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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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1. TERUGBLIK 2016-2018
De afgelopen jaren stond ‘verbindend ondernemen’ centraal binnen Zorggroep Ter Weel. Deze
keuze is gemaakt om medewerkers, vrijwilligers, cliënten en familie meer te betrekken bij de
vernieuwing en de innovatie die er in de zorg nodig is. “Als mensen hier actief bij betrokken worden
en ze kunnen zelf plannen bedenken om hierin verbetering aan te brengen, dan is dat beter
dan afwachten tot er een keer een plan bedacht wordt door anderen”. Dat was en is nog steeds de
basisgedachte.
Ter Weel had en heeft de ambitie om:
 meer risico’s te nemen en kansen te benutten,
 een gastvrije en lerende organisatie te worden,
 medewerkers nog digitaal vaardiger en ambassadeur van Ter Weel te laten zijn,
 familie, mantelzorgers en vrijwilligers nog meer te betrekken bij de zorg,
 welzijn nog meer onderdeel te maken van het wonen bij Ter Weel,
 de cliënt zoveel mogelijk zelf in regie te laten bij het wonen in Ter Weel.

Wat hebben we allemaal bereikt?
Heel veel in zo’n korte tijd! Er zijn 22 ondernemersplannen ontwikkeld, waarvan er al meerdere
succesvol draaien. Alle zeven ontwikkelplannen1 van het zorgkantoor om de kwaliteit van zorg te
verbeteren, zijn op alle afdelingen ingevoerd en positief beoordeeld. Er is een rolling forecastmodel
ontwikkeld en de statische begroting is afgeschaft, waardoor we nu veel sneller kunnen bijsturen
als er bepaalde opbrengsten dalen of kosten stijgen. Ter Weel heeft vijf locaties met 4 sterren voor
gastvrijheid, de wijkfunctie rondom de zorgcentra is verder versterkt en uitgebouwd. Iedere cliënt
heeft een eigen welzijnsbudget en een individueel welzijnsarrangement, wat aansluit op persoonlijke wensen en behoeften. De medewerkerstevredenheid scoort een 7,9 en de cliënttevredenheid
een 8,1, de financiële ratio’s scoren boven de norm.

Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg
In de tussentijd was er in politiek Nederland veel onrust over de kwaliteit van de verpleeghuiszorg.
Hugo Borst zwengelde de personeelstekorten aan die hij in de praktijk ervoer rondom de zorg voor
zijn dementerende moeder. Staatssecretaris Van Rijn liep tegen onverkwikkelijke zaken aan in het
verpleeghuis waar zijn moeder verbleef, waardoor de publieke opinie zich roerde. Er moest geld bij,
de afgelopen jaren was er drastisch op de zorg bezuinigd waardoor er veel personeel was ont
slagen, dat wreekte zich nu in de praktijk door te veel flexwerkers, uitzendkrachten en te weinig
goed geschoold personeel. Dit gecombineerd met de stijgende zorgzwaarte in de verpleeghuizen en
de complexere problematiek, was vragen om problemen, met name in de grotere organisaties en
in de gebieden waar het personeel erg schaars was. Op basis van al deze commotie besloot de
regering een Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg2 vast te stellen, waar alle aanbieders van verpleeghuiszorg aan moeten voldoen. Om dit Kwaliteitskader te kunnen uitvoeren is er door de regering
extra geld uitgetrokken. Tot en met 2021 zal er 2,1 miljard extra budget voor de verpleeghuiszorg
worden vrijgemaakt.
Op basis van het Kwaliteitskader moet iedere organisatie jaarlijks een Kwaliteitsjaarplan opstellen
en een Kwaliteitsjaarverslag, Ter Weel heeft dit voor 2017 en 2018 opgesteld en in dit ondernemersplan zal een samenvatting van het Kwaliteitsjaarplan 2019 worden opgenomen.

1

Deze ontwikkelplannen vormden onderdeel van de zorginkoop 2016 en 2017 en betroffen de kwaliteit van zorg; goede mondzorg,
omgaan met probleemgedrag, beweegstimulering, interne audits met cliënten, cliënttevredenheidsonderzoek, inbreng familie en
cliënt in de zorgleefplanbespreking en ondernemen in Welzijn.

2

Thuis in het Verpleeghuis-Waardigheid en trots op elke locatie, Ministerie van VWS, uitgave april 2018.
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Hoe nu verder (2019-2021)
In eerste instantie zou je denken, daar heb je je handen vol aan. Maar alleen met het opstellen van
het Kwaliteitsjaarplan ben je er als organisatie nog niet. Het Kwaliteitsjaarplan moet ook verbonden
zijn aan de doelen en de prestaties van de organisatie wil het goed geborgd zijn in het DNA van de
organisatie. In dit Ondernemersplan 2019-2021 zullen we deze uitgangspunten zoveel mogelijk aan
elkaar verbinden, waardoor we de zorg aan onze cliënten nog verder kunnen optimaliseren.

Leeswijzer
In hoofdstuk 2 is de centrale visie “Meer ruimte voor welbevinden” uitgewerkt, van waaruit we zorg
willen bieden aan alle klanten en cliënten van Ter Weel.
In hoofdstuk 3 zijn de ondernemersplannen, die in de vorige periode ontwikkeld zijn, ondergebracht
in de zes product-marktcombinaties die Ter Weel heeft: Algemeen, Wonen, Zorg, Actief, Gemak en
Kennis. Deze plannen hebben een directe relatie met Ruimte voor Welbevinden en het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg.
In hoofdstuk 4 staat een samenvatting van het Kwaliteitsjaarplan 2019, de meerjarenprognose
personeel 2019-2020 is als bijlage opgenomen. Beide zijn integraal onderdeel van dit onder
nemersplan, waardoor we dit ieder jaar kunnen actualiseren en het een geheel vormt met alle
andere doelen en prestaties van Zorggroep Ter Weel.
In hoofdstuk 5 is uitgewerkt hoe Ter Weel in control blijft, er is meer focus aangebracht in
de beleidsdoelen en de prestatie-indicatoren, ‘meer bereiken met minder’ is daarbij de leidende
gedachte geweest.
Tot slot is in hoofdstuk 6 uitgewerkt welke rol medezeggenschap en toezicht (ondernemingsraad,
centrale cliëntenraad, vrijwilligersraad i.o. en Raad van Toezicht) vervullen binnen de organisatie en
haar maatschappelijke context.
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Deze stap neemt
u niet alleen,
maar samen
met ons.
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2. ONDERNEMERSVISIE 2019-2021
2.1 Missie en visie

Zorg in het Zeeuwse hart
Zorggroep Ter Weel is met negen woonzorgcentra centraal gevestigd in het hart van Zeeland en
biedt als een gastvrije en ondernemende organisatie met een maatschappelijke verantwoording,
warme en professionele zorg, gericht op het hart van de kwetsbare ouderen in en rondom de woonzorgcentra. De zorg wordt geleverd door goed opgeleide en toegeruste professionals met een toegewijd hart voor de zorg.
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Missie
Zorggroep Ter Weel is een ondernemende organisatie die gericht is op het ondersteunen van
de zelfredzaamheid van ouderen, waardoor zij zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven leven.
Tevens wil Zorggroep Ter Weel een maatschappelijke rol vervullen in de wijken, dorpen en buurten
waar de woonzorgcentra zich bevinden, met als doel verdergaande integratie. Indien opname in een
van de woonzorgcentra van Ter Weel noodzakelijk wordt, dan blijft de cliënt en zijn familie in regie
om deze periode zo aangenaam mogelijk te beleven binnen de begeleidings- en behandelmogelijkheden die er zijn. De woonzorgcentra zijn zo ingericht, dat welzijn van (kwetsbare) ouderen en kleinschalig wonen (in een grootschalige setting) alle aandacht krijgen.
Zorggroep Ter Weel wil zich verder ontwikkelen tot een ondernemende, transparante, gastvrije, flexibele en financieel gezonde organisatie, die in staat is de toekomst van de zorg voor de (kwetsbare)
ouderen en haar medewerkers en vrijwilligers te borgen en in staat is haar aanbod aan te passen aan
de wijzigende omstandigheden.
Zorggroep Ter Weel biedt een hoge kwaliteit van zorg met veel privacy en bewegingsvrijheid voor de
cliënten in kleinschalige woongroepen, waarbij service en gastvrijheid kernwaarden zijn. De cliënt blijft
zo lang mogelijk in regie over zijn/haar gezondheid en leefstijl. Het gevarieerde welzijnsaanbod sluit
naadloos aan op de wensen van de cliënt. Alle locaties van Zorggroep Ter Weel hebben hun eigen sfeer
en identiteit en ademen Zeeuws DNA door de inrichting, de styling en de bejegening.
Visie
Alle inspanningen zijn erop gericht dat de doelgroep (kwetsbare) ouderen, die op welke wijze dan
ook begeleiding of zorg nodig heeft, bewust kiest voor het gedifferentieerde behandel-, service- en
woonaanbod van Zorggroep Ter Weel. Bij Zorggroep Ter Weel staat de persoon en diens leefwereld
centraal, blijft de cliënt in regie en wordt er belevingsgerichte zorg geboden vanuit de principes van
‘ruimte scheppen voor welbevinden 3. De medewerkers ondersteunen, samen met familie en mantelzorgers vanuit deze visie de cliënt in de zorg en aandacht die hij/zij nodig heeft.

