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Inleiding
In januari 2017 is het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg gepubliceerd. Dit vormt de wettelijke basis
voor de kwaliteit van de zorg. Het kader biedt ruimte om een eigen invulling te geven aan zorg en
ondersteuning, maar stelt tegelijkertijd ook concrete eisen.
Het kwaliteitskader geeft het volgende hoofddoel aan voor verpleeghuiszorg:
Een zo goed mogelijke bijdrage leveren aan de kwaliteit van leven van de cliënt, door een optimale
interactie tussen cliënt, zorgverlener en zorgorganisatie in het zorg- en behandelproces.
Als Avoord bieden wij zorg in de gemeenten Etten-Leur, Zundert en omstreken. We zijn
gespecialiseerd in tijdelijke en langdurige zorg en welzijn aan en voor ouderen. Thuis en
intramuraal op onze locaties, afdeling tijdelijk verblijf en ons high care hospice. Wij bieden
integrale zorg aan onze cliënten waarbij onze expertise ligt op het gebied van zorg rond dementie
en palliatieve zorg.
Dit kwaliteitsverslag is onderdeel van het jaarbeeld 2018 van Avoord. In dat jaarbeeld en in dit
verslag laten we zien wie we zijn en wat we belangrijk vinden. We geven een beeld van de wijze
waarop wij kwaliteit van zorg geven, waar we succesvol zijn, maar ook waar onze uitdagingen
afgelopen jaar hebben gelegen. Het is een uitnodiging om een kijkje te nemen in de organisatie van
Avoord waar wat u belangrijk vindt centraal staat vanuit de kernwaarden Zelfregie, Respect en
Samen leven. Tegelijkertijd voldoen wij met dit verslag aan de wettelijke verplichting om
verantwoording af te leggen op de thema’s van het kwaliteitskader verpleeghuiszorg. Bij het
opstellen van het verslag hebben we de structuur van het kwaliteitskader dit jaar losgelaten om
meer bij ons verhaal aan te kunnen sluiten. Dit kwaliteitsverslag richt zich op onze langdurige
verblijfszorg in woongroepen en appartementen en niet op de thuiszorg, het hospice, tijdelijk
verblijf of de dagopvang. Wij kijken integraal naar onze zorg en daardoor maken wij in dit plan
geen splitsing tussen cliënten met een ZZP 1-3VV, LG en ZZP 4-10VV, tenzij anders aangegeven.
Hoofdstuk 1 geeft een beschrijving van onze zorgvisie en kernwaarden. Hoofdstuk 2 geeft een beeld
van onze locaties langdurige zorg. In hoofdstuk 3 bespreken we ons personeelsbeleid. De
onderwerpen veiligheid staan in hoofdstuk 4. In hoofdstuk 5 geven we aan wat we georganiseerd
hebben rond het thema ‘leren en verbeteren’. Hoofdstuk 6 en 7 sluiten het verslag af met een
samenvatting en feedback van ons lerend netwerk.
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1. Kernwaarden
We hebben binnen Avoord een duidelijke visie op zorg en kernwaarden. In het kort kunnen we deze
als volgt weergeven:
Visie
Wat vindt ú belangrijk?
Missie
Wij werken elke dag aan maximaal behoud van zelfrespect bij onze cliënten.
Kernwaarden
• Zelfregie: De cliënt staat zoveel mogelijk in zijn kracht.
• Respect: Serieus nemen en serieus genomen worden.
• Samen Leven: Samen met de cliënt en zijn omgeving invulling geven aan de zorg- en
dienstverlening.
De kernwaarden zijn geïntroduceerd in 2017. Om deze kernwaarden te laten landen binnen
de organisatie hebben we het POPUP Theater ingezet, een indringende voorstelling die
medewerkers een indrukwekkende ervaring geeft, als instrument om met elkaar in gesprek te gaan.
In 2018 hebben uiteindelijk al onze medewerkers dit POPUP Theater bijgewoond. Het is gebleken
dat het leren door middel van beleving effectief is en aansluit bij onze medewerkers. Het is voor
ons een uitdaging om te borgen dat hetgeen ervaren is door medewerkers ook daadwerkelijk leidt
tot verbeteringen in het dagelijks handelen naar de cliënt.
Naast het POPUP Theater hebben alle aandachtsvelders zorgleefplan en onbegrepen gedrag in de
loop van 2017 en het begin van 2018 een scholing gevolgd in het traject ‘Wat vindt ú belangrijk’. Dit
scholingstraject is vormgegeven vanuit de nieuwe kernwaarden van Avoord. Het scholingstraject
heeft medewerkers handvatten gegeven om de individuele cliënt nog beter te kunnen leren kennen
en hoe ze hen het beste kunnen benaderen en verzorgen.
De kernwaarden zijn vertaald naar een normenkader, een vertaling naar relevante en concrete
normen, gedragsregels (Het suc6 van Avoord), waar medewerkers in de dagelijkse praktijk mee
werken.
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2. Locaties en cliënten
In dit hoofdstuk staat per locatie beschreven wat er afgelopen jaar aan verbeteringen in de zorg
heeft plaatsgevonden. Hoewel er ook Avoord breed verbeteringen zijn doorgevoerd, ligt de focus in
dit hoofdstuk vooral op wat iedere locatie uniek maakt.

Het Anbarg
De locatie heeft 87 comfortabele appartementen van 80 tot 150m2, voor mensen met of zonder
zorgindicatie. Daarnaast zijn er 24 groepswoningen, met ieder een eigen balkon, waar 144 ouderen
kleinschalig beschermd wonen. De appartementen zijn geschikt voor ouderen die zelfstandig willen
blijven wonen, ook wanneer zij direct of in de toekomst zorg nodig hebben.
Inrichting en welzijn
De algemene ruimtes binnen Het Anbarg zijn in 2018 opnieuw ingericht om zo met activiteiten en
beleving beter aan te sluiten bij de wensen en behoeften van onze cliënten. We wilden een
woonomgeving creëren waarin cliënten van een zelfde doelgroep bij elkaar wonen. Vervolgens
hebben we doelgroepgericht de inrichting van de woongroepen en de algemene ruimten ingevuld.
Cliënten en hun naasten zijn bevraagd over de behoeften op dit gebied.
Er is onder meer een koffie- en theehuis ingericht, een bruin café, natte snoezelruimtes en een
beautysalon. Op de verdiepingen waar PG cliënten verblijven hebben we het idee van buiten
gecreëerd door tuinstellen te plaatsen in de algemene tussenruimte, het liftenplein beplakt met
winkelgeveltjes en een wolkenplafond gerealiseerd. De vloer lijkt op gras en op de achterwand is
een mooi zicht op een park gerealiseerd. De cliënten zijn hier vaak te vinden.
Op de verdieping waar somatische cliënten verblijven, zijn naar hun behoeften en wensen
veranderingen doorgevoerd. In het bruin café is het met regelmaat een drukte van belang, waar we
een heuse bar en jukebox hebben, voorzien van moderne apparatuur om muziek af te spelen. In de
beautysalon verwennen we cliënten heerlijk met een handmassage, manicure of andere
schoonheidsbehandeling. De thuiskappers en pedicures verrichten hier hun behandelingen. Waar dit
voorheen op de slaapkamer van de cliënt gedaan werd, is het nu een echt “uitje”.
Met de herinrichting van de etages is de dagbesteding explicieter dichtbij de cliënt georganiseerd.
Hierdoor zijn we in staat om nog meer aan te sluiten bij de cliënt met een aanbod dat divers en
laagdrempelig is. We zien dat nieuwe sociale contacten ontstaan tussen cliënten binnen de etage,
terwijl deze voorheen niet verder reikten dan de eigen woongroep. Er zijn spontaan nieuwe
vriendschapsrelaties ontstaan.
Naast de gewijzigde inrichting voor een zinvolle dagbesteding hebben we ook technische
aanpassingen doorgevoerd die van grote meerwaarde zijn voor cliënten. We hebben de verlichting
in de woongroepen en de gang aan laten passen, waardoor deze beter aansluit op het dag- en
nachtritme van de cliënten. Daarnaast gaat het licht in de algemene tussenruimte nu eerder uit en
later op de ochtend weer aan. Het resultaat is dat er minder onrust is bij cliënten in de nacht. Er
zijn cliënten die langer slapen nu het donker is.
Deze aanpassingen dragen voor onze cliënten veel bij aan een fijne leef- en woonomgeving en het is
voor onze zorgverleners fijn om deelgenoot te zijn van deze ervaringen. Dit heeft een positief
effect op de werkbeleving. We zien in onze onderzoeken dat de cliënttevredenheid en medewerker
tevredenheid stijgt. Het ziekteverzuim onder medewerkers is gedaald.
Cijfers
Op peildatum 31 december 2018 woonden er 178 cliënten ZZP 4-10 VV bij ons op de woongroepen of
in de appartementen van Het Anbarg. Bij de cliëntraadpleging geeft 59% van de cliënten of
cliëntvertegenwoordigers ons een 8, 9 of 10, scoren we een NPS van +15 en krijgen we een
algemene waardering van een 8.
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Methodisch werken binnen Het Anbarg PG
In juni 2018 heeft de IGJ een regulier inspectiebezoek gebracht aan de locatie Het Anbarg,
woongroepen PG. Zij hebben een inspectie uitgevoerd op de thema’s persoonsgerichte zorg,
deskundige zorgverlener en sturen op kwaliteit en veiligheid. Zij constateerden dat alle
randvoorwaarden voor het bieden van persoonsgerichte zorg en het methodisch werken binnen
Avoord aanwezig zijn. Zij hebben gezien dat de zorgmedewerkers van Het Anbarg betrokken en
gemotiveerd zijn om persoonsgerichte zorg te bieden. En dat wij cliënten goed betrekken bij de
zorgverlening, dat cliënten en cliëntvertegenwoordigers inspraak hebben. De items kwaliteit en
veiligheid waren in orde.
De IGJ constateerde ook dat we verbetermogelijkheden hebben. Daarom is op basis van de feedback
van de IGJ in een multidisciplinaire setting een oorzaakanalyse uitgevoerd. We hebben een plan van
aanpak opgesteld over het verbeteren van het methodisch werken, de persoonsgerichte zorg en de
samenwerking tussen zorg en behandeling.
We willen verbetering bereiken door op maat te investeren in de kennis en vaardigheden van
zorgmedewerkers. In het verbetertraject zijn twee verpleegkundigen daarom de zorgmedewerkers
individueel gaan coachen, ‘coaching on the job’. Ieder in hun eigen teams. Ze zijn met hen in
gesprek gegaan over de toegevoegde waarde van methodisch werken in de dagelijkse praktijk van
het werk en hoe ze dit vorm kunnen geven. Ze geven ook uitleg over hoe het methodisch werken
met de cliënten in het zorgleefplan terug te zien moet zijn. Medewerkers zijn vervolgens zelf aan
de slag gegaan met het verbeteren van hun dossiers. De zorgmedewerkers ervaren het leren op
maat als positief.
Om het traject goed te monitoren, meten we periodiek de voortgang op basis van dossierchecks.
Hiervoor hebben we een meetinstrument ontwikkeld gebaseerd op de items van de inspectie. We
gebruiken hierbij dezelfde waarderingsschaal als de IGJ. De verpleegkundigen voeren de
dossierchecks uit bij elkaars teams. We zien in de periode september tot december al een zeer
positieve ontwikkeling en goede resultaten van de coaching. Daar waar bij de nulmeting meer dan
50% van de items in de dossiers nog (grotendeels) niet op orde was, zien we aan het einde van 2018
juist dat bijna 80% van de items (grotendeels) op orde is en groen scoort.

