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Inleiding 

Na een piek in het begin van het jaar, nam het aantal besmettingen met het Covid-19-virus1 onder 

bewoners, cliënten en medewerkers in de loop van het jaar geleidelijk af en ontstond er weer ruimte 

voor ‘gewone’ zorg. De vaccinaties en het consequent blijven hanteren van voorzorgsmaatregelen in 

contacten met bewoners, hebben hier in belangrijke mate aan bijgedragen en er ook voor gezorgd dat 

in het najaar grote uitbraken achterwege bleven. Het centrale coronateam is in 2021 beschikbaar 

gebleven om medewerkers te ondersteunen bij het bieden van goede en veilige zorg. 

 

In maart 2021 heeft CIIO ons kwaliteitsmanagementsysteem opnieuw getoetst aan hun Maatstaf en 

de ISO-9001-norm in het kader van het driejaarlijkse hercertificeringstraject. Tijdens het eindgesprek 

spraken de auditoren hun waardering uit voor het feit dat medewerkers er – ondanks corona - in 

geslaagd waren om duidelijk stappen te zetten op het gebied van leren en verbeteren. Op grond van 

hun bevindingen heeft CIIO het certificaat opnieuw toegekend. 

 

In de zomer is ons nieuwe verpleeghuis Mariënburg in Soest in gebruik genomen en is 

woonzorgcentrum De Lichtenberg in Amersfoort gesloten. Ondertussen is de renovatie en uitbreiding 

van kloosterverzorgingshuis Mgr Blom in volle gang. Het vernieuwde gebouw is in het voorjaar van 

2022 klaar voor de bewoners. 

 

In september is een onderzoek van drie specialisten ouderengeneeskunde en een basisarts van 

Beweging 3.0 gepubliceerd in een internationaal tijdschrift op het gebied van verpleeghuisonderzoek.  

 

Zowel de dagbehandeling als de woonzorg voor jonge mensen met dementie in Lisidunahof zijn in het 

najaar voorgedragen voor het keurmerk ‘PREZO Dementie op Jonge leeftijd’. In januari 2022 hebben 

zij dit keurmerk daadwerkelijk voor drie jaar ontvangen.  

 

De vakgroep psychologen kreeg van PgD Psychologische expertise voor de ouderenzorg de 

Kennisdeler 2021, een prijs die jaarlijks uitreikt wordt aan collega’s voor het delen van nuttige en 

bruikbare expertise binnen het vakgebied. De prijs is toegekend voor het inwerkprogramma en de 

scholingsvisie van onze vakgroep. 

Daarnaast heeft Beweging 3.0 voor de tweede keer de Onderzoek & Praktijkprijs van het Universitair 

Netwerk Amsterdam gewonnen met een onderzoek naar loopdrang en voeding op locatie Lisidunahof.  

 

Per 1 januari 2022 hebben wij afscheid genomen van Evelien Bongers als bestuurder. In de loop van 

2022 hopen wij in deze vacature te voorzien.  

 

Micha van Akkeren 

Steven Han 

Raad van Bestuur 

 

Amersfoort, juni 2022 

 
1 Omwille van de leesbaarheid wordt in de rest van het document over ‘corona’ gesproken. 

mailto:https://www.ciio.nl/klanten/register/beweging-30/238
mailto:https://www.beweging3.nl/locaties/marienburg-soest/%23over
https://www.jnursinghomeresearch.com/all-issues.html?article=344
https://perspekt.nu/register/category/prezo-dementie-op-jonge-leeftijd
https://www.pgdexpertise.nl/home
https://unoamsterdam.nl/nieuws/beweging-3-0-winnaar-onderzoek-praktijkprijs/
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Missie en visie 

ZORG MET AANDACHT 

Beweging 3.0 heeft ten doel om bij te dragen aan de kwaliteit van leven van (kwetsbare) mensen met 

een zorg-, hulp- en/of ondersteuningsvraag. 

 

Onze visie is zorg met aandacht. We willen het leven van iedereen voor wie we werken zo 

aangenaam mogelijk maken. Dat maken we alleen waar met professionele medewerkers, vrijwilligers 

en naasten die betrokken zijn. Voor hen willen we een aantrekkelijke organisatie zijn die het werken zo 

aangenaam mogelijk maakt. Onze medewerkers en vrijwilligers kunnen zich ontwikkelen en voelen 

zich, net als naasten, thuis bij ons. 

 

We werken voor mensen die voor een aangenaam leven onze zorg of ondersteuning nodig hebben. 

Kwetsbare ouderen voelen zich door ons gekend en bieden we liefdevolle, goede zorg en 

geborgenheid. Anderen bieden we met onze diensten een steuntje in rug. Veilig en prettig wonen 

maakt deel uit van een aangenaam leven en betekent voor iedereen wat anders. Daarom bieden we 

zorg en diensten om aangenaam te kunnen leven. Of iemand nu bij ons woont of elders.  

