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1. Profiel zorgorganisatie 

 

• Omschrijving zorgvisie en kernwaarden 

 

Onze Missie, Alles wat we doen, doen we met Zorg! 

Zorg Goep Beek staat voor respectvolle, persoonlijke en integere zorg. 

Onze Visie, is een belangrijke bijdrage te leveren aan de kwaliteit van leven voor 

zorgbehoevenden in de regio Beek, Margraten, en omstreken voor zowel Wlz, Zvw, Wmo, 

PGB en Particuliere zorg.  

Wij werken wijkgericht waarin onze cliënt en professionele zorgverleners centraal staan. 

Tevens is Zorg Groep Beek een betrouwbare en interessante organisatie die zeer betrokken 

is bij zijn personeel met een persoonlijke en directe aanpak. 

 

• Omschrijving doelgroepen, aantal cliënten per doelgroep, leeftijdsverdeling 

 

De doelgroep is Alzheimer en andere vormen van dementie met een 16 tal cliënten die 

wonen in de beschermde woonomgeving Elsresidentie Sittard op basis van gescheiden 

wonen en zorg. (VPT) 

12 bewoners  70-80  jaar 

4 bewoners 80+  

 

• Type zorgverlening, ZZP verdeling, omzet per doelgroep 

 

Wij leveren ZZP 4 (1 cliënt) en ZZP 5 (6 cliënten) in VPT vorm zonder behandeling, met 

begeleiding voor de doelgroep psychogeriatrisch, dus 100% dezelfde doelgroep. De andere  

9 cliënten hebben een PGB. Twee denken erover na om per 1-1-2018 over te stappen naar 

VPT. 

 

• Aantal locaties (overeenkomend met KvK registratie), zorgomgeving 

(kleinschalig/grootschalig) en voornaamste besturingsfilosofe 

 

Er is momenteel 1 locatie voor gescheiden wonen en zorg, Elsresidentie Sittard.  

Zorg Groep Beek levert hier de zorg op 24-uurs basis in deze kleinschalige woonomgeving. 

Onze besturingsfilosofie zoals in de missie en visie uitgewerkt, is wijkgericht en besteden 

zorg gelden met name in de directe zorg in plaats van management lagen.   
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• Landelijk/stedelijk van aard 

 

De beschermde woonomgeving Elsresidentie Sittard is gelegen aan de stadsrand van Sittard, 

net als de in aanbouw zijnde nieuwe locatie Elsresidentie Margraten. Margraten zelf heeft 

wel een landelijke ligging in het heuvelland, Sittard ligt idem vlakbij het grote stadspark.  

 

2. Profiel personeelsbestand/personeelssamenstelling 

 

• Hoeveel zorgverleners en vrijwilligers per organisatie eenheid/doelgroep 

 

Wij hebben momenteel 6 vrijwilligers, 18 professionals en 7 stagiaires BOL in de 

Elsresidentie Sittard. Hierbij kunnen we stellen dat per bewoner, er 2 medewerkers zijn 

binnen de organisatie.  

 

• Verdeling zorgverleners over functies en niveaus  

Functioneel     Stagiaires 

VP niveau 5;    1  VP niveau 5;    1 

VP niveau 4;    1  IG niveau 3;    2 

IG niveau 3;    11  Helpende niveau 2;   4  

Helpende niveau 2;   2 

Gastvrouw/begeleiding;  2  Vrijwilligers   5 

HH niveau 1;    1 

 

• In door en uitstroomcijfers 

 

2017  uitstroom   2 (40 uur in totaal) 

 instroom  2 (40 uur in totaal) 

• Ratio personele kosten versus opbrengsten 

Dit is momenteel 74%  

• Clienttevredenheid 2017  

– De organisatie en haar medewerkers kregen een 8,9 van onze cliënten; 

– Als NPS score kregen wij 64, van de 100 op de vraag: 

   “zou u onze organisatie aanbevelen aan een vriend of collega”. 

