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Voorwoord 
 
In 2017 is het kwaliteitskader verpleeghuiszorg gepubliceerd door het Zorginstituut Nederland. Het 
beschrijft wat goede en doelmatige verpleeghuiszorg betekent en wat verwacht wordt van zorgverleners 
en zorgorganisaties als het gaat om de kwaliteit van verpleeghuiszorg. Het kwaliteitskader 
verpleeghuiszorg schrijft voor dat elke verpleeghuisorganisatie, na opstellen van een kwaliteitsplan, een 
kwaliteitsverslag oplevert. In dit kwaliteitsverslag wordt toegelicht of- en in welke mate de plannen uit het 
kwaliteitsplan zijn gerealiseerd. Daarnaast wordt op voorgeschreven kwaliteitsthema’s de stand van zaken 
gerapporteerd. 
 
Dit kwaliteitsplan en -verslag van afdeling Zorg & Wonen (Z&W) is een uitbreiding van het langer 
bestaande teamresultaatplan. Het kwaliteitsplan en –verslag zijn op deze manier geïntegreerd in een 
bestaande werkwijze om de registratie- en schrijflast voor de organisatie te minimaliseren. Voor zowel het 
kwaliteitsplan als het –verslag zijn de medewerkers van afdeling Z&W leidend geweest voor de inhoud. De 
schrijvers van dit verslag hebben hiervoor regelmatig aangeschoven bij teamoverleggen op de afdeling. 
Op deze manier komt de kwaliteitsverbetering van onderaf en worden de plannen en uit te voeren acties 
gedragen door het team zelf. Dit sluit aan bij het organisatieprincipe van de Kessler Stichting met 
zelforganiserende teams.  
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Inleiding  
De Kessler Stichting biedt hulp, opvang, begeleiding en zorg aan dak- en thuisloze mensen in Den Haag.  
Afdeling Zorg & Wonen is een speciale  verpleeghuisafdeling voor mensen met een gecombineerde 
zorgvraag. Voor hen is de realiteit van de dag dat er naast hun broze psychische en sociale toestand ook 
problemen zijn met de lichamelijke gezondheid.  
De afdeling Zorg & Wonen is gespecialiseerd in het verzorgen en verplegen van mensen voor wie, naast 
lichamelijke zorg, ook speciale aandacht nodig is voor andere problemen zoals schulden, ernstige 
psychische aandoeningen en verslavingen. Samen met stichting WoonZorgcentra Haaglanden (WZH) 
werken de medewerkers van de afdeling aan ‘bijzondere zorg voor bijzondere mensen’.  
 

1. Kenmerken afdeling Zorg & Wonen 
Zorg & Wonen beschikt over 30 bedden en een overbedruimte met 4 plaatsen. Voor elke cliënt is er een 
ruime en moderne eigen kamer; douche en toilet worden gedeeld met een buurman of buurvrouw. In de 
gemeenschappelijke woon- en eetkamers wordt gegeten en is er voldoende ruimte voor ontspanning. Het 
gemiddelde bezettingspercentage is 96%. 
  
Cliëntgroepen op basis van financiering (31 december 2017) 
 Financiering Aantal cliënten 
WLZ 25 
Zorginstituut NL 3 
ELV 3 
Vluchteling (COA) 1 
  
Leeftijdsverdeling cliënten (31 december 2017) 
Leeftijd in jaren Aantal cliënten 
< 30 1  
31 - 40 2 
41 - 50 3 
51 - 60 9 
61 - 70 13 
> 70 4 
  
Omzet en ZZP-verdeling (2017) 

ZZP Omzet 2017 Prognose 2018 

4VV € 320.847 € 456.000 
5VV € 87.300 € 167.000 
6VV € 805.070 € 661.000 
7VV € 181.216 € 98.000 
8VV € 67.142 € 0 
9bVV € 159.293 € 20.000 
2LG € 55.075 € 59.068 
4LG € 115.637 € 141.000 
6LG € 90.311 € 263.000 
2VG € 28.736 € 29.188 
3VG € 91.681 € 94.175 
5VG € 73.423 € 80.000 
6VG € 14.456 € 0 
ELV € 164.632 € 375.000 
Totaal VV per ZZP verdeling € 2.254.819 € 2.443.431 
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2. Algemeen beschrijvend overzicht 
Hier onder volgt een algemeen beschrijvend overzicht van de uitkomsten van de plannen en acties zoals 
geformuleerd in het kwaliteitsplan 2017 en de bijbehorende verbeterparagraaf. Hierin wordt per 
hoofdstuk uit het kwaliteitskader aangegeven op welke wijze wordt voldaan aan de aanbevelingen.  
  

2.1 Persoonsgerichte zorg en ondersteuning 
Hoofdverantwoordelijk: team Zorg & Wonen 
  
Wij hebben binnen de afdeling naast de somatische zorg veel aandacht voor maatschappelijke- en 
psychische begeleiding gezien de complexe problematiek van de doelgroep. Dit heeft zijn weerslag in de 
wijze van begeleiden waarin de behoeften, wensen en het unieke levensverhaal van iedere cliënt centraal 
staan. Gepland tijdens het intakegesprek en de begeleidingsgesprekken, èn op ongeplande momenten 
tijdens spontane gesprekken in de eigen kamer van cliënt of huiskamer, cliënten kunnen altijd bij ons 
terecht. 
  
Wij werken vanuit de eigen ontwikkelde methodiek Competentie Gericht Begeleiden (CGB) in de 
maatschappelijke opvang; wij gaan op zoek naar wat voor de cliënt werkt en versterken zijn of haar eigen 
kracht. De basis van CGB is vertaald in vier pijlers: bejegening, proactief werken, perspectief bieden en 
het netwerk betrekken. CGB betekent aandacht hebben voor positief gedrag en de krachten van de cliënt 
en zijn of haar omgeving en mogelijkheden zien om ongewenst gedrag om te buigen. Daarnaast biedt 
CGB bescherming, veiligheid en compensatie voor beperkingen en bedreigingen. De methodiek is door 
Movisie erkend als ‘goed onderbouwd’, het op één na hoogste niveau van erkenning. 
  
Op de dag van opname wordt de cliënt ontvangen, volgt een kennismaking en wordt de cliënt wegwijs 
gemaakt op de afdeling. De cliënt ontvangt een welkomstmap met cliëntinformatie die nader wordt 
toegelicht. Onder andere de huisregels en dagstructuur van de afdeling worden besproken. De cliënt 
wordt geïnformeerd over wie hoofdbehandelaar is en het eerste aanspreekpunt is voor de cliënt binnen de 
afdeling. Dit wordt ook genoteerd in het dossier van de cliënt. Daarnaast wordt het medisch dossier 
ingevuld door de arts en worden het opnametabblad en de verzorgingskaart ingevuld. Ten slotte worden 
de contactpersonen voor de cliënt genoteerd. 
  
Iedere cliënt heeft bij ons een vaste trajectregisseur (rol uitgevoerd door een verpleegkundige niveau 4) 
die een volledig overzicht en inzicht van het zorgtraject heeft. Binnen 24 uur na opname op de afdeling 
beschikt de cliënt over een voorlopig zorgleefplan (ZLP). Hierna wordt door de trajectregisseur samen met 
de cliënt binnen 6 weken het definitieve ZLP opgesteld (indien een cliënt wilsonbekwaam is wordt de 
vertegenwoordiger hierbij betrokken). Waar mogelijk wordt ook het netwerk hierbij betrokken. Tijdens het 
Multi Disciplinair Overleg (MDO) dat minimaal elke 6 maanden plaatsvindt worden de doelen uit het 
zorgleefplan geëvalueerd en bijgesteld waar nodig. De medische zorg valt onder de verantwoordelijkheid 
van de specialist ouderengeneeskunde (SOG, gedetacheerd vanuit WZH). Belangrijk is dat het 
zorgleefplan gezien en ervaren wordt als een plan van de cliënt zelf; dat is het uitgangspunt bij CGB. 
  
De randvoorwaarden om CGB in de praktijk in te kunnen zetten zijn aanwezig. Dit betekent dat er 
scholing CGB ingepland is en kennis van CGB op de afdeling aanwezig is doordat een interne trainer CGB 
als trajectcoördinator op de afdeling werkzaam is. De theorie toepassen in de praktijk is onderwerp in de 
structurele coachingsgesprekken tussen teamleden en de trajectcoördinator omdat de methodiek op deze 
afdeling nog routine moet worden. Dit omdat er veel nieuwe medewerkers op de afdeling zijn. Het volgen 
van de training CGB is onderdeel van het verplichte scholingsprogramma (basistrainingen) en wordt op 
maat per team aangeboden. 
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Thema Persoonsgerichte zorg en ondersteuning 
  

Doel Er is een professionele afweging tussen overnemen, ondersteunen en eigen regie 
van cliënt. 
  

Concreet 
resultaat 

De principes van CGB zijn in de praktijk toegepast 
  
Iedere cliënt heeft een ZLP waarin de individuele wensen, behoeften en 
capaciteiten van de cliënt uitgangspunt zijn. Er zijn duidelijke afspraken gemaakt 
over wie welke verantwoordelijkheid draagt. 
  

Geplande 
activiteiten 

1. Met nieuwe cliënten wordt gezamenlijk een ZLP opgesteld of voor bestaande 
cliënten bijgesteld (minimaal ieder half jaar) 
- Acties uit te voeren door de cliënt structureel opnemen. De begeleiding vindt 
hierop plaats 
- In ZLP gemaakte afspraken kunnen en worden nagekomen (SMART 
geformuleerd, haalbare doelen) 
- 1x per week begeleidingsgesprek met iedere cliënt voeren 
  
2. Bewaking kwaliteit van ZLP 
- Afspraken met team m.b.t. op te nemen onderdelen/beheer ZLP 
- Begeleidingsgesprekken en de daaruit voortvloeiende conclusies zijn in het ZLP 
vastgelegd 
- Er is periodieke controle op de kwaliteit van het ZLP door de trajectcoördinator 
  
3. Aanvullende scholing op CGB (zie personeelssamenstelling) 
  

Uitgevoerde 
activiteiten 2017 

- Alle cliënten hebben een ZLP dat samen met de cliënt/cliëntvertegenwoordiger 
is opgesteld. De trajectcoördinator heeft periodieke controles uitgevoerd op de 
kwaliteit van het ZLP. Hieruit is gebleken dat CGB meer zichtbaar is in de plannen 
en rapportages. Zoveel mogelijk zijn de plannen in de ik-vorm geschreven. De 
wens van de cliënt staat centraal in het opstellen van het ZLP.  
- Doelen in het ZLP zijn reëel en worden geformuleerd op basis van de analyse 
(onder andere o.b.v. de checklist ‘Veilige zorg’ en de Zelfredzaamheidsmatrix 
(ZRM)) en beschikbare achtergrondinformatie van de cliënt. Mogelijke 
beperkingen van de cliënt worden in samenwerking met andere disciplines in 
kaart gebracht. Er zijn gerichte maatregelen genomen, zoals opgestelde 
signaleringsplannen, om de cliënt optimaal te kunnen ondersteunen.  
- Het plan om wekelijks met elke cliënt een begeleidingsgesprek te voeren, in de 
zin van samen gaan zitten en een gesprek voeren, blijkt in praktijk lastig te 
realiseren wegens werkdruk.  
  