Voortgang methodisch werken woongroepen PG Het Anbarg,
weergegeven in % van items
60

50
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0 meting
Niet in orde

voortgang oktober
Grotendeels niet in orde

voortgang december

Grotendeels in orde

Geheel in orde

(Resultaatverslag december 2018)

Er is veel inzicht ontstaan in de vaardigheden en capaciteiten van de individuele zorgmedewerkers
en in de dossiers. Beide verpleegkundigen zien dat de dossiers het functioneren van de
zorgmedewerker in de praktijk bevestigt. Met deze kennis kunnen we nog gerichter begeleiding op
maat geven.
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Door de dossierchecks te gebruiken als intercollegiale toetsing tussen de twee verpleegkundigen, is
er ook een mogelijkheid tot onderling leren en verbeteren gerealiseerd. Ze reflecteren op elkaars
werk en de verpleegkundigen ervaren dit als zeer waardevol.
Vanuit het IGJ verbetertraject hebben we ook aandacht voor het cliëntperspectief. Om dit in kaart
te brengen maken we gebruik van onze werkwijze cliëntraadpleging. In kwartaal 4 van 2018 hebben
we de vragenlijst “zorgdoelen en familieparticipatie” uitgevraagd onder cliëntvertegenwoordigers.
We hebben onder meer gevraagd of medewerkers de zorg met hen bespreken, naasten betrekken bij
de zorg en of cliëntvertegenwoordigers ook het gevoel hebben dat hun naaste de zorg ontvangt
zoals afgesproken. Het blijkt dat de cliëntvertegenwoordigers van de woongroepen PG tevreden zijn
over de zorg. Ongeveer de helft geeft een goed tot uitstekend op de gevraagde items en de andere
helft geeft ons een voldoende. Als algemene waardering gaven zij de woongroepen PG van Het
Anbarg een 8.

Geboortebericht
Met grote blijdschap delen wij u mede dat er een tweeling in de wieg ligt in
Het Anbarg bij de PG woongroepen. Het zijn een jongen en een meisje.
Speciale poppen voor onze bewoners met dementie. Ze reageren afhankelijk
van wat er met ze gebeurt. Het is mogelijk de fles te geven en te
verschonen, ze maken alle geluiden die een echte baby ook maakt. Ze willen
getroost worden als ze huilen en als ze tevreden zijn kunnen ze langzaam in
slaap vallen. Het is een vertederend stel.
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Rijserf
De locatie heeft 94 comfortabele appartementen van 80 tot 150m2, voor mensen met of zonder
zorgindicatie. Daarnaast zijn er 2 groepswoningen waar 12 ouderen kleinschalig beschermd wonen.
Zij hebben de beschikking over een gezamenlijke binnentuin.
De afdeling Onderzoek en Innovatie is gesitueerd binnen de locatie Rijserf. In september 2018
hebben we op deze locatie een toetredingsvisitatie doorlopen voor het Topcare predicaat verleend
door de Stichting Topcare. Tijdens de visitatie bezochten diverse auditoren onze locatie en
voorafgaand aan dit bezoek hebben we een uitgebreide zelfevaluatie uitgevoerd op de
toetredingscriteria. De toetredingscriteria gaan over onderzoek en expertisefuncties, maar ook over
zorg, behandeling, begeleiding en wonen.
Op peildatum 31 december 2018 woonden er 49 cliënten ZZP 4-10 VV bij ons op de woongroepen of
in de appartementen. Bij de cliëntraadpleging geeft 72% van de cliënten of
cliëntvertegenwoordigers ons een 8, 9 of 10, scoren we een NPS van +32 en krijgen we een
algemene waardering van een 8.
In december is locatie Rijserf officieel toegetreden tot Topcare met als specialisatie dementiezorg.
We willen een (academische) werkplaats zijn en verbeteringen realiseren waar de dagelijkse
dementiezorg echt bij gebaad is; met name op het gebied van de ondersteuning van de eigen regie
bij cliënten met dementie.
Cijfers
Op peildatum 31 december 2018 woonden er 49 cliënten ZZP 4-10 VV bij ons op de woongroepen of
in de appartementen van locatie Rijserf. Bij de cliëntraadpleging geeft 72% van de cliënten of
cliëntvertegenwoordigers ons een 8, 9 of 10, scoren we een NPS van +32 en krijgen we een
algemene waardering van een 8.

“Medewerkers gaan meer vragen stellen en daarmee ontstaat een lerende
organisatie die erop gericht is de zorg voor mensen met dementie steeds verder
te verbeteren. En juist omdat je weet dat je nooit zelf alle antwoorden kunt
geven op de vragen die hierbij naar boven komen, is de samenwerking met
wetenschappers en met andere verpleeghuizen – die binnen Topcare centraal
staat – zo mooi. Het heeft onze organisatie echt een boost gegeven om op een
andere manier aan te kijken tegen dementiezorg.”
-Bestuurder-
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SOCAV bij Franciscushof en Rijserf
Spiegelen, Optimaliseren, Compenseren en Aanleren van Vaardigheden
Binnen de locaties Franciscushof en Rijserf wordt gewerkt volgens SOCAV. Getrainde
zorgprofessionals coachen hun collega’s op het toepassen van de SOCAV zorgaanpak bij cliënten met
dementie. Het werken volgens SOCAV is bij uitstek geschikt om optimale persoonsgerichte
dementiezorg te bieden. Door de werkwijze houd je nog bewuster rekening met de wensen,
behoeftes én mogelijkheden van de cliënt. De cliënt voelt zich hierdoor meer gewaardeerd en is
meer tevreden. SOCAV helpt je om continu te zoeken naar passende oplossingen voor de zorg voor
de cliënt. Eén van de instrumenten die medewerkers aangereikt krijgen, is het model van Kitwood.

