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Op dit moment van terugblikken ligt verslagjaar 2019 al enige tijd
achter ons. Er is inmiddels veel veranderd. De in april 2019 vertrokken bestuurder is tijdelijk vervangen door een interimbestuurder. Met ingang van 1 januari 2020 ben ik in dienst getreden
al directeur-bestuurder. Het jaar 2019 was hiermee een wat bewogen jaar op bestuurlijk niveau. Met mijn komst is de bestuurdersfilosofie gewijzigd en daarmee tevens een groot deel van de koers die
wordt gevaren. De filosofie van ‘zelforganisatie’ is verlaten en vervangen door meer aansturing vanuit de lijn. De focus in 2020 ligt op
‘de basis op orde’ en zal in 2021 liggen op het ontwikkelen van een
gedragen meerjarenstrategie.
In 2019 is er door ZZWD hard gewerkt aan de geformuleerde kwaliteitsdoelstellingen. In dit verslag zal ik daar beknopt en kernachtig
op terugblikken, waarbij ik ter verdieping graag verwijs naar de bijlagen waarin we onze aanpak en resultaten van de kwaliteitsdoelstellingen laten zien. In februari van dit jaar, kort voordat onze deuren
op slot moesten vanwege Corona, hebben we onze contactpersoon
van het Zorgkantoor op bezoek gehad op onze locatie in Havelte. We
konden zo voor een deel laten zien waar onze inspanningen toe geleid hebben en wat dit betekent voor de kwaliteit van zorg die wij
leveren.
Het begrip Kwaliteit van zorg hebben we hoog in het vaandel, evenals een gedragen uitvoering daarvan in de praktijk. Dit is de rode
draad in de organisatie waar alles om draait. Een goede kwaliteit van
zorg, met tevreden cliënten en tevreden medewerkers, tegen verantwoorde kosten en met opbrengsten die dit alles mogelijk maken. Dit
zijn doelen die de basis vormen voor wat wij doen en de manier waarop we dat doen. Daarbij is het van essentieel belang om te blijven
leren en ontwikkelen, naar elkaar te blijven luisteren en met elkaar in
gesprek te blijven. Cliënten, medewerkers, familie en mantelzorgers.
Vrijwilligers, medezeggenschap, onze relaties in de diverse netwerken. Allen blijven van belang in meedenken en meekijken in hoe wij
onze kwaliteit kunnen blijven verbeteren. Wij laten een ieder graag
meekijken door transparant te zijn in wat we doen en hoe we dat
doen. Dit kwaliteitsverslag is daarbij een belangrijk instrument. Ik nodig u dan ook van harte uit om het te lezen!

Wij zijn ZZWD, een zorgaanbieder in een plattelandsomgeving
met drie woonzorglocaties in de dorpen Ruinen, Havelte en
Dwingeloo en een thuiszorglocatie in Diever. Wij hebben ca.
400 medewerkers in dienst en ca. 400 vrijwilligers.

Onze cliënten zijn voornamelijk ouderen in ons
werkgebied. Door het
leveren van zorg en ondersteunende diensten op
het terrein van wonen,
welzijn en zorg, ondersteunen wij onze cliënten
in hun dagelijks leven. De
regie, autonomie en kwaliteitsbeleving van de cliënt staan hierbij voorop.

Cijfers 2019
Cliënten ZVW:

160

Cliënten WLZ:

165

WMO dagbesteding:

25

WMO HH:

185

Wijkverpleging:

140

Maaltijd Service Thuis:

200

Cijfers zijn gemiddelden over 2019.

De wensen en behoeften van de cliënt vormen het vertrekpunt voor ons handelen. Zorgvuldig communiceren wij mogelijkheden en vakinhoudelijke overwegingen met onze cliënten
en hun naasten.

Zorg en ondersteuning verlenen wij zoveel mogelijk in de vertrouwde woonomgeving van onze cliënten. In de uitvoering
daarvan zoeken wij aansluiting bij de plaatselijke mogelijkheden en voorzieningen.

