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De ZorgSpecialist 
 

De ZorgSpecialist is als zelfstandige (thuis)zorgorganisatie vanaf 1988 actief in de regio 

Kennemerland. De huidige directie is sinds 2007 eigenaar van de ZorgSpecialist. Als familiebedrijf 

combineert de ZorgSpecialist daadkracht met betrokkenheid.  

De ZorgSpecialist verleent zorg en ondersteuning vanuit alle wetgevende kaders;  

ZorgVerzekeringsWet (ZVW),  Wet Langdurige Zorg (WLZ), Wet Maatschappelijke Ondersteuning 

(WMO) en de Jeugdwet. Daarnaast heeft de ZorgSpecialist ook alle zorg in huis op particuliere basis. 

Er is specialistische kennis en deskundigheid op het gebied van dementie -  onder meer door 

casemanagers dementie en m.b.t. zorg rondom het levenseinde. De ZorgSpecialist verleent 

verpleegkundige zorg in Hospices in Beverwijk, Santpoort en in het Joods hospice Immanuel in 

Amsterdam. 

In 2011 heeft de ZorgSpecialist haar eerste kleinschalige woonvoorziening geopend. Inmiddels zijn er 

5 kleinschalige woonvoorzieningen. 

 

In onze kleinschalige woonvoorzieningen – Villa Tromp, Villa Velsen en de HoogeBerg in IJmuiden, 

Landgoed Alverna in Aerdenhout en Marquant in Heemskerk – wonen veelal mensen die beschikken 

over een WLZ-indicatie. Wonen en zorg zijn gescheiden. De zorg wordt gefinancierd vanuit een 

ZorgZwaartePakket (ZZP)  in de vorm van een Volledig Pakket Thuis (VPT). In het hoofdstuk hierna 

zijn de kleinschalige woonvoorzieningen in beeld gebracht. 

 

Dit kwaliteitsjaarverslag heeft betrekking op het jaar 2017 en beschrijft hoe wij blijvend werken aan het 

verhogen van de kwaliteit van zorg. 

Met het kwaliteitsjaarverslag leggen wij verantwoording af over de kwaliteit van de door ons geboden 

zorg.  

 

De inhoud van het kwaliteitsjaarverslag is 

vastgelegd volgens de richtlijnen zoals 

vermeld in bijlage 5 van het 

kwaliteitskader verpleeghuiszorg. Op elk 

van de acht onderscheiden hoofstukken 

van het kwaliteitskader wordt ingegaan. 

Specifiek is er aandacht voor uitkomsten 

op het terrein van veiligheid, leren en 

werken aan kwaliteit en de 

cliëntoordelen.  

 

De acht hoofstukken van het kwaliteitskader: 
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Onze woonplekken in beeld 

 

Villa Tromp   

Villa Tromp 

Trompstraat 208 

1972 AL IJmuiden 

 

 

Wonen net als thuis 

Het voormalige Gas- en Waterleidingbedrijf is compleet gerenoveerd tot heerlijk woonhuis met de 

allure van vroeger en het comfort van nu. Hoge plafonds, grote ramen, ornamenten, glas-in-lood. Maar 

ook bewegingsmelders, brede deuren en een lift. De villa ligt net buiten het centrum van IJmuiden op 

een steenworp afstand van het kanaal en de sluizen. 

 

 Er zijn negen appartementen met een zit/slaapkamer. 

 Er is een gemeenschappelijke woonkamer van 100 m
2
. 

 Een royale tuin met terras. 

 Ook mogelijkheden voor een echtpaar 

 Bewegen in de sportaccommodatie in De HoogeBerg. 

 

 

 

Villa Velsen     

Villa Velsen 

Velserduinweg 48 

1971 ZE IJmuiden 

  

   

 

Wonen vlakbij het centrum van Velsen 

Bij Villa Velsen denk je niet direct aan een groepswoning. Dit fijne, ruime huis ligt net buiten het 

winkelcentrum van Velsen. Ideaal voor mensen die middenin een gezellige woonwijk willen wonen. 

Maar dan wel op een plek met allerlei extra faciliteiten en goede zorg. Er is een grote tuin met vijver, 

kippenhok en zelfs een jeu-de-boules-baan. 

 

 Er zijn negen appartementen met een zit/slaapkamer. 

 Logeerappartement voor tijdelijk verblijf 

 Ruim appartement voor een echtpaar 

 Sporten in De HoogeBerg. 

 Winkels op loopafstand. 
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De HoogeBerg     

De HoogeBerg Trompstraat 200 

1971 ZE IJmuiden 

 

 

 

Wonen voor oudere en jongere mensen met dementie 

Wonen in een gewoon appartementencomplex wanneer de diagnose dementie is gesteld?  Dat kan in 

De HoogeBerg. Hier is alle zorg en deskundigheid rondom dementie aanwezig. Er wonen jongeren en 

ouderen. Er is het Odensehuis. En er is een modern sportcentrum. Ook voor de mensen uit de buurt. 

Dankzij een eigen appartement is er genoeg privacy. Er worden diverse activiteiten aangeboden.  

 

 Voor ouderen: zes appartementen met een zit/slaapkamer van 25m
2
. 