(Topcare zelfevaluatie)
De SOCAV trainer monitort of het werken volgens de SOCAV methode voldoet aan de gestelde
doelen.
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Reflectie op het werken volgens SOCAV
Ik heb geprobeerd om telkens de wensen van de cliënt te respecteren. Dat heb ik gedaan
door vaak te vragen wat de cliënt wil. Daar heb ik vervolgens mijn zorgverlening op
aangepast. Het draait namelijk om de cliënt. Denk bijvoorbeeld aan de tijd van opstaan.
Als de cliënt aangeeft dat hij of zij nog wilt blijven liggen in bed, dan respecteer ik dat.
In het begin vond ik het best lastig om volgens deze methode te werken, omdat ik bij
andere stages ervoer dat er ‘door gepakt’ moest worden tijdens de ochtendzorg. Vaak
ging alles in een bepaalde structuur die goed uit kwam voor de verpleging, maar hierbij
werd wel vaak voorbij gegaan aan de wensen van de cliënt. In het begin dacht ik echter
dat het daardoor veel drukker zou zijn voor ons, omdat de zorg meer tijd in beslag neemt.
Het tegendeel heb ik echter ervaren.
Ook probeerde ik de cliënt zoveel mogelijk zelf te laten doen en waar nodig te sturen.
Wat ik wel heel mooi vond, is dat een cliënt verbaasd was over haar eigen kunnen. Alle
verzorgenden trokken altijd haar steunkousen aan, en dus ook automatisch de
pantykousjes eroverheen. Toen ik een keer de steunkousen bij mevrouw had aangedaan,
vroeg ik of zij wilde proberen zelf haar pantykousjes aan te doen. Dit vroeg ik omdat ik
tijdens het afdrogen zag dat mevrouw zelf haar voeten kon bereiken en afdrogen. Haar
eigen kousjes aantrekken zou dan ook wel lukken dacht ik. Mevrouw probeerde zelf haar
kousjes aan te trekken, wat wel enige tijd duurde, maar het lukte mevrouw wel
zelfstandig. Mevrouw liet een voldane glimlach zien na de handeling. Het was ook fijn om
mevrouw even de tijd te kunnen gunnen om dit zelf uit te voeren. Dat vond ik het
grootste voordeel aan de SOCAV methode. Doordat er volgens de SOCAV methode wordt
gewerkt, was het ook acceptabel dat de zorg meer tijd in beslag nam. Dat zou eigenlijk
een gewoonte moeten zijn.
In het begin had ik best vaak dat ik iets wilde bereiken met een cliënt, maar dat ik het
niet goed kon communiceren naar de cliënt toe waardoor het voor hem of haar
onduidelijk was. Ik vond het wel mooi dat je daardoor echt telkens in een spiegel keek.
Wat deed ik dan dat niet goed was? Waarom reageert de cliënt zo? Waarom is het
onduidelijk? Lag het aan wat ik zei of was het mijn houding, volume of keuze voor
woorden? Hoe kan ik het beter aanpakken zodat het wel duidelijk is? Hoe kan ik de cliënt
wel motiveren en stimuleren? Dat gebeurt nog steeds, maar ik weet inmiddels dan wel
een plan B om iets wel te kunnen bereiken.
-HBO-V stagiaire-
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Franciscushof
Franciscushof heeft op de eerste verdieping 20 kamers van 25 m2 waar 20 mensen wonen in 2
kleinschalige, beschermde woonvormen. Samen delen zij een ruim balkon. Op de begane grond
heeft Franciscushof 24 studio’s van 25 m2, voorzien van eigen badkamer, geschikt voor ouderen met
lichamelijke beperkingen. Op de begane grond zijn tevens 2 woonkamers en één ontmoetingsruimte
genaamd de ‘zoete inval’. Verder wonen de Zusters Franciscanessen in het gebouw direct aan de
locatie Franciscushof. Zij beschikken over hun eigen woonruimtes, kapel en aula.
Nadat alle medewerkers het POPUP theater kernwaarden in 2018 hadden bijgewoond, is er op deze
locatie veel aandacht uitgegaan naar onze kernwaarde Samen leven. Wat betekent dit en wat zijn
de verwachtingen van de zorg, de cliënten en hun naasten van elkaar? We hebben geïnvesteerd in
het gesprek tussen medewerkers, cliënten en familie. Er zijn familiebijeenkomsten en gesprekken
geweest. Daarnaast is de cliëntenraad nauw betrokken bij locatie aangelegenheden. Dit met als
doel om wederzijds respect en begrip te vergroten. We zullen dit verder voortzetten in 2019.
Administratieve last voedselveiligheid
In het voorjaar van 2018 hebben we op locatie Franciscushof een pilot gehouden met een
verminderde administratieve last rond voedselveiligheid. De aandachtsvelders hebben
geëxperimenteerd met het verminderd of niet registreren van verschillende onderdelen van het
veilig werken met voeding volgens de hygiënecode voor voedingsvoorziening en woonvormen. De
pilot is succesvol afgerond en zal in 2019 verder in de organisatie uitgerold worden. De
medewerkers misten de registraties niet bij de uitvoering van hun werk.
Verlichting
Op het terrein van locatie Franciscushof is de tuin opgeknapt en de terreinverlichting
gemoderniseerd. Er is dynamische ledverlichting aangebracht die uitgerust is met een nauwkeurige
schemerschakeling en bewegingssensoren. Hierdoor gaat het licht automatisch feller branden als er
beweging wordt gesignaleerd. Dit type verlichting is enerzijds een energiebesparing en anderzijds
levert het een bijdrage aan het gevoel van veiligheid bij degene die op het terrein wandelen. Zeker
in de winterse perioden waarin het vroeg op de dag donker wordt, wordt dit door cliënten en
medewerkers als prettig ervaren.
Cijfers
Op peildatum 31 december 2018 woonden er 49 cliënten ZZP 4-10 VV bij ons op de woongroepen.
Bij de cliëntraadpleging geeft 59% van de cliënten of cliëntvertegenwoordigers ons een 8, 9 of 10,
scoren we een NPS van +11 en krijgen we een algemene waardering van een 7,8.
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Mimakkus
Op zoek
Het werk als miMakker is vaak een eenzaam beroep. Meestal ga ik alleen op pad om te zoeken naar
mogelijkheden tot contact met mensen met dementie. We leven in een snelle wereld waarin prestaties
knallend, opvallend en direct zichtbaar moeten zijn. Soms overvalt iedere miMakker de twijfel of
hetgeen waar hij of zij mee bezig is goed genoeg is. Voor de mens die de snelheid van het leven niet of
niet meer kan overzien is echter de miMakker een bijzonder waardevolle bijdrage aan zijn of haar gevoel
van welzijn.
Weten en loslaten
Meneer van Aa is nog maar pas op de woongroep. Hij moet erg wennen, verzet zich tijdens de
verzorgingsmomenten en reageert boos op de verzorgenden en de bewoners. Er wordt mij gevraagd of ik
als miMakker Sientje eens bij meneer op bezoek wil gaan. Ik ga mij voorbereiden op dit bezoek. Kleed
mij om en doe mijn oefeningen om als Sientje zo onbevangen mogelijk meneer tegemoet te kunnen
treden. Langzaam kom ik los van de informatie die mij gegeven is en ben ik als mimakker Sientje oprecht
nieuwsgierig naar de ontmoeting met meneer van Aa.
Sientje komt nog maar net de gang op lopen of ze ziet meneer van Aa al op de bank zitten. Hij zit
helemaal onderuit gezakt. Ze staat stil en begroet meneer door haar hand op te steken. Meneer steekt
ter begroeting zijn vinger op. Sientje loopt naar meneer en wil bij hem gaan zitten. De enige plek is
naast hem op de bank, er is echter niet veel plaats meer. Ze wisselen samen een blik en Sientje wurmt
zich voorzichtig tussen meneer en de leuning van de bank in. Dan leunt ze tevreden achterover, ze zit.
Meneer draait zijn gezicht naar Sientje en bekijkt haar. Sientje doet niets. Na een poosje legt meneer
met een klein klapje zijn hand op haar been. Sientje voelt dat hij begint te knijpen. Sientje reageert hier
op door haar hand op zijn hand te leggen en een lichte tegendruk te geven. Meneer houdt op met knijpen
en laat nu zijn hand rustig liggen. Sientje laat haar hand op de zijne rusten.
Hand in hand
Sientje zit toch wat klem en ongemakkelijk. Ze probeert een wat makkelijker houding aan te nemen en
laat meneer los. Ze buigt iets naar voren om zich los te wurmen en steekt haar hand vooruit. Meneer pakt
echter haar hand vast en leunt nu ook voorover. Op het moment dat ze samen naar voren gaan, glijden
ze als vanzelf allebei tegelijk onderuit in de bank en belanden tegen elkaar aan. Stil blijven ze zo tegen
elkaar aan zitten. Meneer houdt nog steeds Sientje haar hand in de zijne. Er wordt niets gezegd, alleen
hun ademhaling is hoorbaar. Sientje luistert en begint mee te ademen in het ritme van de ademhaling
van meneer van Aa. En als vanzelf ontspant hun ademhaling tegelijk in een lichte zucht.
Zo blijven ze nog een tijd onderuitgezakt tegen elkaar zitten. Er is rust en genegenheid in hun samenzijn.
En meneer houdt al die tijd Sientje haar hand vast. Bij het afscheid staat Sientje op, geeft meneer een
hand en bedankt hem, waarop hij vriendelijk knikt en zachtjes zegt: "Ja".
Deze ontmoeting raakte mij diep, emotioneerde mij. De informatie vooraf maakte het spannend, maar
door los te laten en onbevangen te blijven ontstond er een bijzonder contact. Samen met een
verzorgende keek ik terug op deze ontmoeting en allebei waren we diep onder de indruk.
-Medewerker dagbesteding en miMakkus-
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Kloostergaard
De locatie heeft 94 comfortabele appartementen van 80 tot 150m2, voor mensen met of zonder
zorgindicatie. Ook de appartementen op deze locatie zijn geschikt voor ouderen die zelfstandig
willen blijven wonen, ook wanneer zij direct of in de toekomst zorg nodig hebben. Daarom zijn de
appartementen bijvoorbeeld voorzien van drempelvrije doorgangen, een alarmeringssysteem, een
ruim opgezette badkamer en aangepaste toiletten.
Op 1 april 2018 hebben de teams van Kloostergaard een nieuwe manager gekregen. Aan het begin
van 2018 zijn zij tijdelijk aangestuurd door een interim manager. De nieuwe manager heeft in de
tweede helft van 2018 vooral geïnvesteerd in de teams. Het vertrouwen van de teams in de
organisatie had aandacht nodig, evenals het ziekteverzuim. De manager heeft ingezet op verbinden
en op het verduidelijken van verwachtingen. Ook is het coachen op zelfstandig werken opnieuw
opgepakt. Dit gebeurt onder begeleiding van de teamcoach.
Het verzuim is aan het einde van 2018, hoewel grillig, minder geworden en de werkbeleving van
medewerkers is naar tevredenheid. Er is een teamondersteuner gestart die de zorgmedewerkers
ondersteunt in hun werkzaamheden.
Cijfers
Op peildatum 31 december 2018 woonden er 39 cliënten ZZP 4-10 VV bij ons in de appartementen
Kloostergaard. Bij de cliëntraadpleging geeft 100% van de cliënten of cliëntvertegenwoordigers ons
een 8, 9 of 10, scoren we een NPS van 0 en krijgen we een algemene waardering van een 8.
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Contrefort
Contrefort is een kleine locatie waar we zorg leveren op 3 woongroepen met ieder 6
éénpersoonskamers waar ouderen kleinschalig beschermd wonen. Er zijn daarnaast nog twee
grotere 2 kamer appartementen voor echtparen beschikbaar.
Contrefort kenmerkt zich door een grote betrokkenheid van mantelzorgers en vrijwilligers. Er
worden regelmatig uitstapjes of activiteiten georganiseerd, zoals een kerstdiner of een
muziekavond, gericht op het gezellig samen zijn. Dit is vooral ook mogelijk vanwege het
enthousiasme en de inzet van mantelzorgers en vrijwilligers. De activiteiten worden als een
gezamenlijke verantwoordelijkheid gedragen. We zien op deze locatie dat mantelzorgers na het
overlijden van hun dierbare aan de locatie verbonden blijven als vrijwilliger. Er is dan ook sprake
van een heel vast team vrijwilligers. Daarnaast is zelfs de familie van medewerkers betrokken bij de
locatie, bijvoorbeeld bij het onderhoud van de tuin.
In het laatste kwartaal 2018 zijn twee verzorgenden gestart met de opleiding “Gespecialiseerd
verzorgende palliatieve zorg”. In 2019 kunnen zij hetgeen ze geleerd hebben in de praktijk gaan
brengen om de cliënt zo goed mogelijke zorg te geven in de laatste fase van het leven.