We vertrekken vanuit de vraag van de mensen voor wie we werken. Om zo goed mogelijk te voldoen 

aan hun vraag werken we samen met alle betrokken partijen. 

 

Beweging 3.0 levert daarbij niet alleen zorg. Met de organisatieonderdelen Welzin en Leef 3.0 bieden 

wij welzijnsactiviteiten en middelen aan die er aan bijdragen dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig 

in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen.  

In 2022 vormen we een visie op de rol van de gemeenschap in de wijk waar ouderen met 

ondersteuning zelfstandig kunnen blijven wonen. De visie wordt vertaald naar oplossingen en 

activiteiten die we samen met andere partijen kunnen oppakken en uitvoeren. Ook op deze manier 

geven we vorm en inhoud aan samen leven. 

Hetzelfde geldt voor het samenwerken met de vele vrijwilligers in onze organisatie. Vrijwilligers zijn 

onmisbaar voor ons. Zij geven onze bewoners extra aandacht en maken veel mogelijk. We willen dat 

vrijwilligers zich welkom, gewaardeerd en verbonden voelen.  

Op elke locatie is een coördinator Welzijn en Vrijwilligers. Deze is verantwoordelijk voor de inzet van 

vrijwilligers. Werving en matching van vrijwilligers loopt altijd via deze coördinator.  
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Persoonsgerichte zorg 

Wat wilden we bereiken in 2021? 

➢ Uitvoering plannen van aanpak palliatieve zorg conform projectplan 2019-2025. 

➢ Continuering project behandelexpertise in de eerste lijn. 

➢ Start project persoonsgerichte benadering. 

 

Wat is gelukt? 

➢ De meeste locaties zijn in het kader van persoonsgerichte palliatieve zorg in 2021 gestart met een 

verbetertraject op het gebied van vroegtijdige zorgplanning. Er is een vragenlijst geïntroduceerd 

die medewerkers ondersteunt bij het voeren van een gesprek met bewoners en hun naasten over 

wensen ten aanzien van zorg in de laatste levensfase. Deze vragenlijst is gekoppeld aan de 

levensgeschiedenis. Het scholingsaanbod is verder ontwikkeld waarbij zowel interne als externe 

expertise (via het Netwerk Palliatieve Zorg Eemland) benut wordt. Iedere locatie heeft nu een 

aandachtsvelder om palliatieve zorg onder de aandacht te brengen en te houden. De inzet van 

vrijwilligers palliatief terminale zorg is na een stop vanwege corona weer op gang gekomen.  

➢ Het project behandelexpertise in de eerste lijn heeft in 2021 een vervolg gekregen. Het betreft een 

deelproject van het programma Lokale Netwerken Samenhangende Ouderenzorg van ZonMW 

onder de noemer kwetsbare ouderen langer thuis (KOLT). Er zijn kaders geformuleerd ten 

aanzien van het werkgebied en de doelgroep (cliënten met complexe problematiek) en er is een 

werkwijze ontwikkeld om de activiteiten structureel te kunnen bekostigen. In november 2021 is het 

project afgerond. 

➢ In de zomer van 2021 is het project persoonsgerichte benadering van start gegaan. Daarbij is 

gekozen voor een aanpak waarbij lopende initiatieven op dit gebied als uitgangspunt zijn 

genomen. Samen met de initiatiefnemers wordt gekeken hoe hun aanpak versterkt, 

doorontwikkeld en gedeeld kan worden met anderen, zodat van elkaar geleerd kan worden.  

 

Wat is niet gelukt? 

➢ Alle plannen zijn uitgevoerd. 

 

Wat zijn de plannen voor 2022? 

➢ Persoonsgerichte benadering structureel en bewust onderdeel maken van het denken en 

handelen van medewerkers. 

 

Mijn vader heeft 7 jaar bij jullie ingewoond. Met veel plezier, tuurlijk had je soms wel eens iets, maar 

door te communiceren kwamen we er altijd wel uit. Vooral de laatste levensfase kan ik alleen zeggen 

"Uitmuntend" jullie waren allemaal erg goed voor mijn vader. En ja ik zou ook andere mensen 

aanraden om naar Beweging 3.0 te gaan. – bron: Zorgkaart Nederland, 27 april 2021, St Elisabeth 

 

Wij zijn de zorgmedewerkers heel dankbaar voor hun warme en respectvolle zorg, gedurende de bijna 

3 jaar dat onze moeder in Lisidunahof woonde. Ook de psycholoog en artsen hebben steeds, in 

overleg met ons, gezocht naar een bij onze moeder passende benadering en behandeling. De ‘kleine 

dingen’ zijn zo belangrijk: een gesprekje als er tijd voor is, koffie met warme melk, een kroketje, etc. 