   Benchmark 2016 Actiz V&V / Thuis is 36. 
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3. Situatie, plannen en voornemens, waardering door bestuur en interne stakeholders en 

    hoofdverantwoordelijke per hoofdstuk van het kwaliteitskader verpleeghuiszorg 

 

De vier kwaliteit en veiligheid thema’s zijn: 

 

• Persoonsgerichte zorg en ondersteuning. Dit gaat over de wijze waarop de cliënt in alle 

levensdomeinen uitgangspunt is bij zorg en dienstverlening. Iemand met een zorg en 

ondersteuningsbehoefte is vooral een uniek persoon met een eigen geschiedenis, een eigen 

toekomst en eigen doelen. Persoonsgerichte zorg en ondersteuning vindt plaats binnen een 

relatie tussen cliënt en zijn naaste(n), zorgverlener en zorgorganisatie. De kwaliteit van deze 

relatie bepaalt mede de kwaliteit van zorg. 

 

Binnen de Elsresidentie is dit een basis die volledig is ingeregeld, en mee wordt genomen in 

ons digitale registratiesysteem, ecare. Verder nemen wij vanuit 2017 en 2018 deel aan het 

experiment WLZ in Zuid Limburg op het vlak van Persoonsvolgende zorg en Vraag-

verheldering. Op de volgende pagina volgt de uitleg: 
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Compassie: 
nabijheid, 
vertrouwen, 
aandacht en  
begrip 

Bewoner: 
Kennen de medewerkers mij en mijn verhaal, mijn wensen en 
behoeften, en mijn zorgen en levensvragen. 
Is er aandacht voor mijn familie en naasten en de mensen die mij 
mantelzorg geven 
 
Leg uit: 
De medewerkers hebben respect voor normen en waarden van de 
cliënt, naasten en mantelzorgers. Zorgverlener heeft 
inlevingsvermogen, toont empathie en begrip. De zorgverleners 
beschikken over de juiste kennis en vaardigheden op het gebied van 
zorg die geleverd wordt, in deze met name gericht op dementiezorg. 
Aan de hand van scholing training en Workshops word deze kennis up 
to date gehouden. 
Vanuit de Elsresidentie worden er levensloop gesprekken gehouden 
met de mantelzorger. 
De bedoeling hiervan is om meer informatie over onze bewoner te 
vergaren op voorhand  zodat we beter kunnen inspelen op beleving  
en “ onbegrepen”  gedrag. 
 

Uniek zijn: 
Gezien worden in 
persoonlijke 
context, eigen 
identiteit 

Bewoner: 
Zoeken zorgverleners naar de betekenis van mijn gedrag als ik niet 
meer kan uitdrukken? 
Voel ik mij veilig en thuis. 
Kan ik mijn eigen gang gaan, ook als ik geen behoefte heb om iets te 
doen 
Kan ik zoveel mogelijk mijn eigen keuzes maken en kan ik zoveel 
mogelijk mijn leefstijl voortzetten. 
 
Leg uit: 
Aan de hand van levensloop gesprekken gaan we in op de persoon 
zelf. Niet alle bewoners kunnen door hun fase in de dementie nog 
aangeven  wat zij prettig vinden of niet, daar komen de zorgverleners 
achter door een bewoner te observeren en de aandacht, vertrouwen 
en veiligheid te geven die de bewoner nodig heeft. 
We proberen dit toe te passen in de vele fases van de dementie. 
We blijven in gesprek met familie en mantelzorg en observeren de 
bewoner in zijn dagelijkse doen en laten. 

Autonomie: 
Behoud van eigen 
regie over leven en 
persoonlijke 
welbevinden ook 
bij de laatste 
levensfase 

Bewoner: 
Kan ik waar mogelijk mijn eigen leven vorm en inhoud geven zowel in 
grote als in kleine onderdelen van de dag. 
 