De bespreking en bijstelling van het ZLP wordt minimaal elk half jaar voorbereid 
samen met de cliënt of cliëntvertegenwoordiger. Ondersteunende disciplines van 
WZH (o.a. logopedie, fysiotherapie en diëtist) bieden ondersteuning in de 
trajecten. Zij signaleren hiaten in de begeleiding en bieden daarop passende 
ondersteuning naar medewerkers, gevraagd en ongevraagd. Individuele 
afspraken op cliëntniveau worden vastgelegd en geëvalueerd in het structureel 
MDO. Tijdens het MDO zijn de arts en psycholoog altijd aanwezig en stellen 
samen met cliënt de doelen voor het ZLP op. 
 
Begin 2017 bleek dat de analyse nog niet altijd de basis vormt voor de doelen 
van het ZLP. Naast de arts en de psycholoog geven de overige disciplines nog 
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beperkt input voor het ZLP en MDO. Dit is onderwerp van gesprek tijdens de 
kwartaal overleggen tussen het team Zorg & Wonen en betrokken disciplines 
vanuit WZH. 
  
Evaluatie met ketenpartners op cliëntniveau wordt steeds vaker gedaan. 
Agogische begeleiding vanuit een competentiegerichte benadering maakt 
onderdeel uit van het ZLP. 
 

Geplande 
activiteiten 2018 

1. Begeleidingsgesprekken: het uitgangspunt blijft om  1x per week een 
begeleidingsgesprek tussen cliënt en begeleider te voeren. Hiervoor is nodig dat 
het team nader onderzoekt wat onder begeleidingsgesprekken valt, welke 
vormen dit kan hebben en hoe dit per cliënt in te vullen. Individuele afspraken 
over het begeleidingsgesprek worden opgenomen in het ZLP van de cliënt. De 
werkwijze rondom begeleidingsgesprekken wordt opgenomen in het proces Zorg 
& Wonen. 
  
2. Onderzoeken of opzet van het cliëntdossier in het digitale Cliëntvolgsysteem 
(CVS) passend en doeltreffend is. Uitgangspunt: registreren wat nodig is om 
goede zorg te kunnen verlenen. Indien wenselijk CVS aanpassen. 
  
3. Bijscholen team in Competentie Gericht Begeleiden 
Scholing CGB staat gepland voor mei en oktober (zie paragraaf 2.6 voor een 
overzicht van scholingskosten) 
Daarnaast zijn Kessler breed drie themabijeenkomsten CGB ingepland die op 
afdelingsniveau worden ingevuld. 
 
Kosten scholing CGB: zie paragraaf 2.6 voor opleidingsplan en bijbehorende 
kosten 
  

  
Thema Persoonsgerichte zorg en ondersteuning 
Doel Cliënten hebben een goed verzorgd gebit en gebitsproblemen worden verholpen 

  
Concreet 
resultaat 

Cliënten ontvangen passende gebitsverzorgingsproducten, reguliere mondzorg en 
indien nodig behandeling 
  

Geplande 
activiteiten 

1. Klinische lessen aan medewerkers door mondzorgspecialist. 
  
2. Alle cliënten ontvangen passende mondverzorgingsproducten 
Uitbreiden van het huidige assortiment producten voor kunstgebitten 
  
3. Mondverzorging is vast onderdeel van het ZLP en is opgenomen in de 
verzorgingskaart van de cliënt 
  

Uitgevoerde 
activiteiten 2017 

Er zijn samenwerkingsafspraken gemaakt met een tandarts (Fresh Unieke 
Mondzorg) t.a.v. de inzet van reguliere mondzorg en -behandeling voor alle 
cliënten. Deze tandarts heeft kennis van psychiatrie en werkt aan de hand van 
een individueel behandelplan. De standaardafspraak is dat de tandarts 2 keer per 
jaar op de afdeling komt voor controle bij alle cliënten. De uitgevoerde mondzorg 
wordt door de tandarts vastgelegd in het CVS. Hiervoor zijn aparte formulieren 
opgenomen in het CVS. 
De uitgangspunten m.b.t. goede mondzorg zijn geformuleerd en de mondzorg 
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wordt geleverd volgens relevante richtlijn(en). Vanaf maart is er een 
aanspreekpunt mondzorg in het team benoemd.  
 
1. In juni 2017 is er een deskundigheid les door het aanspreekpunt mondzorg 
gegeven aan de teamleden. Naast directe cliëntzorg verzorgt de tandarts ook 
klinische lessen.  
 
2. Alle cliënten ontvangen elke 3 maanden passende mondverzorgingsproducten 
(afgestemd op wensen en behoefte van de cliënt, denk aan elektrische 
tandenborstel, normale tandenborstel, verzorgingsproducten voor een gebit etc.) 
 
3. Mondzorg maakt nu vast onderdeel uit van het ZLP. De dagelijkse mondzorg is 
opgenomen in de persoonlijke verzorgingskaart van de cliënt (hierin is 
opgenomen of mondzorg zelfstandig wordt uitgevoerd, onder begeleiding of 
overgenomen wordt). Om dit vast te leggen is in de verzorgingskaart het kopje 
mondzorg uitgebreid en aangepast. Cliënten worden met behulp van CGB 
gemotiveerd om mondzorg te vergroten. 
 
Kosten aanpassing CVS: €450,- personeelskosten 
 

Geplande 
activiteiten 2018 

Cliënten krijgen nog niet altijd passende mondverzorgingsproducten 
aangereikt. Per 2018 zal een mondzorgkalender gemaakt worden i.v.m. 
verstrekking producten. Aanspreekpunt  mondzorg zal dit uitwerken en 
zorgdragen voor voldoende en passende mondzorgproducten. 
  
Klinische les rondom mondzorg wordt in 2018 gegeven door Fresh Unieke 
Mondzorg. 
  
Bij de start van de samenwerking (eerste kwartaal 2018) worden alle cliënten 
gezien en de mondproblemen geïnventariseerd en indien nodig worden direct 
ingrepen uitgevoerd. De controle en kleine behandelingen worden uitgevoerd op 
de kamer van de cliënt. Hierdoor is de angst van cliënten minder. Hierbij wordt 
rekening gehouden met wenselijkheid van ingrepen. 
  
Medewerkers van  Fresh Unieke Mondzorg krijgen een introductietraining CGB en 
interne trainers CGB gaan spreken op een congres dat Fresh Unieke mondzorg 
verzorgt. Hieraan zijn geen kosten verbonden. 
 
Kosten mondzorgproducten: €2000,-  
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2.2 Wonen en welzijn 
Hoofdverantwoordelijk: team Zorg & Wonen 
  
We bieden een actief dagbestedingsaanbod aan cliënten. We stellen samen met iedere cliënt een eigen 
activiteitenplan op wat aansluit bij diens wensen en behoeften. Dit kan gaan om zowel individuele als 
groepsactiviteiten. Wij hebben een geschikte groep van vrijwilligers op de afdeling die ons bij deze 
activiteiten ondersteunen. 
  
Dagelijkse persoonlijke zorg is voor ons een vanzelfsprekendheid. Hierbij hoort ook de kapper en 
pedicure. De ondersteuning is passend bij de vaardigheden en wensen van onze cliënten. Zo kunnen 
cliënten zelf hun kleding wassen of dit door de linnenkamer van de Kessler Stichting laten verzorgen. 
  
Voor elke cliënt is er een ruime en moderne eigen kamer; douche en toilet worden gedeeld met een 
buurman of buurvrouw. Elke kamer is ingericht met een vaste inventaris. Omdat het een thuis is voor 
onze cliënten, kleden zij hun kamer verder aan met persoonlijke spullen. Begin 2018 zijn de huisregels 
aangepast waarin vanuit het oogpunt op brandveiligheid voorwaarden gesteld worden aan welke 
persoonlijke spullen wel/niet toegestaan zijn. Op de afdeling zijn gemeenschappelijke woon- en 
eetkamers. Hier eten cliënten gezamenlijk en is ruimte voor ontspanning. Verder beschikt de afdeling over 
een moderne fysiofitnessruimte en een kooklokaal. 
  
De cliënten hebben de mogelijkheid om de geestelijke ondersteuning te krijgen die zij wensen. 
  
Thema Wonen en welzijn 

  
Doel Cliënten ontvangen de nodigde aandacht, nabijheid en toezicht. 

  
Concreet 
resultaat 

Voldoende vrijwilligers zodat er overdag en in de avond vrijwilligers  aanwezig 
zijn in de huiskamers (in aanvulling op de vaste medewerkers van het team). 
  

Geplande 
activiteiten 

1. Betrokkenheid van team bij werving en selectie vrijwilligers. 
-   inventarisatie taken en benodigde eigenschappen van vrijwilligers                   
  
2. Aandacht en ondersteuning aan vrijwilligers            
- Vrijwilligers worden  bij cliënten geïntroduceerd op de afdeling 
- Team weet welke vrijwilligers op enig moment de afdeling actief zijn 
- Regelmatig contact tussen team en vrijwilligers op de afdeling. 
  

Uitgevoerde 
activiteiten 2017 

Hoewel er altijd al vrijwilligers op de afdeling actief waren is de rol van 
vrijwilligers op de afdeling sterk veranderd in 2017. Het begeleiden en aansturen 
van vrijwilligers door medewerkers van de afdeling is sterk geprofessionaliseerd. 
Er is meer contact en afstemming met de vrijwilligers op de afdeling. Samen 
krijgen de activiteiten en individuele contacten tussen vrijwilligers en cliënten 
beter vorm: vrijwilligers sluiten beter aan bij de cliënten, mede door grotere 
aandacht van de medewerkers.  
Vrijwilligers worden ook ingezet om verbeterpunten op afdelingsniveau op te 
sporen.  
 
Er zijn zeven vrijwilligers actief op de afdeling. Er is meer persoonlijke aandacht 
voor de cliënten, tijd voor een praatje, kopje koffie drinken, samen naar het park 
of samen een boodschap doen. Dit gebeurt een-op-een met maatjes, maar ook in 
groepsactiviteiten.  
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Voor het werven van geschikte vrijwilligers wordt de vrijwilligerscoördinator 
ingeschakeld. Onze bijzondere verpleeghuisafdeling vraagt om vrijwilligers met 
een gezonde dosis humor, relativerings- en inlevingsvermogen die zich niet snel 
uit het veld laten slaan. Het werven van deze vrijwilligers lukt steeds beter, maar 
blijft een aandachtspunt.  
  
Twee leden van team Z&W hebben afstemming met de coördinator vrijwilligers 
rondom het werven van vrijwilligers. Een medewerker uit het team is eerste 
contactpersoon voor de vrijwilligers en legt werkwijze van afdeling, toelichting 
omgang met cliënten en gedragsregels uit. 
  

Geplande 
activiteiten 2018 

Voor het voortzetten van de professionalisering van de vrijwilligersinzet op 
afdeling Zorg & Wonen wordt de contactpersoon vrijwilligers en een vrijwilliger 
van de afdeling ingezet voor de evaluatie van het vrijwilligersbeleid van de 
Kessler Stichting voor het verlengen van het NOV keurmerk Goed Geregeld voor 
vrijwilligerswerk.  
 
