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Inleiding 
Hierbij willen wij de interne en externe stakeholders van Kennemerhart informeren over de 
reflectie op het kwaliteitsplan 2017/2018 van Kennemerhart. Dit kwaliteitsverslag is voor 1 
juli gepubliceerd op de website van Kennemerhart en aangeleverd aan de landelijke database 
(Zorginstituut Nederland). 
 
Het kwaliteitsplan en kwaliteitsverslag van Kennemerhart zijn vooralsnog vooral gericht op 
het kwaliteitskader verpleeghuiszorg (versie 2017, zie figuur 1). Inmiddels hebben landelijke 
partijen (ZN, ActiZ, V&VN, NPCF) het kwaliteitskader wijkverpleging per 1 mei 2018 
aangeboden aan het register van het zorginstituut en zal Kennemerhart daarop anticiperen 
met het kwaliteitsplan 2019 in het vooruitzicht.  

 
 
Dit kwaliteitsverslag heeft samen met het kwaliteitsplan een plaats in de planning & 
controlcyclus. Evalueren op de doelen (in het kwaliteitsplan en de jaarplannen) doet 
Kennemerhart elk kwartaal door middel van kwartaalrapportages. De kwartaalrapportages 
kwaliteit vormen de basis voor het kwaliteitverslag.  
 
Per onderdeel uit het kwaliteitskader is een reflectie hoofdstuk beschreven. Het hoofdstuk is 
opgebouwd uit: 

1) Kort het speerpunt uit het kwaliteitsplan. Welk doel hebben we gesteld in het 
kwaliteitsplan. 

2) Welke PREZO prestatie(s) is daaraan gekoppeld, ofwel; welk onderdeel van ons 
kwaliteitssysteem is ondersteunend aan het hoofdstuk in het kwaliteitskader en helpt 
ons bij het sturen op de kwaliteitsverbetering per thema. 

3) Actuele uitkomsten waaruit blijkt hoe cliënten, familie/mantelzorgers en wij zelf de 
mate van (bijvoorbeeld persoonsgerichte) zorg ervaren. 

4) Mooie voorbeelden van activiteiten en inspanningen met als doel leren en verbeteren 
op het betreffende thema uit het kwaliteitskader. 

5) Reflectie; hier geven we inzicht in wat er goed en/of beter kan op het betreffende 
thema. 
 

De reflectie geeft aanleiding om verbetervoorstellen te doen als input voor het kwaliteitsplan 
2019. Het 2e halfjaar van 2018 benut Kennemerhart om met partijen, onder andere op basis 
van de reflectie, het kwaliteitsplan 2019 op te stellen. 
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1. Reflectie op persoonsgerichte zorg 

1.1 Uit het kwaliteitsplan 2018 
Kennemerhart voldoet aan werken aan de kwaliteit van persoonsgerichte zorg en ondersteuning, 
zoals gesteld in het Kwaliteitskader.  
Persoonsgerichte zorg en ondersteuning zijn geen nieuwe begrippen voor Kennemerhart.  
Kennemerhart werkt al lange tijd met het zorgleefplan en de levensdomeinen, waarbij de cliënt 
als mens het vertrekpunt is voor de zorg en ondersteuning. 
 
Wij kiezen voor doorontwikkelen en verbeteren van persoonsgerichte zorg en ondersteuning door 
te richten op het verstevigen van methodisch, multidisciplinair werken. 
 

1.2 PREZO prestatie 

 
Domein 4 

De cliënt ervaart een goed lichamelijk welbevinden. 

 
Pijler 1 

De cliënt ontvangt zorg en ondersteuning afgestemd op zijn waarden, 
hulpvraag en wensen. Dit is vastgelegd in een individueel zorgleefplan. 

 

1.3 Uitkomsten  

Instrumenten Uitkomsten 

Zorgkaart 
Nederland 

Er zijn 641 waarderingen voor Kennemerhart en 91% beveelt Kennemerhart 
aan. In positieve zin valt bij de locaties op: 
- Omgang medewerkers. Veel voorkomende opmerkingen: ze zijn lief, 

geduldig, aardig, aandacht, liefdevolle verzorging, respect, 
allervriendelijkst, emphatisch. 

- Betrouwbaarheid bij afspraken. Veel voorkomende opmerkingen: 
afspraken worden nagekomen, er wordt goed naar mij geluisterd, ik 
voel mij serieus genomen. 

Klachten In 2017 waren er twaalf klachten verdeeld over zes locaties (in de andere vier 
locaties waren er in 2017 geen klachten gemeld bij de klachtenfunctionaris). 
Er valt niet een rode draad te halen uit de klachten betreft persoonsgerichte 
zorg. De klachten zijn zeer specifiek betreffende een incidentele situatie, of 
specifiek voor één cliënt of specifiek voor één team. 

Calamiteiten en 
Incidenten 

In 2017 zijn vier calamiteiten/ernstig incidenten gemeld bij IGJ. 
Een verbeterpunt dat uit alle onderzoeken (PRISMA analyses) rolt, heeft 
betrekking op het methodisch werken en multidisciplinair samenwerken. 

Interne audit Op verschillende plekken in de organisatie ontvangen we signalen over wat 
wel of niet optimaal gaat met betrekking tot methodisch en multidisciplinair 
werken. Op locatieniveau leveren de dossierchecks die de superusers 
uitvoeren de meest actuele informatie op. Echter bij de externe PREZO audit 
laten we ons toch weer verrassen met op- en aanmerkingen ten aanzien van 
de dossiervoering. 

