jaar een toetsing door een onafhankelijke partij 
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Dit voorgaande resulteert onder meer in een individueel leefplezierplan per bewoner, een 
systematische raadpleging van alle bewoners (waarin elke bewoner en/of naasten zich vrijelijk en 
anoniem kan uitspreken over de ervaren kwaliteit), en een voortgaande reflectie in het team.  
Waarmee de organisatie jaarlijks tot een objectief overzicht komt van:  
Hoe staan we ervoor? Wat gaat goed? Wat moet er beter? 
   
Deze kwaliteitsaanpak draagt bij aan: 
  

• Welzijn van bewoners staat centraal en men weet wat je mag verwachten 
• Toepassen en borgen van het kwaliteitskader in de dagelijkse praktijk   
• Bewoners en naasten ervaren dat er echt naar hen wordt geluisterd 
• Medewerkers in staat stellen verantwoordelijkheid te nemen 
• Kwaliteit van binnenuit, in plaats van buitenaf en vooraf in plaats van achteraf 
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5.4	 Leefplezierplan	voor	de	zorg	
Het ambitieuze project “leefplezierplan voor de Zorg”, dat onder leiding stond van Prof.Dr.Joris Slaets 
van de Leyden Academie, heeft ons de toegevoegde waarde van leefplezierplannen doen ontdekken. 
Het project hanteerde het volgende uitgangspunt: Wat gebeurt er met de kwaliteit van zorg als je 
daadwerkelijk de wensen en verlangens van de individuele mensen centraal stelt? En is het dan nog 
mogelijk om deze kwaliteit te verantwoorden? U leest meer over het leefplezierplan en de 
bijbehorende handreiking op:  
https://www.leydenacademy.nl/leefplezierplan 
Het leefplezierplan is uitermate passend bij de visie van Zorglandgoed Groot Spriel aangezien het 
Welzijn van bewoners in alles voorop staat. De zorg, een fijne maaltijd, een plezierige leefomgeving 
en zinvolle activiteiten dragen daar in belangrijke mate aan bij. Het leefplezierplan is straks stevig 
verankerd in de dagelijkse organisatie van Zorglandgoed Groot Spriel. 
Door het leefplezierplan in de dagelijkse praktijk te brengen worden de eerste stappen gezet om het 
leefplezier van een bewoner op een nieuwe wijze te kunnen verantwoorden. 
Aan elke bewoners wordt straks een Zorg- en Welzijn begeleider gekoppeld die samen 
verantwoordelijk zijn voor het leefplezier van een aantal toegewezen bewoners. Dit komt straks tot 
uiting in het opzetten van een levensschilderij/boek, het digitale leefplezierplan en het invullen van 
het dagelijkse leefplezier. 
 
Het Leefplezierplan is gebaseerd op de 10 klantbeloften en is daarmee een van de indicatoren voor 
de bewaking van onze kwaliteitsmethodiek. 
 
Voor de borging en ontwikkeling van onze kwaliteitsmethodiek zijn we met het lerend netwerk bezig 
ervaringen te delen in het ontwikkelen van indicatoren waarmee de kwaliteit van onze organisatie 
wordt bewaakt. Uitvraag en toetsing zal daarin onder andere plaatsvinden bij medewerkers, 
bewoners en familie, de Raad van Commissarissen en de Familiecommissie.  
Onze samenwerkingspartners zoals bijvoorbeeld de eerstelijnszorg en vrijwilligers worden in de 
toetsing meegenomen. 

6. Ontwikkeling	Kwaliteit@	in	2021/2022	
Het werken met de 10 klantbeloften borgt een actieve, ondersteunende en stimulerende rol vanuit 
directie en management op thema’s als persoonsgerichte zorg en ondersteuning, kwaliteit en 
veiligheid van de bewoners, de relatie tussen bewoners het team en de organisatie, 
randvoorwaarden voor vakmanschap en oog hebben voor de kwaliteiten van de professionals. De vijf 
bouwstenen van de klantbeloften borgen een dynamisch proces van leren en verbeteren.  

