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1. Inleiding 

In oktober 2018 is Zorghuis Samen gestart als kleinschalige zorgvoorziening waar 

dagbeleving, overbruggingszorg, logeeropvang en kleinschalig wonen wordt geboden aan 

ouderen met diverse ouderdomsproblematieken. Zorghuis Samen is een 

maatwerkvoorziening die in gaat op de wensen en behoeften van de zorgvragers, waarbij de 

huiselijke sfeer en belevingsgerichte zorg centraal staan. 

Als zorgaanbieder moeten we, om goede kwaliteit van zorg te kunnen bieden, aan 

kwaliteitseisen voldoen. Onder deze kwaliteitseisen worden verstaan: 

→ Er wordt verantwoorde zorg geboden, dat wil zeggen dat de zorg doeltreffend, 

doelmatig en zorgvrager gericht moet zijn. 

→ Het beleid moet kwaliteit gericht zijn, dit betekent dat een goede organisatie 

noodzakelijk is. Hierbij is duidelijke communicatie, voldoende en capabel personeel 

en een duidelijke taakverdeling van groot belang. 

→ Er dient een kwaliteitssysteem opgezet te worden, welke regelmatig getoetst wordt. 

→ Er wordt verantwoording over het gevoerde kwaliteitsbeleid en de kwaliteit van de 

verleende zorg afgelegd in een jaarrapport. 

Dit kwaliteitsverslag start met de omschrijving zorgvisie en kernwaarden (hoofdstuk 2.1) en 

omschrijving doelgroepen, aantal zorgvragers per doelgroep, leeftijdsverdeling (hoofdstuk 

2.2). Daarna volgt een beschrijving van de vier thema’s ‘kwaliteit en veiligheid’: 

- Persoonsgerichte zorg en ondersteuning (hoofdstuk 3); 

- Wonen en welzijn (hoofdstuk 4); 

- Veiligheid (hoofdstuk 5); 

- Leren en werken aan kwaliteit (hoofdstuk 6). 

Vervolgens komen de vier rand voorwaardelijke thema’s aan de orde: 

- Leiderschap, governance en management (hoofdstuk 7); 

- Personeelssamenstelling (hoofdstuk 8); 

- Gebruik van hulpbronnen (hoofdstuk 9); 

- Gebruik van informatie (hoofdstuk 10). 

Tot slot vindt u de bronvermelding. 
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2. Profiel zorgorganisatie 

2.1 Omschrijving zorgvisie en kernwaarden 

Zorgvisie 

Wij bieden onze zorgvragers vanuit een christelijke levensvisie, belevingsgerichte zorg in 

een veilige, herkenbare en huiselijke omgeving, waarbij we zoveel mogelijk aansluiten bij de 

wensen en behoeften van de zorgvragers en hun betrokkenen. 

Doelstelling 

Wij bieden onze zorgvragers verantwoorde zorg, waarbij iedereen, ongeacht de levensfase, 

mogelijkheden en beperkingen, een waardevol bestaan mag ervaren. Wij vinden het 

belangrijk dat zorgvragers, zo lang het kan, hun eigen keuzes maken en deel uit kunnen 

blijven maken van hun eigen vertrouwde omgeving en netwerk.  

Kernwaarden 

In de naam Zorghuis Samen komen onze kernwaarden terug: 

S:  Structuur: ieder mens heeft behoefte aan structuur, het geeft de zorgvrager een veilig 

 en vertrouwd gevoel en zorgt voor houvast. Wel is het daarbij belangrijk te kijken naar 

 de behoeften van de individuele zorgvrager. 

A: Aandacht: het hebben van aandacht voor de individuele zorgvragers en hun 

 betrokkenen is van groot belang als het gaat om het aansluiten bij de wensen en 

 behoeften. Daardoor hopen we bij te kunnen dragen aan een zinvol bestaan, waarin 

 zorgvragers het gevoel hebben waardevol te zijn. 

M: Maatwerk: ieder mens is uniek en ervaart de kwaliteit van leven op een eigen manier, 

 afhankelijk van de mogelijkheden en beperkingen. Er zal met en voor elke individuele 

 zorgvrager, samen met de betrokkenen, gekeken worden wat nodig is om de kwaliteit 

 van leven te waarborgen. 

E: Eigen regie: voor veel zorgvragers is het behoud van zelfstandigheid belangrijk. Door 

 te blijven vragen wat mensen zelf kunnen, waar hun kracht ligt en welke 

 ondersteuning we kunnen bieden, zal de zorgvrager zo lang het kan zoveel mogelijk 

 de eigen regie in handen houden. 

N: Normen en waarden: voor de vormgeving van de zorg en in de omgang met elkaar 

 spelen normen en waarden een grote rol. Het hebben van respect voor elk individu, 

 ongeacht zijn of haar achtergrond en levensstijl, past bij onze christelijke identiteit. 

2.2 Omschrijving doelgroepen, aantal zorgvragers per doelgroep, leeftijdsverdeling 

Dagbeleving 

De dagbelevingsgroep bestaat uit gemiddeld 20 zorgvragers. Elke doordeweekse dag 

komen er ongeveer 12 zorgvragers per dagdeel naar de dagbeleving. Het aantal dagdelen 

dat een zorgvrager naar de dagbeleving komt, is afhankelijk van de indicatie die is 

afgegeven door de gemeente. De leeftijden variëren tussen de 40 en 97. De voorkomende 

problematieken zijn: 
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- Dementie 

- Lichamelijke beperking door bijvoorbeeld een CVA 

- Verstandelijke beperking 

- Psychische stoornissen 

- Overige ouderdomsproblematieken 

Wonen 

Er zijn negen groepszorgwoningen voor ouderen gerealiseerd binnen Zorghuis Samen. Drie 

van deze groepszorgwoningen zijn geschikt voor een echtpaar. De groepszorgwoning is een 

zit/slaapkamer met een eigen badkamer en toilet. 

Overbruggingszorg 

Er zijn vier ingerichte kamers beschikbaar voor overbruggingszorg. Deze maken gebruik van 

een gezamenlijke douche en toilet. De zorgvragers die hier verblijven wachten op een 

definitieve plek binnen Zorghuis Samen. 

Logeeropvang 

Dit is een vorm van respijtzorg die in eerste instantie is bedoeld voor zorgvragers van de 

dagbeleving wanneer mantelzorgers voor een korte periode de zorg niet meer kunnen 

bieden. Er zijn twee logeerkamers aanwezig. Wanneer deze kamers niet gebruikt worden 

door zorgvragers van de dagbeleving, kunnen ook mensen van buitenaf hier gebruik van 

maken. 
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3. Persoonsgerichte zorg en ondersteuning 

Bij het verlenen van zorg binnen Zorghuis Samen vormen de levensbehoeften en zorgvragen 

op alle levensdomeinen van de individuele zorgvrager het uitgangspunt. Alle zorgvragers zijn 

uniek. Mede bepaald door de levensgeschiedenis, levensdoelen en toekomstverwachting 

heeft iedereen een eigen zorg- en ondersteuningsbehoefte. Dit alles is vastgelegd in het 

zorgleefplan wat bij opname door de EVV-ers samen met de zorgvrager en diens 

betrokkenen wordt opgesteld. Dit zorgleefplan wordt elk half jaar geëvalueerd en aangepast, 

indien nodig vaker. Het kwaliteitsverslag is gebaseerd op de uitkomsten van het 

kwaliteitsplan 2019 waarbij we terugblikken op de verbetering van kwaliteit op het gebied van 

persoonsgerichte zorg en ondersteuning ten aanzien van de volgende vier thema’s: 

compassie, uniek zijn, autonomie en zorgdoelen. 

Compassie 

Doel Alle medewerkers dragen zorg voor het ervaren van nabijheid, vertrouwen, aandacht 

 en begrip. 

Actie 

1. Er wordt een dusdanige werkomgeving gecreëerd dat de medewerkers tijd hebben 

voor de zorgvragers. 

2. De medewerkers worden gecoacht in de juiste bejegening van zorgvragers en zijn op 

de hoogte van de oorzaken van onbegrepen gedrag en weten hiermee om te gaan. 

Reflectie 

✓ De zorgvragers hebben te allen tijde de gelegenheid om hun wensen en behoeften 

uit te spreken en aan te geven wat hun verwachtingen zijn.  

✓ De medewerkers hebben aandacht voor de zorgvragers en vragen naar ieders 

wensen en behoeften. 

✓ De medewerkers bieden belevingsgerichte zorg waardoor de unieke zorgvrager 

centraal staat en er rekening gehouden wordt met de individuele wensen en 

behoeften.  

✓ De medewerkers geven aan wanneer ze een hoge werkdruk ervaren. 

✓ Bij het ervaren van een hoge werkdruk wordt er gekeken naar de oorzaak. Vandaar 

uit worden verwachtingen besproken en wordt er gekeken of dit realistisch is. Samen 

met de medewerker wordt er gezocht naar een passende oplossing voor dat moment. 

✓ Om tijd voor de individuele zorgvrager te creëren, maken we gebruik van vrijwilligers 

en stagiaires. 

✓ De medewerkers doen hun best om te achterhalen wat de oorzaak is van 

onbegrepen gedrag. Mocht het team hier niet uitkomen, kan de 

ouderengeneeskundige ingeschakeld worden na overleg met de huisarts. 

✓ Binnen het team wordt er respectvol met de zorgvragers en elkaar omgegaan. 

✓ Het team geeft elkaar onderling opbouwende feedback. 

✓ Er is een gedragsdeskundige die scholing heeft geboden aan het team ten aanzien 

van onbegrepen gedrag. 

Resultaat 

 De zorgvrager ervaart nabijheid, vertrouwen, aandacht en begrip. 
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Er wordt jaarlijks een tevredenheidsonderzoek afgenomen bij zowel de zorgvragers als hun 

betrokkenen. Daarnaast vindt er een evaluatie plaats en wordt er elk kwartaal een 

inspraakmoment gehouden met de zorgvragers. 

De medewerkers zijn geschoold ten aanzien van het onbegrepen gedrag en konden dit 

toepassen in de praktijk. De zorgvragers ervaren daardoor nabijheid, vertrouwen, aandacht 

en begrip.  

Uniek zijn 

Doel De medewerker verdiept zich in de zorgvrager en zet zich in om de zorgvrager te 

 leren kennen. 

Actie 

1. Er wordt een levensboek opgesteld met of door de zorgvrager en/of diens 

betrokkenen. 

2. Er wordt tijdens de intake gevraagd naar de levenswijze, gewoonten en behoeften 

van de zorgvrager. 

Reflectie 

✓ Bij elke intake wordt er gevraagd naar de levensgeschiedenis en deze wordt verwerkt 

in het zorgleefplan. 

✓ De zorgvragers geven zelf aan op welke manier zij kwaliteit van leven ervaren en wat 

de medewerker daar in kan betekenen. 

Resultaat 

 De zorgvrager wordt gezien als mens met een persoonlijke context die er toe doet en 

 met een eigen identiteit tot zijn recht komt. 

Er is aandacht voor wat zorgvragers belangrijk en zinvol vinden. Wanneer een zorgvrager 

zich niet meer, of onvoldoende, kan uitdrukken, wordt er navraag gedaan bij de betrokkenen 

wat volgens hen voor de zorgvragers belangrijk en zinvol zal zijn. De zorgvrager ervaart 

kwaliteit van leven waarbij door de medewerker aandacht is voor ieders persoonlijke wensen 

en behoeften. 

Autonomie 

Doel De medewerker draagt er zorg voor dat de zorgvrager inzage heeft in en de regie 

 heeft over het elektronisch cliëntendossier (ECD), hetgeen een hulpmiddel is om de 

 zorgverlener te ondersteunen de kwaliteit van leven van de zorgvrager in kaart te 

 brengen en waar nodig het zorgplan aan te passen. 

 De zorgvrager heeft zeggenschap over de invulling van de dag. 

Actie 

1. De medewerker rapporteert, indien mogelijk, samen met de zorgvrager aan de hand 

van het zorgplan. 

2. Zorgvragers en eerste contactpersonen hebben inzage in het ECD. 
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3. Er wordt vier keer per jaar een inspraakmoment gehouden met zorgvragers. 

4. Er wordt twee keer per jaar een evaluatiemoment gehouden met de zorgvragers en 

eerste contactpersonen. 

Reflectie 

✓ In de praktijk blijkt het samen met de zorgvragers rapporteren niet haalbaar te zijn, 

aangezien het tijdrovend gevonden wordt en het lastig is om hier een passend 

moment voor te vinden. Ook ervaren zorgvragers het als een belasting om meerdere 

malen per dag samen met een medewerker te rapporteren. 

✓ Wanneer een zorgvrager de regie niet meer kan voeren over zijn leven, worden de 

direct betrokkenen gevraagd om hier invulling aan te geven. 