Externe PREZO 
audit 

Uit de externe PREZO audit waren er op- en aanmerkingen ten aanzien van 
de dossiervoering. Tevens bleek uit audits en signalen uit de lijn dat het 
consequent aanhouden van de procesafspraken ten aanzien van 
methodisch/multidisciplinair verbetering behoeft. 



Versie: 27 juni 2018 4 

1.4 Acties leren en verbeteren, goede voorbeelden 
 

Iedere cliënt heeft een vertegenwoordiger. 

Tot 2017 was er voor een deel van de cliënten geen expliciete afspraak gemaakt 
over vertegenwoordiging bij medische besluiten. Het verschil in rol tussen eerste 
contactpersoon en vertegenwoordiger was niet expliciet gemaakt en dat kon tot 
verwarring of onduidelijkheid leiden. Daarom is hierop beleid ‘vertegenwoordiging 
cliënt’ vastgesteld in 2017. In februari 2018 is gestart met de implementatie. Een 
informatiefolder over de rol van vertegenwoordiger is opgenomen in de 
informatiemap voor cliënten/familie. Om medewerkers te informeren is een 
infographic gemaakt. De artsen en maatschappelijk werkers zijn geïnformeerd, per 
locatie wordt het nieuwe beleid met teamleiders besproken en worden afspraken 
gemaakt over het informeren van teams. Met de borging is gestart door het beleid 
vertegenwoordiging cliënten te verankeren in het werkproces methodisch en 
multidisciplinair werken en in de scholingen/trainingen over het cliëntdossier. 

 

Uniek: de cliënt wordt gezien als mens met een persoonlijke context die ertoe doet en 
met een eigen identiteit die tot zijn recht komt. 

Goed naar de cliënt en familie luisteren en goed observeren levert een schat aan 
informatie op, wat zorgverleners kan helpen in het bieden van betere dagelijkse 
zorg en een zinvolle daginvulling. Een projectgroep heeft in 2017/2018 een cliënt- 
karakteristiek voor het elektronische cliëntdossier gemaakt, dat ondersteunend is aan het leren 
kennen van de cliënt. In de tweede helft van 2018 start de implementatie van deze 
cliëntkarakteristiek. 

 

Scholing dementie 

In 2017/2018 hebben alle zorgmedewerkers een scholing dementie gehad. Uit de 
evaluatiegesprekken die de medewerkers Leren en Ontwikkelen hebben met 
teamleiders en uit de evaluaties van de training, blijkt dat medewerkers meer 
kennis hebben over dementie en bewuster zijn van de invloed die de medewerker 
en de omgeving heeft op het gedrag van de cliënt. 

1.5 Reflectie 
Op basis van de uitkomsten en reflectiegesprekken op tactisch en strategisch niveau, vallen 
de volgende leerpunten op: 

- In de fase waarin Kennemerhart zit, blijkt de externe PREZO audit nog een 
noodzakelijke ‘stok achter de deur’ om de dossiervoering op orde te hebben. 

- In periodes van krapte (denk aan verhoogd ziekteverzuim door griepgolf) krijgt 
dossiervoering minder prioriteit. 

- Zorg- en behandelteams benutten de mogelijkheden in het dossier niet altijd 
optimaal. Dat kan vervolgens ten koste gaan van goede communicatie tussen de 
verschillende disciplines. 

- Teams/locaties doen zelf dossierchecks en deze worden vooral door 
zorgmedewerkers uitgevoerd en niet altijd door behandelaren. 

- De dossiervoering en het cyclisch werken per half jaar past niet altijd bij wat de 
praktijk vraagt. Situaties verslechteren/veranderen steeds sneller, waardoor snel 
schakelen binnen het multidisciplinair team nodig is. In 2016/2017 is bij voormalig 
SHDH de gesprekscyclus geïntroduceerd en werd bij voormalig Amie locaties een 
leercirkel zorgdossier ingevoerd. In het verbeterde werkproces is het 
afstemmingsoverleg dynamischer geworden zodat sneller ingespeeld kan worden op 
cliëntsituaties. Dat moet in 2018/2019 een vervolg krijgen. 
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2. Reflectie op wonen en welzijn 

2.1 Uit het kwaliteitsplan 
Kennemerhart voldoet aan werken aan de kwaliteit van wonen en welzijn, zoals gesteld in het 
Kwaliteitskader.  
Ook voor wonen en welzijn geldt dat Kennemerhart gebruik maakt van PREZO als hulpmiddel om 
gericht de kwaliteit van wonen en welzijn te verbeteren. De prestaties van PREZO komen overeen 
met de thema’s uit het kwaliteitskader over wonen en welzijn. 
 
Wij kiezen voor doorontwikkeling van welzijn, gericht op het verbeteren van individuele 
activiteiten en passend bij de (veranderende) doelgroep.  
 

2.2 PREZO prestatie 
 

 
Domein 1 

De cliënt voelt zich thuis in zijn woon- en leefsituatie en ervaart 
(woon)comfort. 

 
Domein 2 

De cliënt ervaart voldoende ondersteuning bij het vormgeven van zijn sociale 
redzaamheid. 

 
Domein 3 

De cliënt ervaart voldoende ondersteuning bij de invulling van zijn 
levensvragen en heeft een zinvolle dagbesteding. 

 

2.2 Uitkomsten  
 

Instrumenten Uitkomsten 

Zorgkaart 
Nederland 

Er zijn 641 waarderingen voor Kennemerhart en 91% beveelt Kennemerhart 
aan. 
In minder positieve zin valt op dat bij een aantal locaties (APH, MB, BL, RP) 
de cliënten/familie het gebouw als verouderd ervaren. Op één locatie valt 
op dat familie aangeeft dat er meer aandacht mag zijn voor de cliënt (RP). 