Dank! – bron: Zorgkaart Nederland, 30 oktober 2021 

https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/ouderen/programmas/project-detail/lokale-netwerken-samenhangende-ouderenzorg/kwetsbare-ouderen-langer-thuis-kolt/
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Wonen en welzijn 

Wat wilden we bereiken in 2021? 

➢ Implementatie van de visie op eten en drinken op de locaties.  

➢ Uitbreiding van de inzet van de digicoaches naar de wijkverpleging en Welzin. 

➢ Verbetering woon-, leef- en werkomgeving door nieuwbouw en renovatiewerkzaamheden. 

 

Wat is gelukt? 

➢ In 2021 zijn voor alle locaties plannen gemaakt om de visie op eten en drinken te implementeren, 

rekening houdend met specifieke kenmerken van de locatie (doelgroepen en voorzieningen). Het 

betreft zowel een nieuw horecaconcept als de zorg voor eten en drinken op de woongroepen. Na 

de versoepeling van de coronamaatregelen, is gestart met het scholen van medewerkers op de 

woongroepen. Er is per locatie een facilitair medewerker benoemd die medewerkers in de praktijk 

gaat ondersteunen bij de zorg voor eten en drinken op de woongroepen. In dat kader is ook een 

kookboek ontwikkeld om hen op weg te helpen. In het kader van persoonsgericht werken is een 

smaakpaspoort ontwikkeld dat samen met de bewoner en naaste ingevuld kan worden, zodat 

aangesloten kan worden bij specifieke wensen en behoeften op het gebied van eten en drinken. 

➢ De digicoaches hebben een belangrijke rol gespeeld bij de overgang naar een nieuwe digitale 

werkomgeving in het najaar van 2021 (zie verder paragraaf ‘Gebruik van hulpbronnen’). Zij zijn 

inmiddels ook beschikbaar voor de wijkverpleging en Welzin.  

➢ In de zomer van 2021 is het nieuwe gebouw van locatie Mariënburg in gebruik genomen. 

Daarnaast hebben renovatiewerkzaamheden plaatsgevonden in de locaties Nijenstede en Mgr 

Blom. Dat heeft geleid tot een prettiger woonleefklimaat voor bewoners en een werkomgeving die 

beter past bij de toegenomen zorgbehoefte van bewoners. Bij Mgr Blom is sprake van uitbreiding 

en wordt de woonleefomgeving geschikt gemaakt voor bewoners met dementie. Deze 

ontwikkeling vormt aanleiding om op de hele locatie een nieuw woonzorgconcept in gebruik te 

nemen, gebaseerd op persoonsgericht werken. Alle voorzieningen worden hieraan getoetst. 

 

Wat is niet gelukt? 

➢ Het nieuwe horecaconcept is nog niet op alle locaties geïntroduceerd. 

➢ In het najaar zouden de locatieplannen op het gebied van eten en drinken nader uitgewerkt 

worden op teamniveau, maar dat is vanwege corona nog niet gelukt. 

 

Wat zijn de plannen voor 2022?  

➢ Introductie nieuw horecaconcept op locaties waar dit nog niet heeft kunnen plaatsvinden. 

➢ Teamplannen op het gebied van eten en drinken verder vorm geven. 

➢ Renovatie woongroepen voor mensen met dementie op locatie De Pol. 

 

Er word goed geluisterd en er word liefdevol met de mensen omgegaan. De mensen hebben inspraak 

en er word elke dag vers gekookt, het gebouw en de kamers voldoen aan de hedendaagse eisen en 

er is voldoende personeel aanwezig op de afdeling, er is ook een prachtige huiskamer waar de 

mensen kunnen zitten en zich thuis kunnen voelen zo ver als dat mogelijk is. Wilt je tussen de middag 

is hapje eten dan kan dat beneden in de brasserie tegen betaling.  

bron: Zorgkaart Nederland , 23 augustus 202 , locatie Mariënburg 

https://www.beweging3.nl/wp-content/uploads/2021/06/Kookboek-woongroep-Beweging-3.0.pdf
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Veiligheid 

Wat wilden we bereiken in 2021? 

➢ Afronding implementatie en borging Wet zorg en dwang (Wzd). 

➢ Doorontwikkeling Meldingen Incidenten Cliënten (MIC). 

➢ Leren en verbeteren van indicatoren basisveiligheid. 

 

Wat is gelukt? 

➢ In het kader van de borging van de Wet zorg en dwang zijn er aanvullende scholingen geweest 

voor artsen, psychologen en coördinerend verpleegkundigen. Er is een groep samengesteld met 

verpleegkundigen die geconsulteerd kunnen worden om de onafhankelijke deskundigheid vorm te 

geven. Ook is gestart met het analyseren en evalueren van ingezette Wzd-maatregelen in de 

kwaliteitsteams, ondersteund met een analyseformulier. Er is een samenwerkingsovereenkomst 

aangegaan met een cliëntvertrouwenspersoon. De implementatie is eind 2021 afgerond en de 

borging is overgedragen aan de expertgroep moeilijk hanteerbaar gedrag/onvrijwillige zorg. Op 

pagina 17 en verder is de analyse inzet onvrijwillige zorg binnen Beweging 3.0 te vinden. 

