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Inleiding 

 

 
 
Het jaar 2022 was het tweede jaar van ons strategieplan 2021-2023. Er is hard gewerkt om 
het behalen van onze doelstellingen een stap dichterbij te brengen. Hoewel we ook veel 
energie hebben gestoken in de fusie met Zorggroep Reinalda en de daaruit voortkomende 
integratie, hebben we toch ook veel doelstellingen voor 2022 gehaald. Het deel van de 
doelstellingen die we nog niet (geheel) behaald hebben, nemen we mee naar 2023. 
Daarnaast werken we in 2023 nadrukkelijk verder aan de integratie. In onze 
kwaliteitsjaarplan houden we rekening met wat de integratie van de organisatie vraagt. 
 
Voor 2023 willen we ons richten op het thema: “Samen staan we sterk!”  
We brengen hiermee het realiseren van onze strategische doelstellingen een stap dichterbij 
en zorgen dat we in staat zijn te reageren op de ontwikkelingen die op ons afkomen.  
Dit doen we door de zorg en ondersteuning rondom onze cliënten op dusdanige wijze te 
organiseren zodat deze ook in de toekomst nog leverbaar is. De inzet van de eigen omgeving 
van de cliënt, technologie en het werk wezenlijk anders organiseren zijn hiervoor hard nodig, 
we zetten in 2023 belangrijke stappen om dit in de toekomst te realiseren. We werken in 
2023 aan een aantrekkelijke nieuwe organisatie, dit doen we door de integratie zorgvuldig 
uit te voeren en af te ronden. Daarnaast richten we ons op de implementatie en borging van 
(eerder ingezette) veranderingen. 
 
 
 
 
 
  

Voor u ligt het Kwaliteitsjaarplan1 2023 van Kennemerhart in Zuid-Kennemerland 
(Haarlem/Haarlemmermeer/Bloemendaal/Bennebroek/Zandvoort). Dit plan is opgesteld 
in samenspraak met belanghebbenden (RvT, management, VAR, CCR, lokale 
cliëntenraadleden en medewerkers).  
Het plan is grotendeels gericht op het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Alleen de 
onderverdeling thuiszorg (gericht op het kwaliteitskader wijkverpleging), dagbesteding, 
huishoudelijke ondersteuning en geriatrische revalidatie wijken hier vanaf. 

Leeswijzer 
Als eerste geven we in hoofdstuk 1 weer de totstandkoming van het 
kwaliteitsjaarplan 2023.  
 
Hoofdstuk 2 bevat de doelen voor het komend jaar, zowel centraal als 
lokaal.  
 
In hoofdstuk 3 beschrijven de kwaliteitsdoelen waar we aan werken. 
 
Hoofdstuk 4 is een algemene beschrijving van de organisatie (profiel van 
de organisatie, missie en visie, en een algemene verantwoording per 
hoofdstuk van het kwaliteitskader verpleeghuiszorg).  
 
De verbeterparagrafen per locatie/ dienst zijn opgenomen in de bijlagen. 
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1. Van kwaliteitsjaarplan 2022 naar kwaliteitsjaarplan 2023 

Net als in voorgaande jaren zijn de resultaten van de visie/strategiebijeenkomsten op de 
locaties/ diensten, het jaarverslag en landelijke ontwikkelingen als input meegenomen bij 
het formuleren van de kaderbrief 2023. De kaderbrief is de basis van het 
(kwaliteits)jaarplan.  
 
Om volgens onze visie kwalitatief goede zorg te kunnen bieden aan onze cliënten hebben we 
de volgende centrale strategische ambities: 

(1) Topzorg voor iedere cliënt 
(2) Wijkgericht werken rondom locaties 
(3) Werken met de fijnste collega’s in de regio 

Voor 2023 hebben we vijf kernthema’s geformuleerd die een bijdrage leveren aan het 
behalen van deze drie strategische doelstellingen. Thema’s die de basis vormen van het 
kwaliteitsjaarplan. 
 
(1) (3) I. Elke dag van waarde 

Om onze doelstellingen ‘Topzorg voor iedere client’ en ‘Met de fijnste collega’s in de regio’ 
een stap dichterbij te brengen is ons eerste thema ‘Elke dag van waarde’. We richten ons op 
kort cyclisch verbeteren door middel van concrete verbeterideeën waarbij we voldoende 
aandacht besteden aan de implementatie en borging. Zodat de zorg aan onze cliënten 
steeds beter wordt en medewerkers meer in positie en in hun kracht komen te staan. We 
werken mensgericht en kijken naar de behoeftes van onze cliënten. In 2023 verankeren we 
de werkwijze van ‘Elke dag van waarde’ verder in onze organisatie. We ontwikkelen de 
specialisaties NAH, dementie met probleemgedrag en Parkinson verder door. 
 

Kennemerhart richt zich op de volgende activiteiten: 
1. We verankeren de werkwijze van Elke dag van Waarde verder , bij de locaties de Blinkert, 

Schoterhof. Daarnaast breiden we EDVW uit bij andere onderdelen binnen de organisatie 
hiervoor is de stuurgroep in the lead. 

2. We verstevigen onze positie als Topcare expertisecentrum. Cliënten met dementie met 
complex probleemgedrag ontvangen de best passende zorg en behandeling in de regio 
met goed ingerichte zorg en behandelprocessen. 

3. We werken verder aan onze positionering van het NAH expertisecentrum. Cliënten met 
NAH ontvangen de best passende zorg en behandeling in de regio met goed ingerichte 
zorg en behandelprocessen. 

4. We organiseren activiteiten voor mensen met Parkinson die thuis wonen zoals respijtzorg 
en, Parkinson oefengroep) 

5. We versterken onze zorg voor onze cliënten in de palliatieve fase binnen Kennemerhart en 
verstevigen onze positie van de palliatieve unit in de regio. 

 
 
(1) (2)  II. Samen met de eigen omgeving van de cliënt 
Om onze doelstellingen ‘Topzorg voor iedere cliënt’ en ‘Wijkgericht werken rondom onze 
locaties’ te realiseren werken we aan het thema ‘Samen met de eigen omgeving van de 
cliënt’. Het kennen van het netwerk van onze client is namelijk van groot belang voor goede 
zorgverlening. Het betrekken van de eigen omgeving van de cliënt en het maken van 
afspraken en beleid over familieparticipatie zorgen ervoor dat we de zorg duurzaam kunnen 
organiseren. Het versterken van ons vrijwilligersbeleid is hier onderdeel van. Door samen te 
werken met partners binnen het sociale domein versterken we de eigen omgeving van de 
cliënt. 
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Kennemerhart richt zich op de volgende activiteiten: 
6. We ontwikkelen- en implementeren Kennemerhart beleid familieparticipatie. We 

ondersteunen de ontwikkeling van medewerkers om professioneel om te kunnen gaan 
met informele zorg en/of het eigen netwerk van de cliënt. We heffen waar mogelijk 
blokkades op die het samenwerken met informele zorg in de weg staan. 

7. We omarmen de wijk in onze focuswijken: we halen de wijkbewoners die rondom onze 
locaties wonen naar binnen voor het gebruik van ons restaurant, maar ook voor de 
afname van de VPT dagbesteding.  

8. We starten het programma Hart voor Thuis en daarbinnen realiseren we 3 projecten.  
9. Verdere ontwikkeling & implementatie van het vrijwilligersbeleid (Youforce, LOEP). 

 
(3) III. Medewerkers 
Het thema medewerkers helpt ons in 2023 te werken aan onze doelstelling ‘Werken met de 
leukste collega’s in de regio’. Voor medewerkers is het van belang om verantwoordelijkheid, 
ruimte en eigenaarschap te ervaren. Naast het programma ‘Elke dag van Waarde’ blijven we 
investeren in het domein leren & ontwikkelen om invulling te geven aan persoonlijke groei, 
vakmanschap en duurzame inzetbaarheid en een fijne werksfeer. Om het werk met minder 
medewerkers uit te kunnen blijven voeren moeten we het werk anders gaan organiseren. 
Taakdifferentiatie en de inzet van andere typen medewerkers zien we als belangrijk middel 
om hier handen en voeten aan te geven. Dit doen we door medewerkers in te zetten die niet 
schaars zijn, takenpakketten uit te breiden en door intern op te leiden. Op deze manier 
verwachten we zorg en ondersteuning te kunnen blijven bieden aan onze cliënten en onze 
medewerkers een fijne werkplek te bieden. In 2023 zullen we ook verder aan de slag gaan 
met het verbeteren van de medewerker tevredenheid op basis van de uitkomsten van het 
MTO van 2022. 

Kennemerhart richt zich op de volgende activiteiten: 
10. We gaan anders werken, met behulp van taakdifferentiatie en inzet van andere 

medewerkers. Het geleerde delen we Kennemerhart breed.  
11. We stimuleren groei en ontwikkeling van medewerkers onder ander door het verdere 

gebruik van LOEP en zorgen dat zij aantoonbaar kunnen doorgroeien.  
12.  We versterken de positionering van onze professionals en geven uitvoering aan het plan 

zeggenschap (VVAR, MAR en PAR). 
13. We geven medewerkers extra aandacht gedurende meerdere verbouw- en 

verhuizingsprojecten.  
14. Als onderdeel van de fusieplannen herijken we de werkzaamheden van de medewerkers 

en hebben wij expliciet aandacht voor het waar wenselijk herbeleggen van 
werkzaamheden binnen de kaders van het functiehuis. Concreet gaan we in XLCubed 
kwaliteitsdashboards inrichten en bestaande rapportages verbeteren om daarmee 
leidinggevenden beter te ondersteunen. Binnen Registratie reduceren de handmatige 
handelingen (met automatisering) en creëren we ruimte om het werk effectiever te 
organiseren. Bij Clientservice borgen we het effectief gebruik van CRM zodat 
medewerkers meer ruimte krijgen voor hun kerntaken. Bij ICT maken we de slag naar 
meer geautomatiseerd autoriseren waardoor we meer ruimte overhouden voor de 1e-
lijns ondersteuning. 

15. We werken binnen alle teams aan de verbeterpunten uit het MTO. 
16. Op basis van de resultaten van de projecten schoonmaak, eten en drinken, gastvrijheid, 

opslag en logistiek bijdragen aan het verhogen van de kwaliteit van onze dienstverlening 
(o.a. door opleiden van medewerkers), verduidelijken van verantwoordelijkheden 
medewerkers en verbeteren van (inzicht in en sturen op) bedrijfsresultaat.  

17. We zetten in op de Basisroosters & inrichten flexpools (goed planbare inzet, inrichten 
centrale flexpool) 

18. We hebben expliciete aandacht voor het duurzaam inzetbaar houden medewerkers & 
talenten ontwikkelen (implementeren gesprekscyclus) 

19. We voeren het plan van aanpak Grip op verzuim uit. 
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(1) (2) (3) IV. Vernieuwen, versnellen en verankeren 
Voor de realisatie van al onze strategische doelstellingen is de inzet van technologie van 
groot belang. Zorgtechnologie is één van de middelen die we kunnen inzetten om de 
autonomie en zelfredzaamheid van cliënten te vergroten en de ervaren werkdruk van 
medewerkers te verlichten. In 2023 implementeren we organisatiebreed het gebruik van 
slim incontinentiemateriaal, de vital science monitor en de automatische medicijndispencer. 
Daarnaast verankeren we het werken met leefcirckels en het optimaal gebruiken van het 
zorgoproepsysteem. In de wijk gaan we werken met de automatische medicijndispencer, de 
dagstructuurrobot, leefstijlmonitoring en beeldbellen. Door deze technologieën slim te 
combineren bereiken we optimale ondersteuning voor onze cliënten. We gaan werken 
vanuit een tweejarig programma om ‘digital first’ te implementeren in de organisatie. 

Kennemerhart richt zich op de volgende activiteiten: 
20. In 2023 implementeren we organisatie-breed het gebruik van slim incontinentiemateriaal, 

de vital science monitor, google glass en de automatische medicijndispencer. Daarnaast 
verankeren we het werken met leefcirckels en het optimaal gebruiken van het 
zorgoproepsysteem. In de wijk gaan we werken met de automatische medicijndispencer, 
de dagstructuurrobot, leefstijlmonitoring en beeldbellen.  

21. Vanuit ICT ondersteunen wij waar mogelijk (en gepland) de realisatie van de plannen voor 
2023 uit het programma Zorgtechnologie. In elk geval ronden we de implementatie van 
zorgoproep installaties af. In samenspraak met de zorg beperken we deze implementaties 
niet alleen tot het technisch uitrollen van de systemen, maar maken we conform het 
jaarplan ook de slag in het optimaliseren van het gebruik binnen de zorgprocessen.   

22. We maken het gebruik van zorgtechnologie aantrekkelijk door de digi-vaardigheden van 
medewerkers te vergroten. Dit doen we door het verder ontwikkelen en borgen van de 
inzet van digicoaches. 

 
V. Integreren 
De integratie die is gestart in 2022 loopt door gedurende het kalenderjaar 2023. In 2023 
worden meerdere integratieactiviteiten uitgevoerd en zal extra aandacht worden besteed 
aan implementatie en borging. Binnen de integratie richten we ons ook op het optimaliseren 
en professionaliseren van onze processen en werkwijzen. We houden bij de plannen die we 
maken rekening met wat de integratie van de organisatie vraagt. 

Kennemerhart richt zich op de volgende activiteiten: 
1. We voeren het Integratieplan op een dusdanige wijze uit dat het Reinaldahuis, en de 

verschillende diensten verder integreren binnen Kennemerhart. De aandacht gaat in 2023 
vooral uit naar het werken in ONS en het werken en leren volgens het kwaliteitsbeleid en 
de protocollen van Kennemerhart. Veel aandacht gaat uit naar het meenemen van de 
medewerkers; naar de implementatie & borging. Daarnaast draaien de teamleiders de 
bereikbaarheidsdienst voor geheel Kennemerhart. 