Klachten In 2017 waren er twaalf klachten verdeeld over zes locaties (in de andere 
vier locaties waren er in 2017 geen klachten gemeld bij de 
klachtenfunctionaris). Er valt niet een rode draad te halen uit de klachten 
betreft wonen en welzijn. De klachten zijn zeer specifiek betreffende een 
incidentele situatie, of specifiek voor één cliënt of specifiek voor één team. 

Calamiteiten en 
Incidenten 

n.v.t. 

Interne audit n.v.t. 

Externe PREZO 
audit 

Hoge scores bij domein 1 t/m 3 voor elke locatie. In de auditrapporten staat 
dat er veel aandacht is voor welzijnsactiviteiten. Per locatie worden daar 
veel voorbeelden van genoemd. Het valt op dat er per locatie heel 
specifieke, creatieve ideeën worden verwezenlijkt. 
Op elke locatie is een geestelijk verzorger beschikbaar. 
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2.3 Acties leren en verbeteren, goede voorbeelden  
 

Zingeving en zinvolle dagbesteding 

Gedurende een aantal zaterdagen is in woonzorgcentrum De Rijp de zogenoemde 
‘Tafel van de smaakherinnering’ georganiseerd. Mensen met en zonder dementie 
bereiden samen gerechten met behulp van kookboeken en attributen uit vervlogen 
tijden. De geuren en smaken stimuleren het ophalen van herinneringen en hierdoor 
ontstaan mooie gesprekken en contacten. 
De geestelijk verzorger in De Rijp nam samen met de facilitair teamleider het initiatief voor het 
kook-event. De geestelijk verzorger: ‘Het ophalen van herinneringen heeft een positieve werking 
op hoe iemand zich voelt. Dat merk ik vaak in mijn werk. Als iemand verward is, bijvoorbeeld door 
dementie, kan het ophalen van herinneringen zorgen voor rust omdat herkenbare dingen op de 
voorgrond komen en de onrust op de achtergrond raakt. Iemand wordt zich weer bewust van wie 
hij is en wat hij gepresteerd heeft in het leven. Dat maakt het samen koken en bezig zijn 
succesvol. Bovendien valt het onderscheid tussen gezond en niet gezond weg en ontstaat er 
gelijkwaardigheid. Zo was een handmixer om slagroom te kloppen een onbekend attribuut voor 
de zoon maar de moeder met dementie kon er moeiteloos mee overweg. De verhalen komen 
vanzelf los.’ 
De Tafel van de Smaakherinnering wordt mogelijk gemaakt door een bijdrage van ‘Waardigheid 
en Trots’. 

 

Zinvolle dagbesteding 

Kennemerhart heeft een aantal ‘welzijnsprojecten’ geïnitieerd, waaronder het 
zogenoemde 'maatjesproject’. Medewerkers en cliënten vormen samen koppels 
met als doel elkaar goed te leren kennen en een zorgrelatie aan te gaan waarin er 
aandacht is voor contact en activiteiten.  
Zes leerlingen uit de Verzorgende IG groep zijn bezig met de afronding van hun opleidingstraject 
en hebben als extra module het ‘maatjesproject’ doorlopen. Iedere leerling heeft zich verdiept in 
de levensloop en karakteristieken van een bewoner, hun ‘maatje’. Met behulp van familie 
komen leerlingen erachter wat het beroep en de familieomstandigheden van de bewoner waren 
en waar hij of zij blij van werd. Hier hebben ze vervolgens activiteiten aan gekoppeld. Deze 
activiteiten zijn divers: van een bezoek aan een moestuin en de kerk tot het opzoeken van een 
oude platencollectie en die voor alle bewoners afspelen op een pick-up. Maar ook zorgen voor 
balans tussen dagprogramma en rust is een belangrijk aandachtspunt. Resultaat was bij alle 
leerlingen dat zij hun maatje blij maakten en daar zelf ook van konden genieten en leren.  
Op 11 mei kregen de leerlingen hun certificaten voor deze extra module uitgereikt. Ook hebben 
zijn allen een presentie gehouden over hun invulling van het maatjesproject. In de presentaties 
kwamen hele mooie en creatieve ideeën naar voren. De leerlingen hebben door dit project meer 
aandacht gekregen voor het welzijn en de achtergrond van de bewoner. ‘Het gaat niet alleen om 
zorgen voor, maar vooral om het leren kennen van de bewoner’, aldus één van de leerlingen. 
‘Hierdoor kom je erachter wie de persoon achter de cliënt is en begrijp je de cliënt ook beter’. Ook 
kan je de bewoner hierdoor nog beter verzorgen. Dit project was een mooie aanvulling op de 
opleiding Verzorgende IG en zeker voor herhaling vatbaar. De CCR pleit voor herhaling van het 
maatjesproject, niet facultatief maar als structureel onderdeel van de opleiding, omdat het 
maatjesproject een verbetering van zorg realiseert en ook een natuurlijke selectie van leerlingen.  
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2.4 Reflectie 
Op basis van de uitkomsten en reflectiegesprekken op tactisch en strategisch niveau, vallen 
de volgende leerpunten op: 

- Op alle locaties vinden initiatieven en ontwikkelingen plaats gericht op welzijn. De 
organisatie biedt ruimte voor creativiteit, voor verschillen tussen locaties (context) en 
ondersteunt enthousiaste medewerkers die aan de slag gaan met ideeën. Een 
uitdaging is om over de locaties heen goed te kijken wat de veranderende doelgroep 
vraagt, welke strategische inzet op welzijn daarvoor nodig is en of wij daarin 
voldoende voorzien met de huidige initiatieven.  
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3. Reflectie op veiligheid 

3.1 Uit het kwaliteitsplan 
Kennemerhart voldoet aan werken aan veiligheid. Wij kiezen voor doorontwikkelen en verbeteren 
van de veiligheid. Door de harmonisatie van voormalig Amie en SHDH kunnen we van beiden 
leren en verbeteren op het gebied van medicatieveiligheid, hygiëne en andere thema’s. 
 

