Samenvatting Ondernemersplan 2019-2021

Ruimte voor Welbevinden

Loslaten is moeilijk. De volgende stap, een nieuwe omgeving.
Deze stap neemt u niet alleen, maar samen met ons.
Zorg vanuit het Zeeuwse hart, voor het Zeeuwse hart.
Aandacht voor elkaar. Een plek voor ontmoetingen.
Altijd in beweging en in de buurt. Verbinden, en in contact
blijven. Maar altijd samen, samen op weg naar morgen.
Welkom in uw nieuwe thuis.

Welkom bij Zorggroep Ter Weel.
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WELKOM BIJ ZORGGROEP TER WEEL
Zorggroep Ter Weel ondersteunt ouderen op het gebied van zelfredzaamheid,
zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven leven. Indien opname in
een van de woonzorgcentra noodzakelijk wordt, blijft de cliënt en diens familie
in regie om deze periode zo aangenaam mogelijk te beleven, binnen de begeleidings- en behandelmogelijkheden die er zijn.  
Vanuit al onze woonzorgcentra vervullen wij tevens een maatschappelijke rol, alle
locaties zijn voor wijk- en dorpsbewoners een gastvrij ontmoetingscentrum. Een
kop koffie, gezelligheid, sport en beweging, een activiteit of een heerlijk diner.
Kortom, ook voor contact en aandacht is men van harte welkom bij Ter Weel.

Zorg in het Zeeuwse hart
Wij bieden zorg en welzijn aan vanuit het hart van Zeeland.
Wij zorgen vanuit ons Zeeuwse hart, voor het Zeeuwse
hart. Dat is waar wij als Zorggroep Ter Weel voor staan.

Ruimte voor Welbevinden
In de reis naar Ruimte voor Welbevinden gelden de volgende uitgangspunten:
• Het welbevinden van de cliënt staat centraal in al ons denken en handelen
• We realiseren dit als een gezamenlijke inspanning, volgens de normen van
de gedragscode BLIK (Begroeten, Luisteren, Inleven, ‘het Kan’)
• Welbevinden omvat de totale leefgebieden van wonen, zorg en welzijn
• Om het welbevinden van de cliënt zorgvuldig vorm te kunnen geven, is een
kring van ondersteuning daaromheen nodig: de mantelzorger en het netwerk van de cliënt, de vrijwilliger, de professional en het management en
overige ondersteuning
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Hoe gaan we nu concrete invulling geven aan ‘Zorg in het Zeeuwse hart’? Dat
wordt een ontdekkingsreis voor de medewerker en alle betrokkenen rondom
de cliënt. Een reis naar meer Ruimte voor Welbevinden.
RUIMTE VOOR WELBEVINDEN
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We willen graag bereiken dat zowel de medewerkers als de cliënten en alle
betrokkenen ervaren dat er meer persoonlijke ruimte is. Voor de medewerker
een prettige en vrije ruimte om zich te ontplooien en initiatieven te nemen.
Voor de cliënt ruimte om te kunnen en mogen zijn wie je bent. Voor de vrijwilliger ruimte om in vrijheid en gewaardeerd de cliënt te ondersteunen. Voor de
mantelzorger ruimte om te kunnen spreken en handelen naar de wens van de
cliënt. En tot slot voor de organisatie ruimte om samen met elkaar te kunnen
groeien naar een cultuur en structuur waarin deze regelruimte duidelijk een
plaats heeft gekregen.
Dat is een hele uitdaging, daar gaan we samen voor. In de komende periode
wil de organisatie in gesprek gaan met alle genoemde betrokkenen. In alle
eerlijkheid en openheid willen we leren wat er kan verbeteren en eigen initiatieven daarvoor stimuleren.
Om deze reis goed te begeleiden is er een ‘reisorganisatie’ nodig. Op elke
locatie is een ambassadeursgroep actief, met zowel medewerkers uit zorg,
welzijn en facilitair als andere ondersteuners. Zij gaan aan de slag met ideeën
en communiceren ontwikkelingen en ervaringen naar de stuurgroep Ruimte
voor Welbevinden. De stuurgroep Ruimte voor Welbevinden speelt een ver
bindende rol richting het management. Ook zijn zij nauw betrokken bij de
uitvoering van de ondernemersplannen die zijn opgesteld vanuit de diverse
product-marktcombinaties.