2. ICT rondt naast het fusieproject de lopende projecten af die op de changekalender zijn 
opgenomen in 2022. 

3. Binnen alle onderdelen van Bedrijfsvoering lopen de integratieactiviteiten door in 2023. 
Met name bij Clientservice ligt het accent juist in 2023 en kan versnelling gerealiseerd 
worden nadat de ONS integratie is afgerond door CRM in het volledige team te 
implementeren. Dit laatste ronden we af in Q2 2023. 

 
 
 



 

2. Doelstellingen 2023 

2.1 Centrale strategische beleidsdoelstellingen 
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De praatplaat laat de 3 strategische speerpunten zien met daaronder de centrale jaardoelen. 
Om de centrale doelstellingen voor 2023 te bereiken zijn (onder elk doel) activiteiten (acties) 
geformuleerd. Elk MT-lid (van de diensten Langdurige Zorg & Wonen, Extramurale zorg, 
Behandeldienst & Revalidatie, HR, Vastgoed/Dienstverlening & Inkoop of Bedrijfsvoering) is 
actiehouder/eerste verantwoordelijke (namens het MT) voor een aantal activiteiten. 
 
 
2.2 Doelstellingen locaties, revalidatie, extramurale diensten en behandeldienst 
De teamleiders van de locaties en diensten hebben, op basis van gesprekken met 
medewerkers en lokale cliëntenraden/cliënten, doelen en activiteiten geformuleerd in een 
locatie/dienst-jaarplan. Per dienst is er een samenvatting beschikbaar die wordt gebruikt bij 
de communicatie naar medewerkers, cliënten en andere stakeholders. 
Alleen de plannen van de locaties zijn in dit kwaliteitsjaarplan opgenomen als bijlagen. 
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3. Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg 

In dit hoofdstuk rubriceren we per hoofdstuk uit het kwaliteitskader verpleeghuiszorg de  
jaardoelen uit hoofdstuk 2.  
Daarnaast kiezen we (aanvullend  op de jaardoelen) voor een aantal kwaliteitsdoelstellingen 
(zowel continuering van ingezet beleid als doorontwikkeling) voor 2023 op basis van de 
inzichten uit diverse kwaliteitsaudits en incidentonderzoeken dit in 2022 zijn uitgevoerd. De 
bevindingen uit deze audit hebben mede geleid tot de volgende kwaliteitsdoelen: 
 

1 Persoonsgerichte Zorg en ondersteuning 
Het Kwaliteitskader onderscheidt vier thema’s als het gaat om kwaliteit van persoonsgerichte zorg en 
ondersteuning: compassie, uniek zijn, autonomie en zorgdoelen. 

Zie de activiteiten bij centrale doelstellingen I en II.  

Continueren inzet op multidisciplinair, methodisch werken (o.a. werken met episodes door 
behandelaren, vervolg positioneren verpleegkundigen, versterken EVV-ers/ PBers, stip op de 
horizon bepalen voor de doorontwikkeling van het ECD, keuze voor toekomstbestendige 
zorgplanmethodiek). 

Vervolg aandacht voor diversiteit in de organisatie. Het is belangrijk dat men zich veilig voelt 
bij ons, dat iedereen zich welkom weet. Daarom organiseren we op de locaties activiteiten, waar 
we laten zien dat iedereen erbij hoort, en waar we het gesprek over diversiteit en jezelf kunnen 
zijn ondersteunen. 

 
 

2 Wonen en Welzijn 
Het Kwaliteitskader onderscheidt vijf thema’s als het gaat om kwaliteit van wonen en welzijn: zingeving, 
zinvolle tijdsbesteding, schoon/verzorgd lichaam, familieparticipatie/inzet vrijwilligers, wooncomfort. 

Zie de activiteiten bij centrale doelstellingen I en II.  

Borgen welzijn; welzijnsmedewerkers zijn gekoppeld aan afdelingen, zorg, welzijn en 
bewegingsagogen werken samen, welzijnsmedewerkers van verschillende locaties delen kennis en 
ervaringen (samen brainstormen voor nieuwe ideeën, bij elkaar op locatie kijken).  

Eten en drinken: in de huiskamers en het restaurant is aandacht voor een sfeervolle maaltijd, 
medewerkers weten wat gezonde en eiwitrijke voeding is, zij stimuleren gezonde tussendoortjes.  
 

 
 

3 Veiligheid 
Veiligheid betreft zorginhoudelijke veiligheid en andere veiligheidseisen die voortvloeien uit wettelijke kaders 
(brandveiligheid, voedselveiligheid etc). In het Kwaliteitskader zijn vier relevante thema’s rondom 
basisveiligheid benoemd: medicatieveiligheid, decubituspreventie, gemotiveerd gebruik van vrijheid 
beperkende maatregelen, preventie van acute ziekenhuisopnamen. 

We borgen de Wet Zorg en Dwang; we hebben aandacht voor een goede registratie van 
onvrijwillige zorg, en we voeren het gesprek over dilemma’s die te maken hebben met vrijheid en 
veiligheid. We werken de komende jaren aan de aanpassing van de gebouwen (zoals 
implementatie leefcirkels) zodat we voor iedere cliënt passend en op maat de vrijheid zo groot als 
mogelijk kunnen maken.  
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Kennemerhart is aangesloten bij het regionale netwerk Palliatieve Zorg. In 2023 herziet 
Kennemerhart het beleid palliatieve zorg. Voorbeelden van goede zorg rondom het levenseinde 
worden gedeeld. 

We werken continu aan het verbeteren van de medicatieveiligheid. Vanuit de commissie 
medicatieveiligheid is er zicht op de centrale verbeterpunten (die voortkomen uit de externe IVM 
audit) wordt gewerkt aan verbetering aan de hand van een jaarplan. 

 We werken continu aan het verbeteren van de Hygiëne en infectiepreventie. Komend jaar is 
een speerpunt dat we aandacht voor HIP nog meer borgen in de lijn.  
 

 
 

4 Leren en verbeteren van kwaliteit 
Dit hoofdstuk gaat over de wijze waarop zorgverleners en zorgorganisaties in de verpleeghuiszorg op een 
lerende wijze zorg dragen voor optimale zorg en verzorging voor cliënten, daarbij gebruikmakend van de best 
beschikbare kennisbronnen zoals wetenschappelijke literatuur, professionele richtlijnen, landelijke en lokale 
data, gesystematiseerde ervaringsgegevens en kwalitatieve informatie. 

Het programma Elke dag van waarde is erop gericht om ruimte te creëren voor vakmanschap 
en eigenaarschap van de medewerker. We starten met bewezen manieren (vanuit een visie op 
‘mensgerichte zorg, van willen naar doen’ en op ‘continu verbeteren') die ons helpen in het 
continu leren vanuit vertrouwen en de cliënt het gevoel geven dat hij/zij voorop staat. Een van de 
onderdelen is het houden van focusgroepen met patiënten/bewoners, medewerkers, vrijwilligers, 
leidinggevenden en artsen. Deze focusgroepen hebben als doel om te komen tot inzicht in de 
huidige situatie in Kennemerhart (met betrekking tot mensgerichte zorg) en aanbevelingen die 
hierbij horen. 

In het kader van Wzd en leren/ verbeteren hanteren we casuïstiekbespreking in de 
verpleeghuizen waar de arts/psycholoog/zorg gezamenlijk een (Wzd) casus bespreken. In een 
aantal locaties is deze manier van reflectie opgepakt en vindt er structureel een moreel beraad 
plaats (bijv onder begeleiding van de geestelijk verzorger).  

 Om continuïteit in hoogwaardige zorg te kunnen bieden en ervoor te zorgen dat 
persoonsgerichte zorg en kwaliteit van leven op de voorgrond staan, is het stimuleren van een 
lerende en onderzoekende houding bij medewerkers van belang. We creëren een lerende 
omgeving, waarin medewerkers leren reflecteren, door steeds opnieuw te kijken naar de cliënt, 
intensief samen te werken, op zoek te gaan naar oplossingen en verbeteringen in de zorg en deze 
op maat aan te bieden. Het deelnemen aan en uitvoeren van wetenschappelijk en praktijkgericht 
onderzoek zetten we in als middel om tot deze lerende omgeving te komen. 
 

 
 

5 Leiderschap, Governance en Management 
De aansturing en governance van de zorgorganisatie zijn faciliterend voor kwaliteit, zoals het beleggen van 
verantwoordelijkheid, besluitvorming en risicomanagement, en over strategische, statutaire en financiële 
verplichtingen. 

Zie de activiteiten bij centrale doelstelling 3. 
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5 Leiderschap, Governance en Management 
De aansturing en governance van de zorgorganisatie zijn faciliterend voor kwaliteit, zoals het beleggen van 
verantwoordelijkheid, besluitvorming en risicomanagement, en over strategische, statutaire en financiële 
verplichtingen. 

We benutten het programma Elke dag van waarde als bindingselement om het 
(midden)management bijeen te brengen en samen te trainen.  

 De rol van het middenmanagement wordt verder verstevigd door aandacht te hebben voor 
duidelijke taken/bevoegdheden/verantwoordelijkheden en competentieprofielen. En voor het 
inwerk- en deskundigheidsprogramma. Zo wordt er een vervolg gegeven aan Management 
Development traject.  
 

 
 

6 Personeelssamenstelling 
Voldoende, bevoegd en bekwaam personeel gericht op kwalitatief verantwoorde verpleeghuiszorg. 

Zie de activiteiten bij centrale doelstelling 3. 

Medewerkers ervaren hulp en inspiratie door professionele instrumenten (LOEP fase 1) en 
actieve ondersteuning bij stoppen met roken, op vitaliteit gerichte activiteiten en werkplekadvies. 

Vervolg Positioneren Verpleegkundigen en Verzorgenden. 
 

 
 

7 Hulpbronnen 
Effectief en efficiënt gebruiken van hulpbronnen om de best mogelijke zorgresultaten en ervaringen te 
behalen met de beschikbare financiën en middelen. 

 Zie de activiteiten bij centrale doelstelling 4 en 5. 

Nieuwbouw Huis in de Duinen, doorontwikkeling op locaties Janskliniek/ Molenburg/ 
Schoterhof en herontwikkeling Jansstraat/Bakenessergracht volgens strategisch vastgoedplan.  

 
 

8 Gebruik van informatie 
Actief gebruik maken van alle bronnen van informatie heeft tot doel inzet van mensen en middelen, het 
leveren, monitoren, managen, samen leren en verbeteren van zorg te ondersteunen, alsook het bieden van 
informatie aan cliënten en hun naasten opdat zij er gebruik van kunnen maken. 

We blijven continu of periodiek de cliënttevredenheid meten (voor iedere 
financieringsstroom kiezen we voor de vereiste methodiek: NPS voor GRZ, PREM voor wijk en 
eerstelijns behandeling en Zorgkaart Nederland voor de verpleeghuizen). 

We blijven spiegelgesprekken uitvoeren om enerzijds bewust te worden hoe de 
cliënt/vertegenwoordiger de zorg ervaart, en anderzijds om verbeterpunten op te halen. 
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4. Profiel Zorgorganisatie, visie & strategie 

Inwoners van Haarlem, Bloemendaal, Zandvoort, Heemstede, Bennebroek, Bentveld en 
omgeving kunnen met hun vragen over ouder worden en ouder zijn terecht bij 
Kennemerhart. Wij bieden samenhangende diensten voor wonen, welzijn en gezondheid: 
dagbesteding, verpleging, verzorging, behandeling en begeleiding, hulp bij het huishouden 
en ondersteunende dienstverlening thuis. Dat doen we bij mensen thuis, in de wijk, in 
woonzorgcentra en verpleeghuizen.  
 
Bij Kennemerhart geven ongeveer 2300 medewerkers en 850 vrijwilligers zorg aan ruim 
2700 cliënten. 
 
De cliënten van Kennemerhart kunnen kiezen uit de volgende diensten: Langdurige Zorg en 
Wonen (all-inclusive of met scheiden van wonen en zorg), tijdelijk verblijf, Behandeling, 
Revalidatie, Wijkverpleging, Hulp in het huishouden, Dagbesteding en aanvullende 
dienstverlening. We leveren zorg in woonzorgcomplexen, in aanpalende aanleunwoningen, 
wooncomplexen/servicecomplexen en in de wijk. Medici en paramedici in dienst van 
Kennemerhart leveren advisering, diagnostiek, behandeling, begeleiding en consultatie aan 
cliënten die wonen binnen een woonzorglocatie van Kennemerhart, maar ook aan cliënten 
die zelfstandig wonen. 
 
De meeste cliënten van Kennemerhart hebben een somatische of psychogeriatrische 
aandoening of beperking, al dan niet in combinatie met bijkomende psychosociale 
problemen. Er wonen ook cliënten bij Kennemerhart met andere beperkingen, bijvoorbeeld 
een visuele of verstandelijke handicap of cliënten met Niet Aangeboren hersenletsel (NAH). 
 
4.1 Zorgvisie is het kloppend hart van de organisatie 
Onze professionals en vrijwilligers bieden liefdevolle zorg vanuit het hart. De kernwaarden 
van Kennemerhart zijn: Persoonlijk en op maat, met aandacht en in samenspraak én sociaal 
betrokken. Kennemerhart biedt samenhangende diensten voor wonen, welzijn en 
gezondheid in Haarlem, Bloemendaal, Zandvoort, Bennebroek, Bentveld en omgeving.  
 
Onze missie luidt: 
Wij zorgen dat ouderen in Zuid-Kennemerland zoveel mogelijk kunnen leven 
zoals zij willen, thuis of zoals thuis. Dat doen wij samen met onze partners en het 
netwerk van de cliënt. 
 
We stellen de eigen regie van de cliënt centraal. Medewerkers en vrijwilligers gaan bij de 
voorbereiding en uitvoering van de dienstverlening uit van de vragen, wensen, 
mogelijkheden en levenssfeer van de cliënt en diens verwanten. De mens staat voorop, niet 
de beperking. Hierbij zijn de waardigheid, trots, privacy en participatie van de cliënt onze 
uitgangspunten. Wij zoeken actief naar mogelijkheden om de zorg en het woonplezier 
verder te verbeteren en voeren de dialoog op basis van gelijkwaardigheid. De vraag van de 
cliënt toetsen we met compassie en professionaliteit. Kennemerhart is sociaal betrokken bij 
de zorg in de regio en geeft actief invulling aan haar maatschappelijke verantwoordelijkheid. 
Kennemerhart hecht veel waarde aan de kennis, kunde, ervaring en het ontwikkelvermogen 
van onze medewerkers en vrijwilligers. Zij worden uitgedaagd om zelf mede vorm te geven 
aan de vernieuwing van onze organisatie.  
 