6.1	 Werken	aan	de	klantbeloften	
Hieronder zijn per klantbelofte de randvoorwaarden aangegeven en de wijze waarop Zorglandgoed 
Groot Spriel deze gaat borgen in haar organisatie. De inzet van kwaliteitsgelden voor 2022 treft u 
onder de desbetreffende klantbelofte aan.  
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1. Hier	voel	ik	mij	thuis	

  - Ik voel mij veilig en geborgen 
- Ik vind het hier schoon en gezellig 
- Ik vind de sfeer fijn 

 Randvoorwaarden  
Een mooi en veilig pand dat een prettige leefomgeving biedt met een prachtige 
buitenruimte 
Passende inrichting met verschillende stijlen zodat eenieder zich thuis kan voelen 
Bewoners richten hun eigen studio in zodat zij zich zoveel mogelijk thuis voelen 
Goede schoonmaakmaterialen en voldoende beschikbare uren voor het team 
Een gastvrije houding van het team waardoor bewoners zich gezien en erkend voelen 
 
Hoe borgen we dit? 
Voor eenieder een warm welkom 
Jaarlijkse inspectie brandweer, Legionella controle 
BHV training medewerkers 
Wekelijks verse bloemen 
Onderhoudscontracten met jaarlijkse evaluatiegesprekken (denk aan tuin, wasmachines, 
etc.) 
Basistraining nieuwe medewerkers 
 

 
 

 
2. Mijn	naasten	voelen	zich	hier	welkom	en	thuis	

  - Mijn naasten worden gastvrij ontvangen 
- Mijn naasten worden gezien en gehoord 
- Mijn naasten krijgen persoonlijke aandacht 

 Randvoorwaarden  
Het team hanteert altijd de kernwaarden van Zorglandgoed Groot Spriel 
Er is tijd en ruimte in de planning voor aandacht voor naasten 
Naasten zijn altijd welkom en kunnen een sleutel van de voordeur ontvangen 
Medewerkers kennen de naasten van de bewoners bij naam 
Mogelijkheid bieden voor een familiediner 
Actief stimuleren van naasten om deel te nemen aan activiteiten 
 
Hoe borgen we dit? 
De tweemaandelijkse nieuwsbrief van Zorglandgoed Groot Spriel “het Sprieltje” geeft een 
goede impressie van de activiteiten en de mogelijkheden voor familieparticipatie 
Mogelijkheid tot deelname aan mantelzorggespreksgroepen of persoonlijke gesprekken 
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3. Ik	hoor	erbij	en	heb	zinvolle	bezigheden	

  - Mijn mening telt en ik kan mijn eigen gang gaan 
- Ik word actief betrokken bij het dagelijks leven 
- Ik word gezien en respectvol aangesproken 

 Randvoorwaarden  
Inzicht in de persoon wie hij/zij was, is en wordt 
Het team hanteert altijd de kernwaarden van Zorglandgoed Groot Spriel 
Inzicht in wensen, interesses en voorkeuren van bewoner 
Eigen regie erkennen van bewoners 
Activiteiten zowel in groepsverband als individueel 
Focus op bewegen zowel binnen als buiten 
 
Hoe borgen we dit? 
Leefplezierplan per bewoner opstellen met als basis het levensschilderij/boek 
Gevarieerd activiteitenprogramma met wekelijks een ander thema’s 
Gespecialiseerd team in Dagbesteding dagelijks van 8.00 tot 22.00 uur aanwezig 
Bewegingsagoog is tweemaal per week aanwezig 
Dagelijkse wandelingen op het landgoed 
 
 
 

 
 

 
4. Ik	krijg	passende	zorg	en	ondersteuning	

  - Mijn gezondheid wordt in de gaten gehouden 
- Ik word op een prettige manier ondersteund 
- Mijn behoeften en wensen zijn bekend 

 Randvoorwaarden  
Een voorlopig zorgleefplan/ leefplezierplan binnen 24 uur na inhuizing 
Een volledig zorgleefplan / leefplezierplan na zes weken in samenspraak met de 
bewoner/naasten 
Goede afspraken met huisartsen en andere paramedici 
Risicosignalering op gezondheidsrisico’s uitvoeren 
In gesprek blijven met de bewoner en signaleren wat als prettig wordt ervaren 
Er zijn juiste hulpmiddelen aanwezig 
 