✓ Er zou meer aandacht besteed moeten worden aan de zorg in de laatste levensfase. 

✓ Er zou meer aandacht besteed moeten worden aan het afwegen van 

veiligheidsrisico’s tegen de kwaliteit van leven. 

✓ Aan de andere actiepunten worden voldaan. 

Resultaat 

 De zorgvrager heeft vastgestelde afspraken over, en inspraak bij, de doelen ten 

 aanzien van de zorg, behandeling en ondersteuning. 

In het tevredenheidsonderzoek wordt navraag gedaan of de zorgvrager ervaart de regie te 

hebben over het leven en het welbevinden. In het tevredenheidsonderzoek van 2019 kwam 

terug dat de meeste zorgvragers dit wel ervaren hebben. 

Zorgdoelen 

Doel De medewerker maakt in het ECD (Nedap/Ons) in overleg met de zorgvrager en 

 diens eerste contactpersoon afspraken ten aanzien van de zorg, behandeling en 

 ondersteuning. 

Actie 

1. Er wordt binnen 24 uur na opname een voorlopig zorgleefplan gemaakt. 

2. Binnen zes weken is er een definitief zorgleefplan beschikbaar. 

3. Het zorgleefplan wordt bij elke verandering in de zorgvraag aangepast en elk jaar 

geëvalueerd. 

Reflectie 

✓ Elke zorgvrager heeft twee vaste EVV-ers, waarmee regelmatig het zorgleefplan 

wordt besproken en geëvalueerd. Dit gebeurt minimaal twee keer per jaar. 

Resultaat 

 De zorgvrager heeft vastgestelde afspraken over, en inspraak bij, de doelen ten 

 aanzien van de zorg, behandeling en ondersteuning. 

Wanneer een zorgvrager zelf niet meer in staat is de regie hierover te voeren, wordt dit 

overgenomen door direct betrokkenen. 
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4. Wonen en welzijn 

Wonen en welzijn zijn binnen Zorghuis Samen onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Met en 

voor de zorgvrager wordt een huiselijk, sfeervolle en veilige omgeving gecreëerd, waarbij de 

taken, werkzaamheden en activiteiten afgestemd worden op de wensen en behoeften van de 

individuele zorgvrager. De zorgvrager wordt hier al naar gelang zijn of haar mogelijkheden bij 

betrokken. Ook het gebruik van kleuren en materialen in en om Zorghuis Samen is 

afgestemd op de wensen en behoeften van de doelgroep, waardoor de zorgvragers zich 

prettig mogen voelen. Wat betreft de inrichting van het Zorghuis wordt er voornamelijk 

gebruik gemaakt van meubels en woonaccessoires van de zorgvragers zelf, waardoor er een 

vertrouwde omgeving ontstaat waarin veel herkenning is. 

Doordat de dagbesteding al meerdere jaren bestaat is er veel ervaring opgedaan met het 

bieden van zinvolle dagbesteding. Deze ervaring helpt om gericht te zijn op het lichamelijk, 

mentaal en sociaal welbevinden. Deze drie zijn aan elkaar verbonden en beïnvloeden de 

kwaliteit van leven. 

In dit verslag blikken we terug op de kwaliteitsverbetering ten aanzien van wonen en welzijn, 

waarbij de volgende vijf thema’s leidend zijn: 

- Zingeving 

- Zinvolle dagbeleving 

- Schoon en verzorgd lichaam en verzorgde kleding 

- Familieparticipatie en inzet van vrijwilligers 

- Wooncomfort 

Zingeving 

✓ Er is voor elke individuele zorgvrager aandacht voor de zingeving door de zorgvrager 

te vragen of hij kwaliteit van leven ervaart. Samen met de zorgvrager gaan we op 

zoek naar de mogelijkheden, zodat de nadruk niet komt te liggen op de beperkingen 

die de problematieken bij het ouder worden met zich meebrengen. 

✓ Er is aandacht voor de vraag ‘Wat maakt uw leven zinvol?’. 

Zinvolle dagbeleving 

✓ De zorgvrager kan elke dag deelnemen aan diverse activiteiten, individueel of in 

groepsverband. 

✓ Zorgvragers worden gestimuleerd om te bewegen en hebben de mogelijkheid om 

naar buiten te gaan. 

✓ Bij de uitvoering van activiteiten krijgt de zorgvrager de begeleiding die nodig is. 

✓ Er wordt rekening gehouden met de individuele wensen en behoeften ten aanzien 

van de ondersteuning en begeleiding. 

Schoon en verzorgd lichaam en verzorgde kleding 

✓ Iedere zorgvrager ontvangt dagelijks zorg en ondersteuning op maat. Hierbij wordt 

rekening gehouden met de zelfredzaamheid en wordt de zorgvrager gestimuleerd 

datgene wat hij zelf kan, ook zelf te doen. 

✓ De zorgvrager kiest, waar mogelijk, zelf de kleding uit. 

✓ Dit alles wordt ook verwerkt in het zorgleefplan en besproken met direct betrokkenen. 
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✓ Er moet blijvend aandacht zijn voor het in stand houden en bevorderen van de 

zelfredzaamheid door dit bespreekbaar te houden binnen het team en elkaar hier op 

aan te kunnen spreken. 

Familieparticipatie en inzet van vrijwilligers 

✓ Familie is en wordt erg betrokken bij Zorghuis Samen, dit komt naar voren in het 

tevredenheidsonderzoek. 

✓ Ten aanzien van het welzijn van de zorgvragers hebben betrokkenen de ruimte om te 

participeren. Dit zou ten aanzien van de zorg meer onder de aandacht gebracht 

kunnen worden door de medewerkers. 

✓ Er is een functieomschrijving en een samenwerkingsovereenkomst opgesteld voor  

het inzetten van vrijwilligers. 

Wooncomfort 

✓ Binnen Zorghuis Samen hebben alle zorgvragers een eigen privéruimte welke ze zelf 

in kunnen richten. 

✓ Er zijn meerdere gezamenlijke ruimtes waar gebruik van gemaakt kan worden. 

✓ Rondom Zorghuis Samen kan iedereen gebruik maken van de omliggende tuin, 

welke voorzien is van een moestuin, diverse terrassen, wandelgelegenheden en 

dieren. 

✓ Zowel binnen als buiten Zorghuis Samen is er veel aandacht voor veiligheid en 

hygiëne. 

✓ In overleg met de zorgvragers wordt er een weekmenu vastgesteld en worden er 

boodschappenlijstjes gemaakt. 

✓ Binnen Zorghuis Samen zijn we zeer gastvrij. Bezoekers geven ook aan het gevoel te 

hebben om altijd welkom te zijn. 
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5. Veiligheid 

Binnen Zorghuis Samen streven wij naar optimale, algemene, situationele en 

zorginhoudelijke veiligheid. Hierbij wordt rekening gehouden met het ervaren van 

persoonlijke vrijheid, kwaliteit van leven en het creëren van een zo veilig mogelijke situatie.  

Hieronder worden de vier thema’s rondom de basisveiligheid verder uitgewerkt zoals 

beschreven staat in het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. 

5.1 Medicatieveiligheid 

Er is een medewerker aangesteld met als aandachtspunt medicatieveiligheid. Deze 

medewerker heeft alle medicatie per zorgvrager uitgewerkt. De bijsluiters van de medicatie is 

toegevoegd in het zorgdossier van de betreffende zorgvrager. Een samenvatting van de 

werking en bijwerkingen is achter de aftekenlijsten in de medicatiemap toegevoegd. Op deze 

manier kunnen alle medewerkers die medicatie aanbieden, in één oogopslag zien wat ze 

geven, wat de werking is van de medicatie en wat eventuele bijwerkingen zijn. 

De zorgvragers die naar de dagbeleving komen, nemen hun medicatie mee van huis en 

geven dat bij binnenkomst af, waarna het in een medicijnkast wordt bewaard. Er is een 

aftekenlijst met daarop de naam, geboortedatum, BSN en foto van de zorgvrager. Daar 

wordt de medicatie op afgetekend wanneer deze wordt aangereikt. Zorgvragers die zelf hun 

medicatie regelen wordt gevraagd de medicijnen ook in een af te sluiten kast te leggen om te 

voorkomen dat anderen daar aan kunnen komen. Risicovolle medicatie wordt dubbel 

gecheckt en afgetekend. 

De zorgvragers die in Zorghuis Samen wonen hebben allemaal een eigen bak waar 

medicijnen in worden bewaard, deze bakken staan samen met de aftekenlijsten in een 

afgesloten kast. Medicatie wordt aangeleverd door de eigen huisarts/apotheek van de 

individuele zorgvrager in een baxterrol in combinatie met een aftekenlijst. Risicovolle 

medicatie wordt dubbel gecheckt en afgetekend. 

Incidenten met betrekking tot medicatie worden gemeld middels een MIC-formulier. De MIC-

formulieren worden toegevoegd aan het zorgdossier van de betreffende zorgvrager. 

Daarnaast wordt de melding doorgegeven aan de medewerker die de MIC-meldingen 

verwerkt en hier verslag van doet tijdens het maandelijkse werkoverleg. In 2019 zijn er drie 

MIC-formulieren ingevuld ten aanzien van medicatiefouten. Deze zijn allen besproken met de 

betreffende zorgmedewerker. De zorgvrager en/of diens familie is op de hoogte gebracht van 

de fout. Waar nodig, is de huisarts ingelicht. 

Reflectie 

✓ Voor het analyseren en de verslaglegging ten aanzien van de MIC-meldingen zal er 

een formulier ontwikkeld worden, waardoor het duidelijk is wat er ten aanzien van de 

verslaglegging verwacht wordt van de betreffende medewerker. Op dit formulier zal 

ook aandacht besteedt worden aan het leren van de fouten die gemaakt zijn, 

waardoor er verbeteracties ingezet kunnen worden. 

✓ Er zal samen met de betrokken huisartsen en diens apothekers overleg plaats vinden 

over het organiseren van een medicatiereview. Naar aanleiding van dit overleg zal er 

minimaal één keer per jaar een medicatiereview plaatsvinden. 

✓ Zorghuis Samen beperkt het gebruik van psychofarmaca. Er wordt te allen tijde eerst 

gekeken naar de oorzaak van het onbegrepen gedrag, dit wordt besproken in het 

team, indien mogelijk met de zorgvrager en diens betrokkene. 



 

Zorghuis Samen – Kwaliteitsverslag 2019   Pagina 10 

Maandelijks vindt er een overleg plaats met de POH van de huisarts en wordt 

probleemgedrag besproken. Wanneer er geen oplossing gevonden wordt, wordt de 

specialist ouderengeneeskunde ingeschakeld waarmee de casus wordt besproken. 

Alleen in overleg met de specialist ouderengeneeskunde wordt er psychofarmaca 

ingezet. 

✓ Alle medewerkers van niveau 3, 4 en 5 hebben een scholing gevolgd met betrekking 

tot het geven van medicatie. 

5.2 Decubituspreventie 

Binnen Zorghuis Samen zijn er een aantal zorgvragers met een risico om decubitus te 

ontwikkelen. Hier zijn preventieve maatregelen voor genomen, namelijk: 

- Antidecubitusmatras 

- Hielbeschermers 

- Wisselligging toepassen 

- Huidcontrole 

In 2019 zijn er bij een aantal zorgvragers smetvlekken geconstateerd, welke direct volgens 

protocol behandeld werden. Er was dit jaar geen sprake van decubitus. 

Reflectie 

✓ Er vindt dagelijks monitoring plaats van de huid tijdens de ADL. Bij zorgvragers die 

incontinent zijn, wordt hier extra aandacht aan besteed. 

✓ Verandering van de huid wordt besproken met de EVV-er van de betreffende 

zorgvrager. Deze stelt het zorgplan bij. 

✓ Bij aanhoudende klachten van smetplekken werd de huisarts om advies gevraagd. 

✓ Er zal een decubituscommissie gevormd worden, bestaande uit een 

decubituspreventiemedewerker en een verpleegkundige, waardoor de kwaliteit van 

zorg rondom decubitus verbeterd zal worden. 

✓ Er wordt een beleid ten aanzien van decubitus opgesteld. 

✓ Er zal bij iedere zorgvrager een risico-inventarisatie worden uitgevoerd, bij voorkeur 

bij opname. Voor de mensen die bij Zorghuis Samen wonen, zal dit een 0-meting zijn. 

✓ Wanneer er sprake is van decubitus, zal er een Decubitus Registratie Formulier 

worden ingevuld. 

✓ Iedere zorgmedewerker van het wonen zal een scholing ten aanzien van decubitus 

volgen. 

5.3 Gemotiveerd gebruik van vrijheid beperkende maatregelen 

Zorghuis Samen is geen BOPZ-instelling en er worden geen zorgvragers onvrijwillig 

opgenomen. Binnen Zorghuis Samen bieden we persoonsgerichte zorg, hierbij staan de 

wensen en behoeften van de individuele zorgvragers centraal. Dit wordt besproken bij de 

intake en verwerkt in het zorgplan, samen met de zorgvrager en diens vertegenwoordiger. 

