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Voorwoord
2021: het jaar waarin we hoopten dat we weer terug konden naar ‘normaal’.
Even leek het erop. Helaas was de relatieve rust in de zomertijd van korte
duur en sloeg corona in het najaar weer toe. Zoals John Lennon al zong:
“Het leven is wat je overkomt terwijl je andere plannen maakt.”
Dit alles heeft onze veerkracht flink getest. Opnieuw moesten we
ontmoetingen beperken, activiteiten verplaatsen of anders uitvoeren
dan we wensten. Het vroeg veel overleg, extra inzet en creativiteit. Voor de
teamleiders en zorgmedewerkers was het een terugkerende puzzel hoe we
de zorg konden blijven bieden. Dat is met de (extra) inzet van velen gelukt.
Ook onze trouwe vrijwilligers droegen waar mogelijk hun steentje bij.
Deze crisis bood ook leerkansen. Zo hebben we bewoners nooit verstoken
van bezoek, waren we voorlopers in het zelf organiseren en zetten van de

boosterprikken voor bewoners en medewerkers en vervolgden we onze
digitale meetings. We hebben ons ingespannen om het welzijn van het
individu in balans te houden met de veiligheid voor de groep. Voor bewoners
en hun familieleden bleef het echter heel vervelend dat zij bij iedere
besmetting weer geconfronteerd werden met afdelingen die in quarantaine
gingen. Ook hebben zij de grotere activiteiten gemist: in 2021 kozen we
namelijk bewust voor activiteiten in de ‘eigen bubbel’ van de afdeling.

Krapte op de arbeidsmarkt

Het was ook het jaar waarin we, net als veel van onze collega-zorgorganisaties,
de krapte op de arbeidsmarkt voelden. We startten een extra wervings
campagne om zo meer mensen te prikkelen voor Innoforte en gingen
langdurige contracten aan met uitzendbureaus. We realiseren ons echter dat
er ook hier een nieuw normaal is ontstaan: kleinere teams van vaste
medewerkers met daaromheen een schil van tijdelijk personeel. Dat zal nu en
in de toekomst zo zijn. We moeten eraan wennen, en ook dat vraagt veel van
de bewoners en medewerkers. De krapte op de arbeidsmarkt zal niet
afnemen, verwachten wij. Dat heeft ons geprikkeld om de eerste stappen te
zetten in de richting van zorgtechnologie.

Kwaliteit en verbeterslagen

In 2021 haalden we, ondanks corona en meer tijdelijk personeel, toch veel van
onze kwaliteitsdoelen. Dat is knap. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat we ze
niet allemaal hebben gehaald. Daar staat tegenover dat we doelen haalden
die niet meteen waren voorzien. Zo hebben we ons coronabeleid uitgebreid
geëvalueerd met betrokkenen en daar lering voor een vervolg uit getrokken.
De afdeling Communicatie stond steeds paraat om op allerhande manieren
te communiceren over over beleidswijzigingen of afdelingen die in
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quarantaine waren. Dat liep goed. Om de fusie weer een stap verder
te brengen, gingen we ook aan de slag met verbeterslagen in de
bedrijfsvoering zoals ons roosterpakket. Dit raakt ook het primaire proces.
Onverwachts kwam de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) in de
zomer van 2021 op bezoek op onze locatie Vreedenhoff. Naar aanleiding
van hun rapport is een kwaliteitsverbetertraject in gang gezet dat ook in
2022 doorloopt.

Gezamenlijke evaluatie

Op verzoek van de ondernemingsraad (OR), Centrale Cliëntenraad (CCR),
Professionele Adviesraad (PAR) en de Raad van Toezicht (RvT) presenteren
we onze kwaliteitsopbrengst niet meer alleen tekstueel, maar meer
to-the-point dan in andere jaren. De hoeveelheid tekst is met een derde
verminderd en bovendien hebben we extra aandacht gegeven aan een
aantrekkelijke vormgeving. Ik ga ervan uit dat dit de leesbaarheid ten
goede komt. We hebben al plannen om het volgend jaar nog beter te
presenteren. Daarnaast wil ik nog opmerken dat dit kwaliteitsverslag op
18 mei is geëvalueerd in een gezamenlijke vergadering met de OR, CCR en
PAR, in het bijzijn van het voltallige managementteam.
In dit kwaliteitsverslag leest u alles over onze activiteiten gericht
op kwaliteit in 2021. Geïnteresseerd in jaarverslagen van de RvT of
medezeggenschapsorganen, dan wel in onze financiële prestaties?
Dan verwijs ik u graag naar het jaarverslag 2021.
Saskia van der Lyke, Raad van Bestuur
Mei 2022
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Ontwikkelingen intramurale zorg
onze organisatie

Corona

Het jaar 2021 stond in de zorg weer vooral in het teken van corona.
Gedurende het jaar zijn er op alle locaties verschillende grote en kleine
corona-uitbraken geweest. Ook bij onze medewerkers zorgde corona voor
veel uitval. Nederland kreeg weer te maken met strengere maatregelen en
hoewel onze locaties niet meer volledig op slot gingen, kregen bewoners
en medewerkers wederom te maken met veel beperkingen. Veel van de
geplande scholingen, activiteiten en overleggen konden niet of slechts in
afgeslankte vorm doorgaan. Geplande familie-/mantelzorgbijeenkomsten
vonden alleen mondjesmaat plaats en de jaarlijkse gecombineerde activiteiten gingen niet door.
In 2021 zijn er twee vaccinatierondes geweest voor alle bewoners en hebben
we ook alle medewerkers de gelegenheid gegeven zich vanuit onze organisatie te laten vaccineren. Daarnaast besloten we aan het begin van het jaar
om een snelteststraat voor medewerkers te starten. Hierdoor hadden we
sneller zicht op mogelijke besmettingen. Bovenstaande activiteiten waren
arbeidsintensief maar gaven ook voldoening.
Door de quarantainemaatregelen was er regelmatig sprake van leegstand
op de besmette afdelingen. Voor nieuwe bewoners was de verplichte quarantaine bij hun inhuizing zwaar. Ook het herstel van het contact met de
familie en vrijwilligers is door de beperkende maatregelen nauwelijks van
de grond gekomen.

Bezetting

We merken dat onze collega’s door alle maatregelen en gevolgen van de
pandemie minder inzetbaar zijn, wat resulteert in een hoog verzuim.
Daarnaast signaleren we dat vacatures steeds lastiger zijn in te vullen. We
moeten steeds vaker met zzp’ers en uitzendkrachten werken om de bezetting op peil te houden. Voor meer continuïteit hebben we bij zzp’ers met
periode-opdrachten gewerkt. Door dit alles zijn de kosten van de personele
inzet flink toegenomen, terwijl de opbrengsten gelijk blijven. Dit zet druk
op de begroting.

