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Inleiding 
Via dit verslag willen wij de interne en externe stakeholders van Kennemerhart informeren 
over de reflectie op het kwaliteitsplan van Kennemerhart. In dit verslag blikken we terug op 
2018 en kijken naar de kwaliteitsdoelen waar we nu mee bezig zijn (2019). Dit 
kwaliteitsverslag is voor 1 juli 2019 gepubliceerd op de website van Kennemerhart en 
aangeleverd aan de landelijke database (Zorginstituut Nederland).  
De verantwoordingseis middels een kwaliteitsverslag is alleen opgenomen in het 
kwaliteitskader verpleeghuiszorg, en niet in het kwaliteitskader wijkverpleging. Dit 
kwaliteitsverslag is daarom vooral gericht op verpleeghuiszorg. 

 
 
Dit kwaliteitsverslag heeft samen met het kwaliteitsplan een plaats  in de planning & 
controlcyclus. Evalueren op de doelen (in het kwaliteitsplan) doet Kennemerhart elk kwartaal 
door middel van kwartaalrapportages. De kwartaalrapportages kwaliteit vormen de basis voor 
het kwaliteitsverslag.  
 
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, oftewel; 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 
2020. Het 2e halfjaar van 2019 benut Kennemerhart om met partijen, onder andere op basis 
van de reflectie, het kwaliteitsplan 2020 op te stellen. 
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1. Reflectie op persoonsgerichte zorg 

1.1 Uit het kwaliteitsplan 2019 
Kennemerhart voldoet aan werken aan de kwaliteit van persoonsgerichte zorg en ondersteuning, 
zoals gesteld in het Kwaliteitskader.  
Persoonsgerichte zorg en ondersteuning is geen nieuw begrip voor Kennemerhart.  
Kennemerhart werkt al lange tijd met het zorgleefplan, waarbij de cliënt als mens het vertrekpunt 
is voor de zorg en ondersteuning. 
 
In 2018 kozen wij voor het verstevigen van methodisch, multidisciplinair werken. In 2019 kiezen 
wij voor doorontwikkelen en verbeteren van persoonsgerichte zorg en ondersteuning door: 

1. Verbeteren van de multidisciplinaire samenwerking; 
2. Inspelen op de toenemende complexiteit van zorg, toegespitst op het omgaan met 

onbegrepen gedrag; 
3. Administratieve lasten worden teruggedrongen door opruimen onnodige registraties en 

door inzet van administratief medewerkers. 
 

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 505 waarderingen voor Kennemerhart en 90% 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, empathisch. 

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

Spiegelgesprek Op een locatie (De Rijp) is de eerste spiegelbijeenkomst georganiseerd. Het 
gesprek is in een verslag vastgelegd, en samen met het team wordt een 
SWOT analyse gemaakt. Als samenvatting kan genoemd worden dat de 
aanwezige cliënten (8) en familieleden (4) ten aanzien van persoonsgerichte 
zorg tevreden zijn. Ze vinden het fijn om in de Rijp te wonen en de 
medewerkers zijn vriendelijk en behulpzaam.  

Klachten In 2018 waren er 48 klachten ingediend bij de klachtenfunctionaris verdeeld 
over 10 locaties en de extramurale zorg. Dat betekent dat op een totaal van 
ongeveer 2500 cliënten 2% een klacht heeft ingediend1. 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. 

                                                 
1 Bron: klachtenverslag Kennemerhart verslagjaar 2018 
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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. 

Externe PREZO 
audit 

7 locaties + thuiszorg hebben bij de tussentijdse audit het gouden PREZO 
keurmerk behouden. De huishoudelijke ondersteuning heeft bij de 
tussentijdse audit het zilveren PREZO keurmerk behouden. De dagbesteding 
en locatie Meerleven hebben het gouden PREZO keurmerk versie 2017 
behaald. In 2018 zijn de locaties Bodaan en Huis in de Duinen gestart met de 
voorbereiding op de externe audit in het najaar van 2019. 
 
Uit de tussentijdse externe PREZO audit waren er op- en aanmerkingen ten 
aanzien van de dossiervoering: 

- We rapporteren te weinig op doelen. 
- Consequent rapporteren op signalen (observeren) gaat niet altijd goed. 

Zorgteam voorziet arts/behandelaar niet altijd van een compleet beeld 
(door ontbrekende rapportages) 

- Zorgplannen niet altijd actueel of bekend bij alle medewerkers 
- Afspraken met mantelzorger staan niet in dossier 
- Informatie over wensen/behoeften cliënt in dossier (kennen van de cliënt) 
- Aandacht voor eenzaamheid e.d. (niet alleen somatisch) 
- Risico’s uit rapportage en risicosignalering zijn niet altijd in het zorgplan 

terug te vinden. 
- Incidenteel komt de informatie van de arts in Ysis niet altijd terecht in ONS. 

Het risico is dat verzorgenden niet over de meest actuele informatie 
beschikken en dit kan risico’s voor de cliënt veroorzaken. 

IGJ bezoek locatie 
Bodaan 

Zie de opmerkingen over dossiervoering bij ‘externe PREZO audit’. 