 Voor jongeren of echtparen: tien tweekamerappartementen van 50m
2
. 

 Iedere woongroep heeft een gezamenlijke woonkamer met keuken en groot balkon. 

 Ondersteuning voor mantelzorgers. 

 Een sportcentrum met interactieve fitnessapparatuur. 

 

 

Landgoed Alverna 

Landgoed Alverna 

Boekenroodeweg 9 

2111 HJ Aerdenhout 

 

 

 

Wonen op een landgoed in de natuur 

Op landgoed Alverna  zijn we in 2011 gestart met de zorg  voor de zusters Franciscanessen. 

Inmiddels wonen hier ouderen met en zonder religieuze achtergrond. Onze bewoners houden van de 

natuur, het uitzicht op de reeën, de bomen. Op Alverna komt iedereen tot rust. En tegelijkertijd zijn er 

veel leuke activiteiten.  

 

 Er zijn negen appartementen met een zit/slaapkamer. 

 Een gemeenschappelijke woonkamer met prachtig uitzicht. 

 Hier kunt u ook als echtpaar terecht. 

 Wonen op het landgoed van een klooster. 

Levendige middenstand binnen 1 km bereikbaar 
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Marquant 

Marquettelaan 2 

1961 JP Heemskerk  

 

 

Alleen zorg wanneer dat nodig is 

In onze andere villa’s is het wonen gericht op mensen die zorg nodig hebben. Bij Marquant kunt u ook 

terecht als u slechts af en toe behoefte heeft aan hulp. In dit gezellige appartementencomplex wonen 

mensen met en zonder dementie, echtparen en mensen die weinig zorg nodig hebben. 

 

 Voor mensen met dementie: vier appartementen met zit/slaapkamers. 

 Voor mensen met dementie of echtparen: vijf tweekamerappartementen. 

 Voor mensen die weinig zorg nodig hebben: negen ruime tweekamerappartementen. 

 Sporten met begeleiding voor zowel bewoners als buurtbewoners. 

 Winkelcentrum om de hoek. 
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1. Persoonsgerichte zorg en ondersteuning  
Het kwaliteitskader  onderscheid vier thema’s als het gaat om persoonsgerichte zorg en 

ondersteuning: compassie, uniek zijn, autonomie en zorgdoelen. 

Deze thema’s zijn terug te vinden in onze missie: 

Pijlers van onze missie 

 We ondersteunen mensen om zo lang als mogelijk thuis of net als thuis te wonen 

 Onze cliënt heeft de regie over welke zorg hij/zij wenst te ontvangen 

 We willen mensen perspectief bieden; zodat mensen uitzicht ervaren binnen hun 

mogelijkheden 

 We geloven in de kracht van integratie van mensen met een beperking met mensen die geen 

beperking hebben. 

De medewerkers worden  getraind om deze missie in de praktijk te realiseren. Ook tijdens 

teambesprekingen is onze missie de rode draad.   

Ieder mens is uniek. Bij ons handelen richten we ons op de individuele wensen en behoeftes.  Het  

‘zie mij’ formulier is een belangrijk instrument om de 

bewoner goed te leren kennen. Dit formulier geeft op 

diverse essentiële punten weer wat de wensen van 

de bewoner zijn. Het  geeft de medewerker veel 

informatie om unieke zorg te verlenen zodat wonen in 

de kleinschalige woonvoorziening snel als ‘thuis’ 

wordt ervaren.  

De levensgeschiedenis van de bewoner is eerder 

vastgelegd in beeld en geluid. Mantelzorgers werden 

uitgenodigd om het leven – heden en verleden – in 

een film vast te leggen. De ZorgSpecialist 

ondersteunde met Ipad en montage. Het werd door 

zowel de mantelzorg als de medewerkers als zeer 

waardevol ervaren.  

Het kennen en beleven van de achtergrond van de 

bewoner vergrootte het inlevend vermogen van onze 

medewerkers. 

Toch was het voor veel mantelzorgers een belasting 

om bij aanvang van het wonen hiermee aan de slag 

te gaan. We zijn  opzoek gegaan naar een alternatief. In 2018 wordt het levensverhaal van de 

bewoner vastgelegd in het levensverhaalboek als onderdeel van het welkom in één van onze 

kleinschalige woonvoorzieningen. 
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Persoonlijk zorgleefplan 

Tijdens de eerste periode van verblijf is observatie een belangrijk onderdeel van de zorg. Door de 

bewoner goed te observeren met o.a. het gebruik van het ‘zie mij formulier’, wordt er, in ieder geval 

binnen zes weken,  een op de bewoner toegespitst zorgleefplan vastgelegd door de 

contactverzorgende (N3). Dit zorgleefplan wordt in samenspraak  met de contactverzorgende, de 

vertegenwoordiger van de cliënt en een gespecialiseerde verzorgende psychogeriatrie of  de manager 

kleinschalig woonvoorziening opgesteld.  Input van collega’s worden hierin meegenomen.  

 

Het zorgleefplan wordt elk half jaar – of op elk ander gewenst moment -  geëvalueerd.  Als de situatie 

hierom vraagt is ook de Specialist Ouderengeneeskunde hierbij betrokken..  