3

Zie pag.3 van de notitie “Ruimte scheppen voor welbevinden”, uitgave van ActiZ mei 2015.
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2.2 Ruimte voor Welbevinden
“Kunnen en mogen zijn wie je bent, dat is de kern van het leven. Ook als je verpleeghuiszorg nodig
hebt. Zorg dat de cliënt samen met zijn mantelzorgers kan bepalen hoe hij wil leven. Dat is de
opdracht voor ons als bestuurders, voor onze medewerkers en voor alle beslissers in de zorg.4”
Zorg moet gericht zijn op het bevorderen of in stand houden van de kwaliteit van leven, vanuit het
perspectief van de cliënt. Het gaat om zijn/haar welbevinden in een kwetsbare fase van het leven.
Het levensverhaal en de wensen van de cliënt zijn het uitgangspunt voor te verrichten diensten.
Dat is waar we de afgelopen jaren als organisatie veel stappen in hebben gezet (kleinschalige
woongroepen, meer privacy voor onze cliënten, meer tijd en ruimte voor welzijn en gastvrijheid).
In de komende beleidsperiode willen we de focus nog scherper gaan richten op meer ‘Ruimte voor
Welbevinden’.

2.3 Ruimte voor Welbevinden voor de cliënt
Waar we ons op gaan richten om dat te realiseren:
a. 	Welke Ruimte voor Welbevinden heeft de cliënt nodig?
Vanuit het oogpunt van de cliënt gezien, kan hij het ervaren als een eigen vrije woonomgeving
waar de professional aanvullend aanwezig is, als hij/zij die nodig heeft.
b. 	Verschilt die behoefte in de verschillende levensfases?
Kunnen we onze aandacht en zorg zo doseren dat er maatwerk geleverd kan worden en er voldoende aandacht is voor de mentale en fysieke gesteldheid in de verschillende levensfases van
de cliënt? Houden we voldoende rekening met taboes die er soms leven ten aanzien van bepaalde leefstijlen (liefde op leeftijd, intimiteit in het verpleeghuis, homoseksuele geaardheid)?
c. Welke personen zijn dan van invloed bij dat welbevinden?
In elke levensfase of zorgafhankelijkheid zijn er weer andere betrokkenen die een belangrijke
rol spelen. Dat kunnen diverse zorgprofessionals zijn, maar ook externe contacten, vrijwilligers, familie en mantelzorgers.

4

Zie pag. 9 van de notitie “Ruimte scheppen voor welbevinden”, uitgave van ActiZ mei 2015.
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d. Welke rol kan de cliënt hierin nog zelf spelen?
Welke kwaliteiten van de cliënt kunnen we inzetten om deze ‘Ruimte voor Welbevinden’ optimaal te krijgen?
e. Hoe geven we dan daadwerkelijk vorm aan die noodzakelijke Ruimte voor Welbevinden?
Wat is de samenhang tussen de verschillende fases en de betrokkenen.
Hoe kunnen we met elkaar een (t)huis bieden waar de cliënt zich veilig, verzorgd en vrij voelt,
afhankelijk van zijn eigen behoefte?
Deze vragen willen we uitdiepen met behulp van de professionals in zorg, facilitair en ondersteuning. Want op alle gebieden waar de cliënt zich beweegt, kan iedere medewerker bijdragen aan die
Ruimte voor Welbevinden. Welbevinden kan namelijk op vier domeinen onderscheiden worden:
mentaal welbevinden, lichamelijk welbevinden, woon- en leefsituatie en meedoen (participatie).
Op alle vier de domeinen liggen kansen om de cliënt te bieden wat hij nodig heeft.

• 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, Kan niet bestaat niet, oftewel ‘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.
• In genoemde volgorde is ook voor iedere betrokkene de benodigde persoonlijke ruimte nodig.
De rollen zijn verder uitgewerkt in Bijlage 1.

2.4 Ruimte voor Welbevinden voor de medewerker
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Om de cliënt te kunnen geven wat deze nodig heeft is het van belang de medewerker te laten
ontdekken dat hij daarvoor de sleutel in handen heeft. Een toegewijde professional durft buiten
de kaders te denken en neemt eigen verantwoordelijkheid om het welbevinden van de cliënt te
bevorderen. Zelfontplooiing en bewaken van de eigen competenties zijn daarbij voorwaarden.
Het management en middenkader luistert naar de mening van de medewerkers en neemt de rol
van direct betrokken zorgverleners serieus. De organisatiecultuur en -structuur moeten zo ingericht worden, dat persoonlijke ruimte voor cliëntgerichte initiatieven ook werkelijk ervaren wordt5.  
In alle ondernemersplannen staat de persoon en diens leefwereld centraal. De cliënt blijft in regie
en er wordt belevingsgerichte zorg geboden door alle personen die betrokken zijn bij de leefgebieden wonen, zorg en welzijn rondom de cliënt6. Het welbevinden van de cliënt staat centraal bij alle
beleidsbeslissingen, of het nu strategisch, tactisch of operationeel is.

2.5 Ruimte voor Welbevinden voor alle betrokkenen rondom de cliënt
Zorggroep Ter Weel hecht grote waarde aan deskundige professionals rondom de cliënt. Ook daarbij is benodigde ruimte belangrijk voor elke betrokkene. De cliënt met de mantelzorger staat
centraal in de dagelijkse zorg. De professionals (o.a. de verpleging en verzorging, specialisten
ouderengeneeskunde en paramedici) en de vrijwilligers vormen samen een kring van complementaire zorg daaromheen. Als laatste is er dan het management en de ondersteunende diensten, die
dienstverlenend aanwezig zijn voor de zorgverleners.  De wens van de cliënt is leidend en als deze
niet meer geuit kan worden, vervult de mantelzorger/het directe netwerk rond de cliënt deze rol.
Invulling geven aan deze wens begint met begrijpen, luisteren en inleven. Alle betrokkenen rond
de cliënt en zijn of haar netwerk conformeren zich aan deze grondhouding en zijn daarmee aanvullend aanwezig in de leefomgeving van de cliënt.

5

Waardigheid en trots; “Onderzoek naar leiderschap in alle lagen van de organisaties”, Vilans 2018.

6

Zie voor verdere uitleg over de diverse rollen bijlage 1.

Zorg vanuit het Zeeuwse hart,
voor het Zeeuwse hart.
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3. PRODUCT-MARKTCOMBINATIES
Zorggroep Ter Weel stimuleert het actief ondernemerschap in de organisatie. Inbreng van de
medewerker is belangrijk en eigen initiatieven worden ondersteund en gecoacht. Om actief ondernemerschap vorm te geven gebruikt Zorggroep Ter Weel zes product-marktcombinaties, waarvoor
elk een eigen ondernemersteam actief is.

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).
Speerpunten 2019-2021
In deze periode willen we actief op zoek gaan naar de behoefte van de medewerker. Welke randvoorwaarden ziet de medewerker in zijn directe omgeving en in de organisatie om het gewenste cliënt
gerichte 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
Het hoogwaardige begeleidings- en behandelaanbod binnen de woonzorgcentra richt zich volledig
en in de eerste plaats op het welbevinden van cliënt. Onze professionals werken daar waar de
cliënt woont. De eigen regie van de cliënt, belevingsgerichte zorg, gelijkwaardigheid, veiligheid en
respect zijn hierbij sleutelbegrippen. Zorggroep Ter Weel is in staat om te kunnen anticiperen op
een veranderende zorgbehoefte en zorgvraag van de toekomstige cliënt.

10
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Speerpunten 2019-2021
Elke medewerker en vrijwilliger vervult een persoonlijke sleutelrol in het realiseren van de benodigde
Ruimte voor Welbevinden van de cliënt. Integrale samenwerking 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
De woonomgeving van de cliënt in de zorgcentra van Ter Weel ademt zo veel als mogelijk de eigen
identiteit uit van de cliënt. De cliënt verhuist naar een andere omgeving en neemt zijn thuisbeleving
mee naar het nieuwe appartement. De woningen en de algemene ruimtes er omheen verlenen
de cliënt op een gastvrije wijze de meest mogelijke vrijheid om het leven op een zelfstandige en
prettige wijze voort te zetten.  
Speerpunten 2019-2021
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-, welzijns-, en 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
In de leef- en woonomgeving van de cliënt in of rondom de zorgcentra van Ter Weel bieden we een
gevarieerd een compleet pakket aan van ondersteunende diensten om daar waar gewenst de cliënt
in de noodzakelijke taken te ontlasten. De diensten worden in een vrije keuze aangeboden met
respect voor de autonomie van de cliënt en gericht op het zo lang mogelijk zelfstandig functioneren.
Speerpunten 2019-2021
Voor onze interne en externe cliënten is het belangrijk dat het volledige aanbod van eigen gemak
diensten en die van samenwerkingspartners inzichtelijk is. In deze periode zal een intern centraal
loket gerealiseerd worden om de klant zo optimaal mogelijk te kunnen voorzien in zijn behoeftevraag.
De Ter Weel Pas zal verder ontwikkeld en breder aangeboden worden om het gebruik van de diensten
te vereenvoudigen en te stimuleren.