Om dit te realiseren beschikken wij over klantvriendelijke,
kwaliteitsbewuste en gepassioneerde medewerkers, zowel
professioneel als vrijwillig. Onze medewerkers krijgen vertrouwen en ruimte in hun relatie met onze cliënten en worden gefaciliteerd in hun professionele en/of persoonlijke ontwikkeling. Wij leren op een open, collegiale, waarderende en
respectvolle wijze met en van elkaar, waarbij ieders talent
optimaal benut wordt.

Ons motto naar de cliënt: Nabij, vertrouwd en gastvrij

Mariska Roeters
Directeur-bestuurder ZZWD

Ons motto voor de medewerker: Zelfstandig, leergierig en
trots
Ons motto voor de organisatie: Uitdagend, verantwoord
en innovatief.
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In onderstaande beschrijven wij per thema uit het kwaliteitskader Verpleeghuiszorg de highlights van
onze resultaten in 2019.


Persoonsgerichte Zorg & Ondersteuning
- Extra uren ingezet voor persoonsgerichte zorg in de groepswoningen met PG cliënten met behandeling;
- Op alle locaties is extra tijd en aandacht besteed voor individuele en kleinere groepsactiviteiten.
- Er is middels een project gericht op kwaliteitskaders veel aandacht geweest voor de inhoud van het zorgleefplan. De zorgleefplannen zijn
persoonsgericht geschreven. Wanneer men dit belangrijk vindt, wordt de levensgeschiedenis in beeld gebracht. Wanneer wenselijk, dan wordt de
impact hiervan weergegeven in het zorlgleefplan.
- De wijkverpleegkundige heeft steeds meer een ondersteunende rol gekregen voor de intramurale zorg. Ca. 75% van de tijd wordt hieraan
besteed. Er wordt inhoudelijke ondersteuning en coaching gegeven aan de coördinerend verpleegkundigen. Verder ondersteunen ze in het maken
en toet sen van zorgleefplannen en de aanvraag van indicaties en zien toe op de uitvoering cq. naleving van wet & regelgeving en kwaliteitskaders.
- Er is veel aandacht en tijd besteed aan het vormen van integrale teams. Een projectgroep heeft zich hiermee bezig gehouden. Het resultaat hier
van is dat routes zijn losgelaten en buurtgericht werken is gestart. Het effect hiervan is dat de klant zelf meer regie over de dag heeft, omdat
zorgmedewerkers met deze werkwijze altijd in de buurt zijn.



Wonen en Welzijn
- Extra uren ingezet in de groepswoningen met PG cliënten met behandeling voor huiskamerbegeleiding en activiteiten. Activiteiten zijn zowel
groepsgericht, als individueel en worden ontwikkeld in samenspraak met bewoners. Dit wordt tevens gezamenlijk geëvalueerd.
- Welzijn is een belangrijk onderdeel geworden van de zorgleefplannen. Dit thema is onderwerp van gesprek geweest tussen de Persoonlijk
begeleider en de bewoners, eventueel samen met een familielid. Persoonlijke behoeften en doelen worden besproken en vastgelegd in het
zorgleefplan.



Veiligheid
- Er is een projectplan geschreven voor RI&E en is in uitvoering volgens planning.
- Vanaf dit jaar wordt de wondzorgverpleegkundig specialist in ieder gebied bijgestaan door diverse coördinerend verpleegkundigen. Deze onder
steunende cvpks hebben scholing en extra tijd gekregen om de wondzorgspecialist te ondersteunen, die hiermee meer tijd krijgt voor
specialistische wondzorg. Dit betekent in de breedte een verbetering van de wondzorg en decubituspreventie.
- Een groep leerlingen heeft bij ZZWD een afstudeeropdracht gedaan over handhygiëne. Het doel hiervan is om op basis van aanbevelingen een
plan te maken. Dit wordt nu voortgezet door een nieuwe groep leerlingen.

Veiligheid
Ons zorgregistratiesysteem ONS Nedap is voorzien van alle Indicatoren Basisveiligheid.

Advance Care Planning is hierin geborgd als vast onderdeel van het zorgplan. Tijdens een gesprek met de (coördinerend)
verpleegkundige wordt met de cliënt en een eventuele naaste de wensen rondom reanimatie, levensverlengende behandelingen, ziekenhuisopname en eventuele andere wensen.