 

Aandachtsfunctionaris zorgleefplan 

Bij de ZorgSpecialist kent elke kleinschalige woonplek een aandachtsfunctionairs zorgleefplan. Deze 

aandachtsfunctionaris is het aanspreekpunt als het gaat om inhoudelijke vragen over het zorgleefplan. 

Zij bewaakt dat de zorgleefplannen volledig zijn ingevuld en monitort de tijdige evaluatie van het plan. 

 

Lable Care 

In juni 2017 was de kick-off van Lable Care. Na lang zoeken konden we aan de slag met een digitaal 

zorgdossier dat aansluit bij onze visie. Bij Lable Care draait het om wensen en behoeftes en niet 

alleen om acties en doelen. Alles wordt in  de ‘ik’ vorm geschreven zodat letterlijk een persoonlijk 

leefplan wordt vastgelegd.  

In 2018 wordt Lable Care in de overige kleinschalige woonvoorzieningen in gebruik genomen. 

 

 

Waardering op Zorgkaart Nederland  

Mijn vader woont sinds november 2016 in de HoogeBerg.Het is kleinschalig beschermd wonen en de zorg die 

gegeven wordt is gespecialiseerd in mensen met dementie. Voor zowel mijn vader als wij als familie is het alsof 

je thuiskomt. Mijn vader wordt respectvol en liefdevol verzorgd en mag zijn wie hij is. Ook voor de familie is er 

persoonlijke aandacht en je wordt opgevangen in verdrietige periodes. Het is warm, huiselijk en het team maakt 

er elke dag iets gezelligs van. Regelmatig worden er dingen georganiseerd om met bewoners en familie samen 

te kunnen zijn. We zijn ontzettend blij en dankbaar dat mijn vader door zo'n fantastisch team verzorgd wordt! 
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Mw. P. van 86 jaar oud 

maar toen ze zong 

was ze 86 jaar jong 

 

2. Wonen en welzijn 
In het kwaliteitskader worden vijf thema’s genoemd die leidend zijn bij de kwaliteit van wonen en 

welzijn: zingeving,-zinvolle tijdsbesteding, schoon en verzorgd lichaam plus verzorgde 

kleding,familieparticipatie en inzet vrijwilligers –wooncomfort. 

 

In onze kleinschalige woonvoorzieningen is er veel aandacht voor welzijn. ‘Net als thuis’ omvat dit 

eigenlijk al... Het eigen appartement wordt door de bewoner en zijn naasten zelf ingericht. De 

algemene huiskamer is sfeervol ingericht. Dit bevordert het samenzijn terwijl er ook ruimte is voor 

privacy. De huiskamer kent verschillende ‘hoekjes’. Bewoners kunnen daar zijn waar ze zich op hun 

gemak voelen. Ook als er vrienden of familieleden langskomen. 

 

  

Net als thuis betekent ook de mogelijkheid bieden om samen met familie te 

koken en/of te eten.   

 

 

 

Onze visie kent 4 pijlers; lekker eten en drinken, creatieve expressie, muziek en sport/beweging. 

Lekker eten en drinken 

Het gezamenlijk eten is een belangrijke sociale activiteit in onze kleinschalige woonvoorzieningen. De 

aandachtsfunctionaris voeding zorgt ervoor dat er veel aandacht wordt besteed aan lekker én gezond 

eten waarbij de wensen van de bewoner centraal staan.  Er is oog voor de manier waarop het eten 

wordt gepresenteerd. Dit alles in een gezellige sfeer. Naar wens kan de familie mee eten. 

 

Creatieve expressie 

Creatief bezig zijn doet minder een appèl op het denken, het geheugen, maar meer op het gevoel. 

De aandacht wordt gericht op het hier en nu en niet op het verleden en de toekomst.  Daarom is 

creatief  bezig zijn voor mensen met dementie enorm waardevol.  In onze kleinschalige 

woonvoorzieningen komt  wekelijk een kunstenares.  Zij haakt in op de talenten van onze bewoners 

waardoor zij rust en vertrouwen ervaren. 

 

Muziek 

Muziek is helend en stimulerend. Muziek geeft kleur aan het leven van alledag. 

Specifiek kan muziek rust brengen bij mensen die onrust ervaren.. De 

aandachtsfunctionaris muziek brengt de persoonlijke voorkeur van de bewoner 

is kaart. In 2018 wordt er gekeken hoe de individuele voorkeur van muziek als 

helend effect onderdeel kan maken van het zorgleefplan en positief kan 

bijdragen aan het leefplezier van de bewoner. 

 



9 
 

Naast aandacht voor de individuele muziekbeleving is er ook aandacht voor groepsbeleving door o.a. 

muziekoptredens en het optreden van een trabadour. 

 

Bewegen 

Eric Scherder geeft in zijn boek ‘laat je hersenen niet zitten’ aan dat lichaamsbeweging niet alleen ons 

lijf maar ook ons brein in conditie houdt. Aan sport en beweging wordt daarom veel aandacht besteed. 

Op twee locaties, de  HoogeBerg en 

Marquant,  is er een sportruimte. Bewoners 

kunnen in de sportruimten bewegen onder 

leiding van een sportcoach.  