Ter Weel Actief
In de wijken rond de woonzorgcentra wil Zorggroep Ter Weel een maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. We doen dit door in de woonzorgcentra of daarbuiten wijkgerichte ontmoetings
momenten te organiseren in combinatie met netwerkpartners. Het aanbod van activiteiten daarbij
is gericht op vitaliteit, sociale betrokkenheid en participatie.
Speerpunten 2019-2021
We willen de bewoners 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.

Ter Weel Kennis
Zorggroep Ter Weel werkt continu aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg door een versterkend en stimulerend scholingsbeleid. Er is adequate scholing en nascholing van individuele professionals om over voldoende, bevoegd en bekwaam personeel te beschikken, passend bij de
steeds veranderende zorgbehoefte van de cliënten.
De professional heeft de ruimte om zich te ontplooien en gebruik te maken van een lerend netwerk
in of buiten de organisatie. Op het kennisniveau vindt voortdurende monitoring en bijsturing plaats.
Speerpunten 2019-2021
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.

11
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Aandacht voor elkaar.
Een plek voor ontmoetingen.
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4. KWALITEITSKADER VERPLEEGHUISZORG
4.1 Samenvatting Kwaliteitsjaarplan 2019
De komende periode (2019-2021) wordt nog nadrukkelijker toe gewerkt naar het verlenen van zorg
die gericht is op het bevorderen of in stand houden van de kwaliteit van leven, vanuit het perspectief van de cliënt.
Het Kwaliteitsjaarplan 2018 beschreef op welke manier Zorggroep Ter Weel invulling heeft gegeven
aan de verschillende thema’s uit het Kwaliteitskader. Het Kwaliteitsjaarplan 2019 beschrijft op welke
manier de organisatie verder aan de thema’s en de daarbij horende vereisten gaat werken in 2019.
Voor het opstellen van het Kwaliteitsjaarplan zijn individuele gesprekken gevoerd met alle teamleiders zorg en welzijn. Tijdens deze gesprekken is gekeken naar de stand van zaken op de eigen
afdeling/locatie. Hierbij is aandacht besteed aan de capaciteit, bezetting, personele inzet, verzuim,
en het ontwikkelplan van het Kwaliteitskader. Aan de hand van deze gesprekken hebben de teamleiders een ontwikkelplan voor 2019 opgesteld en hebben zij hun wensen voor personeel gedeeld.
Naast de gesprekken met de teamleiders zijn ook het dynamisch ondernemersplan, het kwaliteitsplan 2018, het strategisch personeelsbeleid, en de overleggen met het managementteam
input voor het Kwaliteitsjaarplan 2019.
Het eerste thema uit het Kwaliteitskader Persoonsgerichte zorg en Ondersteuning, bevat de vier
sub-thema’s: Compassie, Uniek zijn, Autonomie en Zorgdoelen. Vanuit deze thema’s zal de nadruk
in 2019 liggen op het nog meer cliëntgericht werken, denk aan het luisteren naar de cliënt en de
regie bij de cliënt laten. Extra aandacht zal uitgaan naar het beschrijven van richtlijnen/beleid voor
het verlenen van palliatieve zorg.
Het tweede thema, Wonen en Welzijn, bevat vijf sub-thema’s: Zingeving, Zinvolle dagbesteding,
Schoon en verzorgd lichaam plus verzorgde kleding, Familieparticipatie en inzet vrijwilligers,
en Wooncomfort. Tijdens de vorige beleidsperiode is veel aandacht besteed aan het welzijn van de
cliënt.
Voor iedere cliënt is een individueel welzijnsarrangement opgesteld. Ook in 2019 zal hier veel
aandacht voor zijn. Er zijn op iedere afdeling/locatie ambassadeursgroepen samengesteld waarin
verschillende disciplines vertegenwoordigd zijn. Zij zullen er samen voor zorgen dat er meer aandacht aan de cliënt besteed kan worden.
Komend jaar zal er een participatiebeleid opgesteld worden, dit beleidsstuk bestaat uit een mantel
zorgbeleid en een vrijwilligersbeleid. Het participatiebeleid zal als handvat dienen voor medewerkers bij het begeleiden van naasten en vrijwilligers.
In de komende periode zullen er twee grote verbouwingsprojecten gestart worden. Voor het Gasthuis in Goes en Nieulande, onderdeel van zorgcentrum Ter Weel in Krabbendijke worden twee
nieuwe wooncomplexen gerealiseerd.
Basisveiligheid is het derde thema uit het Kwaliteitskader en bevat vier sub-thema’s: Medicatieveiligheid, Decubituspreventie, Inzet vrijheid beperkende middelen en maatregelen, en Advanced
care planning. In het kader van medicatieveiligheid en het terugdringen van het aantal medicatiefouten, zal in 2019 gewerkt worden met digitaal aftekenen. Op de andere sub-thema’s scoort Zorggroep Ter Weel goed en worden voorlichtingen georganiseerd, medewerkers worden geschoold,
en cliënten en naasten worden middels de Zorgleefplanbespreking bij de zorg betrokken.
Aan het ‘Leren en werken aan kwaliteit’, het vierde thema uit het Kwaliteitskader, wordt al aandacht besteed door: de nieuwe opleiding ‘Zeeuwse Praktijkroute Ouderenzorg’, de inzet van de
Trimodale dialoog, het participeren in verschillende netwerken, het opstellen van een Kwaliteitsjaarplan en Kwaliteitsjaarverslag.
Dit alles zal in 2019 worden voortgezet, maar komend jaar wordt er ook een Professionele Adviesraad (PAR) samengesteld en er wordt invulling gegeven aan een intern lerend netwerk, waarbij
medewerkers bij elkaar op de afdeling/locatie kunnen meekijken en op die manier van elkaar
kunnen leren.
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Binnen Zorggroep Ter Weel zijn we de vorige beleidsperiode gestart met stimuleren van onder
nemerschap en innovatie bij de medewerkers. De medewerkers meer betrekken bij de vernieuwingen die we in de zorg tot stand willen brengen. Kijkend naar alle plannen die ontwikkeld zijn,
kunnen we concluderen dat hier actief aan deelgenomen is. Naast alle workshops die de team
leiders op het gebied van ondernemerschap hebben gevolgd, zijn er ambassadeursgroepen
gevormd, waarin zoveel mogelijk disciplines vertegenwoordigd zijn. Zij vormen de kopgroepen om
‘Ruimte voor Welbevinden’ nog meer te vertalen in de praktijk. Met name in het samenspel tussen
zorg, wonen en welzijn liggen er kansen om hier nog zaken in te verbeteren.
In lijn met het delegeren van verantwoordelijkheden die Ter Weel op deze manier heeft ingezet
horen ook ontwikkelingen als horizontalisering (minder hiërarchie en plattere organisatie-structuur) en zelfsturing in de zorg.7 In het Kwaliteitskader wordt de nadruk gelegd op gezamenlijk
leren en meer verantwoordelijkheid bij de teams en individuele zorgverleners.
Er is in Nederland een nieuwe zorgcultuur aan het ontstaan, waarin de zorg wordt gegeven vanuit
een meer betrokken en persoonsgerichte benadering door vaardige, multidisciplinaire zorgteams
en participatie van familie en vrijwilligers. Deze cultuurverandering wordt extra versterkt door het
decentraliseren van verantwoordelijkheden en taken zowel naar de lagere overheden als lager in
de organisatie (teams, werkvloer). Bij deze manier van werken hoort meer handelingsruimte voor
de zorgprofessional en verantwoordelijkheid om zelf beslissingen te kunnen nemen. Hier tegenover staat, dat je die ruimte en het vertrouwen dan ook moet krijgen van je leidinggevende. Dat is
het samenspel waardoor teams zelfstandiger en autonomer kunnen gaan functioneren. Meer
regie bij de cliënt, betekent automatisch ook meer regie bij de medewerker om hier vorm aan te
geven.
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Er is onderzoek gedaan door Vilans, welke stijl van leidinggeven bij deze cultuurverandering in de
zorg dan het meest zou passen.8 Daar is nog weinig wetenschappelijk onderzoek naar gedaan, in
het praktijkonderzoek wat Vilans heeft uitgevoerd in drie verpleeghuisorganisaties, wordt duidelijk
dat er nog geen eenduidig antwoord is. We zitten middenin de transformatie van taakgericht naar
relationeel leiderschap. Van ‘sturen op taken’, naar het aangaan van motiverende relaties met je
medewerkers. “Het is een veranderend samenspel tussen aan de ene kant loslaten en ruimte
geven van teamleiders/managers en aan de andere kant het nemen van verantwoordelijkheid van
zorgprofessionals”9, het is zoeken naar een nieuwe balans.
Dat is ook precies waar Zorggroep Ter Weel zich in bevindt, zoeken naar een nieuwe balans tussen
ruimte geven en ruimte nemen, tussen loslaten/vertrouwen en professionele verantwoordelijkheid. Dit speelt zowel op teamniveau tussen medewerkers en teamleiders, als tussen teamleiders
en management en de aansturing van de ondersteunende diensten. In Zorggroep Ter Weel zullen
we de komende periode gaan onderzoeken welke aanpassingen er in de organisatiestructuur en
cultuur nodig zijn, om deze ontwikkeling het beste te ondersteunen. Bij alle processen in de organisatie dient het zorgpad van de cliënt centraal te staan10.
Onderdelen die opgepakt gaan worden:
• hoe gaan we verschillende servicediensten ontschotten, waarbij het zorgpad van de cliënt
leidend moet worden?
• op welke wijze richten we de managementstructuur in?
• hoe kunnen zorg, welzijn en facilitaire diensten nog beter op elkaar afgestemd of geïntegreerd
worden?
• hoe kunnen de ICT-processen zo ingericht worden, dat de zorg maximaal ondersteund wordt?