➢ Medio 2021 heeft een evaluatie van het MIC proces plaatsgevonden. In het najaar is begonnen 

met het uitvoeren van verbetermaatregelen (aanscherpen MIC formulier en stappenplan werkwijze 

MIC). In 2022 volgt een opfrisser voor de medewerkers en ondersteuning bij het analyseren van 

meldingen, zodat nog beter geleerd kan worden van incidenten. 

➢ In de tabel hieronder zijn de resultaten van de meting van de kwaliteitsindicatoren 2021 te vinden. 

Naast de verplichte indicatoren Advanced Care Planning (ACP - % cliënten waarbij 

beleidsafspraken rond levenseinde zijn vastgelegd), medicatie (% locaties waar medicatiefouten 

tenminste eens per kwartaal multidisciplinair worden besproken) en aandacht voor eten en 

drinken (% cliënten waarbij voorkeuren in de afgelopen zes maanden zijn besproken en 

vastgelegd) is opnieuw gekozen voor de indicatoren decubitus (% cliënten met decubitus 

categorie 2 of hoger) en vrijheidsbevordering. Zo kan gekeken worden of verbetermaatregelen tot 

het beoogde resultaat hebben geleid.  

 

Locatie Decubitus ACP Medicatie Eten & drinken 

Meetjaar 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019-2021 2019 2020 2021 

De Pol 3,0% 1,0% 1,0% 100% 100% 100% 100% 96,0% 97,9% 93,9% 

Lisidunahof 1,3% 0,7% 0,7% 100% 100% 100% 100% 100% 96,6% 92,8% 

St Elisabeth 1,9% 1,9% 0% 100% 100% 100% 100% 98,1% 98,1% 98,1% 

De Lichtenberg  9,3% 0% 3,2% 100% 100% 99,4% 100% 86,1% 90,3% 90,9% 

Mariënburg  9,7% 12% 2,8% 100% 100% 100% 100% 96,8% 96,0% 94,5% 

Nijenstede 1,8% 2,3% 4,6% 100% 95,0% 95,4% 100% 92,9% 92,4% 94,7% 

St Jozef H 1,9% 0% 4,3% 100% 96,0% 95,7% 100% 96,2% 92,3% 95,8% 

’t Hamersveld 0% 1,5% 4,2% 100% 97,0% 95,8% 100% 98,7% 98,5% 100% 

St Joseph A 0% 0% 1,9% 100% 100% 100% 100% 100% 98,1% 98,1% 

St Jozef N 0% 0% 0% 100% 99,0% 98,8% 100% 98,8% 98,7% 98,8% 

Mgr Blom 0% 0% 2,6% 100% 97,0% 92,3% 100% 100% 96,8% 100% 

Zorgerf 0% 0% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 97,8% 89,4% 
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Toelichting op ontwikkelingen 

Decubitus: Voor deze indicator wordt binnen Beweging 3.0 een norm gehanteerd van maximaal 4% 

per locatie. Uit de meetresultaten over verslagjaar 2021 blijkt dat de meeste locaties (ruim) onder deze 

norm scoren. Op drie locaties ligt de uitkomst net iets boven de norm van 4%. Opvallend is de afname 

in de prevalentie op locatie Mariënburg, daar is het percentage van 12% in 2020 teruggebracht naar 

2,8%. Hoge percentages zoals 9% en 12% in 2019 en 2020 zijn in 2021 niet meer gemeten. 

Uit de prevalentiemetingen die in de tweede helft van 2021 zijn uitgevoerd blijkt dat alle locaties, met 

uitzondering van Nijenstede (4,4%), onder de norm van 4% scoren.  

 

Advanced Care Planning: Voor deze indicator geldt binnen Beweging 3.0 een norm van minimaal 

90%. Op zes locaties ligt het percentage op 100%, op de overige locaties ontbreken beleidsafspraken 

over behandeling rond het levenseinde bij maximaal drie bewoners. Op locatie Nijenstede ontbreken 

deze afspraken, net als in 2020, bij acht bewoners. Het betreft bewoners met een indicatie exclusief 

behandeling, waarvoor beleidsafspraken in overleg met de huisarts tot stand moeten komen. 

 

Medicatiefouten: Net als voorgaande jaren worden medicatiefouten ook in 2021 op alle locaties 

gemeld en besproken om van te leren.  

 

Aandacht voor eten en drinken: Binnen Beweging 3.0 hanteren we een norm op deze indicator van 

minimaal 90%. Uit de resultaten blijken kleine verschuivingen ten opzichte van 2020. Vrijwel alle 

locaties voldoen aan de norm. Alleen Zorgerf voldoet daar net niet aan. 