Complexere zorg

Een andere ontwikkeling die opvalt is dat de complexiteit van zorg toeneemt. Toekomstige bewoners blijven langer thuis wonen en vaker is een
crisis in de thuissituatie een reden om bij ons te komen wonen. De gemiddelde duur van wonen binnen de Wet langdurige zorg (Wlz) neemt af en
het aantal mutaties neemt toe. Op verschillende locaties is zorg zonder
behandeling omgezet naar zorg met behandeling; dit is onderdeel van de
transitie naar passende (verpleeghuis)zorg.
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onze organisatie

Verbetertraject

In Vreedenhoff is mede naar aanleiding van een inspectiebezoek gestart
met een verbetertraject gericht op verbetering van de kwaliteit op het
gebied van methodisch werken, de Wet zorg en dwang (Wzd), voortdurend
verbeteren en de deskundigheid van medewerkers. Dit verbetertraject is
aangestuurd door een multidisciplinair verbeterteam onder leiding van de
manager zorg. Dit verbetertraject zetten we in 2022 voort.

Ontwikkelingen extramurale zorg
Corona

Ook de afdeling extramuraal heeft afgelopen jaar veel te maken gehad
met corona. De medewerkers en cliënten van Zorg aan Huis en de Wet
maatschappelijke ondersteuning (Wmo) hebben daardoor een moeilijk
jaar gehad. Er is veel gevraagd van hun flexibiliteit en met name de
persoonlijke aandacht kon niet altijd gegeven worden. Door corona stond
bovendien de continuïteit regelmatig onder druk. Omdat dit ook bij
andere organisaties speelde, hebben we in de tweede helft van 2021 een
wekelijks afstemmingsoverleg opgestart met andere thuiszorgaanbieders
in de regio en het transferpunt van Ziekenhuis Rijnstate.

Personele ontwikkelingen

In juni 2021 is een nieuwe manager zorg gestart die naast Vreedenhoff
verantwoordelijk is voor de extramurale zorg. Tegelijkertijd hebben we
de functie van teamleider extramurale zorg ingevuld, die zorgt voor meer
aandacht aan de teams.

Zorg en ondersteuning onder één dak

Een belangrijke doelgroep zijn mensen met dementie die vanaf de eerste
signalen van vergeetachtigheid ondersteuning kunnen krijgen van een
casemanager. Dit geldt voor de plaatsen Velp en Rozendaal. De gemeenten
Rheden en Rozendaal verlenen hiervoor een subsidie om zo vroeg mogelijk
betrokken te zijn bij cliënten en hun netwerk. De casemanagers werken
nauw samen met de wijkverpleegkundigen, de medewerkers van de
dagbestedingslocaties en de coördinatoren Wmo. Hier hebben we de
meerwaarde gemerkt van alle vormen van zorg en ondersteuning onder
één dak. Bij opname in het verpleeghuis komt de zorgbemiddelaar in
beeld.

Zorgtechnologie

De wijkverpleegkundigen zijn in Velp (september) en in Arnhem
(november) gestart met het traject ‘Herkenbare en aanspreekbare
wijkteams’. Samen met wijkverpleegkundigen van andere
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zorgorganisaties nemen we in gezamenlijke afstemming door een app
nieuwe cliënten in zorg. Dit heeft in korte tijd tot zeer positieve resultaten
geleid. Ondanks de krapte in de personele bezetting konden we nagenoeg
alle cliënten in zorg nemen. Het transferpunt van Ziekenhuis Rijnstate en
de huisartsenpraktijken, die de cliënten via deze app konden aanmelden,
zijn erg enthousiast.
In 2021 hebben we een subsidieaanvraag ingediend om samen met het
gezondheidscentrum EénPlus en het bedrijf dat de techniek levert te gaan
werken met een digitaal fotolijstje. Dit fotolijstje is bedoeld voor mensen
thuis, waarin diverse ondersteunende en bewakende mogelijkheden
kunnen worden ingebouwd. Het doel van deze vorm van thuiszorg
technologie is dat mensen langer verantwoord thuis kunnen blijven en
dat medewerkers tijd besparen. Na goedkeuring starten we het traject in
2022 op. Een onderzoeker gaat het traject begeleiden.

onze organisatie

Kerngegevens per locatie
’t Jagthuis

Behaalde doelen uit locatieplan 2021

Aantal ingezette fte

67,67

Gemiddeld aantal cliënten

67

Zorgkaart Nederland

8,5

•	De zorgverantwoordelijken zijn
bekend met hun taken en
verantwoordelijkheden

•	Activiteitenbegeleiding en zorg

vinden elkaar steeds beter, zo komt

Interne audit op

er meer input vanuit AB in het

ECD, hygiëne en deskundigheid

Zorgleefplan

•	Verhogen kwaliteit in continentie

•	Woonteam zet vloeibare voeding op
de juiste wijze in en maakt gebruik
van verse producten

•	MDO nieuwe stijl geïmplementeerd

op alle afdelingen, in samenwerking
met ParaGo

•	Scholing ingezet voor niveau 2+,
GVP, PDL en palliatieve zorg

zorg door inzet TENA Identifi

Lorentzhuis

Behaalde doelen uit locatieplan 2021

Aantal ingezette fte

108,32

Gem. aantal cliënten

108

Zorgkaart Nederland

7,9

•	Scheiding schoonmaak en

huiskamerondersteuning,
schoonmaakuren uitgebreid

•	Deskundigheid huishoudelijk

medewerkers verhogen in verband
met COVID-19 en andere infecties

Interne audit op

•	Activiteitenbegeleiders zijn

ECD en hygiëne

•	Elektronische toedienregistratie
medicatie geïmplementeerd

•	Wzd-aandachtsvelders zijn bekend
en geschoold

•	De coach gastvrij heeft extra

aandacht besteed aan vers koken
en een workshop vloeibare voeding
gegeven

betrokken bij de intake

Vreedenhoff

Behaalde doelen uit locatieplan 2021

Aantal ingezette fte

156,45

Gem. aantal cliënten

158

Zorgkaart Nederland

• Verdieping op risicoanalyses uit

Pythia door casuïstiekbespreking

•	Werken met integrale teams,

toevoegen van activiteitenbegelei

7,4

ondersteuning aan zorgteams

Interne audit op
ECD, hygiëne en Wzd
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behoeften

•	Deskundigheidsbevordering door

scholingen, onder andere over Wet
zorg en dwang

onze organisatie

ding, schoonmaak en huiskamer

•	Oriëntatie op ggz-cliënten en hun

Kerngegevens per locatie
De Biesdel

Behaalde doelen uit locatieplan 2021

Aantal ingezette fte

28,11

Gemiddeld aantal cliënten

32

Zorgkaart Nederland

8,5

•	Samenwerking met paramedische
expertise gestart

•	Deskundigheidsbevordering door

middel van carrousel en scholingen

•	Ondersteuning op het aanbieden

ECD, hygiëne en veiligheid

Behaalde doelen uit locatieplan 2021

Aantal ingezette fte

61,37

Gemiddeld aantal cliënten:

62

ECD en hygiëne

Innoforte

8,1

•	Welzijnsdoelen geformuleerd en

tochten

•	Netwerkkaart inzetten om inzicht te
krijgen in mogelijke eenzaamheid

•	Individuele opleidingswensen

geïnventariseerd, waaronder de

geoptimaliseerd in samenwerking

opleidingen tot GVP, GVS en

met activiteitenbegeleiders

verpleegkundige

•	Muziektherapie is onderdeel van de
behandeling

•	Bevoegdheid en bekwaamheid is op
orde door middel van een carrousel

•	Aantal personeelsleden
•	Aantal cliënten
•	Aantal fte
•	Tijdelijke overeenkomst
•	Percentage inzet personeel niet in loondienst
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627
1500 (inclusief Wmo)
393,87
27%
6,5%
0,63 fte
70
327
9,8%
186
167

onze organisatie

in de zorg
•	Gemiddelde omvang contract
•	Aantal stagiaires
•	Aantal vrijwilligers
•	Ziekteverzuim
•	Totaal instroom
•	Totaal uitstroom

Kwaliteitsverslag 2021

bewegen op muziek en wandel

werking met de coach gastvrij

Oosterwolde

Interne audit op

welzijn en gezonde leefstijl, zoals

van gezonde voeding in samen

Interne audit op

Zorgkaart Nederland

•	Inzetten van activiteiten gericht op

Verbeteren en vernieuwen staf
We hebben door de coronacrisis niet aan alle stafdoelen kunnen werken.
Daar staat tegenover dat we extra activiteiten hebben uitgevoerd. Daarbij
kunt u denken aan het toekennen van de zorgbonus, alle communicatie
rondom corona en quarantaine en aan post-corona-trainingen voor
medewerkers.
In het volgende overzicht ziet u de behaalde doelen:

Marketing en
communicatie

•	Interne communicatie versterkt
•

en sociaal intranet ‘Intraforte’
geïmplementeerd
Plan gemaakt voor externe
communicatie en social media

Facilitair en inkoop

•	Nieuw maaltijdconcept

ontwikkeld voor locatie
Vreedenhoff
•	Contractenbeheer in AFAS
geïmplementeerd
•	Professionalisering en
verbreding inkoop

Huisvesting en vastgoed
•	Strategisch vastgoedbeleid voor
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door Business Case Entrepeneurs
•	ICT-domeinen en ICT-functies
ingericht, zoals de Servicedesk
•	Zorgtechnologie verbeterd en
ondersteuning geboden, zoals bij
netwerkeisen
•	Informatiebeveiliging geïnven
tariseerd, onder andere de AVG en
NEN

Finance en control
•M
 anagementinformatie door
•

ontwikkeld
Voor opvolging gezorgd van
de managementletter
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• HKZ-certificering voor geheel

Innoforte
•	Informatievoorziening teams
op het gebied van kwaliteit en
veiligheid geharmoniseerd en
verbreed
•	Meldsysteem TriasWeb en zorgdossier ONS geharmoniseerd en
geïntegreerd
•	Intern auditproces verbeterd en
geïmplementeerd

HR
•	Duurzame inzetbaarheid,

positieve gezondheid en
vitaliteit zichtbaar gemaakt
binnen Innoforte
•	Nieuw loonfunctiegebouw
ontworpen
•	Scholingsjaarplan uitgevoerd
(deels gelukt door corona)
•	Inventarisatie voor nieuw
leermanagementsysteem
gemaakt

onze organisatie

de lange termijn opgesteld
•	Leefbaarheid Vreedenhoff
verbeterd
•	20 nieuwe PG-plaatsen ingericht
op de afdeling begane grond
Driehoek van Vreedenhoff
•	Leefruimte en vrije bewegings
ruimte gerealiseerd op de gehele
Driehoek van Vreedenhoff
volgens de Wet zorg en dwang

ICT
•	Strategisch ICT-beleid opgesteld

Kwaliteit en veiligheid

onze cliënten

Persoonsgerichte zorg
en ondersteuning
Met persoonsgerichte zorg en ondersteuning kunnen we optimaal
aansluiten op de situatie van de bewoner. Zo dragen we bij aan het
verhogen van de kwaliteit van leven op alle leefgebieden. Wat kwaliteit
van leven is, is voor iedere bewoner anders. Het bestaat uit een
combinatie van ondersteuning, begeleiding, zingeving, welbevinden,
participatie en zorg. Door corona stond de persoonsgerichte zorg en
ondersteuning onder druk. Er was door quarantaine- en isolatie
maatregelen bij besmettingen maar deels sprake van autonomie en
samen beslissen. Veiligheid voor onze bewoners en medewerkers stond
hierbij voorop. Wel hebben we altijd geprobeerd zo veel mogelijk
maatwerk te bieden en rekening te houden met de wensen van onze
bewoners.
We hebben in 2021 de volgende doelen behaald op het gebied van
persoonsgerichte zorg:

Compassie

•	Maatwerk geboden in coronatijd
•	Maatwerk in activiteiten op de
afdeling

Autonomie van bewoners

•	Door de coronamaatregelen
stond de autonomie onder druk
•	Wensen van cliënten over zorg
bij het levenseinde is met hen
besproken bij opname en
vastgelegd in het zorgplan
•	Start van de werkgroep
palliatieve zorg

Uniek zijn

• Prominente aandacht voor de
muziekkeuze van bewoners
• Aandacht voor het levensverhaal
van bewoners
• Pilot in de thuiszorg gericht op
stimuleren digitale vaardig
heden (digitale fotolijstjes)
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Samen beslissen

•	Dialooggesprekken met alle
lokale cliëntenraden over het
op- en afschalen van corona
maatregelen, met aandacht
voor het welbevinden van de
bewoners
•	Ruimte voor inbreng van de
bewoner of vertegenwoordiger
bij het MDO of de zorgleef
planbespreking

Levensverhaal

•	Vormt de start van persoons
gerichte zorg
•	Breed ingevuld en gebruikt
door de familie en de activi
teitenbegeleiding
•	Andere medewerkers kennen
het levensverhaal en onder
steunen waar mogelijk om het
voort te zetten
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(Para)medische zorg

•	Vanaf 2020 onderzoek naar
een behandeldienst
•	Eind 2021 de keuze om voor
alle locaties van Innoforte
verder te gaan met ParaGo