7

Was voorheen de verpleeghuiszorg voornamelijk hiërarchisch en systeem gedreven, tegenwoordig wordt om leiderschap
gevraagd vanuit betrokkenheid, persoonsgerichte zorg en ondersteuning. Zorginstituut Nederland 2017.

8

‘Leiderschap in alle lagen van de organisatie’, Vilans 2018 pagina 5.

9

‘Leiderschap in alle lagen van de organisatie’, Vilans 2018, pagina 47.

10

‘Zie artikel in Skipr, september 2018, ‘De organisatie op de schop’, pagina 17.

In het kader van de personeelssamenstelling is er in 2019 heel wat mogelijk met de extra gelden
die beschikbaar komen. Na inventarisatie van de wensen van de teamleiders is door het managementteam een personeelsplanning voor 2019 opgesteld. Het doel is om ervoor te zorgen dat er
meer aandacht aan de cliënt besteed kan worden en om de werkdruk van personeel te verlagen.
Om invulling te geven aan de plannen uit het Kwaliteitsjaarplan 2019 zijn verschillende hulp
bronnen en informatie nodig. Het digitaal aftekenen van medicatie is een onderdeel waarmee in
2019 gestart zal worden. Verder wordt gebruik gemaakt van een Business Intelligence systeem,
waarmee het middenkader over een dasboard beschikt om directer te kunnen sturen op de resultaten. Zorggroep Ter Weel stuurt de organisatieresultaten en prognoses op een proactieve wijze
aan via een Rolling Forecast methodiek. Het volledige Kwaliteitsjaarplan 2019 is te raadplegen op
de website van Zorggroep Ter Weel en als bijlage opgenomen bij dit ondernemersplan.

4.2 Overleg en communicatiestructuur
In een ondernemende en dynamische organisatie is een effectieve structuur voor overleg en
communicatie onmisbaar. De stuurgroep ‘Ruimte voor Welbevinden’ gaat hierin een centrale rol
vervullen. In deze stuurgroep is een vertegenwoordiging aanwezig vanuit het management, de
stafafdeling, de centrale cliëntenraad, het middenkader, de product-marktcombinaties en pr én
communicatie. Tevens zijn hierin de ambassadeurs uit zorg, welzijn en facilitair vertegenwoordigd.
- De stuurgroep ‘Ruimte voor Welbevinden’ is een overkoepelend coördinatiepunt voor de uit
voering van de ondernemersplannen van de PMC-groepen met als doel: verbinden, coachen en
bewaken van de voortgang.
- De stuurgroep is een overkoepelend coördinatiepunt voor de ambassadeursgroepen. Bevindingen
vanuit de ambassadeursgroepen worden geëvalueerd en afgestemd met de ondernemers
plannen. De voortgang in de ondernemersplannen wordt teruggekoppeld naar de ambassadeursgroepen en voor praktische invulling kunnen er bij hen taken uitgezet worden.
Ook zullen er in deze periode spiegelgesprekken11 uitgezet worden met cliënten en hun vertegenwoordiging, evenals met medewerkers en vrijwilligers. De uitkomsten en verbeterpunten uit deze
gesprekken zullen worden geëvalueerd in de stuurgroep Ruimte voor Welbevinden en voor verdere
invulling weer afgestemd worden met de PMC-ondernemersgroepen en/of de ambassadeursgroepen. De managementvertegenwoordiging bewaakt de afstemming op de beleidsdoelstellingen
en algemene ontwikkelingen op bestuursniveau. Alle activiteiten en ontwikkelingen worden
getoetst aan het Kwaliteitskader, de kwaliteitsplannen en het dynamische ondernemersplan van
Zorggroep Ter Weel.                                                  
Kwaliteitskader
Kwaliteitsplannen
Ondernemersplan Zorggroep Ter Weel
ambassadeurs
groepen

MT
Stuurgroep
RvW

PMC
groepen

Spiegelgesprekken

Afbeelding 1

11

Spiegelgesprekken zijn een methodiek om informatie op te halen uit kringgesprekken, waarbij de ene groep bevraagd wordt op
een onderwerp/thema en een andere groep enkel observeert.
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4.3 Convenant Zeeuwse VVT-organisaties
Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg stelt in haar randvoorwaarden dat leiderschap en personeelssamenstelling cruciaal zijn voor het leveren van de gewenste kwaliteit. Dit geldt natuurlijk
niet alleen voor de verpleeghuiszorg, maar voor alle zorg- en welzijnsorganisaties. Juist in een tijd
van krapte op de arbeidsmarkt betekent dit dat iedere potentiele medewerker voor zorg en welzijn
moet worden gevonden, opgeleid en goed begeleid in zijn of haar verdere carrière in de sector.
Ga er maar aan staan als individuele zorgorganisatie, wiens primaire focus het leveren van goede
zorg is. Daarom werken we in Zeeland samen om dit te bereiken.
Vanuit deze samenwerking is in 2017 begonnen met het beschrijven van het RAAT (Regionaal
Actieplan Arbeidsmarkt tekorten) Zeeland. In het RAAT zijn de Zeeuwse Zorgpactactiviteiten (voor
zover niet eindig) opgenomen. Het RAAT is dynamisch en zal zich steeds aanpassen aan de actuele
situatie in Zeeland. Onderstaand plan van aanpak vormt een aanvulling op het RAAT Zeeland,
gericht op de langdurige zorg en in het bijzonder de verpleeghuiszorg. De in dit plan genoemde
activiteiten worden bekostigd vanuit het ontwikkelbudget kwaliteit dat via CZ-zorgkantoor aan de
Zeeuwse organisaties ter beschikking wordt gesteld.
De bestuurders van de Zeeuwse Verpleeghuizen hebben met elkaar negen concrete acties
benoemd die, aanvullend aan het RAAT, noodzakelijk zijn om het personeelstekort in de verpleeghuizen te verminderen12. Het betreft de thema’s:
1. Ruimte bieden voor niveau 1
Persoonsgerichte zorg staat of valt met voldoende tijd en aandacht voor de cliënten. Dit vraagt
extra mensen, die niet eenvoudig voorhanden zijn in het dunbevolkte Zeeland. Ook als we volop
inzetten op het werven en opleiden van medewerkers en studenten op de niveaus 2-6 weten we
dat de kans groot is dat we hen niet zullen vinden. Omdat ze er simpelweg niet zijn. Daarom
willen de verpleeghuizen meer gebruik maken van anders opgeleide medewerkers.
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2. Academici aantrekken
Zeeland heeft nog altijd een overwegend blanco of negatief imago als bestemming om te wonen,
werken, ondernemen, studeren en leven. Het ontbreken van een breed opleidingsaanbod,
maakt dat jongeren uit Zeeland wegtrekken en afgestudeerden hier niet kunnen “blijven hangen”
en zich ook niet spontaan vestigen. Vooral in de langdurige zorg bestaan tekorten die niet of
met ingevlogen ZZP-ers worden opgelost. Een situatie die weliswaar voldoet aan de huidige
kwaliteitsnomen, maar niet duurzaam is.
We beperken ons bij dit thema niet tot de verpleeghuizen, maar zetten breder in omdat naast
het tekort aan SO ook tekorten bestaan aan huisartsen, artsen VG, psychiaters en gedrags
deskundigen en tekorten in het ene vakgebied hun weerslag hebben op de professionals in de
andere vakgebieden.
3. Uitdagend leren en werken
Willen we mensen trekken naar Zeeland, dan moeten we ons niet alleen focussen op werving
en een mooie leefomgeving. Ook het werken zelf dient interessant te zijn en uitdagingen te
bieden die niet overal beschikbaar zijn. Een manier om gespecialiseerde artsen en psychologen
te verkrijgen is het zelf opleiden daarvan. Een aantal organisaties in Zeeland doet dit al, maar
we hebben meer opleidingsplaatsen nodig om het tekort aan te pakken. De organisaties die dit
om diverse redenen niet zelfstandig kunnen, willen dit samen gaan doen. Zodat daar waar een
individuele organisatie niet aan alle vereisten voor een opleidingsplaats voldoet, organisaties
dit gezamenlijk wel voor elkaar kunnen krijgen. Op deze manier willen we extra opleidingsplaatsen realiseren. Ditzelfde willen we doen voor physician assistants en verpleegkundig specialisten, omdat ook zij een belangrijke schakel zijn voor een goede behandeling van ouderen.
4. Krachten bundelen van Huisartsen en Specialisten Ouderengeneeskunde
Huisartsen worden regelmatig geroepen bij kwetsbare ouderen in de thuissituatie, waarbij zij
in toenemende mate slechts met moeite ter plekke een Specialist Ouderengeneeskunde kunnen
consulteren. Gevolg daarvan is soms dat de betreffende oudere wordt ingestuurd naar de eerste
hulp van een ziekenhuis, terwijl dat niet de juiste plek is voor deze persoon.

12

Tekst uit het Convenant “Thuis in het Zeeuwse Verpleeghuis”, oktober 2018, M.Roose ViaZorg.