1.4 Acties leren en verbeteren, goede voorbeelden 
 

Methodisch werken 
De projectgroep eenduidig zorgproces heeft in 2018 een eenduidige werkwijze 
zorgleefplangesprek/ MDO opgeleverd en het werken met Carenzorgt 
geïmplementeerd.  
In 2018 is de implementatie van de nieuwe werkwijze zorgleefplangesprek/ MDO  
gestart op alle locaties. Dat betekent dat eind 2019 alle locaties dezelfde werkwijze hebben betreft 
de evaluatie van het zorgleefplan. In deze werkwijze zorgleefplangesprek en MDO staat de cliënt 
centraal; de cliënt en vertegenwoordiger zijn uitgenodigd voor de halfjaarlijkse zorgleefplan-
gesprekken. De EVV-er start het zorgleefplangesprek en draagt bij aan het centraal stellen van de 
behoeften van de cliënt (in plaats van medische zaken). 
Kennemerhart biedt Carenzorgt aan om het contact tussen cliënt, hun naasten en 
zorgmedewerkers te ondersteunen. Carenzorgt is een digitaal platform voor uitwisseling van 
onderdelen van het cliëntdossier tussen cliënt, zorgmedewerker en naasten (familie, betrokken 
mantelzorgers). Via Carenzorgt kunnen de beheerder en de personen aan wie de beheerder 
toegang geef de rapportages, het zorgplan en de cliëntagenda van de zorg bekijken. Ook kunnen zij 
berichten sturen naar het zorgteam.  
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Leren kennen van de cliënt  
In het vorige kwaliteitsverslag werd genoemd dat de cliëntkarakteristiek een 
hulpmiddel is om de behoeften van de cliënt op te halen. Op alle locaties wordt nu 
gewerkt met de cliëntkarakteristiek en in de thuiszorg met de verhalen van de cliënt. 
Nu de verhalen van de cliënt worden opgehaald in de cliëntkarakteristiek, geeft 
locatie Bodaan daar opvolging aan door te zoeken naar activiteiten op maat, soms 
individueel en soms in een groep.  
Om dit nog meer te stimuleren maakt de projectgroep welzijn een toolbox om medewerkers te 
inspireren. 

 
 

Terugdringen administratieve last 
Een speerpunt in het kwaliteitsplan is het terugdringen van de administratieve lasten. Dit is niet een 
speciaal project, of een verbijzonderde beweging in de organisatie. Dit is in het project eenduidig 
zorgproces opgenomen; de input die is opgehaald uit de zorgteams had voornamelijk te maken met 
het zorgdossier en een klein deel met het primaire proces (omgaan met mutaties onder andere). 
Het uitgangspunt in het project (en de lat waarop eindproducten worden beoordeeld) is om de 
administratieve lasten zoveel mogelijk te beperken. 
Een ander voorbeeld is dat we met hulp van procescontrollers inefficiënte stappen in processen 
opruimen (zoals bij het proces registratie – declaratie). 

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

- We merken dat dossier ontwikkeling vanuit het project eenduidig zorgproces alleen, 
niet voldoende is. Het is nodig om het proces van dossier ontwikkeling, zowel 
inhoudelijk als technisch, meer te borgen in de organisatie, en de verbindingen tussen 
applicatiebeheer, projectgroep, leidinggevenden, adviseurs Leren & Ontwikkelen, 
kwaliteitsbureau en superusers te verstevigen in een stuurgroep dossier. 

- Uit recente audits en incidentonderzoek krijgen we bevindingen dat incidenteel de 
informatie uit Ysis niet in ONS staat. We gaan na of we artsen wel goed inwerken in 
het gebruik van Ysis.    

- Een andere aspect van multidisciplinair samenwerken is het zorgen van continuïteit in 
een team. Op dit moment zijn er veel wisselingen en verschuivingen van 
behandelaren tussen locaties. Dat levert risico’s op voor inhoudelijk kwaliteit en de 
bereikbaarheid. De behandeldienst werkt aan een plan ‘regionale indeling 
behandeldienst’, en samen met de zorgdirecteuren aan ‘Positionering 
verpleegkundigen’.   
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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. 
 
In 2018 kozen we voor het verbeteren van individuele activiteiten en passend bij de 
(veranderende) doelgroep. In 2019 kiezen wij voor doorontwikkeling van:  
1. Vrijwel op alle locaties wordt gewerkt aan uitbreiden van de bezetting in huiskamers. Doel is 

dat cliënten nabijheid ervaren, vertrouwen en begrip en niet perse toezicht hoewel dat soms 
ook nodig is.  Medewerkers zoals gastvrouwen worden adequaat (bij)geschoold. 

2. Organisatie brede aanpak welzijn. In de zorgvisie van Kennemerhart en in de kernwaarden is 
veel aandacht voor het welbevinden van de cliënten. We formuleren kaders waarbinnen de 
locaties tot een meer uniforme invulling te komen en leren hierbij van elkaars ervaringen. We 
bereiken hiermee dat de cliënt een passend ritme van de dag ervaart met aspecten daarin 
(o.a. zinvolle dagbesteding) die voor hem belangrijk zijn. 

 

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 
 

In de waarderingen op Zorgkaart Nederland, valt in minder positieve zin op 
dat bij een aantal locaties (Anton Pieckhofje, de Molenburg, de Blinkert en 
de Rijp)  de cliënten/familie het gebouw als verouderd ervaren.  

Spiegelgesprek De cliënten en familie noemen in het spiegelgesprek dat de activiteiten bij 
De Rijp een sterk punt is. Zij zijn daar tevreden over, maar hebben ook 
verbeterwensen. Opvallend is een aantal cliënten (die in het weekend 
weinig familie bezoek hebben) ervaren dat het stil is in de weekenden als er 
geen activiteiten en therapie is.   

Klachten 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 

Bij het analyseren van incidenten speelt het gebouw in combinatie met de 
doelgroep ontwikkeling voor enkele locaties een rol, namelijk Anton 
Pieckhofje (beperkte beweegruimte), de Rijp (op 2 etages kleine 
huiskamer), Schoterhof en Bodaan (toezicht wordt bemoeilijkt door lange 
gangen). 
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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. 

 

2.3 Acties leren en verbeteren, goede voorbeelden  
 

Vrijheid en veiligheid 
In het kader van vrijheidsbevordering is Huis in de Duinen de eerste locatie van 
Kennemerhart met het leefcirkelsysteem. De medewerkers van Huis in de Duinen 
zijn getraind voor het werken met leefcirkels waarbij veilige vrijheid voor cliënten 
mogelijk wordt gemaakt. In de tijdelijke huisvesting zijn leefcirkels in fases  
aangebracht waardoor cliënten vrij rond kunnen lopen binnen de voor hun veilige marges.  
Cliënten kunnen via bakens worden gevonden waarbij medewerkers een overzicht krijgen op hun 
telefoon. Dit wordt ook gebruikt in geval van calamiteiten waarbij medewerkers heel gemakkelijk 
kunnen zien waar cliënten zich bevinden. Gekeken wordt of dit ook geschikt is voor andere panden.  

