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Voorwoord 
Voor u ligt het kwaliteitsverslag 2019 van de Baalderborg 
Groep. Een verslag dat voortkomt uit het Kwaliteitskader 
Ouderenzorg en dat voortborduurt op het kwaliteitsplan 
2019, het kwaliteitsverslag 2018 en het kwaliteitsplan 
2018. Zaken die niet zijn afgerond of opgepakt in 2019, 
komen als vanzelfsprekend terug in het kwaliteitsplan 
2020. Een proces van continu leren en verbeteren. 
 
We bevinden ons met de ouderenzorg van de 
Baalderborg Groep in een ingewikkelde periode die ons 
dwingt keuzes te maken die veel impact (kunnen) 
hebben. De Baalderborg Groep richt zich op de zorg voor 
mensen met een verstandelijke beperking (80%) en op 
de zorg voor ouderen (20%). Door deze combinatie en 
het feit dat op organisatieniveau geconsolideerd wordt, is het afgelopen jaren gelukt op eigen 
kracht en met eigen middelen een kwaliteitsimpuls aan de ouderenzorg te geven. Daarbij zijn 
in feite middelen van de gehandicaptenzorg ook voor de ouderenzorg ingezet, hetgeen vanaf 
2017 temeer zichtbaar werd door de vorming van een divisie ouderenzorg als 
resultaatverantwoordelijke eenheid. Op de langere termijn is dat geen houdbare situatie.  
Vanaf 2019 moest de ouderenzorg dan ook op eigen kracht en met eigen middelen kunnen 
werken. Anno december 2019 is vast te stellen dat de ouderenzorg qua exploitatie de goede 
kant op gaat; inkomsten en uitgaven komen in balans. Om dat te bereiken heeft de ouderen-
zorg er voor moeten kiezen om te stoppen met een aantal onrendabele activiteiten en ook 
om een aantal extra’s in de zorg te versoberen. Zo zijn de thuiszorg in de wijk, de personen-
alarmering, de dagverzorging en welzijnsachtige activiteiten (wijkfunctie) afgebouwd.  
 
We hebben in 2019 geen kwaliteitsgelden toegewezen gekregen voor de extra kosten die wij 
al in de voorgaande jaren hebben gemaakt om de kwaliteit van zorg ook toen op peil te 
houden. Daarboven op hebben wij ook in 2019 extra geïnvesteerd in de kwaliteit van zorg en 
hebben wij 100K aan extra middelen in kunnen zetten uit het kwaliteitsbudget 2019. 
Daarnaast hebben wij extra personele inzet gepleegd waarvan nog niet zeker is of deze alsnog 
uit het kwaliteitsbudget zullen worden vergoed. Op deze wijze hebben wij  ook afgelopen jaar 
blijvend ingezet op de kwaliteit van zorg voor onze cliënten en willen dat, hoe dan ook, blijven 
doen. Lééf je leven is en blijft onze lijfspreuk. 
 
Ik nodig u uit om met interesse kennis te nemen van wat we allemaal hebben gedaan. 
 
Martin Kirchner 
Bestuurder Baalderborg Groep  
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1. Persoonsgerichte zorg en ondersteuning 

 
Bij persoonsgerichte zorg en ondersteuning is de cliënt altijd het uitgangspunt. Het streven is 
om de kwaliteit van leven van iedere cliënt zo optimaal mogelijk te laten zijn. 
 
 
(Mede)zeggenschap cliënten en verwanten  

Dit waren de plannen voor 2019 

- Starten met een werkgroep die zich richt op het ondersteunen van (mede)zeggenschap 
van cliënten en verwanten op locaties. Doel is om zicht te krijgen op hoe het onderwerp 
momenteel vorm krijgt, om best practices te delen en om richtlijnen, 
voorbeeldprogramma’s en werkvormen te ontwikkelen. 

- Onderzoeken hoe het werken aan regie en zeggenschap nu vorm krijgt bij onze 
verschillende doelgroepen, o.a. door medewerkers en waar mogelijk cliënten te bevragen 
hoe zij omgaan met een complexe zeggenschapssituatie. 

- Actief betrekken cliëntenraad bij alle stappen rondom het thema (mede)zeggenschap. 
 
Dit deden we 
De werkgroep is gestart. Een bijeenkomst heeft plaats gevonden met teamtaakhouders 
(mede)zeggenschap. Nieuwe tips en methodieken zijn onder de aandacht gebracht, spel- en 
materiaalvormen zijn gepresenteerd en de teamtaakhouders zijn met elkaar in contact 
gebracht d.m.v. verschillende werkvormen. De teams 'slaan duidelijk aan' op het onderwerp 
(mede)zeggenschap en vinden het belangrijk. Aandacht is nog nodig voor het verder 
ontwikkelen van gespreksvaardigheden in het overleg met cliënt/familie/verwanten.  
Tevens ontwikkelt de werkgroep kant- en klare modules met verschillende thema’s die 
ingezet gaan worden door teams bij het organiseren van bijeenkomsten met verwanten. 
 
Er is gestart met een onderzoek naar zeggenschap door het houden van interviews met alle 
betrokkenen. Hierdoor ontstaat een beeld van hoe zeggenschap wordt gedefinieerd en hoe 
wordt omgegaan met soms complexe situaties. Zeggenschap en medezeggenschap zijn 
verankerd in het DNA van de Baalderborg Groep. Tegelijkertijd doen zich van tijd tot tijd 
situaties voor waar de (mede)zeggenschap in het geding is. Het onderzoek leidt tot een advies 
aan de organisatie. 
 
Het is nog een zoektocht om een goede verbinding tot stand te brengen tussen cliënten en de 
cliëntenraad over zaken die naar voren komen vanuit de bewonersbesprekingen of 
onderwerpen waarover de cliëntenraad iets wil weten. 
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(Zorg)technologie 

Dit waren de plannen voor 2019 

- Professionaliseren van de uitleen van 
producten. 

- Versterken van de verbinding met de zorg 
door met regelmaat aan te schuiven bij 
divisie- en afdelingsoverleggen. 

- Vormgeven van het thema ‘Slaap’ vanuit 
integrale samenwerking met de Nachtzorg en 
gedragskundigen en door de inzet van 
ondersteunende technologie als de Acti 
Watch en Night Watch welke slaappatronen 
meten van cliënten. 

- Beleid maken op de financiering, 
implementatie en beheer van producten. 

 
Dit deden we 
Samen met de WerkWijzer, communicatie en ICT zijn gesprekken gestart om een pakket van 
eisen voor de nieuwe digitale uitleen te maken om deze te professionaliseren. Dit kwam 
echter stil te liggen. Vanuit de samenwerking met het Lerend netwerk en het project 
Technologie met toezicht (ontwikkelbudget Zorgkantoor) was er namelijk zoveel 
belangstelling om aan te sluiten bij de huidige werkwijze met de Airtable dat er voor gekozen 
is om eerst in te zetten op het samen delen van kennis en ervaring en om alle partijen op 
dezelfde manier te laten werken. Zo kan iedereen individueel kijken wat prettig werkt en wat 
nog verbetering behoeft om vervolgens gezamenlijk een geprofessionaliseerde uitleen laten 
bouwen. 
Alle producten die nog in de kast lagen, zijn inmiddels toegevoegd aan de digitale uitleen. 
Tevens is er een productcatalogus gemaakt. Elk product van de uitleen is ook in een papieren 
versie te vinden. 
 