Leg uit: 
De cliënt is nog altijd een mens, een mens die zoals iedereen behoefte 
heeft aan veiligheid en liefde. 
In de belevingsgerichte zorg praat men over: hoe beleven cliënten met 
dementie hun ziekte en de werkelijkheid.  
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Bij de Elsresidentie  wordt de nadruk gelegd op de gevolgen die 
dementie heeft  voor de IK beleving: hoe 
ervaart de cliënt zich zelf. In de IK beleving worden 4 fases 
onderscheiden nl. de bedreigde ik, de verdwaalde ik, de verborgen ik 
en de verzonken ik.  (Bedreigd.= licht, verdwaald. = matig, verborgen 
en verzonken zijn ernstig). 
Met de toename van dementie nemen geheugen en oriëntatie 
stoornissen toe en de mogelijkheid voor zichzelf te zorgen af. In 
samenhang hiermee veranderen gedrag en beleving. 
 

Zorgdoelen: 
Iedere cliënt heeft 
afspraken over en 
inspraak bij de 
doelen ten aanzien 
van haar/zijn zorg, 
behandeling en 
ondersteuning. 
 

Bewoner: 
ik heb een eigen actueel zorg leef plan en medisch dossier dat in 
samenspraak met mij en mijn mantelzorger is opgesteld. 
Met mij of mijn mantelzorger wordt op regelmatige basis besproken 
of de (zorg en behandel) afspraken nagekomen worden, en of de zorg 
aan mijn wensen/behoefte voldoet. 
 
Leg uit: 
Iedere bewoner krijgt een huisbezoek  waarin gegevens verzameld 
worden voor het zorgleefplan en dit wordt besproken met cliënt en 
zijn naasten. 
Het zorgleefplan wordt regelmatig besproken tijdens cliënt overleg en 
er zijn evaluatiemomenten met de naasten. 
Er wordt samengewerkt met de specialist ouderen geneeskunde, de 
eigen huisarts, fysiotherapeut, ergotherapeut en apotheek.  
Er wordt multidisciplinair gewerkt, het zorgleefplan is leidend voor de 
zorgverlening. 

 

• Wonen en welzijn. Dit gaat over de wijze waarop de organisatie en zorgverleners in hun 

zorg en dienstverlening enerzijds oog hebben voor optimale levenskwaliteit en welbevinden 

van cliënten en betrokken naaste(n) en anderzijds gericht zijn op het bevorderen en 

ondersteunen hiervan. 

Binnen de Elsresidentie is dit naar tevredenheid ingeregeld. Op de volgende pagina volgt de 

uitleg: 

Zingeving: Bewoner: 
Er is bij zorgverleners aandacht voor mijn specifieke levensvragen 
zoals verlies van functies eenzaamheid , rouw, depressies, ouderdom 
en invulling laatste levensfase 
 
Leg uit: 
Binnen de Elsresidentie is er dagelijks aandacht voor al deze 
vraagstukken en gevoelens bij de bewoner.  
Er komt een pastoor. Hij is 1x per maand aanwezig voor het brengen 
van de heilige communie, en maken van een praatje en gaat in op de 
behoefte van de bewoner op dat moment. 
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Zinvolle  
tijdsbesteding: 

Bewoner: 
Ik kan iedere dag deel nemen aan verschillende activiteiten en in 
individueel of groepsverband. 
Ik wordt gestimuleerd om te bewegen. 
Ik kan een leven leiden die zoveel mogelijk past bij mijn persoon. 
 
Leg uit: 
Binnen de Elsresidentie worden activiteiten aangeboden. 
Enkele van deze activiteiten zijn: 
 
Groepsverband: 
Gymnastiek, bewegen volgens onze beweegmodule (bal, fietsen, 
elastiek oefeningen) 
Krant voorlezen 
Sjoelen 
Spelletjes, rummikub, kaarten enz. 
Fruit schillen 
Muziek en beleving via de Qwiek-Up 
Dansen 
Wandelen in de tuin 
Gezellig koffie drinken en fotoboeken doorkijken 
Enz. 
 
Individueel: 
Wandelen 
Schaken 
Praatje maken 
Nagels verzorgen 
Spelletje doen 
Gymnastiek 
Tafel dekken, kleine taken in en om de keuken. 
Enz. 
 

Schoon en 
verzorgd lichaam, 
plus verzorgde 
kleding 
 

Bewoner: 
Ik ontvang dagelijks persoonlijke verzorging naar wens. 
 