Begin 2018 hebben studenten van de NHTV een film gemaakt die een indruk geeft van het wonen op
Contrefort: https://www.avoord.nl/locaties/etten-leur/contrefort.
Cijfers
Op peildatum 31 december 2018 woonden er 21 cliënten ZZP 4-10 VV bij ons op de woongroepen
Contrefort. Bij de cliëntraadpleging geeft 100% van de cliënten of cliëntvertegenwoordigers ons een
8, 9 of 10, scoren we een NPS van +62, en krijgen we een algemene waardering van een 8,8.

Herdenkingsdienst
In oktober werd er een herdenkingsdienst gehouden op locatie Contrefort voor de
bewoners die het afgelopen jaar zijn heen gegaan. Het was een wederzien van
familieleden, bewoners en medewerkers. Er werd door familieleden een kaarsje
aangestoken en ieder familielid kreeg een witte roos. Wat mij diep raakte is dat
bewoners met dementie ruim een uur in stilte dit hebben meebeleefd. De serene rust
die er hing, het respect voor elkaar en het delen van het gemis, maakte mij nederig
en dankbaar dat ik dit mocht meebeleven.
-Verzorgende Contrefort-
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De Willaert
De locatie heeft 135 comfortabele appartementen van 80 tot 150m2, voor mensen met en zonder
zorgindicatie. Daarnaast zijn er 8 groepswoningen, 6 woongroepen voor PG cliënten en 2
woongroepen voor somatische cliënten, waar 60 ouderen kleinschalig beschermd wonen. Er is een
ruime, beschutte buitenruimte, een moestuin en een overdekt atrium met de mogelijkheid voor
verschillende activiteiten.
Afgelopen jaar is op deze locatie geïnvesteerd in het organiseren van rust en structuur in de teams
door het opvullen van openstaande vacatureruimte. Ondanks de moeilijke arbeidsmarkt is dit aan
het einde van 2018 gelukt.
Huisbezoeken
In 2018 is een pilot inzorgname gestart, waarbij zorgmedewerkers voorafgaand aan de inzorgname
een huisbezoek afleggen. Zij nemen dan een moment om de cliënt al een beetje te leren kennen en
bespreken de meest belangrijke zaken rond de zorg van de cliënt. Wanneer je een cliënt opzoekt in
zijn huiselijke omgeving, geeft dit je veel informatie over wie de cliënt is, wat hij belangrijk vindt
en hoe zijn of haar leven er tot nu toe uitgezien heeft. Door het huisbezoek kan de eerste dag van
inzorgname echt in het teken staan van een warm welkom. Er is meer persoonsgerichte tijd en
aandacht voor de cliënt en voor de naasten, voor het elkaar leren kennen en het wennen op de
woongroep. Het team heeft al de nodige informatie over de cliënt ontvangen, waardoor zij in hun
benadering direct beter aan kunnen sluiten bij de behoeften van de cliënt. De zorg kan ook direct
goed van start. Het zorgleefplan is voorafgaand aan de inzorgname al grotendeels ingevuld. De
overgang van thuis naar de woongroep verloopt prettiger, voor de cliënt, zijn naasten en voor de
medewerkers.
Dagbesteding
In 2017 is al gestart met meer cliëntgericht te werken binnen de dagbesteding. Vanaf 2018 heeft dit
veel meer vorm gekregen. De dagbestedingsmedewerkers zijn meer binnen de woongroepen gaan
werken, gekoppeld aan zorgteams. De activiteiten worden nu beter afgestemd op de zorg, waardoor
ze beter passen binnen het ritme van de dag en ook het zorgteam ondersteunen. De activiteiten zijn
nu ook vraaggericht in plaats van aanbodgericht. Ze sluiten aan op de mogelijkheden en wensen van
de cliënt. Waar er voorheen activiteiten waren waar de cliënt bij kon aansluiten, kijken we nu meer
naar wie onze cliënten zijn en sluiten daar de activiteiten op aan. We zetten de activiteiten meer in
voor het welbevinden van de cliënt. De activiteiten vinden plaats in groepsverband, individueel,
binnen of buiten de woongroep, afhankelijk van de wensen van de cliënt. Ook op andere locaties is
gewerkt aan het meer vraaggericht inrichten van de dagbesteding.
Samenwerking appartementen en woongroepen
Ook de zorgvraag van onze cliënten wonend in een appartement wordt steeds complexer. Om deze
zorg zo optimaal mogelijk te blijven bieden, hebben we de verbinding gemaakt tussen de zorgteams
van de appartementen en de woongroepen. De medewerkers van de appartementen kunnen zo
gebruik maken van de expertise van de medewerkers van de woongroepen over de latere fasen van
dementie. Ook krijgen zij meer ondersteuning bij het bieden van de zorg van de specialist
ouderengeneeskunde en de psycholoog. Cliënten kunnen zo langer in hun appartement blijven
wonen en daarmee ook langer samen blijven wonen met hun partner. Het is ook fijn dat de cliënten
en hun naasten op deze manier bekend raken met de medewerkers van de woongroepen, mocht
overplaatsing naar een woongroep uiteindelijk toch van toepassing zijn. In een eventuele
overgangsfase gaat de cliënt wellicht ook al een aantal dagdelen naar de dagbesteding. Dit maakt
de overgang naar een woongroep ook wat minder groot. We komen zo beter tegemoet aan de
woonwensen van cliënten en de wens van koppels om zo lang mogelijk bij elkaar te blijven wonen.
We zijn deze weg in 2018 ingeslagen en gaan dit verder vormgeven in 2019.
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Rol verpleegkundige
In 2018 hebben we de verpleegkundige MBO niveau op een andere manier gepositioneerd binnen de
zorg. De verpleegkundige heeft naast de zorg voor de cliënten ook een aantal overkoepelende
werkzaamheden gekregen. Zij heeft nu een meer overstijgende rol binnen de zorg en een
ondersteunende en coachende rol voor de verzorgenden in het team. Zij doet o.a. de huisbezoeken,
de indicatiestellingen, de afstemming van de samenwerkende zorg tussen woongroepen,
appartementen en dagbesteding. Dit zorgt voor een meer efficiënte organisatie van de zorg, een
betere samenwerking en een verbetering in de ontwikkeling van persoonsgerichte zorg en
methodisch werken in de zorgteams. Ook op andere locaties is deze ontwikkeling ingezet.
Renovatie
Alle woongroepen en gangen zijn gerenoveerd. De muren zijn opnieuw geverfd, er zijn nieuwe
vloeren gelegd, nieuwe gordijnen opgehangen en de keukens zijn opgeknapt. De verlichting in de
woongroepen is veranderd. Deze is nu helderder. Dit is prettig voor cliënten, niet alleen voor het
zicht, maar ook voor hun alertheid.
Cijfers
Op peildatum 31 december 2018 woonden 108 cliënten ZZP 4-10VV bij ons op locatie De Willaert.
Bij de cliëntraadpleging geeft 88% van de cliënten of cliëntvertegenwoordigers ons een 8, 9 of 10,
scoren we een NPS van +26 en krijgen we een algemene waardering van een 8,3.
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Ik ben trots op:
Franciscushof:
➢ Het allermooiste aan mijn werk is het zorgen voor een ander. Cliënten ondersteunen en
helpen door te doen wat ik het liefste doe, dat is geweldig en geeft me veel voldoening.
Rijserf:
➢ Het welzijn van en de zorg voor de cliënt, om die zo goed mogelijk te doen. Trots op het
samenwerken met collega's die voor hetzelfde doel gaan. Er zit nog steeds genoeg uitdaging in
ons werk als verzorgende/verpleegkundige voor ons kwetsbare ouderen.
Het Anbarg:
➢ Dat ik via Avoord een mooie opleiding heb mogen volgen, ze geven de mogelijkheid om door te
groeien.
➢ Dat ik kan werken in een team waar de cliënt centraal staat en er inspanningen worden
gedaan om ook een goed contact te hebben met de familie van de cliënt.
Contrefort:
➢ Ik werk op een kleine locatie, waar de cliënt, de sfeer en traditie voorop staan.
➢ De complimenten en waardering van familieleden keer op keer maakt me trots dat ik een
onderdeel mag zijn van deze locatie.
➢ De dankbaarheid en de glimlach van de cliënten.
➢ Of als ik uitgevogeld heb hoe je het onbegrepen gedrag van een cliënt door een bepaalde
benadering kunt verminderen. Cliënten bepalen zelf mee welke zorg in welke omvang voor
hun belangrijk is.
Kloostergaard:
➢ Het werk wat ik doe omdat ik er veel dankbaarheid voor terug krijgt. Het is mogelijk om met
de juiste hulpmiddelen te werken.
➢ Het team waarin ik werk. Alles is eerlijk en open bespreekbaar, er wordt op de goede manier
feedback gegeven en we kunnen helemaal op elkaar bouwen! We staan altijd voor elkaar en
voor de bewoners klaar en helpen elkaar waar het nodig is.
➢ Cliënten bepalen zelf mee welke zorg in welke omvang voor hun belangrijk is.
De Willaert:
➢ Ik vind het fijn dat cliënten hun eigen regie bepalen. En cliënten in hun waarde laten.
➢ Avoord geeft je de ruimte om zelfstandig te werken en biedt hierbij ondersteuning.
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Mijn complimenten:
Franciscushof:
➢ Als ik merk dat er geprobeerd wordt om echt contact met hem te maken of als er verteld
wordt wat voor opmerking of grapje hij bijvoorbeeld gemaakt heeft.
Rijserf:
➢ Dat ik in bad ben geweest en dat vond ik erg fijn. Ik heb het zo naar me zin, ben erg
tevreden over de hulp.
Het Anbarg:
➢ Alle verpleegpersonen gaan heel liefdevol met mijn moeder om. Geen werk schijnt
teveel en op een onjuist tijdpunt. Ik kon komen, ook onverwacht, wanneer ik wilde. Mijn
moeder was tot in de puntjes prima verzorgd. Dat is wat ik zie en kon beleven. Daarvoor
ben ik ook heel, heel dankbaar.
Contrefort:
➢ Dat ze voor iedereen hartstikke lief en zorgzaam zijn en een luisterend oor is er altijd. Ik
kan altijd bij wie dan ook terecht of het om een vraag is of een troostend woord, zelfs
een knuffel heb ik al wel eens gehad. Het zijn allemaal schatten.
Kloostergaard:
➢ Het is fijn om hier op Kloostergaard te wonen. Er wordt rekening gehouden met mijn
wensen en behoeften. Normaal gesproken word ik in de ochtend altijd als eerste
geholpen, omdat ik dit ook graag wil. Laatst werd ik gewekt toen ik nog in diepe slaap
was. Medewerker vroeg of het beter was om op een later moment terug te komen, zodat
ik even rustig wakker kon worden. Dit vond ik erg fijn.
De Willaert:
➢ Pa zit nog maar kort in deze woongroep. Merk nu dat pa rustiger aanwezig is en ben blij
met de notities op Caren Zorgt.
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3. Cliëntraadpleging
Wij zien bij Avoord ieder mens als uniek persoon en wij respecteren de cliënt zoals hij is; met zijn
levensgeschiedenis, gewoontes en bijzonderheden. Een vereiste hierbij is dat we regelmatig vragen
aan cliënten wat ze van ons vinden, op deze manier kunnen we structureel persoonsgerichte zorg
bieden. Om waardevolle cliëntervaringen niet mis te lopen zijn we binnen Avoord in 2017 gestart
met een nieuwe methodiek voor het verzamelen van feedback. We maken hierbij gebruik van de
applicatie van CareRate. Deze applicatie maakt het voor cliënten mogelijk om heel makkelijk
rechtstreeks feedback te geven aan de teams waar ze zorg, behandeling of andere diensten van
ontvangen. Voor de langdurige zorg hebben we de vragen opgesteld op basis van de thema’s
persoonsgerichte zorg en wonen en welzijn van het kwaliteitskader gecombineerd met onze
kernwaarden. Zo kunnen we ook vanuit het cliëntperspectief de invoering van het kwaliteitskader
monitoren.
Om zorgmedewerkers mee te nemen in deze werkwijze, maakt CareRate gebruik van de Parelpoetsmethode. Deze is gebaseerd op ‘bottum up-verbeteren’, op een wijze die positief is voor de
medewerkers. Hierdoor wordt kwaliteit en verbeteren een continu en vast onderdeel binnen de
teams.
In 2018 is de training van alle teams afgerond. De planning was dat we al over verslagjaar 2018 de
eerste resultaten konden publiceren van de cliënttevredenheid over de diverse uitgevraagde items.
In de loop van het jaar bleek echter dat het implementeren van deze manier van cliëntraadpleging
meer aandacht nodig had van de organisatie. Er is daarom geïnvesteerd in een duidelijke procedure
en werkinstructie voor de parelpoetsers. Daarnaast is er aandacht geweest voor het nog beter
informeren van de managers. Zij ontvangen nu maandelijks managementinformatie over de stand
van zaken rond de klanttevredenheidsmetingen. We doen dit om hen te faciliteren in het aansturen
van de medewerkers bij het uitvoeren van de gemaakte afspraken. In kwartaal 4 van 2018 hebben
de locaties Rijserf, Franciscushof en de woongroepen locatie Het Anbarg de norm voor het aantal op
te halen feedback behaald. In 2019 moeten we hier nog verder in investeren ten einde het doel van
het meten van klanttevredenheid, continu verbeteren van de (persoonsgerichte) zorg, te behalen.
Net Promoter Score
Wij vragen bij de tevredenheidsmetingen ook in hoeverre een cliënt of vertegenwoordiger Avoord
aan zou bevelen bij familie en vrienden. Dit geven zij aan met een cijfer van 0 tot 10. In 2018 heeft
72% van de ondervraagden Avoord een 8,9 of 10 gegeven. Dit resulteert in een NPS score van +20.
De gemiddelde waardering voor de zorg geboden door Avoord is een 8,1.
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4. Medewerkers
In dit hoofdstuk geven we een beeld van onze personeelssamenstelling en ons personeelsbeleid.