 
Zinvolle dagbesteding 
Uit het resultaatverslag n.a.v. IGJ bezoek Bodaan: 
Het aanbod van welzijnsactiviteiten in Bodaan wordt nog verder verbeterd. De 
teamleiders zijn in februari 2019 naar een andere locatie (De Blinkert) geweest 
voor inspiratie en maken nu een verbeterplan welzijn voor Bodaan.  
De teamleiders van Bodaan stimuleren de activiteitenbegeleider om samen met de zorg en 
helpenden een activiteit organiseren. Hierdoor leren medewerkers van elkaar. 
Verbeteringen die Bodaan al heeft gerealiseerd zijn: 

- Een aparte ontmoetingsruimte op de begane grond; 
- Voldoende materialen in de huiskamer (spelletjes, oude boeken en dergelijke); 
- Medewerkers nemen vaker het initiatief om (kleine) groepsactiviteiten in de huiskamer te 

doen. Wel zien de teamleiders dat het nu nog regelmatig activiteiten zijn die te maken 
hebben met (lekker) eten, zoals een bak activiteit. 

 
Welzijn 
Bij de Blinkert is er op het gebied van welzijn de afgelopen tijd veel veranderd. 
Voorheen was er één activiteitenbegeleider en werden grootschalige activiteiten 
georganiseerd in samenwerking met de vrijwilligers en vrijwilligerscoördinator. 
 
Nu is dat anders. Er is een teamleider met het aandachtsgebied welzijn en een extra 
activiteitenbegeleider. De activiteitenbegeleiders gaan het huis in. Ze zien de informatie in de 
cliëntkarakteristiek, zij spreken de cliënt en zij zoeken de samenwerking met de zorgmedewerkers. 
Welzijn is voor alle medewerkers en er zijn veel initiatieven voor kleinschalige en individuele 
activiteiten, die mede mogelijk worden gemaakt door de vrijwilligers. 

 

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. Er is een 
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werkgroep welzijn gestart die als doel heeft om de lokale initiatieven aan te vullen, te 
verbinden en te versterken. 

- De commissie Kwaliteit & Veiligheid van de CCR benadrukt dat tussen locaties 
onderling uitwisseling (en borging) van ideeën en ervaringen (en daar waar mogelijk, 
van materialen) gestimuleerd wordt. 
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3. Reflectie op veiligheid 

3.1 Uit het kwaliteitsplan 
Kennemerhart voldoet aan werken aan veiligheid. In 2018 lag de focus op harmoniseren 
werkwijzen. Wij kiezen in 2019 voor doorontwikkelen op de volgende thema’s:  

1. Implementatie van decubitusprotocol op alle locaties. 
2. Vervolg leren van incidenten op teamniveau. 
3. Vervolg implementatie nieuwe Kennemerhart BOPZ beleid. 
4. De bedrijfshulpverlening van Kennemerhart is tot nu tot niet geharmoniseerd. In 2019 

zal die harmonisatie vorm krijgen door het opstellen en implementeren van een 
Bedrijfsnoodplan en daarvan afgeleide calamiteitenplannen. 

 

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. 

Spiegelgesprek Specifiek voor De Rijp: verouderde alarmeringssystemen. (dit geldt voor 1 
andere locatie ook: Bodaan).  
Daarnaast geven de cliënten in het spiegelgesprek aan dat zij een veilig 
gevoel tijdens de nacht van belang vinden. Sommige cliënten hebben in de 
nacht behoefte aan meer nabijheid (bijvoorbeeld: “als ik wakker ben ga ik 
een rondje over de gang lopen en hoop dan een medewerker tegen te 
komen voor een praatje”). De nachtdienst werkt niet per afdeling, maar 
voor de hele locatie. Dat betekent dat op de aanwezigheidsborden in de 
gang wel staat wie er in de ochtend/middag/avond werken, maar niet wie 
er in de nacht werkt (omdat de medewerker niet is gekoppeld aan die ene 
etage, dus ook niet op dat ene aanwezigheidsbord staat). Echter sommige 
cliënten interpreteren dat als ‘er is geen medewerker in de nacht op onze 
etage’. 

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 2018 zijn 2 calamiteiten/ernstig incidenten gemeld bij IGJ en 2 incidenten 
zijn intern onderzocht met de PRISMA methodiek. De onderzoeksrapporten 
bevatten verbetermaatregelen voor de betreffende locatie en organisatie 
breed. Het delen en bespreken van de rapporten draagt bij aan leren en 
verbeteren.  
In 2018 is naar aanleiding van 1 melding de inspecteur langs geweest op 
locatie Overspaarne. Daarna is de melding afgesloten, evenals de andere IGJ 
melding. 
Een verbeterpunt dat uit deze onderzoeken (PRISMA analyses) rolt, heeft 
betrekking op het methodisch werken en multidisciplinair samenwerken. 

Basisindicatoren 
veiligheid 

Het BOPZ bureau maakt elk kwartaal overzichten ten behoeve van de BOPZ 
MIC MIM week per locatie. 
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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 2018 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 2018 een externe audit HIP en een externe audit 
medicatie uitgevoerd. 
Elke locatie maakt een specifiek verbeterplan op basis van de audits.  

Externe PREZO 
audit 

In het rapport van de laatste tussentijdse audit is voor Anton Pieckhofje een 
aandachtspunt betreft veiligheid het afsluiten van gevaarlijke stoffen 
(chloor) in de hal van de woningen. In de andere rapporten waren er alleen 
positieve opmerkingen over de veiligheid. 