Bij aanvang van het verblijf wordt – in 

overleg met de bewoner en de naast 

betrokkenen- afgestemd wat het gewenste 

effect wordt van bewegen. Dit beoogde 

effect wordt als zodanig opgenomen in het 

zorgleefplan.  

Naast dat bewegen goed is voor het brein bevordert het ook de sociale participatie. In de sportruimte 

sporten bewoners én buurtbewoners onder leiding van een sportcoach. Aan deze sociale integratie 

wordt door de ZorgSpecialist veel waarde gehecht.   

 

De positieve effecten van bewegen hebben we al kunnen constateren. Bewoners staan letterlijk 

steviger op hun benen. Bij één bewoner verminderde het insulinegebruik tijdens het gerichte 

beweegprogramma dat hij volgde.  

 

Overige activiteiten 

Naast de activiteiten die worden geboden op locatie en in de sportruimte, kunnen bewoners ook 

deelnemen aan activiteiten in het Odensehuis te IJmuiden, ons inloophuis voor mensen met 

geheugenproblemen.   

 

Bij het organiseren van de activiteiten wordt er rekening gehouden met de diverse mogelijkheden van 

bewoners. Zo wilden een aantal bewoners er echt op uit. Samen met  de familie en vrijwilligers is 

gekeken naar de mogelijkheden. O.a de keukenhof, een boemeltocht door de tulpenvelden en  

museumbezoek zijn activiteiten die samen zijn georganiseerd. 

 

Het activiteitenaanbod wordt in 2018 uitgebreid. Per locatie worden er uren vrijgemaakt om meer 

activiteiten te organiseren passend  bij de vier pijlers met als doel het leefplezier van onze bewoners 

te vergroten. Er worden meer vrijwilligers geworven zodat uitstapjes individueel georganiseerd kunnen 

worden. 
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Uit onderzoek is gebleken dat kinderen en dieren een gunstig effect 

hebben op mensen met dementie (www.innovatiekringdementie.. 

We stimuleren dat naasten hun huisdier meenemen naar onze 

kleinschalige woonplekken. Ook werken we samen met ‘Buddy’, die 

met een ‘aaibare’ hond regelmatig de villa’sbezoeken. 

    Eveneens oriënteren wij ons op de aanschaf van de Qwiekup   

    (www.qwiekup.nl), een ‘superbeamer’ die geïntegreerde films, maar  

    ook persoonlijke foto’s afspeelt.  

  

http://www.innovatiekringdementie/
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3. Veiligheid 
De thema’ s van basisveiligheid (medicatieveiligheid, decubituspreventie, gemotiveerd gebruik van 

veiligheidsverhogende maatregelen en preventie ziekenhuisopname) zitten verankerd in de 

zorgverlening van de ZorgSpecialist. Tijdens de evaluatie van het zorgleefplan worden de eerste drie 

thema’s aan de hand van risico-inventarisatieformulieren doorgenomen.  Blijkt dat een bewoner een 

verhoogd risico heeft, dan worden er passende interventies opgenomen in het zorgleefplan. 

 

   Medicatieveiligheid 

Naast de risico-inventarisatie en tussentijdse evaluatie van het 

medicatiegebruik wordt er  jaarlijks van elke bewoners een medicatiecheck 

uitgevoerd in samenwerking met de apotheker. Veranderingen worden 

opgenomen met de huisarts of specialist ouderengeneeskunde.  

 

Bij de ZorgSpecialist staat niet medische zorg voorop. Zo ook bij de inzet van psychofarmaca of anti-

biotica gebruik. Voordat antipsychotica wordt ingezet, wordt er eerst gekeken naar de oorzaak. Bij 

onrustig gedrag wordt hierbij gebruik gemaakt van de ABC methode. Alternatieve interventies worden 

ingezet alvorens psychofarmaca te gebruiken.  

Een zelfde wijze wordt gebruikt bij de inzet van antibiotica.  Antibiotica worden o.a. voorgeschreven bij 

een urineweg infectie. Bewoners gebruiken alternatieven op basis van de cranberry om een 

urineweginfectie te voorkomen. 

 

Medicatie wordt gegeven door bevoegd en/of bekwaam personeel. Ondanks de zorgvuldigheid 

waarmee wordt gewerkt zijn er in 2017 38 meldingen op medicatiegebied gemeld. De meldingen 

hadden betrekking op het niet geven van medicatie, het op een verkeerd tijdstip geven, het niet 

innemen van de medicatie en het dubbel plakken van fentanyl pleister. Alle incidenten op 

medicatiegebied worden besproken tijdens het teamoverleg ter lering en preventie. 

Decubituspreventie 

De medewerkers zijn allert op het voorkomen van decubitus als onderdeel van het zorgproces. 

Desgewenst kan de wondverpleegkundige van de ZorgSpecialist om advies of in consult worden 

geroepen. In 2017 zijn twee bewoners wegens hieldecubitus door onze wondverpleegkundigen 

behandeld. Eén van de bewoners was hiermee uit het ziekenhuis ontslagen. 

 

Veiligheidsverhogende maatregelen 

De inzet van de veiligheidsverhogende maatregelen wordt uitgevoerd confrom  de conceptwet ‘Zorg 

en Dwang’. Dagelijks wordt gekeken of  de maatregel kan worden afgebouwd.   