Samen met gedragswetenschappers en de Nachtzorg is er een groeiende samenwerking 
rondom het thema ‘Slaap’. Het vorm geven van het thema ‘Slaap’ is wel iets vertraagd door 
omstandigheden. Belangrijke spelers waren tijdelijk afwezig. Langzaam wordt nu het inzetten 
van de Acti Watch verder opgepakt. De inzet ervan zal vooral helpen om inzicht te krijgen in 
het dagritme van de cliënten. Op basis van deze gegevens kunnen er (indien nodig) 
interventies (slaapkamerhygiëne, aanpassing in dagprogramma, medicatie aanpassing en/of 
technologische oplossing) ingezet worden om beter te (kunnen gaan) slapen. Hiervoor is er 
een slaapteam samengesteld welke bestaat uit  meerdere disciplines. Gezamenlijk wordt er 
een visie op Slapen bepaald die de basis vormt voor uitwerking van individuele vragen.  
Vanuit LOT komt er een meer uitgebreid aanbod aan technologische slaapproducten. 
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Divisies zijn betrokken bij het vraagstuk rondom financiering van zorgtechnologie voor 2020. 
En tevens bij het vormgeven van de technologische slaap goodybag, een tas die alle teams 
krijgen met informatie en producten over slaap.  
Er is zeer actief contact gezocht met de verschillende locaties, met de vraag of er behoefte is 
aan meer informatie over LOT. Er is een rondgang gedaan langs veel locaties en LOT is ook 
regelmatig uitgenodigd. Dit heeft er toe geleid dat meer producten uitgeleend worden waar 
cliënten gebruik van maken.   
Het maken van beleid op de financiering, implementatie en beheer van producten blijft 
achter met name doordat het een complex onderwerp is en het niet de hoogste prioriteit 
heeft. 
 
 
Ethiekbijeenkomsten / moreel beraad 

Dit waren de plannen voor 2019 

- Bijzondere aandacht geven aan de thema’s: seksualiteit en intimiteit, pesten/uitsluiting en 
ouderenmishandeling. Het zijn actuele thema’s, maar nog onderbelicht. Dat kan beter, 
gezien de grote impact die deze thema’s op het welzijn van ouderen kunnen hebben. De 
onderwerpen lenen zich uitstekend voor ethische reflectie bijvoorbeeld met een moreel 
beraad.  

- Breed implementeren van de uitkomsten met als doel de medewerkers meer handvatten 
te geven om cliënten op deze gebieden de gewenste ondersteuning te bieden. 

 
Dit deden we 

- We organiseerden een aantal moreel beraden naar aanleiding van aangedragen casuïstiek 
door zorgmedewerkers.  

- De thema’s die we hadden ingepland zijn doorgeschoven naar 2020, omdat we tijdens 
ethiekbijeenkomsten in 2019 hebben ingezet op thematiek rondom levenseinde, voltooid 
leven en palliatieve zorg. Dit hebben we gedaan in verband met maatschappelijke/politieke 
aandacht en groeiende vragen vanuit de praktijk van de zorg. 

 
 
Multidisciplinair overleg (MDO) en de ondersteuningsplanbespreking 

Dit waren de plannen voor 2019 

- Verder uitrollen van de werkwijze met het nieuwe M.D.O.-formulier in de hele 
ouderenzorg.  

- De nog ervaren vragen en knelpunten rondom het goed voorbereiden van het M.D.O., het 
vastleggen van de afspraken in het ondersteuningsplan en het zicht houden op de borging 
van de afspraken in het team, beantwoorden en oplossen. 
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Dit deden we 
De pilot van 2018 (nieuwe werkwijze en nieuw gespreksformulier voor het MDO) is in 2019 
verder uitgerold. De werkwijze voor het MDO wordt op dit moment uitgevoerd in de hele 
ouderenzorg. Dat wil zeggen dat het nieuwe formulier nu in alle locaties gebruikt wordt en ter 
voorbereiding op het MDO wordt ingevuld, door zowel de zorgmedewerker 
(contactverzorgende) als de disciplines. Dit formulier is de leidraad voor het MDO, het maakt 
het mogelijk een persoonlijk gesprek over het welzijn van de cliënt te voeren, en daarin de 
‘verplichte onderwerpen’ zoals vrijheidsbeperking en risicosignalering een plek te geven.  
We merken dat veel medewerkers het nog moeilijk vinden het formulier goed in te vullen. Er 
wordt dan bijv. een verslagje geschreven i.p.v. dat een gesprekspunt, waarover men het wil 
hebben, wordt toegelicht. Echter met ondersteuning van de psycholoog en arts lukt het 
meestal wel. Tegenwoordig is de teamleider ook bij het MDO aanwezig die dan nadien met de 
verzorgende kan evalueren zodat er een leerproces ontstaat.  
Een belangrijke verbetering die al in een aantal locaties is doorgevoerd is dat de 
contactverzorgende het MDO voorbereidt en zelf ook aanwezig is. En na het MDO de 
wijzigingen in het ondersteuningsplan verwerkt en communiceert met het team 
zorgmedewerkers 
 
 
Elektronisch cliëntendossier ONS  

Dit waren de plannen voor 2019 
Uitvoeren van het project ‘Kwaliteitsslag zorgdossiers’. In dat project is aandacht voor: 

- volledigheid en actualiteit van gegevens; 
- rapporteren op doelen; 
- methodisch werken (PDCA cyclus). 
 
Dit deden we 
De contactverzorgenden hebben uitleg gehad van de gedragskundigen over wat ze moeten 
doen om een kwaliteitsslag te maken v.w.b. de zorgdossiers (volledigheid en actualiteit van 
gegevens, rapporteren op doelen; methodisch werken). Daarna moesten ze al hun dossiers 
aanpassen en opsturen naar een van de gedragskundigen voor feedback. Het is gebleken dat 
niet alle contactverzorgenden dit gedaan hebben. Waarschijnlijk omdat ze het niet wisten 
en/of er niet op gestuurd is door de (vertrekkende) teamleider. Dat betekent dat er nog veel 
dossiers niet voldoen aan de eisen laat staan dat er (methodisch) vanuit het zorgplan gewerkt 
wordt. 
Er zijn ook locaties waarin dit wel goed gaat, de KSW locaties in Slagharen en Bergentheim. 
Dit komt vooral ook door de keuze niet alle contactverzorgenden de dossiers te laten vullen 
en aan te passen bij wijzigingen, maar alleen degenen die aangetoond hebben dat ze dit goed 
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kunnen. Dit zijn vooral medewerkers/verpleegkundigen niveau 4. In de andere ouderenzorg 
locaties is dit moeilijker te realiseren, omdat daar geen verpleegkundigen in de teams zitten. 
 
Samengevat is de conclusie dat er aandacht geweest is voor de kwaliteitsslag van de 
zorgdossiers, maar dat het resultaat nog onvoldoende is en dat blijvende aandacht nodig is 
voor zowel het opstellen en wijzigen van het ondersteuningsplan als het werken met en 
vanuit het plan.  
 

Palliatieve zorg 

Dit waren de plannen voor 2019 

- Beter op de kaart zetten van het palliatieve team, zodat medewerkers van alle afdelingen 
gebruik kunnen maken van de in dit team aanwezige kennis en ervaring.  

- Meer verbindingen leggen tussen het palliatieve team enerzijds en het pijnteam en 
slaapteam anderzijds. Met als uitgangspunt dat met een bundeling van specifieke kennis 
en ervaring een betere bijdrage wordt geleverd aan de kwaliteit van leven.  

- Blijven deelnemen aan het regionaal Palliatieve netwerk. 
 
Dit deden we 
Meerdere zorgmedewerkers hebben de opleiding Gespecialiseerde Verzorging 
Psychogeriatrie en Gespecialiseerde Verzorging Somatiek gevolgd. Deze medewerkers 
worden nu ook ingezet als aandachtsvelder Palliatieve Zorg, waar alle teams in de 
ouderenzorg bij vragen gebruik van kunnen maken. Deze aandachtsvelders kunnen ook 
gebruik maken van de kennis van het pijnteam en het slaapteam. 
Het wordt door de medewerkers als erg positief ervaren dat er nu aandachtsvelders 
Palliatieve Zorg binnen de eigen locatie zijn. Daardoor kan men gemakkelijk terugvallen op 
hun deskundigheid en naast de mogelijkheid laagdrempelig vragen te stellen, blijft men ook 
op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen. 
Van de deskundigheid van het pijnteam wordt weinig gebruikt gemaakt. Het pijnteam blijkt in 
de praktijk toch meer gericht op de VG-zorg en minder op de ouderenzorg. 
Ook het slaapteam wordt tot nu toe nog weinig geconsulteerd, omdat slaapproblematiek 
meestal in samenspraak met de SO wordt behandeld. 
 