Daarnaast worden door het team vaste contactmomenten gepland met de 
vrijwilligers om lopende zaken te bespreken en hen te betrekken bij de afdeling. 
  
Vrijwilligers worden gevraagd te ondersteunen bij uitjes, klein en groot.  
  
Tenslotte worden er actief nieuwe vrijwilligers geworven voor afdelingsactiviteiten 
en aanwezigheid in de huiskamers. Dit om de cliënten nog meer persoonlijke 
aandacht te kunnen bieden en zo de kwaliteit van leven te verhogen. 

  
 
Thema Wonen en welzijn 

  
Doel Cliënten ervaren de gemeenschappelijke afdeling zorg en wonen als een thuis. 

  
Concreet 
resultaat 

1. De gemeenschappelijke ruimten zijn comfortabel en prettig om in te verblijven. 
  
2. Cliënten verblijven vaker en langer in de gezamenlijke ruimten 
  

Geplande 
activiteiten 

1. Inrichting van eetkamer en keuken met beschikbare middelen optimaliseren. 
- Formuleren wensen cliënten 
  
2. Maaltijden gezamenlijk nuttigen (wens door cliënten geformuleerd) 
- vaste periode uitservering 
- begeleiding door vrijwilligers tijdens de lunch 
  

Uitgevoerde 
activiteiten 2017 

In de cliëntvergadering is het thema schoonmaak en de rol van cliënten daarin 
besproken waarbij het uitgangspunt is dat elke cliënt zijn of haar 
verantwoordelijkheid neemt ten aanzien van een schone woonomgeving, binnen 
zijn of haar mogelijkheden. Tijdelijk (tot eind november) zijn er extra 
schoonmaakuren ingekocht. Afdeling ziet er veel schoner uit, met name de 
huiskamers. 
  
De waardering over de warme maaltijden is laag (rapportcijfer cliënt-
tevredenheidsonderzoek 2017 was 4,2). De reden voor dit lage cijfer was met 
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name dat de sfeer bij de avondmaaltijd en aandacht voor de bereiding beter kon.   
Daarnaast werden cliënten niet voldoende betrokken bij maaltijdkeuze.  
Er wordt meer aandacht geschonken aan de avondmaaltijd en het gezamenlijk 
eten in een goede sfeer (zie ook vorige tabel). Er is nieuwe voorlichting geweest 
vanuit facilitair voor de juiste bereidingswijze van maaltijden.  
Naast deze verbetermaatregelen zijn de mogelijkheden voor zelf koken op de 
afdeling onderzocht en er is in kaart gebracht op welke momenten en op welke 
wijze cliënten kunnen helpen bij het bereiden van de maaltijden. Cliënten kunnen 
afspraken maken met begeleiding om zelf maaltijden te bereiden.  
 
Kosten tijdelijke extra inzet schoonmaak: €2.700,- Per 2018 worden deze kosten 
opgenomen in de reguliere schoonmaakkosten van de organisatie. 
  

Geplande 
activiteiten 2018 

Uitbreiding tv-aanbod met abonnement op Eredivisie live om meer cliënten naar 
de huiskamer te trekken en gezamenlijk naar de wedstrijden te kijken.  
  
Er wordt een Project voeding gestart onder leiding van de facilitaire dienst om de 
voedingsbeleving te verbeteren. Cliënten worden betrokken bij de keuze van de 
maaltijden.  
  
Meer structuur in vaste eetmomenten door vaste tijden ontbijt, lunch en 
avondmaaltijd aan te bieden. Hierdoor eten cliënten meer gezamenlijk. 
  
Met de activiteitenbegeleiding wordt meer aandacht besteed aan de inrichting 
van de gemeenschappelijke ruimtes, zoals schilderijen en bloemen op tafel 
(afhankelijk van moment in jaar / feesten etc.). 
  
Er zijn 3 inloopochtenden waar cliënten aan kunnen schuiven voor gezelligheid en 
activiteiten. Vanaf het 3e kwartaal wordt dit aangevuld met  2 middagen in de 
week voor individuele activiteiten. Er worden 3 vrijwilligers geworven voor de 
inloopochtenden. 
 
Daarnaast wordt jaarlijks een groot uitje organiseren voor alle cliënten van de 
afdeling. Het eerste grote uitje staat gepland in juni. 
 
Kosten: 
Budget Waardigheid & Trots: €3750,- per jaar voor activiteiten en extra potje van 
€1000,- voor grote activiteit.   
  

  
 

2.3 Veiligheid 
Hoofdverantwoordelijk: team Zorg & Wonen 
 
De vier thema's van basisveiligheid: medicatieveiligheid, decubituspreventie, gemotiveerd gebruik van 
vrijheidsbeperkende maatregelen en preventie van acute ziekenhuisopnamen zijn een belangrijk 
onderdeel van ons werk. Wij gaan hier op hoofdlijnen als volgt mee om. Er is aandacht voor 
risicosignalering door bij opname van cliënten drie meetinstrumenten in te vullen: de 
zelfredzaamheidmatrix, de checklist veilige zorg en checklist beheer eigen medicatie. De uitkomsten 
worden vertaald naar doelen en maatregelen in het ZLP dat tijdens het MDO vastgesteld en geëvalueerd 
wordt. Indien tussentijds aanpassingen nodig zijn om risico's te beheersen zal dit tijdens het MDO 
besproken worden en, indien nodig, in het ZLP worden aangepast. Als vanzelfsprekend wordt tijdens de 
dagelijkse zorg van cliënten gelet op risico's en hiernaar gehandeld. Als een incident zich voordoet wordt 
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deze gemeld via de werkwijze veilig incident melden (VIM). Meldingen worden door de 
aandachtsfunctionarissen VIM besproken in de VIM-commissie en, indien daar aanleiding voor is, met 
aandachtsfunctionarissen medicatie. Waar mogelijk worden verbetermaatregelen doorgevoerd om de 
veiligheid van cliënten en medewerkers te verbeteren.  
 
Thema Veiligheid 

  
Doel Medicatieveiligheid 

  
Concreet 
resultaat 

Veilige medicatiezorg 
  

Geplande 
activiteiten 

1. Medicatiecontrole (incl. tweede controle) wordt uitgevoerd conform werkwijze 
- Uitwerken praktische werkwijze van uitvoeren 1e en 2de controle in de praktijk 
vooraf / tijdens medicatie delen. 
- Afstemming over werkwijze binnen het team 
- Werkwijze aanpassen m.bt. 2de controle tijdens de nachtdienst met afdeling 
Viljoen 
- Elkaar feedback geven op werken volgens afspraak 
- Periodieke controle van uitvoering werkwijze in de praktijk en door medicatie-
audit 
- Interne audits medicatie door zowel Kessler Stichting als door WZH 
  
2. Werkwijze werkvoorraad volgen  
3. Medicatie is altijd goed gemerkt (o.a. Naam, datum van opening) 
  

Uitgevoerde 
activiteiten 2017 

1. Het uitvoeren van 1e en 2de controle is verbeterd. De 2e controle wordt vaker 
dan voorheen uitgevoerd, al blijft dit ook voor 2018 nog een aandachtspunt, met 
name bij het delen van niet-planbare risicovolle medicatie in de nacht. 
Risicovolle medicatie die gedeeld wordt en die planbaar is wordt uitgezet en 
gecontroleerd door een medewerker, toegediend door een ander (2e controle). 
Bij het toedienen van niet-planbare risicovolle medicatie wordt de nachtdienst van 
afdeling Viljoen gebeld voor de uitvoering van de 2e controle. 
  
Periodieke controle van de werkwijze in de praktijk heeft plaatsgevonden in 
februari en juli. Hieruit blijkt dat er zeker vorderingen zijn geboekt in het 
aftekenen, maar dat dit voor 2018 een aandachtspunt blijft. 
  
2. De standaard werkvoorraad is in overleg met de arts en apotheek aangepast 
naar een hoeveelheid die passend is bij de afdeling Z&W. Er was veel sprake van 
verspilling van medicatie door overschrijding van de houdbaarheidsdata. 
Medewerkers hebben een klinische les gevolgd over het werken met de 
werkvoorraad. 
  
3. Er zijn twee interne audits op medicatie uitgevoerd op Z&W door de Kessler 
Stichting en een door WZH. Uit interne audits blijkt dat het merken van medicatie 
een aandachtspunt blijft. 
  
Aanvullend op de geplande activiteiten 
Er is een nieuwe medicatieruimte ingericht.  
 
Alle medewerkers van Z&W, uitgezonderd medewerkers sfeer & beheer en de 
trajectcoördinator, hebben in 2017 een scholing medicatie gevolgd (zie 
scholingskosten onder punt 2.6). Daarnaast hebben de aandachtsfunctionarissen 
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medicatie (AF medicatie) een training voor het geven van een klinische les 
gevolgd en hebben de AF medicatie en drie verpleegkundigen een opleiding tot 
medicatie assessor gevolgd. De medicatie assessor gaat vanaf 2018 bij collega’s 
praktijktoetsen afnemen voor het delen van medicatie op de afdeling Zorg & 
Wonen en waar nodig ook op andere afdelingen van de Kessler Stichting. 
 
Kosten nieuwe medicatieruimte: €25.000 
Kosten scholing medicatie: zie paragraaf 2.6 voor overzicht scholingskosten 
 

Geplande 
activiteiten 2018 

WZH heeft via offerterondes gekozen om voor de levering van medicatie over te 
stappen van Brocacef naar de Zorgapotheek. De overgang vindt plaats op 1 
maart 2018. 
  
Digitaal aftekenen 
Met de overstap naar de Zorgapotheek wordt in het 2e of 3e kwartaal ook een 
overstap gemaakt naar digitaal aftekenen in Medimo. De verwachting is dat met 
deze nieuwe werkwijze de medicatieveiligheid toeneemt. 
 
Medicatiekarren 
De eis voor medicatieopslag is: Alle medicatie dient opgeslagen te worden op 1 
locatie (kast of kar). De huidige medicatiekarren voldoen niet aan deze eis, 
omdat de huidige karren niet genoeg ruimte hebben om alle op naam gestelde 
medicatie op te bergen. 
In totaal zijn er drie medicatiekarren in gebruik op de afdeling zorg & Wonen. Er 
worden nieuwe medicatiekarren besteld die wel aan de eisen voldoen. 
  
In maart wordt  een klinische les gegeven over de nieuwe werkwijze rondom 
medicatie vanuit Zorgapotheek. 
Na levering van de nieuwe medicatiekarren wordt het digitaal aftekenen 
geïmplementeerd. 
  
Toetsing medicatiezorg 
Er worden interne audits medicatie uitgevoerd in april en augustus door de 
Kessler Stichting. Daarnaast worden er door WZH audits uitgevoerd. 
Daarnaast worden praktijktoetsen voor het delen van medicatie uitgevoerd door 
de assessoren bij alle teamleden (implementatie 3e kwartaal).  
  