3.2 PREZO prestatie 
 

  
Pijler 3 

De cliënt ervaart veiligheid en ontvangt zorg en ondersteuning in een veilige 
omgeving. 

 

3.3 Uitkomsten  
 

Instrumenten Uitkomsten 

Zorgkaart 
Nederland 

Over het algemeen zijn cliënten/familieleden tevreden over de veiligheid. 

Klachten Er valt niet een rode draad te halen uit de klachten betreft veiligheid. De 
klachten zijn zeer specifiek betreffende een incidentele situatie, of specifiek 
voor één cliënt of specifiek voor één team. 

Calamiteiten en 
Incidenten 

In 2017 waren er twee calamiteiten gemeld en twee ernstige incidenten. 
Deze calamiteiten/ernstige incidenten zijn volgens de richtlijnen 
calamiteitenrapportage IGJ onderzocht. De meldingen aan de Inspectie zijn 
afgesloten na een brief beëindiging melding van de Inspectie. Op dit 
moment zijn er geen openstaande IGJ meldingen. 
De medewerkers van het kwaliteitsbureau en een aantal teamleiders 
hebben in 2017 de training PRISMA Plus gevolgd. Er zijn nu voldoende 
medewerkers met kennis van de PRISMA methodiek om een 
calamiteit/ernstig incident te onderzoeken.  

Basisindicatoren 
veiligheid 

Het BOPZ bureau maakt elk kwartaal overzichten ten behoeve van de BOPZ 
MIC MIM week per locatie. 
Betreft de inzet van VBM en psychofarmaca: onze locaties zitten met hun 
percentage in de middencategorie, afgezet tegen 2145 andere 
verpleeghuizen en hun percentage. 

Interne audit In 2017 zijn interne audits HIP en medicatie uitgevoerd door de 
aandachtsvelders. Een aandachtsvelder van een locatie heeft een audit 
uitgevoerd bij een andere locatie. 
Daarnaast zijn er in 2017 een externe audit HIP en een externe audit 
medicatie uitgevoerd. 
Elke locatie maakt een specifiek verbeterplan op basis van de audits. 

Externe PREZO 
audit 

Op het gebied van veiligheid hebben zeven locaties met een gouden 
keurmerk de prestatie behaald. Er is een aantal aandachtspunten per 
locatie. Bijvoorbeeld de hoogte van de balustrades (De Blinkert), controle 
noodvoorraad (De Rijp), toezicht algemene ruimtes (Molenburg). Inmiddels 
zijn deze aandachtspunten verbeterd.  
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3.4 Acties leren en verbeteren, goede voorbeelden 
 

Leren van inzet vrijheidsbeperkende/bevorderende maatregelen (BOPZ), incidenten cliënten 
(MIC) en incident medewerkers (MIM) op locaties 

In de BOPZ/MIC/MIM overleggen is er in 2017 specifiek aandacht gevestigd op het belang 
van goede opvolging van incidenten (MIC/MIM) op cliënt, team- en locatieniveau (en dat 
melden geen doel op zich is). Ook in de diensten GRZ, dagbesteding, huishoudelijke 
ondersteuning en de wijkteams hebben medewerkers van het kwaliteitsbureau met 
teamleiders gekeken hoe zij de opvolging van incidenten kunnen verbeteren en het leren van 
incidenten kunnen stimuleren. In 2017 is er een verbeterslag gemaakt; incidenten worden 
bijvoorbeeld in de teamoverleggen besproken en er is aandacht voor het belang van het 
zetten van de juiste stappen na een incident. Ook worden incident meldingen met 
betrekking tot ongewenst gedrag van cliënten met toestemming van de medewerker nu in 
omgangsoverleggen met de psycholoog besproken. 
Een mooi voorbeeld is dat aandachtvelders medicatie in De Rijp zelf onderzochten wat de 
oorzaken zijn van een bepaalde trend. Zij hebben een verbetervoorstel gemaakt en dat in 
diverse overleggen besproken. Inmiddels draait er een pilot op een afdeling op basis van het 
verbetervoorstel. Het doel is om de verbetering uiteindelijk in de hele locatie te 
implementeren. 

 

Verbetering beleid vrijheid en veiligheid (wet BOPZ) 

Naar aanleiding van een inspectiebezoek in de Janskliniek in 2016 is een analyse gemaakt van 
het gebruik van de informatie met betrekking tot inzet van vrijheidsbeperkende maatregelen 
en psychofarmaca. Naar aanleiding van de analyse zijn in 2017 de volgende verbeteracties 
doorgevoerd: 
- Er is onder regie van de nieuwe BOPZ-arts gezorgd voor eenduidige werkafspraken met 

de specialisten ouderengeneeskunde m.b.t. het registreren van psychofarmaca als 
vrijheidsbeperkende maatregel. 

- Er is een waarneemregeling voor BOPZ-artsen geregeld. 
- Er is een BOPZ-bureau opgericht t.b.v. alle secretariële werkzaamheden die verbonden 

zijn aan de uitvoering van de wet BOPZ (contact met de rechtbank m.b.t. Rechterlijke 
Machtigingen, meldingen IGZ). 