 
Inrichting huiskamers 

Dit waren de plannen voor 2019 

- Beter laten aansluiten van de inrichting van de afdelingen bij de belevingswereld van de 
verschillende doelgroepen cliënten.  
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Dit deden we 
Ondanks de beperkte middelen, is er veel gebeurd op het gebied van een belevingsgerichte 
omgeving. Een belevingsgerichte omgeving is ingericht met (herkenbare) attributen uit de 
jeugd van cliënten en de (loop)ruimte is zo ingericht dat iets te beleven valt met behulp van 
videobeelden, spellen, voorwerpen etc. Het levert een bijdrage aan de zelfredzaamheid en 
eigen regie van cliënten.  
Zo maken we bijvoorbeeld nu gebruik van een Quick (projecties op muur en plafond). Ons 
kleurgebruik in de algemene vertrekken is gebaseerd op de filosofie van Anneke van der 
Plaats en informatie uit het lerend netwerk. Verder maken we gebruik van remitatie; het 
terughalen van vroegere herinneringen d.m.v. zintuigelijke ervaringen (bijvoorbeeld door een 
robokat, -hond en –baby). 
 
Hoewel we geen harde 
meetgegevens hebben, zien we 
door observatie dat een 
belevingsgerichte omgeving  
bewoners stimuleert in hun sociale 
interactie, het prikkelt en activeert 
hen. Cliënten zingen of bewegen 
bijvoorbeeld gemakkelijk mee met 
de aangeboden prikkels.  
Medewerkers geven ook aan meer 
rust in de huiskamers en 
appartementen te ervaren. 
 
 
Inspelen op veranderde zorgvraag 

Dit waren de plannen voor 2019 
Vergroten van de kennis in teams ten aanzien van veranderende zorgvragen die ook raken 
aan psychiatrische problematieken en gedragsproblematiek. Door middel van in- en externe 
scholingen en intervisies met onder andere gedragskundigen. 
 
Dit deden we 
Gezien de ontwikkelingen, inclusief de bijkomende onrust en discontinuïteit in de 
ouderenzorg, is dit onvoldoende vorm gegeven. De gedragskundige heeft wel inzet gepleegd, 
complexe problematiek uitgelegd en omgangsadviezen geschreven maar in de praktijk is hier 
weinig tot niets mee gedaan. De afwezigheid van een teamleider die hier op stuurde is de 
grootste verklaring hiervoor.  
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2. Wonen en welzijn 
 

Bij het kwaliteitsthema Wonen en welzijn gaat het om de wijze waarop in de zorg- en 
dienstverlening oog is voor een optimale levenskwaliteit en welzijn van cliënten en hun 
naaste(n). Het gaat daarbij om zingeving, een zinvolle dagbesteding, een schoon en verzorgd 
lichaam plus verzorgde kleding, familieparticipatie & de inzet van vrijwilligers en 
wooncomfort. 
 
Zingeving 

Dit waren de plannen voor 2019 

- Voortzetten van de gespreksgroepen van de geestelijk verzorger o.a. aan de hand van de 
streektaalliedjes van Daniel Lohues. 

- Organiseren van vieringen op de PG-afdeling voor cliënten die zich niet verbaal kunnen 
uiten. 

- Uitbreiden van de inzet van contactclowns en een muziektherapeut. 
 
Dit deden we 
Op alle locaties organiseren de geestelijk verzorgers gespreksgroepen en vieringen. Daarnaast 
is er een weeksluiting waarin aandacht is voor spiritualiteit en geloofsbeleving. Ook 
organiseren de geestelijk  verzorgers een aantal keer per jaar herdenkingsbijeenkomsten voor 
bewoners en familie van cliënten die in de voorgaande periode zijn overleden. 
Naast gespreksgroepen en vieringen vinden er vele individuele gesprekken plaats tussen de 
geestelijk verzorgers en onze cliënten. In deze gesprekken is er aandacht voor rouw- en 
verlieservaringen, levensvragen, geloofsbeleving en het levensverhaal. 
 
Ook in 2019 hebben wij contactclowns ingezet als middel om contact te maken met mensen 
met dementie.  Mensen met dementie zijn veel vergeten, maar archetypen als de dominee, 
de dokter en ook de clown worden vaak nog herkend. Vanuit die herkenning staat men open 
voor contact en ontstaat een plezierige beleving. 
 
 
Zinvolle daginvulling 

Dit waren de plannen voor 2019 

- Verder vormgeven van kleinschalige activiteiten.  
- Verder ontwikkelen van de inzet van cliënten uit de VG bij de activiteiten voor en met 

ouderen.  
- Inzetten van bewegingsagogen om de aandacht voor individuele bewegingsgerichte 

activiteiten te vergroten.  
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- Herschrijven van de visie op welzijn om goed invulling te kunnen geven aan zingeving en 
een zinvolle daginvulling. 

 
Dit deden we 
Grootschalige dagactiviteiten zijn deels omgezet naar meer kleinschalige activiteiten. Maar 
we hebben ontdekt dat kleinschalige activiteiten niet per definitie beter zijn; sommige 
cliënten blijken juist wel goed te gedijen bij wat grootschalig opgezette activiteiten. Wij 
zoeken hierin naar evenwicht. 
Bij de inzet van cliënten met een verstandelijke beperking bij activiteiten van ouderen is 
gebleken dat zij het soms moeilijk vinden een oudere op de juiste wijze te benaderen.  Zij 
hebben hierin meer ondersteuning en begeleiding nodig.  
De inzet van bewegingsagogen heeft veel positieve effecten op cliënten zoals betere 
mobiliteit (minder valrisico), beter slapen en een betere sfeer in de groep. Zij bieden zelf 
bewegingsgerichte activiteiten maar ondersteunen ook zorgmedewerkers in het aanbieden 
van deze activiteiten. 
Het herschrijven visie is niet gelukt door wisselingen in de aansturing en prioriteit geven aan 
andere zaken. 
 
 
Samen Zorgen Dat 

Dit waren de plannen voor 2019 

- Uitvoeren, per team, van een zogenaamde ‘Proeverij’ van methodieken t.a.v. 
samenwerking met mantelzorgers en vrijwilligers en hierin gericht afstemming zoeken met 
teamleiders. 

- Organiseren van denktankbijeenkomsten in de vorm van ‘Pizzasessies’ waarbij we meer en 
andere medewerkers in de gelegenheid stellen om mee te denken over de voortgang van 
het project. 

- Stimuleren van teams om familieavonden te organiseren en hen hierbij actief 
ondersteunen. 

- In gesprek blijven met teamleiders en divisiemanagers over hun rol en de knelpunten die 
zij tegenkomen in de aansturing waar het Samen Zorgen Dat betreft. 

 
Dit deden we 

- Bij alle teams heeft de genoemde ‘Proeverij’ plaatsgevonden, waarin is stilgestaan bij de 
(veranderende) samenwerking met het netwerk van cliënten: hoe doen we dat met elkaar 
en waarom? Ook zijn concrete methodieken en tips aangereikt met het oog op zorgen dát. 

- Er is een organisatiebrede denktankbijeenkomst georganiseerd over Samen Zorgen  in de 
vorm van een ‘Pizzasessie’; vanuit de ouderenzorg hebben zich hiervoor, ondanks 
zorgvuldige communicatie, geen medewerkers aangemeld.  
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- Met alle teamtaakhouders (betreft de teamtaken versterken netwerk, zeggenschap en 
medezeggenschap) is een ontmoet- en leerbijeenkomst gehouden. Nagenoeg alle 
teamtaakhouders waren aanwezig. Er zijn praktische handvatten aangereikt voor het 
betrekken van familie/verwanten en het vormgeven aan medezeggenschap, bijvoorbeeld 
in de vorm van familiebijeenkomsten.  