 

Wat is niet gelukt? 

➢ Alle plannen zijn uitgevoerd. 

 

Wat zijn de plannen voor 2022? 

➢ Doorontwikkeling kwaliteitsmanagementinformatie. 

➢ Analyse MIC-meldingen en opvolging verbeteren. 

 

 

Alleenstaande dame, voor wie ik verantwoordelijk was, woonde in de gesloten afdeling van 

zorgcentrum St Jozef in Hooglanderveen. Zij werd daar uitstekend verzorgd, veel persoonlijke 

aandacht. Op haar moeilijke gedrag werd adequaat gereageerd en gezocht naar oorzaken van dat 

gedrag. Dit heeft tot een persoonlijke aanpak geleid. Goed overleg met de zorgcoordinator en 

specialist ouderengeneeskunde. Regelmatig contact met goede informatie en uitleg. Via "Carenzorgt" 

was er dagelijkse rapportage. Alle lof voor de liefdevolle verzorging tot aan haar dood. 

bron: Zorgkaart Nederland, 10 juni 2021 

 

Wij zijn erg tevreden over de aandacht, liefde en deskundige zorg die onze moeder heeft 

ondervonden. Zowel de verzorgenden als de gastvrouwen hadden tijd voor haar en stonden voor haar 

klaar. Wij als kinderen voelden ons welkom op de afdeling Torenhof van Huize St Jozef en konden als 

dat nodig was met onze vragen en opmerkingen bij de medewerkers terecht. Wij kijken goed terug op 

de bijna drie jaar dat onze moeder op de Torenhof gewoond heeft.– bron: Zorgkaart Nederland, 6 januari 2021 
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Leren en werken aan kwaliteit 

Wat wilden we bereiken in 2021? 

➢ Scholing aandachtsvelders mondzorg 

➢ Implementatie tandheelkundige zorg door Omnios voor bewoners zonder behandelindicatie.  

➢ Verbreden en verdiepen van het interne auditprogramma. 

➢ Doorontwikkeling expertprogramma. 

➢ Doorstart van de UNO-commissie als wetenschapscommissie.  

 

Wat is gelukt? 

➢ Om goede tandheelkundige zorg door Omnios voor bewoners zonder behandeling te faciliteren, 

moesten nog verschillende randvoorwaarden georganiseerd worden. Dat proces is in het najaar 

afgerond en daarmee kunnen bewoners vanaf januari 2022 gebruik maken van deze zorg.  

➢ Er is een nieuw intern auditbeleid en een meerjarenprogramma opgesteld, waarin de beoogde 

verbreding en verdieping een plaats heeft gekregen. Dit auditprogramma wordt vanaf 2022 

uitgevoerd.  

➢ Het werken met expertgroepen heeft in 2021 een nieuwe impuls gekregen. De meeste groepen 

hebben één of meerdere bijeenkomsten gehad en een jaarplan opgesteld. Om de samenhang met 

andere initiatieven te borgen, worden de ontwikkelingen binnen de expertgroepen periodiek 

besproken binnen de regiegroep Aangenaam Leven.  

➢ Beweging 3.0 participeert al sinds 2009 in het Universitair Netwerk Ouderenzorg (UNO) VUmc, nu 

UNO Amsterdam. De UNO-commissie van Beweging 3.0 heeft in 2021 een doorstart gemaakt als 

wetenschapscommissie. Daarnaast zijn nieuwe medewerkers afgevaardigd naar de verschillende 

themagroepen van het UNO: organisatie van zorg, revalidatie en hersenaandoeningen.  

 

Wat is niet gelukt? 

➢ De (fysieke) scholing van de aandachtsvelders mondzorg zou in het najaar plaatsvinden, maar is 

vanwege de coronamaatregelen verplaatst naar het voorjaar van 2022. 

 

Wat zijn de plannen voor 2022? 

➢ Opzetten van een interne auditpool. 

➢ Onderzoeken of een expertgroep continentiezorg kan worden gestart. 

 

Mijn moeder is 87 en woont op de gesloten afdeling van de Lichtenberg. Het is voor haar heel moeilijk 

te accepteren. Maar de zorgmedewerkers doen hun best om goed voor haar te zorgen. Zoals 

onvermijdelijk in een instelling gaan er wel eens dingen mis en raakt er wel eens wat kwijt. Maar ik 

denk dat het gezien de omstandigheden toch een goede omgeving is. De bewoners mogen dwalen in 

een veilige omgeving en worden begeleid door toegewijde verzorgenden. Ik heb daar grote 

bewondering voor. Als er extra zorg of therapie nodig is wordt dat geregeld. Net als de tandarts, 

kapper en pedicure. – bron: Zorgkaart Nederland, 17 december 2021 

 

De zorg op het Plein is persoonlijk, liefdevol en professioneel. Vooral het feit dat medewerkers met 

hun hart werken is belangrijk, ze houden echt van de bewoners!  

bron: Zorgkaart Nederland, 13 februari 2021, locatie Nijenstede  

https://www.omnios.nl/
https://unoamsterdam.nl/
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Leiderschap-governance-management 

Wat wilden we bereiken in 2021? 