 

3.4 Acties leren en verbeteren, goede voorbeelden 
 

Beleid vrijheid en veiligheid (wet BOPZ) 
Het BOPZ beleid is in 2018 herzien en geschreven met het oog op de wet Zorg en Dwang. De 
implementatie is in 2018 gestart en loopt door in 2019. Hiermee heeft Kennemerhart al een 
stap gezet met de implementatie van de wet Zorg en Dwang.  
Voor de zaken die nog niet geregeld zijn (deels omdat daar nog onvoldoende duidelijkheid 
over is), is in 2019 een plan van aanpak gemaakt met betrokkenen, om stapsgewijs de 
volledige implementatie van de wet Zorg en Dwang te realiseren.   

 
Decubituspreventie en wondverpleegkundigen 
In Kennemerhart hebben teams per cliënt de Bradenschaal ingevuld. Na een organisatie 
brede inventarisatie  is er op geaggregeerd niveau informatie beschikbaar over het aantal 
cliënten met een wond (per decubitusgraad). We beschouwen dat als een nulmeting en gaan 
structureel de informatie verzamelen.  
Op dit moment worden wonden al behandeld door vier specialistische verpleegkundigen 
(praktijkverpleegkundigen). Daar komen eind 2019 nog twee wondverpleegkundigen bij die 
dan de opleiding wondverpleegkunde aan de universiteit hebben afgerond. Zij kunnen als 
experts worden ingeschakeld bij complexe wondproblematiek.  
Momenteel is een werkgroep bezig met de procedure huidletsel/ decubituspreventie. Daarin 
is opgenomen wat de rol is van de wondverpleegkundige en wanneer in het proces van 
methodisch werken zij worden ingeschakeld.  

 

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

- Er is nu één keer een centrale inventarisatie decubitus meten gedaan. De nieuwe 
procedure huidletsel/ decubituspreventie moet nog geïmplementeerd worden wat 
moet leiden tot een goede aanpak en preventie van decubitus en het tijdig 
inschakelen van expertise.  

- De harmonisatie bedrijfshulpverlening is nog gaande en er zijn nieuwe investeringen 
nodig ten behoeve van brandveiligheid. De oorzaken hiervoor zijn heel specifiek en 
voor enkele locaties. Dat is bekend en heeft hoge prioriteit.  
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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. In 2018 kozen we voor het 
uitvoeren van een spiegelgesprek en in 2019 voor de volgende punten: 

1. Er is een klachtenprocedure die optimaal bijdraagt aan een goede 
klachtenafhandeling naar tevredenheid van de klager en van de organisatie. 

2. In 2019 zijn minimaal 2 interne leerrondes georganiseerd. 
 

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.   
GRZ heeft een continumeting (via extern bureau Facit), maar dat liep in 
2018 vast. De vragenlijst is aangepast aan de cliënten (vereenvoudigd), 
maar de nieuwe vragenlijst kon niet op de tablets geplaatst worden 
(knelpunt ICT). In Q1 2019 zijn hierdoor geen gegevens verzameld. 
Vanuit zorgverzekeraars geldt vanaf het voorjaar 2019 voor de thuiszorg 
een PREM verplichting. Evenals voor fysiotherapie, logopedie en 
ergotherapie. De PREM wordt uitgevoerd door een extern bureau 
(Qualizorg). 

Klachten Over verslagjaar 2018 is een klachtenrapport gemaakt. 
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. 

Externe PREZO 
audit 

Uit het PREZO rapport centraal niveau (over prestatie V3 
Kwaliteitssysteem): “Deze visie en waarden zijn het afgelopen jaar 
uitgedragen in de organisatie. Kennemerhart wil een goede werkgever zijn. 
Kennemerhart kiest er voor om meer integraal de uitkomsten op gebied van 
kwaliteit, HR en financiën op alle lagen van de organisatie te bespreken 
zodat een meer proactieve en integrale sturing mogelijk wordt. 
Kennemerhart neemt deel aan diverse regionale lerende netwerken. Naar 
de mening van medewerkers en de RvT is er sprake van een meer open en 
lerende organisatie. De organisatie maakt volgens de RvT op 
het gebied van kwaliteit mooie stappen.” 

IGJ bezoek Bodaan Er is niet altijd voldoende ruimte voor structurele reflectie, intervisie en 
leren op teamniveau. 
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4.4 Acties leren en verbeteren, goede voorbeelden 
 

Regionale projecten 
In de regio werkt Kennemerhart veel samen met andere organisaties in allerlei 
netwerken, verbindingen en projecten. Er zijn projecten waar Kennemerhart al 
langer een (belangrijke) rol speelt (zoals CAZHEM). Daar kwamen in 2018 bij 
‘opzetten Regionaal Expertise Team’ en ‘Kennis voor/door medewerkers – ZIN 
festival’.   

 
Regionaal Kennis en Expertise Centrum 
In de regio Zuid-Kennemerland ervaren medewerkers van ouderenzorgorganisaties 
dat de zorgvraag steeds complexer wordt, onder andere op het terrein van 
probleemgedrag en de omgang hiermee. Er is een gebrek aan de juiste kennis en 
ondersteuning om adequaat in te spelen op deze zorgvragen. In sommige gevallen is 
de kennis wel aanwezig, maar wordt deze niet op het juiste moment op de juiste plek 
ingezet. 
Om zorgverleners beter toe te rusten bij de aanpak van probleemgedrag is vanuit het Zorgkantoor 
budget beschikbaar gesteld voor een regionaal project om met 7 verschillende partijen te komen 
tot een regionale samenwerking (Kennis en Expertise Centrum) gericht op probleemgedrag. De 
deelnemende partijen zijn Kennemerhart, Zorggroep Reinalda, Stichting Sint Jacob, Zorgbalans, 
Viva Zorggroep, Zorgspecialist en Reigershoeve. In de inventarisatiefase is er door middel van 
interviews informatie opgehaald bij professionals en andere betrokkenen over de stand van zaken 
ten aan zien van de aanpak van probleemgedrag, aanwezige kennis, mogelijke verbeterpunten, 
actuele behoeften en visie op regionale samenwerking ten aanzien van probleemgedrag. Daarnaast 
zijn de interviews gebruikt om bekendheid te geven aan de mogelijkheden die dit project biedt, 
draagvlak te creëren, de samenwerking te versterken, te netwerken en te zorgen voor 
gezamenlijkheid. Nu ligt er een adviesstuk waar de projectgroep een vervolg aan geeft.  