De kwaliteitsmanager ontvangt per kwartaal en per locatie een overzicht van de ingezette  veiligheids-

verhogende maatregelen.  
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In 2017 zijn er geen veiligheidsverhogende maatregelen ingezet in de vorm van een verpleegdeken, 

jumpsuit of hansop. 

Wel is er gebruik gemaakt van beweegsensoren. Bij iedere nieuwe bewoner wordt er voor maximaal 

twee weken een beweegsensor ingezet. Dit om valrisico te monitoren zodat bij mogelijk risico tijdig 

passende interventies kunnen worden ingezet. 

Naast beweegsensoren is er in 2017 gebruik gemaakt van bedhekken, een 

kantelrolstoel en GPS.   

 

 

 

 

 

 

Acute ziekenhuisopname 

Een acute ziekenhuisopname wordt gemeld bij  de kwaliteitsmanager. Zij checkt samen met de 

manager kleinschalig wonen of er correct gehandeld is.  

In 2017 zijn er twee valincidenten gemeld met en fractuur tot gevolg. De bewoners zijn opgenomen 

geweest in het ziekenhuis. Van een calamiteit was geen sprake.  

 

Risico-preventie als  onderdeel van Lable Care 

Alle thema’s van basisveiligheid én risico-preventie vormen een essentieel onderdeel van Lable Care, 

het digitale zorgdossier wat in 2018 in alle kleinschalig woningen wordt geïmplementeerd. Naast de 

thema’s van basisveiligheid is er ook aandacht voor het inventariseren van de risico’s depressie,  

gehoorproblemen, gezichtsproblemen, delier, eenzaamheid en pijn. 

In 2018 wordt managementrapportage vanuit Lable Care gegenereerd. 

 

 

    Preventiecommissie 

Op alle locaties vervulden medewerkers de rol van  

aandachtsfunctionaris valpreventie. Per kwartaal werden de 

valincidenten met hen doorgenomen en  tips en trucs  

uitgewisseld. In 2018 gaan de aandachtsfunctionarissen 

deel uitmaken van de preventiecommissie. In deze 

commissie worden alle meldingen, dus ook de 

medicijnincidenten,  doorgenomen met als doel algehele 

reductie van meldingen. 
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4. Leren en verbeteren van kwaliteit 
Er worden in het kwaliteitskader vijf thema’s onderscheiden: kwaliteitsmanagementsysteem, jaarlijks 

geactualiseerd kwaliteitsplan, jaarlijks kwaliteitsverslag, continu werken in de praktijk aan verbeteren 

door zorgverleners en deel uitmaken van een lerend netwerk. 

 

Kwaliteitsmanagmentsysteem 

De Zorgspecialist beschikt over een goed werkend kwaliteitsmanagmentsysteem. Hierin  zijn onder 

meer beleid en werkprocessen terug te vinden. Alle medewerkers van de kleinschalig 

woonvoorzieningen hebben toegang tot dit systeem. 

 

Kwaliteitsverslag en kwaliteitsplan 

Conform het kwaliteitskader legt de ZorgSpecialist jaarlijks vast hoe er invulling wordt gegeven aan 

kwaliteit van zorg. Het verslag vormt de basis voor de doelstellingen in het kwaliteitsplan van het 

komende jaar. Zowel het plan als het verslag wordt met alle collega’s van de kleinschalig 

woonvoorzieningen doorgenomen tijdens een kenniscaroussel. Deze caroussel vindt tweemaal per 

jaar plaats.  

 

Werken aan verbetering door scholing 

In 2017 zijn de volgende scholingen voor alle medewerkers van de kleinschalig woonvoorzieningen 

georganiseerd: palliatieve zorg – voeding- muziek (wat doet dit bij mensen met dementie)- 

zorgdialoog- onbegrepen gedrag –familieparticipatie en bewegen bij ouderen. Medewerkers die een 

scholing hebben gevolgd worden uitgedaagd om het geleerde, tijdens een teambespreking of een 

kenniscaroussel, over te brengen op collega’s. 

We zijn enthousiast over de opleiding tot Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie (GPV). In 

2016 hebben 6 medewerkers deze opleiding met succes afgerond. in 2017 hebben drie medewerkers 

de opleiding tot GPV-er gevolgd. 

Hun kennis is in de praktijk zichtbaar, bijvoorbeeld in situaties waarbij het gedrag van bewoners 

moeilijk te duiden is. 

De GVP-ers weten wat – ook in moeilijke situaties – effectief gedrag is. Dit voorkomt dat beginnende 

onrust escaleert. Het mooie is dat de GVP-ers hun kennis en enthousiasme uitdragen aan collega’s. 

Bij ons staat een niet-medische benadering voorop waarbij onze bewoners kunnen rekenen op 

deskundige en warme aandacht. Hieraan leveren de GVP’ers een belangrijke bijdrage. 

In 2018 worden de competenties zoals vermeld in het kwaliteitskader als uitgangspunt nemen bij  

nieuw te organiseren scholingen. Ook wordt er gekeken naar de mogelijkheden van e-learning.  