Blijvende aandacht voor veilige medicatiezorg, het correct uitvoeren van de 2e 
controle bij risicovolle medicatie, aftekenen en het volgen van de juiste 
werkwijzen. De voortgang wordt getoetst met behulp van audits en 
incidentmeldingen. 
  
Er zijn stickers beschikbaar voor het noteren van de openingsdatum voor losse 
medicatie en deze worden gebruikt. 
  
Kosten nieuwe medicatiekarren: Nog niet bekend 
Kosten digitaal aftekenen: nog niet bekend  
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2.4 Leren en verbeteren van kwaliteit 
Hoofdverantwoordelijk: team Zorg & Wonen 
  
De Kessler Stichting heeft vanaf 2009 een gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem. De afdeling Zorg 
& Wonen is gecertificeerd volgens het schema HKZ VV&T. We werken continu aan het verbeteren van de 
kwaliteit van zorg. Vanuit onze missie en visie heeft de Kessler Stichting het doel om zichzelf steeds te 
verbeteren. Dit doen we aan de hand van metingen, evaluaties en het uitvoeren van 
verbetermaatregelen. 
 
De Kessler Stichting is een lerende organisatie: centraal hierbij staat het leren van 'fouten' en van elkaar. 
Dit gebeurt zowel in het team (werkoverleg, intervisie en coaching), in de organisatie (stages bij andere 
afdelingen) als binnen ons bestaande netwerk (kennisuitwisseling WZH). Daarnaast is de Kessler Stichting 
bezig met het vormen van een lerend netwerk met Woonzorgcentra Haaglanden (WZH) psychiatrisch 
verpleeghuis Dorestad van Parnassia en mogelijk Centrum voor Dienstverlening (CVD). De focus van dit 
op te starten lerende netwerk is het vraagstuk ‘hoe verbeteren we de zorg voor cliënten die moeite 
hebben met het laten zien van passend gedrag’.  
 
Ieder team bij Kessler heeft een aandachtsfunctionaris op de volgende terreinen: 

• Competentiegericht begeleiden   
• Medicatie  
• Voeding en hygiëne  
• Lichtverstandelijke Beperking  
• Cliëntvolgsysteem  
• Rooster 
• Forensische zorg  
• VIM  
• Kwaliteit 

  
De aandachtsfunctionaris speelt een belangrijke rol in het overdragen van kennis en vaardigheden aan 
teamleden over zijn aandachtsgebied op de afdeling. Hij/zij is voor het team aanspreekpunt, ondersteuner 
en coach op dit gebied. Zelf wordt de aandachtsfunctionaris ondersteund en gecoacht door de organisatie 
brede coördinator van het aandachtsgebied. 
  
De bovenstaande terreinen zijn van toepassing op in principe alle afdelingen uit het primair proces. Naast 
deze Kessler brede aandachtsgebieden kent afdeling Zorg & Wonen aanvullende aandachtsvelden, 
namelijk mondzorg, tillen en palliatieve zorg. Voor het verbeteren van de mondzorg voor onze cliënten 
zijn boven onder paragraaf 2.1 verschillende acties beschreven. Inmiddels is een belangrijk deel hiervan 
inmiddels gerealiseerd. Ook voor tillen is speciale aandacht, met name voor de risico’s hiervan. Zo is er in 
2018 ergocoaching geweest voor het op een correcte wijze uitvoeren van transfers (zie ook de actie onder 
paragraaf 3.1). Daarnaast is in 2017 een aangepaste tillift aangeschaft die meer gewicht kan dragen.  
Tenslotte is er op Zorg & Wonen aandacht voor palliatieve zorg. De doelgroep wordt steeds zwaarder en 
de vraag om palliatieve zorg  stijgt. Om cliënten in de laatste fase van hun leven goed te kunnen 
ondersteunen zijn in 2017 twee medewerkers opgeleid als palliatief medewerker. Zij delen hun kennis 
tijdens deskundigheids-bijeenkomsten of indien er een situatie is die hiervoor aandacht vraagt. In 2018 
zal de kennis en kunde van palliatieve zorg verder worden uitgebreid.  
 
Wij beschikken over een uitgebreid opleidingsplan met verplichte, periodiek herhalende onderdelen, zoals 
medicatie, competentie gericht begeleiden, bedrijfshulpverlening, signaleren - begrenzen - veiligheid, 
psychopathologie en herhalen voorbehouden risicovolle handelingen etc. Daarnaast is er vrije ruimte om 
jaarlijks te kunnen trainen op basis van de behoefte van het team en individuele teamleden. 
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Reflectie, leren en ontwikkelen 
Iedere dinsdagmorgen is er een multidisciplinair overleg waarbij eveneens de paramedici vanuit WZH 
aanwezig zijn. 
  
Iedere donderdag is er voor de dan ingeroosterde medewerkers een bijeenkomst gericht op 
deskundigheidsbevordering. Tijdens deze bijeenkomsten is er tijd en ruimte om te leren en te ontwikkelen 
via feedback, intervisie, reflectie en/of scholing. 
  
Van alle medewerkers wordt verwacht dat zij werkzaam zijn conform het beleid professioneel handelen en 
daar waar er voor beroepsgroepen beroepscodes zijn worden deze nageleefd. Binnen de organisatie zijn 
de cao afspraken vertaald in praktische richtlijnen en deze zijn voor medewerkers te vinden in het 
kwaliteitshandboek. Een belangrijk doel van de cao is dat medewerkers hun eigen verantwoordelijkheid 
nemen ten aanzien van duurzame inzetbaarheid en loopbaanontwikkeling. Hiervoor krijgen medewerkers 
een eigen loopbaanbudget. Het team P&O faciliteert medewerkers bij dit soort vragen. Jaarlijks vindt er 
tussen de medewerker, trajectcoördinator en P&O een gesprek plaats waarin competentie- en 
loopbaanontwikkelingsvragen aan de orde komen. 
  
Door de bijzondere cliënten van afdeling Zorg & Wonen is kennis van zorg alleen onvoldoende voor het 
leveren van kwalitatief goede zorg. Kennis van sociaal maatschappelijk werk is nodig om de cliënten goed 
te ondersteunen. Deze kennis hebben nieuwe medewerkers vaak niet wanneer zij bij ons komen werken. 
Deze kennis is op de andere afdelingen van de organisatie wel volop aanwezig. Daarom lopen relatief veel 
medewerkers mee op andere afdelingen binnen de organisatie om hun kennis en ervaring te verbreden 
en/of te verdiepen. In 2017 hebben drie medewerkers meegelopen op een andere afdeling of bij een 
andere organisatie (zie onder).  
 
  
Overzicht meeloopdagen 2017 
  
Naam Naam 

organisatie 
Soort organisatie Korte beschrijving 

opgedane ervaring en 
inzichten 

Datum 
meeloopdag 

Verpleegkundige Kessler Maatschappelijke opvang 
- Bereik in de Wijk 

Meer inzicht in 
trajectbegeleiding en 
cliëntgesprekken 

9-2-2017 

Ziekenverzorgende 
 

Kessler Maatschappelijke opvang 
- Kortdurende opvang 

Meer inzicht in 
trajectbegeleiding 

 13-9-2017 

Trajectcoördinator 
 

Binnenvest Maatschappelijke opvang 
/sociaal pension 

Dilemma van drugsgebruik 
in de MO, de bejegening 
van cliënten 

September 
2017 

  
Vanaf 2018 is er voor iedere medewerker de mogelijkheid om mee te lopen met een andere afdeling 
binnen de Kessler Stichting en een andere organisatie. Het doel is dat het aantal medewerkers dat 
meeloopt op een andere afdeling of bij een andere organisatie stijgt. Voor 2018 is er een planning waarin 
zichtbaar wordt dat een medewerker van Z&W meeloopt en -kijkt op een andere afdeling (zie tabel op de 
volgende pagina). Nagedacht wordt hoe in 2019 de ketenpartners en het lerend netwerk eveneens 
hiervoor kunnen worden ingezet. 
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Overzicht geplande meeloopdagen 2018 
  

Naam Soort organisatie Reden / toelichting keuze Naam 
organisatie 

Geplande 
datum/periode 

Verpleegkundige 
 

Hospice Meer kennis over palliatieve 
zorg 

Jacobs 
hospice 

mei 

Ziekenverzorgende 
 

Maatschappelijke 
opvang 

Nieuwe taak binnen team - 
inspiratie op doen m.b.t. 
activiteiten 

Kessler  3 mei 

Ziekenverzorgende 
 

Hospice Interesse in palliatieve zorg Jacobs 
hospice 

Mei 

Ziekenverzorgende 
  

Maatschappelijke 
opvang 

Meer kennis opdoen over 
maatschappelijke 
begeleiding 

CVD Datum volgt 

Ziekenverzorgende 
  

Maatschappelijke 
opvang (CVD) 

Meer kennis opdoen over 
maatschappelijke 
begeleiding 

CVD Datum volgt 

Verpleegkundige 
 

Maatschappelijke 
opvang (CVD) 

Meer kennis opdoen over 
maatschappelijke 
begeleiding 

CVD/Leger 
des Heils 

Vanaf oktober 

Trajectcoördinator 
 

Maatschappelijke 
opvang (Binnenvest) 

Adviesvraag vanuit de 
Binnenvest 

Binnenvest februari 

Ziekenverzorgende 
 

Maatschappelijke 
opvang 

Maatschappelijke opvang - 
Bereik in de Wijk 

Kessler 23 mei 

Ziekenverzorgende 
 

Maatschappelijke 
opvang 

Maatschappelijke opvang - 
Bereik in de Wijk 

Kessler  30 mei 

Verpleegkundige 
 

Maatschappelijke 
opvang 

Maatschappelijke opvang - 
Bereik in de Wijk 

Kessler  17 mei 

Verpleegkundige 
 

Maatschappelijke 
opvang 

Maatschappelijke opvang - 
Bereik in de Wijk 

Kessler S 17 mei 

Ziekenverzorgende 
 

Nieuw op afdeling, nog 
in te plannen 

      

Medewerker S&B 
 

Nieuw op afdeling, nog 
in te plannen 

      

Medewerker S&B 
 

Nieuw op afdeling, nog 
in te plannen 

      

Medewerker S&B 
 

Nieuw op afdeling, nog 
in te plannen 

      

Medewerker S&B 
 

Nieuw op afdeling, nog 
in te plannen 

      

  
  

2.5 Leiderschap, governance en management 
Hoofdverantwoordelijk: bestuurder 
  
De Kessler Stichting kent een eenhoofdige Raad van Bestuur, de heer A. Schinkelshoek. Hij oefent zijn 
taken uit als voorzitter van het managementteam en heeft een achtergrond als verpleegkundige. De 
bestuurder ‘loopt’ twee keer per jaar mee op de afdeling Zorg & Wonen om zodoende voeling te houden 
met de werkvloer. Daarnaast is de bestuurder met het team in gesprek gegaan om te horen wat er op de 
afdeling speelt en waar verbetering mogelijk is.  
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Een Raad van Toezicht houdt toezicht op het bestuur van de organisatie en daarbij op het toepassen van 
het kwaliteitskader verpleeghuiszorg. Bestuur en Raad van Toezicht conformeren zich aan de Zorgbrede 
Governance Code. 
  