Zorgtechnologie

•	Minder heupfracturen bij
het Lorentzhuis en ’t Jagthuis
door de pilot met de WOLKairbag
•	25% minder productiekosten
en 5% minder waskosten
door inzet van het slimme
continentiemateriaal TENA
Identifi op ‘t Jagthuis
•	Cliënten die hiertoe in staat zijn
kunnen zelf hun medicatie
innemen doordat de inzet van
de medicijndispenser bij Zorg
aan Huis is vergroot
•	Start van twee medewerkers
zorgtechnologie

onze cliënrten

Wonen en welzijn
Voor de cliënten die op onze locaties wonen is de woon- en leefomgeving
van groot belang voor hun kwaliteit van leven. Het is dan ook van de
redenen waarom wij de eigenheid van iedere locatie bewaken. Een zekere
couleur locale geeft cliënten de mogelijkheid om te kiezen welke plek het
best bij hem of haar past. We vinden het belangrijk dat het netwerk van
familie en andere naasten waar mogelijk en wenselijk een betekenisvolle
rol krijgt in de ondersteuning van de bewoner. Zij kennen diegene immers
als geen ander! Familieparticipatie in zorg en ondersteuning biedt
daarmee meerwaarde aan het dagelijks leven van de cliënt. We werken
vanuit de overtuiging dat welzijn en zorg hand in hand gaan. Door de
zorgteams te versterken en welzijnsdeskundigheden dichterbij te brengen
voor bewoner en teams, versterken wij de relatie tussen zorgmedewerkers
en cliënten.
We hebben in 2021 op onderstaande thema’s vormgegeven aan wonen en
welzijn:

Vakdeskundigen welzijn

•	Inzet van een muziektherapeut
en dramatherapeut voor geheel
Innoforte
•	Start van beweeggroepen door
de beweegagoog

Wooncomfort

•	Nieuwe vloerbedekking,
wanden, verlichting en keuken
op ’t Jagthuis
•	Terras uitgebreid op
Oosterwolde
•	Verkenning op (ver)nieuwbouw
voor De Biesdel
•	Koken in de huiskamers op de
begane grond van Vreedenhoff
•	Koken met verse producten en
ingezet op zelfbereide vloeibare
voeding op alle locaties
•	Opening van de nieuwe
PG-afdeling met drie terrassen
bij Vreedenhoff
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Familieparticipatie en inzet
vrijwilligers

•	Familieavonden konden niet
plaatsvinden vanwege bezoek
beperkingen, waardoor het
contact meestal verliep per
telefoon, mail of een-op-een
•	Vrijwilligers hebben zich ingezet
waar dit mogelijk was

Zingeving

•	Uitbreiding van team maat
schappelijk werk
•	Extra inzet geestelijke
verzorging voor medewerkers
en bewoners vanwege de
coronamaatregelen
•	Start van de ethische
commissie
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Zinvolle dagbesteding

• Maatwerk in activiteiten op de
afdelingen en individueel
• Beweegtuin opgeknapt op het
Lorentzhuis
• Gezamenlijke broodmaaltijd in
het Huis van de Buurt
• Vrijwilligers en mantelzorgers
hebben zich ingezet bij de
begeleiding van activiteiten

onze cliënrten

Kwaliteit en veiligheid
TriasWeb 1 systeem en overzicht meldingen
incidenten cliënten (MIC)
We hadden de ambitie om de meldingen van (bijna) incidenten voor
alle cliënten, intramuraal en extramuraal, in één meldsysteem en op
dezelfde wijze te registreren en te analyseren. Deze ambitie hebben we
gerealiseerd in januari 2021. Cliëntincidenten worden in het meldsysteem
TriasWeb gemeld. De meldingen en cliëntscans komen daarna direct, door
middel van een koppeling in het zorgdossier ONS.
De Commissie Meldingen Incidenten Cliënten (MIC) houdt zich bezig met
het totaaloverzicht van de meldingen op organisatieniveau, onderzoekt
de oorzaken en trends en geeft adviezen ter preventie per halfjaar. In 2021
is de MIC-commissie door de coronamaatregelen niet bijeen geweest.
Vanaf 2022 is de MIC-commissie vier keer per jaar ingepland.
In het volgende overzicht ziet u het aantal MIC-incidenten in 2021 voor
geheel Innoforte:
MIC-INCIDENTEN
Agressie
Val
Medicatie
Overige incidenten
Totaal MIC-incidenten

2021

%

2020

%

253

12

211

10

1159

55

1079

54

580

28

591

29

98

5

134

7

2090

100

2015

100

We zien dat corona en de complexere zorg afgelopen jaar heeft geleid
tot meer agressie- en valincidenten. Binnen onze organisatie is daarnaast
– gelukkig – sprake van een open meldcultuur, wat ook heeft geleid tot
meer incidentmeldingen.

Externe HKZ-audits
Na de fusie tussen Innoforte en Vreedenhoff hebben we ervoor gekozen
dat Vreedenhoff onder het HKZ-certificaat van Innoforte valt. In 2021 heeft
de certificerende organisatie DNV externe audits uitgevoerd. Bij de
externe HKZ-audit is op 10 juni een uitgebreide documentbeoordeling
gedaan. Deze beoordeling hebben we met voldoende resultaat afgesloten.
Op 14 en 15 juni en 12 en 13 oktober 2021 is de externe audit uitgevoerd
voor de gehele stichting. De auditor heeft een aantal verbeterpunten
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gesignaleerd. Daarvoor hebben we verbeterplannen opgesteld. Deze
plannen hebben we eind december 2021 aangeboden bij de lead auditor
van DNV. De plannen zijn inmiddels goedgekeurd. De toetsing van deze
plannen vindt plaats tijdens de externe audit in 2022.

Meldingen bij Inspectie Gezondheidzorg en Jeugd
Een calamiteit moeten we melden bij de Inspectie Gezondheidzorg en
Jeugd (IGJ). Vervolgens analyseert een onderzoeksteam de calamiteit
volgens de Prisma-methode. Deze methode brengt de technische,
menselijke en organisatorische oorzaken in kaart. Zo komen mogelijk
heden voor verbeteringen zo aan het licht.
In 2021 zijn we gestart met een intern Prisma-team. Dit team bestaat uit
zes personen en is getraind om te onderzoeken via de Prisma-methode.
Ook ons managementteam heeft hierover een training gevolgd. Omdat
we lerend zijn in dit proces, heeft het Prisma-team regelmatig overleg
met de bestuurder om samen de werkwijze af te stemmen.
We hebben afgelopen jaar drie Prisma-analyses uitgevoerd: twee extern
en één intern. We hebben twee calamiteiten gemeld bij de IGJ. Eén
calamiteit is in december 2021 afgerond door de IGJ. De andere externe
en de interne Prisma-analyse worden in 2022 afgerond.

onze cliënrten
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Kwaliteitsindicatoren basisveiligheid
De indicatoren eten en drinken, advance care planning en medicatie
fouten zijn verplicht. We hebben er in 2021 voor gekozen om ook de
volgende indicatoren te meten: casuïstiekbespreking decubituspreventie,
medicatiereview en continentie. We hebben niet gekozen voor
gemotiveerd omgaan met vrijheidsbeperking, omdat er sinds de
invoering van de Wet zorg en dwang de afgelopen jaren al veel aandacht
is geweest voor deze indicator.
We hebben de volgende gegevens aangeleverd:
ONDERWERPEN
DE BIESDEL
’T JAGTHUIS LORENTZHUIS
VERSLAGJAAR 2021 (IN %)			
VERPLEEGD