 

Natuurlijk is er ook aandacht geweest voor het peil houden van de bekwaamheid op het gebied van 

verpleegtechnische handelingen. Regelmatig worden er proeven van bekwaamheid georganiseerd. 
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Lerend netwerk 

De ZorgSpecialist vormt samen met Samen met  Warm thuis  (Zuidermeer),  de King Arthur Groep 

(Amersfoort) en de Reigershoeve (Heemskerk) een lerend netwerk. In juli 2017 was de eerste 

bijeenkomst. We herkennen bij elkaar dezelfde drive en ‘bloedgroep’ om mensen met dementie te zien 

en in hun behoeftes te erkennen. Er zijn inmiddels drie inspirerende werkbezoeken afgelegd aan al 

onze locaties. In 2018 starten we met visitatiedagen. Medewerkers gaan dan op stap en ervaren hoe 

het is in de verschillende organisaties van het lerend netwerk.    

Met onze samenwerking beogen we niet te controleren maar te inspireren. Met behoud van het unieke 

karakter kunnen de ‘best practices’ bijdragen aan innovaties, verbeteringen en aan het enthousiasme 

in elke organisatie. 
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5. Leiderschap, governance en management 
Met de Governancecode Zorg volgen zorgorganisaties zeven principes 

die breed gedragen zijn in de hele sector. De code is een instrument om 

de governance zo in te richten dat die bijdraagt aan het waarborgen van 

goede zorg, aan het realiseren van de maatschappelijke doelstelling 

van zorgorganisaties en het maatschappelijk vertrouwen.  

 

In het kwaliteitskader verpleeghuiszorg worden zes thema’s 

onderscheiden als het gaat om leiderschap, governance en 

management: visie op zorg, sturen op kernwaarden, leiderschap en 

goed bestuur, rol en positie interne organen en toezichthouders, nzicht hebben en geven, verankeren 

van medische, verpleegkundige en psychosociale expertise. 

 

Visie op zorg 

De visie van de organisatie is in hoofdstuk 1 beschreven.. Deze visie is sturend  voor het borgen van 

goede kwaliteit van zorg en leven..  Met alle beperkingen die onze bewoners kunnen ondervinden, 

richten we op de mogelijkheden en talenten. Voorop staan de behoeftes en wensen van mensen en 

wat er van waarde is om leefplezier te ervaren..  

1  

Sturen op kernwaarden 

In onze visie staan de kernwaarden vermeld die sturend zijn voor onze zorg en dienstverlening. 

De visie is onlosmakelijk verbonden met de zorg en diensten die wij bieden. 

Dit vereist kennis van zorg aan mensen met dementie en hun naasten. Deze kennis wordt blijvend 

geoptimaliseerd middels scholingen. Een aantal medewerkers hebben de opleiding tot tot GVP’er 

(Gespecialiseerde verzorgende psychogeriatrie) gevolgd.  

Zie ook  4. Leren en verbeteren van kwaliteit 

 

Leiderschap en goed bestuur 

De directie is zichtbaar betrokken bij de dagelijkse zorg in de kleinschalige woonvoorzieningen. Zo 

worden er rondleidingen verzorgd en wordt de zorgovereenkomst altijd doorgenomen met het 

verpleegkundig directielid. Regulaire deelname aan het team- en coördinatorenoverleg maakt dat er 

continu zicht is op de kwaliteit van de geboden zorg 

De raad van commissarissen van de ZorgSpecialist heeft regelmatig overleg met de directie. Onze 

besturingsfilosofie, aanwezig zijn dicht-bij de zorg, draagt bij aan het verdiepen van onze visie en het 

snel aanvoelen welke  ondersteuning er op de werkvloer gewenst is of er van de zijde van de cliënten 

verbeteringen/aanpassingen wenselijk zijn. Tevens biedt het bijwonen aan de overlegvormen 

transparantie naar  alle collega’s en cliënten. 
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Rol en positie interne organen en toezichthouders 

Een directielid en de kwaliteitsmanager maken deel uit van de MAR (Medewerker Advies Raad) en de 

cliëntenraad. De cliëntenraad bestaat uit leden die zorg van ons ontvangen of ontvangen hebben of  

die via familie/ mantelzorg zich nauw betrokken voelen bij de Zorgspecialist. 

De cliëntenraad is  in 2017 vijfmaal bijeen geweest en heeft gevraagd en ongevraagd advies gegeven. 

Het jaarverslag van de cliëntenraad staat op de website van de ZorgSpecialist 

(https://dezorgspecialist.nl/Documenten) 

 

De Medewerker Advies Raad is in november 2017 opgericht. Met een Medewerker Advies Raad wil 

de ZorgSpecialist de zeggenschap van de zorgprofessionals in de praktijk aanwenden om de kwaliteit 

van zorg te waarborgen en te verbeteren. 

De MAR geeft gevraagd en ongevraagd aan de directie of de kwaliteitsmanager. 

Dit advies gaat over operationele zaken, zowel inhoudelijk  (b,v.scholingen) als ondersteunend  (zoals 

het elektronisch zorgdossier of planningsfaciliteiten). 

Adviseren kan themagericht (ad hoc advies, korte termijn advies) of procesgericht (lange termijn 

advies) plaatsvinden. 