Zie figuur 1 voor de kernwaarden en welke betekenis wij daaraan geven. 
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Figuur 1 Visie en kernwaarden van Kennemerhart 

 
 
 
4.2 Profiel Personeelssamenstelling Kennemerhart   

 
Figuur 2 profiel personeelssamenstelling Kennemerhart 
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4.3 Structuur ‘Sturen op Kwaliteit’ in Kennemerhart 
De visie op kwaliteit is uiteraard nauw verbonden aan de visie van Kennemerhart.  
Kennemerhart hecht veel waarde aan de kennis, kunde, ervaring en het ontwikkelvermogen 
van onze medewerkers en vrijwilligers. Goede zorg is relationeel zorg geven. Zorg moet 
aansluiten (met aandacht, in samenspraak) en afgestemd zijn op wie je voor je hebt 
(persoonlijk en op maat). Het kwaliteitssysteem volgt uit de visie op kwaliteit en opereert op 
het snijvlak van de systeemwereld (verantwoording) en de leefwereld (relationeel zorg 
geven).  Het doel van het kwaliteitssysteem is verantwoorde én (ervaring van) goede zorg. 
De zorgervaring doet er toe en de kwaliteitsbepaling en/of het beleidsdoel is daarop gericht. 
 
Het kwaliteitsmanagementsysteem ondersteunt de organisatie bij het monitoren en sturen 
op kwaliteit. Het kwaliteitsmanagementsysteem van Kennemerhart is gebaseerd op het 
(door de organisatie gekozen en landelijk erkende) PREZO model, het landelijke vigerende 
Kwaliteitskader en wet- en regelgeving (zoals de Wkkgz).  
Voor alle indicatoren/vereisten uit het Kwaliteitskader geldt dat de prestaties van PREZO 
veel raakvlakken hebben met de thema’s en randvoorwaarden uit het Kwaliteitskader. 
Jaarlijks laten we ons toetsen door externe auditoren op de PREZO prestaties door Perspekt, 
op normen Hygiëne en Infectiepreventie door de GGD, en op de veilige prinices medicatie 
door een externe deskundige. Daarnaast zijn er nog diverse andere meetmomenten om de 
kwaliteit op deze thema’s te meten en monitoren (denk aan tevredenheidsmetingen, 
interne audits, legionellametingen, trainingen bedrijfshulpverlening,  enzovoorts).  
 
We werken methodisch en multidisciplinair: 
 

Proces Wonen  
De diensten en locaties werken conform een proces (zie voorbeeld Proces Wonen), 
dit ondersteunt het methodisch en eenduidig werken. Door te werken met 
processen is het voor iedere medewerker helder wat er verwacht wordt. De 
processen en bijbehorende werkinstructies zijn terug te vinden in i-Prova, het 
kwaliteitsmanagementsysteem. Proces Wonen kent een periodiek procesoverleg, 
Overspaarne neemt indien gewenst/nodig deel aan dit overleg. Tijdens het 
procesoverleg staan de uitvoering en het beheer van de processen ‘in hoofdlijnen’ 
op de agenda. Het procesoverleg is onderdeel van het continue leren en verbeteren 
en ondersteunend aan het afmaken van de PDCA cyclus. Verbeterinitiatieven 
kunnen bijvoorbeeld gedeeld worden in het procesoverleg. 

 
 
Leren kennen van de cliënt  
Het leren kennen van de cliënt begint al van het moment van aanmelden. In  
opnameoverleg (dit is een overleg tussen de cliëntadviseur, teamleider en 
psycholoog of arts) worden cliënten op de wachtlijst besproken. Zo wordt bekeken 
welke woning voor de betreffende cliënt de meest geschikte/veilige plek is en wordt 
alvast informatie over de cliënt verzameld. Een zorgteam kan hier zo nodig vooraf op 
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worden voorbereid. Voor de definitieve verhuizing overhandigt de cliëntadviseur het 
levensloopformulier aan de cliënt en diens familie, op die manier kunnen 
medewerkers voor de verhuizing al inspelen op iemands levensgeschiedenis. Na de 
verhuizing vinden er gesprekken plaats met de cliënt/ vertegenwoordiger, arts, 
verzorgende, welzijnsmedewerker en zo nodig andere behandelaren. Het doel van 
deze gesprekken is om de cliënt in een vroeg stadium beter te leren kennen, 
wederzijdse verwachtingen uit te spreken en de familie een actieve rol te geven bij 
de zorg en begeleiding van hun naaste. 
 
Multidisciplinair evalueren van de zorg en behandeling  
Daarnaast besteden we volop aandacht aan het methodisch en multidisciplinaire 
samenwerken. We werken conform het proces met een evaluatieplanning. Periodiek 
vinden het werkoverleg, omgangsoverleg, MDO en de zorgleefplangesprekken 
plaats. Bovendien is er frequent een artsenvisite en/of gedragsvisite. Naast deze 
geplande structuur kan direct op elk gewenst moment een omgangsoverleg/MDO/ 
gedragsvisite ingezet worden. Bij een omgangsoverleg begeleidt de psycholoog het 
proces, conform de methodiek vanuit de Trimbostraining ‘leren over dementie’. Bij 
een MDO draagt iedere discipline bij door een gedegen voorbereiding. De dagelijkse 
rapportage kunnen gedeeld worden met andere disciplines, ter informatie of om 
acties uit te zetten. Disciplines kunnen hierdoor direct actie ondernemen wat de 
samenwerking bevordert. Observaties en behandeling vinden zoveel mogelijk plaats 
in de woning van de cliënt om op die manier aan te sluiten bij iemands leefwereld.  
 
Interventies  
In de locaties zijn er diverse interventies mogelijk, zoals video Interventie 
ouderenzorg (VIO), sensorische informatieverwerking (SI), het omgangsoverleg, de 
haptonomische benadering/het haptonomisch verplaatsen en vaktherapie. 

 
- Op locatie/teamniveau: hier is aandacht voor leren sturen op kwaliteit volgens de PDCA 

cyclus. Locaties en teams kunnen op basis van stuurinformatie (cliënttevredenheid, 
ziekteverzuim, financieel, zorgprofielen, interne audits etcetera) sturen op de kwaliteit 
van zorg. Locaties worden hierin ondersteund door het servicebureau. De teamleiders 
van de locatie of van de wijkteams zijn bekend met alle kwaliteitsthema’s en zij werken 
samen met de verpleegkundigen/behandelaren planmatig/structureel aan verbetering 
van kwaliteit en veiligheid op de locatie/in het team. Het dynamisch jaarplan en 
eventuele verbeterplannen zijn instrumenten die zij gebruiken. Maar ook het gericht 
inzetten van aandachtvelders op bepaalde kwaliteitsthema’s ondersteunt het 
implementeren en borgen van werkafspraken.   
 

- Op organisatieniveau: is de PDCA cyclus zichtbaar in de planning en controlcyclus. Ook 
op organisatieniveau is er aandacht voor leren sturen op kwaliteit. Het 
kwaliteitsjaarplan heeft een centrale plaats in de planning en controlcyclus en Kritische 
Succes Factoren (indicatoren) zijn de prioriteiten waarop de organisatie stuurt. In een 
lerend netwerk kan Kennemerhart van locaties onderling en van andere 
zorgorganisaties leren aan de hand van elkaar’s kwaliteitsjaarplan. Alle leidinggevenden 
hebben een voorbeeldgedrag in het stimuleren van een cultuur waar leren en 
reflecteren onderdeel van uit maakt. 
 
De organisatie heeft voor vijf belangrijke kwaliteitsthema’s een organisatiebrede 
commissie ingericht om beleidsmatige ondersteuning en het verbeteren en leren over 
teams/locaties heen te faciliteren. De thema’s zijn vrijheid/veiligheid (Wzd, 



Kwaliteitsjaarplan Kennemerhart 2023 

 15 

probleemgedrag), medicatieveiligheid, Hygiëne en Infectiepreventie, trends (van 
meldingen incidenten in relatie tot andere registraties zoals onvrijwillige zorg) en 
dossier/ methodisch werken.  

  
De bestuurder die verantwoordelijk is voor kwaliteit geeft samen met het MT aandacht aan 
thema’s uit het Kwaliteitskader, ingegeven door uitkomsten van metingen. De organisatie 
stelt jaarlijks een kwaliteitsjaarplan op en legt de evaluatie vast in een kwaliteitsverslag.
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Bijlage 1  Locatiejaarplan A.G. Bodaan 

Verbeterparagraaf 
Nr. Gekoppeld 

jaardoel 
(kaderbrief) 

Doelstelling Probleemanalyse Acties 

1 I. Elke dag 
van Waarde 

Overdracht verbeteren en meer 
samenwerking en samenhang tussen 
diensten realiseren.  

 
1.1. verbetering in de overdracht met name weekend + doordeweekse 
dag/avond en avond/nacht, door twee teams aan elkaar te koppelen. 

2 II. Samen met 
de eigen 
omgeving 
van de cliënt 

A.G Bodaan richt zich komend jaar op 
meer contact met de aanleunwoningen 
en met bewoners uit de wijk, op 
familieparticipatie en op het 
implementeren van het 
vrijwilligersbeleid.  

Naastenparticipatie is nog niet goed vorm 
gegeven in de Bodaan. Medewerkers weten 
niet goed wat ze van naasten kunnen en 
mogen verwachten, naasten weten niet wat 
ze kunnen doen aan participatie om de 
bewoner bij te staan.  

2.1. Bijeenkomst in restaurant voor de buurtbewoners organiseren 

2.2. Vrijwilligers op maat inzetten op afdelingen 

2.3. Vrijwilligers werven 

2.4. Familie uitnodigen om bij werkoverleg aan te schuiven 

2.5. Mantelzorgersbijeenkomst organiseren. 

2.6. werkproces vormgeven met CA, TL + zorg BD, verwachtingsmanagement 
naastenparticipatie 

3 III. 
Medewerkers 

A.G Bodaan richt zich komend jaar op 
het ontschotten van de teams 
Somatiek en PG. Verder wordt er 
aandacht besteedt aan werksfeer en 
taakdifferentiatie.  

Veel uitzendkrachten worden nu nog 
ingezet.  

3.1. Medewerkers Somatiek en PG inplannen op beide afdelingen 

3.2. Organisatiestructuur wijzigen, meer inzet niveau 2 en omloop niveau 3 
voor de hele afdeling 
3.3. Medewerkers op basis van hun interesses en kwaliteiten inzetten. 

3.4. Groot werkoverleg PG en Somatiek inplannen 2x per jaar 

3.5. Teambuilding/ creatieve brainstorming alle teams. 

3.6. Feestavond organiseren 

4 IV. 
Vernieuwen, 
versnellen en 
verankeren 

A.G Bodaan richt zich in 2023 op het 
inzetten van technologie, met name 
het optimaal laten functioneren van 
het zorgoproepsysteem en het BHV 
systeem.  

Op dit moment weten niet alle 
medewerkers wat te doen tijdens een 
ontruiming. Daarnaast zien we 
mogelijkheden in het inzetten van bepaalde 
technologieën die de werkdruk voor mdw 
verlagen. 

4.1. Aandachtsvelders BHV organiseren een locatie oefening en instrueren alle 
medewerkers over ontruiming. 

4.2. actie zorgoproepsysteem  

4.3. Inzetten aan- en uittrekhulp voor steunkousen 
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Nr. Gekoppeld 
jaardoel 
(kaderbrief) 

Doelstelling Probleemanalyse Acties 

5 V. Integreren A.G Bodaan gaat zich richten op 
digitale ontwikkeling medewerkers en 
werkwijze eten & 
drinken/boodschappen? 

het werkproces van boodschappen 
bestellen kan efficiënter worden ingericht.  

 5.1. Sturen op LOEP trainingen 

5.2. Sturen op kosten voeding/boodschappen 

6 Specifiek 
locatiedoel 

A.G Bodaan richt zich in 2023 op het 
inrichten van een leerlocatie voor 
zorgassistenten op de afdeling PG. 

Vanwege de personeelskrapte zien we een 
kans in het aantrekken van zorgassistenten.  

6.1. Ontwerpteam samenstellen 

6.2. Ontwerpproces leerafdeling in samenwerking met leren en ontwikkelen 

6.3. Evaluatie leerafdeling PG en evt bijstellen 
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Bijlage 2  Locatiejaarplan De Blinkert 

Verbeterparagraaf 
 

Nr. Gekoppeld 
jaardoel 
(kaderbrief) 

Doelstelling Probleemanalyse Acties 

1 I. Elke dag van 
Waarde 

Bij de Blinkert staat de mens voorop. 
We leren en ontwikkelen continue, 
gedreven door de stem van de cliënt. 

In de Blinkert hebben we de cliëntbehoefte hoog in 
het vaandel staan en handelen daar ook naar. We 
willen ons nu focussen op de vraag of we het juiste 
doen voor de client en zijn de medewerkers 
voldoende uitgerust om in te spelen op de juiste 
clientbehoefte. We gebruiken op dit moment de 
clientagenda niet optimaal, waardoor er niet altijd 
in kaart wordt gebracht wat we al doen bij een 
client. Ook is het belangrijk dat de coördinatoren 
vrijwilligers/welzijn meer in positie worden 
gebracht om de verbinding met zorg en verwanten 
te verbeteren. Vanwege corona heeft 
familieparticipatie in 2021 en 2021 on hold gestaan. 
In 2023 gaan de familieavonden weer van start. 

Welzijnsmedewerker gaat binnen 2 weken na inhuizing in gesprek 
met de nieuwe cliënt om behoeften op welzijnsgebied in kaart te 
brengen 

Er wordt aandacht gevraagd/gecoacht bij de dagstart voor de 
cliëntagenda.  