 
 
Caren Zorgt 

Dit waren de plannen voor 2019 
Implementeren van het cliëntenportaal. 
 
Dit deden we 
De implementatie van het cliëntenportaal Caren Zorgt stond voor dit jaar gepland. Om diverse 
redenen is besloten de invoer met een jaar uit te stellen.  
 
 
Wooncomfort 

Dit waren de plannen voor 2019 

- Herzien van de visie op ouderenzorg waarbij ook het onderdeel wooncomfort, inclusief het 
eten en drinken, wordt meegenomen (zie ook hoofdstuk 1, inrichting huiskamers/ 
belevingsgerichte zorg).  

- Meer aandacht geven tijdens de intake aan het vertalen van wat de cliënt fijn vindt in de 
thuissituatie naar de nieuwe situatie. 

 
Dit deden we 
In de kleinschalige woonvoorzieningen in Slagharen en Bergentheim wordt dagelijks gekookt 
in de huiskamer. Op de PG-afdelingen Van Dedem Marke wordt ongeveer tweemaal per week 
gekookt in drie huiskamers. De ervaringen hiermee zijn heel positief. 
 
Er is kritisch gekeken naar het wooncomfort van de cliënten op de PG afdeling. Momenteel 
wonen 32 PG cliënten in 3 relatief kleine huiskamers op de 1e verdieping. Doordat de cliënten 
in deze huiskamers dicht op elkaar zitten, zijn er veel prikkels en ontstaan er veel (negatieve) 
reacties naar elkaar. Daarnaast is er weinig gelegenheid voor cliënten om naar buiten te gaan. 
En worden zij meer dan wenselijk is in hun bewegingsvrijheid beperkt. 
Daarom is een verbouwing gepland waarbij algemene ruimten verplaatst worden. Op de 
begane grond worden twee huiskamers, een belevings- en bewegingsruimte, een rustruimte 
en een buitenruimte/terras gerealiseerd. Eventueel ontstaat nog de mogelijkheid om een 
derde huiskamer te realiseren specifiek voor cliënten met gedragsproblematiek. 
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Met deze verbouwing creëren we voor de cliënten een kwalitatief betere woonruimte en een 
leefomgeving, waar veel meer te beleven valt en waarin de (bewegings)vrijheid van cliënten 
veel groter wordt.  
 

De intake wordt  momenteel in twee fasen uitgevoerd. In eerste instantie door de 

cliëntadviseur (het eerste contact van de cliënt met de Baalderborg Groep). En daarna door 

de eerste contactpersoon bij de feitelijke opname. Op beide momenten proberen zowel  

cliëntadviseur als eerste contactpersoon de vertaalslag te maken van de thuissituatie naar de 

opnamesituatie. Daarbij ligt de focus op de vraag; wat vond de cliënt in de thuissituatie 

prettig en hoe kunnen we daar in de nieuwe situatie vorm aan  geven. Door deze wijze de 

intake uit te voeren, verloopt het proces sneller en lijkt een cliënt zich eerder thuis te voelen 

in de nieuwe situatie. 
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3. Veiligheid 
 

Bij het kwaliteitsthema ‘Veiligheid’ willen we vermijdbare schade bij cliënten zoveel mogelijk 
voorkomen en leren van veiligheidsincidenten. Soms leidt dit tot spanning tussen persoonlijke 
vrijheid en welzijn aan de ene kant en persoonlijke veiligheid en risico’s aan de andere kant. 
We hebben als Baalderborg Groep niet de illusie dat we 100% in control zijn met betrekking 
tot de veiligheid van cliënten, medewerkers en de organisatie. Wél dat we ons 100% inzetten 
voor maximale risicoreductie en het integreren van de aandacht voor veiligheid in ons 
dagelijks werk. 
 

Meldingen incidenten cliënten (MIC) 

Dit waren de plannen voor 2019 

- Teams nadrukkelijker betrekken bij incidenten- en calamiteitenanalyses door nog meer 
aandacht te besteden aan: wanneer, waar en door wie wordt een incident gemeld voor 
nader onderzoek.  

- Verbeteren van de verbeterflow, waarvan de MIM en MIC onderdeel zijn. De 
verbeteringen moeten leiden tot een eenvoudiger en makkelijker meldingsformulier. En 
tot betere rapportages zodat we beter in staat zijn tot het maken van goede analyses op 
cliënt-, team-, divisie- en organisatieniveau. 

 
Dit deden we 
Een nieuwe werkwijze voor calamiteitenonderzoek is geïntroduceerd bij ernstige incidenten 
dan wel bij incidenten met een ernstig gevolg voor de cliënt. De afdeling kwaliteit voert nu 
het PRISMA-onderzoek uit. Het levert goede analyses op van incidenten en de afhandeling 
daarvan en ook tot adequate verbeteracties.  
Een eerste verkenning heeft plaatsgevonden op het inrichten van een nieuwe verbeterflow 
en een samenwerkingspartner is gekozen (zie ook hoofdstuk 4). Een eenvoudiger en 
makkelijker meldingsformulier voor de MIC en MIM ontwikkelen, kan pas nadat de nieuwe 
verbeterflow ingericht is. 
Er is een format ontwikkeld dat medewerkers kan ondersteunen bij het bespreken van MIM 
en MIC meldingen in het teamoverleg. Doel is het beter reflecteren op incidenten en met 
behulp daarvan komen tot gerichte verbeteracties. 
Op individueel cliëntniveau komen de MIM en MIC meldingen standaard aan de orde in het 
MDO. Het bekijken en bespreken van incident meldingen over een langere periode kan leiden 
tot meer inzicht en meer inzicht kan leiden tot meer gerichte verbeteracties/aanpassingen 
van de zorgacties. 
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Meldingen Incidenten Cliënten (MIC) 2019 

  1e kwartaal 2e kwartaal 3e kwartaal 4e kwartaal 

Totaal  152 146 130 93 

Vallen  70 71 67 52 

Medicatie  80 68 56 32 

Agressie  1 4 4 5 

Weglopen/vermissing  0 0 2 0 

Verbranding  0 0 0 0 

Inname gevaarlijke stof  0 0 0 0 

Seksueel grensoverschrijdend 

gedrag 

 1 1 0 0 

Verkeersongeval  0 0 0 0 

Verkeerd gebruik M&M  0 1 0 1 

Badincident  0 0 0 0 

(poging tot) Suïcide  0 0 0 0 

Overig  0 2 1 3 

 

MIC 2016 - 2019 

Type Incidenten 2016 2017 2018 2019 

Totaal 675 772 540 521 

Vallen 323 387 265 260 

Medicatie 272 333 251 236 

Agressie 34 26 2 14 
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Wat betreft de MIC meldingen zitten we nog steeds in een dalende lijn. Hoewel we in 2018 
een snelle daling zagen van het aantal medicatiefouten dankzij de invoering van Medimo, zie 
je nu dat dit stabiel blijft. Het aantal valincidenten loopt iets terug maar blijft ook redelijk 
stabiel t.o.v. 2018. Opvallend is dat er in zowel het vierde kwartaal van 2018 als in het vierde 
kwartaal van 2019 een grote daling is van het totaal aantal meldingen t.o.v. de voorgaande 
kwartalen. Een duidelijke reden is hiervoor niet aan te geven.  
Wat toegenomen is zijn de meldingen betreffende de agressie, we hebben meer te maken 
met ouderen die gaan dementeren en agressief reageren op medebewoners en 
medewerkers. En dat heeft wellicht weer te maken met de hogere drempel voor opname, 
waardoor cliënten pas in een later stadium van hun ziekte worden opgenomen. 
 