 
Regionaal project specifieke doelgroepen 
Dit project is gericht op de juiste zorg, op de juiste plek op het juiste moment. 
Momenteel is in de regio sprake een versnipperd aanbod en een gefragmenteerd / 
onvolledig beeld zowel ten aanzien van het actuele aanbod voor specifieke 
doelgroepen in bestaande voorzieningen als van aanwezige kennis en expertise ten 
aanzien van bijzondere doelgroepen. Kennemerhart neemt deel aan het project, en 
de rondetafelgesprekken in dit project levert al veel informatie op om van te leren. 

 

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

- Kennemerhart heeft een klachtenprocedure dat voldoet aan de Wkkgz, en uit onder 
andere de externe audit blijkt dat op locaties er een degelijke klachtenregistratie is. 
Uit ervaringen van klagers valt wel op te maken dat er verbeterpunten zijn betreft de 
klachtenprocedure. We kunnen zorgen voor een betere verbindingen met de 
incidenten/calamiteitenprocedure, de wijze van klachtenopvang en -afhandeling kan 
meer eenduidig en we merken dat het nodig is om vaardigheden bij 
teams/teamleiders in goede klachtenafhandeling te verbeteren. 

- Uit trainingsdagen met aandachtsvelders en interne audits blijkt dat op sommige 
locaties de aandachtsvelders meer gepositioneerd kunnen worden (bijvoorbeeld: bij 
een NORO uitbraak zijn er locaties waar de HIP aandachtvelder geen rol krijgt en geen 
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rol inneemt). In het algemeen is er een beleid aandachtsvelders gemaakt, maar dat is 
nog niet geïmplementeerd. 

- Het leren en verbeteren is overal terug te vinden in de organisatie. In de commissie 
BOPZ en MIC/MIM is geconstateerd dat het leren versterkt kan worden als we meer 
focus in het leren per organisatieniveau (organisatie/regio/locatie/team) kunnen 
aanbrengen, en de verbinding tussen de niveaus versterken. 
De BOPZ MIC MIM overleggen op locaties leveren vaak mooie inzichten en 
verbeterpunten op. De overzichten van de BOPZ-arts zijn daarin helpend. Het 
komend jaar willen we daarin verder ontwikkelen. We kunnen op dit moment op 
organisatieniveau nog niet goed tussen locaties met dezelfde doelgroep vergelijken 
en we zetten nog onvoldoende koers of een verbeterrichting uit vanuit die trends op 
organisatieniveau 

- De harmonisatie van werkwijzen is nog gaande en dat zal ook het komende jaar 
aandacht vragen voor implementatie.  

- We zien dat we nog niet zijn toegekomen aan het ontwikkelen van interne 
leerrondes. Mogelijk is dit instrument niet noodzakelijk omdat we zien dat intervisie 
en van elkaar leren op andere manier wel plaatsvindt.  

- In 2019 loopt de driejarige cyclus van het kwaliteitskeurmerk grotendeels af (dit geldt 
voor enkele locatie niet, namelijk Meerleven, Bodaan, Huis in de Duinen). In 2019 
evalueren we het kwaliteitssysteem en de audits. Op basis van de evaluatie maken we 
keuzes voor 2020. 
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5. Reflectie op leiderschap, governance en management 
 

5.1 Uit het kwaliteitsplan 
Kennemerhart voldoet aan de vereisten uit het kwaliteitskader. In 2018 kozen we voor het 
opzetten van interne leerondes, en in 2019 voor:  
1. Uitvoering van Leiderschapsprogramma ter versterking van MT en alle leidinggevenden en 

versterking van de dialoog MT- teamleiders-medewerkers. 
2. Vervolg oprichting Verpleegkundigen Advies Raad met een kernteam van verpleegkundigen 

(intra- en extramuraal). 
3. Een voorstel voor een nieuwe vorm van medezeggenschap die aansluit bij de wensen en 

behoeften van betrokkenen.  
 

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 
Klachten Geen. 
Calamiteiten en 
Incidenten 

In 2018 is er één keer een incident niet tijdig gemeld als zijne mogelijke 
calamiteit, aan de bestuurder.  

Externe PREZO 
audit 

Uit het PREZO rapport centraal niveau: 
De RvB heeft de missie en visie in het afgelopen jaar op alle locaties 
besproken. Het strategisch beleid is vastgelegd. Accent ligt op speerpunt 
“beste werkgever van het jaar”, hetgeen volgens de RvB een ambitieuze 
ambitie is. Deze missie en visie zijn leidend voor de plannen en acties op de 
locaties en zijn onderdeel van de beleidscyclus. Er is een Kennemerhart 
breed MD-programma waarin aandacht is voor de strategie en de 
kernwaarden. Daarnaast kunnen teams de RvB uitnodigen voor een 
gesprek. De RvT is te spreken over het samenspel met de RvB en spreekt 
haar waardering uit voor de verbondenheid en de stijl van leiding geven van 
de RvB. Volgens de RvT is de stijl van leiding geven gericht op “duidelijkheid 
en verbinding”, en is dit merkbaar in de organisatie. De beide leden van de 
RvB werken stimulerend en vullen elkaar goed aan volgens de RvT en de 
gesproken medewerkers. 
  