Wij hebben een duidelijke visie op de zorg en hanteren daarbij drie kernwaarden: professionaliteit, 
integriteit, menselijkheid. In 2015 is de organisatie aangepast met het uitgangspunt dat we ‘de juiste 
mensen, de juiste dingen laten doen’ en hen daarbij passende verantwoordelijkheid en zelfstandigheid 
geven. Door het primair proces anders in te richten, maken we optimaal gebruik van de kennis en kunde 
van de medewerkers. Medewerkers hebben een grotere zelfstandigheid en meer eigen 
verantwoordelijkheden gekregen, waarbij de Manager Primair Proces de afdeling indirect aanstuurt en 
ondersteunt. De organisatie van de afdeling Zorg en Wonen is daarmee een zelfsturend team. Wij zitten 
nog volop in deze transitie. 
 
Binnen de Kessler Stichting is een ondernemingsraad (OR) actief. In de OR zitten zeven medewerkers van 
de Kessler Stichting waarvan minimaal 1 medewerker van de afdeling Zorg & Wonen. De OR heeft op 
structurele basis overleg met de voorzitter Raad van Bestuur. 
  
Thema Leiderschap, governance en management 

  
Doel De verantwoordelijkheid voor het bieden van de gevraagde zorg en begeleiding 

van cliënten ligt bij medewerkers zorg en wonen 
  

Concreet 
resultaat 

Het team werkt volgens de kaders die zijn vastgelegd door de organisatie en is 
een zelfstandig team 
  

Geplande 
activiteiten 

1. Taken van de aandachtsgebieden worden verder uitgewerkt; 
- taken en rollen aandachtsgebieden en teamtaken definiëren/omschrijven en 
vastleggen in teamtakenoverzicht (Idocs) 
- (her)verdelen van aandachtsgebieden. 
- uitdragen van de rol als AF in het team en overkoepelend overleg; initiatief 
nemen. 
  
2. Teamkompas o.a. onderwerp verantwoordelijkheid nemen 
- individueel afnemen 
- inventariseren uitslagen 
- Met het team vervolgstappen bepalen en uitzetten 
  
3. Dialoog met MT aangaan 
- Verhelderen verwachtingen verantwoordelijkheid 
- Terugkoppeling van teamoverleggen aan manager primair proces. 
  
4. Teambuilding 
- Inzicht verkrijgen in kwaliteiten van het team en individuele leden 
  

Uitgevoerde 
activiteiten 2017 

N.a.v. Geplande activiteiten 
1.  De teamtaken zijn verdeeld op basis van het format teamtaken. Voor alle 
aandachtsgebieden is minimaal één aandachtsfunctionaris. Het overzicht van 
aandachtsgebieden en aandachtsfunctionarissen hangt in het kantoor op de 
afdeling. Eind 2017 is het format teamtaken opnieuw besproken in het team 
i.v.m. formatiewisselingen. Het bespreken van de aandachtsgebieden en de 
ontwikkelingen hierin staat elke 4 weken op de agenda van het teamoverleg. 
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2. Er is een plan van aanpak gemaakt op basis waarvan het team van Zorg en 
Wonen volgens de richtlijnen van een zelfstandig team kan functioneren. Het 
teamkompas is door alle teamleden ingevuld en de resultaten zijn met elkaar 
besproken tijdens de teamdag. Teamondersteuning starten om aan plan te 
werken. 
  
3. Jaarplanning teamoverleggen is gemaakt en wordt nageleefd. Elke vergadering 
wordt een voorzitter en notulist benoemd. De wijze van besluitvorming is in het 
team geëvalueerd. Elke 4 weken sluit de manager primair proces aan bij het 
teamoverleg. Tijdens dit overleg worden de volgende onderwerpen besproken: 
punten uit het MT vanuit manager Primair Proces, MARAP (kwartaal), 
kwaliteitsplan, VIM, CGB, activiteiten, formatie, bijzonderheden teamniveau en -
cliëntniveau (casuïstiek), deskundigheidsbevordering, verdeling 
aandachtsgebieden en -functionarissen. 
  
4. In april 2017 heeft een teamdag plaatsgevonden. Tijden deze dag stond het 
onderwerp bejegening en de wijze waarop dit vormgegeven wordt op de afdeling 
centraal. 
  
Overige gerelateerde activiteiten 

• Bestuurder is in 2017 2x actief aanwezig geweest op de afdeling. Hierbij is 
onder andere gesproken over de werkprocessen en dossiervoering. Dat 
wordt vervolgd in 2018. 

  
Geplande 
activiteiten 2018 

In 2017 is er veel verloop geweest in personeel op de afdeling. Geplande 
activiteiten voor 2017 worden in 2018 met het nieuwe team opnieuw opgepakt. 
  
N.a.v. Geplande activiteiten 
1. Doorlopend aandacht voor invulling van taken als aandachtsfunctionaris. 
  
2. In 2018 opnieuw uitvoeren teamkompas. Twee collega's uit het team bereiden 
dit voor met de teamondersteuner (start maart 2018).  
Voortzetten van het benoemen van vaste rollen tijdens teamoverleggen 
(voorzitter en notulist).  
  
3. Doorlopende activiteit - elke 4 weken overleg met manager. 
  
4. Teamdag 2018 wordt gepland (1e helft 2018) 
  
Overige gerelateerde activiteiten 

• Manager primair proces: 
o Maart: ochtend meegewerkt in de zorg 

• Afvaardiging vanuit team Zorg en Wonen sluit aan bij gesprekken met het 
zorgkantoor (20-3-2018) 

• Bestuurder loopt in 2018 minimaal 2x per jaar mee op de afdeling:    
o April: vanaf 10:00 start met koffiemoment en ochtend meelopen 

met zorg 
o September: vanaf 15:00 aanwezig bij de overdracht en meelopen 

met zorg 
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2.6 Personeelssamenstelling 
Hoofdverantwoordelijk: Team Zorg & Wonen 
  
Door de scheiding in functies heeft iedere medewerker een duidelijke taak en rol gekregen. In 
samenwerking met WZH is er een multidisciplinair team aanwezig of beschikbaar. De trajectcoördinator 
coacht de medewerkers on the job. Een keer per maand vindt een casuïstiek/intervisie bijeenkomst 
plaats, waarbij aan de hand van de incidentmethode casussen worden besproken. Daarnaast wordt veel 
tijd ingezet op scholing. 
 
Verpleegkundigen en VIG 
Verpleegkundigen en VIG’ers volgen iedere drie jaar opnieuw de training Voorbehouden en Risicovolle 
Handelingen. Deze training wordt afgesloten met een examen waarbij de uitvoering van de handelingen 
volgens protocol worden getoetst en beoordeeld. De interne training medicatiebeleid is één van de 
verplichte trainingen ter bevordering van de deskundigheid. Om de deskundigheid binnen het team en de 
gehele organisatie te vergroten worden de verpleegkundigen en VIG’ers in de medicatie-plustraining 
geleerd klinische lessen te geven. In de scholing voor medicatie assessor leren Verpleegkundigen en AF 
medicatie om praktijktoetsen af te nemen voor het delen van medicatie. De klinische lessen geven zij op 
de afdeling Z&W en aan medewerkers van andere locaties. De praktijktoetsen zullen de assessoren met 
name afnemen op hun eigen afdeling, al zullen zij ook ter ondersteuning bij praktijktoetsing worden 
geroepen op andere (niet-verpleegkundige) afdelingen van de Kessler Stichting.  
Om hun deskundigheid op het gebied van begeleiding te vergroten volgen verpleegkundigen en VIG’ ers 
een training over de methodiek CGB. 
 
In 2018 krijgen drie medewerkers in het kader van behoud en deskundigheidsbevordering de 
mogelijkheid een opleiding te doen. Respectievelijk de opleiding tot verpleegkundige, de HBO-opleiding 
Social Work en MBO- Sociaal Maatschappelijke Dienstverlening. De laatste twee opleidingen zijn erop 
gericht medewerkers vanuit hun zorgopleiding te verbreden naar de maatschappelijke opvang. De 
opleiding tot verpleegkundige wordt ingezet om te anticiperen op de moeilijke arbeidsmarkt van 
verpleegkundige en dus meer zelfvoorzienend te zijn.  
 
De medewerkers die in voorgaande jaren de training palliatieve zorg hebben gevolgd gaan ieder jaar naar 
het jaarcongres waar zij op de hoogte worden gebracht van de laatste ontwikkelingen.  
 
Medewerker sfeer en beheer 
Medewerkers sfeer en beheer worden opgeleid tot BHV' er en nemen deel aan de tweejaarlijkse herhaling 
en de HACCP,  inclusief jaarlijkse herhaling. De training over de methodiek CGB wordt ook aan 
medewerkers sfeer en beheer aangeboden. 
 
(Para)medici 
De (para)medici worden gedetacheerd vanuit WZH. Alle gedetacheerde medewerkers van WZH kunnen 
indien gewenst de basiscursus Competentie Gericht Begeleiden bij de Kessler Stichting volgen. In het 
afgelopen jaar heeft geen van de medewerkers hier gebruik van gemaakt. 
  
Na een periode van veel verloop en wisselingen in het team, mede door de transitie richting zelfsturing, is 
er nu een enthousiast vast team van medewerkers. De kennis en kunde vergroten op het gebied van CGB 
en op cliënt specifieke zorgverlening/begeleiding heeft onze eerste aandacht. Zo kunnen wij onze cliënten 
de zorg en begeleiding bieden die ze nodig hebben. Om dit kracht bij te zetten zullen in 2018 twee 
medewerkers een individueel scholingstraject volgen op het gebied van (sociaal)maatschappelijk werk. 
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Overzicht personeelssamenstelling 
 
  31 december 2017 Begroting 2018 

Functie Niveau FTE 
Aantal 

medewerkers Kosten FTE Kosten 

Trajectcoördinator (tevens 
rol van trajectregisseur) 

4/5 1 1 63.491 1 63.638 

Verpleegkundige (tevens 
rol  van trajectregisseur) 4 5,5 5 428.818 5,3 326.734 

VIG 3 6,2 8 417.301 6,5 349.112 
Medewerker sfeer en 
beheer 2/3 1,1 2 40.122 2,4 105.261 

Medewerker dagbesteding 3 0,9 1 42.363 0,7 33.773 
Vrijwilligers N.v.t. N.v.t. 13    
SPV’er Hbo 0,04 1 2.402 0,13 8.126 
Specialist 
ouderengeneeskunde WO 0,35 1 58.730 0,35 58.730 

Psycholoog WO 0,11 1 12.059 0,11 12.059 
Fysiotherapeut Hbo 0,36 1 27.845 0,36 27.845 
Ergotherapeut Hbo 0,07 1 5.738 0,07 5.738 
Logopedist Hbo 0,01 1 593 0,01 593 
Diëtist Hbo 0,01 1 974 0,01 974 

Geestelijk verzorger Hbo/WO Op 
afroep 1  Op 

afroep  

Apotheek WO 0,01 1 918 0,01 918 
Portier  1,5 - 69.583 1,5 70.923 
Teamondersteuner  0,1 1 15.290 0,1 7.609 

Totaal  
 1.186.227 1.072.033 

       
In- door en uitstroom aantallen in 2017 
  
Instroom  9 medewerkers 
Doorstroom  0 medewerkers 
Uitstroom  8 medewerkers 
  
Ratio personele kosten versus opbrengsten (Prognose 2017): 64% 
  
  



20 
 

 
Scholing 2017 
  
Scholing Doel scholing Aantal 

deelnemers 
Kosten  

Basistraining 
Competentiegerichte 
begeleiding 

Kennis en vaardigheden aanleren 
van de door de Kessler Stichting 
gehanteerde 
begeleidingsmethodiek 
 

1 Interne training 
€375 per persoon 

Teambijeenkomst CGB Kennis en vaardigheden toetsen in 
de praktijk a.d.h.v. casuïstiek 
 

5 Interne training 
€125 per persoon 

Omgaan met crisis en 
incidenten 

Voorkomen van crisis en incidenten 
door toepassing van de methodiek 
CGB 

4 PI €3500 (voor totale 
training voor 8 
personen) 
 

Optimale medicatiezorg Werkwijze en protocollen voor 
medicatietoediening conform beleid 
KS 

4 Contrast 
€2950 (voor totale 
training voor 8 
personen) 
 

Medicatie plus Scholing voor AF medicatie en 
verpleegkundigen om andere 
medewerkers op de afdeling te 
kunnen toetsen en klinische les te 
kunnen geven. 
 