Familieavonden worden gepland 

We streven ernaar dat de familieleden zich betrokken voelen bij de 
dagelijkse gang van zaken op de woning en hierin een helpende hand 
bieden. Ons streven is dat elk familielid 1x in de maand een helpende 
hand biedt (koken, activiteit etc.) 
Medewerkers krijgen een workshop Familieparticipatie van Huub 
Buijssen.  

2 II. Samen met de 
eigen omgeving 
van de cliënt 

In de Blinkert kennen wij de cliënt en 
zijn netwerk. Met elkaar geven wij 
vorm aan mensgerichte zorg.  
2. We versterken onze visie op familie 
participatie en vrijwilligers werk.               
3. Wij leggen de gemaakte afspraken 
met de familie en vrijwilligers vast in 
het dossier en de clientagenda   

Op dit moment wordt het netwerk rondom de cliënt 
niet altijd even goed betrokken bij de mensgerichte 
zorg. Medewerkers vullen regelmatig in dat het 
netwerk rondom de cliënt overbelast is terwijl dit 
niet altijd de juiste conclusie is. Medewerkers geven 
aan het als moeilijk te ervaren om 
familie/vrijwilligers te vragen wat zij kunnen 
betekenen voor de cliënt/woning. 

Cliëntadviseur geeft voor inhuizing aan bij het netwerk rondom de 
cliënt dat betrokkenheid in de dagelijkse gang van zaken zeer 
gewenst is, dat we graag met elkaar willen opwerken. Wat kan u 
betekenen voor de cliënt/woning? Evv/persoonlijk verzorgende blijft 
het contact onderhouden.  
Er komen 4 brainstormsessies over mensgerichte zorg met de 
medewerkers van team 1 en alle teamleiders van de Blinkert. Vanuit 
deze sessies gaan we met elkaar als team afspreken welk gedrag wij 
met elkaar willen zien en hier een open dialoog over aan gaan. Dit 
houdt in dat we  met elkaar in gesprek gaan en blijven bij zowel 
positief als negatief gedrag. Een onderdeel hiervan is op heterdaad 
belonen. 
Bij inhuizing wordt aan het netwerk van de cliënt gevraagd om het 
cliëntverhaal in te vullen.  
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Nr. Gekoppeld 
jaardoel 
(kaderbrief) 

Doelstelling Probleemanalyse Acties 

3 III. Medewerkers 1. Eigenaarschap van medewerkers, 
inzetten op persoonlijke groei en 
vakmanschap. Medewerkers voelen 
zich in voldoende mate gehoord en 
ondersteund, waarbij zij zich beter 
kunnen richten op 
taakverantwoordelijkheid, 
eigenaarschap en samenwerking. 
Leren en ontwikkelen als rode draad 
op persoonlijke groei.   
2. Medewerkers laten gedrag zien 
passend bij Elke dag van Waarde en 
passen geleerde hulpmiddelen toe.  

1. Medewerkers laten op dit moment niet altijd 
passend gedrag zien.  2. Er heerst niet altijd een 
open cultuur. Medewerkers durven elkaar niet aan 
te spreken en ervaren een enorme werkdruk. 
Vacatures worden niet opgevuld en er zijn nog 
steeds uitzendkrachten nodig om de bezetting rond 
te krijgen. Dit bevordert de samenwerking niet. We 
willen een andere inzet van zorgmedewerkers, 
waarbij we het basisdienstenpatroon opnieuw gaan 
samenstellen. Daarbij houden we rekening met het 
creëren van een flexpool. Nieuwe 
medewerkers/leerlingen ervaren niet altijd een 
warm welkom door de negatieve sfeer en werkdruk. 
De teamleiders moeten ook hun aandacht verdelen 
tussen zichtbaarheid voor de medewerkers en 
overstijgende taken vanuit de organisatie. 

Er worden werkoverleggen gepland met de medewerkers om de 
nieuwe werkwijze met elkaar te bespreken en ideeën uit te wisselen.  
Afdelingsassistenten gaan een cursus volgen tot zorgassistent om 
helpende handjes te bieden.  
Basisrooster wordt opnieuw bekeken en zo nodig aangepast. Het 
doel is om vanuit dit rooster met een flexibele schil te gaan werken. 
Stip op de horizon is dat iedere medewerker enige uren in zijn/haar 
dienstverband flexibel aan het werk is.  
Er komen 4 brainstormsessies over mensgerichte zorg met de 
medewerkers van team 1 en alle teamleiders van de Blinkert. Vanuit 
deze sessies gaan we met elkaar als team afspreken welk gedrag wij 
met elkaar willen zien en hier een open dialoog over aan gaan. Dit 
houdt in dat we met elkaar in gesprek gaan en blijven bij zowel 
positief als negatief gedrag. Een onderdeel hiervan is op heterdaad 
belonen. 

4 IV. Vernieuwen, 
versnellen en 
verankeren 

1. Binnen de Blinkert werken wij per 
etage/kant. 2. Medewerkers zijn per 
functie in hun kracht gezet.  

1. Binnen de Blinkert wordt er op dit moment per 
woning gewerkt en wordt er niet met een brede blik 
gekeken. Hierdoor is de samenwerking niet 
vanzelfsprekend, wordt er niet efficiënt gewerkt en 
is er geen afstemming van werkzaamheden met 
elkaar. 2. Er wordt op dit moment te weinig gebruik 
gemaakt van de kwaliteiten van de medewerkers.  

Er worden werkoverleggen gepland waarin deze werkwijze met 
elkaar besproken wordt 
Bij de dagstart wordt er met elkaar afgestemd hoe de verdeling van 
de medewerkers per dag zal zijn.  Stip op de horizon is dat de 
Verzorgende overkoepelend werkt per etage/woningen. 
Helpende/Helpende + gaan meer in de basiszorg staan. Hierdoor is er 
meer ruimte om aan kwaliteit van zorg te werken.  

5 V. Integreren De Blinkert is koploper binnen 
Kennemerhart bij het project Elke dag 
van Waarde. 

De Blinkert heeft (succesvol) Pilot gedraaid in het 
project Elke dag van waarde. Echter is het project 
nog niet volledig uitgerold binnen de organisatie.  

In September 2022 is er een nieuwe groep gestart met de Yellow Belt 
en de Green Belt (voor leiders). Ook zal er een nieuw verbeterteam 
opgericht worden binnen de Blinkert.  
De 2 cursisten van de Green Belt opleiding voor leiders zijn bij de 
Raad van Toezicht op bezoek geweest om uitleg te geven over het 
project Elke dag van waarde. RvT en RvB zijn uitgenodigd om op 
locatiebezoek te komen. 
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Bijlage 3  Locatiejaarplan Huis in de Duinen 

Verbeterparagraaf 
 

Nr. 

Gekoppeld 
jaardoel 
(kaderbrief) Doelstelling Probleemanalyse Acties 

1 I. Elke dag 
van Waarde 

1.Medewerkers staan  in hun kracht 
en werken mensgericht.                      
2.Zorg aan cliënten wordt steeds 
beter. We kijken nog beter  naar de 
behoeftes van de cliënten.                    
3. We versterken onze kennis over 
Dementie met gedragsproblematiek. 

Huis in de Duinen is niet één van de locaties die 
direct in 2023 volop meedoet met EDVW. We 
hebben wel de wens uitgesproken hier graag actief 
aan mee te doen. We zien dat als mooie kans om 
hier samen met de medewerkers aan te gaan 
werken in het nieuwe pand. . 

1.1. selectie procedure doorlopen of we worden toegelaten tot het 
programma  
1.2. mdw zorg draagt zorg dat cliëntverhaal is ingevuld  

1.3. mdw delen kennis over dementie tijdens leeruurtje 

2 II. Samen met 
de eigen 
omgeving 
van de cliënt 

1. Wij kennen van het netwerk van 
onze client om met elkaar de 
persoonsgerichte zorg en 
welzijnsactiviteiten vorm te geven.        
2. We versterken onze visie op familie 
participatie en vrijwilligers werk.               
3. Wij leggen de gemaakte afspraken 
met de familie en vrijwilligers vast in 
het dossier en de clientagenda   

Zorg medewerkers zijn van nature erg zorgzaam en 
nemen al snel veel zaken uit handen. Zowel van de 
bewoners als van mantelzorgers. We zullen de regie 
steeds vaker bij de bewoner en zijn eigen omgeving 
moeten laten liggen. Dit vraagt een andere kijk op 
zorgverlening. De start in een nieuw gebouw is een 
mooi moment om hier ook verder aandacht aan te 
geven. Wanneer het ons gegund is . zouden we 
graag starten met het project EDVW. Huis in de 
Duinen heeft al maandelijkse bewoners overleggen. 
De familie bijeenkomsten gaan we na de verhuizing 
ook actief op de agenda zetten. Maar tot die tijd zal 
familie participatie een aandachtsgebied zijn binnen 
de ZLP gesprekken. Ook is het van belang dat al aan 
de voorkant door de clientadviseurs hier op 
gestuurd wordt. Daar zullen we ook verder met 
elkaar vorm aan moeten geven. 

2.1 in kaart brengen van netwerk van client en vastleggen dossier  

2.2 familie participatie verder vorm geven en start familie avonden  

2.3 vrijwilligers beleid door ontwikkelen  en groep uitbreiden  

2.4 team welzijn werkt met partners in sociaal domein  

2.5 bewonersoverleggen bestendigen  

2.6. afstemmen CA en TL rondom informatieverstrekking aan naasten 
tijdens inhuizen 

3 III. 
Medewerkers 

1. Medewerkers voelen de ruimte om 
aan hun vakmanschap te werken en 
pakken hierin de eigen regie                   
2. medewerkers voelen zich bekwaam 

2022 stond in het teken van positioneren van de 
vpk en de taakverdeling van de IG. Daar hebben we 
nog wat stappen in te zetten maar de eerste basis is 
gelegd. We zullen meer werken met  

3.1 verder positioneren vpk en IG  

3.2 medewerkers toetsen op bekwaamheid  

3.4 leer uurtjes actief op de kaart zetten  
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Nr. 

Gekoppeld 
jaardoel 
(kaderbrief) Doelstelling Probleemanalyse Acties 

om zelfstandig een maaltijd voor een 
groep bewoners te koken                         
3. HID is een opleidingslocatie zowel 
voor doorstroom naar andere locaties 
als ter voorbereiding op de 
nieuwbouw                 
4. Medewerkers voelen zich welkom 
en werken met plezier in HID  

taakdifferentiatie . Dit is ook nodig in tijden van 
krapte, maar geeft de medewerker ook weer ruimte 
op bepaalde onderdelen. Medewerkers hebben de 
neiging om erg snel en gemakkelijk binnen te lopen 
bij de teamleiders. Met de komst van een groter 
huis moeten we ook kijken welke structuur hier dan 
het beste bij past. leer uurtjes op de kaart zetten . 
We zijn begonnen met twee wekelijkse 
bijeenkomsten over ONS en dat gaf mooi 
resultaten. Dit willen we op meer onderdelen in 
2023 weer oppakken.  Het inwerkprogramma voor 
nieuwe medewerkers gaan we ook beter vorm 
geven op de locatie.  

3.5 introductiedag op locatie goed vorm geven  

3.6 inwerkprogramma op locatie verbeteren  

4 IV. 
Vernieuwen, 
versnellen en 
verankeren 

1. de autonomie en zelfredzaamheid 
van de bewoner worden vergroot 
door de inzet van zorgtechnologie  

Binnen huis in de duinen worden er al veel 
verschillende zorg technologische middelen ingezet. 
De leefcircel zijn hier al een tijd ingezet en in de 
nieuwbouw zal dit ook uitgebreid worden met 
toegang tot je eigen kamer voor de PG afdeling. 
Huis in de Duinen  wil graag mee doen met de 
(pilot) slim incontinentiemateriaal. Ook vinden wij  
het belangrijk om mee te doen met een voedings-
app om de werkdruk van de huiskamerassistenten 
te verminderen (minder administratieve last door 
niet meer te hoeven staffelen).  
 
  

4.1 Deelname (pilot) slim incontinentiemateriaal. 

4.2  Starten pilot Voedings-app ism CR.  

5 V. Integreren In 2023 worden de werkprocessen 
rondom de intake, het zorgproces en 
de in- en uithuizing geoptimaliseerd 
binnen Huis in de Duinen  

Binnen KH zijn er diverse werkprocessen  die ook 
goed vorm moeten krijgen op de locatie. Een 
daarvan is de snelle doorstroom van onze cliënten. 
Daarom is er gesteld dat we  sturen op  de 
mutatiedagen. Om die reden hebben we twee 

5.1  Sturen op <10 mutatie dagen door 2 wekelijks overleg met MCA en 
CA.  
5.2 MDO, zorgleefplan gesprekken en gedragsvisites en 
omgangsoverleggen opnieuw indelen en volgens proces wonen 
geïmplementeerd. 
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Nr. 

Gekoppeld 
jaardoel 
(kaderbrief) Doelstelling Probleemanalyse Acties 

wekelijks over met de CA. Ook van belang is dat we 
onze info folder aanpassen en hier de 
familieparticipatie die zo belangrijk is ook vorm te 
geven . Het verhaal voordat de client bij ons komt 
wonen is van groot belang. Samen met CA bekijken 
wat zij al vertellen en wanneer.  We verhuizen naar 
een nieuw gebouw en dat maakt dat we de 
zorgprocessen kritisch onder de loep moeten 
nemen en kijken of die nog passend zijn bij een 
ander pand. Dit om de zorg optimaal bij de client in 
te zetten. Ook welzijn waar we de afgelopen jaren 
erg druk mee bezig zijn geweest en ook om worden 
geprezen vanuit de Prezo auditen willen we 
bestendigen.  