Personeelssamenstelling
In het kwaliteitskader VV&T wordt gesproken over 5 indicatoren personeelssamenstelling. In
december 2018 zijn deze 5 indicatoren meetbaar gemaakt in de vorm van vijf kritische
kernfactoren. Iedere organisatie dient de gegevens op deze kernfactoren aan te leveren aan
Zorginstituut Nederland. De uitvraag van de kernfactoren betreft de zorg die aan cliënten verleend
wordt volgens de reikwijdte van het Kwaliteitskader. Hieronder volgt een weergave van de
belangrijkste gegevens personeelssamenstelling van Avoord 2018, opgesteld op basis van de eisen
weergegeven in het ‘Handboek voor zorgaanbieders van verpleeghuiszorg’. Aangezien de gegevens
nu volgens vaste criteria uitgevraagd worden, is een vergelijking met voorgaande jaren niet
mogelijk. Alle gegevens betreffen de personeelsgegevens die gerelateerd zijn aan de cliëntgroep
van het kwaliteitskader.
In 2018 hadden we 331 FTE medewerkers in dienst. Van deze medewerkers had 20% een tijdelijke
arbeidsovereenkomst.

Personeelssamenstelling % FTE

Niv. 1 zorg en welzijn

Niv. 2 zorg en welzijn

Niv. 3 zorg en welzijn

Niv. 4 zorg en welzijn

Niv. 6 zorg en welzijn

Behandelaren/(para)medici

Overig zorgpersoneel

Leerlingen

De grootste groep medewerkers betreft medewerkers niveau 2 (medewerkers zorgondersteuning en
aspirant verzorgenden), niveau 3 (verzorgenden en medewerkers dagbesteding) en niveau 4
(verpleegkundigen). We hebben diverse behandelaren in dienst zoals specialisten
oudergeneeskunde, psychologen, sociaal pedagogisch hulpverleners, ergotherapeuten en
logopedisten.
We hebben 0,1% FTE verpleegkundigen niveau 6 in dienst. Wanneer we de personeelssamenstelling
naast de gewenste teamprofielen leggen, dan kunnen we concluderen dat we meer
verpleegkundigen niveau 6 aan moeten nemen om de teamprofielen te realiseren.
Het verzuimpercentage in 2018 was 7,6%. Dit is vergelijkbaar met landelijke verzuimpercentages in
de verpleeghuiszorg.
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In-, door- en uitstroom medewerkers
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
Instroom

Doorstroom

Uitstroom

% FTE in-, door- en uitstroom medewerkers

In 2018 is de instroom van nieuwe medewerkers groter geweest dan de uitstroom van medewerkers.
Verder is 15% van de medewerkers doorgestroomd naar een ander niveau functie.

… Wat ik nog steeds niet echt als onderdeel van mijn functie als gastvrouw
kan beschouwen is het samen kletsen en koffiedrinken. Het voelt nou eenmaal
niet als werk, maar meer als gewoon gezelligheid en plezier om er voor hen
zijn.
Soms lijkt het alsof ik aldoor zelf aan het woord ben, maar wanneer ik een
glimlach zie verschijnen of in glinsterende pretoogjes kijk, voel ik de
dankbaarheid door me heen stromen.
“Doe je dit werk allang?” In gedachten tel ik even terug. “Iets meer dan twee
maanden.”
“Oh, dat is nog maar kort.” “Lijkt het al langer dan?”, vraag ik glimlachend en
ik betrap mijn hoop op bevestiging. De brede lach tegenover mij doet mij
gissen naar het antwoord….