➢ Uitvoering Management Development (MD)-traject. 

➢ Evaluatie werken met regiegroepen. 

➢ Ketensamenwerking in de regio versterken om samen oplossingen te vinden voor de toenemende 

zorgvraag, de stijgende zorgkosten, de oplopende tekorten op de arbeidsmarkt en de beperkte 

capaciteit van voorzieningen met woonzorg. 

 

Wat is gelukt? 

➢ Op basis van de visie op leiderschap is een programma voor managers ontwikkeld. Dat is in 

september 2021 van start gegaan met een bijeenkomst voor alle leidinggevenden en het creëren 

van een gemeenschappelijk uitgangspunt. Om zicht te krijgen op individuele ontwikkelvragen 

hebben alle deelnemers aan het MD-programma vervolgens een feed-forward-analyse gemaakt. 

De uitkomsten daarvan zijn begin 2022 in intervisiegroepen gedeeld. Het programma bevat 

verschillende activiteiten om met elkaar te leren en te reflecteren en zal doorlopen tot eind 2022. 

➢ Om de zorg in de regio Eemland betaalbaar, toegankelijk en beschikbaar te houden hebben 

Huisartsen Eemland, Meander Medisch Centrum, tien ouderenzorgaanbieders, GGz Centraal, 

acht gemeenten, zorgverzekeraar Zilveren Kruis en het Zorgkantoor in december 2021 het 

gezondheidsakkoord Samen Sterker ondertekend. Het akkoord brengt samenhang in de al 

bestaande samenwerkingsverbanden. Er wordt samengewerkt op de thema’s arbeidsmarkt, 

wonen en zorg, kwetsbare ouderen, chronische aandoeningen, spoedzorg, digitaal 

netwerkplatform, preventie en psychische kwetsbaarheid. 

 

Wat is niet gelukt? 

➢ De evaluatie van het werken met regiegroepen is uitgesteld, omdat ervoor gekozen is eerst het 

begrotingsproces te evalueren. Op basis daarvan kan gekeken worden welke rol de regiegroepen 

daar in de toekomst in gaan vervullen. 

 

Wat zijn de plannen voor 2022?  

➢ Integreren meerjarenperspectief in begrotingsproces.  

➢ Samenhang versterken tussen Koers 2025, jaarplannen en strategisch huisvestingsplan. 

 

Mijn vader werd hier in de laatste maanden van zijn leven liefdevol verzorgd. Het personeel had veel 

persoonlijke aandacht voor hem en voor ons als familie. Ze konden zijn humor, die hij tot op het laatst 

behield, waarderen en gingen daar waar mogelijk in mee. Dat heeft hij als zeer prettig ervaren. Waar 

nodig was er een luisterend oor. Als hij even verdrietig was zat er regelmatig iemand bij hem, pratend, 

luisterend en zijn hand vasthoudend. Hij zei regelmatig: "ze zijn hier zo lief voor mij". 

Hij kwam binnen in een lastige periode van lockdowns en quarantaines wat de overgang moeilijk 

maakte. Maar er werd steeds meegedacht over de mogelijkheden om het binnen de wettelijke regels 

zo aangenaam mogelijk te maken. Daarbij stond duidelijk de bewoner als mens centraal. Dat heeft 

hem en ons als familie erg geholpen. 

Ten slotte: de oprechte aandacht die er ook was voor de familie siert deze organisatie.. 

bron: Zorgkaart Nederland, 10 juni 2021, locatie De Pol 

https://beweging3.nl/nieuws/gezondheidsakkoord-voor-een-gezonde-toekomst-in-regio-eemland/
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Personeelssamenstelling 

Wat wilden we bereiken in 2020? 

➢ Implementatie toekomstgesprekken.  

➢ Implementatie inwerkgarantie, kansenlijn en start arbeidsmarktcampagne. 

➢ Afronden project optimale personeelsinzet (gezond roosteren, plannen op basis van het 

vastgestelde planproces) en borgen hiervan binnen de organisatie. 

➢ Onderzoeken of de Kwaliteit Verbetercyclus (KVC) een geschikt instrument is om de ervaringen 

van medewerkers in kaart te brengen, zodat op teamniveau geleerd en verbeterd kan worden. 

 

Wat is gelukt? 

➢ In het najaar is het toekomstgesprek geïntroduceerd met behulp van een animatiefilmpje waarin 

doel, nut en gebruik van het instrument wordt uitgelegd. Vanaf september 2021 worden 

medewerkers periodiek hiervoor uitgenodigd en kunnen zij van deze mogelijkheid gebruik maken. 