- Het BOPZ-bureau verzorgt in samenwerking met de beleidsmedewerker met 
aandachtsgebied BOPZ trendanalyses van de vrijheidsbeperkende maatregelen en 
psychofarmaca per locatie. In overleg met de teamleiders is bepaald op welk niveau 
deze informatie gegenereerd en inzichtelijk gemaakt wordt. De vrijheidsbeperkende 
maatregelen en psychofarmaca worden ook in verband gebracht met de MIC- en MIM-
meldingen waardoor de thema’s vrijheid, veiligheid van cliënt en medewerker in zijn 
geheel worden geanalyseerd en besproken. 

- Op diverse locaties werd aangegeven dat de trendanalyses inzicht gaven in de inzet van 
vrijheidsbeperkende maatregelen en psychofarmaca, maar dat er ook behoefte is aan 
meer diepgaande bespreking van casuïstiek waarin dilemma’s aan de orde komen met 
betrekking tot vrijheid en veiligheid. Daarom is in 2017 besloten om casussen/dilemma’s 
te bespreken (2x per jaar trendanalyse, 2x per jaar casusbespreking) in het BOPZ MIC 
MIM overleg.  

 

Pilot decubituspreventie 

Op een locatie heeft een werkgroep een werkwijze ‘preventieve aanpak decubitus’ opgesteld 
op basis van het Vilansprotocol decubitus. In 2017 is in De Rijp gedurende een aantal 
maanden de werkwijze getest. Uit de evaluatie van deze pilot blijkt dat de werkwijze 
preventieve aanpak decubitus ondersteunt bij het in een vroeg stadium voorkomen (met 



Versie: 27 juni 2018 10 

name het nemen van de juiste preventieve maatregelen en het op het juiste moment 
inschakelen van disciplines). In 2018 worden de verbeterpunten uit de pilot nog opgepakt en 
wordt de werkwijze bij twee andere locaties (Meerleven en Schoterhof) uitgerold.  

 

3.5 Reflectie 
Op basis van de uitkomsten en de reflectiegesprekken op tactisch en strategisch niveau vallen 
de volgende leerpunten op: 

- Het leren in de BOPZ-MIC-MIM-overleggen levert veel inzichten op doordat de 
medewerkers feitelijke gegevens inzien, trends ontdekken en in gesprek zijn over 
ontwikkelingen op de locatie. Dit gaat stap voor stap steeds beter op sommige 
locaties. Een goed voorbeeld is dat op Overspaarne teamleiders/behandelaren 
meelopen in de nachtdienst om het nachtelijk dwalen goed in beeld te brengen en 
om uiteindelijk verbetervoorstellen te doen om dit te verminderen. Op de locaties 
waar het moeilijker is om met het team in gesprek te raken of om in de actiemodus te 
komen lijkt mee te spelen: 1. meer voorbereiding nodig van deelnemers; 2. 
medewerkers leren keuzes te durven maken: welke trend vinden we belangrijk of 
hebben we ‘last’ van en gaan we verbeteren; 3 bij medewerkers ontbreekt soms 
kennis/ervaring voor het inzetten van die verbeterslag.  

- Een aandachtspunt blijft het organiseren van goed informatiemanagement. De 
incidenten worden geregistreerd in het elektronisch cliëntdossier. Het formulier 
wordt momenteel door medewerkers als een administratieve last ervaren (te veel 
vragen). Het elektronisch cliëntdossier biedt niet de mogelijkheid om als organisatie 
zelf goede managementoverzichten te maken. Dat wordt nu verkregen via Infogrip. 
Verder is het omslachtig om MIC’s in te zien en af te ronden (archiveren). Het 
systeem ondersteunt niet om verbetervoorstellen op één plek vast te leggen en 
daardoor beter te monitoren. 
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4. Reflectie op leren en verbeteren van kwaliteit 

4.1 Uit het kwaliteitsplan 
Kennemerhart voldoet aan de vereisten uit het kwaliteitskader. Wij kiezen voor doorontwikkelen 
en verbeteren van Leren en verbeteren van kwaliteit. 
 

4.2 PREZO prestatie 
 

  
Voorwaarde 3 

De organisatie beschikt over een kwaliteitsmanagementsysteem dat richting 
geeft aan duurzame, positieve, betekenisvolle persoonsgerichte zorg en 
ondersteuning.  

 

4.3 Uitkomsten  
 

Instrumenten Uitkomsten 

Zorgkaart 
Nederland 

Kennemerhart stimuleert cliënten/familie om hun ervaringen op Zorgkaart 
Nederland te delen. Daarnaast zijn er interviewteams van Zorgkaart 
Nederland op locatie geweest en een belronde met familie. De uitkomsten 
staan op de website van Zorgkaart NL. 
In 2018 heeft Kennemerhart op één locatie en bij de dagbesteding een 
eigen NPS meting uitgevoerd. De vragen zijn vergelijkbaar met de vragen 
die Zorgkaart Nederland hanteert.  

Klachten Zie in voorgaande hoofdstukken van dit kwaliteitsverslag. 

Calamiteiten en 
Incidenten 

Zie in voorgaande hoofdstukken van dit kwaliteitsverslag. 

Interne audit Binnen Kennemerhart worden op drie thema’s standaard interne audits 
uitgevoerd door aandachtsvelders, te weten: HIP, medicatieveiligheid en 
cliëntdossiers. De uitkomsten hiervan worden opgepakt op de locaties en in 
de kwaliteitscommissie wordt gekeken naar trends/randvoorwaarden en 
dergelijke. 