2 Contrast 
€2950 (voor groep van 
8 personen) 

Veilig voedsel De richtlijnen van de HACCP 
kunnen toepassen bij het toedienen 
van voeding 
 

2 Veilig voedsel 
€29,95 per persoon 

BHV Kennis en vaardigheid oefenen als 
bedrijfshulpverlener 
 

2 Per persoon 
€385 

V Herhalen van de bevoegdheid 
iedere drie jaar 

3 €2360 voor groep van 
8 personen 

LVB  1 
 

 

  
 
Scholingsplan 2018 
  
Scholing Doel scholing Aantal 

deelnemers 
Kosten 

Basistraining 
Competentiegerichte 
begeleiding 
3 dagdelen 

Kennis en vaardigheden aanleren 
van de door de Kessler Stichting 
gehanteerde begeleidingsmethodiek 

6 Interne trainers 
€375 per persoon 

Teambijeenkomst CGB 
2 x per jaar 

Kennis en vaardigheden toetsen in 
de praktijk a.d.h.v. casuïstiek 

8 Interne trainers 
€125 per bijeenkomst 
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Omgaan met crisis en 
incidenten 
1 x per jaar 

Voorkomen van crisis en incidenten 
door toepassing van de methodiek 
CGB 

8 Interne trainers 
€125 per persoon 

Optimale medicatiezorg Werkwijze en protocollen voor 
medicatietoediening conform beleid 
KS 

4 Contrast 
€2950 (voor groep van 
8 personen) 

Medicatie plus Scholing voor verpleegkundigen om 
andere medewerkers op de afdeling 
te kunnen toetsen en klinische les 
te kunnen geven. 

2 Contrast 
€2950 voor groep van 
8 personen 

Veilig voedsel De richtlijnen van de HACCP kunnen 
toepassen bij het toedienen van 
voeding 

4 Veilig voedsel 
€29,95 per persoon 

BHV Kennis en vaardigheid oefenen als 
bedrijfshulpverlener 

2 Fire control 
€385 per persoon 

VBRVH Herhalen van de bevoegdheid 
iedere drie jaar 

3 €2360 
(voor groep van 8 
personen) 

Verpleegkundige niveau 4 Doorstroom 1 €5425 
Sociaal maatschappelijk 
dienstverlener 

Verdieping 1 €5425 

HBO SW niveau 5 Doorstroom 1 €2006 
  
 
  
Thema Personeelssamenstelling 

  
Doel De geleverde zorg en begeleiding sluit aan bij de (zorg)behoeften en vragen van 

cliënten en hun problematiek (verslaving, beperkte zelfzorg, psychiatrie, LVB). 
  

Concreet 
resultaat 

- Team beschikt over de kennis en kunde passende zorg/hulp te bieden aan 
cliënten met een LVB. 
- Team is in staat te handelen naar de CGB methodiek. 
- Kennis en kunde wordt (wanneer nodig) buiten de afdeling gehaald. 
  

Geplande 
activiteiten 

1. Iedere medewerker volgt een training op het gebied van CGB. Indien gewenst 
kan dit gedurende het jaar worden aangevuld met een scholing psychopathologie 
en scholing LVB.  
  
2. Doorlopend coaching on the job 
  
3.  1x per maand casuïstiek/intervisie bijeenkomst waarbij aan de hand van de 
incidentmethode casussen worden besproken. 
  
4. Iedere medewerker loopt met een andere afdeling binnen de Kessler Stichting 
en een andere organisatie mee/gaat mee met werkbezoek. 
-Van te voren is een duidelijk doel m.b.t. het meelopen bepaald en binnen een 
teamoverleg besproken; Wat wordt gehaald en gebracht. 
- Terugkoppeling aan team vindt plaats. 
- Verbeteracties n.a.v. meelopen/werkbezoek worden geformuleerd en verder 
opgepakt 
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Uitgevoerde 
activiteiten 2017 

 De verpleegkundigen hebben 1 keer per maand werkbegeleiding. Daarin worden 
de cliënten van hun caseload doorgenomen.  Ook het CGB is vast onderdeel van 
de werkbegeleiding. 
  
Formatie 
De formatie verpleegkundigen is nog niet volledig bezet; er staan nog vacatures 
open voor 1 verpleegkundige en 2 VIG’ers. De werving van zorgmedewerkers 
verloopt moeizaam. In 2017 toch zijn veel nieuwe medewerkers aangenomen 
waarmee het team zorginhoudelijk weer bijna op volle sterkte is. Het werken in 
een zelfsturend team is voor de meeste medewerkers nieuw. We merken echter 
dat het huidige team graag wil leren en wil groeien om als team meer zelfstandig 
te worden. 
  

Geplande 
activiteiten 2018 

Aangezien er veel nieuwe medewerkers zijn is het plan om de geplande 
activiteiten van 2017 voort te zetten in 2018. 
  
Sinds eind 2017 is er een GGZ-specialist werkzaam bij de Kessler Stichting. Haar 
expertise zal, samen met die van de psycholoog van WZH, worden ingezet bij 
casuïstiekbesprekingen met als doel de begeleiding voor cliënten te verbeteren.  

 

2.7 Gebruik van hulpbronnen 
Hoofdverantwoordelijk Facilitair en gebouwen: manager Service & Ondersteuning 
Hoofdverantwoordelijk ICT & Financiën: Manager Control 
Hoofdverantwoordelijk samenwerkingsovereenkomsten: manager Primair Proces 
  
Voorwaarde voor het goed kunnen uitvoeren van zorg is het kunnen wonen en werken in een aan het 
primair proces ondersteunend en veilig gebouw, met services rondom voeding, schoonmaak, ICT, 
materialen, samenwerkingsovereenkomsten en een gedegen administratieve organisatie. 
  
Samenwerkingsovereenkomsten 
De Kessler Stichting heeft diverse samenwerkingsrelaties met collega instellingen ondersteunend aan de 
zorg voor onze cliënten. De belangrijkste samenwerkingsrelaties zijn bekrachtigd in een overeenkomst 
welke periodiek geëvalueerd wordt. Denk hierbij aan de overeenkomst met WZH, Fresh Unieke Mondzorg 
en Stichting Findien. 
  
Gebouwen 
Het onderhoud van het vastgoed wordt uitgevoerd volgens een meerjarenonderhoudsplanning. 
Functiewijzigingen van het gebouw kunnen met ondersteuning van de contractmanager gebouwenbeheer 
worden uitgevoerd na akkoord van de verantwoordelijk budgethouder. De uitvoering van werkzaamheden 
gebeurt zoveel mogelijk volgens de algemene voorwaarden en spelregels van gebouwenbeheer bij de 
Kessler Stichting naast uiteraard landelijke normen en richtlijnen. 
 
Facilitair 
De facilitaire afdeling ondersteunt op het gebied van voeding, schoonmaak, portiers, linnenkamer, inkoop, 
vervoer, beheer en onderhoud van materialen, groenvoorziening etc. De visie op de facilitaire organisatie 
is dat deze klein en slagvaardig is en werkt als regie organisatie (uitbesteden aan specialisten en scherp 
sturen op prijs en prestaties zoals vastgelegd in contract). De diensten worden uitgevoerd volgens 
landelijke eisen en richtlijnen. 
  
ICT 
In het ICT beleid van de Kessler Stichting staat dat ICT de uitvoering van zorg en begeleiding zoveel 
mogelijk moet ondersteunen. Dit betekent dat gebruikte software qua gebruik en inhoud moet aansluiten 
op de praktijk van een afdeling. Voor team Zorg & Wonen is het met name van belang dat het digitaal 
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cliëntdossier CVS het werk goed ondersteunt. Dit kan beter. Het vermoeden bestaat dat er nog een slag 
geslagen kan worden wat betreft de inhoud (registreren we niet meer dan nodig). 
  
Financiën en administratieve organisatie 
Kessler werkt met een Planning & Control (P&C) proces gekoppeld aan een P&C activiteiten agenda. 
Hierin is omschreven hoe de beleidscyclus van strategie tot aan team niveau verloopt inclusief de 
financiële planning en verantwoording en het risicomanagement. 
 
Thema Gebruik van Hulpmiddelen 

  
Doel Verzorging van cliënten kan op een efficiënte en zowel voor cliënt als medewerker 

veilige wijze toegepast worden 
  

Concreet 
resultaat 

Team heeft kennis en kunde van het juiste gebruik van hulpmiddelen 
  

Geplande 
activiteiten 

1. Ergocoaching voor alle medewerkers 

Uitgevoerde 
activiteiten 2017 

Gepland voor januari 2018 

Geplande 
activiteiten 2018 

Ergocoaching door fysiotherapeut en ergotherapeut over veilig gebruik van 
verschillende tilliften in januari 2018 
 
De inhoud van CVS voor afdeling Zorg & Wonen evalueren: is het mogelijk minder 
te registreren zonder verlies van benodigde informatie in de dagelijkse uitvoering 
van de zorg en begeleiding en zonder afbreuk te doen aan wat wettelijk 
geregistreerd moet worden? 

  
2.8 Gebruik van informatie 
Hoofdverantwoordelijk: Team Zorg & Wonen 
  
Informatie komt voort uit periodieke (verplichte) standaard metingen die uitgevoerd worden volgens de 
hierbij horende processen zoals een onafhankelijk cliënttevredenheidsonderzoek (1x per jaar), 
medewerkerstevredenheidsonderzoek en Prospectieve risico inventarisaties. 
  
In voorbereiding op het bespreken van een cliënt in het multidisciplinair overleg wordt tussentijds de 
tevredenheid van de cliënt uitgevraagd. Informatie over alle metingen staat in de team marap. 
 