Inmiddels zijn 57 medewerkers gestart en hebben 27 medewerkers het proces afgerond. 

➢ In mei 2021 is de kansenlijn succesvol geïmplementeerd. Via deze lijn kunnen zorgmedewerkers 

vertrouwelijk in gesprek met een jobcoach om zich te oriënteren op ander werk binnen Beweging 

3.0. Daarmee kan worden voorkomen dat medewerkers ongewenst vertrekken. Inmiddels hebben 

ruim 90 medewerkers van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. Ook houdt de jobcoach vinger aan 

de pols bij nieuwe medewerkers, om te kijken of zij op de goede plek zitten.  

➢ Om op een onderscheidende manier nieuwe collega’s te kunnen aantrekken, is in het najaar een 

arbeidsmarktcampagne ontwikkeld waarin eigen medewerkers een belangrijke rol spelen.   

➢ Het project optimalisatie personele inzet is in het voorjaar van 2021 met succes afgerond. Na de 

implementatie van de verschillende instrumenten (waaronder planning als aandachtsgebied bij 

één van de teammanagers en een nieuwe taakfunctieomschrijving voor planners op locatie) is de 

nieuwe werkwijze door middel van een externe audit getoetst.  

➢ In het voorjaar is gestart met het uitvoeren van een belevingsonderzoek onder medewerkers via 

de KVC. bij de ondersteunende diensten en op een aantal locaties. In de tabel hieronder worden 

de uitkomsten weergegeven. In de paragraaf ‘Gebruik van informatie’ is meer over de KVC te 

lezen. 
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aantal respondenten 201 69 55 11 38 17

Ik doe mijn werk met plezier. 8,1 7,9 8,5 8,1 8,0 8,4

Mijn leidinggevende is er voor mij als ik hem nodig heb. 7,8 7,7 7,4 6,6 7,8 8,2

Ik ervaar dat ik invloed heb op mijn eigen werk. 7,7 7,4 7,6 7,4 7,3 7,1

Hoe aangenaam werk jij in jouw team? 7,9 7,8 7,9 7,6 7,9 7,9

Ik krijg energie van mijn werk. 7,5 7,3 7,6 7,1 7,4 7,4

Ik werk over het algemeen met veel plezier bij Beweging 3.0. 8,0 7,6 8,2 7,1 7,8 8,1
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➢ In de tabel hieronder is de gemiddelde personeelssamenstelling te zien van de geclusterde 

woonvormen waar Wlz-zorg (ZZP/VPT 4-10) wordt geleverd.  
 

Personeelssamenstelling 01-12-18 31-12-19 31-12-20 31-12-21 

Aard van de aanstellingen 

Aantal personeelsleden locaties 1.442 1.498 1.609 1.678 

FTE personeelsleden locaties 793,6 fte 855,7 fte  917,5 fte 953,9 fte 

% tijdelijke contracten 24,1% 29,6% 33,5% 31,5% 

% inzet uitzendkrachten/PNIL 5,9% 5,6% 8,2% 8,2% 

% euro’s uitzendkrachten/PNIL 6,6% 8,4% 12,7% 15,4% 

Gemiddelde contractomvang 0,55 fte 0,57 fte 0,57 fte 0,57 fte 

Kwalificatieniveaus zorgverleners en vrijwilligers 

Niveau 1 10,5% 10,3% 11,2% 13,5% 

Niveau 2 11,9% 12,9% 12,9% 13,9% 

Niveau 3 41,3% 40,7% 38,6% 35,8% 

Niveau 4 8,2% 9,7% 9,7% 10,2% 

Niveau 5 2,9% 3,6% 3,5% 3,7% 

Niveau 6 0,1% 0% 0,1% 0,1% 

Behandelaars 6,8% 6,7% 6,8% 6,8% 

Overig zorgpersoneel2  2,9% 5,2% 3,6% 4,7% 

Leerlingen 10,0% 10,0% 9,3% 9,3% 

Aantal stagiaires 326 314 195 295 

Aantal vrijwilligers 1.727 1.712 1.626 1.432 

Verzuim 

Verzuim 5,5% 5,6% 6,8% 7,1% 

Meldingsfrequentie 0,88 0,91 1,03 1,08 

In-, door- en uitstroom 

Instroom 23,4% 27,3% 34,1% 29,4% 

Uitstroom 19,1% 22,7% 25,5% 26,5% 

Doorstroom  10,4% 13,8% 11,7% 9,5% 

Ratio personeelskosten/opbrengsten 

Aantal fte per cliënt 0,74 0,81 0,87 0,94 
 
 

Toelichting op ontwikkelingen 

➢ De afname van het aantal vrijwilligers is deels te verklaren door corona. Het betreft met name 

vrijwilligers die behoren bij de kwetsbare doelgroep en om die reden liever geen vrijwilligerswerk 

meer wilden doen. Daarnaast heeft een aantal vrijwilligers ervoor gekozen te stoppen nadat de 

bewoners van een locatie in Amersfoort naar Soest zijn verhuisd.  