LORENTZHUIS VREEDENHOFF OOSTERWOLDE
ZORG
1
VERZORGD			
AAN HUIS

2

DECUBITUS 							

Decubitus > cat. 2

6,3

1,6

2,4

3,6

3,7

6,7

0

Bespreking casuïstiek

100

100

100

100

33,3

100

0

Advance Care Planning

93,8

100

100

100

100

100

13,2

MEDICATIEFOUTEN							

Bespreken medicatiefouten
Medicatiereview uitvoeren

100

100

100

100

100

100

100

-

100

100

-

93,1

100

-

CONTINENTIE							

Plan toiletgang in ECD

59,4

78,1

85,4

64,3

95,6

73,3

5,9

3

AANDACHT ETEN EN DRINKEN 							

Vastgelegd in ECD

43,8

62,5

75,6

28,6

95,6

63,3

29,4

1. Bij Zorg aan Huis gaat het om cliënten die na een Wmo-/Zvw-periode een Wlz-indicatie hebben gekregen, maar nog niet kiezen voor inhuizen of op
de wachtlijst staan.

2. Voor de zorgindicatoren decubitus, medicatie bespreken en continentie geldt dat ze vier keer per jaar worden geëvalueerd. Dat doen we met Pythia,
een digitale Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). We leggen plannen van deze zorgindicatoren alleen vast in het zorgplan als er een risico of
specifiek probleem is.

3. Voor ’t Jagthuis, Lorentzhuis Verpleegd Wonen en Vreedenhoff geldt dat er dagelijks op de huiskamer wordt gekookt en gezamenlijk gegeten.

Medewerkers kennen de voorkeuren van de cliënten, weten welke hulp er nodig is en wat cliënten lekker vinden. Dit kan dagelijks aangepast worden.
Als een cliënt niet gezamenlijk wil of kan eten, krijgt diegene het eten aangeboden. Voor De Biesdel, Oosterwolde en Lorentzhuis Verzorgd Wonen

geldt dat er dagelijks gekookt wordt en in het restaurant gezamenlijk gegeten wordt. Er is een keuzemenu. Medewerkers kennen de voorkeuren van

de cliënten en weten welke hulp er nodig is. Als een cliënt niet gezamenlijk wil eten, krijgt diegene het eten aangeboden op het eigen appartement.

Personeelssamenstelling
Het tekort aan personeel was één van de belangrijkste uitdagingen waar
we in het afgelopen jaar mee te maken hadden. De vraag naar personeel
was groot en het verzuimpercentage hoog. Deze factoren zorgden ervoor
dat de zorg niet altijd kon worden geleverd door medewerkers in loon
dienst. Een gevolg is dat we meer afhankelijk zijn geworden van uitzend
bureaus en zzp’ers om de zorg te kunnen leveren. Daarbij hebben we
ervoor gekozen om zzp’ers zo veel mogelijk in te zetten met periode-
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opdrachten van drie tot zes maanden. Structurele invulling van vacatures
met personeel niet in loondienst (PNIL) is duur. We vinden het ook
onwenselijk vanwege kwaliteitsredenen: het zorgt voor wisselende
gezichten voor de bewoners en minder betrokkenheid bij de organisatie.

In-, door en uitstroom
Onder medewerkers met een arbeidsovereenkomst was er in 2021 een
uitstroompercentage van 24%. En dat terwijl met het oog op de oplopende
personeelstekorten het vasthouden van medewerkers nog crucialer is. Een
hoge uitstroom betekent verlies van expertise, onrust en uitdagingen voor
het rooster. Hoewel we de uitstroomredenen nog niet expliciet vastleggen,
komen we in onze analyse tot de volgende categorieën:
• Overstap naar het zzp’erschap
• Kansen buiten onze organisatie vanwege krapte op de arbeidsmarkt
• Andere verwachtingen van de organisatie en/of werkzaamheden
Tegelijkertijd was afgelopen jaar de instroom van nieuwe medewerkers
groter dan de uitstroom, namelijk 30%. We hebben prioriteit gegeven aan
het vinden en inwerken van nieuwe medewerkers, bijvoorbeeld door de
inzet van een extra wervingscampagne. Inzicht in het ongewenst verloop
blijft nodig om gerichte acties voor behoud van medewerkers te kunnen
nemen.

Ziekteverzuim
Het verzuimpercentage over heel 2021 is 9,8%. We merken dat de gevolgen
van de coronacrisis groot waren. Op alle locaties hadden we zorgen over
de inzetbaarheid van medewerkers (dreigend verzuim) in verband met
de hoge werkdruk door onderbezetting. Mede door het hoge aantal zieken
werd het steeds complexer om de roosters rond te krijgen. Voor 2022
leggen we daarom de focus op de samenwerking met de bedrijfsarts
tijdens sociaal medische overleggen (SMO’s), overleggen met het
bedrijfsmaatschappelijk werk en het voeren van frequent verzuim
gesprekken. We moeten de nadruk blijven leggen op preventie,
werkplezier, persoonlijke aandacht en waardering.

Wet zorg en dwang
Het doel van de Wet zorg en dwang (Wzd) is dat een cliënt met dementie
zo min mogelijk te maken krijgt met onvrijwillige zorg en dat de zorg zo
veel mogelijk aansluit bij de wensen en behoeften van diegene. Kijkend
naar de mogelijkheden en onmogelijkheden in de zorg bij mensen met

Kwaliteitsverslag 2021

16

onze cliënrten

dementie, denken we dit in 2021 naar eer en geweten zo goed mogelijk
gedaan te hebben. De HKZ-audit heeft laten zien dat we nog een aantal
zaken rondom de Wzd moet verbeteren. Hiervoor hebben we een plan van
aanpak gemaakt. De volgende acties hebben we al gerealiseerd:
•	Alle medewerkers hebben toegang tot de e-learning Wzd vanuit het
Leerplein. De zorgverantwoordelijken hebben september 2021 een
herhalingscursus rondom de Wzd gevolgd. Deze scholing ging over de
taken en verantwoordelijkheden als zorgverantwoordelijke en het tijdig
herkennen van onvrijwillige zorg.
•	We werden weer geconfronteerd met beperkingen van de bewegings
vrijheid van de cliënten door de coronapandemie. Terwijl de ene cliënt
de rust op de afdelingen goed deed, had dit nadelige gevolgen voor de
ander. We hebben hiervan geleerd om bij dreigende problematiek of
slechts al bij een onderbuikgevoel een bijeenkomst te plannen om dit
multidisciplinair te bespreken en naar oplossingen te kijken. Wat past
het beste bij deze cliënt? Ook checken we bij ieder eerste MDO of de
locatie aan de verwachtingen voldoet en of het de juiste plek is voor de
individuele cliënt.
•	Eind 2021 hebben we het beleidsplan opnieuw aangescherpt op zaken
die zich in de loop van het jaar voordeden. Zo hebben we afspraken
gemaakt rondom psychofarmacaregistratie en hebben we enkele
functies beter omschreven. Ook hebben we extra aandacht gegeven
aan de taakverdeling, casuïstiekbesprekingen en het aanleveren van
de analyse bij de Centrale Cliëntenraad.
•	We hebben de samenwerking tussen paramedici en zorgverantwoor
delijken/medewerkers verbeterd. Er vindt bijvoorbeeld met regelmaat
multidisciplinair overleg plaats rondom (dreigende) moeilijke
casuïstiek.
•	We hebben deelgenomen aan een onderzoek vanuit de beweging
Radicale Vernieuwing rondom de pilot ‘de verpleegkundig specialist
als Wzd-functionaris’.