Hoe borgen we dit? 
Elk kwartaal een preventieve risicoscreening voor alle bewoners 
Koppeling van Zorg en Welzijn Begeleider aan bewoner op dag van inhuizing 
Beschikbaarheid zorgkaart op de zorgtablets  
Werken met het levensschilderij/boek en leefplezierplan 
Jaarlijkse evaluatie en controle van de hulpmiddelen 
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5. Ik	eet	en	drink	naar	wens	

  - Mijn eten is smakelijk en verzorgd 
- Wij eten gezellig samen, bezoek is ook welkom 
- Mijn voedsel is veilig gekocht, bewaard en bereid 

 Randvoorwaarden  
In het zorgleefplan/ leefplezierplan zijn voorkeuren, allergieën en diëten vastgelegd 
In de huiskamers zijn de tafels mooi gedekt 
De familiekamer is dagelijks beschikbaar om met bezoek te eten 
De keuken hanteert de HACCP richtlijnen 
 
Hoe borgen we dit? 
Dagelijks wisselend menu vers bereid door koks 
Inkoop zoveel mogelijk bij lokale leveranciers 
Een huiskamerindeling die aansluit bij wensen bewoners 
Maandelijks themabuffet voor bewoners en bezoek 
Medewerkers eten samen met de bewoners 
 
 

 
 

	
6. Hier	doe	ik	ertoe	en	mag	ik	mijzelf	zijn	

  - Mijn Welzijn staat voorop 
- Mijn wensen staan centraal 
- Ik krijg oprechte aandacht 

 Randvoorwaarden  
Er is tijd en ruimte in de planning voor persoonlijke aandacht voor de bewoners 
Er is een levensschilderij/boek en leefplezierplan beschikbaar voor iedere bewoner 
Aandacht en ruimte voor ieders persoonlijke levensovertuiging 
Aandacht voor en ondersteuning bij levensvragen 
 
Hoe borgen we dit? 
Werken met levensschilderij/boek en leefplezierplan 
Een begeleider Welzijn en Zorg voor elke bewoner beschikbaar 
Pastorale medewerker 
Kringvieringen en regelmatige (christelijke) samenzang en kerkdiensten 
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7. Ik	maak	persoonlijke	afspraken	over	mijn	welzijn	

  - Ik word persoonlijk benaderd 
- Mijn wensen en voorkeuren zijn leidend 
- Mijn afspraken worden nagekomen 

 Randvoorwaarden  
Een voorlopig zorgleefplan/ leefplezierplan binnen 24 uur na inhuizing 
Een volledig zorgleefplan / leefplezierplan na zes weken in samenspraak met de 
bewoner/naasten 
In gesprek blijven met de bewoner 
Heldere rapportages en een actuele zorgkaart 
 
Hoe borgen we dit? 
Werken met het levensschilderij/boek en leefplezierplan 
Koppelen van een Begeleider Zorg en Begeleider Welzijn aan een bewoner 
 
 

 
 

 
8. Ik	heb	medewerkers	om	mij	heen	die ik ken en vertrouw	

  - Ik en mijn naasten krijgen tijd en aandacht 
- Ik zie dagelijks vertrouwde gezichten 
- Ik krijg structuur, rust en regelmaat 

 Randvoorwaarden  
Er is een ruime personele inzet beschikbaar met affiniteit voor de doelgroep 
Het team kent de bewoners en hun dagelijkse ritme 
 
Hoe borgen we dit? 
Medewerkers werken minimaal drie dagen per week/ 24 uur per week 
Er is een vast team met veelal contracten voor onbepaalde tijd 
Werken met het levensschilderij/boek en leefplezierplan 
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 9. De medewerkers nemen verantwoordelijkheid voor mij 
  - Ik en mijn naasten maken zich geen zorgen en zijn gerust 

- De medewerkers zijn alert op mijn gezondheidsrisico's 
- Alle medewerkers werken goed samen, voor mijn welzijn, zorg en veiligheid 

 Randvoorwaarden  
Deskundigheid van het team middels klinische lessen op peil houden 
Goede rapportages over signaleringen rondom gezondheidsrisico’s 
Zorgvuldige communicatie richting naasten 
Helder beleid inzake veiligheidsrisico’s 
Een actieve MIC commissie 
Preventiemedewerker aanwezig 
Ruimte voor het nemen van verantwoordelijkheid door het team 
Samenwerking met externe specialisten zoals huisarts, fysiotherapeut, ergotherapeut, etc.  
 