Specialisten Ouderengeneeskunde moeten structureel andere artsen inschakelen (basisartsen,
huisartsen en andere medisch specialisten) om de continuïteit van hun bereikbaarheid voor de
avond/nacht en weekenden voor de intramurale verpleeghuis- cliënten te garanderen. In de
praktijk betekent dit dat de “ingevlogen” arts de eerste dienst doet en dat de “echte” SO dan als
achterwacht fungeert.
Beide situaties leiden tot sub optimale zorg voor ouderen. Als VVT-organisaties nemen we de
verantwoordelijkheid om onze SO gezamenlijk efficiënter in te zetten. Daarnaast gaan we met
de huisartsen(verenigingen) onderzoeken hoe we de samenwerking tussen SO onderling en
tussen SO en huisartsen zo vorm kunnen geven dat op effectieve en efficiënte wijze 24 uurs
bereikbaarheid ontstaat voor de medische zorg aan ouderen, waarbij het uitgangspunt is dat
een win-win situatie voor zowel huisarts als SO, maar vooral voor de ouderen in Zeeland moet
ontstaan.
5. Rolduidelijkheid professionals
Mensen aantrekken is niet genoeg. We moeten ook meer rendement halen uit de schaarse
academici. Dit kan door taakherschikking en gerichte inzet van technologie. In de zorg voor en
behandeling van ouderen zijn steeds meer verschillende professionals werkzaam, die ieder
een eigen taakgebied op zich nemen. We kennen de specialist ouderengeneeskunde, huisarts,
physician assistant, verpleegkundig specialist en praktijkondersteuners huisartsen. De indruk
bestaat dat niet iedereen de rol vervult die het beste past. We willen daarom in kaart brengen
wie wat doet in de verschillende verpleeghuizen, vaststellen hoe de professionals optimaal
kunnen werken en samenwerken en op deze manier iedere professional de rol geven waarin
die het beste tot zijn recht komt.
We melden onze pilot aan als pilot voor het landelijke project Medische Zorg en Behandeling
aan Ouderen: Naar een toekomst bestendige Zorgverlening, zodat onze uitkomsten, via wetenschappelijk onderzoek, kunnen worden erkend als landelijk geaccepteerde werkwijze.
6. Anders werken d.m.v. innovatieve technologie
We gaan op zoek naar technologie en werkmethoden die daadwerkelijk leiden tot een verminderde inzet van medewerkers, zonder verlies van kwaliteit. Technologie zien we breed. Zo is
domotica een vorm van technologie, maar verzorgend wassen is dat ook. De zorgorganisaties
onderzoeken in ieder geval het openen van een gezamenlijke zorgcentrale in Zeeland. Een 24uurs Zorgcentrale is naar inzicht van de gezamenlijke zorgaanbieders van essentieel belang
voor de toepassing van moderne technologieën om te komen tot de inzet van minder mede
werkers, zonder verlies van kwaliteit. Ook voor mogelijke verdere samenwerking in de nacht in
zogenoemde zorgcirkels is een zorgcentrale rand voorwaardelijk. We kiezen uit de beschikbare
technologie drie kansrijke oplossingen. In een pilot gaan we die uitproberen en de effectiefste
oplossing implementeren we.
7. Verbreden ZPO naar alle VVT-organisaties
De Zeeuwse Praktijkroute Ouderenzorg (ZPO) is een prakrijkgerichte opleiding voor verzorgenden en verpleegkundigen. De opleiding wordt volledig gevolgd binnen de muren van een of
meerdere ouderenzorgorganisaties. Docenten van Scalda geven les op locatie. De student volgt
zijn eigen leerroute. De opleiding sluit af met een diploma voor de combiopleiding VZ IG/MMZ 3
of met het diploma VP 4. Vijf van de aan dit plan deelnemende organisaties bieden de ZPO aan
(Zorggroep Ter Weel neemt hieraan deel). De wens bestaat om de ZPO te verbreden naar meerdere organisaties.
8. Oprichten Netwerk Zorg
De komende periode vraagt om een heldere gezamenlijke visie op de verpleeghuiszorg voor
Zeeland. De bij dit plan van aanpak betrokken bestuurders gaan samen die visie ontwikkelen,
strategische thema’s identificeren en die met elkaar oppakken. De oprichting van een platform
voor informatie-uitwisseling, kennisdeling samenwerking en ideeënvorming zorgt voor de gewenste krachtenbundeling. Het platform met de naam Netwerk Zorg is een lerend bestuurlijk
netwerk. Een ontmoetingsplaats, maar tegelijkertijd ook meer dan dat. Het is de bedoeling dat
kennis niet alleen wordt gedeeld, maar dat uitdagingen blijvend gezamenlijk worden opgepakt.
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Bovendien is het Netwerk Zorg de plaats waar de voortgang van dit plan van aanpak wordt gevolgd en de implementatie van de verschillende projecten wordt geborgd. Het Netwerk Zorg
wordt opgericht voor de lange termijn. Na het beëindigen van de impulsgelden zal het Netwerk
Zorg blijven bestaan.
9. Professionals uit Europa halen
Op dit moment staan er continue vacatures open voor verzorgenden IG en verpleegkundigen,
die niet of moeilijk op te vullen zijn. Door dit tekort aan verzorgenden IG en verpleegkundigen
en de krapte op de Nederlandse arbeidsmarkt zijn we genoodzaakt om te kijken naar alternatieve oplossingen. Die gaan we zoeken binnen de EU. Met name in Spanje en Italië. Twee jaar
geleden hebben de gezamenlijke VVT-organisaties een eerste verkenning laten doen naar de
inzet van buitenlandse verpleegkundigen. Uit dit onderzoek zijn deze landen als meest kansrijk
naar voren gekomen. De verschillen in opleiding, cultuur en verwachtingen zijn kleiner dan
bij landen als Polen, Bulgarije en Hongarije. Voor dit project wordt samengewerkt met een
bureau dat gespecialiseerd is in het naar Nederland halen van Spaanse en/of Italiaanse
verpleegkundigen.
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Altijd in beweging,
en in de buurt.
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5. TER WEEL IN CONTROL
5.1 Beleidsdoelen en kritische succesfactoren 2019-2021
Zorggroep Ter Weel stuurt de organisatieresultaten en prognoses op een proactieve wijze aan via
een Rolling Forecast methodiek. Driemaal per jaar wordt de Forecast bijgesteld op basis van de
ervaringen en toekomstverwachtingen. In een planning en control cyclus worden driemaal per
jaar de resultaten geëvalueerd via Kritische Prestatie Indicatoren. Deze KPI’s zijn zo veel als mogelijk geautomatiseerd en samengevoegd in een controle-dashboard. De basis voor de indicatoren
wordt gevormd door de strategische beleidsdoelstellingen.
In de vorige beleidsperiode 2016-2018 werd duidelijk dat we zoveel beleidsdoelen (45), ontwikkelplannen (7) en indicatoren hadden, dat we hierin soms teveel op detail aan het sturen waren. In
een aantal strategiesessies is hier meer focus in aangebracht o.l.v. een extern deskundige samen
met het management en de stafmedewerkers. In deze sessies is bepaald waar de komende periode binnen Zorggroep Ter Weel de prioriteit en de aandacht naar uit moet gaan. Uitgaande van de
missie en de visie van Ter Weel zijn er kritische succesfactoren bepaald voor de verdere strategieontwikkeling.
Er zijn vier kritische succesfactoren 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 organisatie processen.
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• Duidelijkheid over rollen
en verantwoordelijkheid
• Open organisatiestructuur
• Controle- en
stuurmogelijkheden

Bedrijfsvoering

Medewerker
• Strategisch
personeelsbeleid
• Prestatie management
• Veranderbereidheid

• Kennis over behoefte van
doelgroepen
• Aanbod afstemmen op   
   doelgroep
• Ter Weel Actief
Klant

Omgeving
• Kennis van krachtenveld
• Uitdragen van onder
scheidend vermogen
• Netwerk in keten en
buurt

Afbeelding 2

Deze kritische succesfactoren zijn afgezet tegen de sterktes en zwaktes van onze organisatie en
de externe kansen en bedreigingen (SWOT-analyse). Deze uitgangspunten zijn in vier perspectieven weergegeven (zie afbeelding 2). Vervolgens zijn er voor de vier perspectieven beleidsdoelen
geformuleerd die gemonitord worden in de planning & control cyclus.

Perspectief

Doelstelling

Bedrijfsvoering

Bereik dat jaarlijks voor 1 november een strategisch Kwaliteitsjaarplan is geformuleerd conform het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg.

Bedrijfsvoering

Bereik dat op 1 februari 2019 een communicatie jaarplan is
geformuleerd.

Klant

Bereik dat op 1 februari 2019, gemeten over de periode 2018,
de cliënttevredenheid gemiddeld 8,0 bedraagt, gemeten per locatie.

Klant

Bereik dat op 1 juni 2019 in Reimerswaal en in Goes, de behoeften
van de toekomstige doelgroepen bekend zijn.

Medewerker

Bereik dat jaarlijks voor 1 november het strategische personeels
beleid is geformuleerd conform de richtlijnen van de sector
Verpleging en Verzorging.

Medewerker

Bereik dat op 1 april 2019, gemeten over de periode 2018,
de medewerkers tevredenheid tenminste 8,0 bedraagt.