Zorgkaart Nederland
Op Zorgkaart Nederland kunnen cliënten en familieleden reviews
plaatsen over hun tevredenheid over de locatie en zorg. We stimuleren
cliënten en familie om reviews te plaatsen. Daarnaast heeft het externe
onderzoeksbureau Market Response in 2021 interviews met cliënten op
locaties gehouden. Ook zijn er telefonische interviews afgenomen bij
contactpersonen van psychogeriatrische afdelingen en cliënten van de
thuiszorg. Deze uitkomsten zijn geplaatst op Zorgkaart Nederland.
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In totaal staan er 544 actieve waarderingen, met een gemiddeld cijfer van
8,0 (peildatum 12 april 2022). We zijn tevreden dat cliënten en hun familie
onze inzet en zorg gemiddeld met dit cijfer waarderen.
In het volgende overzicht ziet u de gemiddelde scores per locatie in 2021,
en ter vergelijking ook de cijfers voor 2020:
ONDERWERP

RESULTAAT 2021 (tussen haakjes het resultaat uit 2020)

sector

’t jagthuis

lorentzhuis

vreedenhoff

de biesdel

oosterwolde

Accommodatie

8,1

8,7 (8,4)

8,1 (8,4)

7,3 (7,8)

8,6 (8,3)

8,7 (7,9)

Afspraken

8,2

8,5 (7,8)

7,5 (7,9)

7,4 (6,9)

8,4 (8,1)

7,9 (7,3)

Kwaliteit van leven

8,1

8,5 (8,2)

7,6 (7,8)

7,5 (7,3)

8,5 (8,4)

8,4 (7,4)

Luisteren

8,2

8,3 (7,9)

7,8 (8,3)

7,3 (7,3)

8,4 (7,9)

8,2 (7,3)

Medewerkers

8,4

8,5 (8,4)

8,2 (8,6)

7,8 (7,7)

8,6 (8,3)

8,6 (7,8)

Verpleging

8,2

8,5 (8,4)

8,0 (8,3)

7,2 (7,1)

8,7 (8,3)

8,1 (7,5)

Totaal

8,3

8,5 (8,2)

7,9 (8,2)

7,4 (7,3)

8,5 (8,2)

8,3 (7,5)

95%

98%

83%

96%

94%

			

Aanbeveling

PREM

Op Zorgkaart Nederland wordt er voor de wijkverpleging gewerkt met
een landelijke afgestemde meetmethode: Patiënt Reported Experience
Measure (PREM). Dit is een korte vragenlijst die vraagt naar de ervaring
met het zorgproces. Deze vraagstelling is toegepast op de wijkverpleging,
terwijl de locaties vragen hebben die toepasbaar zijn in het verpleeghuis.
Voor 2021 zijn de volgende resultaten behaald:
VRAAG IN PREM

RESULTAAT 2021

RESULTAAT 2020

Afspraken: Komen de zorgverleners op de afgesproken tijd?

7,5

7,7

Vast team: Krijgt u zorg van een vast team van zorgverleners?

7,6

7,9

Aandacht: Behandelen de zorgverleners u met aandacht?

7,9

8,2

Passende zorg en ondersteuning: Past de zorg bij de manier waarop u wilt leven?

7,8

8,1

Luisteren: Nemen de zorgverleners uw wensen mee bij het bepalen van de zorg?

7,8

8,0

Bejegening: Voelt u zich op uw gemak bij de zorgverleners?

8,0

8,3

Deskundigheid: Heeft u vertrouwen in de deskundigheid van de zorgverleners?

7,7

8,0

Herkennen veranderingen: Houden de zorgverleners in de gaten hoe het met

7,8

8,0

7,6

7,9

uw gezondheid gaat?
Omgaan met aandoening: Kunt u met de hulp van de zorgverleners beter omgaan
met uw ziekte of aandoening?
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Interne tevredenheidsmeting
De Innoforte-barometer meet klantervaring op het gebied van de
geleverde producten en diensten, het gedrag van de medewerkers en de
omgeving. In 2021 zijn in totaal 580 antwoordlijsten ingevuld. De score
voor geheel Innoforte is een 8,5. Voor de geleverde producten en diensten
een 8,3, voor het gedrag van de medewerkers een 8,6 en de omgeving een
8,6. Het doel van de Innoforte-barometer is inzicht te krijgen in de
dienstverlening aan de cliënt, bewoner, in het bijzonder in het kunnen
reageren op individuele behoeften en/of opmerkingen. De locatie
Vreedenhoff heeft in 2020 en 2021 niet deelgenomen aan de barometer.
In het volgende overzicht ziet u de uitkomsten van de Innofortebarometer voor 2021 (in vergelijking met 2020 tussen haakjes):
LOCATIE

PRODUCT 2021

GEDRAG 2021

’t Jagthuis

8,1 (6,8)

8,4 (7,5)

8,5 8,0)

8,3 (7,4)

Lorentzhuis

8,3 (7,8)

8,3 (8,3)

8,8 (8,7)

8,5 (8,3)

De Biesdel

8,0 (7,9)

8,2 (8,2)

8,5 (8,3)

8,2 (8,2)

Oosterwolde

7,5 (7,0)

8,1 (7,7)

8,2 (7,8)

7,9 (7,5)

Zorg aan Huis

8,0 (-)

- (-)

- (-)

8,0 (-)

HHT-HDO

8,6 (-)

8,8 (-)

8,8 (-)

8,7 (-)

4

4. Huishoudelijke dagelijkse ondersteuning/Huishoudelijke hulp toelage
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OMGEVING 2021

TOTAALSCORE 2021

onze medewerkers

Leren en ontwikkelen
We zijn een lerende organisatie, die streeft naar de optimale zorg en
ondersteuning voor bewoners en de beste werkomstandigheden voor
medewerkers en vrijwilligers. Om de best mogelijke zorg en onder
steuning voor onze bewoners te realiseren is het nodig om permanent
te blijven leren en ontwikkelen. Dat geldt voor alle betrokkenen: mede
werkers, vrijwilligers, de organisatie en haar samenwerkingspartners.
Door te leren van wat beter kan en moet, kunnen we verbeteringen een
plek geven in de dagelijkse routine binnen het verpleeghuis. De zorg- en
ondersteuningsvraag van bewoners en de wensen en verwachtingen
vanuit de maatschappij veranderen voortdurend. Daarom is een
permanente leercultuur nodig om daar steeds weer op in te spelen.