Deze stap neemt
u niet alleen,
maar samen
met ons.
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ONDERNEMERSTEAMS:
AAN DE SLAG MET PRODUCT-MARKTCOMBINATIES 
Zorggroep Ter Weel stimuleert actief ondernemerschap in de organisatie.
Inbreng van de medewerker is belangrijk en eigen initiatieven worden ondersteund en gecoacht. In de beleidsperiode van 2016-2018 zijn vijf product-marktcombinaties (PMC’s) gevormd: Zorg, Wonen, Gemak, Actief en Kennis. Om
actief ondernemerschap vorm te geven heeft Zorggroep Ter Weel zes multi
disciplinaire ondernemersteams samengesteld, die zich elk richten op een
PMC. De speerpunten van de ondernemersteams in de periode 2019 - 2021 zijn:

Ter Weel Algemeen
In de vorige beleidsperiode was er geen product-marktcombinatie ‘Algemeen’.
Die is in 2018 toegevoegd om overkoepelend met name de gewenste structuur
en de gewenste cultuur binnen de organisatie te ondersteunen (ondernemerschap en eigen regie).
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In deze periode willen we actief op zoek gaan naar de behoefte van de mede
werker. Welke randvoorwaarden ziet de medewerker in zijn directe omgeving en in
de organisatie om het gewenste cliëntgerichte maatwerk goed te kunnen leveren.
We streven naar een organisatiecultuur waarin we in samenwerking met alle
disciplines de wens van de cliënt verwezenlijken en een organisatiestructuur
waarin duidelijkheid en ruimte is voor ieders persoonlijke inbreng en inzet daarin.

Ter Weel Zorg
Elke medewerker en vrijwilliger vervult een persoonlijke sleutelrol in het realise
ren van de benodigde Ruimte voor Welbevinden van de cliënt. Integrale samen
werking tussen de disciplines is daarbij een noodzaak in alle levensfases van
de cliënt. De medewerker zal gestimuleerd en gecoacht gaan worden om de
benodigde ruimte voor zichzelf te vinden om proactief invulling te geven aan
cliëntgericht handelen.

Ter Weel Wonen
We willen een leefruimte bieden waar de cliënt in een warm en gastvrij thuis een
eigenwaarde voelt en waar zorg op maat geleverd kan worden in een veilige
omgeving. In deze periode zal er een uniform en integraal gastvrijheids-, welzijnsen veiligheidsniveau voor alle locaties gerealiseerd worden, met een mogelijkheid
voor een ‘couleur locale’. Het onderscheidende faciliteitenaanbod op de diverse
locaties moet identiek zijn voor alle cliënten van Zorggroep Ter Weel en er moeten
randvoorwaarden gecreëerd worden om het gebruik te optimaliseren.

Ter Weel Gemak
Voor onze interne en externe cliënten is het belangrijk dat het volledige aanbod
van eigen gemaksdiensten en die van samenwerkingspartners inzichtelijk zijn.
In deze periode zal een intern centraal loket gerealiseerd worden, om de klant zo
optimaal mogelijk te kunnen voorzien in zijn behoefte aan ondersteuning.

Ter Weel Actief
We willen de bewoner rond de zorgcentra in deze periode actief gaan benaderen.
Ons doel daarbij is activeren, ontmoeten, verbinden, personaliseren en vergroten
van welbevinden. Om dit goed vorm te geven en persoonlijk maatwerk te kunnen
leveren, is inzet van een persoonlijke coach gewenst. Deze kan, in samenwerking
met vrijwilligers, wijkbewoners koppelen aan het gemaks- en activiteitenaanbod
van Zorggroep Ter Weel. De Ter Weel Pas zal verder ontwikkeld en breder aange
boden worden om het gebruik van de diensten te vereenvoudigen en te stimuleren.