Leg uit: 
Binnen de Elsresidentie wordt volgens structuur en regelmaat 
gewerkt. Verzorgende heeft oog voor het persoonlijke uiterlijk, zo ook 
kleding, manicure, pedicure etc.. 
Er wordt gekeken naar wensen en behoeften van de bewoner. 
Kapper en pedicure komen bij de cliënt “aan huis”. 
 

Familieparticipatie 
en inzet 
vrijwilligers 

Bewoner: 
Mijn naasten en andere betrokkenen uit mijn netwerk krijgen de 
ruimte om in mijn zorg en ondersteuning te participeren. 
Vrijwilligers zijn aanwezig op de afdeling waar ik verblijf. 
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Leg uit: 
In de Elsresidentie is beleid rondom participatie familie en inzet 
vrijwilligers beschreven en bekend. 
Familie krijgt de ruimte om allerlei activiteiten met de bewoner uit te 
voeren, of deel te nemen aan activiteiten die aangeboden worden. 
Er zijn geen tijden aan verbonden als de familie de bewoner mee  wil 
nemen voor een uitje. 
Vrijwilligers zijn aanwezig en geven de bewoner(s) aandacht door 
middel van een praatje, wandeling, spelletje enz. 
Taken van de vrijwilligers zijn bekend bij de zorgverleners, en familie. 
 

Wooncomfort 
(gastvrijheid, 
maaltijden, 
schoonmaak en 
inrichting) 

Bewoner 
Ik kan met eigen spullen mijn kamer inrichten. 
Ik kan van eten genieten. 
De privé en gedeelde ruimtes ervaar ik als schoon en veilig ingericht. 
 
Leg uit: 
In de Elsresidentie is alles aangepast aan de doelgroep, met de vrijheid 
om eigen spullen mee te nemen en de kamer in te richten. Sterker nog 
dit wordt verwacht daar het appartement voorzien is van de basis 
voorzieningen en niet van meubilair.  
Er wordt zoveel mogelijk gezamenlijk samen gegeten in de algemene 
ruimte. De  zorgverleners vragen altijd of de maaltijden naar 
tevredenheid zijn, en er is een maaltijdkeuze. Tevens is er de 
mogelijkheid om samen de maaltijd te bereiden of te assisteren 
wanneer men dit wil en kan.  
 

 

• Veiligheid. Garanderen van basisveiligheid betekent dat een zorgorganisatie met 

gebruikmaking van relevante professionele standaarden en richtlijnen, vermijdbare schade 

bij cliënten zoveel mogelijk voorkomt en leert van veiligheidsincidenten. Het gaat om 

risicobewustzijn en risicoreductie. 

Om de 2 maanden wordt in het werkoverleg medicatie, huidletsel en valrisico besproken. 

Tevens wordt minimaal 2 maal per jaar een risico inventarisatie hierop toegepast. Zo nodig 

wordt dit aangepast in het zorgleefplan.  Valrisico en medicatiefouten worden bijgehouden 

in de MIC. 

Wij hanteren in principe geen vrijheid beperkende maatregelen, wel indirecte en proactieve 

maatregelen zoals digitale sensoren. Behalve als dit niet anders kan, of met name als de 

familie dit wilt, wordt er in overleg met familie en mantelzorger gebruik gemaakt van een 

bedhek in de nacht.  
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• Leren en verbeteren van kwaliteit. Dit gaat over de wijze waarop de zorgverlener en 

zorgorganisatie op dynamische en lerende wijze zorg dragen voor optimale zorg en 

verzorging voor cliënten, daarbij gebruikmakend van de best beschikbare kennisbronnen 

zoals wetenschappelijke literatuur, professionele richtlijnen, landelijke en lokale data, 

gesystematiseerde ervaringsgegevens en kwalitatieve informatie. 

Wij zijn ISO/HKZ gecertificeerd sinds 2007, en gaan volgens planning over naar ISO 9001; 

2015. Hierbij zijn alle processen opnieuw doorgenomen en is extra aandacht besteed aan 

risicomanagement. Er zijn duidelijke verantwoordelijkheidsverdelingen per functie binnen in 

de organisatie. De VAR is betrokken bij dit document, net als de cliëntenraad, en er wordt 

middels een PDCA cyclus van plan t/m verslag jaarlijks aan gewerkt door alle betrokkenen.  