Medicatiefouten worden geregistreerd in het dossier en er wordt een MIC aangemaakt. Deze wordt besproken in het team en
er volgt een verbeterplan op. Deze wordt getoetst in het pdca.

Aandacht voor eten en drinken rondom voeding,

hulpbehoefte, frequentie, momenten en overige persoonlijke voor-

keuren worden besproken met de cliënt en vastgelegd in het zorgdossier.

Decubitus hiervoor is een wondverpleegkundige in dienst. Zij wordt op iedere locatie bijgestaan door een verpleegkundige die hiervoor een training heeft gevolgd. Deze verpleegkundige wordt op de werkvloer begeleid en gecoacht door de wondverpleegkundige.

Gezamenlijke afspraken over behandeling rond het levenseinde in gesprekken met de cliënten
wordt besproken wat de wil en wensen zijn omtrent dit onderwerp. Dit wordt vastgelegd in het zorgdossier.
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Leren & Verbeteren



Kwaliteitsteams binnen de locaties
Per locaties zijn kwaliteitsteams ingericht waarbij de rode draad is dat men van elkaar leert en daarmee verbetert. Deze teams heb en onder
begeleiding van Waardigheid en Trots een nulmeting gedaan op kwaliteit en van daaruit een plan van aanpak gemaakt. Kennis en opgedane
ervaring worden onderling gedeeld.



Lerend netwerk
Zowel op bestuurlijk, als op tactisch/operationeel niveau wordt ervaring en kennis gedeeld. Kwaliteitsplannen worden met elkaar gedeeld en
over en weer van feedback voorzien.



Practoraat
De praktijkopleiders nemen ook deel aan het practoraat Zorg en (Sensor)technologie, ontstaan uit de Innovatiewerkplaats die Drenthe
College en de Hanzehogeschool Groningen samen met de Gemeente Assen, Interzorg, de Zorgzaak, Wilhelmina Ziekenhuis, Avics, VDL
Wientjes en KWIC Healthcare hebben opgestart.





Gebruik van informatie
- In onze exitgesprekken stellen we de vraag in hoeverre men onze organisatie
zou aanbevelen bij vrienden en familie. Wanneer we kijken naar de registraties
hiervan in heel 2019 en de NPS berekenen, komen we op een score van 47.

Cliëntervaringen 2019

- Tijdens de exitgesprekken wordt de ervaring van de cliënt besproken, al dan
niet in bijzijn van familie. Dit wordt geregistreerd in ONS Nedap.

“Ik ben zeer tevreden, ik heb goede en warme zorg
gekregen”

- Het genereren van cliëntbeoordelingen op Zorgkaart Nederland behoeft meer
aandacht.

“Familie vindt dat ze goed betrokken waren bij de
zorg, alles ging in goed overleg”

Gebruik van hulpbronnen

“Dhr geeft aan dat hij het prettig vond dat hij
soms het afgesproken tijdstip kon veranderen en
zo zijn hobby’s kon uitvoeren. Of zijn vrouw kon
bezoeken in het verpleeghuis”

- In 2019 is de expertise van een ouderenpsycholoog op afroep beschikbaar
gemaakt voor de PB en behandeling van de PG cliënten bij groepswonen.

“Als de zorg wat later was had mw. daar moeite
mee. Ze was dan bang dat ze vergeten werd”
“Een stagiaire weet niet altijd alles, maar zij moeten
het ook leren. Mw. vond dit niet erg”

“Bij ZZWD is alles wel goed geregeld voor de

“Mw. is blij met de wondverpleegkundige”

medewerkers, alles is wel in structuur met

“De medewerkers werkten vakkundig en namen ook
de tijd om te luisteren”

opleiding enzo”, aldus een oud-leerling.