Ter Weel Kennis
In deze periode zal er een structuur opgezet worden om het kennisniveau van
de medewerker te kunnen monitoren. Competentieprofielen zullen leidend zijn
en de opleidingsgraad zal actief gemonitord worden. Het opleidingsaanbod zal
afgestemd worden op de behoefte, om zo de medewerker te kunnen geven wat
deze nodig heeft voor een professionele en cliëntgerichte taakuitvoering.
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Zorg vanuit het Zeeuwse hart,
voor het Zeeuwse hart.
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KWALITEITSKADER VERPLEEGHUISZORG
Vanuit het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg en het hieruit voortkomende
Kwaliteitsjaarplan, zijn we binnen Ter Weel bezig met het nog nadrukkelijker
verlenen van zorg die gericht is op het bevorderen of in stand houden van de
kwaliteit van leven, vanuit het perspectief van de cliënt. Oftewel, de Ruimte
voor Welbevinden. Aan de hand van de vereisten uit het Kwaliteitskader
werken alle locaties en afdelingen binnen Ter Weel aan een ontwikkelplan.
Alle thema’s vanuit het kader worden behandeld en waar nodig verder ontwikkeld, verbeterd en geborgd.
Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg stelt in haar randvoorwaarden dat
leiderschap en personeelssamenstelling cruciaal zijn voor het leveren van de
gewenste kwaliteit. Juist in een tijd van krapte op de arbeidsmarkt betekent dit
dat iedere potentiële medewerker voor zorg en welzijn moet worden gevonden,
opgeleid en begeleid moet worden in zijn of haar verdere carrière in de zorgsector.

Leiderschap
De stijl van leidinggeven zal de komende beleidsperiode aandacht krijgen.
Hoe geven managers/teamleiders meer ruimte aan de medewerkers en
nemen de medewerkers zelf verantwoordelijkheid? Zorggroep Ter Weel zoekt
een nieuwe balans tussen loslaten/vertrouwen en ruimte geven/ruimte nemen
en professionele verantwoordelijkheid. Onderzocht zal worden welke aanpassingen er in de structuur/cultuur nodig zijn om de ontwikkelingen naar meer
Ruimte voor Welbevinden voor de medewerkers te ondersteunen. Hierbij is het
zorgpad van de cliënt leidend.

Personeelssamenstelling
In 2018 is een Strategisch Personeelsbeleidsplan 2018-2021 opgesteld1.
Het voornaamste doel van het strategisch personeelsbeleid is als Zorggroep
Ter Weel een aantrekkelijke werkgever te zijn die medewerkers bindt en boeit.
Speerpunten voor de komende periode op het gebied van HR-beleid zijn:
• Medewerkers met de juiste kwaliteit:
Werving van nieuwe medewerkers
Doorstroming bevorderen
Resultaat- en ontwikkelingscyclus
Opleiden
Gezondheid
• Coachend leiderschap

1

Strategisch Personeelsbeleid - Op de toekomst voorbereid: 2018-2021, versie 21-07-2018
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De normen vanuit het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg zijn hierin ook meegenomen:
• Aandacht kunnen geven aan cliënten
• Aanwezigheid en toezicht van medewerkers
• Specifieke kennis en vaardigheden van medewerkers afgestemd op de
doelgroep
• Ruimte om te reflecteren, leren en ontwikkelen
Om dit te realiseren is een actieplan met tijdspad uitgezet.