 

Wij maken deel uit van een lerend netwerk en wel met de volgende twee partijen: 

-Verpleeghuis Bergweide te Heerlen 

 Jolanda Drossaert, Raad van Bestuur 

-Woonzorgcentrum de Beyart te Maastricht 

 Mat van Lier, Directeur  

 

De gesprekken en samenwerking is opgestart, en dient verder uitgebreid te worden in 2018. 

Er is ruimte en intentie vanuit alle organisaties voor evaluatie van het kwaliteitsverslag, 

kwaliteitsplan en uitwisseling van kennis om te komen tot een lerend netwerk.   

 

De vier rand voorwaardelijk e thema’s zijn: 

• Leiderschap, governance en management. Dit gaat over de aansturing en governance van 

de zorgorganisatie die faciliterend zijn voor kwaliteit, zoals het beleggen van 

verantwoordelijkheid, besluitvorming en risicomanagement, en over de strategische, 

statutaire en financiële verplichtingen. 

 

Onze missie en visie zijn helder en duidelijk geformuleerd: 

Onze Missie 

Alles wat we doen, doen we met Zorg! 

Zorg Goep Beek staat voor respectvolle, persoonlijke en integere zorg. 

Onze Visie 

De visie van Zorg Groep Beek is een belangrijke bijdrage te leveren aan de kwaliteit van 

leven voor zorgbehoevenden in de regio Beek, Margraten, en omstreken voor zowel Wlz, 

Zvw, Wmo, PGB en Particuliere zorg. Wij werken wijkgericht waarin onze cliënt en 

professionele zorgverleners centraal staan. 

Tevens is Zorg Groep Beek een betrouwbare en interessante organisatie die zeer betrokken 

is bij zijn personeel met een persoonlijke en directe aanpak. 
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Een directie lid is ruim 15 jaar uitvoerend V&V’er geweest in de thuiszorg, verpleeghuis en 

terminale nachtzorg.  Hierdoor is er een goed beeld over de praktische zorg in zijn algeheel, 

maar loopt zij ook wekelijks een keer mee in de operatie zelf. Twee maandelijks is er VAR 

overleg, maandelijks is er overleg/intervisie met de medewerkers zelf, en om de week is er 

overleg met de locatie-verantwoordelijke. (Ook zij is actief V&V’er in de huidige locatie) 

 

De directie en RvC werkt volgens de vigerende Zorgbrede Governance Code, en is 

ondersteunend aan dit kwaliteitskader verpleeghuiszorg.  

 

• Personeelssamenstelling (voldoende en vakbekwaam personeel). Dit gaat over de 

adequate samenstelling van het personeelsbestand. Hoeveel zorgverleners met welke 

vaardigheden en competenties zijn nodig om te voorzien in de (fluctuaties in) wensen en 

behoeftes van de cliënten waaraan de zorgorganisatie zorg en ondersteuning biedt? 

De huidige stand is uitgewerkt in artikel 2 van dit plan. De kaders ontwikkelen zich en Zorg 

Groep Beek blijft dit ook in overleg intern monitoren. 

 

• Gebruik van hulpbronnen. Dit gaat over het effectief en efficiënt gebruiken van 

hulpbronnen om de best mogelijke zorgresultaten en ervaringen te behalen met de 

beschikbare financiën en middelen. 

Elsresidentie heeft geen eigen vastgoed, wij huren dit en exploiteren de zorg en 

dienstverlening van wonen en servicekosten daarom heen. Deze nieuwbouw is uit 2013, en 

voorziet in alle moderne comfort. Hierbij is er de privacy van een ruim appartement voor de 

bewoner met een algemene ruimte en tuin. Technologische hulpbronnen zijn er zoals  

actieve en passieve domotica, en meldbuttons per cliënt. 

 

Materialen en hulpmiddelen worden met name gehuurd wanneer nodig, en worden dus ook 

extern onderhouden.  