 
Medicatieveiligheid 

Dit waren de plannen voor 2019 

- Doorvoeren van de verbeterpunten uit de audit van het IVM en uit het inspectiebezoek. 
- Een nieuwe impuls geven aan medicatiescholing via o.a. e-learning. 
 
Dit deden we 
Afgelopen jaar is er weer een aantal 
verbeteringen doorgevoerd die de 
medicatieveiligheid verhogen, zoals het 
afvoeren van retourmedicatie en de 
registratie van toegediende opiaten 
binnen Medimo (elektronische 
toedienregistratie voor medicatie). Ook 
zijn we gestart met een medicatiescholing 
via een e-learning.  
 
 
Decubituspreventie 

Dit waren de plannen voor 2019 
Behouden en blijven faciliteren van de huidige situatie: medewerkers zijn erg alert op 
decubitus en schalen snel op naar het verpleegkundig team of naar de arts bij tekenen van 
dreigende decubitus. 
 
Dit deden we 
Decubitus komt momenteel weinig voor binnen de ouderenzorg van de Baalderborg Groep 
(meting 2019: twee cliënten met 2e graads en één cliënt met 3e graads decubitus). Binnen 
het verpleegkundig team van de Baalderborg Groep zijn twee medewerkers actief als 
kennisdrager decubituspreventie en wondzorg. 
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Vrijheidsbeperking/bevordering 

Dit waren de plannen voor 2019 

- Voorbereiden op de invoering van de Wet Zorg en Dwang per 1 januari 2020. 
- Vrijheidsbeperking een belangrijk onderwerp laten zijn in de nieuwe manier van 

voorbereiden van het M.D.O. 
- Een nieuwe impuls geven aan de scholing met betrekking tot de Wet Zorg en Dwang via e-

learning en ethische reflectie. 
 
Dit deden we 
Er is continu aandacht voor het terugdringen van vrijheidsbeperkende maatregelen. Wanneer 
er geconstateerd wordt dat er sprake is van ernstig nadeel voor de cliënt en/of zijn omgeving 
dan wordt overlegd met de arts en/of psycholoog. Gekeken wordt of er andere oplossingen 
dan vrijheidsbeperking zijn om het ernstig nadeel af te wenden. Bijv. een aanpassing van de 
begeleidingsstijl. Wanneer dit niet mogelijk blijkt, wordt gezocht naar de lichtste vorm van 
vrijheidsbeperking die in verhouding staat tot het geconstateerde nadeel.  
Evaluatie van vrijheidsbeperking is standaard onderdeel van het MDO. In het MDO wordt 
besproken of de vrijheidsbeperking nog nodig en effectief is om het nadeel af te wenden en 
zo ja, of er een alternatief mogelijk is dat minder vrijheidsbeperkend is.  
 
In het nieuw ontwikkelde formulier voor de voorbereiding van het MDO staan vragen over de 
toegepaste vrijheidsbeperking. We hebben gemerkt dat dit leidt tot meer systematisch kijken 
naar mogelijke alternatieven en/of afbouw; vrijheidsbevordering dus.  In 2019 hebben we ons 
verder voorbereid op de implementatie van de Wet Zorg en Dwang voor het komende jaar. 
Met name door het volgen van ontwikkelingen m.b.t. wijzigingen die nog zouden volgen en de 
discussie daarover binnen de branche vereniging (Actiz). 
We zijn er  te weinig aan toe gekomen om een nieuwe impuls geven aan de scholing met 
betrekking tot de Wet Zorg en Dwang via e-learning en ethische reflectie. Er is wel eens een 
moreel beraad gehouden is  rond vrijheidsbeperking, maar niet structureel.  
 
 
Advance Care Planning (ACP) 

Dit waren de plannen voor 2019 

- Versterken van de beschikbaarheid van de specialist ouderengeneeskunde met de inzet 
van verpleegkundig specialisten (VPS) als ‘verlengde arm’. 

- Bewerkstelligen dat in 2019 bij alle cliënten afspraken over het medisch behandelbeleid 
worden vastgelegd. 
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Dit deden we 
Bij het aanleveren van de indicatoren basisveiligheid 2019 bleek dat wij bij al onze cliënten 
iets hebben vastgelegd over ACP, in bijna alle gevallen  zelfs meerdere issues. Dit wordt 
standaard bij opname besproken door de arts met de cliënt en/of diens vertegenwoordigers. 
 
 
Aandacht voor eten en drinken 

Aandacht voor eten en drinken is in 2019 als kwaliteitsindicator voor het eerst gemeten. De 
uitkomsten van deze meting  verrasten ons in positieve zin; bij alle cliënten in deze meting zijn 
één of meerdere aandachtspunten in het zorgdossier vastgelegd over eten en drinken. Wat 
echter wel opvalt is dat bij die aandachtspunten de nadruk meer ligt op de medische aspecten 
van eten en drinken en minder op het genieten en de ambiance. In verband met de corona-
crisis moet de bespreking van deze meting in de teams nog plaatsvinden. 
 
 
Privacy  

Dit waren de plannen voor 2019 

- Processen rondom vastgoed en facilitair zijn AVG-proof gemaakt.  
- Een overzicht van verwerkingen is in beeld gebracht (routekaart cliëntgegevens). 
- Locaties zijn bezocht in het kader van bewustwording en weten wat er speelt. 
- De AVG is onderdeel van het integraal veiligheidsbeleid. 
- Er vindt opvolging plaats van de adviezen rondom datalekken. 
- De inzet en rol van de triagecommissie is geëvalueerd. 
- Beleidsstukken AVG zijn geoptimaliseerd. 
 
Dit deden we 
Het AVG proof maken van processen rondom vastgoed en facilitair is lopende. Voor het 
centrale archief is er een plan. Het plan voor toegang tot gebouwen is in de maak. Het proces 
‘Afvoer van datadragers’ is nog niet opgestart. 
Een overzicht van verwerkingen is nog niet in beeld gebracht. Een poging is gedaan om dit in 
Excel te doen maar dit is geen goed systeem daarvoor. 
Het creëren van bewustwording is in principe een taak van de teamleider. Het is echter een 
moeizaam proces omdat het gaat om gedragsverandering. 
Op papier is er een koppeling tussen de AVG en het integraal veiligheidsbeleid. Dit moet 
echter nog wel (in de praktijk) verder uitgewerkt worden. 
Het uitzetten van verbetervoorstellen, n.a.v. datalekken, en het volgen van deze voorstellen 
kost veel tijd, energie en is foutgevoelig. Het opvolgen van de adviezen kan en moet 
verbeterd worden. 
De inzet en rol van de triagecommissie is geëvalueerd. Conclusie is dat alles naar 
tevredenheid functioneert. Voor ieder lid van de commissie is een waarnemer aangesteld. Er 
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ligt nog een wens de Triagecommissie in het systeem zelf de verbeterpunten/ aanbevelingen 
vast te laten leggen. 
Het optimaliseren van de beleidsstukken AVG  is een continu proces. Wat met name nog 
ontbreekt is het hoofdstuk over het verwerkingsregister. 
 
 
Toezicht in de huiskamers 

Dit waren de plannen voor 2019 

- In overleg met het zorgkantoor een plan schrijven om een dagbesteding/huiskamer in te 
richten voor cliënten met moeilijk verstaanbaar gedrag. 

- Kijken naar de functiemix binnen teams om de huiskamer bezetting gezond te organiseren. 
Doel is: de juiste medewerkers op de juiste plaats. 
 