5.4 Acties leren en verbeteren, goede voorbeelden 
 

Medezeggenschap 
Het advies- en instemmingstrajecten voor medezeggenschapsorganen is verbeterd.  
Er is een nieuwe centrale cliëntenraad (CCR) geïnstalleerd. Deze CCR is tot stand gekomen via een 
denktank bestaande uit een aantal actieve lokale cliëntenraadleden. De denktank heeft de 
reglementen verbeterd  en lokale cliëntenraden is gevraagd om conform de adviezen van de 
denktank één lid per locatie af te vaardigen naar voor de nieuwe CCR.  
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Verpleegkundige Advies Raad 
20 november 2018 waren alle (leerling)verpleegkundigen uitgenodigd door vier collega-
verpleegkundigen van Kennemerhart. Zij vormen het kernteam die zich als doel heeft gesteld een 
Verpleegkundige/ Verzorgende Advies Raad (VAR) op te richten. De Raad van Bestuur ondersteunt 
het initiatief van harte en vindt een adviesraad heel belangrijk voor het vak verpleegkunde en voor 
Kennemerhart. De aanwezigen deelden met elkaar wat zij graag voor resultaat zouden willen van 
de VAR. De kerngroep was tevreden over de avond en in 2019 is een groep van 7 verpleegkundigen 
gestart met het oprichten van de VAR onder begeleiding van een externe deskundige en met 
ondersteuning vanuit het kwaliteitsbureau.     

 
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: 

- Kennemerhart zet in op verdere positionering en ontwikkeling van de 
Verpleegkundige Advies Raad. De VAR zal, met hulp van een externe deskundige, zijn 
eigen positie moeten leren innemen, en de organisatie leert om de VAR als partner te 
beschouwen en om de VAR actief te betrekken bij beleidsvorming. 

- Het is nodig om de verpleegkundigen meer te positioneren in onze organisatie, uit te 
spreken welke rol verwachtingen we hebben en hoe we verpleegkundigen 
ondersteunen en trainen om de (leiderschaps)rol op te pakken. 

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

6.1 Uit het kwaliteitsplan 
Kennemerhart voldoet aan de vereisten uit het kwaliteitskader. Wij kozen in 2018 voor het 
ontwikkelen van strategisch personeelsplanning en in 2019 kiezen wij voor ontwikkelen van de 
personeelssamenstelling.  

- De 24-uurs beschikbaarheid en bereikbaarheid van verpleegkundigen is in de huidige 
situatie nog niet altijd voor alle locaties in lijn met het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. 
Deels ligt de oorzaak hiervoor in een absoluut en/of relatief tekort aan verpleegkundigen 
(op sommige locaties tekort of ze zijn niet inzetbaar op alle diensten). Daarnaast zijn in de 
huidige situatie verpleegkundigen niet altijd voldoende kundig en vaardig om alle taken 
(bijv. triage) goed uit te voeren of ontbreekt het hen aan voldoende tijd hiervoor 
aangezien ze volledig operationeel bezig zijn. 

- Voortbouwen om het in 2018 ontwikkelde model voor SPP met als doelstelling richting 
2022 met meerder scenario’s de ontwikkeling van het personeelsbestand te kunnen 
simuleren waardoor scherp zicht ontstaat op de personeelsbehoefte per 
functie/functiegroep per scenario. Implementatie en borging basisroostersystematiek. De 
roosters sluiten aan op de cliëntvraag en medewerkers ervaren rust en regelmaat in hun 
rooster. 

- Kennemerhart heeft een eigen flexpool, waardoor inzet PNIL verminderd wordt en de 
kwaliteit van zorg omhoog gaat. 

- Benutten maximale capaciteit voor beroepsopleidingen. Uitvoering van de doorlopende 
vijfjarenplanning van programma’s voor beroepsopleidingen, afgestemd op behoeftes van 
medewerkers en de organisatie. 

 

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.   

Spiegelgesprek De 
Rijp 

De cliënten merken dat nieuwe medewerkers niet altijd goed op de hoogte 
zijn. Ze vragen zich af of nieuwe medewerkers en leerlingen wel goed op de 
hoogte van het zorgplan. 

Klachten In 2018 stond van een vijftal klachten bejegening van cliënten of familie 
door een medewerker centraal. In de meeste gevallen ging het om een 
escalatie van een andere klacht. De cliënt of familie voelde zich dan niet 
gehoord, niet serieus genomen door een defensieve reactie, genegeerd, of 
zelfs geïntimideerd.  
Bij twee klachten sprak de klager over mishandeling door een medewerker, 
wat na onderzoek ongegrond bleek. 
 
In alle klachten speelt communicatie een rol. Variërend van onduidelijke 
teksten in informatiemateriaal, niet tijdig informeren van familie bij 
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incidenten, tegenstrijdige boodschappen naar familie, onvoldoende 
luisteren, defensief reageren, tot onvolledige rapportage in het dossier. 

Calamiteiten en 
Incidenten 

- Kennis over psychische ziektebeelden ontbreekt, geen handvatten om 
te gaan bij escalerende situaties. Dit kan soms leidden tot frustratie bij 
medewerkers, wat allerlei ongewenste risico’s tot gevolg heeft 
(verzuim, onheus bejegenen of handelen, etc). 

- Bij complexe problematiek moet het multidisciplinair team snel een 
klinische redenatie geven over de conditie van de cliënt en de risico’s 
en dat door vertalen naar opdrachten voor zorgmedewerkers en 
behandelaren. Dit geldt voor de arts, maar ook voor de psycholoog en 
verpleegkundige.  

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. 

IGJ bezoek Bodaan - Medewerkers stimuleren en activeren cliënten niet altijd in de 
huiskamer. 

- Risico’s bij een cliënt met complexe zorgvraag niet altijd onderkend en 
opgevolgd. 