5.3 Maandelijks overleg over passende zorg met EVV en VPK. 

5.4 welzijn en het activiteitenprogramma blijft een duidelijk plek 
innemen in HIDD  
5.5 Afspraken maken CA wie verteld wat  

5.6 aanpassen info folder HiD 

6 Specifiek 
locatiedoel 

1. De overgang naar het nieuwe 
gebouw verloopt soepel voor 
bewoners en medewerkers.                    
2. de medewerkers worden geschoold 
in alle nieuwe apparaten die in het 
pand zijn                                                    
3. Andere manier van werken met 
meer taakdifferentiatie is duidelijk.            
4. multidisciplinair samenwerken  
gaan we verstevigen                                
5. Kwaliteitsonderwerpen zijn 
verdeeld en verbeterplannen zijn 
aanwezig  

2023 zal  voor een groot deel bestaan uit verhuizen 
en het nieuwe pand in gebruik nemen en een 
andere manier van werken mogelijk vorm geven. 
Voor de medewerkers van de huidige begane grond 
betekent het nu ook het kleinschalig wonen meer 
vorm geven en het 'oude verzorgingshuis' werken 
loslaten. Plannen voor de nieuwbouw liggen klaar 
maar bij de implementatie moeten we ook bekijken 
of dat ook in de praktijk werkt of dat we zaken 
moeten aanpassen. We trekken hier nauw in op 
met de  medewerkers. Door een groter pand en 
andere dynamiek willen we ook kijken of een 
teambegeleider een goede spil kan zijn tussen de 
teamleiders en de teams. We zullen hierin een 
duidelijk verdeling maken waar de TB nu voor is en 
waar de vpk. Dit is een groeidocument waar we 
komend jaar verdere invulling aan gaan geven.  

6.1. Miele scholing 

6.2. Consyst scholing 

6.3. Essity (inco) scholing nieuwe medewerkers 

6.4. Scholing tilliften (plafond) 

6.5. VPK positioneren nieuwbouw 

6.6. teambegeleiders rol/TL/ vpk  

6.7. aandachtsvelden zijn verdeeld  

6.8. HACCP, HIP, V&V, BHV, medicatieveiligheid , RI&E 

6.9. tijdige communicatie rondom verhuizing naar cliënten en naasten 
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Bijlage 4  Locatiejaarplan Janskliniek 

Verbeterparagraaf 

Nr. 

Gekoppeld 
jaardoel 
(kaderbrief) Doelstelling Probleemanalyse Acties 

1 I. Samen met de 
eigen omgeving 
van de cliënt 

Het kennen van het netwerk van onze client is 
namelijk van groot belang voor goede 
zorgverlening. Het betrekken van de eigen 
omgeving van de cliënt en het maken van 
afspraken en beleid over familieparticipatie 
zorgen ervoor dat we de zorg duurzaam kunnen 
organiseren. Het versterken van ons 
vrijwilligersbeleid is hier onderdeel van. Door 
samen te werken met partners binnen het sociale 
domein versterken we de eigen omgeving van de 
cliënt.  

de communicatie rondom de plannen 
van de verbouwing en verhuizing van 
de Janskliniek zijn in 2023 uitgevoerd. 

mogelijk toch weer uitstel verbouwing door oplopende bouwprijzen. 
Nog geen akkoord van gemeente ( vergunning). Onrust onder 
bewoners en mogelijk personeelsverloop door verhuizing.  Terugloop 
wachtlijst door onzekerheden. Bij geen  verhuizing nieuwe problemen, 
denk aan falende domotica.  

2 2. Medewerkers Voor medewerkers is het van belang om 
verantwoordelijkheid, ruimte en eigenaarschap te 
ervaren. Naast het programma ‘Elke dag van 
Waarde’ blijven we investeren in het domein 
leren & ontwikkelen om invulling te geven aan 
persoonlijke groei, vakmanschap en duurzame 
inzetbaarheid en een fijne werksfeer. Om het 
werk met minder medewerkers uit te kunnen 
blijven voeren moeten we het werk anders gaan 
organiseren. Taakdifferentiatie en de inzet van 
andere typen medewerkers zien we als belangrijk 
middel om hier handen en voeten aan te geven. 
Dit doen we door medewerkers in te zetten die 
niet schaars zijn, takenpakketten uit te breiden en 
door intern op te leiden. Op deze manier 
verwachten we zorg en ondersteuning te kunnen 
blijven bieden aan onze cliënten en onze 
medewerkers een fijne werkplek te bieden. In 
2023 zullen we ook verder aan de slag gaan met 

Goede en fijne werksfeer binnen de 
Janskliniek ondanks de onzekerheden 

verbouwing, verhuizing geeft veel onrust.  Tekort aan zorgpersoneel 
woon-werkverkeer vergoeding niet toereikend genoeg. Er wordt nu 
niet geïnvesteerd in nieuwe projecten zoals elke dag van waarde ivm 
aankomende verhuizing. 
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Nr. 

Gekoppeld 
jaardoel 
(kaderbrief) Doelstelling Probleemanalyse Acties 

het verbeteren van de medewerker tevredenheid 
op basis van de uitkomsten van het MTO van 
2022. 

3 3. Elke dag van 
Waarde 

We richten ons op kort cyclisch verbeteren door 
middel van concrete verbeterideeën waarbij we 
voldoende aandacht besteden aan de 
implementatie en borging. Zodat de zorg aan onze 
cliënten steeds beter wordt en medewerkers 
meer in positie en in hun kracht komen te staan. 
We werken mensgericht en kijken naar de 
behoeftes van onze cliënten. In 2023 verankeren 
we de werkwijze van ‘Elke dag van waarde’ verder 
in onze organisatie. We ontwikkelen de 
specialisaties NAH, dementie met 
probleemgedrag en Parkinson verder door. 

Kleine projecten worden zoveel 
mogelijk lean aangepakt/opgelost 

Op de woonafdelingen zijn er nog organisatorische verbeteringen 
haalbaar. Denk aan incobakken/veiligheid, schoon en vuil goed 
scheiden.  
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Bijlage 5  Locatiejaarplan Meerleven 

 
Verbeterparagraaf 
 

Nr. Gekoppeld 
jaardoel 
(kaderbrief) 

Doelstelling Probleemanalyse Acties 

1 IV. Vernieuwen, 
versnellen en 
verankeren 

De samenwerking tussen de 
verschillende disciplines 

De wisselingen van behandelaren is enorm geweest. 
Vanaf midden oktober vast nieuw team behandelaren. 
Opnieuw afstemmen en afspreken wat de doelen zijn qua 
zorg  

Betere overlegstructuur inzetten 

Maandelijks overleg inplannen behandeldienst werkzaam is 
op Meerleven en teamleider 

Deelname elke dag van waarde 

2 IV. Vernieuwen, 
versnellen en 
verankeren 

Inzet SmartCare incontinentie, om 
werkdruk naar beneden te helpen 

Door het niet op juiste wijze gebruiken van inco, te vroeg 
verschonen of te laat verschonen. Zijn de kosten van inco 
te hoog. Is de belasting van de medewerker te hoog in 
verschonen van bewoner maar ook doormiddel van natte 
bedden die verschoont moeten worden. Daarnaast is het 
voor de bewoner naar erg nat te zijn en heeft hij zij kans 
op huidschade 

Pilot starten  

0-meting, pilot, na-meting 

3 III. 
Medewerkers 

Alle medewerkers ervaren een open en 
goede sfeer, waarbij in 2022 de focus 
ligt op mdw die niet in de zorg werken.  

Met name de sfeer restaurant onder de medewerkers 
behoeft aandacht en begeleiding.  
  

inventarisatie dienstenpatroon 

inventarisatie sfeer restaurant 

instructie medewerker visie op gastvrijheid in restaurant 

invoering nieuw dienstenpatroon 

opknappen restaurant 

    Verzuim voldoet aan de landelijke 
norm, ML blijft onder de 5% 

  Sturen op frequentie verzuimmeldingenmeldingen 

4 Optimalisatie Meerleven start werkgroep inventarisatie fase 
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Nr. Gekoppeld 
jaardoel 
(kaderbrief) 

Doelstelling Probleemanalyse Acties 

I. Elke dag van 
Waarde 

Afgerond onderzoek naar een 
toekomstbestendige verdichting met 
voorstellen en beoordeling voor  
oplossingen ten aanzien van: 
o woningen/studio’s 
o werkplekken en de bijbehorende 
voorzieningen,  
o opslag en logistiek, 

ontwerpfase 

realisatiefase 

5 I. Elke dag van 
Waarde 

  Medewerkers restaurant doen geen activiteiten met 
bewoners op de dag en avond. Bewoners willen daarom 
naar hun kamer alwaar ze weer een beroep doen op de 
zorgmedewerkers 

Welzijn gaat medewerkers restaurant begeleiden in het doen 
van een activiteit 

Welzijn maakt lijst met activiteiten die zij kunnen doen met 
de bewoner 

Visie op welbevinden bewoner is bekend bij medewerker 
restaurant 

6 III. 
Medewerkers 

Bevoegd en bekwame medewerkers LOEP monitoren of LOEP wordt gemaakt 

medewerkers ruimte geven om trainingen te maken onder 
werktijd 

medewerkers aanspreken LOEP te maken 

 
  



Kwaliteitsjaarplan Kennemerhart 2023 

27 

Bijlage 6 Locatiejaarplan De Molenburg 

Verbeterparagraaf 
Nr. Gekoppeld jaardoel 

(kaderbrief) 
Doelstelling Probleemanalyse Acties 

1 II. Samen met de 
eigen omgeving 
van de cliënt 

De medewerkers kennen de cliënt en 
ken het cliëntsysteem. Omgeving van de 
cliënt wordt meer bij het leven in de 
Molenburg betrokken. 
Familieparticipatie wordt bevordert  en 
er wordt gestuurd op een gezond 
vrijwilligersbeleid. 

Binnen de MB zijn betrokken familieleden. Echter zien we 
een neerwaartse trend in de rol die familie speelt of kan 
spelen in de zorg rondom de cliënt. Zorgverleners zijn 
(vanaf inhuizing) geneigd zorg geheel over te nemen. We 
zijn nog niet "vertrouwd" genoeg om de dialoog met het 
cliëntsysteem aan te gaan en onderzoeken wat zij kunnen 
bijdragen. 

We betrekken familie en contactpersonen bij de zorg  
door thema avonden te organiseren in samenwerking 
met de clientenraad. 
Cliëntverhaal van bewoners is ingevuld en actief gebruikt.  
We betrekken de Molenwijk bij de locatie door de 
mogelijkheden te onderzoeken voor integratie met de 
wijk. 
Werkgroep oprichten ten aanzien van familieparticipatie 
binnen de Molenburg 

2 III. Medewerkers Eigenaarschap van medewerkers, 
inzetten op persoonlijke groei en 
vakmanschap.  
Er wordt gestuurd op duurzame 
inzetbaarheid en een fijne werksfeer.  
Medewerkers voelen zich in voldoende 
mate gehoord en ondersteund, waarbij 
zij zich beter kunnen richten op 
taakverantwoordelijkheid, 
eigenaarschap en samenwerking. 
Leren en ontwikkelen als rode draad op 
persoonlijke groei. 

Om medewerkers te blijven boeien, binden en te behouden 
is groei en ontwikkeling noodzakelijk. We beogen een 
aantoonbare groei in de ontwikkeling van medewerkers  
door ontwikkeling (ontwikkelgesprekken loep etc), om 
mensen te behouden, boeien en binden. De verankering 
van LOEP is leidend in 2023. Kennemerhart heeft een hoger 
ziekteverzuim ten opzichte van de landelijke benchmark.  

Plan van aanpak 'grip op verzuim' uitvoeren 
De afdelingen starten de diensten met een 'samenstart' 
met het doel meer Molenburg brede inzet 
Jaarlijks ontwikkelgesprekken voeren 
Verpleegkundigen en EVV-ers scholing bieden in coachen 
LOEP onder de aandacht brengen bij medewerkers als 
vast agendapunt tijdens werkoverleggen en 
ontwikkelgesprekken. 
Afdelingsassistenten omscholen tot zorgassistenten 
Medewerkers stimuleren om opleidingen te doen en 
externe kandidaten aantrekken 
Meer EVV-ers inzetten op de Molenburg om zo de 
kwaliteit van zorg te verbeteren 
Binnen de Molenburg verhogen we het werkplezier en de 
verbondenheid door elk kwartaal verschillende 
activiteiten te organiseren op het gebied van 
teambuilding. De frequentie van teamoverleggen wordt 
geïntensiveerd naar één keer per kwartaal, waar de 
ervaren werkdruk en het werkplezier standaard op de 
agenda staan. 

3 Ontwikkelen en implementeren van werkprocessen. 
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Nr. Gekoppeld jaardoel 
(kaderbrief) 

Doelstelling Probleemanalyse Acties 

IV. Vernieuwen, 
versnellen en 
verankeren 

In 2023 krijgen bewoners meer 
bewegingsvrijheid binnen de Molenburg 
passend bij de zorgvraag, door inzet 
leefcirckels.  

In de huidige situatie is sprake van een gesloten en open PG 
afdeling. In het kader van de wet zorg en dwang is er in 
2022 is de start gemaakt met het realiseren van de 
randvoorwaarden voor leefcirckels.  

Bewoners krijgen bewegingsvrijheid binnen de 
Molenburg passend bij de zorgvraag, door inzet 
leefcirckels.  
In gesprek met familie over passende leefcirckels. 
We onderzoeken de inzet van de GVP ten opzichte van de 
EVV rol. 

4 V. Integreren In 2023 worden de werkprocessen 
rondom de intake, het zorgproces en de 
in- en uithuizing geoptimaliseerd binnen 
de Molenburg. 

De integratie die is gestart in 2022 loopt door gedurende 
het kalenderjaar 2023. In 2023 worden meerdere 
integratieactiviteiten uitgevoerd en zal extra aandacht 
worden besteed aan implementatie en borging. Binnen de 
integratie richten we ons ook op het optimaliseren en 
professionaliseren van onze processen en werkwijzen. We 
houden bij de plannen die we maken rekening met wat de 
integratie van de organisatie vraagt. 