Veiligheid
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Er worden zaken op het gebied van veiligheid verplicht gesteld vanuit het
Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg, maar binnen Zorggroep Ter Weel vinden
we veiligheid zelf ook een zeer belangrijk thema. Niet in het minst, omdat
Zorggroep Ter Weel in augustus 2016 geconfronteerd werd met een brand in
zorgcentrum Nieulande, waarbij drie cliënten zijn omgekomen. De impact
hiervan op zowel de organisatie als de familieleden van de slachtoffers was
groot. Het beleid rondom (brand)veiligheid is organisatie breed herijkt, om het
risico op herhaling zo klein mogelijk te maken.
Veiligheid is te onderscheiden in je veilig voelen, veilig kunnen wonen en
werken en fysieke veiligheid. Meten of de cliënt zich veilig voelt is moeilijk en
afhankelijk van het ziektebeeld, niet iedere cliënt kan dat nog goed aangeven.
Deze vorm van veiligheid wordt meegenomen in de implementatie van Ruimte
voor Welbevinden voor de cliënt. De komende beleidsperiode zal een uitgebreide risico-inventarisatie plaatsvinden op het gebied van veiligheid en zal de
uitkomst daarvan vertaald worden in het veiligheidsbeleid.

Samenwerking Zeeuwse VVT-organisaties
De bestuurders van alle Zeeuwse Verpleeghuizen hebben met elkaar negen
concrete acties benoemd die, aanvullend aan het RAAT2, noodzakelijk zijn om
het personeelstekort in de verpleeghuizen te verminderen3. In dit document
benoemen we alleen de thema’s, uitgebreidere informatie is opgenomen in het
volledige dynamische ondernemersplan 2019-2021. De in dit plan genoemde
activiteiten worden bekostigd vanuit het ontwikkelbudget kwaliteit dat via
CZ-zorgkantoor aan de Zeeuwse organisaties ter beschikking wordt gesteld.

2

RAAT staat voor Regionaal Actieplan Arbeidsmarkt Tekorten, regio Zeeland

3

Meer info zie convenant ‘Thuis in het Zeeuwse Verpleeghuis’ door M. Roose (ViaZorg),
oktober 2018

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ruimte bieden voor niveau 1
Academici aantrekken
Uitdagend leren en werken
Krachten bundelen van Huisartsen en Specialisten Ouderengeneeskunde
Rolduidelijkheid professionals
Anders werken d.m.v. innovatieve technologie
Verbreden Zeeuwse Praktijkroute Ouderenzorg (ZPO) naar alle VVTorganisaties
8. Oprichten Netwerk Zorg
9. Professionals uit Europa halen
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Aandacht voor elkaar.
Een plek voor ontmoetingen.
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ZORGGROEP TER WEEL IN CONTROL
Binnen een aantal strategiesessies met het MT en de Stafafdeling zijn de
beleidsdoelen en indicatoren uit de beleidsperiode 2016-2018 geëvalueerd.
Middels een sterkte-zwakte analyse zijn deze in aantal verminderd en is er
meer focus aangebracht.

Kritische succesfactoren
Er zijn vier kritische succesfactoren4 vastgesteld:
1. Voldoende gekwalificeerd personeel vinden, binden en boeien
2. Flexibiliteit en risico’s durven nemen zijn essentieel voor ondernemen en
innoveren
3. Zorg op maat en zorgarrangementen verder ontwikkelen
4. Professionaliseren van de eigen organisatieprocessen
Deze kritische succesfactoren zijn afgezet tegen de sterktes en zwaktes van
onze organisatie en de externe kansen en bedreigingen. Deze uitgangspunten
zijn in vier perspectieven weergegeven: Bedrijfsvoering, Klant, Medewerker
en Omgeving. Vervolgens zijn er voor de vier perspectieven beleidsdoelen
geformuleerd die gemonitord worden in de planning & control cyclus.
In de beleidsperiode 2019-2021 gaan we verder met een kleiner aantal
prestatie-indicatoren5. Deze indicatoren (financiële ratio’s, bezettingsgraad,
verzuim, medewerker- en cliënttevredenheid, aantal klachten, incidenten,
etc.) worden verzameld op het Ter Weel dashboard, waardoor de resultaten
inzichtelijk zijn. Op deze wijze kan er snel bijgestuurd worden, indien daar
noodzaak toe is.