 

6.4 Acties leren en verbeteren, goede voorbeelden 
De eerste groep zij-instromers ontvingen hun diploma 
De eerste groep Verzorgenden IG zij-instromers hebben hun diploma ontvangen. 
Negen geslaagden zijn na een opleiding van 18 maanden actief aan de slag binnen 
Kennemerhart. De verzorgenden hebben allemaal een andere 
opleidingsachtergrond voordat zij aan het zij-instroomtraject voor Verzorgende IG 
startten.  
In de groep zit bijvoorbeeld een voormalige grondstewardess, een redactrice, iemand uit de 
toerismebranche, onderwijs, land- en tuinbouw. Een diverse groep, maar allemaal met dezelfde 
drijfveer om een nieuwe stap in hun carrière te maken: ‘iets betekenen voor anderen en meer voor 
mensen doen.’ Zij willen samen met de cliënt ontdekken wat een dag tot een goede dag maakt en 
hoe zij daar als verzorgenden aan kunnen bijdragen.  
Meerdere leerlingen zijn tijdens de opleiding zelfs zo enthousiast geworden over het werk, dat zij 
in de toekomst nieuwe zij-instromers gaan begeleiden. Zo geeft zij-instromer Julia Bekker 
gastlessen op het Nova College: ‘Ik wil jongeren enthousiast maken voor de zorg. Laten zien dat 
met ouderen werken gewoon heel leuk is. Daar wil ik me voor inzetten.’  

 
Project Roosteren en Plannen 
Het project Roosteren en Plannen (implementeren basisrooster, optimaliseren planningsproces en 
oriëntatie op een Kennemerhart flexpool) wordt in 2019 afgerond. Daarmee is de rooster en plan 
werkwijze is geharmoniseerd en wordt in 2019 een kleine flexibele schil opgezet (alvorens we 
eventueel een flex bureau oprichten). De resultaten van het project zijn dat we meer stabiliteit en 
duidelijkheid voor medewerkers realiseren en voor cliënten meer vaste gezichten. 

 
24 uurs verpleegkundigen 
Kennemerhart heeft een verpleegkundige bereikbaarheidsdienst opgericht.  Het 
avond- nachthoofd is een verpleegkundige die tussen 15:30 uur ‘s middags en 7:30 
uur ’s ochtends beschikbaar is voor alle langdurige zorglocaties van Kennemerhart. 
Het avond- nachthoofd kan altijd ‘laagdrempelig’ worden gebeld voor 
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verpleegkundig advies of ondersteuning. Dit is vastgelegd in een werkinstructie 
verpleegkundige bereikbaarheidsdienst. 

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

- Kennemerhart heeft een (meerjaren) scholingsplan nodig dat in verbinding staat met 
de strategie en het kwaliteitsplan. De scholing leren over dementie is bijna afgerond 
en we zetten in 2019 theater ‘Dag Mama’ om op een andere manier te leren over 
omgaan met onbegrepen gedrag. We merken dat een toename van complexiteit 
vraagt om meer expertise op het gebied van omgaan met onbegrepen gedrag, over 
psychische ziektebeelden en preventie / de-escalatie van de zorgvraag. 

- Uit incidenten blijkt dat er soms zorgteams al een lange tijd gewend zijn om 
eventuele knelpunten vooral zelf op te lossen. Ze zien soms niet dat de situatie (soms 
sluimerend en langzaam) aan het escaleren is. We moeten teams stimuleren om 
regelmatig te reflecteren en anderen (verpleegkundige en/of behandelaren) te 
raadplegen.  

- De rol van de verpleegkundige is van belang bij het tijdige herkennen en aanpakken 
van complexe problemen en ondersteuningsvragen van cliënten. Als we kijken naar 
de personeelssamenstelling (teamsamenstelling), dan zijn er verhoudingsgewijs 
minder verpleegkundigen dan verzorgenden niveau 3 en helpenden niveau 2/2+. Om 
de meerwaarde van de verpleegkundige goed te benutten hebben we een duidelijke 
rol/taakverdeling nodig. Momenteel zetten we de verpleegkundigen niet altijd in 
waar we de verpleegkundige kennis het hardst nodig hebben. Dit pakken we op met 
een plan voor de positionering van de verpleegkundige.    

- Bij audits komt naar boven dat locaties en extramurale teams een gemiddeld goed 
kwaliteitsniveau hebben. Op basis van klachten en incidentonderzoek weten we dat 
elke locatie ook zwakke plekken heeft. Het gaat dan om teams die minder goed 
presteren. Als dat tijdelijk is, dan is het probleem niet zo groot. Maar een aantal 
locaties hebben al langere tijd een team dat minder goed presteert. Oorzaken zijn 
wisselend (of soms het gevolg van andere, dieper liggende oorzaken), bijvoorbeeld 
veel personeelswisselingen, niet kunnen opvullen van vacatures, sterke disfunctionele 
subcultuur, onvoldoende kennis, profielen niet in balans. Enerzijds kunnen we de 
teamleider meer ondersteunen om in een vroeg stadium de knelpunten aan te 
pakken (bijvoorbeeld met een pallet aan mogelijke interventies), anderzijds moeten 
we dergelijke gevallen meer bespreken (reflectie/ intervisie) en ook bepalen wanneer 
er meer ingrijpende maatregelen nodig zijn.  
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7. Reflectie op gebruik van hulpbronnen 

7.1 Uit het kwaliteitsplan 
Kennemerhart voldoet aan de vereisten uit het kwaliteitskader. In 2018 kozen we voor 
doorontwikkelen in algemene zin, en in 2019 specifiek op de volgende aspecten:  
1. Optimaliseren ICT ondersteuning.  
2. Oriëntatie op een digitale leeromgeving (met daarin o.a. een Leer Management Systeem 

(LMS) en andere digitale hulpmiddelen om het leren en ontwikkelen te bevorderen), gevolgd 
door keuze, contracteren en inrichting van het LMS. 