Hoe borgen we dit? 
Klinische lessen m.b.t. gezondheidsrisico’s 
Interne audits medicatieveiligheid  
Voor elke bewoner een vaste Zorg Begeleider als ‘spin in het web’  
Gezamenlijke overleggen met alle disciplines 
Jaargesprekken met samenwerkende extern specialisten  
 
 

 

 10. De	medewerkers	zijn	professioneel	en	werken	met	

plezier	
  - Ik ervaar dat de medewerkers deskundig zijn op hun vakgebied 

- Ik ervaar dat medewerkers van elkaar leren 
- Ik ervaar dat medewerkers het iedere dag weer beter willen doen 

 Randvoorwaarden  
Het team is bevoegd en bekwaam voor haar werkzaamheden (deskundigheidsbevordering) 
Er is tijd en ruimte in de planning voor het leren van elkaar 
Het team wordt gestimuleerd in persoonlijke ontwikkeling 
Als organisatie tijd creëren voor informeel samenzijn als team 
 
Hoe borgen we dit? 
Opleidingsplan gericht op verpleegtechnisch handelen, Zorg en Welzijn 
Jaarlijkse functioneringsgesprekken 
Diverse overleggen (zie het overlegschema) 
Waarderen van het team met kleine attenties 
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7. Samen leren en verbeteren inzet kwaliteitsgelden 2021/2022  
Voor de verbeterpunten 2021/2022 worden de beschikbaar gestelde kwaliteitsgelden 2021/2022 
ingezet. Doordat wij een startende organisatie zijn gebruiken we de toegekende kwaliteitsgelden 
(2021 en 2022) voor de kwalitatieve ontwikkeling van onze organisatie voornamelijk in 2022. 
 
7.1 Passend leren 
 
Aanleiding: De wereld van dementie ontwikkelt zich dagelijks. Organisaties die welzijn en zorg 
leveren aan mensen met dementie moeten hun kennis op peil houden. 
Beoogd resultaat: Periodiek worden er trainingen en cursussen gegeven vanuit de 
kwaliteitsmethodiek Kwaliteit@, Welzijn in de Zorg, Leyden Academie en het lerend netwerk.  
Hoe te meten: Eind 2022 zijn er 5 door de Leyden Academie opgeleide trainers Leefplezierplannen in 
de organisatie aanwezig. Certificaten in personeelsdossiers. 

7.2 Belevingsgericht inrichten van het landgoed 
 
Aanleiding: Onze gasten en bewoners maken graag gebruik van het prachtige landgoed. Om het 
landgoed nog belevingsgerichter te maken besteden we graag een percentage van de 
kwaliteitsgelden aan zintuigprikkelende elementen zoals een belevingspad, muziekelementen, 
beweegtoestellen en een Jeu de Boulesbaan.  
Beoogd resultaat: aantrekkelijke ingerichte zintuigprikkelende buitenruimte 
Hoe te meten: zichtbaar resultaat 
 