De zorgvrager is zo lang het kan, vrij in zijn of haar gaan en staan. Wanneer hierdoor 

problemen ontstaan, wordt er samen met de zorgvrager en diens betrokkenen gezocht naar 

een passende oplossing. Hierbij wordt rekening gehouden met het ervaren van kwaliteit van 

leven en het kunnen blijven garanderen van de veiligheid door de zorgverlener. Daar waar 

zorg moet, wordt per dag en per moment gekeken op welke manier deze zorg geboden kan 

worden, passend bij de zorgvrager. Binnen Zorghuis Samen werken we oplossingsgericht en 

laten we de regie zo lang mogelijk bij de zorgvrager. 
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Er is in 2019 een alarmeringssysteem in gebruik genomen. Samen met de zorgvrager en 

hun betrokkenen, hebben we besproken of de zorgvrager behoefte zou hebben aan een 

alarmeringssysteem. Daarbij werd de keuze bij de zorgvrager en diens betrokkenen gelegd 

en kon men indien gewenst, gebruik maken van een alarmeringsknop of een –sensor. Zes 

zorgvragers hebben aangegeven een alarmeringsknop te willen gebruiken, om de 

zorgverlener te kunnen alarmeren wanneer er hulp nodig is. Vier zorgvragers hebben een 

sensor op hun kamer, zodat de zorgverlener gealarmeerd wordt wanneer de zorgvrager uit 

bed komt of de kamer verlaat, dit om de veiligheid te waarborgen en de zorgvrager hulp te 

bieden. Het alarmeringssysteem wordt niet ingezet als vrijheidsbeperking, maar om de 

veiligheid zoveel mogelijk te waarborgen en hulp op afroep te kunnen bieden. Dit alles is 

besproken met de zorgvrager en diens betrokkenen en vastgelegd in het zorgdossier. 

Reflectie 

✓ Er wordt weinig gebruik gemaakt van de persoonlijke alarmering. Zorgvragers vinden 

het een fijn idee te kunnen alarmeren wanneer dat nodig is.  

✓ Door het gebruik van de sensors is, met name in de nachtelijke uren, voorkomen dat 

mensen gingen dwalen en daardoor valgevaarlijk werden. 

✓ Vanaf 1 januari 2020 gaat de Wet Zorg en Dwang in werking. Dat overgangsjaar zal 

ook gebruikt worden om binnen Zorghuis Samen te voldoen aan de wet- en 

regelgeving ten aanzien van de Wet Zorg en Dwang. 

5.4 Preventie van acute ziekenhuisopnamen 

In 2019 is er één zorgvrager na een val behandeld op de spoedeisende hulp en één 

zorgvrager is opgenomen in het ziekenhuis met een heup fractuur na val. 

Om ziekenhuisopnamen te voorkomen is er 24 uur per dag, 7 dagen per week, voldoende 

personeel aanwezig om toezicht te houden. Bij toenemend valgevaar wordt dit besproken 

binnen het team, indien mogelijk met zorgvrager, betrokkenen en zo nodig de huisarts, om 

eventueel te nemen maatregelen te bespreken. Hierbij valt te denken aan het gebruik van 

een rollator, handstok of het inzetten van fysiotherapie. Afspraken worden verwerkt in het 

zorgplan van de desbetreffende zorgvrager. 

Reflectie 

✓ Na een incident wordt er een MIC-formulier ingevuld. Deze worden maandelijks 

besproken tijdens het werkoverleg, daarbij wordt oorzaak en gevolg van het incident 

besproken met het team. Ook wordt er nagedacht over hoe we een soortgelijk 

incident in de toekomst kunnen voorkomen. 

✓ In 2019 is als preventieve maatregel het alarmeringssysteem in gebruik genomen. 

✓ Blijvend in gesprek zijn met zorgvragers en diens betrokkenen over de wensen en 

behoeften ten aanzien van de medische zorg, het ervaren van kwaliteit van leven en 

zorg rondom het levenseinde.  

✓ Tijdens de intake wordt gevraagd naar de wensen ten aanzien van de zorg rondom 

het levenseinde. Wensen omtrent behandelingen en ziekenhuisopnamen worden niet 

specifiek benoemd. In 2020 zal het intakeformulier worden herzien en zullen deze 

punten worden toegevoegd. Ook zal dit onderwerp tijdens de evaluaties aan de orde 

gebracht worden. 

✓ Afspraken ten aanzien van wel/niet reanimeren worden vastgelegd in het zorgdossier 

en worden elk half jaar geëvalueerd met zorgvragers en diens betrokkenen. 
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✓ Elke maand is er een overleg met de huisarts ten aanzien van het lichamelijk en 

mentaal welbevinden. 

✓ Er vindt continue reflectie plaats binnen het team. Het zou wenselijk zijn om 

regelmatig een reflectiegesprek te voeren waarin op een onvoorziene situatie wordt 

teruggekeken, waarna we in gesprek gaan met elkaar om tot nieuwe inzichten te 

komen.  
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6. Leren en werken aan kwaliteit 

Bij het leren en werken aan kwaliteit gaat het over de manier waarop Zorghuis Samen en de 

medewerkers op een lerende wijze zorg dragen voor kwaliteit van zorg en welzijn. De 

verantwoordelijkheid om de kwaliteit van zorg op hoog niveau te hebben en houden, ligt bij 

de organisatie en de medewerkers. Er wordt binnen Zorghuis Samen continu aandacht 

besteed aan het verbeteren van kwaliteit door te leren van situaties, het samenwerken met 

de zorgvrager en diens betrokkenen, het volgen van scholingen, inzet van kwaliteiten van de 

medewerkers en door gebruik te maken van meerdere kennisbronnen, als literatuur, 

richtlijnen en protocollen. 

Jaarlijks wordt er door alle medewerkers een BHV cursus gevolgd. De risicovolle en 

voorbehouden handelingen worden via e-learning behandeld. Daarnaast worden er 

bijeenkomsten bijgewoond waar onderwerpen aan de orde komen als dementie en worden 

er klinische lessen en workshops georganiseerd met en voor de medewerkers. 

Er wordt elk half jaar een jaargesprek gehouden tussen medewerker en leidinggevende waar 

ook het onderwerp scholing aan de orde komt. 

In 2019 is er gestart met het maken van een scholingsprogramma voor het jaar 2020. Elke 

maand zal gekoppeld worden aan een thema. De medewerker krijgt een link van een te 

volgen scholing toegestuurd, passend bij het thema en het niveau van de desbetreffende 

medewerker. 

6.1 Kwaliteitsmanagementsysteem 

In 2019 heeft de leidinggevende scholingen gevolgd, zich verdiept in verschillende 

kwaliteitsmanagementsystemen en onderzocht welke het beste zou passen bij Zorghuis 

Samen. 

Er is een aanvraag gedaan voor een participerende audit van PREZO Care. Naar 

verwachting zal in het najaar 2020 de audit plaatsvinden. 

6.2 Jaarlijks geactualiseerd kwaliteitsplan 

Door wisseling van kwaliteitsmedewerker bestond het jaar 2019 met name uit het inwerken 

van de huidige kwaliteitsmedewerker zodat zij zich kon verdiepen in de werkzaamheden 

passend bij haar nieuwe functie. 

Binnen Zorghuis Samen wordt het kwaliteitsplan opgesteld aan de hand van het 

kwaliteitsverslag. Het kwaliteitsplan is geldig voor de periode van 01-07-2019 tot 01-07-2020. 

Het kwaliteitsverslag en –plan 2019 is voorgelegd aan een externe niveau-5 collega-

verpleegkundige. In 2020 zal er om feedback gevraagd worden binnen het lerend netwerk 

Reflectie 

✓ Het ‘beleid familieraad’ en de samenwerkingsovereenkomsten zijn opgesteld. 

✓ In 2020 zal de familieraad samengesteld worden. Dan zal naar verwachting rond de 

zomerperiode de eerste vergadering plaatsvinden. 

✓ De huisartsen zullen, als hoofdbehandelaars van de zorgvragers die wonen binnen 

Zorghuis Samen, het kwaliteitsverslag en –plan toegestuurd krijgen en worden 

gevraagd om het geven van feedback. 



 

Zorghuis Samen – Kwaliteitsverslag 2019   Pagina 14 

✓ Voor het verslagjaar 2019 zal het kwaliteitsverslag en –plan opgesteld en nadien 

besproken worden met zorgvragers en hun betrokkenen, betrokken disciplines en het 

team van Zorghuis Samen. 

✓ Het kwaliteitsplan van verslagjaar 2020 zal opgesteld worden in samenwerking met 

zorgvragers en hun betrokkenen, betrokken disciplines en het team van Zorghuis 

Samen. 

6.3 Jaarlijks kwaliteitsverslag 

Jaarlijks brengt Zorghuis Samen een kwaliteitsverslag uit. Ten aanzien van de kwaliteit van 

zorg en ondersteuning leggen wij direct verantwoording af aan onze zorgvragers en/of hun 

betrokkenen. Als informatiebron voor de evaluatie van zorg hebben we binnen Zorghuis 

Samen gebruik gemaakt van het tevredenheidsonderzoek wat gehouden is onder 

zorgvragers en het inspraakmoment welke elk kwartaal wordt gehouden. 

De medewerkers worden twee keer per jaar tijdens het jaargesprek gevraagd naar hun 

ervaringen ten aanzien van de leer- en werkomgeving binnen Zorghuis Samen. 

Het concept kwaliteitsverslag wordt voor vaststelling besproken met zorgvragers en hun 

betrokkenen, betrokken disciplines en het team. Daarnaast is het concept kwaliteitsverslag 

ingezien door een externe niveau-5 collega-verpleegkundige. Tijdens de eerstvolgende 

bijeenkomst van het lerend netwerk zal het kwaliteitsverslag en –plan als onderwerp 

aangedragen worden. Daarnaast zal het kwaliteitsverslag op de website ter beschikking 

gesteld worden aan alle andere geïnteresseerden. 

Reflectie 

✓ In 2020 zal de vragenlijst tevredenheidsonderzoek en de inspraakmomenten worden 

aangepast, waarbij specifiek aandacht zal zijn voor de punten die aan de orde 

moeten komen in het kwaliteitsverslag. 

6.4 Continu werken in de praktijk aan verbeteren door zorgverleners 

Het samen leren wordt met medewerkers en leidinggevende besproken tijdens het 

maandelijks plaatsvindend werkoverleg. Tijdens het werkoverleg wordt er gesproken over 

het beleid en de kwaliteit van zorg. Punten ter verbetering worden direct meegenomen in het 

te voeren beleid. 

Elk kwartaal vindt er een inspraakmoment met zorgvragers plaats. Hier kunnen zorgvragers 

aangeven op welk gebied er een verbetering plaats zou moeten vinden. Zorghuis Samen is 

een kleinschalig zorginitiatief met een vast team bij zowel wonen als bij de dagbeleving. 

Daardoor is er een goed en direct contact met de zorgvragers en betrokkenen, is het 

bespreken van verbeterpunten dagelijks mogelijk en wordt dit ook laagdrempelig gehouden. 

Binnen Zorghuis Samen is het doel een herkenbare, geborgen en huiselijke omgeving te 

creëren voor onze zorgvragers. Daarvoor is het belangrijk dat de medewerkers affectie 

hebben met de doelgroep en flexibel mee kunnen bewegen op de beleving van de 

zorgvragers. 

Het team bestaat uit medewerkers uit verschillende leeftijdscategorieën, waardoor we 

gebruik kunnen maken van de kennis en expertise van de oudere medewerkers en de 

kennis, inzichten en enthousiasme van de jongere medewerkers. Doordat er een evenredige 

verdeling van leeftijdscategorieën binnen Zorghuis Samen is, kunnen we een optimale 
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inzetbaarheid garanderen van kennis en kwaliteiten en kunnen we van elkaar leren. Door de 

sfeer binnen het team is het bijna vanzelfsprekend om elkaar te voorzien van opbouwende 

en positieve feedback. We zijn ons er van bewust dat we elkaar nodig hebben om de 

kwaliteit van zorg hoog te houden en waar mogelijk te blijven verbeteren en kritisch te blijven 

op onszelf. 

In 2019 hebben de medewerkers de volgende scholingen gevolgd: 

- BHV     alle medewerkers 

- Medicatie    niveau 3, 4 en 5  

- Alzheimer Café   alle medewerkers 

- Congres Anders kijken   leidinggevende en verzorgende IG 

naar ‘probleemgedrag 

- Scholing Palliatief in balans  leidinggevende en verzorgende IG 

- Psychomotorisch therapeut  alle medewerkers 

- PREZO-training   leidinggevende 

- Scholing diëtiste   alle medewerkers 

Reflectie 

✓ In 2020 zullen we van start gaan met een scholingsprogramma waarbij er 

maandelijks een thema centraal staat. Hier worden scholingen aan gekoppeld, 

passend bij het niveau van de medewerker. 