Sturen op <10 mutatie dagen door 2 wekelijks overleg 
met MCA en CA.  
MDO, zorgleefplan gesprekken en gedragsvisites en 
omgangsoverleggen opnieuw indelen en volgens proces 
wonen geïmplementeerd. 
Maandelijks overleg over passende zorg met EVV en VPK. 
Passende zorg bieden binnen de financiële kaders door 
de zorg anders te organiseren. 
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Bijlage 7  Locatiejaarplan Overspaarne 

Verbeterparagraaf 
Nr. Doelstelling Probleemanalyse Acties 
1 We verstevigen onze positie als Topcare 

expertisecentrum. Cliënten met dementie met 
complex probleemgedrag ontvangen de best 
passende zorg en behandeling in de regio met goed 
ingerichte zorg en behandelprocessen.  

Verbeterpunten voortkomend uit het 
reflectieverslag van de visitatie worden verder 
uitgewerkt en ontwikkeld.  
  
  
  

1.1. Actiepunten vanuit het verbeterplan  uitvoeren 
1.2 Overspaarne geeft een presentatie op de UNO wetenschapsdag is gepland in 
2023 en nog twee presentaties op congressen/symposia/Topcare 
bijeenkomsten. 
1.3 Alle leerlingen/stagiaires zorg en welzijn krijgen bij aanvang van de 
leerperiode een gerichte onderzoeksvraag mee, welke verband houdt met de 
doelgroep.  
1.4 De GVP zijn gepositioneerd en geven binnen en buiten de locatie, gevraagd 
en ongevraagd, consulten/klinische lessen op het gebied van probleemgedrag.  

2 Binnen Overspaarne streven we doorlopend naar 
verbinding met de bewoner in een vertrouwde 
omgeving. Daarbij staan autonomie, houvast en de 
wensen van de bewoner voorop. Door te luisteren, 
zien en verwonderen leren we elke dag. 

Overspaarne werkt al jaren volgens een 
belevingsgerichte visie. Door verloop van 
medewerkers en waan van de dag zien we dat 
(nieuwe) medewerkers de visie soms niet 
centraal hebben staan.  
  
  

2.1. 1x per kwartaal vindt er een visiedag plaats, waar medewerkers minimaal 1x 
per jaar bij aan sluiten 
2.2 Naasten ontvangen bij inhuizing de visie van Overspaarne 
2.3 Voorafgaand de inhuizing en tijdens de spiegelgesprekken is de visie een 
terugkerend thema 

3 Overspaarne levert eind 2023 respijtzorg en 
tijdelijke zorg met een 70% bedbezetting die 
voldoet aan de kwaliteitseisen is en overige 
tijdelijke zorg aan cliënten met dementie door 
kennis en expertise te delen. Hierbij wordt 
verbinding gemaakt met cliënten en naasten die 
nog thuis wonen.  

Cliënten met dementie blijven steeds langer 
thuis wonen, hierdoor neemt de druk op de 
mantelzorger toe.  
  
  
  
  

3.1 Eén keer per kwartaal is er overleg tussen cliëntenadviseur, verwijzers en 
medewerkers om te evalueren hoe de in- en uitstroom en het wonen rondom 
tijdelijke zorg verloopt.  
3.2 GVP kunnen in consult worden gevraagd bij cliënten die tijdelijke zorg 
hebben genoten in Overspaarne.  
  
3.3 Contact leggen met huisartsen in de wijk, dagcentra KH en andere eventuele 
partners, informeren over levering respijtzorg en tijdelijke zorg 
  

4 Er wordt multidisciplinair samengewerkt volgens 
het proces wonen, waarbij de cliënt en naasten 
ervaren dat de wensen en behoeften van de cliënt 
centraal staan. 

Binnen Overspaarne is het proces wonen 
bekend. Het eenduidig werken volgens dit 
proces  kan nog verder verstevigd worden.  
  
  
  

4.1. de cliëntagenda wordt door medewerkers en familie gebruikt 
4.2 Eén keer per 6 weken vindt er een overleg plaats tussen zorg en behandeling 
om werkprocessen optimaal op elkaar af te stemmen.  
4.3 Zorg en welzijn werken in de dossiers conform proces wonen. 
4.4 Vanuit verbeterplan welzijn wordt familieparticipatie onder aandacht 
gebracht door team welzijn. 
4.5 Versterken samenwerking GGZ en KEC 
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Nr. Doelstelling Probleemanalyse Acties 
5 Binnen Overspaarne werken professionele, 

vakbekwame en toegeruste medewerkers. 
Medewerkers werken soms vanuit eigen 
perspectief en hanteren daarbij niet altijd de 
evidente zorgmethoden of richtlijnen vanuit 
Kennemerhart 
  
  
  

5.1 Scholingsjaarplan wordt opgezet en uitgevoerd om kennis en noodzaak te 
delen voor het eenduidig werken. 
5.2 Voor alle kwaliteitsonderwerpen wordt een dagdeel gepland om op 
werkbezoek te gaan bij een andere locatie en andere locaties ook op 
Overspaarne uit te nodigen om van elkaar te leren en tips en tops over te 
nemen.  
5.3 Medewerkers worden actief gestimuleerd scholingen in LOEP te volgen en op 
orde te houden.  
5.4 Ontwikkelgesprekken worden jaarlijks gevoerd. Daarbij wordt samen met de 
medewerker individuele leerdoelen opgesteld. 

6 Er wordt gewerkt volgens de visie Elke dag van 
waarde. We zien bij de medewerkers met plezier 
werken waarbij verantwoordelijkheid en 
eigenaarschap passend bij de functie centraal 
staan. 

Verantwoordelijkheden worden onvoldoende 
opgepakt. Hierdoor blijven taken liggen of niet 
volgens afspraak uitgevoerd. Dit zorgt voor 
wrijving en gaat ten koste van de 
samenwerking tussen zorgmedewerkers, 
behandelaren en facilitairmedewerkers. 

6.1 Naar aanleiding van de evaluatie van Elke dag van waarde, wordt in Q1 
besloten welke locaties in Q2 starten. 
6.2 Medewerkers tevredenheidsonderzoek 
6.3 Elke kwartaal is er een informele medewerkersbijeenkomst, waarbij 
medewerkers waardering ervaren voor inzet. 

7 Cliënten ervaren een prettig woonomgeving 
waarbij er een balans is in prikkelbeleving en de 
cliënt maximale vrijheid ervaart door optimaal 
gebruik te maken van het gebouw, de tuinen en 
zorgdomotica.  
 
Daarnaast is het voor de bewoners uit de wijk 
aantrekkelijk om gebruik te maken van de 
faciliteiten en zorg die Overspaarne te bieden 
heeft. Daarbij wordt contact tussen cliënten van 
Overspaarne en de bewoners uit de wijk 
gestimuleerd. 

Overspaarne staat bekend als een gesloten 
huis. De afgelopen jaren is er een verschuiving 
gekomen in de visie op gesloten 
woonsettingen en het beperken van 
vrijheden. Daarnaast bestaat de wens om 
voor bewoners uit de wijk een open en 
toegankelijker locatie te zijn waarbij zij 
gebruik kunnen maken van de faciliteiten en 
zorgvoorzieningen. 

7.1 Optimaliseren middenplein. 
7.2 Opvolging WZD vrijheid en veiligheid optimaliseren. 
7.3 De woningen worden voorzien van nieuw meubilair en aankleding.  
7.4 Cliënten in overspaarne kunnen deelnemen aan de pilot GPS-tracker 
7.5 Cliënten buiten Overspaarne kunnen aansluiten bij de welzijnsactiviteiten. 
Cliënten uit de wijk krijgen vanuit de thuiszorg wekelijks het 
activiteitenoverzicht.  

8 Overspaarne is een financieel gezonde locatie 
waarbij de kwaliteit van zorg voor de cliënt is 
gewaarborgd.  

In Overspaarne is 2022 door corona 
verminderde instroom geweest van cliënten 
waardoor de bedbezetting onder de 
begrootte 98% was. De ZZP indicaties van 
cliënten bleek niet altijd passend. Het 
afgelopen jaar is hierin een inhaalslag 
gemaakt waarbij meerdere ZZP's zijn 
opgehoogd.  

8.1 Mutatiedagen van kamerbezetting max    9 dagen, waarbij bed bezetting 
98,5% is. 
8.2 Client heeft passende ZZP. Zes weken na inhuizing en elk MDO wordt ZZP-
indicatie geëvalueerd. In acute situaties wordt ad-hoc geacteerd 
8.3 Proactieve begeleiding op verzuim en duurzame inzetbaarheid van 
medewerkers. 
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Nr. Doelstelling Probleemanalyse Acties 
 
In Overspaarne is de afgelopen jaren het 
verzuim hoog geweest. Het hoge verzuim 
wordt veroorzaakt door zowel langdurig 
verzuim als frequent verzuim. Het afgelopen 
jaar zijn medewerkers actief begeleid, 
waardoor het verzuim daalt. Dit traject dient 
in 2023 voort te worden gezet. 
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Bijlage 8  Locatiejaarplan Reinaldahuis 

Verbeterparagraaf 
Nr. Doelstelling Probleemanalyse Acties 
1 Het Reinaldahuis werkt vanaf 2023 verder aan de 

integratie binnen Kennemerhart, waarbij zij werken en 
leren volgens de werkwijze en protocollen van 
Kennemerhart.  

De systemen van het Reinaldahuis versus 
Kennemerhart verschillen in management 
programma's, protocollen en werkwijzen. Deze worden 
omgezet. Medewerkers moeten hierin meegenomen en 
getraind worden.  

1.1 Actiepunten vanuit het fusieverbeterplan  uitvoeren. 

2 Het Reinaldahuis draagt bij aan zorg , welzijn en service 
voor cliënten binnen en buiten het Reinaldahuis.  Hierbij 
staat de  verbinding  met cliënten en naasten die nog 
thuis wonen en de bewoners en medewerkers binnen 
het Reinaldahuis centraal . 

Cliënten blijven steeds langer thuiswonen, hierdoor 
neemt de druk op de mantelzorger toe. Tevens zien we 
vereenzaming toenemen, we willen de wijk van buiten 
naar binnen halen door middel van activiteiten, 
maaltijden en vrijwilligerswerk. Vanuit het programma 
WOZO wordt hier invulling aan gegeven.  
  
  
  
  

2.1 Voor cliënten binnen en buiten het Reinaldahuis wordt een 
passend aanbod in zorg en welzijn geboden. Hierbij wordt familie 
actief benaderd en uitgenodigd om een bijdrage te leveren.  
2.2 Er wordt een coördinator welzijn aangetrokken.  
2.3 Deelname aan projectplan zichtbaarheid Bibliotheek  
2.4 Clienttevredenheidsonderzoek uitkomsten als input voor 
verbetering gebruiken. 
2.5 Introductie nieuw voedingsconcept.  

3 Er wordt multidisciplinair samengewerkt volgens het 
proces wonen, waarbij de cliënt en naasten ervaren dat 
de wensen en behoeften van de cliënt centraal staan. 

Binnen het Reinaldahuis is het proces wonen bekend. 
Het eenduidig werken volgens dit proces krijgt extra 
aandacht tijdens het fusie verbeterplan.  
  
  
  

3.1 De cliëntagenda wordt door medewerkers en familie 
gebruikt. 
3.2 Eén keer per 6 weken vindt er een overleg plaats tussen zorg 
en behandeling om werkprocessen optimaal op elkaar af te 
stemmen.  
3.3 Zorg en welzijn werken in de dossiers conform proces wonen. 
3.4 Binnen RH doen we meerdere pilots met zorgtechnologie.  
3.5 We versterken onze zorg voor onze cliënten in de palliatieve 
fase en verstevigen onze positie van de palliatieve unit. 
3.6 Vanuit verbeterplan welzijn wordt familieparticipatie onder 
aandacht gebracht. 
3.7  Cliënten buiten het Reinaldahuis kunnen aansluiten bij de 
welzijnsactiviteiten. Cliënten uit de wijk en in de 
aanleunwoningen krijgen vanuit de thuiszorg wekelijks het 
activiteitenoverzicht.  

4 Medewerkers werken soms vanuit eigen perspectief en 
moeten de zorgmethoden en richtlijnen vanuit 

4.1 Scholingsjaarplan wordt opgezet en uitgevoerd om kennis en 
noodzaak te delen voor het eenduidig werken. 
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Nr. Doelstelling Probleemanalyse Acties 
Binnen het Reinaldahuis werken professionele, 
vakbekwame en toegeruste medewerkers. 

Kennemerhart nog eigen maken. De expertise van 
verpleegkundigen wordt te weinig benut.  
  
  
  
  

4.2 Voor  kwaliteitsonderwerpen wordt een dagdeel gepland om 
op werkbezoek te gaan bij een andere locatie en andere locaties 
ook in het Reinaldahuis uit te nodigen om van elkaar te leren en 
tips en tops over te nemen.  
4.3 Medewerkers worden actief gestimuleerd scholingen in LOEP 
te volgen en op orde te houden.  
4.4 Ontwikkelgesprekken worden jaarlijks gevoerd. Daarbij wordt 
samen met de medewerker individuele leerdoelen opgesteld. 
4.5 Met de verpleegkundigen van het Reinaldahuis worden 
oriënterende gesprekken gevoerd en worden verpleegkundigen 
gepositioneerd volgens beleidsstuk vpk in positie. 

5 We zien de medewerkers met plezier werken waarbij 
verantwoordelijkheid en eigenaarschap passend bij de 
functie centraal staan. 

Verantwoordelijkheden worden onvoldoende 
opgepakt. Hierdoor blijven taken liggen of niet volgens 
afspraak uitgevoerd. Dit zorgt voor wrijving en gaat ten 
koste van de samenwerking tussen zorgmedewerkers, 
behandelaren en facilitaire medewerkers. 

5.1 Verpleegkundigen in positie. 
5.2 Medewerkers tevredenheidsonderzoek. 
5.3 Ontwikkelgesprekken/tussenevaluatie. 

6 Het Reinaldahuis is een financieel gezonde locatie 
waarbij de kwaliteit van zorg voor de cliënt is 
gewaarborgd.  

In het Reinaldahuis is in 2022 door Corona verminderde 
instroom geweest van cliënten waardoor de 
bedbezetting onder de begrootte 98% was. 
 