Medewerker

Zorg dat er op 1 juni 2019 een plan geformuleerd is over meer
jobrotation en intervisies binnen en buiten de eigen organisatie.

Medewerker

Bereik dat op 1 december 2020 het functiewaarderingssysteem is
ingericht conform de richtlijnen van resultaatgericht werken.

Omgeving

Bereik dat op 1 augustus 2019 de rapportage van een stakeholders
analyse is opgeleverd.

Omgeving

Inventariseer voor 1 januari 2019 op welke gebieden er nog
relevante netwerkcontacten ontbreken.

De beleidsdoelen zijn als volgt geformuleerd:
In de beleidsperiode 2019-2021 gaan we verder met een kleiner aantal prestatie-indicatoren,
in totaal 12. 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.
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5.2 Risicomanagement
Risico’s zijn inherent aan het uitoefenen van een bedrijf. Door het identificeren van risico’s en
vastleggen van afspraken hoe wij, als Ter Weel zijnde, hiermee omgaan, willen we risico’s minimaliseren. Zie onderstaande schematische weergave:
Risicomanagement Zorggroep Ter Weel
Strategische
risico’s

Integraal
risicomanagement

Planning &
Control cyclus

Integraal
risicomanagement

Personeel
Informatiebeveiliging

Opbrengsten
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Fiscaliteit

Integraal
risicomanagement

Fraude &
Integriteit

Veiligheid

Vastgoed

Afbeelding 3

In 2018 zijn we gestart met de beschrijving van onze belangrijkste processen (HRM en Zorg
productie). Op grond van deze beschrijvingen en de geïdentificeerde risico’s gaan we beheersmaatregelen doorvoeren, variërend van beschrijven van werkprocessen, het vier ogen principe tot
interne controlemaatregelen. Hiervoor is gekozen vanuit een 80-20% benadering, dat wil zeggen
waar geven we het meeste geld aan uit (80% personeel) en waar komt het meeste geld van binnen
(95% opbrengsten zorg). Daar bevinden zich dan ook de grootste risico’s, niet in de 20% algemene
kosten of 5% overige opbrengsten. Dit past binnen het gehele kader van risico’s analyseren.
De overige onderdelen worden volgordelijk opgepakt, waarbij begonnen zal worden met het vaststellen van beleid op de beschreven deelgebieden en procesbeschrijvingen, waarbij aandacht
besteed wordt aan de kans dat het risico zich voordoet en de impact ervan op de organisatie.
Uiteindelijk zal een en ander resulteren in procesaanpassingen en maatregelen om de restrisico’s
te (gaan) beheersen. Daar waar de restrisico’s hoog zijn zal een interne controle daarop afgestemd
gaan worden. Interne controle zal de managers informeren over de bevindingen en aanbevelingen
doen.

Middels de Rolling forecast rapportage worden de Raad van Bestuur, managementteam, Raad van
Toezicht en relevante stakeholders geïnformeerd over de voortgang, waarbij de Raad van Bestuur
een belangrijke rol heeft in het bijsturen in het beleid en processen. De MT-leden benoemen in de
risicoparagraaf in de Rolling Forecast hun maatregelen om bij te sturen. Met de leverancier van
ons business intelligence systeem (BI) zijn we in overleg om risico-indicatoren op te gaan nemen
in deze omgeving (MIC/MIM-meldingen, cliënt- en medewerkerstevredenheid).

5.3 Veiligheid
Veiligheid is een breed begrip. Breed in de zin van aantal onderwerpen waar het op van toepassing
is, maar ook breed in de zin van de verschillende (kwetsbare) doelgroepen die bij Ter Weel wonen.
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.
De onderwerpen vanuit het Kwaliteitskader zijn gericht op: medicatie, decubitus, veiligheidsbeperkende maatregelen en ‘advanced care’ planning. Deze thema’s zijn uitgewerkt in hoofdstuk 4:
samenvatting Kwaliteitsjaarplan 2019.
Daarnaast is veiligheid te onderscheiden in je veilig voelen, veilig kunnen wonen en werken en
fysieke veiligheid. Meten of de cliënt zich veilig voelt is lastig. Voor elke cliënt kan dat anders
worden ingevuld. Deze vorm van veiligheid wordt meegenomen in de implementatie van ‘Ruimte
voor Welbevinden’ voor de cliënt.
Veilig kunnen werken en wonen is het gebruik van veilige (hulp)middelen. (Hulp)middelen moeten
zijn voorzien van een gebruikershandleiding, instructie en training moet gegeven worden,
frequente controle of keuring van apparatuur of tijdige vervanging moeten plaatsvinden. Fysieke
veiligheid duidt op het aanwezig zijn van gebouw gebonden veiligheidsaspecten zoals een brandmeldcentrale en compartimentering. Steekwoorden voor deze drie vormen van veiligheid zijn;
sfeer en cultuur, training en bewustwording.
Risico gestuurde brandveiligheid is een specificatie van veiligheid. Binnen de zorg wordt gebruikt
gemaakt van het stuurwiel risico gestuurde brandveiligheid (zie bijlage 2).
• Het stuurwiel is opgedeeld in zes onderdelen:
• Gebouw en inventaris
• Installatie en techniek
• Organisatie en beleid
• Omgeving en derden
• Medewerkers en gedrag
• Cliënt en patiënt
Om een goede invulling te kunnen geven aan de uitvoering van deze aspecten van veiligheid is het
van belang in beeld te hebben welke (rest)risico’s er zijn en welke van deze risico’s zich voordoen
binnen de organisatie. Een uitgebreide risico-inventarisatie gericht op veiligheid vormt hier een
onderdeel van. De komende beleidsperiode zal daarom een uitgebreide risico-inventarisatie
plaatsvinden als onderdeel van een RI&E en zal de uitkomst daarvan vertaald worden in een procedure. Vervolgens zal volgens de hierboven beschreven cyclus de cirkel rondgemaakt worden
door een evaluatie en update. Hiermee is het risicomanagement van veiligheid voldoende geborgd.

5.4 Vastgoed
Zorggroep Ter Weel heeft geanticipeerd op de grote veranderingen in de ouderenzorg (langer thuis
wonen en de afbouw van de lichte zorg) door een grote transformatieopgave in haar vastgoedbezit.
In de periode van 2011 tot eind 2016 zijn er diverse nieuw- en verbouwprojecten voor Zorggroep Ter
Weel gerealiseerd, waaronder de verbouwing van de verpleegafdelingen in Goes en Krabbendijke
en de renovatie van de zorgcentra het Gasthuis en Randhof. De nieuwbouw van woonzorgcentrum
Maria-Oord en twee woongroepen voor intensieve zorg, de nieuwbouw van woonzorgcentrum Sint
Maarten in de Groe, de nieuwbouw van de somatische verpleegafdeling Abbekindershof en de
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nieuwbouw van drie woongroepen voor dementerenden in Rilland, de Vliedberg. In totaal is hier
35 miljoen in geïnvesteerd, waarvan ruim 8 miljoen uit het Eigen Vermogen. Op het gebied van
technologie en domotica is er veel geïnvesteerd in ‘slimmer werken’ en het gebruik van de nieuwste
technieken in de zorg.
Nu staan de locaties Gasthuis in Goes en het oude gedeelte van Nieulande in Krabbendijke nog
voor een transitieopgave. Vanaf 2016 heeft Zorggroep Ter Weel verkenningen uitgevoerd voor de
genoemde locaties. In de komende beleidsperiode (2019-2021) wil Zorggroep Ter Weel het Gasthuis en het oude gedeelte van Nieulande vervangen voor nieuwbouw. Met deze hele transformatie
is een investeringsbedrag gemoeid van 24,5 miljoen Euro:
e 18.700.000   nieuwbouw Gasthuis,
e 4.100.000   renovatie deel Nieulande,
e 1.700.000   tijdelijke huisvesting.
e 24.500.000   miljoen.
Zorggroep Ter Weel is voornemens 6,5 miljoen Euro uit eigen middelen te financieren, voor het
overige deel zullen leningen afgesloten worden.

5.4.1 Nieuwbouw Gasthuis
Momenteel bestaat het complex Gasthuis in totaal uit 131 appartementen waarvan er 53 huur
appartementen zijn van Stichting Ouderen Huisvesting 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.
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Vooraanzicht Gasthuis

Er is gekeken naar de consequenties voor de huidige cliënten. De huidige cliënten zullen vanzelfsprekend voorrang krijgen bij de uitgifte van de nieuwe (huur)woningen of mogelijk opteren zij voor
het verkrijgen in eigendom van een van de beschikbare appartementen.
De nieuwe appartementen zullen weliswaar groter zijn dan de huidige huisvesting die gehuurd
wordt, maar er is aandacht voor de mogelijke gevolgen voor de aanvangshuren die voor deze bewoners van toepassing zullen zijn. Zo nodig zal in een huurgewenning voor een beperkte periode
worden voorzien. De huidige cliënten met een zorgindicatie zullen vooralsnog naar een tijdelijke
woonvoorziening verhuizen.

In de aanloop van de nieuwbouwplannen is nagedacht over de wijze waarop de gezamenlijke ruimten kunnen worden ingevuld en geëxploiteerd. 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 welzijnsactiviteiten van Ter Weel. Daarnaast wenst Ter Weel een moderne
brasserieachtige ruimte te realiseren voor haar doelgroep. Het algehele karakter van deze voorzieningen, dient een plus uit te stralen die vergelijkbaar is met de voorzieningen bij een luxehotel.