✓ In 2020 willen we starten met interne intervisie-leergroepen waar aan de hand van 

een onderwerp casussen uit de praktijk besproken kunnen worden en ervaring en 

kennis zal worden gedeeld. 

6.5 Deel uitmaken van een lerend netwerk 

In 2019 maakten we geen deel uit van een lerend netwerk. Dit zal in 2020 van start gaan, 

dan komen we samen bijeen om overkoepelende zaken met elkaar te bespreken en te 

delen. Wel zijn er overlegmomenten geweest met een collega-zorginstelling. 
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7. Leiderschap, governance en management 

Zorghuis Samen is een kleinschalig zorginitiatief dat geleid wordt door een echtpaar, die een 

onderlinge verdeling hebben van de verantwoordelijkheden. Zij zijn intensief betrokken op de 

werkvloer en vormen onderdeel van het team waardoor zij direct persoonlijk contact met de 

zorgvragers, familie en medewerkers hebben.  

Er is geen Verpleegkundig Adviesraad (VAR) en een Professionele Adviesraad (PAR), 

aangezien dit niet passend is bij de kleinschaligheid. Ook wordt de zorg ingekocht middels 

een Persoonsgebonden Budget (PGB), wat er voor zorgt dat de budgethouder direct invloed 

heeft op de gewenste zorg en begeleiding. 

7.1 Visie op zorg 

Zorgvisie 

Wij bieden onze zorgvragers vanuit een christelijke levensvisie, belevingsgerichte zorg in 

een veilige, herkenbare en huiselijke omgeving, waarbij we zoveel mogelijk aansluiten bij de 

wensen en behoeften van de zorgvragers en hun betrokkenen. 

Doelstelling 

Wij bieden onze zorgvragers verantwoorde zorg, waarbij iedereen, ongeacht de levensfase, 

mogelijkheden en beperkingen, een waardevol bestaan mag ervaren. Wij vinden het 

belangrijk dat zorgvragers, zo lang het kan, hun eigen keuzes maken en deel uit kunnen 

blijven maken van hun eigen vertrouwde omgeving en netwerk.  

7.2 Sturen op kernwaarden 

In de naam Zorghuis Samen komen onze kernwaarden terug: 

S:  Structuur: ieder mens heeft behoefte aan structuur, het geeft de zorgvrager een veilig 

 en vertrouwt gevoel en zorgt voor houvast. Wel is het daarbij belangrijk te kijken naar 

 de behoeften van de individuele zorgvrager. 

A: Aandacht: het hebben van aandacht voor de individuele zorgvragers en hun 

 betrokkenen is van groot belang als het gaat om het aansluiten bij de wensen en 

 behoeften. Daardoor hopen we bij te kunnen dragen aan een zinvol bestaan, waarin 

 zorgvragers het gevoel hebben waardevol te zijn. 

M: Maatwerk: ieder mens is uniek en ervaart de kwaliteit van leven op een eigen manier, 

 afhankelijk van de mogelijkheden en beperkingen. Er zal met en voor elke individuele 

 zorgvrager, samen met de betrokkenen, gekeken worden wat nodig is om de kwaliteit 

 van leven te waarborgen. 

E: Eigen regie: voor veel zorgvragers is het behoud van zelfstandigheid belangrijk. Door 

 te blijven vragen wat mensen zelf kunnen, waar hun kracht ligt en welke 

 ondersteuning we kunnen bieden, zal de zorgvrager zo lang het kan zoveel mogelijk 

 de eigen regie in handen houden. 

N: Normen en waarden: voor de vormgeving van de zorg en in de omgang met elkaar 

 spelen normen en waarden een grote rol. Het hebben van respect voor elk individu, 

 ongeacht zijn of haar achtergrond en levensstijl, past bij onze christelijke identiteit. 
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7.3 Leiderschap en goed bestuur 

Het echtpaar dat leiding geeft aan Zorghuis Samen stelt zich ondersteunend, faciliterend en 

transparant op naar alle zorgvragers, naasten, medewerkers, betrokken disciplines en 

vrijwilligers. 

Zorghuis Samen vervult een belangrijke rol omtrent de zorg voor kwetsbare ouderen in het 

dorp. Het dorp, met name de buurt, toont zich betrokken bij Zorghuis Samen. Verbinding 

wordt gemaakt door maandelijks en themagerichte contactmomenten te organiseren. 

Er is oog voor het ervaren van kwaliteit van leven door de individuele zorgvrager, hier vinden 

ook regelmatig gesprekken over plaats met de zorgvragers, medewerkers en betrokken 

disciplines. 

7.4 Rol en positie interne organen en toezichthouder(s) 

Conform de Wet Kwaliteit klachten en geschillen in de zorg (WKKGZ) hebben we een 

klachtenfunctionaris en een klachtenreglement met een onafhankelijke klachtencommissie. 

7.5 Inzicht hebben en geven 

Elk half jaar wordt er een jaargesprek gehouden met alle medewerkers en wordt er gevraagd 

naar de kwaliteiten en interesses van de betreffende medewerker. Met deze informatie krijgt 

elke medewerker zijn eigen verantwoordelijkheid binnen het zorgproces. 

7.6 Verankeren van medische, verpleegkundige en psychosociale expertise 

 Er vindt maandelijks een overleg plaats met de huisarts en/of praktijkondersteuner als 

hoofdbehandelaar. Tijdens dit gesprek worden de zorgvragers die als patiënt bij deze 

huisarts geregistreerd staan besproken en wordt het primaire proces onder de loep 

genomen. Op de momenten dat de eigen huisarts niet in te schakelen is, kan er 24/7 een 

beroep gedaan worden op de huisartsenpost. Via de huisarts kan indien nodig een specialist 

ouderengeneeskunde ingeschakeld worden. 
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8. Personeelssamenstelling 

Binnen Zorghuis Samen is er voldoende en bekwaam personeel. Er wordt geen onderscheid 

binnen de verschillende disciplines ervaren door de medewerkers. Naast de hoofdtaken per 

discipline, bieden de medewerkers ook ondersteuning aan familie, doen boodschappen, 

bereiden de maaltijd voor en worden betrokken bij het organiseren en aanbieden van 

activiteiten. Hiervoor kan het hele team ingezet worden, ongeacht het niveau of opleiding. 

8.1 Aandacht, aanwezigheid en toezicht 

Tijdens de zorg en ondersteuning bij intensieve zorgmomenten zijn er dagelijks, zowel 

overdag als in de avond, twee zorgverleners aanwezig. Tijdens de dag en avond is er 

permanent iemand in de gemeenschappelijke ruimte aanwezig om de zorgvragers aandacht 

te geven en toezicht te houden. 

Aangezien Zorghuis Samen een kleinschalige zorginstelling is, kennen de medewerkers de 

zorgvragers kennen en andersom. 

Naast de vaste medewerkers zijn er dagelijks stagiaires aanwezig. Ook kan er een beroep 

gedaan worden op vrijwilligers, hierdoor wordt er veel aandacht besteed aan een zinvolle 

dag invulling. 

8.2 Specifieke kennis, vaardigheden 

Er is 24 uur per dag minimaal een verzorgende IG aanwezig die samen met een Helpende 

Zorg en Welzijn de zorgtaken op zich neemt. Daarnaast is er 24 uur per dag, 7 dagen in de 

week, een BIG geregistreerde verpleegkundige op afroep beschikbaar. Zij kan binnen 10 

minuten ter plaatse zijn. 

Van maandag tot en met vrijdag tussen 8:00 en 17:00 uur is de eigen huisarts van de 

zorgvrager bereikbaar en oproepbaar. Buiten deze tijden om kan er een beroep gedaan 

worden op de huisartsenpost. 

Binnen Zorghuis Samen is het team bereid om in geval van een calamiteit of toenemende 

complexiteit, flexibel inzetbaar te zijn. 

Er kan te allen tijde een beroep gedaan worden op een psychomotorische therapeut of een 

specialist ouderengeneeskunde van een collega-zorginstelling. 

8.3 Reflectie, leren en ontwikkelen 

In 2020 zal er gestart worden met het houden van een multidisciplinair overleg. Bij dit overleg 

worden de betreffende zorgvrager en zijn naasten, de EVV-ers, verpleegkundige, de huisarts 

en eventueel overige betrokken disciplines, zoals een fysiotherapeut, betrokken. 

Elk half jaar worden er met alle medewerkers jaargesprekken gevoerd, waarin competentie 

en loopbaanontwikkeling aan de orde komt. 

8.4 Zorgverleners en vrijwilligers 

Functie Aantal FTE 

Verpleegkundige 1 1.00 FTE 

Verzorgende IG 6 4.33 FTE 

Helpende Zorg en Welzijn 4 2.06 FTE 

Ondersteunende diensten 5 1.50 FTE 

Kwaliteitsmedewerker 1 0.67 FTE 
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Medewerker 
Maatschappelijke Zorg 

3 1.56 FTE 

Bij zowel de dagbeleving als wonen worden er stagiaires ingezet. 

8.5 Verdeling zorgverleners over functies en niveaus 

De leidinggevende vervuld als verpleegkundige een belangrijke rol in het kwaliteitsdenken en 

stelt het kwaliteitsbeleid op samen met de Sociaal Pedagogische Hulpverlener, welke naast 

werkzaam te zijn op de dagbeleving, ook is aangesteld als kwaliteitsmedewerker. De 

leidinggevende heeft daarnaast een adviserende rol en coacht de teams en de individuele 

medewerkers op het gebied van kennis, vaardigheden en gedrag. Een goede samenwerking 

tussen de verschillende functies en met betrokken disciplines leidt tot betere kwaliteit van 

zorg. Van medewerkers wordt verwacht dat zij gemotiveerd, professioneel, flexibel, 

betrokken, gastvrij en oplossingsgericht zijn. Daarnaast is het belangrijk dat ze de 

organisatie kennen en voldoende kennis en vaardigheden hebben, onderhouden, toepassen 

en met elkaar delen om de kwaliteit van hun werk te kunnen waarborgen. 

8.6 Inzicht in verhouding leerling/gediplomeerden 

Er is dagelijks naast de verzorgende IG, een helpende Zorg en Welzijn aanwezig bij de 

afdeling wonen. Dit in zowel de dag- en avonddienst. In de nachtdienst is er een 

verzorgende IG met een achterwacht aanwezig. In de dag- en avonddienst, afhankelijk van 

niveau en leerjaar, worden stagiaires ingezet. Deze zijn te allen tijde over gepland. 

Bij de dagbeleving zijn dagelijks twee Medewerkers Maatschappelijke Zorg werkzaam, 

daarnaast zijn er twee stagiaires per dag aanwezig. 

Voor beide groepen is er een verpleegkundige als achterwacht. 

8.7 In-, door- en uitstroomcijfers 

Functie In dienst Uit dienst 

Verpleegkundige 1  

Verzorgende IG 6 1 

Helpende Zorg en Welzijn 4  

Ondersteunende diensten 5  

Sociaal Pedagogische 
Hulpverlener 

1  

Medewerker 
Maatschappelijke Zorg 

3  

Stagiaires dagbeleving 
schooljaar 2019/2020  

4  

Stagiaires wonen   
schooljaar 2019/2020 

6  

8.8 Ratio personele kosten versus opbrengsten 

Personeel gerelateerde kosten worden verwerkt in het financieel jaarverslag welke zal 

worden gemaakt door de accountant. Naast het kwaliteitsverslag en kwaliteitsplan zal en ook 

een begrotingsplan worden geschreven. 
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9. Gebruik van hulpbronnen 

De ligging van Zorghuis Samen is landelijk, gelegen in het centrum van het dorp Onstwedde. 

In de directe nabijheid van Zorghuis Samen bevinden zich diverse winkels, als de 

supermarkt, slager, bakker, kledingwinkel, bibliotheek en dergelijke. Ook is op loopafstand 

het park, waar in de zomermaanden dieren verblijven. Zorghuis Samen speelt in op een 

jarenlang bestaande behoefte om als dorpsbewoner te kunnen blijven wonen in de 

vertrouwde omgeving wanneer het als oudere niet meer mogelijk is zelfstandig te kunnen 

blijven wonen. In Onstwedde is omzien naar elkaar en zorg dichtbij belangrijk. Door Zorghuis 

Samen is zorg voor ouderen dichtbij gerealiseerd voor de dorpsbewoners en de directe 

omgeving, waarbij de zorg toegankelijk gemaakt wordt door laagdrempelige contacten aan te 

gaan met de omgeving en transparant te zijn. Om de zorgvragers in contact te laten komen 

met kinderen zijn er contacten gelegd met de verschillende gastouders en scholen uit 

Onstwedde. Hiermee proberen we te voorzien in een bestaande behoefte.  