3. Proactief en klantgericht Cliëntadvies. In 2019 richten wij ons op het verbeteren van onze 
dienstverlening in lijn met dit inrichtingsplan. We realiseren in samenspraak met de zorg dat 
onze cliënten een goede start van de relatie ervaren en verwachtingen van de cliënt worden 
waargemaakt. 

4. Implementatie risico- en procesmanagement. 
 

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 
Calamiteiten en 
Incidenten 

n.v.t. 

Externe PREZO 
audit 

Uit het PREZO rapport centraal niveau betreft de monitoring 
bedrijfsvoering: 
De organisatie heeft een aantal stappen gezet op dit punt. De organisatie 
werkt met prospectieve stuurinformatie voor kwaliteit, personeel, 
bedrijfsvoering en huisvesting die integraal wordt beoordeeld zodat 
plannen meer in samenhang worden gemaakt. Er is een verbinding gelegd 
tussen het jaarplan en het kwaliteitsplan. Dit wordt ook zichtbaar gemaakt 
in de kwartaal rapportages. Er zijn nu meer integrale rapportages waardoor 
bijvoorbeeld het ziekteverzuim eerder en beter in beeld komt en een 
betere sturing mogelijk is. De teams bespreken met de zorgdirecteuren 4 
keer per jaar alle resultaten. De positionering van de verpleegkundige moet 
hier bij gaan helpen. De RvT herkent dit en voelt zich “in toenemende mate 
gevoed”.  

 

7.4 Acties leren en verbeteren, goede voorbeelden 
 

Procesmanagement 
Kennemerhart kent een verleden waar er op een groot aantal locaties veel vrijheid was om te 
organiseren. Gaandeweg zijn er zaken gecentraliseerd, maar dat werd niet altijd procesmatig 
geborgd. Procesmanagement gaat Kennemerhart helpen om meer vanuit een proces-gedachte te 
organiseren; voor bestaande processen betekent dat bijvoorbeeld regelmatig 
verbetermogelijkheden verzamelen (input van medewerkers) en dan met een groep (met 
beslissingsbevoegdheid) het proces verbeteren.  
Op het vlak van nieuwe initiatieven gaat procesmanagement helpen om een nieuwe activiteit niet 
zo maar op te zetten (waarbij het succes van de implementatie hangt aan één persoon), maar om 
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vooraf na te denken over bijvoorbeeld de samenhang/ afstemming met andere activiteiten en over 
de verdeling van taken/verantwoordelijkheden.   
We implementeren Iprova, waar we Kennemerhart documenten snel kunnen terugvinden. We 
herijken de risico’s in onze processen en borgen het eigenaarschap.  

 

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

- Procesmanagement kunnen we goede energie geven als we in de ondersteunende 
diensten nog beter gaan samenwerken.  
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8. Reflectie op gebruik van informatie 

8.1 Uit het kwaliteitsplan 
Kennemerhart voldoet aan de vereisten uit het kwaliteitskader. In 2018 hebben wij gekozen voor 
het uitvoeren van tenminste 2 spiegelgesprekken. In 2019 kiezen wij voor:  
1. Wij bouwen in 2019 verder aan een integraal opgezette rapportage, waarvan de informatie 

betrouwbaar is en de analyse met voldoende diepgang plaatsvindt, zodat gerichter kan 
worden bijgestuurd op afwijkingen van de geformuleerde doelstellingen. 

2. In 2019 zijn minimaal 2 spiegelbijeenkomsten uitgevoerd/geëvalueerd. 
 

 

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 
Spiegelbijeenkomst 
De Rijp 

In de Rijp is de 1e spiegelbijeenkomst van Kennemerhart georganiseerd. Er 
namen 11 bewoners, 4 familieleden en 11 medewerkers deel aan het 
spiegelgesprek. De uitkomsten zijn vastgelegd in een anoniem verslag. 

 

8.4 Acties leren en verbeteren, goede voorbeelden 
 

Spiegelbijeenkomst De Rijp 
In de Rijp is de 1e spiegelbijeenkomst van Kennemerhart georganiseerd. Er namen 
11 bewoners, 4 familieleden en 11 medewerkers deel aan het spiegelgesprek. De 
cliënten en familieleden hebben vertelt wat zij belangrijk vinden en hebben vanuit 
hun ervaringen de vragen beantwoord die het team vooraf opgesteld had. 
Over het algemeen waren de bewoners en familieleden positief over het wonen in de Rijp. Cliënten 
konden ook goed vertellen waar zij ruimte voor verbetering zien.  
Van het hele spiegelgesprek is een anoniem verslag gemaakt. Voor het team is een sterkte/zwakte 
analyse gemaakt om eruit te lichten waar risico’s zijn en waar kansen voor verbetering liggen. 
 

 

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

- We hebben in 2019 één spiegelbijeenkomst georganiseerd en herhalen dat in de 2e 
helft van 2019. Daarna evalueren we de resultaten en investering in deze twee 
spiegelbijeenkomsten. We willen spiegelbijeenkomsten in 2020 continueren omdat 
het een belangrijk instrument is voor leren en verbeteren op basis van 
cliëntervaringen. We menen dat we dat niet of moeilijk op een andere manier kunnen 
organiseren. In 2020 kijken we of we de thema’s uit het kwaliteitsplan kunnen 
combineren met wat de cliënten zelf willen bespreken. 

- We vragen ons af of het noodzakelijk is om interne leerrondes op te zetten, terwijl we 
dezelfde doelstelling ook kunnen bereiken met andere, reeds lopende, initiatieven. 
We willen dat professionals van elkaar leren, buiten de deur gaan kijken en elkaar 
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bevragen op eigen zwaktes. Dat is ook mogelijk als teamleiders (of verpleegkundigen) 
onderling meer gaan samenwerken en intervisie doen. Zo start de GRZ in 2019 met 
intervisie/casuïstiek bespreking onder begeleiding van een (externe) expert om het 
leren van elkaar te stimuleren. 

 
 