4

Kritische succesfactoren zijn factoren die beslissend zijn voor het al dan niet behalen van
een vooraf gesteld doel

5

Prestatie-indicatoren zijn meetbare eenheden om te volgen of de doelstellingen zijn behaald
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Altijd in beweging,
en in de buurt.
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NIEUWBOUW
In de periode van 2011 tot eind 2016 zijn er diverse nieuw- en verbouwprojecten
voor Zorggroep Ter Weel gerealiseerd, waaronder de renovatie van vier locaties en de nieuwbouw van drie woon-zorgcentra en één verpleegafdeling.
Op het gebied van technologie en domotica is er veel geïnvesteerd in ‘slimmer
werken’ en het gebruik van de nieuwste technieken in de zorg.
Voor de komende beleidsperiode 2019-2021 staan de locaties Gasthuis in Goes
en Nieulande in Krabbendijke op de planning. Vanaf 2016 heeft Zorggroep
Ter Weel verkenningen uitgevoerd en businesscases opgesteld voor nieuwbouw op beide locaties.

Gasthuis
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Momenteel bestaat het complex Gasthuis in totaal uit 131 appartementen
waarvan er 53 huurappartementen zijn van Stichting Ouderenhuisvesting
Gasthuis. In het nieuwe complex worden 132 appartementen teruggebouwd,
86 huurappartementen en 46 koopappartementen. Zorggroep Ter Weel heeft
behoefte aan een aantal appartementen waarin cliënten met een zorgindicatie
kunnen worden gehuisvest, waarbij een huiskamerfunctie in de nabijheid
kan worden gerealiseerd. Zorggroep Ter Weel wil hiervoor in ieder geval 8
appartementen plus 1 huiskamer beschikbaar houden. Het streven is om in
de appartementen zorg op maat te bieden, waardoor bewoners zo lang als
mogelijk in het complex kunnen blijven wonen. Indien noodzakelijk kan
iemand verhuizen naar een van de zorgappartementen.
In de aanloop van de nieuwbouwplannen is nagedacht over de wijze waarop
de gezamenlijke ruimten kunnen worden ingevuld. Ter Weel wenst de ruimte
in te zetten als volwaardig servicepunt voor de bewoners, waar ook omwonenden terecht kunnen die gebruik wensen te maken van diensten en welzijns
activiteiten. Daarnaast wenst Ter Weel een moderne brasserieachtige ruimte
te realiseren voor haar doelgroep. Het algehele karakter van deze voor
zieningen, dient een plus uit te stralen die vergelijkbaar is met de voorzieningen
bij een luxehotel.

Nieulande
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Momenteel bestaat het complex Nieulande (dat onderdeel uitmaakt van
Ter Weel Krabbendijke) in totaal uit 84 appartementen waarvan er 51 intra
muraal zijn. Door het scheiden van Wonen en Zorg neemt de behoefte aan dit
type appartementen sterk af. Zorggroep Ter Weel heeft wel behoefte aan
appartementen waarin cliënten met een zorgvraag kunnen worden gehuisvest,
de cliënt huurt een appartement en neemt zorg op maat af. Op basis van een
behoefte-inschatting worden door R&B Wonen in totaal 34 nieuwe appartementen met directe nabijheid van intensieve zorg op deze locatie gerealiseerd.
De huidige cliënten zullen vanzelfsprekend voorrang krijgen bij de uitgifte van
de nieuwe (huur)woningen. Tevens worden er in het te renoveren gedeelte
13 kamers geschikt gemaakt voor tijdelijke opvang van ouderen (zorghotel
functie), er worden ook enkele huiskamers ingericht voor extra dagopvang en
dagbesteding.
In de patiotuin van de appartementen zal een multifunctionele ruimte gebouwd
worden, waarin de bibliotheek een plaats zal krijgen. In deze ruimte zullen
activiteiten georganiseerd worden voor zowel bewoners als omwonenden.
De ruimte kan tevens gebruikt worden voor centrale vieringen, concerten of
bijeenkomsten. Ter Weel gaat deze ruimte zelf exploiteren, de investering voor
deze ruimte wordt gedaan door Ter Weel en de Stichting Ondersteuning
Ouderenzorg Krabbendijke (SOOK) uit Reimerswaal. Op deze wijze wordt de
wijk en buurtfunctie van het zorgcentrum met de huurappartementen verder
versterkt.