 

Facilitaire zaken zijn vrijwel allen uitbesteed aan partners zoals het eten, groothandel, tuin, 

en wasserij. Wij zijn met name verantwoordelijk voor zorg en begeleiding en het aanbieden 

van verzorgt wonen.  

Financiën en administratieve organisatie is qua financiële- en loon- administratie uitbesteed 

aan BAAT. Zij verzorgen ook de controles in deze.  

Er zijn professionele relaties en samenwerkingen met de 3 ziekenhuizen als het gaat om 

doorverwijzing en afstemming. Verder gebeurd dit ook met collega zorginstellingen, 

huisartsen, apotheken, en GGZinstellingen.  
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• Gebruik van informatie. Dit gaat enerzijds over het actief gebruik maken van informatie 

rondom de inzet van middelen, voor het leveren, monitoren, managen en verbeteren van 

zorg, alsook over het op transparante wijze verstrekken van kwaliteitsinformatie aan 

cliënten, hun naasten en aan de samenleving. 

Actief wordt ecare in 2018 gebruikt om digitaal een uitvraag te doen op cliënt niveau, op een 

aantal CQ vragen waaronder een rapportcijfer voor de organisatie in zijn geheel, en de NPS 

score, beiden tussen de 1 en 10. In 2017 gebeurde dit nog met papieren uitvraag 

formulieren. In beide situaties komt er geaggregeerde data ter beschikking.  

Dit is terug te vinden op onze website, en wordt aangedragen c.q. uitgevraagd door diverse 

partijen zoals jaarverslagenzorg, Desan, etc.. 

Daarnaast wordt zorgkaartnederland actief gestimuleerd. Ecare geeft een digitaal platform 

om zoveel mogelijk data in te voeren, te verzamelen en transparant uit te dragen.  

 

4. Verbeterparagraaf en beschrijving van samen leren en verbeteren 

 

• Beschrijving van de verbeterparagraaf Elsresidentie 

 

Basisveiligheid dienen wij in 2018 verder uit te werken dat we naast medicatieveiligheid, 

decubitus, VBM en valincidenten, ook onderstaande punten beter bijhouden en bij voorkeur 

in het digitale proces in plaats van weer een document (hoge administratieve lasten) 

-Antipsychoticagebruik 

-Antibioticagebruik 

-Ziekenhuisopnamen 

Kwaliteitsverslag maken voor 1-7-‘18, en nader uitwerken kwaliteitskader langdurige zorg: 

4.2  

5.2  

6.3 

8.2 

 

• Beschrijving van op welke wijze en met welke interne en externe partijen plannen per 

relevante organisatie eenheid tijdens en na het jaar wordt geëvalueerd en hoe resultaten 

terugvloeien naar betrokkenen in de zorgorganisatie. 

 

De basisveiligheid wordt nader onderzocht en uitgewerkt tot een werkbaar model. Daarop 

wordt dit geïntroduceerd in de organisatie, en geëvalueerd. Nogmaals ligt de nadruk op 

minder administratieve lasten op dit vlak. 

 

De cliënttevredenheid wordt opnieuw uitgevraagd in 2018, waarbij wij de ambitie hebben 

om de NPS score boven de 60 te houden, en het algemene cijfer boven de 8,5.  
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Personeel dient nader onderzocht te worden, of en waar de pijnpunten liggen binnen de 

organisatie. Vooralsnog zijn die er niet, en is er een grote bezetting op het relatief klein 

aantal cliënten. Tenslotte draagt Zorg Groep Beek met een relatief kleine organisatie 

substantieel bij middels de stagiaires aan de aanwas van goed personeel in de regio voor 

andere zorgverleners.  

 

Verder zullen de nader uit te werken punten voor het kwaliteitsverslag, een nieuwe basis 

bieden voor het plan 2019. Daar dit een voortschrijdend traject is, zullen we dit jaarlijks 

plannen en evalueren. 

 

Dit jaarplan zal elke kwartaal besproken worden en de verbeterpunten worden daarin 

geëvalueerd met de VAR en het management. 1 keer per jaar wordt de stand van zaken 

besproken met de RvC, de personeelsvertegenwoordiging en de CR. Het kwaliteitsverslag 

maakt deel uit van het algemeen jaarverslag. 