In het Reinaldahuis is de afgelopen periode het verzuim 
hoger geweest dan begroot. Dit werd veroorzaakt door 
zowel langdurig verzuim als frequent verzuim.                                                
Binnen het Reinaldahuis worden medewerkers en 
diensten ingezet volgens de NZA norm. 

6.1 Mutatiedagen van kamerbezetting max 10 dagen, waarbij de 
bedbezetting 98,5% is. 
6.2 Client heeft passende ZZP. Zes weken na inhuizing en elk 
MDO wordt ZZP-indicatie geëvalueerd. In acute situaties wordt 
ad-hoc geacteerd. 
6.3 Proactieve begeleiding op verzuim en duurzame 
inzetbaarheid van medewerkers. 
6.4 Medewerkers worden geïnformeerd over het 
verzuimprotocol en hierop wordt actief gestuurd door de TL. 
6.5 Maandelijkse monitoring op de realisatie van de begroting 
2023 
6.6 Binnen Reinaldahuis wordt samen met VDI gekeken naar de 
diverse ruimten ten aanzien van verdichting, om meer cliënten 
ook in de toekomst van zorg te kunnen blijven voorzien.   
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Bijlage 9  Locatiejaarplan De Rijp 

Verbeterparagraaf 
Nr. Gekoppeld 

jaardoel 
(kaderbrief) 

Doelstelling Probleemanalyse Acties 

1 I. Elke dag van 
Waarde 

Medewerkers in hun kracht en werken 
mensgericht.            Zorg aan cliënten steeds 
beter.  Kijken naar de behoeftes van de cliënten.              
Ontwikkelen van specialisatie Dementie met 
gedragsproblematiek. 

De Rijp is niet één van de locaties die direct in 
2023 volop meedoet met EDVW, maar wil wel 
stappen maken en de bewezen methodieken 
toepassen, zoals de dagstart. 

a) Dagstart methode implementeren 

  

2 II. Samen met de 
eigen omgeving 
van de cliënt 

1. Wij kennen van het netwerk van onze client 
om met elkaar de persoonsgerichte zorg en 
welzijnsactiviteiten vorm te geven.         
2. We versterken onze visie op familie 
participatie en vrijwilligers werk.                
3. Wij leggen de gemaakte afspraken met de 
familie en vrijwilligers vast in het dossier en de 
clientagenda. 

In 2022 zijn hier stappen in gezet (zoals 
familiebijeenkomsten georganiseerd waar we 
dit hebben besproken), maar het is nog niet 
vanzelfsprekend en er wordt nog te weinig 
ingezet door familie. Dit denken wij te kunnen 
bereiken door nog beter afspraken te maken in 
het zorgleefplangesprek met familie en actief de 
samenwerking met hen op te zoeken. De 
medewerkers weten niet altijd goed hoe zij 
familie kunnen betrekken. 

a) Opvolging nieuwe bewoners (in samenspraak met CR) in de 
vorm van een bijeenkomst, om verwachtingen uit te spreken 
ten aanzien van familieparticipatie. 

b) Gericht uitnodigen bij familie om een activiteit op zich te 
nemen en daarin ook duidelijk maken wat het familielid kan 
doen. 

c) Vrijwilligersbeleid verbeteren in versterking netwerk cliënt 
én ondersteuning van de zorg (denk aan weekmenu's 
verzamelen etc). 

3 III. Medewerkers 1. Medewerkers voelen de ruimte om aan hun 
vakmanschap te werken en pakken hierin de 
eigen regie.                  2. Medewerkers voelen 
zich welkom en werken met plezier.  

Uit het MTO blijkt dat de Rijp kan verbeteren 
op: communicatie, zich gehoord voelen, 
werkplezier. We hebben een plan van aanpak 
gemaakt en gaan daarmee verder in 2023. In 
het volgende MTO willen wij zien dat de 
medewerkers beter scoren op werkplezier, 
communicatie en leidinggevende. 
Daarnaast werken we aan het verlagen van het 
verzuim (De Rijp heeft een relatief hoog 
langdurig verzuim). Hiervoor is een stappenplan 

a) Positionering Verpleegkundigen vervolg (zie plan van aanpak, 
vervolg ontwikkelgesprekken en zie ook centraal project) 
b) Positionering Teambegeleiders (ontwikkelgesprekken, 
duidelijke taakafbakening en verwachtingen) 

c) Uitvoering geven aan plan van aanpak MTO.  

d) Uitvoering geven aan plan van aanpak Verzuim. 
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Nr. Gekoppeld 
jaardoel 
(kaderbrief) 

Doelstelling Probleemanalyse Acties 

die in 2023 een vervolg krijgt. De Rijp volgt ook 
de organisatie brede acties op verbeteren 
aanpak verzuim (Taskforce). 

e) Medewerkers helpen om anders te denken en te kijken naar 
inzet/deskundigheid medewerkers (door coaching on the job, 
medewerkers uitnodigen om mee te denken hoe het anders/ 
haalbaar te organiseren). 
f) Analyse rooster maken in samenspraak met  
planners: welke verbetermogelijkheden zijn te behalen. 

4 IV. Vernieuwen, 
versnellen en 
verankeren 

1. de autonomie en zelfredzaamheid van de 
bewoner worden vergroot door de inzet van 
zorgtechnologie 

De Rijp wil graag mee doen met de (pilot) slim 
incontinentiemateriaal. Ook vindt de Rijp het 
belangrijk om mee te doen met een voedings-
app om de werkdruk van de 
huiskamerassistenten te verminderen (minder 
administratieve last door niet meer te hoeven 
staffelen).  

a) Deelname (pilot) slim incontinentiemateriaal. 

b) Starten pilot Voedings-app.  

5 Specifiek 
locatiedoel 

1. Aantal cliënten VPT van de Rijp neemt toe.  De Rijp is gestart met het leveren van VPT, dit 
krijgt een vervolg in 2023. We willen aan meer 
cliënten VPT bieden: minimaal 8 cliënten. 

a) Cliënten werven, in samenspraak met thuiszorg en 
cliëntadviseur.  

b) Voldoende formatie voor VPT (flexibele inzet). 
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Bijlage 10  Locatiejaarplan Schoterhof 

Verbeterparagraaf 
Nr. Gekoppeld 

jaardoel 
(kaderbrief) 

Doelstelling Probleemanalyse Acties 

1 I. Elke dag 
van Waarde 

Elke dag van waarde is geïntegreerd 
binnen de zorg van Schoterhof, 
waarbij minimaal 80% van de 
medewerkers de training elke dag 
van waarde of training continue 
verbeteren heeft gevolgd binnen 6 
maanden tot 1 jaar 

Er zullen steeds meer mensen met dementie bij SH komen 
wonen en daar zullen medewerkers in meegenomen moeten 
worden. Medewerkers SH werken nog onvoldoende met het 
Persoonlijk Cliëntverhaal. SH wil zich focussen op de vraag of 
we het juiste doen voor de client en de medewerkers voldoend 
uitgerust zijn om in te spelen op de juiste clientbehoefte 
(persoonsgerichte zorg). Samenwerking TL 
kwaliteitsverpleegkundigen en leren/ontwikkelen 
+behandeldienst verdient zijn aandacht. 

Welzijn en medewerkers gaan actiever inspelen op het 
clientverhaal 

Medewerkers genieten scholing omgaan met dementie 

EDVW wordt op alle afdelingen geïmplementeerd 

Scholing EDVW/continue verbeteren wordt hervat 

Maandelijks overleg met behandeldienst vorm geven 

2 II. Samen met 
de eigen 
omgeving 
van de cliënt 

Beleid in Schoterhof is er binnen 1 
jaar op gericht, de inbreng en 
invloed van familieleden te 
vergroten door naasten van 
bewoners bij zorg te betrekken, hun 
te informeren en ondersteuning te 
bieden. We omarmen de wijk; we 
halen de wijkbewoners die rondom 
SH wonen naar binnen, voor gebruik 
van restaurant en onze activiteiten.  

Cliënten van de afdelingen hebben in Schoterhof niet of 
nauwelijks bijeenkomsten met hun naasten, men geeft aan dat 
hier behoefte aan is. 

3x per jaar worden er familiebijeenkomsten gehouden 

Vanuit verbeterplan welzijn wordt familieparticipatie onder 
aandacht gebracht. 

In Q1 staan de eerste familiegesprekken Schoterhof breed 
gepland 

Restaurant is gezellig, schoon/hygiënisch, rendabel en 
kwalitatief goed. 

3 III. 
Medewerkers 

Binnen 1 jaar ervaart 65% van de 
medewerkers binnen Schoterhof 
een duurzame werkrelatie. 

Binnen de huidige ontwikkelingen op de arbeidsmarkt vinden 
veel wisseling van personeel plaats, signalen van onvrede, 
arbeidskrapte en hoog verzuim. Hierdoor moet actief ingezet 
worden op het vergroten van werkgeluk en een duurzame 
werkrelatie. In SH is de afgelopen periode het verzuim hoger 
geweest dan begroot. Dit werd veroorzaakt door zowel 
langdurig verzuim als frequent verzuim.    

Verzuim is minder dan 7%, Proactieve begeleiding op verzuim 
en duurzame inzetbaarheid van medewerkers. 

Medewerkers worden geïnformeerd over het 
verzuimprotocol en hierop wordt actief gestuurd door de TL. 
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Nr. Gekoppeld 
jaardoel 
(kaderbrief) 

Doelstelling Probleemanalyse Acties 

Medewerkers genieten een gezond rooster 

Medewerkers kunnen deelnemen aan diverse trainingen, 
georganiseerd vanuit Schoterhof 

Medewerkers in hun kracht zetten d.m.v.  het bevorderen 
van de zelfstandigheid en eigenaarschap. 

4 IV. 
Vernieuwen, 
versnellen en 
verankeren 

Het integreren van zorgtechnologie 
binnen Schoterhof na diens 
verbouwing.  

Gezien de huidige staat van het pand zijn wij beperkt in het 
inzetten van de mogelijkheden van zorgtechnologie binnen 
Schoterhof. Voortzetten van scholing van medewerkers in 
zorgtechnologie word gecontinueerd. 

Binnen de verbouwing van Schoterhof word sterk rekening 
gehouden met zorgtechnologie 

Voortzetten van het Digicafe 

Scholing medewerkers zorgtechnologie 

Onderzoek inzet Baxterrol medicatie dispenser 

6 Specifiek 
locatiedoel 

1)Binnen 1 jaar is de kwaliteit van 
zorg en diens zorgprocessen 
verbeterd, waarbij harmonisatie 
plaatsvind van transitie van 
verzorgingshuis naar verpleeghuis. 
Binnen SH versterken we de zorg 
voor onze cliënten in de palliatieve 
fase.                                              2)SH 
is een financieel gezonde locatie 
waarbij de kwaliteit van zorg voor 
de cliënt is gewaarborgd. 

1) De transitie van verzorgingshuis naar verpleeghuiszorg 
binnen SH is nog niet voldoende geborgd .                                                                                         
2)In SH is er een schuifplan geweest, waarbij revalidatie 
verhuisd is naar de Janskliniek en cliënten met een PG indicatie 
in Schoterhof zijn komen wonen. Er is door het schuifplan een 
verminderde instroom geweest van cliënten waardoor de 
bedbezetting onder de begroting was.  Binnen SH werden 
medewerkers en diensten niet ingezet volgens de NZA norm.                                            

Het verder positioneren van de (kwaliteits-)verpleegkundige, 
EVV'ers, teambegeleiders en aandachtsvelders 

Medewerkers inzetten op taken en verantwoordelijkheden/ 
anders zorgen 

Medewerker zijn extra geschoold op het verlenen van 
palliatieve zorg 

Binnen SH worden medewerkers en diensten ingezet 
volgens de NZA norm.    

SH gaat actief op zoek naar nieuwe CR leden, ondersteund 
door Ineke Aker ism communicatie. 
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Bijlage 11  Jaarplan Behandeldienst 

Nr. Gekoppeld 
jaardoel 
(kaderbrief) 

Doelstelling Probleemanalyse Acties 

1 I. Elke dag van 
Waarde 

De processen binnen de eerste lijns 
behandeldienst zijn efficiënt ingericht, 
dusdanig ondersteunend aan de 
professional, zodat hij/zij zo productief 
mogelijk kan zijn, dichtbij cliënt.  

Intramed is systeem wat niet ondersteunend is, 
tijdsregistratie vindt plaats in meerdere systemen, 
hierdoor is monitoren en aanpassen hiervan 
tijdrovend en risicovol. Laten hier registraties door 
liggen. De secretariële ondersteuning aan de 
behandelaars is afgelopen jaar verbeterd, maar 
vraagt nog veel verbetering 

Procesoverleg registratieproces  

Onderzoek en advies afronden t.a.v. dossiervoering in EMZ 

2 II. Samen met 
de eigen 
omgeving van 
de cliënt 

De methodiek van Positieve gezondheid is 
geïmplementeerd binnen de extramurale 
zorg in al onze focuswijken en vormt de 
basis voor toekomstbestendige 
ouderenzorg  

de methodiek is door gemeente Zandvoort reeds 
geïntroduceerd, medewerkers zijn daar geschoold. 
het is nu heel erg zoeken naar de praktische 
vertaling van deze methodiek in de praktijk. Hoe 
geef je dit nu vorm? wat betekent dit voor de 
professional in de EMZ?  

Scholing voor alle BD in de EMZ , mogelijk gemaakt door 
subsidie.  

3 III. 
Medewerkers 

Voor veel verschillende vakgroepen geldt 
dat de markt steeds schaarser wordt. Dit 
vraagt om een aanpak die 
toekomstbestendig is.  

De arbeidsmarkt voor zorgproffesionals is krap, we 
dienen medewerkers efficiënter in te zetten, met 
behoudt van autonomie en werkplezier. 
Mogelijkheden tot administratieve ondersteuning 
zijn verkent en kunnen verder worden 
vormgegeven. er staan veel vacatures in de regio, 
we dienen ons te onderscheiden van andere 
zorgorganisaties. Een inspirerende werkplek, waarin 
aandacht is voor plezier, balans en aandacht voor je 
gezondheid vraagt extra focus!  