Alle zorgvragers hebben een eigen appartement met douche en toilet. Op de begaande 

grond is er een gezamenlijke ruimte en woonkamer met open keuken. De deuren zijn altijd 

open en zorgvragers kunnen vrij rondwandelen in de ruime tuin. Er zijn kippen, kanaries en 

een konijn die door de zorgvragers verzorgd kunnen worden. 

Voor het onderhoud in en om het gebouw en de buitenruimtes is de huismeester 

verantwoordelijk. 

Wat betreft de brandveiligheid, beveiliging persoonsgegevens en dataprivacy is er een 

contract met Telecom Services. Er zijn in totaal vier accespoints aanwezig en er is een 

gescheiden netwerk voor kantoor en gasten. Het wifi-netwerk is alleen toegankelijk met een 

inlogcode. Het netwerk is middels een router met ingebouwde firewall beveiligd tegen 

misbruik van buitenaf en wordt op afstand beheerd door Telecom Services. 

Er zijn vier vaste telefoonlijnen. Ook beschikken we over een smartphone waar de 

persoonsalarmering aan is gekoppeld. 

Voor het beheren van het zorgdossier maken we gebruik van Nedap, dit systeem is 

gebruiksvriendelijk. De zorgvrager heeft de regie over het zorgdossier. Er wordt 

gerapporteerd vanuit de ik-vorm. De zorgvrager kan aangeven welk familielid inzage kan 

hebben in het zorgdossier. Na het invullen van gebruikersnaam en wachtwoord kan door het 

invullen van een valideercode toegang worden verkregen tot het zorgdossier. 

Ten aanzien van gebruik van hulpmiddelen en domotica wordt per zorgvrager gekeken wat 

de betreffende zorgvrager nodig heeft om voor zowel de zorgvrager als de medewerker op 

een zo verantwoord mogelijke wijze zorg te bieden. Bij hulpmiddelen valt te denken aan 

hoog/laagbedden, douchestoelen en tilliften, deze worden via de Zorgverzekeringswet 

(ZVW) of Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) aangevraagd.  

Ten behoeve van de financiële administratie worden we ondersteund door een accountant 

van Accon AVM. Deze verzorgt de boekhouding en geeft ons advies ten aanzien van de 

financiële situatie. Alle medewerkers zijn werkzaam binnen Zorghuis Samen via Haan 

Personeelszaken, deze verzorgt de personele administratie. 

Alle zorgvragers hebben hun eigen huisarts. Er zijn twee huisartsen in het dorp Onstwedde, 

beide zijn nauw betrokken bij Zorghuis Samen. Er is sprake van een goede onderlinge 
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samenwerking met de huisartspraktijken. De lijnen met de huisartsen en 

praktijkondersteuners zijn kort waardoor er laagdrempelig contact en overleg plaats kan 

vinden. Bij complexe problematiek kan er een specialist ouderengeneeskunde van een 

nabijgelegen zorginstelling worden ingeschakeld, dit gebeurt na overleg met de zorgvrager, 

betrokkenen en huisarts. Voor de verstrekking van medicatie wordt er samengewerkt met de 

apotheek die verbonden is aan de huisartsenpraktijk. Er is een abonnement op Vilans KICK-

protocollen, zodat medewerkers deze te allen tijde kunnen raadplegen.  

Met logopediepraktijk Oetara en Fysiotherapiecentrum Noord is een 

samenwerkingsovereenkomst afgesloten voor behandeling van zowel individuele 

zorgvragers als het verzorgen van groepstherapie. Voor de persoonlijke verzorging is er een 

samenwerkingsovereenkomst met Yvon’s Voetsalon en Haarlijn Marlijn. 
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10. Gebruik van informatie 

Om het verbeteren van zorg, samen leren en de inzet van mensen en middelen te 

ondersteunen, hebben we gebruik gemaakt van zoveel mogelijk bronnen om informatie te 

verzamelen. Daarnaast willen we deze informatie ook kunnen gebruiken om zorgvragers en 

hun naasten op de hoogte te brengen en houden van de ontwikkeling.  

10.1 Verzamelen en delen informatie waaronder cliëntoordelen 

Er is in 2019 een tevredenheidsonderzoek afgenomen bij de zorgvragers en hun 

betrokkenen. Er hebben inspraakmomenten plaatsgevonden en er zijn jaargesprekken 

gevoerd met medewerkers waarin de ervaringen gemeten werden. 

In 2020 worden de tevredenheidsonderzoeken aangepast en afgenomen bij zorgvragers, 

betrokkenen, medewerkers en betrokken disciplines. De onderwerpen van het 

kwaliteitsverslag komen hierbij aan de orde. Tevens zal er gekeken worden of er een erkend 

instrument gebruikt kan worden bij de te houden tevredenheidsonderzoeken. 

Er wordt ook informatie verzameld tijdens de evaluatiemomenten, welke elk half jaar plaats 

vinden. Daarbij wordt de informatie vastgelegd en beheerd in het Elektronische Cliënten 

Dossier van Nedap. Hierbij wordt rekening gehouden met de wettelijk vastgestelde privacy- 

en veiligheidseisen. 

Uitwisselen van en reflecteren op de verzamelde informatie gebeurt regelmatig binnen het 

team en met de betrokken disciplines.  

Zorghuis Samen is te vinden op de website van Zorgkaart Nederland. Dit is onder de 

aandacht gebracht bij de betrokkenen van de zorgvragers. 

Hieronder volgt de uitwerking van het tevredenheidsonderzoek van 2019. 
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Figuur 1: Informatievoorziening 

 

Opmerking bij nee 

Door de opstartperiode had niet iedereen voldoende kennis en ervaring om de juiste 

informatie te verstrekken.  

Actie Zorghuis Samen 

Inmiddels zijn alle medewerkers voldoende op de hoogte om iedereen te kunnen voorzien 

van de juiste informatie. Bij vragen en onduidelijkheden kan laagdrempelig de 

leidinggevende ingeschakeld worden. 
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Figuur 2: Medewerkers 

 

Opmerking bij nee 

Niet alle medewerkers zijn op de hoogte van de benaderingswijze bij belevingsgerichte zorg. 

Actie Zorghuis Samen 

Alle medewerkers zullen een scholing volgen ten aanzien van de belevingsgerichte zorg. De 

stagiaires zullen tijdens de introductieperiode informatie ten aanzien van de 

belevingsgerichte zorg krijgen. 

Het scholingsprogramma zal aangepast worden op de voorkomende ziektebeelden en de 

scholingsbehoeften van de medewerkers. 

  

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Vindt u de medewerkers
voldoende deskundig?

Gaan de medewerkers
respectvol met u en de

zorgvrager om?

Ja

Nee

Geen mening



 

Zorghuis Samen – Kwaliteitsverslag 2019   Pagina 25 

Figuur 3: Begeleiding 

 

Opmerking bij nee 

Er wordt te weinig initiatief tot contact vanuit de medewerkers ervaren. 

Actie Zorghuis Samen 

Met alle EVV-ers is afgesproken dat er aan alle betrokkenen gevraagd wordt wat hun 

wensen en behoeften zijn ten aanzien van de contactmomenten en hier worden vervolgens 

afspraken over gemaakt. 
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Figuur 4: Activiteiten 

 

Opmerking bij nee 

Er is behoefte aan meer duidelijkheid welke activiteiten er worden georganiseerd en aan het 

meer aanbieden van creatieve activiteiten. 

Actie Zorghuis Samen 

Zowel bij de dagbeleving als bij het wonen is er een activiteitenplanbord opgehangen. Op de 

maandag- en donderdagmiddag worden er creatieve activiteiten georganiseerd. 
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Figuur 5: Algemeen 

 

Opmerking bij nee: 

Ten aanzien van de veiligheid hebben we de vraag gekregen over de inzet van persoonlijke 

alarmering en of in de avonduren het hek dicht kan en de buitendeur op slot kan. Ook staan 

rollators niet binnen handbereik van de zorgvragers wanneer zij in een gezamenlijke ruimte 

aan tafel zitten. 

Actie Zorghuis Samen 

Er is met alle zorgvragers en hun betrokkenen gesproken over de mogelijkheden ten aanzien 

van persoonlijke alarmering. De zorgvragers kregen de keuze hier gebruik van te maken en 

hebben een bij hun passende alarmering gekregen. 

Tijdens de informatieavond is er uitleg gegeven over het onderwerp vrijheidsbeperkende 

maatregelen en dat de zorgvragers de mogelijkheid moeten hebben om vrij te bewegen, 

zowel binnen als buiten Zorghuis Samen. Om die reden gaat het hek niet dicht en de 

buitendeur niet op slot. Wel is er een alarm op de achterdeur geplaatst, zodat het personeel 

in de avonduren gewaarschuwd wordt wanneer er iemand binnen komt of naar buiten gaat. 

De rollators worden zo dicht mogelijk bij de zorgvrager gezet, waarbij er wel rekening mee 

wordt gehouden dat het geen in de weg staand obstakel is voor mede zorgvragers. 

  

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Is Zorghuis Samen
goed bereikbaar?

Is Zorghuis Samen
voldoende schoon?

Zijn de
omstandigheden
voldoende veilig?

Ja

Nee



 

Zorghuis Samen – Kwaliteitsverslag 2019   Pagina 28 

Figuur 6: Zorgvragersgroep 

 

Opmerking bij nee 

Het komt soms voor dat zorgvragers geïrriteerd reageren richting elkaar. Niet alle 

zorgvragers hebben evenveel behoefte aan onderling contact. Ook komt het wel eens voor 

dat een zorgvrager teveel prikkels ervaart. 

Actie Zorghuis Samen 

Er is altijd begeleiding in de directe omgeving aanwezig en deze medewerker springt in bij 

grensoverschrijdend gedrag. 

Medewerkers zullen zorgvragers en hun familie er op attenderen dat er gebruik gemaakt kan 

worden van meerdere ruimtes binnen het gebouw waar men zich terug kan trekken om 

minder prikkels te ervaren. 
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Opmerking bij nee 

Niet alle familieleden zijn op de hoogte van mogelijkheden om mee te beslissen over de 

activiteiten. 

Actie Zorghuis Samen 

De medewerkers worden op de hoogte gebracht van het belang regelmatig navraag te doen 

naar verbeterpunten. 

Tijdens de informatieavond zal er navraag gedaan worden op welke manier familie betrokken 

zou willen worden bij het organiseren van activiteiten. 
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Figuur 8: Rapportcijfers 

Welk cijfer zou u geven aan de activiteiten van Zorghuis Samen? 

Cijfer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Aantal 0 0 0 0 0 0 5 9 2 1 

 

Aangegeven verbeterpunten 

- Meer bewegen 

- Buitenactiviteiten 

Welk cijfer zou u geven aan de kwaliteit van zorg? 

Cijfer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Aantal 0 0 0 0 0 0 1 10 5 1 
 

Aangegeven verbeterpunten 

- Beter communicatieoverdracht 

- Houding stagiaires 

- Duidelijke planning, met name in de ochtend 

Welk cijfer zou u geven aan Zorghuis Samen in het algemeen? 

Cijfer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Aantal 0 0 0 0 0 0 1 11 3 2 
 

Aangegeven verbeterpunten 

- In gesprek blijven met naasten 
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Open vragen 

Wat zou u nog anders willen zien bij Zorghuis Samen? 

- Dat zorgvragers gerichte taken krijgen 

- Meer personeel inzetten 

- Wanneer zorgvragers naar het ziekenhuis moeten, deze klaar laten zitten voor 

vertrek 

- De ingang gezelliger maken 

- Terras met kussens en een parasol 

- Verlichting in de gang aan 

- Meer eten tussen de middag 

- Bijbeluurtje in samenwerking met de kerken in Onstwedde 

- Inzetten van een activiteitenkalender 

Waar bent u heel tevreden over? 

- Persoonlijke aandacht 

- Gemoedelijke sfeer 

- Toegankelijk personeel 

- Doelstelling 

- Samen eten (koken) 

- Ruimte om te wandelen 

- Betrokkenheid 

- Nieuwsbrieven 

- Heen-en-weer schriftjes 

- Vervoer 

- Communicatie 

10.2 Benutten en optimaliseren bestaande administratiesystemen 

Het enige administratieve datasysteem wat gebruikt wordt binnen Zorghuis Samen is Nedap. 

Alle betrokken disciplines zoals huisarts, apotheek en fysiotherapie, maken gebruik van een 

eigen datasysteem. 

10.3 Openbaarheid en transparantie 

Het kwaliteitsverslag is openbaar toegankelijk via de website van Zorghuis Samen.  