5.4.2 Nieuwbouw Nieulande
Momenteel bestaat het complex Nieulande 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 intensievere zorg op deze locatie gerealiseerd. De huidige cliënten zullen
vanzelfsprekend voorrang krijgen bij de uitgifte van de nieuwe (huur)woningen. Mocht in de toekomst de vraag naar wonen met zorg afnemen, dan staat Ter Weel garant voor 15 appartementen
die geschikt gemaakt kunnen worden voor intensieve zorg.

Vooraanzicht Nieulande

25

Dynamisch
Ondernemersplan
2019 - 2021

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 patio-tuin 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 de bewoners als de buurtbewoners. 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 St. Ondersteuning Ouderenzorg Krabbendijke
(SOOK) uit Reimerswaal. Op deze wijze wordt de wijk en buurtfunctie van het zorgcentrum met de
huurappartementen verder versterkt.

5.4.3 Duurzaamheid
In het vastgoedbeleid van Zorggroep Ter Weel is duurzaamheid een belangrijk thema, we besteden
hier aandacht aan bij aanbestedingen (circulair werken als inkoopcriterium), bij het onderhoud
aan de gebouwen en bij de nieuwbouwprojecten.
Genoemd kunnen worden, zuinig omgaan met energie, alternatieve vormen van warmte- en koude
opslag, gasloos bouwen, terugdringen (voedsel)verspilling, zuiniger gebruik van materialen en
grondstoffen, meer bewegen en ontspannen voor zowel bewoners als medewerkers door te investeren in een gezonde en groene woon-en werkomgeving13.

13

Zie de Green Deal van ActiZ; Duurzame zorg voor een gezonde toekomst, met VWS, ActiZ, GGZ, NVTZ, VGZ en UMC’s d.d. 10-10-2018.

Verbinden en in
contact blijven.
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6. INSPRAAK EN TOEZICHT
6.1 Centrale en lokale cliëntenraad
De rol van de cliëntenraad is ook aan verandering onderhevig. De veranderingen als gevolg van de
herziening van de Wet medezeggenschap cliëntenraden zorginstellingen (Wmcz 2018) zijn op het
moment van schrijven nog niet bekend. De Wmcz is inmiddels door de Tweede Kamer aangenomen en wordt half januari 2019 in de Eerste Kamer behandeld. Duidelijk is dat medezeggenschap
en belangenbehartiging voor de cliënten een belangrijkere rol toebedeeld krijgen. Het verzwaard
adviesrecht wordt vervangen door instemmingsrecht. De cliënt bepaalt, maar hiervoor is ondersteuning van die cliënt nodig, gezien alle mogelijke vormen van zorg. De decentralisatie van taken
naar de gemeenten (Wmo) en de extramuralisering brengen met zich mee, dat de cliëntenraad
te maken krijgt met cliënten die onder de verschillende vormen van zorg vallen en dus door de
verschillende vormen van financiering elk hun specifieke verantwoording vragen.
Dat betekent dat de cliëntenraad zijn aandacht zal moeten verbreden, omdat we ook met gemeenten,
zorgverzekeraars en zorginkopers te maken krijgen. Voor de cliëntenraden komen daarmee de
volgende vragen naar voor :
- Hoe kan de cliëntenraad alle cliënten uit die verschillende financieringsstromen vertegenwoordigen?
- Hoe kan de cliëntenraad binnen de lokale overheid de cliënten vertegenwoordigen en invloed
uitoefenen op keuzes binnen de gemeenten?
- Hoe worden mantelzorgers in de medezeggenschap voor cliënten betrokken?
- De mensen thuis krijgen meerdere zorgaanbieders over de vloer en hoe geef je de medezeggen
schap daarbij vorm?
De insteek op verdere professionalisering van de cliëntenraden, zoals in het plan van aanpak van
staatssecretaris Van Rijn is aangegeven, moet verder doorontwikkeld worden. Het doel daarbij was
en is dat de cliëntenraad een betere gesprekspartner kan zijn van de bestuurder.
Ondersteuning voor de cliëntenraad op de volgende gebieden is daarbij nodig:
- de rol van de cliëntenraad in het interne verbeterproces,
- kwaliteit van zorg blijft in een krappe arbeidsmarkt aandacht vragen,
- de rolling forecast en de jaarrekening vragen door de bredere financieringsstromen en wijze
van bekostiging meer kennis en kunde,
- informatievergaring van cliëntenraden bij intramurale cliënten en extramurale cliënten en hun
naasten.
De onafhankelijk cliëntondersteuner, zoals in de Wet langdurige zorg (Wlz) is aangegeven, wordt
gevormd door het aanbod vanuit onafhankelijke partijen zoals MEE of welzijnsinstellingen. Dit zal
in de voorliggende periode verder concreet gemaakt moeten worden.

6.2 Ondernemingsraad (OR)
De ondernemingsraad (OR) van Zorggroep Ter Weel is het medezeggenschapsorgaan zoals dat
is vermeld in de Wet op de Ondernemingsraden(WOR). De basis voor medezeggenschap is de
Wet op de Ondernemingsraden (WOR). De WOR is een belangrijk instrument bij het realiseren van
medezeggenschapsdoelen, omdat alle rechten en plichten van de OR hierin zijn vastgelegd en
beschreven. De OR vertegenwoordigt het personeel en wordt gevormd door medewerkers van de
verschillende afdelingen en locaties van de organisatie. Namens het personeel voert de OR overleg met de Bestuurder van Zorggroep ter Weel. De OR vertegenwoordigt in dat overleg de belangen
van de achterban (alle in de organisatie werkzame medewerkers) ten aanzien van het beleid van
de onderneming. Het streven van de ondernemingsraad is erop gericht om een goede balans te
realiseren tussen het werknemers- en organisatiebelang bij instemmingsverzoeken en adviesaanvragen.
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De ondernemingsraad van Zorggroep Ter Weel is in maart 2016 gestart met een nieuwe vorm van
medezeggenschap; de OR 2.0. Dit heeft geleid tot snellere besluitvorming in de ondernemingsraad
en overlegvergaderingen en betere besluiten binnen de organisatie.
- Er is viermaal per jaar overleg tussen de OR en het management om direct te anticiperen op
ontwikkelingen uit de organisatie
- De OR heeft ook zitting in verschillende project/werkgroepen om vroegtijdig betrokken te zijn
bij het vormen van plannen/besluiten.
- In het voor- en najaar worden 1 of 2 trainingsdagen gehouden om de kennis van de OR uit te
breiden.
- De laatste tijd voert de OR een achterbanraadpleging uit. De OR vindt het belangrijk om te
weten hoe de achterban over bepaalde voorstellen denkt. Aan de hand hiervan kan de OR een
besluit nemen waar de meerderheid van de medewerkers het mee eens is.
Daarnaast heeft de OR 1 à 2 keer per jaar een overlegmoment met de Centrale Cliëntenraad en
Raad van Toezicht om van gedachten te wisselen over de gang van zaken bij Zorggroep Ter Weel.

6.3 Vrijwilligersraad in oprichting
We willen onze vrijwilligers actief meenemen in onze visie van ‘Ruimte voor Welbevinden’. We zijn
heel blij met de vele vrijwilligers die aanvullende taken verrichten voor onze cliënten om het welbevinden te vergroten, maar het moet wel aansluiten op de wijze waarop deze visie op de woon
locaties wordt vormgegeven. Zorggroep Ter Weel beschikt over een groot aantal vrijwilligers (bijna
900). Een zorgorganisatie zonder vrijwilligers is niet denkbaar. We kunnen vrijwilligers inzetten
met verschillende aandachtsgebieden; voor allerlei activiteiten en vrijwilligers voor persoonlijke
of eventueel meer groepsgerichte aandacht. Aansturing van de vrijwilligers wordt gedaan door de
vrijwilligerscoördinatoren.
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Vrijwilligersraad i.o.
In elk grotere organisatie is het gebruikelijk dat er een ondernemingsraad en cliëntenraad is. Een
vrijwilligersraad is echter nog geen gemeengoed. Om ook hun belangen mee te nemen in de toekomstige ontwikkelingen zal Zorggroep Ter Weel een vrijwilligersraad op gaan richten. We hebben
immers bijna net zoveel vrijwilligers als medewerkers en we kunnen niet zonder. De vrijwilligers
krijgen zodoende een mogelijkheid hun stem te laten horen en mee te denken in ontwikkelingen.
Zorggroep Ter Weel had dit de vorige beleidsperiode al op de agenda staan, maar om verschillende
redenen is de vrijwilligersraad nog niet opgericht. Hier zal de komende periode nog een keer
onderzoek naar gedaan worden.

6.4 Mantelzorgbeleid
Wat geldt voor de vrijwilliger is ook van toepassing op de mantelzorger. Beiden staan direct naast
de cliënt en zullen ondersteund worden door de professional. De mantelzorger dient ook ruimte te
krijgen voor welbevinden om optimaal de cliënt te kunnen ondersteunen of aan te vullen. Daarom
is er de komende periode ook meer aandacht voor de mantelzorger. Helder moet worden welke
rol/taak/functie de mantelzorger heeft in het netwerk van de cliënt. Ondersteuning, aanvulling en
bewaken van overbelasting zijn daar onderdelen van. Om de cliënt en zijn netwerk optimaal te
kunnen ondersteunen is een volledige integratie van zorg en welzijn een voorwaarde. Samen sta je
voor het welbevinden van de cliënt en dat kun je alleen maar doen door nauw met elkaar samen te
werken.
Daarnaast kunnen medewerkers die thuis mantelzorgtaken hebben, hierdoor overbelast raken.
Ook hier zal binnen het HRM-beleid aandacht aan geschonken worden om te kijken hoe en op
welke wijze we deze medewerkers kunnen ondersteunen.