Externe PREZO 
audit 

Een aandachtspunt vanuit de externe audit was de signalering dat er (mede 
door de fusie) bij Kennemerhart veel plannen zijn. Soms ontbreekt de 
samenhang tussen plannen of  is de uitvoering/evaluatie/borging van een 
plan niet altijd terug te vinden. 

 

4.4 Acties leren en verbeteren, goede voorbeelden 
 

Lerend netwerk 

Kennemerhart is door de fusie tussen Amie en SHDH nog aan de slag met het 
harmoniseren van alle interne werkprocessen. Dat levert al een schat aan 
informatie op, waarvan alle locaties kunnen profiteren om een ontwikkelstap te 
maken. Daarnaast is Kennemerhart in 2017 met Sint Jacob en ViVa Zorggroep in 
gesprek geweest over het lerend netwerk. In de 1e helft van 2018 is gestart met 
invulling geven aan het lerende netwerk. 
De eerst bijeenkomst van bestuurders en beleidsmedewerkers was een mooi verkenning van 
elkaars kwaliteitsplan. Door elkaar te bevragen was er veel herkenning in overeenkomstige 
uitdagingen en tevens leren we over elkaars aanpak van het sturen op kwaliteit. We hebben 
vastgesteld dat we ook op andere plekken leren van elkaar (en andere zorgaanbieders), denk 
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onder andere aan het VBZ netwerk, ActiZ kwaliteitsnetwerk en het CAZHEM project. Het leren in 
het CAZHEM project willen we verdiepen en met de partner uit het lerend netwerk willen we op 
twee onderdelen elkaar in 2018/2019 versterken, namelijk: uitvoeren van interne audit bij elkaars 
locatie, en aandacht voor de ondersteuning van medewerkers bij omgaan met familie/mantelzorg 
(en signalen potentiële problemen). 

 

Medicatieveiligheid 

In 2017 zijn er interne audits uitgevoerd door de aandachtsvelders medicatieveiligheid. Dat zijn 
cross-over audits; dus de aandachtsvelders auditen op een andere locatie. Daardoor kijken de 
aandachtsvelders op andere locaties hoe daar de medicatieveiligheid georganiseerd is. Tevens 
kregen de aandachtsvelders op de auditdag ook een dagdeel scholing en is er in het najaar van 
2017 een bijeenkomst georganiseerd waar aandachtsvelders met elkaar hebben gesproken over 
de verbeteracties die zij inzetten. Om ervoor te zorgen dat we geen ‘blinde vlekken’ krijgen 
betreft ons eigen handelen, is er ook een jaarlijkse externe audit medicatieveiligheid uitgevoerd.  

 

4.5 Reflectie 
Op basis van de uitkomsten en reflectiegesprekken op tactisch en strategisch niveau, vallen 
de volgende leerpunten op: 

- Kennemerhart kent weliswaar nog steeds veel verschillende plannen. Echter er komt 
zichtbaar meer samenhang tussen de plannen door de nieuwe meerjaren strategie en 
het projectportfolio. Het blijft een uitdaging om de samenhang vast te houden, de 
plannen af te stemmen op de beschikbare capaciteit en om voldoende aandacht te 
houden voor de borging na de realisatie van verbeteracties. 

- Het harmoniseren op verschillende kwaliteitthema’s levert veel informatie op en dat 
is waardevol voor de organisatie. De harmonisatie kost echter ook veel tijd en het 
vraagt veel van de medewerkers (om geïnformeerd te blijven).  

- Voor 2019 is de uitdaging om het kwaliteitsplan meer te focussen op locatieniveau. 
De bestaande jaarplansystematiek willen we daarbij niet direct loslaten en ook willen 
we de locaties niet belasten met extra registratielast rondom het kwaliteitsplan en de 
verantwoording. Hierin zullen we een balans moeten vinden. 
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5. Reflectie op leiderschap, governance en management 
 

5.1 Uit het kwaliteitsplan 
Kennemerhart voldoet aan de vereisten uit het kwaliteitskader. Wij kiezen voor doorontwikkelen 
en verbeteren van leiderschap, governance en management. 
 

5.2 PREZO prestatie 
 

  
Voorwaarde 2 

De organisatie is verantwoordelijk voor verantwoord bestuur en 
management en faciliteert medezeggenschap in de organisatie. 

 

5.3 Uitkomsten  
 

Instrumenten Uitkomsten 

Zorgkaart 
Nederland 

n.v.t. 

Klachten Geen. 

Calamiteiten en 
Incidenten 

n.v.t. 

Interne audit n.v.t. 

Externe PREZO 
audit 

De PREZO prestatie is behaald. Er zijn wat aandachtspunten benoemd, 
zoals:  
- In 2017 vindt een doorontwikkeling plaats om SHDH op het gewenste 

niveau te brengen door ondermeer het optimaliseren van de 
zorgkwaliteit, modernisering van ICT, het beter betrekken van naasten 
en familie van de cliënten. Deze aspecten vragen nog de nodige 
aandacht. 

- De diverse elementen van de bedrijfsvoering krijgen in de dagelijkse 
praktijk nog niet altijd zijn weerslag.  

- Controllers ondersteunen de teammanagers en bespreken periodiek 
de stuurinformatie. Dit wordt als zeer prettig ervaren. Ook hier geldt 
dat dit in de praktijk nog zijn beslag moet krijgen. Daarbij is duidelijk 
dat het eigenaarschap in de praktijk nog aandacht nodig heeft. Dit 
werkproces is duidelijk in ontwikkeling. 