Taakdifferentiatie 

Werkplezier/ balans  

Prettige en inspirerende werkplek 

aandacht op preventie van verzuim 

Opleidingsplan per vakgroep (incl overzicht verplichte 
lidmaatschappen en scholingen)   

4 IV. Vernieuwen, 
versnellen en 
verankeren 

De zorgsector is sterk in beweging, we 
kunnen niet meer terug naar structuren 
van voorheen. We moeten opzoek naar 
innovatieve manieren van werken 

De zorgsector is sterk in beweging, we kunnen niet 
meer terug naar structuren van voorheen. We 
moeten opzoek naar innovatieve manieren van 
werken 

Beeldbellen 

Pilot Google Glass 

Inzet innovatie op GRZ (Medido/ Tessa) 

Voor de ambulante zorg stimuleren op de dienstfiets. 
Inventariseren en opnieuw inzetten!  

5 V. Integreren   
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Nr. Gekoppeld 
jaardoel 
(kaderbrief) 

Doelstelling Probleemanalyse Acties 

Vakgroepen KH en ZGR integreren op 
inhoud/proces 

- Er wordt op 1 gezamenlijke manier samengewerkt 
aan vakinhoudelijke kennis delen binnen de 
vakgroepen 

  

6 Specifiek 
locatiedoel 

  1. Er zijn diverse cliënten binnen de locatie met 
specifieke ziektebeelden, zoals ALS of Huntington. 
Hoe borgen we de inhoudelijke kennis? Hoe zorgen 
we voor juiste indicatie? Evt. tegemoetkoming van 
materialen? zijn deze processen helder beschreven?  
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Bijlage 12  Jaarplan Revalidatie 

Nr. Gekoppeld 
jaardoel 
(kaderbrief) 

Doelstelling Probleemanalyse Acties 

1 I. Elke dag van 
Waarde 

Kleine problemen worden op de 
revalidatie door de medewerkers op 
een Lean manier aangepakt en 
opgelost 
2. GRZ gaat meer participeren in de 
keten van de Parkinson/NAH client 

1. Problemen worden opgelost door enkele medewerkers 
en TL-ers van de revalidatie. Deze oplossingen worden 
hierdoor niet breed gedragen door de medewerkers 
waardoor problemen niet structureel worden aangepakt. 
Medewerkers nemen regie op verbeteringen. Aan Elke Dag 
Van Waarde willen we na de verbouwing meedoen, voor nu 
zetten we een subsidie in om procesverbetering te 
realiseren. 
2. De GRZ speelt nog niet genoeg mee rondom de 
problematiek van de Parkinson client. Er is een pilot 
respijtzorg waarop we mogelijk kunnen aanhaken. 
Oriënteren op een mogelijk aanbod gericht op mantelzorg 
ontlasten door tijdelijke een verblijf te bieden (overbruggen 
nachten). 
3. GRZ moet een verder ontwikkeling doormaken op het 
gebied van NAH en probleemgedrag 

1a Indien subsidie toegekend wordt: werkgroep samenstellen 
die aan de slag gaat met procesverbetering intake en 
dagstart/overdracht. 
2a Teamleiders stemmen af met Zorgverkoop en Controller of 
mogelijkheid nachtzorg Parkinson er financieel is. (indien 
mogelijk: start met inregelen van dit aanbod). 
3a Medewerkers zullen verder geschoold worden op het gebied 
van NAH/probleem gedrag (zie scholingsplan). 

2 II. Samen met 
de eigen 
omgeving van 
de cliënt 

De methodiek van Positieve 
gezondheid is geïmplementeerd 
binnen de extramurale zorg in al 
onze focuswijken en vormt de basis 
voor toekomstbestendige 
ouderenzorg  

De intake van de revalidatieclient is medisch georiënteerd. 
Methodiek van de Positieve Gezondheid wordt momenteel 
niet toegepast bij intake.  

a) Format intake aanpassen (invoegen sociaal netwerk cliënt, 
sociaal domein etc). 
b) Via klinische les medewerkers kennis laten maken met 
methodiek Positieve Gezondheid. 
c) Pilot gezamenlijke intake met behandelaren verder 
uitbreiden met deze methodiek. Bij geëvalueerd succes het 
proces aanpassen. 

3 III. 
Medewerkers 

Medewerkers voelen zich voldoende 
gehoord en ondersteund waarbij zij 
kunnen richten op 
taakverantwoordelijkheid, 
eigenaarschap en samenwerking.  

1. Medewerkers zijn onvoldoende bekend met LOEP of 
ervaren te weinig tijd om hieraan te werken. 
2. Samenwerking onderling behoeft aandacht, tevens 
integreren van collega's GRZ Reinaldahuis. 
3. Om een juiste bezettingsgraad te hebben op de afdeling 
moet er gekeken worden naar taakdifferentiatie. GRZ werkt 
nog niet met zorgassistenten die mogelijk verschillende 
disciplines kunnen ondersteunen. 

1a) In elk werkoverleg laten we % behaalde e-learnings zien en 
vragen we medewerkers om elearnings te maken (haalbare 
doelstelling). En we vieren als % gestegen is. 
2a) In 2023 twee teambuildingsactiviteiten organiseren. 
2b) Gezamenlijk starten met Traject coach. 
2c) Actie volgend uit Strategische Koers GRZ. 
3a) Bepalen taken van de zorgassistent en welke tijden inzet. 
Daarna werven en inzetten. 
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Nr. Gekoppeld 
jaardoel 
(kaderbrief) 

Doelstelling Probleemanalyse Acties 

4. Binnen revalidatie is aantoonbaar dat medewerkers 
doorgroeien door hen te faciliteren in hun professionele 
ontwikkeling om mensen te behouden en te werven. 
5. We geven medewerkers extra aandacht gedurende de 
verbouwing Janskliniek (Revalidatie en Behandeldienst). 

4a) Medewerkers groeien door van niveau 3 naar niveau 4. 
Deze medewerkers vragen we actief te zijn in verbeteren op de 
afdeling en het coachen van collega's. 
5a) Medewerkers worden meegenomen over de plannen. 
5b) Via een werkgroep Inrichting/Therapeutisch Leefklimaat 
hebben medewerkers invloed op de revalidatieafdeling na de 
verbouwing. 

4 IV. 
Vernieuwen, 
versnellen en 
verankeren 

GRZ zet in 2023 meedoen aan pilot 
zorgtechnologie binnen 
Kennemerhart 

GRZ werkt momenteel nog niet met technologie. Thuiszorg 
geeft momenteel al aan dat zij niet meer langs komen voor 
alleen steunkousen aan- of uittrekken. Verminderd aanbod 
van thuiszorg vraagt een al inzet van (technologische) 
hulpmiddelen op de GRZ-afdeling om het naar huis laten 
van cliënten te bewerkstelligen 

a) Aanhaken bij pilot zorgtechnologie, aantrekhulp 
steunkousen/sokken en monitor vitale functies (als revalidatie 
mee kan doen, dan: opdrachten leerlingen en digicoach hieraan 
koppelen, zo nodig tijdelijk een aandachtsvelder benoemen).  

5 V. Integreren Medewerkers GRZ Reinalda worden 
opgenomen binnen het GRZ team 
Kennemerhart 

Er is geen eenduidigheid in de werkwijze tussen de GRZ-
afdelingen van Reinalda en Kennemerhart. Met name 
wordt er anders gewerkt in ONS. 

a) Revalidatie haakt aan bij organisatie brede integratieplan 
ONS. Vervolgens werkwijze implementeren bij GRZ RH. 

6 Specifiek 
locatiedoel 
  
  
  
  

Eind 2020 is het verbeterplan 
revalidatie opgezet. Dit vraagt 
verdere implementatie en borging 
van het plan 

1. in 2021 en 2022 zijn meerdere stappen gezet tot het 
realiseren van therapeutisch leefklimaat op de GRZ. Nog 
niet alle acties zijn volledig geïmplementeerd en daarmee 
geborgd.  
 
2. Sturen op de bedbezetting, en doelmatigheid. 

1a) Implementeren en borgen nieuwe werkwijze rondom 
verwachtingsmanagement. We hebben een document ter 
ondersteuning bij intake, we zetten train de trainer in (we 
toetsen elkaar hoe intake met verwachtingsmanagement uit te 
voeren), we reflecteren in klinische les over goed 
verwachtingenmanagement en we delen de informatiemap uit. 
1b) Mogelijkheden onderzoeken om een wekelijks informatie 
moment te organiseren voor nieuwe cliënten en hun 
mantelzorger over de afdeling.  
1c) Train de trainer principe: medewerkers en behandelaren 
vrijmaken om collega's te coachen in therapeutisch leefklimaat 
(per vakgebied; voeding, zorg etc). 
2a) Samenwerking met ziekenhuizen (relatiebeheer, 
aanschuiven bij overleg). 
2b) Organiseren dat we snel ontslag kunnen realiseren 
 (direct schoonmaak na ontslag) en op dezelfde dag een nieuwe 
cliënt in de middag kunnen opnemen. 
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Bijlage 13  Jaarplan Wijkverpleging 

Nr. Gekoppeld jaardoel 
(kaderbrief) 

Doelstelling Probleemanalyse Acties 

1 I. Elke dag van 
Waarde 

  nvt   

2 II. Samen met de 
eigen omgeving van 
de cliënt 

De methodiek van Positieve gezondheid 
is geïmplementeerd binnen de 
extramurale zorg in al onze focuswijken 
en vormt de basis voor 
toekomstbestendige ouderenzorg  

Wijkteam Duinrand is inmiddels geschoold ivm samen 
Zandvoort. Verder uitwerking en toepassing moet 
nog verder worden vormgegeven. Overige teams zijn 
nog niet geschoold. 

verschillende teams volgen de training/ cursus positieve 
gezondheid 
werkwijze positieve gezondheid implementeren binnen de 
teams 

3 III. Medewerkers Medewerkers voelen zich voldoende 
gehoord en ondersteund waarbij zij 
kunnen richten op 
taakverantwoordelijkheid, 
eigenaarschap en samenwerking. 

Inhoud van verschillende rollen binnen een team 
staan niet goed omschreven. Daarnaast ervaren 
medewerkers een hoge werkdruk (door een te kort 
aan personeel). Hierdoor is er onvoldoende aandacht 
voor eigenaarschap, taakverantwoordelijkheid. Ook 
staat dit een goede samenwerking in de weg. Tevens 
is er hierdoor weinig aandacht voor Loep. 
Samenwerking tussen de KH en RH teams moet 
verder worden vormgegeven. 

Rollen zijn omschreven, verdeeld en geïmplementeerd 
binnen de teams 
gezamenlijke bijeenkomst/ activiteit organiseren  
samen met L&O wordt een plan opgesteld tbv Loep 
Kennemerhart heeft TTT team 

4 IV. Vernieuwen, 
versnellen en 
verankeren 

Verschillende e-health toepassingen 
zoals oa, Medido en Tessa worden 
ingezet als voorliggende voorzieningen.  

Kennemerhart heeft een inhaalslag te maken op het 
gebied van e-health toepassingen.  Ivm te kort aan 
medewerkers en het groeiend aantal mensen dat 
zorg nodige  heeft en de toenemende zorgvraag, is de 
inzet van voorliggende voorzieningen (waaronder E-
health) noodzakelijk. 

de Tessa en de Medido worden geïmplementeerd binnen 
de teams 
Men is op de hoogte van de mogelijkheden van het inzetten 
van voorliggende voorzieningen   
steunkousen, Medimo 
oogdruppelbril 
samenwerking behandeldienst en revalidatie 
inzet vrijwilligers 

5 V. Integreren Zowel de medewerkers wijkverpleging 
Reinalda en Kennemerhart als de 
primaire processen zijn eind 2023 
geïntegreerd.  

Op dit moment zijn de medewerkers nog niet 
geïntegreerd en is er geen eenduidige werkwijze.  

primaire processen zijn samengevoegd 
processen zijn geïmplementeerd  
wijkteams zijn op een evenredige wijze verdeeld en 
ingericht 

6 Specifiek locatiedoel Wozo  
nieuwe bekostiging WVP 

  medewerkers zijn bekend met WOZO 
nieuwe bekostiging wijkverpleging is geïmplementeerd  
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Bijlage 14  Jaarplan Huishoudelijke ondersteuning 

 
Nr. Gekoppeld 

jaardoel 
(kaderbrief) 

Doelstelling Probleemanalyse Acties Check / KPI Deadline 

1 II. Samen met 
de eigen 
omgeving van 
de cliënt 

De methodiek van 
Positieve gezondheid is 
geïmplementeerd binnen 
de extramurale zorg in al 
onze focuswijken en 
vormt de basis voor 
toekomstbestendige 
ouderenzorg  

de methodiek is door gemeente 
Zandvoort reeds geïntroduceerd, 
medewerkers van pluspunt zijn 
daar geschoold. 

Scholing voor de wijkcoaches en hierna 
de huishoudelijk medewerkersmogelijk 
gemaakt door subsidie.  

  jun-23 

      

2 III. 
Medewerkers 

Medewerkers voelen zich 
voldoende gehoord en 
ondersteund waarbij zij 
kunnen richten op 
taakverantwoordelijkheid, 
eigenaarschap en 
samenwerking. 

Communicatie met medewerkers 
is goed ingericht; Medewerkers 
ervaren ook een goede 
begeleiding en aansturing.  De 
functie van de nieuwe 
teambegeleider wordt 
doorontwikkeld ter ondersteuning 
van de medewerkers. 

LOEP is geïntroduceerd bij de 
medewerkers  

    

aandacht op preventie van verzuim     

3 IV. Vernieuwen, 
versnellen en 
verankeren 

De zorgsector is sterk in 
beweging, we kunnen niet 
meer terug naar 
structuren van voorheen. 
We moeten opzoek naar 
innovatieve manieren van 
werken 

De zorgsector is sterk in beweging, 
we moeten opzoek naar 
innovatieve manieren van werken 

medewerkers zijn aangesloten bij 
innovatieve ontwikkelingen in de 
thuiszorg zoals: 

  aug-23 

Inzet Medido/ Tessa enz.     

 
 