6.5 Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht is van mening dat toezicht gehouden moet worden vanuit verbinding: verbinding met de mensen die er zorg krijgen, de mensen die er werken en verbinding met de samen
leving. En voor de Raad in het bijzonder, de relatie met de bestuurder die de organisatie aanstuurt.
Verbinding wil overigens niet zeggen dat de Raad van Toezicht het met alles eens is wat de bestuurder voorstelt, maar dat hij vanuit zijn toezichtrol: actief luistert en vragen stelt, klankbord is,
elkaar aanspreekt en onafhankelijk blijft denken vanuit deze uitgangspunten:
- de cliënt is maximaal in regie en krijgt kwalitatief goede zorg,
- 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.
Concreet betekent dit dat de Raad van Toezicht:
1. T
 oezicht houdt vanuit het zogenaamde 2xS-model; ‘storytelling en statistics’. Niet alleen de
feitenrapporten (statistics) die worden opgesteld onder verantwoordelijkheid van de bestuurder zijn voor de Raad van Toezicht van belang om toezicht te kunnen houden, informele ontmoetingen en bijeenkomsten (storytelling) zijn dat evenzeer. De Raad van Toezicht zal
de locaties van Ter Weel met enige regelmaat bezoeken, bij beleidsbijeenkomsten zal
de Raad van Toezicht uitgenodigd worden. Op eigen initiatief is het altijd mogelijk dat er
activiteiten voor cliënten bezocht worden.
2. Zich verbindt aan de 7 principes van de Nieuwe Zorgbrede Governancecode (2017) waarvan
bij de visie op toezicht vooral artikel 2 van belang is: Raad van Bestuur en Raad van Toezicht
hanteren normen en waarden die passen bij de maatschappelijke positie van de zorg
organisatie. Voor Zorggroep Ter Weel is dat de gedragscode BLIK (Begroeten, Luisteren,
Inleven en ‘het Kan’) en Ruimte voor Welbevinden staan centraal. Ter Weel heeft een breed
en gevarieerd welzijnsaanbod en haalt de wijk, dorp en de buurt naar binnen, service en
gastvrijheid zijn kernwaarden en alle locaties ademen Zeeuws DNA.
3. Zich verbindt aan de notitie van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg:
“Goed toezicht in Zorg en Welzijn”. Deze notitie beschrijft dat goed toezicht van toegevoegde
waarde is voor de Raad van Bestuur, organisatie en maatschappij en dat goed toezicht door
een lerende en professionele Raad van Toezicht een vorm van kwaliteitsbewaking is14 .
De Raad van Toezicht dient ook haar eigen deskundigheid op peil te houden en zal hiertoe
studiedagen van de NVTZ bezoeken, jaarlijks haar eigen functioneren evalueren en indien
nodig op het gebied van nieuwe ontwikkelingen in de zorg incompany een studiebijeenkomst
beleggen.

14

Zie de notitie m.b.t. de visie van de Raad van Toezicht op toezicht binnen Zorggroep Ter Weel; 26-10-2017.
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Maar altijd samen,
samen op weg naar morgen.
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BIJLAGE 1
De diverse rollen binnen de zorg aan de cliënt
vanuit de visie Ruimte voor Welbevinden
Mantelzorger
Mantelzorgers zijn familieleden, vrienden, kennissen of buren (= netwerk) van een cliënt die op een
actieve manier een bijdrage willen en kunnen leveren in de zorg aan een cliënt. Een actieve bijdrage wil
zeggen dat men regelmatig bij een cliënt op bezoek komt met als doel bij te dragen aan behoeften of
wensen van die cliënt. De werkzaamheden worden verricht op verzoek van de cliënt.
De mantelzorger is een cruciale eerste toegevoegde waarde voor het welbevinden van de cliënt. De  
mantelzorger handelt naar de eigen gewoonten, wensen en mogelijkheden uit de leefwereld van de
cliënt. Afstemming op de wensen op het gebied van wonen, zorg en welzijn is daarbij een voorwaarde. De inzet van de mantelzorger typeert zich als een samenspel tussen willen en kunnen, ontlasten en betrekken. Hierbij is het van belang dat de mantelzorger nauw in contact staat met de professional, om samen tot het gewenste resultaat te komen.
Zorggroep Ter Weel wil zich de komende jaren toeleggen op het uitrollen van het zogenaamde
SOFA-model. Het SOFA-model beschrijft de verschillende rollen die mantelzorgers vervullen en de
werkzaamheden van medewerkers die daarbij passen:
• Samenwerken met mantelzorgers als partner in de zorg;
• Ondersteunen van mantelzorgers die ook zelf vragen en behoefte aan hulp hebben;
• Faciliteren van de persoonlijke relatie die mantelzorgers hebben met hun naaste;
• Afstemmen met mantelzorgers vanwege hun kennis en expertise door het (jarenlang) zorgen
voor hun naaste.
Vrijwilliger
Vrijwilligers zijn mensen die onverplicht, onbetaald en in georganiseerd verband werkzaamheden verrichten op verzoek van de zorgaanbieder. De inzet van de vrijwilliger vloeit voort uit de wens om zich voor
mensen in te zetten met wie hij op dat moment nog geen relatie heeft.
Om het welbevinden van de cliënt op het gebied van wonen, zorg en welzijn vorm te kunnen geven
is de inzet van vrijwilligers van enorme toegevoegde waarde.   Vrijwilligers maken het verschil,
zowel richting de cliënt/mantelzorger als richting de professional. In hun positie dichtbij de cliënt
verdienen ze onze optimale waardering en zorg. Aandacht voor het vergroten van kennis en
expertise van deze groep is belangrijk. Daarnaast is het van belang om buiten de organisatie na te
gaan welke doelgroepen nog meer van toegevoegde waarde kunnen zijn. Samen met de mantel
zorger en professional dragen ze zorg voor het welbevinden van de cliënt.
Professional
De professionals vormen samen een multidisciplinair team, ongeacht hun specifieke taken, en hebben
een gezamenlijke verantwoordelijkheid om aanvullend op elkaar en ondersteunend aan elkaar de leefen woonomgeving van de cliënt zo optimaal als mogelijk te maken. De scheiding tussen Zorg, Welzijn en
Facilitair dient zo veel als mogelijk te vervagen. De vrijwilligers vormen daarbij een integraal deel van
deze teams, waarin de professional de verantwoording heeft met een proactieve en aansturende rol,
gericht op de eigen regie van de cliënt.
Iedere medewerker beschikt over de juiste competenties om die taak op zich te nemen. Daarbij is
eigen initiatief en persoonlijke ontwikkeling cruciaal. Verantwoordelijkheid gaat daarbij verder dan
het uitvoeren van de opgedragen taken; in situaties van optimalisatie is ruimte om buiten de kaders
te denken. Het geven van de persoonlijke mening en eigen initiatief is belangrijk.

Management en ondersteuning
Het management is een team van strategische professionals met beslissingsbevoegdheid. Het management is verantwoordelijk voor de beleidsuitvoering. Zij nemen hierin een dienende en coachende rol in
naar de professionals. Zij worden daarin ondersteund door expertise vanuit de stafafdeling en overige
ondersteunende diensten.
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De professional en de vrijwilliger maken in hun taken gebruik van de expertise van het management
team en ondersteunende diensten. De beschikbare kennis wordt ook daar evengoed voortdurend op
een hoog niveau gehouden en ingezet ten dienste van de  zorgverleners. Zij zijn complementair aan
allen die in de directe nabijheid van de cliënt werken.  Kernwoorden hierbij zijn betrokken, dienstverlenend, vraaggericht, faciliterend, monitorend, coachend. Deze groep is verantwoordelijk voor
een prettig werkklimaat en schept de voorwaarden voor het uiteindelijke doel: het welbevinden
van de cliënt. Het middenkader en het management staan daarom open voor initiatieven die het
welbevinden van de cliënt bevorderen en stellen daarvoor de benodigde mensen en middelen
beschikbaar. Ook wordt er ruimte geboden om als team en individu te ontplooien in kennis, kunde
en werkprocessen.

BIJLAGE 2
Stuurwiel risico gestuurde brandveiligheid

ORGANISATIE
& BELEID
OMGEVING
& DERDEN

INSTALLATIE
& TECHNIEK
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MEDEWERKERS
& GEDRAG

GEBOUW
& INVENTARIS
CLIËNT
& PATIËNT

BIJLAGE 3
Kwaliteitsjaarplan Zorggroep Ter Weel 2019
Indien u het kwaliteitsjaarplan graag ontvangt ter inzage kunt u contact opnemen met onze afdeling
Kwaliteit, via Tess van Minde (tess.van.minde@terweel.nl).

Zorggroep Ter Weel
Joannaplantsoen 1
4462 AV Goes
0113 - 65 40 00

www.terweel.nl