-Gastvrouw en blog schrijfster-
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Personeelsbeleid
Gezien de krapte op de arbeidsmarkt vinden we het heel belangrijk om ons huidige personeel te
behouden, maar we zetten ook in op instroom van nieuwe medewerkers. Om dit goed te kunnen
doen hebben we dit jaar ons functiegebouw geactualiseerd. We willen de werkzaamheden van
medewerkers nog beter aan laten sluiten bij hun kennis, competenties en vaardigheden, zodat zij
kunnen doen waar ze goed in zijn, waar ze voor opgeleid zijn. Zo hebben we bijvoorbeeld een
duidelijker onderscheid gemaakt tussen de functies van verpleegkundige op HBO-niveau en op MBOniveau. We hebben ook de functies van gastvrouw en teamondersteuner geïntroduceerd. Op deze
manier zet je medewerkers in hun kracht en heeft dit ook een positief effect op de zorg die zij aan
de cliënten leveren. We kunnen dan nog beter aansluiten bij de wensen en behoeften van onze
cliënten. Dit betekent dat niet meer alle medewerkers binnen een bepaalde functie allemaal
hetzelfde doen en over dezelfde competenties en vaardigheden hoeven te beschikken.
Bij het samenstellen van de teams moet goed bekeken worden of alle benodigde kennis,
competenties en vaardigheden in een team aanwezig zijn. Om dit in 2019 verder uit te kunnen
rollen, hebben we het organiseren van de juiste teamprofielen en het werven en inzetten van meer
medewerkers ingediend als speerpunt voor de extra middelen verpleeghuiszorg.
Verder heeft Avoord in 2018 de keuze gemaakt om de administratieve taak van roostering te gaan
centraliseren. Op deze manier kunnen zorgmedewerkers zich nog beter inzetten voor het leveren
van kwalitatief goede zorg aan onze cliënten en hoeven ze hun tijd niet meer te besteden aan het
plannen en oplossen van openstaande diensten. Het vermindert de administratieve last. Dit gaan we
uitrollen in 2019. Het plan is onderdeel van de aanvraag die we gedaan hebben voor extra middelen
verpleeghuiszorg 2019 (kwaliteitsbudget). Efficiënt roosteren zorgt voor ruimte en tijd voor de
medewerker, zodat er meer aandacht voor de cliënt komt. Deze ingezette weg sluit tevens aan bij
het geconstateerde verbeterpunt van de IGJ op locatie Het Anbarg, woongroepen PG. Tijdens het
bezoek van juni 2018 is geconstateerd dat we de bezetting en deskundigheid van de zorgverleners
beter moeten afstemmen op de zorgvragen en begeleidingsbehoefte van de cliënten.
In 2018 is het leermanagementsysteem geactualiseerd. De opgenomen leermodules bieden nu meer
mogelijkheden om op verschillende manieren te leren. Zo sluiten we beter aan bij de individuele
leerstijlen van medewerkers. Er zijn ook specifieke leermodules ontwikkeld, zoals een workshop
onbegrepen gedrag voor medewerkers schoonmaak.
We hebben een pilot gehouden op locatie met het toetsen in de praktijk van kennis en vaardigheden
van verpleegkundige handelingen door een externe assessor. Deze pilot is succesvol verlopen en in
2019 wil Avoord gaan bekijken op welke manier ze dit breder in de organisatie kan wegzetten.
In het leermanagementsysteem hebben we in 2018 ook een aantal onboarding modules ingericht.
Nieuwe medewerkers kunnen via deze modules, op hun eigen tempo in verschillende vormen, kennis
maken met Avoord en wat er in hun functie van hen verwacht wordt.
Daarnaast heeft Avoord geïnvesteerd in het toegankelijker maken van de managementinformatie in
het leermanagementsysteem en is er eind 2018 een opleidingsbeleid opgesteld.
Om in 2019 te kunnen blijven investeren in leren en verbeteren onder andere door de uitvoering van
het scholingsbeleid, hebben we dit als speerpunt ingediend t.b.v. de extra gelden die beschikbaar
komen in 2019 (kwaliteitsbudget).
In 2017 zijn we gestart met deelname aan het project “Wendbaar aan het werk”. Onder de titel
“Tijd voor vitaliteit” zetten we in op gezonde en wendbare medewerkers die zich gemakkelijk
kunnen aanpassen aan de veranderende omstandigheden. Eind 2018 is dit project afgerond. Voor
Avoord heeft dit project geresulteerd in een verdere bewustwording en meer aandacht voor de
individuele medewerkers. Concreet is bijvoorbeeld de vitaliteitscoach geïntroduceerd, bij wie
medewerkers op kosten van Avoord terecht kunnen. Zij richt zich met vitaliteitscoaching op het
gevoel van balans en energie.
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In het kader van het aantrekken van nieuwe medewerkers is de lijn die in 2017 is ingezet
voortgezet. We zijn blijven investeren in het profileren van Avoord als aantrekkelijk werkgever door
nog meer gebruik te maken van social media, het werving- en selectieproces zo snel mogelijk te
doorlopen en het verder professionaliseren van de werkenbij-site. Ook is er een bedrijfsfilm
gemaakt.
Avoord leidt leerlingen en stagiaires op. Wij werken hierin samen met ROC West-Brabant (Vitalis &
Kellebeek) en Avans hogeschool. Voor verzorgende IG, combitraject VZIG/MMZ en verpleegkundige
hebben we stage (BOL) en leerling plekken (BBL). In 2018 hebben we met opleidingsinstituut Opstap
een voor Avoord op maat gemaakt traject opgezet. Dit traject is met name bedoeld voor zijinstromers. Deze zij-instromers worden opgeleid tot verzorgende IG en ontvangen een erkend
diploma. In september 2018 is de eerste groep gestart en begin 2019 start de volgende groep.
Medewerkersonderzoek
In november 2018 heeft binnen Avoord het medewerkersonderzoek plaatsgevonden. Het doel van dit
onderzoek is inzicht te krijgen in de manier waarop medewerkers hun werk beleven en hoe zij
aankijken tegen het werken bij Avoord. De respons van het medewerkersonderzoek was zeer hoog,
70,2%. Het blijkt dat medewerkers van Avoord betrokken, bevlogen en kritisch ten aanzien van hun
organisatie zijn. Medewerkers zijn trots op het werk zelf, de cliënten en het zelfstandig werken. De
belangrijkste verbeterpunten zijn communicatie, werkdruk en het doorvoeren van veranderingen.
De resultaten van het onderzoek zijn zowel op organisatieniveau als op teamniveau gerapporteerd.
Op deze manier hebben teams voor hun eigen team inzichtelijk wat hun trotspunten en
verbeterpunten zijn. Deze punten zijn per team verschillend. Verbeterpunten die de gehele
organisatie aangaan, zullen organisatie breed opgepakt worden.
Veiligheid
In 2018 is een adviseur Arbo en veiligheid aangenomen. Deze deskundige heeft als primaire
verantwoordelijkheid het bereiken van goede arbeidsomstandigheden voor alle medewerkers. De
adviseur werkt volgens de BIO structuur, Bouwkundig, Inrichting, Organisatie. Hij heeft op diverse
locaties een risico-inventarisatie en -evaluatie uitgevoerd, zodat we daar een goed beeld hebben
van de risico’s dit kunnen leiden tot arbeidsgerelateerde gezondheidsklachten of ongevallen. De
managers zorg en de directeur bedrijfsvoering hebben een plan van aanpak gekregen gericht op het
aanpakken van potentiele risico’s. Daarnaast heeft de adviseur de organisatie
bedrijfshulpverleningen geactualiseerd en zijn medewerkers opnieuw BHV geschoold. Op een deel
van onze afdelingen en locaties zijn deze maatregelen in 2018 uitgevoerd. De anderen volgen in
2019.
Vrijwilligers
Vrijwilligers dragen in grote mate bij aan het veraangenamen van het leefklimaat van onze
cliënten. Dit betekent dat vrijwilligers in belangrijke mate bijdragen aan de kwaliteit van de zorgen dienstverlening. In 2018 hebben we een adviseur vrijwilligers aangenomen die een nieuwe visie
op het werken met vrijwilligers heeft weggezet en een nieuw beleid gericht op waardering en
duidelijkheid rond wederzijdse verwachtingen gaat uitrollen. We werken binnen Avoord in de
langdurige zorg met 535 vrijwilligers die gerelateerd zijn aan de cliëntgroep van het
kwaliteitskader.
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5. Veiligheid
In dit hoofdstuk beschrijven we een aantal veiligheidsonderwerpen en rapporteren we de resultaten
op de veiligheidsindicatoren.