Opleidingen
Leren is een doorlopend proces waarbij we medewerkers stimuleren
om hier zelf verantwoordelijkheid en eigenaarschap voor te nemen.
Een medewerker die zich kan ontwikkelen, of dit nu in de loopbaan is
of op persoonlijk niveau, is immers ook een wendbare medewerker.

We hebben afgelopen jaar de onderstaande
scholingen gerealiseerd:

• Verpleegkunde
• Agressie en onbegrepen gedrag
• GVS en GVP integraal
• GVP expert
• Persoonsgerichte zorg
• Kwaliteitsindicatoren
• ‘Voeding en slikken’
•	Jonge mensen met dementie en andere
•
•
•
•
•
•
•

specifieke doelgroepen

casemanager: Werken in een systeem

• Palliatieve zorg
• Agressie en onbegrepen gedrag
• ‘Ken je cliënt’, verzorgd door Jan van der Hammen
•	Vakdeskundigheid versterken op het gebied van
dementie en onbegrepen gedrag

•	Medewerker versterken in professionele inzet en
effectiviteit

Klinisch redeneren voor verpleegkundigen
Verpleegtechnisch handelen toetsen
Elektronisch cliëntendossier en SOAP-rapporteren
Basiszorg dementie Wmo
Toepassen richtlijnen hygiëne/COVID-19
Effectief werken en digitale vaardigheden
Projectmatig werken
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•	Positie (onderhouden) van de wijkverpleegkundigen/

•	Vakdeskundigheid versterken door het bijhouden
van de wet- en regelgeving

• Innoveren en pionieren op duurzaamheid
• Van helpende naar helpende Plus
• Wet zorg en dwang
•	Leiderschap/coaching van teamleiders en
ontwikkeling van de teams

20

Aantrekkelijke werkgever
We werken er hard aan om als
Innoforte een aantrekkelijke
werkgever te zijn. Daarvoor
hebben we het afgelopen jaar
de volgende zaken gerealiseerd:

Werving en selectie

Duurzame
inzetbaarheid
• In
 het bijzonder ingezet op
preventie
• Visie op welzijn en
inzetbaarheid beschreven
• Verzuimprotocol aangescherpt

•	Plan van aanpak opgesteld
voor recruitment, waarbij het
strategisch kader nog verder
wordt uitgewerkt
•	Recruitment Roadshow
georganiseerd op enkele
locaties, waarbij we samen
met de teams vacatureteksten
opstellen, beeldmateriaal
verzamelen en interviews
houden. Deze informatie
nemen we mee als input bij
een toekomstige ‘Werken
bij’-website

Leermanagement
systeem
•	Inventariserende gesprekken
gevoerd met aanbieders van
leermanagementsystemen
•	Hierdoor meer inzicht en
overzicht over scholings
activiteiten, inclusief stand
van zaken per werknemer

Loonfunctiegebouw
‘Innofortehuis’
HR
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•	Verdeling gemaakt tussen
HR-advies en HR-office
•	Professionaliseringslag
gemaakt in werkafspraken,
informatie voor medewerkers,
regelingen, procedures en
processen
•	Gestart met het harmoniseren
van de arbeidsvoorwaarden
van Innoforte en Vreedenhoff

•	Ontwerp van het nieuwe
loonfunctiegebouw ‘Innoforte
huis’ door een projectgroep,
stuurgroep en andere mede
werkers
•	Het loonfunctiegebouw bestaat
uit functieprofielen, rol
profielen, een competentie
model en een gesprekkencyclus
met beloningsregeling
•	De implementatie vindt plaats
in 2022

ons leiderschap

Leiderschap, governance
en management
Raad van Toezicht en Raad van Bestuur
De Raad van Bestuur heeft de eindverantwoordelijkheid voor kwaliteits
ontwikkeling. Hierbij is het kwaliteitsplan het richtinggevend document.
De Raad van Toezicht ziet toe op de naleving. Het toezicht gebeurde in
2021 deels online, deels in live bijeenkomsten. De Raad van Toezicht had
daarbij de rol van sparringpartner in de dialogen en als controleur bij het
jaarverslag van 2020 . De commissie Kwaliteit en Veiligheid had de meest
omvattende taak in dit proces en kreeg ten behoeve van haar rol ook
inzicht in kwaliteitsindicatoren en calamiteiten.
De Raad van Bestuur was het hele jaar eenhoofdig. Van 1 januari tot
15 juni werd Innoforte aangestuurd door mevrouw W.M. van Es.
Vanaf 15 juni 2021 is dit mevrouw dr. S.M. van der Lyke.
Naast een wisseling in de Raad van Bestuur waren er ook wisselingen
in het managementteam. Het MT ging van vijf naar vier leden, inclusief
de bestuurder. Het primaire proces is vertegenwoordigd door twee
zorgmanagers. Daarnaast hebben we in plaats van een controller en een
manager facilitaire zaken gekozen voor een manager bedrijfsvoering.
Een secretaris ondersteunt het MT. Drie van de vier MT-leden hebben een
zorgachtergrond, zodat we de zorgprofessie goed hebben geborgd.

Stakeholdersbeleid
We hebben meerdere interne stakeholders. Zij hebben zich na de fusie
ontwikkeld tot volwaardige gesprekspartners voor de Raad van Bestuur.
De Ondernemingsraad is inmiddels zijn titel Fusie-OR kwijt. Verder hebben
we afgelopen jaar de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen
(Wmcz) geoperationaliseerd. Naast een Centrale Cliëntenraad (CCR)
hebben we ook een lokale raad voor iedere locatie en voor de thuiszorg. In
april 2021 hebben we onze spelregels vastgelegd voor zowel de OR als CCR.
De PAR Innoforte en de VVAR Vreedenhoff zijn samengevoegd tot één
Professionele Adviesraad (PAR). De taken van de PAR zijn als volgt:
•	Een stem hebben in het korte- en langetermijnbeleid vanuit de
invalshoek van de verpleging, verzorging en paramedici.
•	Het stimuleren van de beroepsinhoudelijke ontwikkelingen.
•	Het versterken van de eenheid en professionalisering van
verpleegkundigen, verzorgenden en paramedici.
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Samenwerking in de regio
Lerend netwerk

Het lerend netwerk hebben we afgelopen jaar samen met Bronbeek
vormgegeven. We legden het kwaliteitsplan 2022 aan elkaar voor en
verwerkten de feedback hierop. Ook hebben we bestuurlijk ervaringen
uitgewisseld.
We hebben de ambitie nog een partner toe te voegen aan ons netwerk.
Deze zoeken we bij voorkeur binnen de beweging van de Radicale
Vernieuwing. Hier vinden we inspiratie en gelijkgestemden. We bleven
bestuurlijk en via het management actief netwerklid. Mede naar
aanleiding hiervan zijn we in 2021 gaan zien of zorgtechnologen een
toegevoegde waarde voor de bewoners kunnen hebben.