“Mw. vond het fijn om de zorg aan ons te kunnen
overlaten. En in haar ogen was dit goede zorg”
“Dhr. geeft aan dat hij eraan moest wennen dat het
niet altijd hetzelfde tijdstip was. Na uitleg over variërende routes had hij er wel begrip voor”
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Personeelssamenstelling
- De formatie van Coördinerend verpleegkundigen is uitgebreid, waardoor ieder team nu is uitgerust met 1 CVPK. Hiermee is aan ieder
team expertise toegevoegd, wat een positieve uitwerking heeft op het gehele team. Concreet betekent dit een extra intramurale inzet
van 9 CVPKs op niveau 4 voor 216 uren. Daarnaast nog 72 extra uren voor coördinerende taken.
- Extra inzet van 144 uren op VIG/MMZ4. Deze medewerkers werken mee in het team rondom de cliënt en hebben in het werkgebied een
coördinerende rol als het gaat om activiteiten in groepsverband.
- In 2019 waren er 34 BBL leerlingen en 55 BOL leerlingen in opleiding bij ZZWD, waarmee een groei is gerealiseerd van BBL 7 en BOL 35
leerlingen ten opzichte van 2018. De begeleidingsrollen van de werkbegeleider, de praktijkexpert en de praktijkadviseur zijn ingevuld.
- Voor de zomer hebben de zorgondersteuners van locatie Dwingeloo een leermodule gevolgd t.a.v. zorghandelingen en persoonsgerichte
zorg. Deze module is op maat gemaakt in samenwerking met een opleidingsinstituut.
- De coördinerend verpleegkundige van het team Groepswonen PG heeft extra tijd gekregen voor reflectie op de werkvloer en is daarmee
meer fysiek aanwezig in de groepswoning/huiskamer. Hiermee is binnen het team meer directe aandacht gekomen voor feedback en
reflectie op handelen op de werkvloer. Hierdoor, en door het delen van specifieke kennis van de cvpk, wordt de kwaliteit van het team
naar een hoger plan getild.
- Voor alle medewerkers is in 2019 intervisie opgezet. Dit wordt ondersteund door de teamcoaches, waar nodig in samenwerking met de
Ouderen Psycholoog.
- Alle aandachtsvelders en verpleegkundigen zijn dit jaar geschoold in Prisma light. Dit is een systematische analyse die inzicht geeft in de
oorzaken en sub-oorzaken van (bijna-) incidenten. Inzicht in deze oorzaken leidt tot effectieve verbetermaatregelen.
- Productive Care is dit jaar gestart. Vanuit dit
meerjarenproject leren medewerkers zelf stappen te
zetten in het continu verbeterproces. Ook het manage
ment en ondersteunende afdeling hebben hierin een
traject gevolgd. Alles binnen dit project is gericht op
efficiënter werken. Methodisch werken is hierin een
belangrijk onderdeel en medewerkers krijgen tools
aangereikt om dit te leren en implementeren.
- Het inwerkprogramma heeft een kwaliteitsimpuls
gekregen door het inwerken van verpleegkundigen te
upgraden naar coördinerend verpleegkundigen.
Medewerkers die MBOV4 hebben afgerond kunnen
doorgroeien naar deze functie.
- In 2019 is ZZWD genomineerd voor de Drentse Kei:
een award van het Drenthe College voor het beste
leerbedrijf. We hebben met trots een tweede plaats
behaald.



Leerling ervaringen
“Ik vond het eigenlijk nooit zo leuk wat je me meegaf, maar ik voel me nu

wel een stuk zekerder in mijn rol zitten”, aldus de feedback van een leerling
aan een praktijkopleider.
“Goede begeleiding door o.a. de studentencoaches!”
“De organisatie is klein en persoonlijk”
“Het is leuk dat deze organisatie verschillende producten aanbiedt, dat
maakt het afwisselend’
“De gebouwen zijn zo sfeervol!”
.

Leiderschap, Governance en Management
- Medio 2019 heeft een heroverweging van de zelfsturende teams plaatsgevonden
door de (interim)bestuurder en een werkgroep. Daar is het besluit genomen om in
2020 teamleiders aan te stellen vanuit de behoefte aan beslissingskracht dichtbij de
werkvloer.
- De zittende bestuurder is in april vertrokken en opgevolgd door een interim
bestuurder. Overig 2019 is benut om een gedegen werving & selectieprocedure in te
zetten voor het aantrekken van een nieuwe bestuurder.