Dit deden we 
Op basis van de landelijke context gebonden personeelsnorm hebben we ingezet op 
huiskamertoezicht. Voor afdeling de Kiel (PG) is een extra (kleine) huiskamer geopend om 
mensen met moeilijk verstaanbaar gedrag  uit elkaar te kunnen houden zodat ze elkaar niet in 
de weg zitten en er meer rust ontstaat voor alle bewoners gedurende de dag. Deze huiskamer 
is geopend van 11.00 uur tot 18.00 uur. Op de huiskamers zijn Woonzorgondersteuners 
(niveau 1) ingezet voor de bezetting van de huiskamer.  
De continue beschikbaarheid van een medewerker (woonondersteuner) voor onze cliënten 
wordt als zeer positief ervaren. De woonondersteuners bieden naast toezicht ook activiteiten 
aan de bewoners op het moment dat daar een vermoeden van vraag naar is door de 
bewoners. Belangrijk is dat de woonondersteuner inspeelt op de vraag van de bewoner. Dat 
kan bijvoorbeeld zijn de aardappels schillen, samen de krant lezen of samen televisiekijken. 
Door begeleiden of samen uitvoeren van deze activiteiten blijft toezicht op de huiskamer 
mogelijk.  
 
 
Infectiepreventie, antibioticaresistentie- en beleid 

Dit waren de plannen voor 2019 

- Focus leggen op infectiepreventie, antibioticaresistentie en antibioticabeleid. Dit in lijn met 
de landelijke aandacht voor dit onderwerp. 

- Tegen het licht houden van de infectiepreventieprotocollen, ze bespreken met 
medewerkers en waar nodig scholing uitvoeren.  

- Onder de aandacht brengen van de BRMO (Bijzonder Resistente Micro Organismen)-
protocollen voor uitvoerenden.  

- Uitvoeren van hygiëne-audits in het Lerend Netwerk, waarbij auditoren van andere 
organisaties de audits gaan uitvoeren. 
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Dit deden we 
Afgelopen jaar is vooral gekeken naar de basis van het eigen infectiepreventiebeleid; de 
protocollen en afspraken.  Er is een startdocument infectiepreventie dat deels verwijst naar 
eigen documenten en deels naar externe documenten (van RIVM, LCI en Vilans). Conclusie is 
dat het huidige infectiepreventiebeleid onvoldoende overzicht en houvast biedt. Dat geldt 
ook voor het antibioticabeleid. De vraag die nu voor ligt is in hoeverre we mee willen en 
kunnen liften met de Saxenburgh Groep wat betreft het gebruik maken van hun 
protocollen/beleid, omdat de ingehuurde SO afkomstig is van deze organisatie. 
In ieder geval is afgesproken dat eerst de protocollen en het beleid voldoende helder moet 
zijn voordat het (opnieuw) onder de aandacht van medewerkers wordt gebracht. 
 
De hygiëne-audits die het afgelopen jaar over en weer in het lerend netwerk zijn uitgevoerd 
zijn nog niet geëvalueerd. Maar voor de Baalderborg Groep is duidelijk dat deze audits 
voldoende opleveren om hier een vervolg aan te geven al dan niet in samenwerking met het 
lerend netwerk. 
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4. Leren en verbeteren van kwaliteit 
 
Systematisch onderzoek naar de ervaringen van cliënten helpt om van cliënten te horen wat 
ze vinden van de geboden zorg en ondersteuning en van hun kwaliteit van bestaan. Er is 
aandacht voor vragen als ‘wat gaat er goed?’ en ‘welke tekorten zijn er nog?’. Op basis van 
een dergelijk cliënttevredenheidsonderzoek (CTO) kunnen verbeteringen doorgevoerd 
worden. Ook ingediende klachten geven inzicht in de ervaringen van cliënten en kansen voor 
verbetering evenals  audits en samenwerking met derden.  
 
Onderzoek naar cliëntervaringen (CTO) 

Dit waren de plannen voor 2019 

- Verbeteren van het methodisch bespreken van de uitkomsten op teamniveau. 
- Verder implementeren van het strategisch project ‘Samen Zorgen Dat’. 
- Vorm geven van het strategisch project ‘Zeggenschap’. 
 
Dit deden we 
In september 2019 hebben de cliënten of hun verwanten de vragenlijsten ontvangen. De 
respons van de verwanten ligt in 2019 hoger dan in 2018, bij de cliënten ligt dat andersom. 
Waarschijnlijk heeft dit te maken met het feit dat er meer verwanten zijn die de vragenlijsten 
digitaal invullen. Het invullen hiervan verloopt vloeiender dan het invullen van de schriftelijke 
lijst. Hierbij word je niet vanzelf naar de volgende vraag geleid en dat kan verwarring 
oproepen. 
 
Opvallend is dat de NPS-score bij de cliënten veel 
lager is dan in 2018, er zijn meer criticasters die 
vragenlijsten hebben ingevuld. De verwanten 
scoren een veel hogere NPS-score ook, t.o.v. 
2018.  
In 2020 volgt een link naar de locatierapportages  
en kunnen alle teamleiders zelf in het dashboard 
kijken wat de scores zijn van haar teams. 
 
 
Klachten 

Dit waren de plannen voor 2019 
Onderzoeken wat de mogelijkheden en onmogelijkheden zijn voor het toepassen van een 
hoorzitting en/of hoor-wederhoor. Dit vindt plaats in afstemming tussen de 
klachtencommissie, de afdeling Kwaliteit en de afdeling Behandeling, Diagnostiek en Advies 
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Dit deden we 
Het onderzoek betreffende een hoorzitting of hoor/wederhoor heeft plaatsgevonden. Dit 
heeft er toe geleid dat de hoorzittingen bij de klachtencommissie laagdrempeliger en 
toegankelijker zijn gemaakt. 
Verder kijken we terug op 2019 als een jaar waarin de klachten zowel in aantal als qua aard 
vergelijkbaar waren met die van voorgaande jaren 
 
 
Interne audits 

Dit waren de plannen voor 2019 
Herijken van de methode van de interne audits. 
 
Dit deden we 
Het intern auditteam is door Walvis consultancy getraind in het waarderend auditen, als 
aanvulling op het auditen op conformiteit. Het huidige auditformat (in i-task) geeft echter 
weinig ruimte om het waarderend auditen te rapporteren. 
 
 
Externe audit 

De ouderenzorg van de Baalderborg Groep is HKZ-gecertificeerd sinds 2011. Dit jaar zijn we 
weer opnieuw gecertificeerd tot en met september 2022.  
 
 
Verbeterflow     

Dit waren de plannen voor 2019 
Aanpassen verbeterflow voor diverse verbetervoorstellen. 
 
Dit deden we 
Het afgelopen jaar hebben we ons georiënteerd op software die onze verbeterflow goed zou 
kunnen ondersteunen, met name op het punt van borging en evaluatie. Inmiddels is er een 
keuze voor een softwareprogramma/leverancier gemaakt. 
 
 
Lerend netwerk 

Dit waren de plannen voor 2019 
Verder intensiveren van de samenwerking door op onderdelen elkaar op te zoeken. 
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Dit deden we 
Ons Lerend Netwerk bestaat uit de Baalderborg Groep, Rosengaerde in Dalfsen, Zorggroep 
Raalte en Zorgspectrum Het Zand in Zwolle. We werken op verschillende gebieden samen, 
bijvoorbeeld bij inzet van technologie en domotica, uitvoeren van audits en uitwisseling van 
informatie tussen afdelingen.  
 
 
Stakeholders 

Dit waren de plannen voor 2019 
Organiseren van een interactieve stakeholdersbijeenkomst om hen mee te nemen in onze 
ontwikkelingen en te leren van hun visie op wat wij doen. 
 
Dit deden we 
In 2019 hebben er vele individuele gesprekken plaatsgevonden met zogenaamde ultieme 
stakeholders. In het voorjaar vooral met gemeenten over de ontwikkelingen bij de 
Baalderborg Groep en de wensen en behoeften vanuit de lokale omgeving voor het aanbod 
van zorg en andere diensten. In het najaar is met stakeholders (gemeenten, corporaties en 
financiers) gesproken over het meerjaren huisvestingsplan van de Baalderborg Groep en de 
daarin opgenomen ambities en wensen.  
 
 
Vrijwilligers en mantelzorgers 

Dit waren de plannen voor 2019 
Scholen van vrijwilligers en mantelzorgers. Zowel aanbod als vraaggericht. Daarbij gebruik 
maken van de ervaringen van de gehandicaptenzorg. 
 