 

Zorghuis Samen – Kwaliteitsverslag 2019   Pagina 32 

Bronvermelding 

✓ Actiz, Verenso, Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland, Zorgthuisnl. (2019). 

Handboek voor zorgaanbieders van verpleeghuiszorg: Toelichting op de indicatoren 

personeelssamenstelling meetjaar 2019. Geraadpleegd op 28 mei 2020 via 

https://www.zorgkennis.net/wp-content/uploads/2019/10/handboek-indicatoren-

personeelssamenstelling-verslagjaar-2019.pdf 

✓ Actiz, Verenso, Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland, Zorgthuisnl. (2019). 

Handboek voor zorgaanbieders van verpleeghuiszorg: Toelichting op de 

kwaliteitsindicatoren en meetinstructie verslagjaar 2019. Geraadpleegd op 28 mei 

2020 via https://www.zorgkennis.net/wp-content/uploads/2019/10/handboek-voor-

zorgaanbieders-van-verpleeghuiszorg.pdf 

✓ Zorginstituut Nederland. (2017). Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg: Samen leren en 

verbeteren. Geraadpleegd op 28 mei 2020 via  

✓ file:///C:/Users/MSI/Downloads/Kwaliteitskader+Verpleeghuiszorg%20(1).pdf 
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Bijlagen 

Bijlage 1. Functieomschrijving verpleegkundige 

Functieomschrijving Verpleegkundige 

Functie 

Verpleegkundige 

Opgesteld 

Marieke Wolfs 

Doel van de functie:  

• De verpleegkundige is verantwoordelijk voor de coördinatie en uitvoering van het 

totale zorgproces van de ouderen die de dagbesteding op de boerderij bezoeken. 

• Draagt zorg voor de werkzaamheden op begeleidings-, zorg- en indien nodig 

verpleegkundig niveau volgens het vastgestelde zorgplan en conform protocollen, 

procedures en richtlijnen met als doel te komen tot een optimale vorm van 

dagbesteding van de deelnemer. 

• Is verantwoordelijk voor het beleid en de zorg rondom voorbehouden handelingen. 

Werkzaamheden 

• Neemt gegevens van de deelnemer voor de aanvang van de dagbesteding door. 

• Voert een intake. 

• Stelt een zorgplan op in overleg met zorgvrager en/of familieleden. 

• Organiseert en voert de werkzaamheden rond de deelnemer binnen de kaders van 

het zorgplan, signaleert of bijstelling van het zorgplan wenselijk en/of noodzakelijk is 

en bepaald in overleg met de deelnemer en/of familieleden welke interventies nodig 

zijn. 

• Begeleidt, verzorgd en observeert de deelnemer en verstrekt relevante gegevens aan 

de hand van het zorgplan.  

• Is verantwoordelijk voor de dagelijkse rapportage en de voortgangsrapportage.  

• Is alert op het welbevinden, lichamelijke en psychische situatie van de deelnemer en 

beschermt deze tegen ongelukken tijdens het verblijf op de boerderij. 

• Neemt de tijd om een vertrouwensrelatie op te bouwen, zodat er ook op 

psychosociale zorgbehoeftes ingespeeld kan worden en de zorg geboden kan 

worden die voor de deelnemer belangrijk is. 

• Voert de zorg uit zoals deze met de deelnemer is afgesproken en volgens 

vastgestelde procedures, protocollen, richtlijnen en/of afspraken zoals deze 

beschreven staan in het kwaliteitssysteem. 

• Coördineert de zorg- en dienstverlening voor de deelnemer. 

• Verantwoordelijk voor het eigen handelen. 

• Draagt zorg voor voldoende intake van voeding en vocht voor de deelnemer. 

• Heeft oog voor de wensen en behoeften van de deelnemer en handelt hiernaar. 

Levert daar mogelijk maatwerk voor iedere deelnemer. 

• Is contactpersoon voor de ouderen.  
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• Houdt en onderhoud contact en is aanspreekpunt voor de familieleden van de 

ouderen die de dagbesteding bezoeken 

• Is verantwoordelijk voor een goede afsluiting en draagt zorg voor een volledige en 

goede (schriftelijke) overdracht bij overplaatsing. 

• Is verantwoordelijk voor een goede afsluiting naar de familie toe bij overlijden van de 

deelnemer. 

• Heeft i.v.m. de coördinatie van het zorgproces m.b.t. de deelnemers contact met 

eventuele andere zorgverleners. 

• Onderhoudt contacten met indicatieorgaan, contactpersonen/casemanagers 

betrokken zorgorganisaties en andere dagbestedingsprojecten.  

• Is medeverantwoordelijk voor een goede PR. 

• Is medeverantwoordelijk voor het inrichten van de zorgboerderij en de omgeving. 

• Volgt ontwikkelingen binnen de ouderenzorg en is verantwoordelijk voor de eigen 

beroepsontwikkeling. 

• Zet in overleg met de zorgboer/-boerin het beleid en de ontwikkeling uit 

• Begeleidt en instrueert stagiaires en leerlingen en werkt nieuwe 

medewerkers/vrijwilligers in. 

• Is verantwoordelijk voor de administratie van de ouderenzorg. 

Contacten 

Intern     Over     Frequentie 

Clientsysteem    Aard/doelstelling   Dagelijks 

     Verzorging/behandeling  Dagelijks 

     Overplaatsing    Indien nodig 

Hidde/Marieke   Aard/doelstelling   Dagelijks 

     Collegiaal overleg   Dagelijks 

Extern 

1e lijns zorg     

Indicatieorgaan   Aanmeldingen    Indien nodig 

Huisarts    Overleg zorg     Indien nodig 

rondom deelnemer 

Vereniging zorgboeren  Ontwikkeling zorgboerderijen Indien nodig 

Eisen: 

• Verpleegkundige beroepsopleiding 

• Registratie volgens de Wet BIG 

• Onderhouden van de vakbekwaamheid en bevoegdheid  

• Heeft kennis van en affiniteit met de doelgroep 

• Heeft kennis van de sociale kaart van de omgeving 
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• Beschikt over kennis over Arbo-, milieu- en kwaliteitszorg 

• Is bereid om scholing op haar vakgebied te volgen 

Zelfstandigheid: 

• Verricht de werkzaamheden binnen de aangegeven richtlijnen, protocollen, 

procedures en gemaakte afspraken. 

• Beschikt over het vermogen zelfstandig het zorgproces te coördineren en uit te 

voeren. 

• Heeft de dagelijkse verantwoording van de ouderen. 

• Onderhoudt en draagt zorg voor de planning van gesprekken met familieleden en  

betrokkenen rondom de zorg van de deelnemer. 

Sociale vaardigheden: 

• Is in staat te luisteren, belangrijke informatie op te pikken uit mondelinge 

mededelingen en kan doorvragen en ingaan op reacties. 

• Kan ideeën en meningen in begrijpelijke taal aan anderen mondeling duidelijk maken. 

• Toont zich bewust van anderen en de omgeving, evenals de eigen invloed hierop. 

Houdt rekening met de gevoelens en behoeften van anderen en houdt rekening met 

de omstandigheden waarin de ander verkeert en reageert hier adequaat op. 

• Draagt zorg voor een goede en professionele samenwerking met alle medewerkers 

die betrokken zijn bij de zorg van de deelnemers. 

• Stelt zich hulpvaardig en collegiaal op. Is geduldig en tactvol in de omgang. Heeft oog 

voor en respecteert de individuele wensen en behoeften van de deelnemers. 

• Wekt vertrouwen bij anderen . 

• Heeft een gemotiveerde en stimulerende houding t.a.v. zelfzorg, biedt hulp bij 

beperkingen en bij het aanbrengen van structuur. 

• Kan deelnemers corrigeren bij ruzies en onacceptabel gedrag. 

• Is in staat feedback te geven en te ontvangen. 

Risico’s, verantwoordelijkheden en invloed 

• Heeft invloed op het welbevinden van de deelnemer. 

• Is zich bewust van het risico dat door fouten, een verkeerde beoordeling/observatie of 

bij het verrichten van een handeling letsel wordt toegebracht aan de deelnemer. 

• Is medeverantwoordelijk voor de ter beschikking gestelde ruimtes en materialen en 

dient deze ook mede te onderhouden. 

Uitdrukkingsvaardigheid 

• Kan informatie in begrijpelijke taal over brengen aan anderen. 

• Beschikt over een goede schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid t.a.v. de verslaglegging 

in het gehele zorgdossier en de rapportage. 

Bewegingsvaardigheid 

• Is zich ervan bewust de fysieke belasting/bewegingsvaardigheid op een 

verantwoorde manier uit te voeren. 
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Oplettendheid 

• Is oplettend tijdens verbaal en non-verbaal contact met de deelnemer. 

• Observeert en signaleert wijzigingen tussen zorgplan en de waargenomen 

werkelijkheid. 

• Observeert het lichamelijke, psychische en sociale welbevinden van de deelnemer. 

Overige functie eisen 

• Beschikt over klantgerichte houding en spant zich in om de zorgvisie en de richtlijnen 

van de gedragscode eigen te maken en ernaar te handelen. 

• Beschikt over een beroepshouding overeenkomstig de gedragscode. 

• Heeft affiniteit met de doelgroep. 

• Beschikt over doorzettingsvermogen. 

• Is betrouwbaar en eerlijk. 

• Kan ordelijk, hygiënisch en methodisch werken . 

• Beschikt over coördinerende vaardigheden. 

• Werkt resultaat en oplossingsgericht. 

Bezwarende werkomstandigheden 

• Fysieke belasting treedt ondermeer op door veelvuldig lopen, tillen en bukken. 

• Psychische belasting vindt plaats door piekbelasting in het werk en wanneer men in 

aanraking komt met onaangename situaties rondom de zorg voor de deelnemer. 

Het kan voorkomen dat men in aanraking komt met agressie, wonden, onaangename geuren 

en verschillende vormen van uitscheiding van lichaamsstoffen en onaangenaam aandoende 

materialen. 
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Bijlage 2. Verzorgende IG 

Functieomschrijving Verzorgende IG 

Functie 

Verzorgende IG 

Opgesteld 

Door Mirjam Biewenga en Sylvia Wolfs, oktober 2018 

Doel van de functie 

In het zorghuis wonen maximaal 12 zorgvragers met wie het gezamenlijke leven wordt 

vormgegeven. De zorgvragers worden gestimuleerd om binnen hun eigen mogelijkheden 

een bijdrage te leveren aan het samen leven. De verzorgende IG coördineert de zorg en 

begeleiding voor de zorgvragers, levert daar zelf ook een bijdrage aan en draagt zorg voor 

het welzijn van de zorgvragers. Ook draagt de medewerker zorg voor de begeleiding van 

eventuele stagiaires.  

Verwachtingen 

De medewerker: 

• heeft een afgeronde opleiding Verzorgende IG 

• heeft kennis van en affiniteit met ouderen die zowel fysiek als mentaal met 

verschillende beperkingen te kampen kunnen hebben  

• heeft affiniteit met dementie 

• draagt zorg voor de ontwikkeling in de eigen functie door op de hoogte te blijven van 

de laatste ontwikkelingen en het volgen van passende scholing 

• kan werken met een digitaal zorgdossier en heeft hierin een lerende houding 

• respecteert onze visie en christelijke identiteit 

• heeft kennis van de meest voorkomende medicijnen in de werksituatie 

Werkzaamheden 

• Het doen van een intake bij nieuwe zorgvragers, in kaart brengen welke zorgbehoefte 

er is en de zorg hierop aanpassen. 

• Het opstellen van een zorg- leefplan en dit ook regelmatig evalueren en bijstellen. 

• Werkzaamheden op het gebied van lichamelijke verzorging en verpleging, 

ondersteunen en stimuleren bij het uitvoeren van de ADL.  

• Het coördineren van de zorg en begeleiding van de zorgvragers. 

• Het stimuleren van het zelfmanagement van de zorgvrager, zijn naasten en netwerk, 

met als doel het behouden of bevorderen van de kwaliteit van leven. 

• Zorg dragen voor de medicatie van de zorgvragers, het aanreiken hiervan maar ook 

het tijdig bestellen van medicatie.  

• Bijhouden van een rapportage over de zorgvrager en de verleende zorg, in 

samenspraak met de zorgvrager. 

• Het aanpassen van de zorg aan de individuele behoeften van de zorgvrager. 

• Het begeleiden van stagiaires die stagelopen in het zorghuis.  

• Het uitvoeren van voorkomende voorbehouden handelingen, in opdracht van een 

behandelend arts.  
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• Het uitvoeren van wondverzorging volgens een door de (huis)arts opgesteld plan. 

• Vorm en inhoud geven aan een (maandelijks) overleg met betrokken disciplines en 

collega’s, rondom zorgvragers en werkzaamheden.  

Zelfstandigheid 

De medewerker: 

• heeft de dagelijkse verantwoordelijkheid over de zorgvragers van de woongroep. 