 

5.4 Acties leren en verbeteren, goede voorbeelden 
 

Management Development (MD) traject 

In 2017 is gestart met een MD-traject. Voor teamleiders worden, naast periodieke intervisie 
bijeenkomsten, MD bijeenkomsten georganiseerd. Elke MD bijeenkomst heeft een thema 
waarvoor een programma wordt samengesteld. In de bijeenkomsten zijn leidinggevenden in de 
organisatie in gesprek met elkaar, er wordt geleerd (van elkaar), men stimuleert elkaar en het is 
makkelijker om elkaar te vinden.  
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Visie en strategie bijeenkomsten 

Kennemerhart heeft tegelijk met de fusie een gezamenlijke visie geformuleerd en vanaf de eerstee 
helft van 2018 is er een meerjaren strategie. Voor de visie zijn kartrekkers gevraagd om binnen 
hun dienst in gesprek te zijn over de visie en kernwaarden van Kennemerhart en verhalen te 
delen die passen bij onze kernwaarden. Daarnaast zijn er in het tweede kwartaal van 2018 
visie/strategie bijeenkomsten georganiseerd per locatie/dienst. In deze bijenkomsten gaan 
bestuurders, managers, teamleiders, medewerkers en leden van de cliëntenraad in gesprek met 
elkaar over de nieuwe strategie.  

 

Goed voorbeeld 

De Raad van Bestuur doet regelmatig werkbezoeken en loopt mee met medewerkers in de zorg 
en ondersteuning.  

 

5.5 Reflectie 
Op basis van de uitkomsten en reflectiegesprekken op tactisch en strategisch niveau, vallen 
de volgende leerpunten op: 

- Uit de (jaar)plannen van 2017 viel op te maken dat de organisatie nog richting zocht 
voor de koers. In 2018 is daar een duidelijke verbetering in gang gezet door een 
meerjaren strategie. Dit moet verdere invulling/doorvertaling gaan krijgen in de 
jaarplannen. Het is een uitdaging om plannen te maken op basis van de strategie en 
de input van teams/medewerkers jaarplannen en daarbij een balans te houden in de 
samenhang jaarplannen tussen de verschillende diensten.  

- Het samenspel tussen ondersteunende diensten en de zorg/behandeldienst kan 
verder geoptimaliseerd worden.  

- Advies- en instemmingtrajecten voor medezeggenschapsorganen verlopen nu niet 
altijd op dezelfde manier of zorgen voor vertraging. Zorgen voor eenduidig proces 
rondom advies/instemmingtrajecten.  
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6. Reflectie op personeelssamenstelling 

6.1 Uit het kwaliteitsplan 
Kennemerhart voldoet aan de vereisten uit het kwaliteitskader. Wij kiezen voor ontwikkelen van 
de personeelssamenstelling.  

- In 2018 investeren wij in het opzetten van een Strategisch Personeelsplan en een 
functiehuis; 

- In 2018 starten wij met het opzetten van interne leerrondes. Een methode waarbij we 
intern auditen combineren met visitatie en intervisie. Wij denken dat interne leerrondes 
een bijdrage leveren aan een lerende organisatie en daarbij een belangrijke verbinding 
maken met het verbeteren van de kwaliteit. 

 

6.2 PREZO prestatie 
 

  
Voorwaarde 1 

De medewerker is deskundig en levert persoonsgerichte zorg op een 
professionele, cliëntgerichte, doeltreffende en doelmatige wijze. 

 

6.3 Uitkomsten  
 

Instrumenten Uitkomsten 

Zorgkaart 
Nederland 

Wat opvalt in de uitkomsten van Zorgkaart Nederland is dat bijna alle 
respondenten positief zijn over de medewerkers en de bejegening. 
Daarentegen zegt het merendeel ook dat er onvoldoende medewerkers 
zijn. Dat de cliënt regelmatig met verschillende gezichten te maken heeft of 
dat er uitzendkrachten aan het werk zijn.  

Klachten In 2017 waren er twaalf klachten verdeeld over zes locaties. Van deze 
twaalf klachten hadden vijf klachten te maken met de bejegening van 
medewerkers tegen cliënt/familie of met de deskundigheid van 
medewerkers. 

Calamiteiten en 
Incidenten 

Er zijn twee calamiteiten en twee ernstig incidenten onderzocht. In alle vier 
de onderzoeksrapporten komt terug dat het doorgeven van informatie 
(tijdens overdracht, via rapportage) terugkerend aandachtspunt is.  

Interne audit n.v.t. 

Externe PREZO 
audit 

Complimenten voor het ESF-project, de aandacht voor de rol van de 
helpenden en de instroom van anderstaligen. Een aandachtspunt is de 
registratie en werkwijze voor BIG registratie en voorbehouden en risicovolle 
handelingen. 

 

6.4 Acties leren en verbeteren, goede voorbeelden 

Formatie gekoppeld aan ZZP-samenstelling 

De formatie is sinds mei 2017 per locatie gekoppeld aan de ZZP’s waarbij door het sturen op 
actuele ZZP’s een betere bijsturing van de formatie kan plaatsvinden. Per locatie en waar mogelijk 
per afdeling is de formatie inzichtelijk. Er zijn periodiek financiële rapportages waarbij de afwijking 
van de begroting staat vermeld.  
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Functiehuis 

Kennemerhart heeft stappen gezet om een functiehuis te maken dat past bij haar visie en 
strategie. We hadden een groot aantal functies en dat is teruggebracht naar een overzichtelijk 
aantal functies.  

 

Harmoniseren van medewerkerprocessen 

De HR afdeling van Kennemerhart standaardiseert, integreert en verbetert de processen rondom 
medewerkers. Een verbeterslag wordt gemaakt in het harmoniseren van de arbeidsvoorwaarden 
en verbeteren van de secundaire arbeidsvoorwaarden.  