Regio Arnhem VVT

In het Arnhemse werken we op verschillende manieren bestuurlijk samen.
Zo nemen we actief deel aan ketenzorg dementie regio Arnhem en aan
een gezamenlijk coördinatiepunt om patiënten vanuit het ziekenhuis
naar een VVT-organisatie te plaatsen. Elke betrokken VVT-organisatie
levert medewerkers voor dit coördinatiepunt.
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Onze ketenpartners

Regionaal

• Bestuurlijk netwerk BOOZ
•	BOOZ-netwerk - calamiteitenoverleg
•	BOOZ-netwerk - Green deal
•	Externe klachtencommissie regio
Arnhem

•	Lerend netwerk (Bronbeek en netwerk
Radicale Vernieuwing)

•	Ketenzorg dementie regio Arnhem e.o.
•	Breed Bestuurlijk overleg GRZ-ELV
•	Verbinding vanuit kwetsbaarheid
•	Ondernemersvereniging Velp/Rhenen
•	Vilans
•	Vanuit 24-uurs zorg; onplanbare zorg
(samenwerking huisartsen)

•	Ziekenhuis Rijnstate
•	Praktijk voor ouderengeneeskunde

•	HHT-HDO netwerken (vanuit gemeenten)
•	Attent/STMG - hoofdaannemer voor

Esther Bertholet

onafhankelijke clientondersteuner

•	1-plus centrum
•	SAOW
•	SEPS
•	GHOR/GGD Gelderland Midden
•	Attent zorg en behandeling

•	Woningcorporatie Vivare
•	Wijkplatform Velp-Zuid
•	Technologie en Zorgacademie (TZA)
•	Pilots herkenbare en aanspreekbare
wijkteams

Landelijk,
Innoforte
overstijgend

Financiers
•	Zorgkantoor
•	Zorgverzekeraar
•	Gemeenten
•	Banken

Onderwijs

• ROC A12
• Astrum College
• Rijn IJssel
• Graafschap College
• HAN
• Universiteit van Utrecht
•	Christelijke Hogeschool Ede

•	Intrakoop
• LOC
• Stichting Portaal
• Rijnstate
•	Inspectie Gezondheidszorg
en Jeugd

• Alzheimer Nederland
• Adviesraad (landelijk) Alpheios
• Urgente Noden, gemeente Rheden
•	Centrum voor consultatie en
Expertise

Strategische
samenwerkingen
•	ParaGo
•	Novicare
•	WZW

Zorgsamenwerkingen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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PRO-DA
Sportstimulering Sportbedrijf Rheden
Wondnetwerk
Familienet
RSR
SHO
Mantelzorgcafé
Medimo

Pro Persona
Coördinatiepunt Verblijf
Apothekers Velp en Arnhem Velperweg
Nedap

ons leiderschap

Gebruik van hulpbronnen
en informatie
Duurzame gebouwen en omgeving

We hebben de strategische denkrichting voor onze vastgoedportefeuille
vormgegeven. Dit zorgt voor het in stand houden van onze uitgangs
punten en het onderzoeken van vervangingsopgaven voor twee oudere
locaties: de Biesdel en Vreedenhoff. We hebben onze zorgtechnologische
ontwikkelingen vormgegeven door twee zorgtechnologen in te zetten die
meekijken naar toekomstige ontwikkelingen.

Administratieve organisatie

De herinrichting van onze organisatie leidt tot veranderingen in de
inrichting van de administratieve organisatie en de maatregelen van
interne beheersing. Om dit in te richten hebben we gebruikgemaakt van
een extern adviseur, die ook verantwoordelijk was voor de uitvoering en
implementatie. We hebben gekeken naar de verantwoordelijkheden van
teams en locaties en op basis daarvan is er gewerkt aan een uitbreiding
van de rapportages op team- en locatieniveau. Dit is een zogenaamde
‘praatplaat’ waarbij we kwaliteitsonderwerpen, verzuim en financiën
gezamenlijk analyseren. Dit heeft afgelopen jaar plaatsgevonden op de
locatie Vreedenhoff.

Inkoop/leveranciers

We hebben een afdeling Contractbeheer opgericht om vorm te geven aan
de diverse contracten. Hierbij spelen aanbestedingen, contractonder
handelingen en juiste controle op de bestaande contracten een
belangrijke rol.

ICT en innovatie

We hebben de ICT-architectuur in kaart gebracht. Het ontwerp hiervan
hebben we vastgelegd en we hebben een start gemaakt met de aan
besteding. Onze ICT-afdeling begint vorm te krijgen in applicatiebeheer,
een eerstelijns beheerafdeling en een beleidsbepalende afdeling. We
hebben de tweede lijn vormgegeven via outsourcing.

Kwaliteitsgelden

De extra kwaliteitsgelden voor 2021 hebben we ingezet voor het aan
stellen van een muziektherapeut, de bemensing van de receptie
Lorentzhuis, het uitbreiden van het aantal uren maatschappelijk werk,
de uitbreiding van de uren voor schoonmaak en voor servicemedewerkers
ter ondersteuning van de zorg.
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Afkortingenlijst
AB

Activiteitenbegeleiding

AVG

Algemene verordening gegevensbescherming

CCR

Centrale cliëntenraad

ECD

Elektronisch cliëntendossier

Fte

Fulltime-equivalent

GVP

Gespecialiseerd verzorgende psychogeriatrie

GVS

Gespecialiseerd verzorgende somatiek

HDO-HHT	Huishoudelijke dagelijkse ondersteuning/Huishoudelijke hulp
toelage			
HKO

Kwaliteitsverslag 2021

Huiskamerondersteuner

HKZ

Harmonisatie kwaliteitsbeoordeling in de zorgsector

IGJ

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

MDO

Multidisciplinair overleg

MIC

Melding incidenten cliënten

MT

Managementteam

NEN

Nederlandse norm

OR

Ondernemingsraad

PAR

Professionele adviesraad

PDL

Passiviteiten van het dagelijks leven

PREM

Patiënt reported experience measure

PG

Psychogeriatrie

PNIL

Personeel niet in loondienst

RI&E

Risico-inventarisatie & -evaluatie

RvB

Raad van bestuur

RvT

Raad van toezicht

SOAP

Subjectief, objectief, analyse en plan

SMO

Sociaal medisch overleg

VVAR

Verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg

VVT

Verzorging, verpleging en thuiszorg

Wmcz

Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen

Wlz

Wet langdurige zorg

Wmo

Wet maatschappelijke ondersteuning
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