• is contactverzorgende en dus aanspreekpunt voor een aantal zorgvragers en hun 

naasten. 

• is in staat zelfstandig de dagelijkse structuur op de woongroep vorm te geven.  

• draagt zorg voor de communicatie over de zorgvrager met betrokken disciplines, 

mantelzorgers of naaste familie. 

• is aanspreekpunt voor de overige medewerkers van de woongroep, tijdens de dienst 

die gewerkt wordt. 

• draagt met enige regelmaat verantwoording af aan de leidinggevende, over 

ontwikkelingen en bijzonderheden op de woongroep.  

• kan werken volgens een protocol.  

Sociale vaardigheden 

De medewerker:  

• is hulpvaardig, tactisch en oplettend in de omgang en communicatie met zorgvragers 

en hun netwerk. Dit geldt ook voor het contact met collega’s.  

• heeft oog voor de individuele wensen en behoeften van de zorgvragers. Is in staat de 

naasten van de zorgvrager in geval van ziekte of overlijden op te vangen.  

• toont zich bewust van anderen en de omgeving, evenals de eigen invloed hierop.  

• houdt rekening met de gevoelens en behoeften van anderen en houdt rekening met 

de omstandigheden waarin de ander verkeert. 

• draagt zorg voor een goede en professionele samenwerking met alle medewerkers 

die betrokken zijn bij de zorg voor de zorgvrager. 

• is in staat feedback te geven en te ontvangen.  

• kan meeveren met verschillende stemmingen van zorgvragers en kan zorgdragen 

voor een positieve sfeer op de woongroep.  

Risico’s, verantwoordelijkheden en invloed 

De medewerker:  

• heeft invloed op het welbevinden van de zorgvragers en is zich daarvan bewust. 

• is zich bewust van het risico dat door fouten, een verkeerde beoordeling/observatie of 

bij het verrichten van een handeling letsel kan worden toegebracht aan de 

zorgvrager. 

• is medeverantwoordelijk voor de veiligheid van de beschikbare ruimtes en materialen 

en houdt in de gaten of er sprake is van goede hygiënische omstandigheden. 
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Uitdrukkingsvaardigheid 

De medewerker: 

• kan informatie in begrijpelijke taal overbrengen op anderen. 

• beschikt over een goede schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid m.b.t. de verslaglegging 

en de rapportage in het gehele dossier. 

Bewegingsvaardigheid 

De medewerker:  

• is zich ervan bewust de fysieke belasting/bewegingsvaardigheid op een 

verantwoorde manier uit te voeren, voornamelijk bij het ondersteunen met de ADL en 

het toepassen van tiltechnieken.  

Oplettendheid 

De medewerker:  

• is alert op het welbevinden van de zorgvragers, zowel lichamelijk als psychisch en 

onderneemt hier actie op, wanneer nodig.  

Bezwarende werkomstandigheden 

• Fysieke belasting treedt op door het ondersteunen van de zorgvragers bij de ADL en 

voorkomende transfers of andere belastende werkzaamheden.  

• Psychische belasting vindt plaats door piekbelasting in het werk en wanneer men in 

aanraking komt met lijden van de zorgvragers. 

Er zijn bezwarende werkomstandigheden omdat men in aanraking kan komen met 

uitscheidingsproducten en bloed. Er bestaat risico op persoonlijk letsel (bijvoorbeeld een 

prikaccident). 
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Bijlage 3. Helpende Zorg en Welzijn 

Functieomschrijving Helpende Zorg en Welzijn, 

afdeling wonen 

Functie 

Helpende Zorg en Welzijn, niveau 2 

Opgesteld door 

Mirjam Biewenga en Sylvia Wolfs, september 2018 

Doel van de functie 

In het Zorghuis wonen maximaal twaalf zorgvragers met wie het gezamenlijke leven wordt 

vormgegeven. De bewoners worden gestimuleerd om binnen hun eigen mogelijkheden een 

bijdrage te leveren aan het samen leven. De helpende draagt bij aan de zorg en begeleiding 

voor de bewoners en het vormgeven van het gezamenlijk leven. Bewoners worden 

gestimuleerd hierbij zoveel mogelijk zelf te doen. 

Verwachtingen 

De medewerker: 

• heeft een afgeronde MBO opleiding Helpende Zorg en Welzijn niveau 2.  

• heeft kennis van en affiniteit met ouderen die zowel fysiek als mentaal met 

verschillende beperkingen te kampen kunnen hebben. 

• heeft affiniteit met dementie.  

• is in staat de behoeften en verwachtingen van de bewoners als uitgangspunt te 

nemen voor de zorg en begeleiding die geboden wordt. 

• zet zich naar beste kunnen in voor een positieve sfeer op de woonafdeling. 

• wil zich ontwikkelen in de rol van beroepsbeoefenaar en neemt hiervoor zelf initiatief, 

bijvoorbeeld door het volgen van passende scholing.  

• respecteert onze visie en christelijke identiteit. 

Werkzaamheden 

De medewerker: 

• helpt de bewoners bij de ADL, als ook bewegen en verplaatsen en eten en drinken. 

Hierbij wordt de zelfredzaamheid van de bewoners gestimuleerd.  

• begeleid bewoners bij voorkomende activiteiten die passen bij het vormgeven van het 

gezamenlijke leven, zoals boodschappen doen, koken en afwassen.  

• biedt voldoende rust aan, wanneer dit door de bewoner gewenst wordt.  

• draagt zorg voor een volledige rapportage per zorgvrager aan het einde van de dag. 

Deze rapportage wordt in samenspraak met de zorgvrager opgesteld. 

• draagt bij aan een (maandelijks) overleg met collega’s, rondom bewoners en 

werkzaamheden. 
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Zelfstandigheid 

Verricht de voorkomende werkzaamheden in overleg met de Verzorgende IG en binnen de 

richtlijnen en gemaakte afspraken. 

Sociale vaardigheden 

De medewerker: 

• is in staat om te luisteren 

• toont zich bewust van anderen en de omgeving, evenals de eigen invloed hierop. 

Houdt rekening met de gevoelens en behoeften van anderen en houdt rekening met 

de omstandigheden waarin de ander verkeert. 

• draagt zorg voor een goede samenwerking met alle medewerkers die betrokken zijn 

bij de zorg voor de bewoners. 

• stelt zich hulpvaardig en collegiaal op. Is geduldig en tactvol in de omgang. Heeft oog 

voor en respecteert de individuele wensen en behoeften van de bewoners. 

• wekt vertrouwen bij anderen. 

• heeft een gemotiveerde en stimulerende houding. Stimuleert de zelfredzaamheid van 

de bewoners.  

• is in staat feedback te geven en te ontvangen. 

• is in staat te reflecteren op het eigen handelen. 

Risico’s, verantwoordelijkheden en invloed 

De medewerker: 

• heeft invloed op het welbevinden van de bewoners en is zich daarvan bewust. 

• is zich bewust van het risico dat door fouten, een verkeerde beoordeling/observatie of 

bij het verrichten van een handeling, letsel kan worden toegebracht aan de bewoners. 

Uitdrukkingsvaardigheid 

De medewerker: 

• kan informatie in begrijpelijke taal overbrengen op anderen. 

• is in staat om de rapportage over de bewoner helder en begrijpelijk te verwoorden.  

Bewegingsvaardigheid 

De medewerker: 

• is zich ervan bewust de fysieke belasting/bewegingsvaardigheid op een 

verantwoorde manier uit te voeren, voornamelijk bij het ondersteunen met de ADL en 

het toepassen van tiltechnieken. 
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Oplettendheid 

De medewerker: 

• is alert op het welbevinden van de bewoners, zowel lichamelijk als psychisch. 

• observeert het welbevinden van de bewoners en maakt melding van veranderingen 

aan de medewerker maatschappelijke zorg 

Bezwarende werkomstandigheden 

• Fysieke belasting treedt op door het ondersteunen van de bewoners bij de ADL en 

voorkomende transfers of andere belastende werkzaamheden.  

• Psychische belasting vindt plaats door piekbelasting in het werk en wanneer men in 

aanraking komt met lijden van de bewoners. 

Er zijn bezwarende werkomstandigheden omdat men in aanraking kan komen met 

uitscheidingsproducten en bloed. 
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Bijlage 4. Ondersteunende diensten 

Functieomschrijving medewerker ondersteunende 

diensten 

Functie 

Medewerker ondersteunende diensten 

Opgesteld 

Door Mirjam Biewenga en Sylvia Wolfs, mei 2018 

Doel van de functie 

Het zorghuis met de kamers van de bewoners, de gezamenlijke woonkamer en de inpandige 

dagbestedingsruimte is een schone plek waar de zorgvragers zich veilig moeten kunnen 

bewegen. De medewerker ondersteunende diensten is hiervoor medeverantwoordelijk. 

Omdat bij het schoonmaakwerk regelmatig iets zichtbaar wordt over de (on)mogelijkheden 

van onze zorgvragers, levert de medewerker ondersteunende diensten tevens een 

onmisbare bijdrage aan de beeldvorming over de zorgvragers. Naast 

schoonmaakwerkzaamheden helpt de medewerker zo mogelijk ook bij het (voor)bereiden 

van de maaltijden.  

Werkzaamheden 

De medewerker: 

• draagt zorg voor een hygiënische omgeving 

• draagt zorg voor regelmatige schoonmaak van de kamers, alsook de groepsruimtes 

en de materialen in de dagbestedingsruimte en het zorghuis 

• is alert op het signaleren van opvallende zaken, zowel op de kamers van de clienten 

als in de groepsruimtes.  

• communiceert over opvallende zaken of onveilige omstandigheden met de 

leidinggevende, Medewerker Maatschappelijke Zorg of de Verzorgende IG.  

• ondersteunt eventueel bij het verzorgen van de koffie, maaltijden en/of voorkomende 

activiteiten.  

Verwachtingen 

De medewerker: 

• heeft een servicegerichte instelling. 

• respecteert onze visie en christelijke identiteit. 

• is betrouwbaar in het nakomen van afspraken. 

• heeft een hygiënische omgeving hoog in het vaandel staan. 

Zelfstandigheid 

De medewerker: 

• verricht de werkzaamheden volgens afspraak en in overleg met de leidinggevende.  
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Sociale vaardigheden 

De medewerker: 

• wekt vertrouwen bij anderen. 

• houdt rekening met het feit dat gewerkt wordt in de huiselijke setting en houdt 

rekening met de gevoelens van de zorgvragers hierbij. 

• is zich bewust van de invloed van de werkzaamheden op de leefomstandigheden van 

de zorgvragers. 

• is in staat feedback te geven en te ontvangen. 

Risico’s, verantwoordelijkheden en invloed 

De medewerker:  

• is zich bewust van de wet en regelgeving die van toepassing is op de hygiëne in het 

zorghuis en de dagbesteding, volgens de criteria van HACCP. 

• is op de hoogte van de inhoud van de hygiënecode van de HACCP die in onze 

instelling gevolgd wordt.  

Uitdrukkingsvaardigheid 

De medewerker: 

• kan informatie in begrijpelijke taal over brengen aan anderen. 

• kan helder communiceren over opvallende omstandigheden in de 

dagbestedingsruimte, op de kamers van de zorgvragers en in de andere ruimtes.  

Bewegingsvaardigheid 

De medewerker: 

• is zich ervan bewust de fysieke belasting/bewegingsvaardigheid op een 

verantwoorde manier uit te voeren. 

Oplettendheid 

De medewerker: 

• signaleert opvallende omstandigheden of onveilige situaties in de groepsruimtes en 

communiceert hierover met de medewerker maatschappelijke zorg.  

• signaleert opvallende omstandigheden op de kamers van de zorgvragers en 

communiceert hierover met de verzorgende IG. 

Bezwarende werkomstandigheden: 

• Fysieke belasting treedt onder meer op door veelvuldig lopen, tillen, bukken en 

schoonmaakwerkzaamheden.  

• Het kan voorkomen dat men in aanraking komt met onaangename geuren en 

verschillende vormen van uitscheiding van lichaamsstoffen en onaangenaam 

aandoende materialen. 
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Bijlage 5. Kwaliteitsmedewerker 

Functieomschrijving Kwaliteitsmedewerker 

Functie 

Kwaliteitsmedewerker 

Opgesteld door 

Sylvia Wolfs en Annerie Spaans, maart 2019 

Doel van de functie 

Binnen een organisatie moeten er veel administratieve taken worden uitgevoerd. De 

kwaliteitsmedewerker helpt de leidinggevende hier bij door taken over te nemen. 

Administratief en praktisch uitvoering geven aan het onderhouden van het 

kwaliteitsmanagementsysteem. Procesmatig ondersteuning bieden bij de implementatie, 

bewaking en borging van het kwaliteitsmanagementsysteem. 

Verwachtingen 

• Heeft HBO werk- en denkniveau. 