7.3 Bewegen en erop uit 
 
Aanleiding: Het Welzijn en de kwaliteit van leven van onze gasten en bewoners staan voorop. Gasten 
en bewoners worden/zijn niet weggestopt in instellingen, maar maken met al hun mogelijkheden en 
onmogelijkheden zoveel als mogelijk deel uit van de samenleving. Zinvolle bezigheden zijn daar 
onlosmakelijk mee verbonden. Een percentage van de kwaliteitsgelden wordt besteed aan de 
aanschaf van een personenbus, duofietsen en all terrein rolstoelen. 
Met de personenbus worden zinvolle reisjes gemaakt naar musea, de markt en overige passende 
activiteiten en bezienswaardigheden.  
Beweging maakt deel uit van de dagelijkse bezigheden van onze gasten en bewoners. Het landgoed 
ligt aan diverse fietsroutes. Met de duofietsen kunnen onze gasten en bewoners genieten van de 
prachtige omgeving en daarmee zoveel als mogelijk deelnemen aan de alledaagse dingen van het 
leven. Bijkomend voordeel is dat de gebruikers werken aan hun conditie en daarmee bijdragen aan 
hun eigen vitaliteit. Met de all terein rolstoelen kan er iedere dag in elk seizoen gewandeld worden in 
het omliggende bos.  
Op de moestuin wordt een groentekas gerealiseerd. De moestuin maakt onderdeel uit van het 
dagelijks leven op het landgoed. Gasten en bewoners helpen in en onderhouden de moestuin. Het 
draagt bij aan bewustwording rondom voeding. Gasten en bewoners zaaien, planten en telen zelf 
groenten en fruit waarmee zij dagelijks een bijdrage leveren aan de (zelf)bereiding van de maaltijden. 
Een groentekas draagt bij aan een zo lang als mogelijk gebruik van de moestuin in alle seizoenen. 
Beoogd resultaat: de aanschaf van bovengenoemde zaken die een grote impuls geven aan de 
kwaliteit van leven van onze gasten en bewoners. Hoe te meten: bus, duofietsen en rolstoelen 
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7.4 Dementie 
 
Aanleiding: Er is veel kennis over dementie beschikbaar maar vaak moeilijk vindbaar.  
Beoogd resultaat: De opzet van een dementheek met een lokaal functionerend advies-en 
uitleencentrum dat als doel heeft comfort te bieden aan de mens met 
dementie/geheugenproblemen en hulp aan te reiken aan familie, mantelzorgers, vrijwilligers en 
professionals in de zorg. De praktijk leert dat er een grote behoefte is aan deze voorziening. 
Het trainen van de hersenen is erg belangrijk en helpt de achteruitgang te vertragen. 
Hoe te meten: Operationele dementheek  
 
7.5 Kwaliteitsimpuls verbinden Welzijn & Zorg 
  
Aanleiding: Een belangrijke pijler van onze kwaliteitsmethodiek is de verbinding tussen Welzijn en 
Zorg. Wij zijn een startende organisatie en de personele invulling is op orde. De organisatie bestaat 
uit zorgmedewerkers, activiteitenbegeleiders, huiskamerbegeleiders en facilitaire medewerkers.  
Op zich prima functionerende teams. Een na 5 maanden open zijn zichtbaar verbeterpunt is de 
verbinding tussen Welzijn en Zorg. Iedere medewerker speelt naast het uitvoeren van hun kerntaak, 
een belangrijke rol in het Welzijn van onze bewoners en daar behoren andere werkzaamheden en 
vaardigheden bij. Dat is voor veel collega’s afkomstig uit de reguliere zorg best een uitdaging: “Mijn 
taak zit erop, dus ik ben klaar” 
Om een belangrijke kwaliteitsimpuls te geven aan de verbinding tussen Welzijn en Zorg is een 
ervaren Welzijnsmedewerker uit een andere organisatie in het lerend netwerk extra in dienst 
genomen om deze verbinding vorm te geven. Er is intussen een zogenaamde nulmeting gemaakt. 
Beoogd resultaat: voor alle medewerkers in alle functionaliteiten is de verbinding tussen Welzijn en 
Zorg een vanzelfsprekendheid en maakt deze onderdeel uit van de dagelijkse werkzaamheden. 
Hoe te meten: zichtbaar beschreven resultaat in de Leefplezierplannen, dagelijkse praktijk, meting 
onder medewerkers en familie. 
Een belangrijk meetinstrument is de inzet van intercollegiale toetsing. Aan de hand van de nulmeting 
wordt aan het einde van de inhuurperiode een nieuwe meting gedaan waarin aan de orde komt 
“waar we staan” en waar de verbeterpunten liggen. Na implementatie wordt er Jaarlijks een 
kwaliteitsmeting gedaan waarin verbeterpunten zichtbaar zijn. Op deze wijze willen wij ons 
kwalitatief steeds blijven ontwikkelen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