Verbinden en in
contact blijven.
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INSPRAAK EN TOEZICHT
Centrale en lokale cliëntenraden
Door de nieuwe Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) die
op 20 november 2018 door de Tweede Kamer is aangenomen, wordt het verzwaard adviesrecht voor de (centrale) cliëntenraad, vervangen door instemmingsrecht. Medezeggenschap en belangenbehartiging voor cliënten krijgen
een nog belangrijkere rol toebedeeld. De positie van lokale cliëntenraden
wordt versterkt. Daarnaast zullen de cliëntenraden in de komende periode
verder professionaliseren, dit gebeurt onder andere al door de leden nauw te
betrekken bij het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg en de bedrijfsvoering.

Ondernemingsraad
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De ondernemingsraad van Zorggroep Ter Weel is in maart 2016 gestart met een
nieuwe vorm van medezeggenschap en belangenbehartiging voor de mede
werker: de OR 2.0. Dit heeft geleid tot snellere en betere besluitvorming. Er is
nu viermaal per jaar overleg tussen de ondernemingsraad en het management,
zodat direct ingespeeld kan worden op ontwikkelingen in de organisatie. Leden
van de ondernemingsraad zitten in diverse projectgroepen, zodat ze vroegtijdig
betrokken zijn bij plan- en/of besluitvorming. Ook maakt de ondernemingsraad
gebruik van achterbanraadplegingen, waardoor ze besluiten kunnen nemen
waar de meerderheid van de medewerkers achter staat.

Professionele adviesraad
Vanuit het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg wil men de inbreng van de professionals binnen het zorgbeleid van de organisatie beter waarborgen, hiertoe
dient een VAR (verpleegkundige adviesraad) of een PAR (professionele adviesraad) geïnstalleerd te worden. Zorggroep Ter Weel zal in 2019 diverse disciplines uitnodigen om zitting te nemen in een PAR. Zij zullen periodiek overleg
hebben met de bestuurder en om advies gevraagd worden bij beleids
documenten inzake de zorgverlening en het behandelbeleid.

Vrijwilligersraad
In elke grotere organisatie is het gebruikelijk dat er een cliëntenraad en
ondernemingsraad is. Er is echter niet altijd een vrijwilligersraad. Om ook hun
belangen mee te nemen in de toekomstige ontwikkelingen zal Zorggroep
Ter Weel een vrijwilligersraad oprichten. Ter Weel heeft bijna net zoveel vrijwilligers als medewerkers en vindt het belangrijk dat ze de mogelijkheid
hebben hun stem te laten horen.

Mantelzorgbeleid
De komende periode zal er meer aandacht zijn voor de mantelzorger, die
ruimte moet krijgen om de cliënt optimaal te kunnen ondersteunen of aan te
vullen. Daarnaast is overbelasting van de mantelzorger een belangrijk thema.
Helder moet worden welke rol/taak/functie de mantelzorger heeft in het
netwerk van de cliënt. Ook zal er aandacht zijn voor ondersteuning van medewerkers die thuis mantelzorgtaken hebben.

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht houdt toezicht op Zorggroep Ter Weel vanuit verbinding:
met de mensen die er zorg krijgen, met de mensen die er werken en met de
samenleving. Vanuit de toezichtsrol wordt actief geluisterd, worden er vragen
gesteld en wordt onafhankelijk gedacht vanuit de uitgangspunten:
• De cliënt is maximaal in regie en ervaart Ruimte voor Welbevinden
• Medewerker, mantelzorger en familie vullen elkaar aan bij het leveren van
kwalitatief goede zorg
• Zorggroep Ter Weel staat midden in de samenleving
• Zorggroep Ter Weel is financieel gezond
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Maar altijd samen,
samen op weg naar morgen.
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