3. Veiligheid 
De Kessler Stichting beschikt over een digitaal meldsysteem voor het melden van (bijna) incidenten  of 
onveilige situaties. Deze meldingen geven inzicht in wat er op de afdeling speelt en waar verbetering voor 
de veiligheid mogelijk is. Door het systematisch verzamelen en analyseren van gegevens kunnen trends 
zichtbaar worden en verbetermaatregelen worden geïmplementeerd. 
Op afdeling Z&W zijn in 2017 70 incidenten gemeld. Het meest gemeld zijn medicatie incidenten, 
valincidenten en agressie (verbaal, fysiek of agressie met een voorwerp). Verbetermaatregelen die zijn 
doorgevoerd om het aantal incidenten te doen dalen zijn deskundigheidsbevordering op het gebied van 
medicatiezorg door het volgen van medicatiescholing en klinische lessen, maar ook interne stages en het 
inzetten van een GGZ-deskundige om beter om te kunnen gaan met cliënten die moeite hebben met het 
laten zien van passend gedrag. In het geval van een calamiteit wordt dit gemeld bij de Inspectie voor de 
Gezondheidszorg (IGZ, toekomstig IGJ). In 2017 zijn geen calamiteiten bij de IGZ gemeld.  
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Hieronder wordt ingezoomd op vier veiligheidsthema’s. Het overzicht bevat zowel indicatoren 
basisveiligheid uit het kwaliteitskader Verpleeghuiszorg (zoals opgenomen in bijlage 3 van het 
Kwaliteitskader) als indicatoren Basisveiligheid verpleeghuiszorg van V&VN (2018).  
 
3.1 Medicatieveiligheid 
  
Onderwerp Uitwerking Toelichting 
Medicatieveiligheid % cliënten bij wie met een 

regelmatige frequentie (bijv. elke 
drie maanden) een formele 
medicatiereview plaatsvindt door 
apotheker en specialist 
ouderengeneeskunde. 
  

100% 
 
Tijdens elk MDO (minimaal elke 6 
maanden) wordt de medicatie 
beoordeeld door de arts. Tijdens 
MDO is altijd de trajectcoördinator 
en verpleegkundige aanwezig 
  
Maart 2018: overstap 
zorgapotheek - alle medicatie 
beoordeeld. 
 

Medicatieveiligheid Aantal geregistreerde 
medicatiefouten (VIM). Volgen van 
de trends in medicatiefouten 
binnen de organisatie-eenheden 
van de instelling en 
verantwoording over de 
opvolgende verbeteracties, van 
voorschrijven tot toediening, 
inclusief voorraadbeheer. 
  

24  VIM-meldingen over medicatie 
in 2017 
  
Deze worden besproken tijdens de 
medicatiecommissie met de AF 
medicatie. AF medicatie hebben 
diverse verbeteracties uitgevoerd 
om het aantal fouten omlaag te 
brengen. 

INDICATOR basisveiligheid 
Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg 
(V&VN 2018) 

Percentage afdelingen waar 
medicatiefouten tenminste een 
keer per kwartaal worden 
besproken met medewerkers van 
de afdeling op basis van meldingen 
die gedaan zijn 
  

100 % 
  
AF VIM en/of AF medicatie 
bespreekt de incidenten tijdens het 
teamoverleg - elke 4 weken. 

INDICATOR basisveiligheid 
Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg 
(V&VN 2018) 

Percentage cliënten waarbij de 
afgelopen 6 maanden een formele 
medicatiereview heeft 
plaatsgevonden in het bijzijn van 
een zorgmedewerker die 
medicijnen aan de cliënt verstrekt 
  

100 % 
  
Tijdens elk MDO (minimaal elke 6 
maanden) wordt de medicatie 
beoordeeld door de arts. Tijdens 
MDO is altijd de trajectcoördinator 
en verpleegkundige aanwezig 
  
Maart 2018: overstap 
zorgapotheek - alle medicatie 
beoordeeld. 
   

Antipsychoticagebruik Binnen organisatie-eenheden 
documenteren van aard (ATC-
codes) en prevalentie (% cliënten) 
en reflecteren (in FTO, maar ook 

26,6% op 31-12-2017 
  
Antipsychoticagebruik wordt altijd 
besproken met psychiater, SPV'er 
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met de collega organisaties uit het 
lerend netwerk) op aard en 
omvang van het 
antipsychoticagebruik. 
  

en arts van de afdeling. Gezien de 
doelgroep en langdurige gebruik 
van antipsychotica is afbouw vaak 
niet mogelijk. Wel regelmatige 
(elke 6 maanden) beoordeling. 
  
VBM indien cliënt wilsonbekwaam 
en antipsychoticagebruik: elke 6 
maanden evaluatie. 
 

Antibioticagebruik Binnen de organisatie-eenheden 
documenteren van aard (ATC-
codes) en prevalentie (% cliënten) 
en reflecteren (bv ook in FTO, 
maar ook met de collega 
organisaties uit het lerend 
netwerk) op aard en omvang 
antibiotica gebruik, ook met het 
oog op de toenemende resistentie 
problematiek. 
  

Antibiotica wordt niet regelmatig 
voorgeschreven. Voorschrijven in 
geval van urineweginfectie en 
longinfectie. Geen langdurig 
gebruik van antibiotica. 

  
 
3.2 Decubituspreventie 
  
Onderwerp Uitwerking Toelichting 
Preventie van decubitus Regelmatige monitoring van 

huid(letsel), voedingstoestand, 
mondzorg, incontinentieletsel bij 
alle bedlegerige of immobiele 
cliënten. 
  

Geen cliënten met 
decubitusverschijnselen. 
Indien cliënt bedlegerig wordt, 
worden maatregelen ingezet zoals 
aangepast matras/stoel, voeding, 
wisselligging, ergo en fysio 
inschakelen etc. 
  

Aanwezigheid van decubitus Prevalentie decubitus categorie 2, 3 
en 4. 
  

0 % 

Aanwezigheid van decubitus Primair aantoonbaar maken dat 
binnen organisatie-eenheden 
voorkómen en vóórkomen van 
decubitus wordt gedocumenteerd 
en besproken. 
  

Geen cliënten met 
decubitusverschijnselen. 
Indien cliënt bedlegerig wordt, 
worden maatregelen ingezet zoals 
aangepast matras/stoel, voeding, 
wisselligging, ergo en fysio 
inschakelen etc. Maatregelen 
worden opgenomen in CVS en 
benodigde materialen worden 
gekocht/gehuurd. 
 

INDICATOR basisveiligheid 
Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg 
(V&VN 2018) 

Percentage cliënten met decubitus 
graad 2 of hoger 
(puntprevalentiemeting) 
  

0 % 
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3.3 Gemotiveerd gebruik van vrijheidsbeperkende maatregelen 
  
Onderwerp Uitwerking Toelichting 
Inzet vrijheid beperkende 
Maatregelen (VBM) 
  

Wat is % cliënten bij wie in de 
afgelopen 30 dagen een vrijheid 
beperkende maatregel als 
verpleegdeken en/of 
jumpsuit/hansop is toegepast en 
wat was reden van de inzet. 
  

12 % 

Evaluatie Is bij de cliënten bij wie in de 
afgelopen 30 dagen VBM is 
getroffen, deze maatregel 
per soort geëvalueerd met 
cliënt/naaste(n)? Niet alleen 
maatregel maar ook proces voor 
inzet van maatregel. Is vooraf 
voldoende naar alternatieven 
gezocht? 
  

VBM worden altijd vooraf besproken 
en geëvalueerd met betrokken incl 
cliënt/cliëntvertegenwoordiger. De 
maatregel wordt schriftelijk bevestigd 
voor akkoord. 
  
VBM worden over het algemeen 
ingezet op verzoek van cliënt zelf ter 
voorkoming van vallen. 

INDICATOR basisveiligheid 
Kwaliteitskader 
Verpleeghuiszorg (V&VN 2018) 

Percentage cliënten waarbij de 
volgende vrijheidsbeperkende 
maatregelen zijn toegepast: 
  
- mechanische vrijheidsbeperking 
(zoals bedhekken) 
- fysieke vrijheidbeperking (iemand 
met fysieke kracht in bedwang 
houden) 
- farmacologische 
vrijheidsbeperking 
- psychologische 
vrijheidsbeperking (dwingend 
spreken) 
-  elektronische vrijheidsbeperking 
(alarm of camerabewaking) 
- in een ruimte afzonderen 
- andere maatregelen 
  
(puntprevalentiemeting) 
  

12 % 
  
Ingezette maatregelen o.a.: 
- fysieke vrijheidsbeperking 
(bedhekken, kantelrolstoel, blad) 
- farmacologische vrijheidsbeperking 
  
  

INDICATOR basisveiligheid 
Kwaliteitskader 
Verpleeghuiszorg (V&VN 2018) 

Wijze waarop op de afdeling wordt 
gewerkt aan het terugdringen van 
vrijheidsbeperkende maatregelen 
 
 

Regelmatige evaluatie en 
voorbespreking van MDO met 
betrokken disciplines. 

INDICATOR basisveiligheid 
Kwaliteitskader 
Verpleeghuiszorg (V&VN 2018) 

Wijze waarop wordt nagedacht 
over vrijheidsbevordering van 
cliënten (BOPZ-indicatie) 

Niet van toepassing 
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3.4 Preventie acute ziekenhuisopnamen 
  
Onderwerp Uitwerking Toelichting 
Aantal ongeplande opnamen 
(psychiatrisch) 
ziekenhuis per organisatie 
eenheid over een bepaalde 
periode 
  

Incidentie opname(psychiatrisch) 
ziekenhuis /insturen SEH per 
organisatie-eenheid/ per doelgroep 
  

Niet geregistreerd in 2017 

Redenen ziekenhuisopnamen 
Ziekenhuisopnamen ten 
gevolge van: 
  

• Vallen, heupfractuur 
• Luchtweginfectie/urineweginfectie 
• Delier 
• CVA 
• Onbegrepen gedrag 
  

Reden ziekenhuisopname: 
- verslechtering situatie 
- inbrengen shunt voor dialyse cliënt 
- ter beoordeling 
  

INDICATOR basisveiligheid 
Kwaliteitskader 
Verpleeghuiszorg (V&VN 
2018) 

Percentage cliënten waarbij 
beleidsafspraken (zoals: wel/niet 
reanimeren, wel/niet stoppen met 
levensverlengende behandelingen, 
wel/geen ziekenhuisopname of andere 
afspraken) zijn vastgelegd in het 
zorgdossier (puntprevalentiemeting) 
  

100 % 
  
Voor alle cliënten opgenomen in 
medisch-ethisch beleid in het CVS. 
Wordt door de arts met de cliënt 
besproken. Beleid wordt getekend 
voor akkoord door 
cliënt/cliëntvertegenwoordiger. 