 

5. Afkortingen 

 

ZZP =  Zorg Zwaarte Pakket 

KvK= Kamer van Koophandel 

Wlz= Wet Langdurige Zorg 

Zvw= Zorgverzekeringswet 

WMO= Wet Maatschappelijke Ondersteuning 

PGB= Persoonsgebonden Budget 

VPT= Volledig Pakket Thuis 

BOL= Beroepsopleidende leerweg 

NPS= Net Promotor Score 

V&V= Verpleging & Verzorging 

MIC= Melding Incidenten Cliënten 

VAR= Verpleegkundige Adviesraad 

PDCA= Plan Do Check Act (kwaliteitscyclus) 

CQ= Gestandaardiseerde methodiek voor meting in de zorg 

VBM= Vrijheid beperkende maatregelen 

RvC =  Raad van Commissarissen 

CR=  Cliëntenraad 
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6. Afsluiting  

Als kleinschalige zorgorganisatie zijn wij als directie erg betrokken bij onze cliënten en 

medewerkers. Wij staan dan ook midden in de operatie en daardoor meten wij constant het 

doen en laten met als gevolg zeer korte lijnen en PDCA cylcus.  

Verder zetten wij onze medewerkers in hun kracht, en laten hun als zelfstandige teams 

werken met extra controle en sturing vanuit de directie. Dit werkt zeer goed voor alle 

betrokkenen.   

Voor vragen en opmerkingen t.a.v. dit kwaliteitsplan kan men contact opnemen met  

Michael Hamers van Zorg Groep Beek michael@zorggroep-beek.nl  

 

7. Bijlage: Leernetwerk feedback 
 

Beste Hannelore en Michael, 

Bij deze onze feedback op jullie kwaliteitsjaarplan: 

Bergweide heeft het kwaliteitsjaarplan van ZGB doorgenomen: 

Jullie beschrijven op heldere wijze per specifiek thema de huidige situatie waarbij het uitgangspunt is 

dat jullie dit vooral willen handhaven omdat deze goed is ingeregeld en geven daarbij aan vooral nog 

in te zetten in het verder uitwerken van het leernetwerk en het volgen van de landelijke ontwikkelingen 

inzake de personeelssamenstelling.  Het zou mooi zijn als we elkaar blijven attenderen op eventuele 

nieuwe administratieve belasting , jullie hebben hier een sterke focus op om dit te voorkomen.  Veel 

succes.  

Met vriendelijke groet, 

Jolanda Drossaert 

Raad van Bestuur 

Verpleeghuis Bergweide, Heerlen 

045 5741515 

06 51 82 61 90 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Beste Michael:  

Bij deze de feedback van de directie/bestuurder van WZC De Beyart; 

 Complimenten met jullie plan, ik vind het heel praktisch maar ook  ambitieus voor jullie 

omvang en ik zou dan ook adviseren; waak er vooral voor dat jullie er niet in verdrinken. Dat 

is ook waar ik bij ons eigen plan op zal toezien. Het is enorm veel, we moeten al zo veel 

borden in de lucht houden.. 

 Mooie slagzin: “alles wat we doen , doen we met Zorg” 

 

mailto:michael@zorggroep-beek.nl
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 In het algemeen ben ik van mening dat het landelijke sjabloon weliswaar aangeeft dat de 

invulling ervan vrij is, echter de onderwerpen zijn dusdanig verplichtend dat daar weinig 

vrijheid meer aan te ontlenen valt. We zijn als sector op weg om een gigantische 

eenheidsworst te creëren, het lukt onze overheid dan ook helaas maar niet om los te laten, 

desondanks geven jullie er een eigen invulling aan, weinig cijfers (heel goed, licht eventueel 

toe waarom dat jullie dat niet aanleveren zoals men dat wil), dat vind ik best knap, succes 

wensend 

 

Met vriendelijke groet,  

Mat  

M.H.M. Van Lier 

Directeur Woonzorgcentrum De Beyart 

 

 

 

 

 