Dit deden we 
Dit jaar zijn workshops/scholingen voor vrijwilligers georganiseerd over: autisme, 
loophulpmiddelen, dementie, epilepsie, suikerziekte, communicatie. Ze worden als zinvol en 
waardevol ervaren. Dit blijkt ook uit het Vrijwilligers Tevredenheidsonderzoek (2019).  
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5. Leiderschap, Governance en Management 
 
De Baalderborg Groep werkt volgens de zorgbrede Governance Code. De samenwerking met 
de diverse toezichthoudende organen verloopt uitstekend en is gebaseerd op wederzijds 
vertrouwen, betrokkenheid en transparantie. 
De professionele inbreng in het aansturen van de organisatie is geborgd door het feit dat de 
bestuurder een verpleegkundige achtergrond heeft. Met regelmaat bezoekt hij locaties, werkt 
mee en neemt deel aan cliënt- en medewerkergebonden activiteiten. Ook de leden van de 
Raad van Toezicht lopen op gezette tijden mee in het primaire proces en bespreken hun 
ervaringen met de bestuurder en de medewerkers van de betreffende locatie.  
 
Leiderschapstraject 

Dit waren de plannen voor 2019 
Starten leiderschapstraject. 
 
Dit deden we 
Verschillende pijlers van leiderschap voor de organisatie zijn in beeld gebracht, waarbij 
leiderschap niet alleen voorbehouden is aan leidinggevenden. Eén pijler gaat over leiderschap 
in de zorg, waarin de regievoering en verantwoordelijkheid rondom de zorg van cliënten 
steviger wordt neergezet, ondermeer door coaching on the job en meer nabijheid van de 
teamleider. Onder andere op basis hiervan is besloten gedurende drie jaar een locatiehoofd 
ouderenzorg voor de Van Dedem Marke aan te stellen die integraal verantwoordelijk is voor 
het totaal aan operationele zorg- en facilitaire processen en de bijbehorende bedrijfsvoering. 
Dit sluit beter aan bij de huidige ontwikkelfase. Er is momenteel behoefte aan meer directe 
aansturing, nabijheid en zichtbaarheid  van de leidinggevende voor zowel medewerkers als 
cliënten.  
 
 
Oprichten PAR 

Dit waren de plannen voor 2019 
Oprichten PAR. 
 
Dit deden we 
In 2019 wilde de Baalderborg Groep een PAR (professionals adviesraad) oprichten.  
De voorbereidingen hiervoor waren al in gang gezet, maar om verschillende redenen is 
besloten de oprichting van een PAR met een jaar uit te stellen.  
Naast verpleegkundigen zijn er binnen de Baalderborg Groep veel andere behandelaars in 
dienst, zoals orthopedagogen en psychologen. Mede om die reden kiest de Baalderborg 
Groep voor oprichting in 2020 van een PAR (professionals adviesraad) in plaats van een VAR 
(verpleegkundige adviesraad).  
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6. Personeelssamenstelling 
 
Zonder voldoende, bevoegd en bekwaam personeel kan er geen kwalitatief verantwoorde 
zorg worden geleverd die tegemoet komt aan de behoeften van de cliënten en organisatie. 
De personeelssamenstelling is niet statisch en kan van dag tot dag verschillen. Dat vereist een 
proactieve planning gericht op het aldoor beschikbaar hebben van voldoende zorgverleners in 
aantal, vaardigheden en competenties. 
 
Aandacht, aanwezigheid & toezicht 

Dit waren de plannen voor 2019 

- Herijken van de huidige visie op vrijwilligers en het vrijwilligersbeleid en deze passend 
maken bij de visie op Samen zorgen dàt. 

- Formuleren van het profiel van de vrijwilligers van de toekomst. 
- Breder kijken naar de ‘vindplaats’ voor vrijwilligers en gebruik maken van digitale 

mogelijkheden voor vraag- en aanbod en communicatie. 
 
Dit deden we 
In 2019 is er een VTO gehouden onder de vrijwilligers. De uitkomsten hiervan en 
maatschappelijke ontwikkelingen en trends rondom  participatie vormen mede de input voor 
het vernieuwde visie en het daarop volgende vrijwilligersbeleid.  
In het kader van ‘breder kijken naar de vindplaats van vrijwilligers’, wordt bij de werving van 
nieuwe vrijwilligers meer gebruik gemaakt van Social Media.  
In het kader van ‘Samen Zorgen Dat’ hebben alle teams een workshop gevolgd over het 
versterken van de samenwerking met mantelzorgers (het SOFA-model), vrijwilligers, (het 
WIFA-model) en netwerkversterking, (de netwerkkaart).  
Desalniettemin is er momenteel sprake van een terugloop van het aantal vrijwilligers in de 
Van Dedem Marke. 
De oriëntatie op het doel en de inrichting van het vrijwilligersportaal is afgerond.  
 
 
Effectieve en efficiënte inzet van medewerkers 

Dit waren de plannen voor 2019 
Vertalen van de opbrengst van Strategische personeelsplanning (SPP) naar een plan van 
aanpak met daarin de interventies op kwantiteit als ook kwaliteit (deskundigheid) ten 
behoeve van een toekomstbestendige personeelssamenstelling.  
 
Dit deden we 
De opbrengst van Strategische personeelsplanning (SPP) is vertaald naar oplossingsrichtingen. 
Hierin is inzichtelijk gemaakt met welke (externe) ontwikkelingen de organisatie de komende 
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jaren te maken krijgt en hoe we met onze personele bezetting (kwalitatief en kwantitatief) 
hierop kunnen inspelen.  
 
Hieraan werken we in 2020 
Concrete acties planmatig inzetten op basis van de resultaten van de SPP. Deze acties zullen 
gericht zijn op het passend maken van onze toekomstige kwalitatieve en kwantitatieve 
behoefte aan personeel in relatie tot de te verwachten ontwikkelingen op dat gebied. 
 
 
Tactische planning 

Dit waren de plannen voor 2019 
Tactisch plannen en toepassen JUS verbeteren. 
 
Dit deden we 
Er is gestart met een organisatiebreed traject ‘Tactisch plannen’, voor een cliëntgerichte 
evenwichtige en efficiënte personeelsplanning.  
Door een interne deskundige is per zorgteam een analyse gemaakt van de formatie, de 
kwalitatieve en kwantitatieve functieverdeling, de dienstenstructuur. In deze analyse staan 
‘quick wins’ en adviezen ter verbetering. Diverse zorgteams zijn gestart met het uitvoeren van 
de adviezen. Voor de borging is door medewerkers en teamleiders de handleiding Roosteren 
aangepast.   
 
 
Duurzame inzetbaarheid  

Dit waren de plannen voor 2019 
Verder verlagen van het verzuim door een goede (preventieve) aanpak. 
 
Dit deden we 
Het al eerder geïntroduceerde duurzaamheidsoverleg leverde positieve resultaten op wat 
terug te zien is in het ziekteverzuimpercentage. Deze overleggen, met veel aandacht voor 
preventie en begeleiding van verzuim, zijn dan ook gecontinueerd. De Baalderborg Groep 
staat op nr. 9 van de snelste dalers van verzuim in de sector, volgens onderzoek van Vernet. 
Een resultaat om trots op de zijn en een aanmoediging om zo door te gaan.  
Voor duurzame inzetbaarheid gaan we onze aandacht meer verleggen van verzuim naar 
preventie. De rol van de preventiemedewerker zal daarvoor de komende vier jaar anders 
ingevuld worden voor een stevig fundament onder het thema veilig en gezond werken. 
Hiervoor is een organisatiebrede beleids RI&E uitgevoerd.  
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Specifieke kennis & vaardigheden 

Dit waren de plannen voor 2019 

- Uitrollen van e-learning onder andere gericht op: voorbehouden en risicovolle 
handelingen, ziektebeelden, wet- en regelgeving en veiligheid. 