 

Inzicht hebben en geven 

In juli  2017 is de eerste bijeenkomst geweest van het lerend netwerk. Samen met  Warm thuis  

(Zuidermeer),  de King Arthur Groep (Amersfoort) en de Reigershoeve (Heemskerk) wordt dit lerend 

netwerk gevormd.  Inmiddels zijn er drie bijeenkomsten middels visitatie geweest waarbij het 

speerpunt lag op kennismaking en elkaar inspireren.  

zie ook 4. Leren en verbeteren van kwaliteit 

 

Verankeren van medische, verpleegkundige en psychosociale expertise 

Om goede zorg te kunnen bieden is samenwerking met derden van essentieel belang. De Specialist 

Ouderengeneeskundige is  als ZZP-er betrokken bij de zorg aan onze bewoners. Iedere locatie heeft 

haar bekende SO. In ieder geval maandelijks en verder zo vaak als mogelijk bezoekt de SO de 

lcoatie. De SO is verantwoordelijk voor de medische zorg m.b.t. dementie.  

De huisarts is verantwoordelijk voor de dagelijkse zorg. 

 

  

https://dezorgspecialist.nl/Documenten
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6. Personeelssamenstelling 
In onze kleinschalige woonvoorzieningen zijn doorgaans minimaal 2 medewerkers per 9 bewoners 

aanwezig. Het aantal medewerkers ‘ademt’ mee de met de zorgbehoefte van de bewoners. Zo 

schakelen we bij, wanneer een bewoner, al dan niet  tijdelijk, meer zorg en ondersteuning nodig heeft. 

Tijdens het ontbijt zijn er aanvullende vrijwilligers zodat alle bewoners letterlijk in beeld zijn. 

 ’s Nachts is er een nachtdienst aanwezig. In de HoogeBerg zijn zelfs 2 nachtdiensten aanwezig. Bij 

calamiteiten kan de nachtdienstmedewerker een beroep doen op onze achterwacht die buiten 

kantoortijden bereikbaar is. Is er per direct extra zorg nodig dan kan er binnen een half uur 

aanvullende verpleegkundige zorg aanwezig zijn. Toezicht in de nacht, bij bijvoorbeeld valrisico, wordt 

door moderne domoticia (zoals beweegsensoren) gerealiseerd. 

 

 

 

 

 

 

De ZorgSpecialist  heeft vertrouwen in het vakmanschap van haar medewerkers. Dit  vakmanschap 

wordt gevoed door het  volgen  van  in company scholingen. De scholing sluit nauw aan bij de praktijk. 

Binnen de kleinschalig woonvoorzieningen worden jaarlijks GVP ‘ers ( Gespecialiseerde Verzorgende 

Psychogeriatrie ) opgeleid. Deze opleiding wordt geboden door een erkend opleidingsinstituut. Deze 

GVP’ers dragen bij aan het verhogen van kwaliteitszorg aan onze cliënten. 

zie ook 4. Leren en verbeteren van kwaliteit 

 

Tijdens teamoverleggen is er ruimte voor  feedback en reflectie. De functioneringsgesprekken geven 

ruimte voor competentie  en loopbaanontwikkelingen. Voor 2018 worden de competenties zoals 

vermeld in het kwaliteitskader als uitgangspunt genomen. 

 

De personeelssamenstelling is als bijlage bij dit kwaliteitsverslag gevoegd.  

  

Oma voelde zich steeds op vakantie en 

wij voelden ons meer dan thuis. Altijd 

welkom en belangstellend! 

 eindevaluatie 2017 
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7. Hulpbronnen 
De voornaamste hulpbronnen en de wijze waarop deze dienend zijn geweest aan het primaire proces 

zijn met name  

 

Systemen  

Voor het digitale zorgdossier is in 2017 gekozen voor Lable Care. Een kleinschalige woonvoorziening 

is in juni 2017 hiermee gestart. Verdere implementatie van Lable Care staat voor 2018 op het 

programma. 

 

De administratieve afwikkelingen verloopt in onze applicatie  Suite4 care. Door alle informatie op de 

juiste plek wordt vast te leggen, kan het primaire proces soepel verlopen. 

 

De gebouwde omgeving  

De voorzieningen in elke kleinschalige woonvoorziening zijn  afgestemd op de doelgroep die daar 

woont. Alle panden worden gehuurd zodat  (groot) onderhoud van de panden wordt uitgevoerd door 

de verhuurder. In klein onderhoud wordt voorzien door twee, in dienst zijnde, facilitair medewerkers. 

 

Brandveiligheid  

Alle kleinschalige woonvoorzieningen zijn voorzien van een brandmeldinstallatie. Elke locatie heeft 

een eigen bedrijfshulpverlening. Hier wordt structureel op geschoold.  Jaarlijks wordt het thema 

brandveiligheid geagendeerd in het teamoverleg. 

 

Technologische hulpbronnen  

Voor wat betreft ICT is er op de locaties een WIFI netwerk. De zorgoproepsytemen zijn geavanceerd. 

In Marquant  kan, indien noodzakelijk, worden voorzien  in cameratoezicht (met geblurd beeld). 