  
 

4. Cliëntoordelen 
Om de cliëntervaringen te meten is in 2017 gebruik gemaakt van de CQ-index Opvang (niet-ambulant) 
versie 2.0, in plaats van de CQ-index VV&T. De keuze voor een afwijkende vragenlijst is gemaakt omdat 
uit voorgaande cliënttevredenheidsonderzoeken (CTO) bleek dat de vragenlijst voor VV&T voor afdeling 
Zorg & Wonen geen geschikte resultaten opleverde. De doelgroep van afdeling Zorg & Wonen wijkt op 
belangrijke punten sterk af van de doorsnee verpleeghuiscliënt in leeftijd, benodigde begeleiding en 
leefstijl. Daarnaast werden door de uitsluitingscriteria voor deze vragenlijst op voorhand al een groot deel 
van de cliënten uitgesloten van deelname. Dit terwijl de Kessler Stichting van mening is dat de mening 
van zoveel mogelijk cliënten moet worden gehoord. Om die reden is bij de laatste uitvraag gekozen voor 
de vragenlijst die ook voor de andere verblijfsafdelingen van de Kessler Stichting wordt gebruikt. Deze 
vragenlijst is vervolgens aangevuld met enkele vragen om de tevredenheid over de geleverde zorg op de 
afdeling wel te kunnen meten. 
 
De meting is uitgevoerd door onafhankelijk onderzoeksbureau Triqs in opdracht van Kessler Stichting en is 
uitgevoerd in oktober en november 2017. Ondanks minder strenge uitsluitingscriteria was de helft van de 
cliënten niet in staat om aan het CTO deel te nemen. In totaal hebben 12 cliënten van de 14 benaderde 
cliënten de vragen beantwoord (responspercentage: 86%). Gemiddeld rapportcijfer is 7,6. Het rapport is 
terug te vinden op de website van de Kessler Stichting. 
  
De drie vragen met het hoogste percentage positieve antwoorden zijn: 

1. Vraag 29. Zijn er afspraken met u gemaakt over uw begeleiding? (n=11) (100%). 
2. Vraag 34. Weet u wat u kunt doen als u een klacht heeft over de voorziening of een medewerker? 

(n=12) (91,7%). 
3. Vraag 13. Zijn de huisregels duidelijk? (n=11) (81,8%). 
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De drie vragen met het hoogste percentage negatieve antwoorden zijn: 
1. Vraag 15. Is het eten goed dat u in de voorziening krijgt? (n=11) (63,7%). 
2. Vraag 28. Krijgt u advies bij uw veiligheid? (n=11) (63,7%). 
3. Vraag 46. Heeft u door de hulp meer hoop voor de toekomst? (n=8) (62,5%). 

 
 De drie vragen met de laagste verbeterscore zijn: 

1. Vraag 45. Kunt u door de hulp beter beslissingen nemen over uw leven? (n=6) (score: 0,00). 
2. Vraag 44. Kunt u door de hulp beter omgaan met mensen en situaties, waar u eerder problemen 

mee had? (n=4) (score: 0,00). 
3. Vraag 43. Kunt u door de hulp beter de dingen doen die u belangrijk vindt? (n=10) (score: 0,00). 

  
De drie vragen met de hoogste verbeterscore zijn: 

1. Vraag 47. Krijgt u hulp van andere instanties? (n=10) (score:2,60). 
2. Vraag 46. Heeft u door de hulp meer hoop voor de toekomst? (n=8) (score:2,07). 
3. Vraag 28. Krijgt u advies bij uw veiligheid? (n=11) (score: 2,00). 

  
Kessler scoort op alle vier onderstaande dimensies hoger in vergelijking met resultaten van andere 
zorginstellingen (spiegelinformatie): 
 

• werkrelatie 
• hulp 
• resultaat van de hulp 
• leefomstandigheden in de voorziening 

  
Net Promotor Score 
De Kessler Stichting heeft ervoor gekozen om de Net Promotor Score niet op te nemen in het 
cliënttevredenheidsonderzoek en daarmee bewust af te wijken van de gestelde eis. De voorziening is zo 
specifiek dat alleen onder bepaalde omstandigheden een plaatsing bij Zorg & Wonen de beste optie is 
voor een cliënt. Dit geldt ook voor aanbeveling.  
 
Zorgkaart Nederland 
De redenering voor afwijking van de Net Promotor Score geldt ook voor de ontbrekende beoordeling op 
Zorgkaart Nederland. De voorziening Zorg & Wonen is zo specifiek dat alleen onder bepaalde 
voorwaarden een plaatsing bij Zorg & Wonen de beste optie is voor een cliënt. Het gevolg hiervan is dat 
de waarde die Zorgkaart Nederland zou moeten hebben in het vergelijken van kwaliteit voor afdeling Zorg 
& Wonen niet geldt. Zorg & Wonen is in Den Haag de enige in zijn soort. 
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CTO Verbeterplan 2017-2018 
 
Naar aanleiding van de resultaten van het cliënttevredenheidsonderzoek (CTO) dat in oktober 2017 is 
uitgevoerd heeft afdeling Z&W een verbeterplan opgesteld in overleg met een cliënt. Het plan is 
vervolgens gepresenteerd aan de cliëntenraad (CR). De CR heeft dit plan positief ontvangen. Op de 
volgende pagina wordt het verbeterplan weergegeven.  
 
Onderwerp  Hulp van andere instanties 
Uitkomst CTO 2017 90% zegt nee 

Cliënten hebben het gevoel dat iedere hulpverlener op de afdeling een 
medewerker van de Kessler Stichting is. 

Activiteiten 1. In bewonersoverleg uitleg geven over ketenpartners/ externe              
instanties en uitleg over wat deze hulpverleners doen 
2. Cliëntinformatie van de afdeling Zorg & Wonen aanpassen 

Tijdspad 1. In het overleg 13 juni 2018 
2. Mail naar afdeling Beleid & Projecten gestuurd op 30 mei 2018. Streven 
is dat einde van het jaar de nieuwe cliënteninformatie klaar is.  

  
  
Onderwerp  Hoop op de toekomst 
Uitkomst CTO 2017 Rapportcijfer 3,8  

Cliënten hebben gevoelsmatig weinig perspectief. De samenstelling van de 
groep cliënten is divers. (revalidatie / palliatieve cliënten / long stay / ELV)  

Activiteiten 1. Vacature activiteitenbegeleider opvullen voor de afdeling.  
2. Cliënten motiveren deelname activiteiten.  
3. Blijven werven vrijwilligers ter ondersteuning bij en na de maaltijden en 
activiteiten.  
4. Casuïstiekoverleg – medewerkers zijn meer deskundig. Psycholoog WZH 
_ GGZ specialist ondersteunen in de casuïstiekoverleggen. 
5. Begeleidingsgesprekken met cliënten – richten op perspectief (zichtbaar 
in zorgleefplan) 

Tijdspad  Continu proces 
 
Onderwerp  Advies bij uw veiligheid 
Uitkomst CTO 2017 Rapportcijfer 3,9  

1. Cliënten geven aan dat het niet zichtbaar is dat medewerkers op de 
afdeling actie ondernemen bij onveilige situaties en dat het vaak lang 
duurt en/of geen terugkoppeling krijgen van de medewerkers. 
2. Wat moeten cliënten doen bij brandalarm 
3. Cliënten zijn soms bang om iets door te geven. Ze zijn bang dat ze 
“afgerekend” worden 
4. Veel nieuwe medewerkers op de afdeling en inzet van uitzendkrachten 

Activiteiten 1. Bespreekbaar maken – bewonersoverleg – begeleidingsgesprekken – 
actielijst gebruiken bij bewonersoverleg 
2. Tijdens opname rondleiding geven + uitleg. 1 keer per half jaar extra 
uitleg in bewonersoverleg (januari – juli) 
3. Individuele gesprekken met cliënten + vaste begeleider en eventueel TC 
4. Nieuwe collega’s stellen zich voor tijdens de maaltijden/activiteiten. Bij 
bewonersoverleg worden nieuwe collega’s (vooraf) al geïntroduceerd.  
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Tijdspad  Continu proces 
 
Onderwerp  Maaltijden 
Uitkomst CTO 2017 Rapportcijfer 4,2  

1. Cliënten zijn niet altijd blij met het warme eten en de hoeveelheid. 
Firma Huuskes heeft de afgelopen periode veel problemen gehad met de 
juiste levering van de voeding. (rauw vlees, te weinig, verkeerde 
producten) De AF voeding heeft afspraken gemaakt met Huuskes voor 
betere levering. 
2. Eetzaal + keuken op de 1e etage zijn niet aantrekkelijk. 

Activiteiten  1. Cliënten worden betrokken bij de keuze van de warme maaltijd. AF 
voeding blijft monitoren – houdt facilitair manager op de hoogte.  
2. Voorstel aanpassen eetzaal en keuken voor MT wordt gemaakt door de 
medewerkers op de afdeling met ondersteuning van de facilitaire manager 

Tijdspad 1. Continu proces 
2. Voorstel voor 1 december 2018 ingediend bij het MT  

 
5. Leren en werken aan kwaliteit 
Uit voorgaande hoofdstukken van dit kwaliteitsverslag is al gebleken dat leren en kwaliteitsverbetering 
binnen de Kessler Stichting op verschillende niveaus plaatsvindt. Op organisatieniveau is kwaliteit een 
belangrijk onderwerp waarbij de interne Plan-Do-Check-Act (PDCA) cyclus wordt gevolgd. Audits en 
(prospectieve) risico-inventarisaties worden periodiek uitgevoerd om de kwaliteit te monitoren. Andere 
bronnen die ons informatie geven over de kwaliteit van onze zorg- en dienstverlening zijn 
cliëntervaringen, incidenten, klachten, evaluatiegesprekken met ketenpartners en prestatie indicatoren.  
 
In 2017 is een start gemaakt met het verhogen van kwaliteitsbewustzijn op de afdelingen door het 
aanstellen van een aandachtsfunctionaris kwaliteit per afdeling. Het doel hiervan is dat 
verbetermaatregelen door de afdeling zelf worden geformuleerd en opgevolgd volgens de PDCA-cyclus. 
Hierbij worden de aandachtsfunctionarissen ondersteund door de coördinator kwaliteit. Het 
aandachtsgebied zal in 2018 verder worden geïmplementeerd.  
 
Voor het leveren van zorg en begeleiding van goede kwaliteit zoekt de Kessler Stichting steeds meer de 
samenwerking met partners. De doelgroep van de Kessler Stichting in het algemeen, en dus ook van 
afdeling Zorg & Wonen, kent een toenemende omvang en complexiteit van problematiek. Om cliënten de 
zorg te kunnen blijven bieden die zij nodig hebben en de medewerkers hierbij goed te ondersteunen is 
samenwerking en kennisuitwisseling met andere partijen steeds belangrijker. Hiervoor worden 
samenwerkingsafspraken gemaakt in overeenkomsten die periodiek worden geëvalueerd. Op het gebied 
van kennisuitwisseling is de Kessler Stichting bezig met het opzetten van een lerend netwerk (zie 
paragraaf 2.4). 
 
Naast medewerkers betrekt de Kessler Stichting ook graag cliënten bij kwaliteitsverbetering. Zo is dit 
kwaliteitsverslag voor afdeling Zorg & Wonen besproken met de cliëntenraad (CR) en de 
ondernemingsraad (OR) van de Kessler Stichting. Na mondelinge toelichting en aanscherping op enkele 
punten, met name gericht op het plan voor 2018, zijn zowel de CR als de OR akkoord gegaan met dit 
verslag. 
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