 

Afspraken in de regio 

Kennemerhart en andere zorgaanbieders in de regio hebben te maken met 
personeelstekort: er zijn meer vacatures dan beschikbare/potentiële medewerkers. 
In het regionale verband Voor Betere Zorg Kennemerland Amstelland Meerlanden 
zijn met de samenwerkende partijen afspraken gemaakt. Dit heeft geleid tot meer 
samenwerking op het gebied van het opleidingsaanbod in de regio.  

 

6.5 Reflectie 
Op basis van de uitkomsten en reflectiegesprekken op tactisch en strategisch niveau vallen de 
volgende leerpunten op: 

- Op het vlak van personeel en kwaliteit zijn er vele initiatieven gaande. Het is een 
uitdaging voor de komende tijd om continue afstemming te vinden, op zowel 
strategisch als operationeel niveau, tussen de personele kwantiteit/kwaliteit en de 
kwaliteit van de zorg/dienstverlening. Dat vergt een goede afstemming en 
samenwerking van de HR adviseurs en de leidinggevenden/teams.  
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7. Reflectie op gebruik van hulpbronnen 

7.1 Uit het kwaliteitsplan 
Kennemerhart voldoet aan de vereisten uit het kwaliteitskader. Wij kiezen voor doorontwikkelen 
en verbeteren van het gebruik van hulpbronnen. 
 

7.2 PREZO prestatie 
 

  
Voorwaarde 4 

De bedrijfsvoering van de organisatie is gericht op het doeltreffend en 
doelmatig inzetten van middelen. 

 

7.3 Uitkomsten  
 

Instrumenten Uitkomsten 

Zorgkaart 
Nederland 

n.v.t. 

Klachten n.v.t. 

Calamiteiten en 
Incidenten 

n.v.t. 

Interne audit n.v.t. 

Externe PREZO 
audit 

Er moet nog een strategisch vastgoedplan vastgesteld worden (dit was in 
2017 niet het geval) en op ICT gebied wordt een inhaalslag gemaakt om 
medewerkers in de toekomst een optimale digitale werkomgeving te 
bieden. De prestatie heeft puntenaftrek om dat deze plannen nog niet in de 
realisatiefase waren in 2017. 

 

7.4 Acties leren en verbeteren, goede voorbeelden 
 

Projectportfolio 

Met de komst van een projectmanager is er meer structuur gekomen in het projectportfolio. Dat 
heeft directe, positieve invloed op de samenhang tussen de verschillende projecten, de 
samenwerking en communicatie tussen de verschillende ondersteunende diensten.  

 

Wijzigingsadviescommissie Systemen (WACS)  

In deze commissie worden wijzigingsvoorstellen behandeld. Hierdoor wordt de samenhang tussen 
verschillende systemen zichtbaar en krijgen de medewerkers van de verschillende afdelingen 
meer zicht op de processen die over alle afdelingen heen lopen.  

 

7.5 Reflectie 
Op basis van de uitkomsten en reflectiegesprekken op tactisch en strategisch niveau, vallen 
de volgende leerpunten op: 

- De administratieve processen zijn onvoldoende beschreven. 
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8. Reflectie op gebruik van informatie 

8.1 Uit het kwaliteitsplan 
Kennemerhart voldoet aan de vereisten uit het kwaliteitskader. Wij kiezen voor ontwikkelen. In 
2018 starten we met het organiseren van spiegelbijeenkomsten. 
 

8.2 PREZO prestatie 

  
Voorwaarde 3 

De organisatie beschikt over een kwaliteitsmanagementsysteem dat richting 
geeft aan duurzame, positieve, betekenisvolle persoonsgerichte zorg en 
ondersteuning.  

 

8.3 Uitkomsten  

Instrumenten Uitkomsten 

Zorgkaart 
Nederland 

n.v.t., zie in andere hoofdstukken van dit kwaliteitsverslag. 

Klachten Geen. 

Calamiteiten en 
Incidenten 

n.v.t. 

Interne audit n.v.t. 

Externe PREZO 
audit 

n.v.t., zie in andere hoofdstukken van dit kwaliteitsverslag. 

 

8.4 Acties leren en verbeteren, goede voorbeelden 
 

Uitkomsten Zorgkaart Nederland 

De locaties hebben de uitkomsten van Zorgkaart Nederland geanalyseerd en op 
basis daarvan hun jaarplan aangevuld/aangepast. Op de locaties zijn de uitkomsten 
besproken met de lokale cliëntenraad. 
 

 

Huiskameroverleggen 

In elke locatie worden huiskameroverleggen georganiseerd. Dit is een mooi 
instrument om feedback van cliënten en familie te ontvangen en er direct over in 
gesprek te gaan. Het levert regelmatig waardevolle gesprekken op tussen 
cliënten/familie en medewerkers.  
 

8.5 Reflectie 
Op basis van de uitkomsten en reflectiegesprekken op tactisch en strategisch niveau vallen de 
volgende leerpunten op: 

- Het doorontwikkelaccent ligt op het organiseren van spiegelbijeenkomsten. Dit is een 
instrument dat past bij het lerende perspectief van het kwaliteitsplan en waarvan we 
verwachten dat het waardevolle kwalitatieve informatie zal opleveren. We zijn op dit 
moment nog in de oriënterende fase. 

- Kennemerhart past alleen periodieke cliënttevredenheidsmetingen toe (niet realtime) 
en we hebben beperkt zicht op cliëntervaringen op cruciale momenten in het proces 
(denk aan het meten van ervaringen direct na de intake/inhuizingsfase). 
 