 

Domotica 

Domotica zoals bel- en beweegsensoren worden ingezet ten behoeve van valpreventie. 
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De NPS is het  resultaat op de vraag hoe waarschijnlijk  

is  het  dat  u de  ZorgSpecialist  zal  aanbevelen bij 

familie of  vrienden?      

De NPS score wordt berekend aan de hand van 

de volgende methode: 

 

1. Alle cliënten die  op de vraag ‘ hoe  waarschijnlijk 
het is dat de cliënt de ZorgSpecialist zou 
aanbevelen bij de familie of vrienden’ worden bij 
de noemer genoteerd (0 = zeer waarschijnlijk niet, 
10 is zeer waarschijnlijk wel) 

 

2. Alle cliënten die op deze vraag een 8, 9 of 10 
geven  worden  bij de teller genoteerd 

 

3. De NPS wordt teller/noemer * 100 
 

 

 

8. Gebruik van informatie 
Zorgkaart Nederland 

In 2017 heeft de Zorgspecialist  de waarderingssite Zorgkaart Nederland nadrukkelijk onder de 

aandacht gebracht.  

in de nieuwsbrieven, door  een individuele benadering den door  het op te nemen in het 

eindevaluatieformulier. Helaas met  slechts vier waarderingen als resultaat, maar wel  met een  mooie 

uitkomst van een gemiddelde van  8,8.  

In 2018 wordt dit beleid gecontinueerd. Tijdens  de familieavonden zal Zorgkaart Nederland extra 

worden benoemd. 

 

 

NPS 

De NPS is in 2017 uitgevraagd in het 

tevredenheidsonderzoek dat naar alle vertegenwoordigers 

van onze bewoners  is verstuurd. De NPS over 2017 is 82,75.  

Vanuit dit tevredenheidsonderzoek worden de volgende 

acties voor 2018 uitgezet: 

 

a. Doorgaan op de ingeslagen weg o.a. op het gebied   

             van  

 deskundigheidsbevordering   

 familieparticipatie  

 werven vrijwilligers (o.a. voor activiteiten) 

 bewegen 

b. Professionalisering communicatie, met als speerpunt:    

            het  digitale zorgdossier en tussentijdse evaluatie   

            van de afspraken 

 

 

Medewerkersraadpleging 

In het najaar van 2017 is er een  medewerkerstevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Alle medewerkers 

van de ZorgSpecialist zijn in de gelegenheid gesteld om dit onderzoek in te vullen. 

De ZorgSpecialist  is gewaardeerd met een gemiddelde van  8,2. 

Belangrijkste punt uit het onderzoek is de wens naar  meer doelgroep gerichte scholingen en het 

aanbieden van e-learning.  Dit wordt voor 2018 opgepakt. 
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Bijlage 1 Personeelssamenstelling 
 

 De kleinschalige woonvoorzieningen worden ondersteund door een manager kleinschalig 

woonvoorzieningen (uitbreiding met 1 fte in 2018 met als doel het verstevigen van de visie in 

de dagelijkse praktijk.) 

 

 In iedere kleinschalige woonvoorziening werkt een  coördinator. Zij werkt mee in de zorg en is 

verantwoordelijke voor de kwaliteit van zorg in het team.  

 

 Op de intensieve zorgmomenten van de dag zijn altijd minimaal 2 medewerkers aanwezig per 

9  bewoners. Het aantal medewerkers ‘ademt’ mee de met de zorgbehoefte van de bewoners. 

Zo schakelen we meteen bij, wanneer een bewoner al dan tijdelijk meer zorg en 

ondersteuning nodig heeft. Tijdens het ontbijt zijn er veelal aanvullende vrijwilligers zodat alle 

bewoners letterlijk in beeld zijn. 

 

 In elke kleinschalige woonvoorziening is ’s nachts een nachtdienst aanwezig. In de 

HoogeBerg zijn zelfs 2 nachtdiensten aanwezig. Bij calamiteiten kan de 

nachtdienstmedewerker een beroep doen op onze achterwacht die buiten kantoortijden 

bereikbaar is. 

 

 Per direct extra zorg nodig? Zo nodig is er binnen een half uur aanvullende verpleegkundige 

zorg 

 

 Toezicht in de nacht, bij bijvoorbeeld valrisico, wordt door moderne domoticia (bijvoorbeeld 

beweegsensoren) gerealiseerd. 

 

 Elke bewoner is verbonden met de contactverzorgende, die geregeld contact heeft met 

bewoner en familie en deelneemt aan een de zorgevaluaties. 
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Personeelssamenstelling Kleinschalige Woonvoorzieningen 

 

Alverna Tuinkamer  

(9 bewoners) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naast verzorgend personeel zijn er twee zorgmanagers aanwezig voor de kleinschalige 

woonvoorziening en de overige geboden zorg binnen  Alverna. 
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de Hoogeberg  

(15 bewoners) 
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Marquant  

(maximaal 22 bewoners) 
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Villa Tromp  

(9 bewoners) 
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Villa Velsen  

(10 bewoners) 
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Totaal KSW 
 

 

 

 

 

 

 

Daarnaast werken er verdeeld over de kleinschalige woonvoorzieningen 11 vrijwilligers. In Marquant 

en de Hoogeberg zijn 5 sportcoaches werkzaam.  
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