• Neemt verantwoordelijkheid voor zijn taken. 

• Is in staat zowel zelfstandig als in teamverband te werken. 

• Gevoel voor systematiek (toepassen van kwaliteitssysteem), integriteit en 

representativiteit. 

 

Werkzaamheden 

• Opzetten en onderhouden van het kwaliteitssysteem (protocollen, documenten 

procedures, technische documentatie, etc. met betrekking tot kwaliteitsbeleid). 

• Begeleidt de implementatie van het kwaliteitsbeleid, systemen en instrumenten en de 

daarbij behorende veranderingsprocessen; 

• Beheer van het Auditplan en verwerken van gegevens uit interne audits.  

• Beheert de verbeterplannen 

• Houdt het kwaliteitsmanagementsysteem up to date. 

• Werkt kwaliteitsdocumenten uit. 

Zelfstandigheid 

• De functie stelt specifieke eisen aan het nemen van initiatieven, probleemoplossend 

vermogen en vindingrijkheid 

• Werkt zelfstandig aan de hand van richtlijnen en instructies. 

 

Sociale vaardigheden 

• De kwaliteitsfunctionaris kan met medewerkers van verschillend niveau 

samenwerken. 

Risico’s, verantwoordelijkheden en invloed 

• Heeft invloed op het imago van de organisatie en het kwaliteitsbeleid van de 

organisatie. 



 

Zorghuis Samen – Kwaliteitsverslag 2019   Pagina 46 

• Is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de coördinatie en continuïteit van de 

werkzaamheden. 

• Draagt zorg voor de uitvoering van de gemaakte werkafspraken  

• Nalatigheid en onzorgvuldigheid kunnen leiden tot onvolkomenheden  in de uitvoering 

van het kwaliteitsmanagement. 

• Draagt verantwoordelijkheid voor en heeft invloed op de uitvoering van praktische 

uitvoering van het kwaliteitsmanagement. 

 

Uitdrukkingsvaardigheid 

• Heeft een goede beheersing van de Nederlandse taal en kan ideeën, feiten en 

meningen in begrijpelijke en correcte taal op schrift stellen afgestemd op de lezer. 

• Kan mondeling meningen en ideeën duidelijk presenteren. 

 

Bewegingsvaardigheid 

N.v.t. 

Oplettendheid 

• De implementatie van het kwaliteitsbeleid vraagt aandacht en opmerkzaamheid. 

• Onvoldoende oplettendheid kan nadelige consequenties hebben voor het 

kwaliteitsniveau van de organisatie. 

 

Bezwarende werkomstandigheden 

N.v.t 
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Bijlage 6. Medewerker Maatschappelijke Zorg (niveau 3) 

Functieomschrijving Medewerker Maatschappelijke 

Zorg (niveau 3) 

Functie 

Medewerker ondersteunende diensten 

Opgesteld 

Door Mirjam Biewenga en Sylvia Wolfs, mei 2018 

Doel van de functie 

Het zorghuis met de kamers van de bewoners, de gezamenlijke woonkamer en de inpandige 

dagbestedingsruimte is een schone plek waar de zorgvragers zich veilig moeten kunnen 

bewegen. De medewerker ondersteunende diensten is hiervoor medeverantwoordelijk. 

Omdat bij het schoonmaakwerk regelmatig iets zichtbaar wordt over de (on)mogelijkheden 

van onze zorgvragers, levert de medewerker ondersteunende diensten tevens een 

onmisbare bijdrage aan de beeldvorming over de zorgvragers. Naast 

schoonmaakwerkzaamheden helpt de medewerker zo mogelijk ook bij het (voor)bereiden 

van de maaltijden.  

Werkzaamheden 

De medewerker: 

• draagt zorg voor een hygiënische omgeving 

• draagt zorg voor regelmatige schoonmaak van de kamers, alsook de groepsruimtes 

en de materialen in de dagbestedingsruimte en het zorghuis 

• is alert op het signaleren van opvallende zaken, zowel op de kamers van de clienten 

als in de groepsruimtes.  

• communiceert over opvallende zaken of onveilige omstandigheden met de 

leidinggevende, Medewerker Maatschappelijke Zorg of de Verzorgende IG.  

• ondersteunt eventueel bij het verzorgen van de koffie, maaltijden en/of voorkomende 

activiteiten.  

Verwachtingen 

De medewerker: 

• heeft een servicegerichte instelling. 

• respecteert onze visie en christelijke identiteit. 

• is betrouwbaar in het nakomen van afspraken. 

• heeft een hygiënische omgeving hoog in het vaandel staan. 

Zelfstandigheid 

De medewerker: 

• verricht de werkzaamheden volgens afspraak en in overleg met de leidinggevende.  
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Sociale vaardigheden 

De medewerker: 

• wekt vertrouwen bij anderen. 

• houdt rekening met het feit dat gewerkt wordt in de huiselijke setting en houdt 

rekening met de gevoelens van de zorgvragers hierbij. 

• is zich bewust van de invloed van de werkzaamheden op de leefomstandigheden van 

de zorgvragers. 

• is in staat feedback te geven en te ontvangen. 

Risico’s, verantwoordelijkheden en invloed 

De medewerker:  

• is zich bewust van de wet en regelgeving die van toepassing is op de hygiëne in het 

zorghuis en de dagbesteding, volgens de criteria van HACCP. 

• is op de hoogte van de inhoud van de hygiënecode van de HACCP die in onze 

instelling gevolgd wordt.  

Uitdrukkingsvaardigheid 

De medewerker: 

• kan informatie in begrijpelijke taal over brengen aan anderen. 

• kan helder communiceren over opvallende omstandigheden in de 

dagbestedingsruimte, op de kamers van de zorgvragers en in de andere ruimtes.  

Bewegingsvaardigheid 

De medewerker: 

• is zich ervan bewust de fysieke belasting/bewegingsvaardigheid op een 

verantwoorde manier uit te voeren. 

Oplettendheid 

De medewerker: 

• signaleert opvallende omstandigheden of onveilige situaties in de groepsruimtes en 

communiceert hierover met de medewerker maatschappelijke zorg.  

• signaleert opvallende omstandigheden op de kamers van de zorgvragers en 

communiceert hierover met de verzorgende IG. 

Bezwarende werkomstandigheden: 

• Fysieke belasting treedt onder meer op door veelvuldig lopen, tillen, bukken en 

schoonmaakwerkzaamheden.  

• Het kan voorkomen dat men in aanraking komt met onaangename geuren en 

verschillende vormen van uitscheiding van lichaamsstoffen en onaangenaam 

aandoende materialen. 
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Bijlage 7. Medewerker Maatschappelijke Zorg (niveau 4) 

Functieomschrijving Medewerker Maatschappelijke 

Zorg (niveau 4) 

Functie 

Groepsleider op de dagbesteding 

Opgesteld door 

Mirjam Biewenga en Sylvia Wolfs, mei 2018 

Doel van de functie 

De dagbesteding wordt zo vormgegeven dat de zorgvragers ieder op hun eigen wijze een 

zinvolle dagbesteding hebben. Binnen hun eigen mogelijkheden leveren zorgvragers een 

bijdrage aan de activiteiten op de dagbesteding. De medewerker coördineert de zorg en 

begeleiding voor de zorgvragers, levert daar ook zelf een bijdrage aan en draagt zorg voor 

het welzijn van de zorgvragers. Dit alles met als doel om zorgvragers een plezierige dag te 

bezorgen. Ook draagt de medewerker zorg voor de begeleiding van stagiaires.  

Verwachtingen 

De medewerker: 

• heeft een afgeronde opleiding Medewerker Maatschappelijke Zorg (niveau 4) 

• heeft kennis van en affiniteit met ouderen die zowel fysiek als mentaal met 

verschillende beperkingen te kampen kunnen hebben  

• heeft affiniteit met dementie 

• draagt zorg voor de ontwikkeling in de eigen functie door op de hoogte te blijven van 

de laatste ontwikkelingen en het volgen van passende scholing 

• respecteert onze visie en christelijke identiteit 

Werkzaamheden 

• Het doen van een intake bij nieuwe zorgvragers. 

• In kaart brengen welke zorg/begeleidingsbehoefte er is en de zorg en/of begeleiding 

hierop aanpassen. 

• Begeleiden van zorgvragers die deelnemen aan de dagbesteding bij voorkomende 

activiteiten. 

• Zorgdragen  voor de begeleiding van zorgvragers op het gebied van persoonlijke 

verzorging, zoals: toiletgang, eten en drinken, mobiliteit en algeheel welbevinden 

• Coördineren van de zorg en begeleiding van de zorgvragers van de dagbesteding. 

• Bijhouden welke zorgvragers aanwezig zijn op de dagbesteding. 

• Aanpassen van de zorg aan de individuele behoeften van de zorgvrager. 

• Samen met collega’s zorgdragen voor het vervoer van zorgvragers, van en naar de 

dagbesteding. 

• Opstellen van een rapportage over de dag, in samenspraak met de zorgvrager  

• Begeleiden van stagiaires die stagelopen op de dagbesteding.  

• Samen met de andere medewerkers zorgdragen voor orde en netheid van de 

dagbestedingsruimte en de toiletruimte. 
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Zelfstandigheid 

De medewerker: 

• heeft de dagelijkse verantwoordelijkheid over de zorgvragers van de dagbesteding 

• is in staat zelfstandig de dagelijkse structuur op de dagbesteding vorm te geven  

• draagt zorg voor de communicatie over de zorgvrager met mantelzorgers of naaste 

familie 

• is aanspreekpunt voor de overige medewerkers van de dagbesteding 

• draagt met enige regelmaat verantwoording af aan de leidinggevende, over 

ontwikkelingen en bijzonderheden op de dagbesteding.  

Sociale vaardigheden 

De medewerker:  

• is in staat te luisteren, belangrijke informatie op te pikken uit mondelinge 

mededelingen en kan doorvragen en ingaan op reacties. 

• kan ideeën en meningen in begrijpelijke taal aan anderen mondeling duidelijk maken. 

• toont zich bewust van anderen en de omgeving, evenals de eigen invloed hierop. 

Houdt rekening met de gevoelens en behoeften van anderen en houdt rekening met 

de omstandigheden waarin de ander verkeert en reageert hier adequaat op. 

• draagt zorg voor een goede en professionele samenwerking met alle medewerkers 

die betrokken zijn bij de zorg voor de zorgvragers. 

• stelt zich hulpvaardig en collegiaal op. Is geduldig en tactvol in de omgang. Heeft oog 

voor en respecteert de individuele wensen en behoeften van de zorgvragers. 

• wekt vertrouwen bij anderen. 

• heeft een gemotiveerde en stimulerende houding t.a.v. zelfzorg, biedt hulp bij 

beperkingen en bij het aanbrengen van structuur. Stimuleert de zelfredzaamheid van 

de zorgvragers.  

• kan zorgvragers corrigeren bij ruzies en grensoverschrijdend gedrag. 

• is in staat feedback te geven en te ontvangen. 

• kan meeveren met verschillende stemmingen van zorgvragers en kan zorgdragen 

voor een positieve sfeer op de dagbesteding.  

Risico’s, verantwoordelijkheden en invloed 

De medewerker:  

• heeft invloed op het welbevinden van de zorgvragers en is zich daarvan bewust. 

• is zich bewust van het risico dat door fouten, een verkeerde beoordeling/observatie of 

bij het verrichten van een handeling letsel wordt toegebracht aan de zorgvrager 

• is medeverantwoordelijk voor de veiligheid van de beschikbare ruimtes en materialen 

en houdt in de gaten of er sprake is van goede hygiënische omstandigheden. 

Uitdrukkingsvaardigheid 

De medewerker: 

• kan informatie in begrijpelijke taal over brengen op anderen. 
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• beschikt over een goede schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid m.b.t. de verslaglegging 

en de rapportage in het gehele dossier. 

Bewegingsvaardigheid 

De medewerker is zich ervan bewust de fysieke belasting/bewegingsvaardigheid op een 

verantwoorde manier uit te voeren. 

Oplettendheid 

De medewerker: 

• is oplettend tijdens verbaal en non-verbaal contact met de deelnemer. 

• observeert en signaleert wijzigingen tussen begeleidingsplan en de waargenomen 

werkelijkheid. 

• observeert het lichamelijke, psychische en sociale welbevinden van de deelnemer. 

Bezwarende werkomstandigheden 

• fysieke belasting treedt ondermeer op door veelvuldig lopen, tillen en bukken. 

• psychische belasting vindt plaats door piekbelasting in het werk en wanneer men in 

aanraking komt met onaangename situaties rondom de zorg voor de deelnemer. 

het kan voorkomen dat men in aanraking komt met agressie, wonden, onaangename geuren 

en verschillende vormen van uitscheiding van lichaamsstoffen en onaangenaam aandoende 

materialen. 

 