- Ontwikkelen van leerpaden waarbij het Leer Management Systeem (LMS) ondersteunend 
is.  

- Continueren verdere deskundigheidsbevordering steeds aansluitend op de veranderende 
zorgvraag. 

 
Dit deden we 
We hebben leerpaden voor de verplichte scholingen 
(vallende binnen wet- en regelgeving) ontwikkeld. 
Deze kunnen via e-learning gevolgd worden en 
worden ondersteund door het Leer Management 
Systeem (LMS).  Inmiddels is er een plan van aanpak 
hoe de leerpaden ingevuld gaan worden. In het plan 
is een duidelijk onderscheid opgenomen wat er 
binnen de BBG verplicht, wenselijk en mogelijk is. 
 
 
Leerafdeling en praktijkleren 

Dit waren de plannen voor 2019 
Ontwikkelen van een eigentijdse kijk en aanpak op leer-werktrajecten: zij-instroom. 
 
Dit deden we 
De lopende BBL-trajecten zijn in 2019 voortgezet en nieuwe leerlingen zijn ingestroomd. Deze 
trajecten doen wij samen met andere zorginstellingen en MBO-scholen in de regio.  
Bij een aantal trajecten, waarin we ons vooral richten op zij-instromers, wordt samengewerkt 
met de gemeente Hardenberg en het UWV. In 2019 zijn Baalderborg Groep breed meer 
BBL’ers aangenomen dan in voorgaande jaren.  
Dit jaar is een plan van aanpak opgesteld met een duidelijke aanpak van huidige BBL-
trajecten.  
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7. Hulpbronnen 
 
Het gaat over het effectief en efficiënt gebruik van hulpbronnen om de best mogelijke 
zorgresultaten en ervaringen te behalen met de beschikbare financiën en middelen. 
 
Dit waren de plannen voor 2019 
Een aantal essentiële hulpbronnen, zoals ONS en het intranet, optimaliseren waarmee we het 
medewerkers makkelijker maken en het hen tijd oplevert.  
 
Dit deden we 
Het werken in ONS met het nieuwe ondersteuningsplan, de zorgregistratie en het roosteren is 
eigen gemaakt   
Het nieuwe intranet van de Baalderborg Groep is klaar en vormt tevens de startpagina van de 
nieuwe digitale werkplek. De uitrol van dat project is helaas vertraagd, waardoor op dit 
moment alleen de pilotafdelingen toegang hebben tot het nieuwe intranet.  
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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. 
 
Cliëntervaringsonderzoek (CTO) 

Dit waren de plannen voor 2019 
Verbeterpunten en acties ouderenzorg breed bespreken om te kunnen leren en ontwikkelen. 
 
Dit deden we 
Wij hadden de ambitie meer te doen met de uitkomsten van het CTO, bijvoorbeeld door 
meerdere informatiebronnen te verbinden en door meer op geaggregeerd niveau te 
analyseren. Deze plannen blijken toch meer tijd te kosten en zijn doorgeschoven naar het 
volgend jaar. 
 
 
Zorgkaart Nederland 

Dit waren de plannen voor 2019 
Onderzoeken van de mogelijkheid om Zorgkaart Nederland een structureler onderdeel te 
laten zijn van het zorgtraject. 
 
Dit deden we 
We stimuleren cliënten/vertegenwoordigers een waardering te geven op Zorgkaart 
Nederland. Verdere planvorming en de uitvoering daarvan zal in 2020 plaatsvinden. 
 
 
Exit gesprekken 

Dit waren de plannen voor 2019 
Verbeterpunten en acties ouderenzorg breed bespreken om te kunnen leren en ontwikkelen. 
 
Dit deden we 
Onze plannen om de uitkomsten van exitgesprekken op meer geaggregeerd niveau te 
analyseren en meerdere bronnen met elkaar verbinden, hebben we het afgelopen jaar niet 
kunnen realiseren. Maar gezien het belang wat we hieraan hechten, zullen we dit onderwerp 
in 2020 opnieuw oppakken. 
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Reflectie Raad van Toezicht, cliëntenraad en ondernemingsraad 
 

De Raad van Toezicht 

De reflectie op het kwaliteitsverslag 2019 door de Raad van Toezicht (RvT) heeft 
plaatsgevonden in de commissie kwaliteit en veiligheid.  
De RvT geeft aan het kwaliteitsverslag een bruikbaar verslag te vinden. Vanuit voorgaande 
kwaliteitsverslagen is een doorgaande lijn te herkennen, bijvoorbeeld op de thema’s 
‘aandacht voor het welzijn van cliënten’ en ‘Samen Zorgen Dat’ en ‘toezicht in de huiskamers’.  
Wat daarin ook zichtbaar wordt is dat methodisch werken nog steeds aandacht behoeft.   
Methodisch werken is iets waar de meeste zorgmedewerkers van nature niet direct warm van 
worden, maar daar worden nu stappen in gezet. De teamleiders zijn weer op sterkte en er is 
meer stabiliteit in de teams, daardoor ontstaat ruimte om weer te focussen op het 
methodisch werken.  
De RvT vraagt zich af wat er gebeurt met de punten in het kwaliteitsverslag die vervolgacties 
behoeven. Het is de bedoeling dat vervolgacties worden geborgd in de jaarplannen van de 
locaties en afdelingen. 
De inspectiebezoeken aan de Muldershoek hebben ouderenzorg-breed verbeterpunten 
opgeleverd. Die verbeterpunten zijn vooral gerelateerd aan de dossiervorming. Het realiseren 
van deze verbeterpunten kost echter tijd. 
Tot slot geeft de RvT aan het jammer te vinden dat de geplande invoering van CarenZorgt 
geen doorgang kon vinden. De implementatie staat nu gepland voor de tweede helft van 
2020. 
 
Ondernemingsraad 

De ondernemingsraad (OR) geeft aan het een helder en duidelijk verslag te vinden. De roze 
bril die de beschrijvingen in het vorige verslag wat kenmerkte, heeft nu plaats gemaakt voor 
een meer realistische weergave van de werkelijkheid, aldus de OR. Zo is bijvoorbeeld terug te 
zien in het verslag dat er strakker gestuurd moest worden op financiën.  
Positief vindt de OR dat door nieuwe technologie beter ingespeeld kan worden op specifieke 
vragen van cliënten gedurende de nacht. En ook stelt men vast dat de samenwerking tussen 
nachtzorg en ouderenzorg is geoptimaliseerd. Daarnaast signaleert de OR dat haar 
opmerkingen over het terugkoppelen van MIM’s en MIC’s in de teams daadwerkelijk zijn 
opgepakt.  
Op sommige punten is de OR kritisch. Zo geeft men aan dat de geplande aanwezigheid van de 
teamleider bij het MDO in de praktijk niet echt van de grond komt. 
En men vindt de indeling van het kwaliteitsverslag niet altijd even logisch, zoals de plaats van 
het vrijwilligersbeleid onder het kopje personeelsplanning en verder mist de OR de 
toevoeging dat voor huiskamertoezicht gebruik gemaakt wordt van niveau 1 medewerkers. 
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Cliëntenraad ouderenzorg 

Ook de leden van de cliëntenraad voor de ouderenzorg (CR) zijn positief over het verslag. Wat 
de CR met name aanspreekt is dat het verslag een transparante weergave is, niet alleen van 
de plannen die succesvol zijn uitgevoerd, maar ook van plannen die niet uit de verf zijn 
gekomen. 
Verder legt de CR nadruk op het belang van borging van alle uitgevoerde zaken die in het 
verslag  worden benoemd. 
Voor een volgende keer zou de CR het prettig vinden om vooraf een tijdspad voor het 
opstellen van het kwaliteitsplan te ontvangen. 
Tot slot hoopt de CR dat geleerd is van het onderzoek om de kwaliteitsgelden met 
terugwerkende kracht alsnog te mogen ontvangen.   
 
 
 