Veiligheidsindicatoren
In 2018 zijn nieuwe kwaliteitsindicatoren VV&T gepubliceerd met daarin de volgende
veiligheidsindicatoren: medicatieveiligheid, decubituspreventie, gemotiveerd gebruik van
vrijheidsbeperkende maatregelen en advance care planning. De indicatoren zijn in 2018 uitgevraagd
o.a. met een puntprevalentiemeting.
Medicatie
Aandachtsvelders medicatie evalueren twee maal per jaar de uitvoering van het medicatieproces in
de teams. In 2018 is deze evaluatie in mei en oktober uitgevoerd. Het blijkt dat het medicatiebeleid
bij cliënten met behandeling (woongroepen) voor 88% goed is uitgevoerd. We zien het aantal
geregistreerde medicatiefouten steeds verder dalen. De aandachtsvelders maken maandelijks een
overzicht van gemelde incidenten en bespreken dit vervolgens binnen het team.
In 2018 toetsten de aandachtsvelders ook maandelijks de medicatievoorraad. Aan het einde van
2018 is gebleken dat de werkwijze rond de medicatievoorraad zo goed uitgevoerd wordt, dat
maandelijkse toetsing niet meer nodig is. Gezien de administratieve lasten van de zorgmedewerkers
zullen we vanaf 2019 deze toetsing laten vervallen en alleen nog werken met de halfjaarlijkse
evaluaties.
Naast deze werkwijze binnen de teams vindt er op cliëntniveau halfjaarlijks een medicatiereview
plaats. Deze wordt uitgevoerd door de apotheker en de behandeld arts voor alle cliënten met een
indicatie behandeling binnen Avoord.
Decubituspreventie
In 2018 is de prevalentie van decubitus opnieuw in kaart gebracht en deze betreft 2,3%. Het gaat
om geen of een enkele cliënt per locatie, waarbij een decubitusgraad 3 of 4 zeldzaam is.
Decubituspreventie zit verankerd in de werkwijze van de zorgmedewerkers en we beschikken over
een wondverpleegkundige met gespecialiseerde kennis over decubitus. Daar waar nodig bespreken
we decubitus in de teamoverleggen. Onze werkwijze is succesvol in de preventie van decubitus.
Gemotiveerd gebruik van vrijheidsbeperkende maatregelen (VBM)
De visie vanuit Avoord over VBM is: nee, tenzij. Het inzetspercentage VBM was 14% in 2018. De
overgrote meerderheid (81%) van de interventies zijn elektronisch, zoals een bedsensor, gericht op
de fysieke veiligheid van een cliënt. Daarnaast is er bij een enkele cliënt sprake van een
mechanische interventie, een fysieke of farmacologische interventie. We zoeken steeds naar
alternatief voor de inzet van een VBM en indien een VBM toch nodig is, dan kiezen we voor de minst
ingrijpende.
Advance care planning
Alle nieuwe cliënten met een indicatie behandeling hebben uiterlijk 6 weken na opname een
gesprek met hun behandelend arts, waarin de medische beleidsafspraken worden besproken en
vastgelegd in het elektronisch cliëntdossier. Bij deze cliënten is op de overzichtspagina in het ECD
ook direct duidelijk welke beslissingen er zijn rondom het levenseinde. In 2018 voeren we deze
werkwijze uit voor alle cliënten die met een indicatie behandeling bij ons in zorg komen. In 2019
gaan we dit verder uitrollen bij cliënten die zonder behandeling bij ons komen wonen, meestal in
een zorgappartement.
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Hygiëne en infectiepreventie
In september zijn we gestart met nieuwe toetsingen op het onderwerp hygiëne en infectiepreventie
gebaseerd op de richtlijnen van de LCHV. De uitkomsten van beide metingen komen bij de HIPC
terecht die vanaf 2019 ieder jaar een analyse gaat doen op de uitkomsten. Het doel is om op
organisatieniveau knelpunten te signaleren, om zo organisatiebreed te kunnen werken aan
verbetering. Daarnaast dient de analyse voor de terugkoppeling naar de managers zorg en de
aandachtsvelders. Zij kunnen met deze analyse op team- en eenheidsniveau zelf de focus leggen op
de succes en verbeterpunten. De succesfactoren van teams die goed presteren, kunnen andere
teams helpen bij hun verbeterpunten.
We maken sinds dit jaar (2018) steeds meer gebruik van beeldmateriaal. Zo hebben we voor nieuwe
medewerkers introductie filmpjes waarin aandacht is voor het belang van goede handhygiëne. We
hebben ook een vlog gemaakt over het vaccineren van medewerkers tegen de griep. Door het
gebruik van korte filmpjes stellen we medewerkers in staat om een door hen gekozen moment
binnen korte tijd belangrijke informatie tot zich te nemen.

Zorgalarmering
In 2018 is een start gemaakt met vernieuwen van de zorgoproepsystemen (zorgoproep en
halszenders). Deze zijn op de locaties Kloostergaard, Franciscushof en De Willaert vervangen. We
streven naar één zorgoproepsysteem binnen alle locaties van Avoord. Tegelijkertijd met de
zorgoproepsystemen, vernieuwen we ook de brandmeldsystemen, intercomsystemen en telefonie.
Dit om een betere werkomgeving voor medewerkers en een veiligere woonomgeving voor cliënten te
creëren.

Continuïteit van zorg
In de nieuw gepubliceerde kwaliteitsindicatoren is een indicator over continuïteit van zorg
toegevoegd. Deze indicator is toegevoegd om zorgorganisaties meer focus te laten leggen op de
informatieoverdracht, het up-to-date houden van het zorgplan en het borgen van de
randvoorwaarden om aan de continuïteit van de zorgvragen te kunnen voldoen. We hebben
geïnvesteerd in het verduidelijken van de indicator en hebben onderzocht of we voldoen aan de
gestelde normen. Het blijkt dat we voldoen aan de randvoorwaarden die nodig zijn voor het bieden
van continuïteit van zorg. Zo maken wij gebruik van een systeem voor systematische beoordeling
van de zorgleefplannen, vinden er periodiek zorgleefplanbesprekingen plaats en hebben alle
betrokkenen toegang tot het zorgleefplan, ook de cliënten en cliëntvertegenwoordigers.
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6. Organisatie, leren en verbeteren
Dit hoofdstuk vertelt iets over hoe we bij Avoord leren en verbeteren.
Lerende organisatie
In 2018 zijn we gaan werken met maandelijkse gesprekken over de resultaten tussen managers en
teams en managers en directie. Hiervoor hebben we in 2017 de koersagenda ontwikkeld met
managementinformatie op kritische indicatoren. De ondersteunende diensten verzorgen de
informatie iedere maand voor de zorgmanagers. Het betreft indicatoren op financiën en personeel,
maar ook kwaliteitsnormen zoals klanttevredenheid en MIC meldingen. Gedurende het jaar hebben
we gemerkt dat het steeds belangrijk blijft om met elkaar te blijven investeren in hetzelfde beeld.
Het opleveren van gegevens is één stap, hoe we deze vervolgens moeten interpreteren is een heel
andere. Het gesprek hierover aangaan met elkaar, waarbij ook de ondersteunende diensten een rol
spelen, helpt hierbij.
Governance
De Zorgbrede Governance Code is in alle opzichten toegepast binnen Avoord. In 2018 hebben we
samen met de Raad van Toezicht geïnvesteerd in het vernieuwen van de werkwijze, het reglement
en het informatieprotocol, op basis van de Governance Code versie 2017. Dit heeft onder andere
opgeleverd dat de Raad van Toezicht in 2018 is gaan werken met commissies. Er is gestart met twee
commissies: de financiële auditcommissie en de commissie kwaliteit. De commissies hebben tot
doel de Raad van Toezicht te ondersteunen en voeren verdiepend toezicht uit. Beide commissies
hebben een eigen reglement.
Kwaliteitsmanagementsysteem
De afspraken, het beleid en de plannen van Avoord leggen we vast in een
kwaliteitsmanagementsysteem. Dit systeem werkt volgens een vaste cyclus van plan, do, check en act
waarbij het verbeteren van de dienstverlening en klanttevredenheid steeds centraal staan. Het
managementsysteem van Avoord is gecertificeerd. In 2018 hebben we ervoor gekozen om ons
managementsysteem niet meer te laten certificeren volgens de HKZ ISO norm, maar hebben we de
overstap gemaakt naar de kwaliteitsnorm ISO-9001 (2015). Deze internationale kwaliteitsnorm geeft
het kwaliteitssysteem een basisstructuur die de organisatie plaatst in een context van interne- en
externe ontwikkelingen en belanghebbenden. We hebben in mei 2018 succesvol een transitie audit van
een onafhankelijke geaccrediteerde managementsysteemcertificatie-instelling doorlopen. We
beschikken dan ook sinds dit jaar over het ISO-9001 (2015) kwaliteitscertificaat.
Leiderschap
In het kader van de ontwikkeling van de zelfstandige teams, hebben de managers zorg in 2018 met
elkaar opnieuw in beeld gebracht welke leiderschapsstijl nodig is. Dit heeft geresulteerd in een visie
op leiderschap vanuit de driehoek manager zorg, teamcoach en verpleegkundige.
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Er is in 2018 reeds een begin gemaakt met het implementeren van deze visie. Door duidelijkheid te
scheppen in de verwachtingen, taken en verantwoordelijkheden binnen de drie-eenheid, kunnen we
nog beter aansluiten bij de ontwikkelvraag van de teams en de organisatie van zelfstandige teams.
Sleutelwoorden hierbij zijn: aanwezig met aandacht, ontwikkelingsgericht, duidelijk en
helder voorbeeldgedrag, samenwerking en eigenaarschap.
Lerend netwerk
Avoord vormt samen met een collega zorginstelling Atlant een lerend netwerk in de zin van het
kwaliteitskader. Beide instellingen geven elkaar feedback op de kwaliteitsverslagen en -plannen in
een multidisciplinaire setting waaraan minimaal de bestuurders en de kwaliteitsmedewerkers
deelnemen. In 2018 hebben we in een sessie feedback gegeven op elkaars kwaliteitsplannen. De
feedback die we opgehaald hebben, is verwerkt in het kwaliteitsplan. Als verpleeghuiszorg
organisaties zijn we heel verschillend van elkaar, maar hebben we vanuit het kwaliteitskader wel
eenzelfde opdracht. Het gesprek dat met elkaar gevoerd wordt, levert waardevolle nieuwe inzichten
op over succespunten en kansen voor verbetering. Dit faciliteert het continu verbeteren.
Onderzoek en innovatie
Binnen Avoord hebben we een afdeling die zich specifiek bezig houdt met onderzoek en innovatie. Eén
van de belangrijkste doelen van deze afdeling is om inzichten uit de wetenschap in praktijk te
brengen en praktijkproblemen om te zetten in onderzoeksvragen. In dit kader hebben we ook de
aansluiting gezocht bij Topcare en hebben we voor de locatie Rijserf in 2018 het Topcare predicaat
gekregen. Het doel van de stichting Topcare is de zorg binnen de verpleeghuissector continu
verbeteren. Organisaties met een Topcare predicaat investeren in onderzoek, kennisdeling en
samenwerking met cliënten en andere organisaties.
Kennisnetwerk dementie
Avoord is deelnemer in het ‘Kennisnetwerk Dementie'. Dit is een beginnend lerend netwerk en is een
verbinding tussen wetenschap en praktijk, waarbij praktijk altijd het uitgangspunt is. Het netwerk
richt zich op het ophalen van goede voorbeelden van dementiezorg en het samen opstarten van
onderzoek. In 2018 is tijdens een aantal bijeenkomsten vooral geïnvesteerd in het verkrijgen van een
gezamenlijk beeld over het kennisnetwerk en het delen van de kennis die er in iedere organisatie is
over goede dementiezorg. Het netwerk wordt gefaciliteerd door Vilans.
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7. Het jaar 2018
Dit kwaliteitsverslag vertelt een verhaal over de langdurige zorg binnen de locaties van Avoord. Het
is het verhaal van medewerkers en cliënten op basis van cijfers en ervaringen. Het geeft de lezer
een kijkje in de organisatie van Avoord en tegelijkertijd leggen we verantwoording af aan diezelfde
lezer over onze keuzes en behaalde resultaten.
Alle locaties voor langdurige zorg hebben op hun eigen wijze gewerkt aan het verbeteren van de
zorg. Dit altijd binnen de voorwaarden van het kwaliteitskader en de visie van Avoord.
Iedereen heeft gewerkt aan een aantal organisatie brede ontwikkelingen, zoals het
opleidingsbeleid, team coaching zelfstandige teams, het nieuwe functiehuis en het werken vanuit
onze kernwaarden. Hierbij hebben we steeds aandacht gehad voor de administratieve last voor
medewerkers.
We hebben als organisatie geïnvesteerd in het eigen maken van de kwaliteitsindicatoren 2018, zodat
het mogelijk werd hierover te rapporteren in dit verslag. Wanneer we de indicatoren veiligheid
bekijken, hebben we de veiligheid van onze cliënten op deze onderwerpen goed georganiseerd.
Daarnaast heeft iedere locatie zijn eigen kleur gegeven aan het verbeteren van de zorg. Er zijn
accenten gelegd op inrichting, persoonsgerichte zorg, dagbesteding en het organiseren van het werk
binnen teams.
Successen zijn er vooral te noemen op de werkwijze rond dagbesteding die nu veel meer
vraaggericht is dan voorheen, zowel in het aanbod van activiteiten als in de samenwerking of de
benodigde inrichting van de locatie. Dit draagt bij aan het bieden van persoonsgerichte zorg voor
ieder cliënt. Om dit in 2019 nog beter te kunnen doen, is het inbedden van de dagbesteding in de
langdurige zorg ingediend als speerpunt waarvoor extra middelen nodig zijn.
Het ingezette verbetertraject op locatie Het Anbarg woongroepen PG heeft de organisatie veel
inzichten opgeleverd die ook inzetbaar zijn voor andere locaties. In het verbetertraject zijn mooie
stappen gezet om het methodisch werken en de persoonsgerichte zorg binnen de woongroepen te
verbeteren.
Verder zijn het behalen van het Topcare predicaat en het ISO-9001 (2015) certificaat mooie
resultaten.
Gezien de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en het steeds complexer worden van de zorg, blijft
het voor Avoord van belang om te investeren in het binnenhalen en behouden van medewerkers. Dit
was voor ons een uitdaging in 2018 en dat zal het ook zijn in 2019.
Daarnaast bleek het organiseren van de cliëntraadpleging in 2018 meer inspanning te vragen van de
organisatie dan vooraf ingeschat. De verbetermaatregelen die we hierop gezet hebben, laten in
kwartaal 4 al resultaten zien. Echter om het doel van de cliëntraadpleging te behalen, zullen we
ook in 2019 extra inspanningen moeten leveren op dit onderwerp.
Verder hebben we gemerkt dat het steeds een uitdaging blijft om het goede gesprek te voeren over
de ontwikkelde koersinformatie en dat ook bijstelling van deze informatie steeds aan de orde is.
Als laatste vraagt het vertalen van de kernwaarden naar het handelen van medewerkers in de
praktijk om aandacht. Dit sluit aan bij de aandachtspunten die we constateren in het
verbetertraject n.a.v. de IGJ inspectie op locatie Het Anbarg.
We hebben in 2018 een kwaliteitsplan opgesteld met daarin onze ambities voor 2019, voorzien van
een begroting om in aanmerking te komen voor de extra middelen verpleeghuiszorg 2019.
Al met al is het verhaal van Avoord in het jaar 2018 een goed verhaal, waarin op velerlei
onderwerpen, dichtbij de cliënt, gewerkt is aan het verbeteren van de zorg.
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8. Totstandkoming en feedback lerend netwerk
Dit verslag is tot stand gekomen in samenwerking met de bestuurder, de directeur bedrijfsvoering,
manager behandeling en advies, managers zorg, manager vastgoed en facilities, manager PO&O,
adviseur leren en ontwikkelen, manager ICT, medewerker marketing, medewerker communicatie,
programmamanager onderzoek & innovatie, bestuurssecretaris, manager kwaliteit, manager
flexpool en de adviseur vrijwilligers. Het verslag is besproken met de commissie kwaliteit van de
Raad van Toezicht en gedeeld met de gehele Raad van Toezicht. Het verslag is ter informatie
toegestuurd aan de CCR en OR en gepubliceerd op onze website.
De ontwikkeling van het verslag is gelijk opgegaan met het opstellen van het organisatie brede
jaarbeeld. Deze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.
We hebben feedback op ons verslag ontvangen van collega zorginstelling Atlant.
Tops:
- het Suc6 van Avoord: helder en toegankelijk voor medewerkers;
- de input van cliënten, familie en medewerkers die opgenomen is in het verslag;
- het verhaal van Avoord komt in de eerste hoofdstukken goed naar voren;
- de inzichtelijke gegevens personeelssamenstelling;
- het gebruik van beeldmateriaal voor het leren door medewerkers.
Tips:
- de lay-out kan rustiger, op sommige plaatsen kunnen extra tussenkopjes bijdragen aan
overzicht;
- enerzijds zijn de thema’s van het kwaliteitskader in de eerste hoofdstukken losgelaten, maar in
de latere hoofdstukken is meer vastgehouden aan de structuur van het kwaliteitskader.
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Bijlage: begrippenlijst
Aandachtsvelder: een zorgmedewerker die verantwoordelijk is voor een zorginhoudelijke
onderwerp en aanspreekpunt is voor collega’s over het onderwerp.
BBL: beroeps begeleidende leerweg.
BOL: beroepsopleidende leerweg.
Caren: een digitaal klantportaal, zorgnetwerk, waarmee cliënten en cliëntvertegenwoordigers
toegang hebben tot het ECD en contact hebben met de zorgmedewerkers.
CareRate: applicatie voor het meten van klanttevredenheid.
ECD: elektronisch cliëntdossier
HIPC: Hygiëne en Infectiepreventie Commissie.
HKZ: Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector
Hygiënecode voor voedingsvoorziening en woonvormen: richtlijnen voor voedingsverzorging
gebaseerd op hygiënewetgeving.
IGJ: Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.
ISO: the International Organization for Standardization
Inzetspercentage: percentage cliënten waarbij 1 of meerdere vrijheidsbeperkende maatregelen
zijn ingezet gebaseerd op het totaal aantal cliënten zzp 4-10 VV.
LCHV: Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid.
LG: Lichamelijk gehandicaptenzorg
MIC: Melding incidenten cliënten
MiMakker: clown, speciaal opgeleid om te werken met mensen met dementie of een verstandelijke
beperking, gericht op het leggen van contact met mensen voor wie taal niet langer vanzelfsprekend
is.
NPS: Net Promoter Score, % criticasters (score 0-6) - % promotors (score 9-10), op de vraag in
hoeverre een cliënt of vertegenwoordiger Avoord aan zou bevelen bij familie en vrienden.
Parelpoets-methode: methodiek die ingezet wordt bij het meten van klanttevredenheid, waarbij
het team actief op zoek gaat naar de specifieke successen van het team om deze vervolgens in te
kunnen zetten bij het verbeteren van de zorg.
Parelpoetser: een zorgmedewerker die verantwoordelijk is voor het ophalen van feedback
klanttevredenheid en aanspreekpunt is voor collega’s over het onderwerp.
PG: psychogeriatrisch.
SOCAV: methodiek professioneel handelen voor dementiezorg gericht op het behoud van eigen
regie bij cliënten met dementie.
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VBM: vrijheidsbeperkende maatregel.
VZIG/MMZ: verzorgende IG/medewerker maatschappelijke zorg.
Wendbaar aan het werk: een project van o.a. werkgeversvereniging Transvorm in samenwerking
met een aantal zorgorganisaties in Brabant gericht op duurzame inzetbaarheid van
zorgmedewerkers.
Zorgleefplan: ondersteuningsplan dat helpt om de cliënt zo te ondersteunen dat hij zijn leven
zoveel mogelijk kan voortzetten zoals hij dat wil.
ZZP VV: zorgzwaartepakket verpleging en verzorging.
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