➢ Hoewel het verzuim is toegenomen, blijkt uit de brancherapportage dat Beweging 3.0 nog steeds 

ruimschoots onder het landelijk gemiddelde blijft (8,46%) ligt. Met een score van 9,5 (2020:8,2) op 

de Vernet Health Ranking behoren wij op dit gebied tot de beste werkgevers in de zorg. 

 
2 Geestelijk verzorgers, activiteitenbegeleiding, coördinator Welzijn & Vrijwilligers. 

https://www.vernet.nl/2022/02/24/winnaars-vernet-health-ranking-2021/


PERSONEELSSAMENSTELLING 

© Beweging 3.0 | zorg met aandacht – kwaliteitsverslag 2021     pagina 11 

Wat is niet gelukt? 

➢ De implementatie van de inwerkgarantie (waaronder introductieprogramma op locatie en buddy 

voor nieuwe medewerkers), verloopt op sommige locaties minder goed dan gehoopt. Aanvankelijk 

was het de bedoeling om het instrument voor de hele organisatie in gebruik te nemen. Inmiddels 

is besloten om te beginnen op de locaties waar alle voorwaarden op orde zijn. Zij kunnen de 

inwerkgarantie vanaf dat moment benutten in de werving van nieuwe medewerkers. 

 

Wat zijn de plannen voor 2022? 

➢ Vervolg implementatie inwerkgarantie en arbeidsmarktcampagne.  

➢ In het kader van strategische personeelsplanning onderzoeken welke slimme mogelijkheden er 

zijn om de krapte op de arbeidsmarkt op andere manieren op te lossen. 

➢ Profileren als opleidingsorganisatie. 

➢ Evalueren of de KVC een geschikt instrument is om de ervaringen van medewerkers te meten. 

 

Mijn moeder heeft 5 jaar hier gewoond, verzorgde, ruime, lichte appartementen, privacy maar ook 

altijd zorg in de buurt, actieve en betrokken vrijwilligers die ook in coronatijd hun uiterste best doen er 

nog iets moois van te maken, aansluitend aan winkelcentrum. Mogelijkheid voor contactpersoon van 

de familie om mee te kijken in het dossier zodat je van beide kanten op de hoogte bent, actieve 

cliëntenraad. Uiteraard zijn er altijd verbeterpunten maar daar kan over gecommuniceerd worden. Of 

je nu nog zelf meer of minder mobiel bent of helemaal afhankelijk van anderen, in 't Hamersveld is het 

fijn wonen met goede zorg. Dat is zeker ook een belangrijk gegeven voor (het kunnen blijven 

functioneren van) mantelzorgers en naaste familie. - bron: Zorgkaart Nederland, 12 december 2021 

 

Woongroep Jannendorp: Ons beeld van een "gesloten" afdeling was totaal anders dan de 

werkelijkheid. Wij zagen erg op tegen de verhuizing van onze moeder, maar in de woongroep 

Jannendorp wordt zo respectvol en liefdevol met de bewoners omgegaan. Ze worden in hun waarde 

gelaten en er wordt alles aan gedaan om de bewoners een zo prettig mogelijk verblijf te geven. Voor 

elke lichamelijke of psychische achteruitgang wordt een oplossing gezocht. Een ander matras, een 

rolstoel met ligstand, medicatie met een beetje vla en op z'n tijd een advocaatje met slagroom. Ook 

werden wij over elke verandering in de behandeling geïnformeerd of was er eerst overleg. Top! 

bron: Zorgkaart Nederland, 2 april 2021, locatie St Joseph Achterveld 

 

Graag wil ik mijn ervaringen weergeven over mijn verblijf in Mgr. Blomstgt Amersfoort. 

Sinds ruim 2 jaar verblijf ik in Mgr. Blomstg. (88 j.) Vanaf het begin Ik voel me al helemaal thuis. 

Typering medew. : vrijw. in- en ext. alsmede de Kerk. Instelling van Mgr. Blom, het Bouwt. v. Wijnen. 

Hardw., zorgzaam, liefdevol, begripvol, hulpv. en bereidw., altijd goed gehumeurd, opbouwend, Heel 

goed georganiseerd. Intern oproepsysteem. Diverse activiteiten en uitstapjes worden regelmatig 

gepland. 

Praktisch ingericht mooi appartement op de begane grond aan de achterzijde. Wijds uitzicht op goed 

onderhouden boomgaard met veel groenblijvende bomen, mooie bloembakken en zitjes. Dankbaar 

dat ik mijn ‘Knuffelbeertje’ (poes) mocht meebrengen. Daarvan geniet ik iedere dag. Via een spec. 

gemaakt trappetje kan zij regelmatig naar de tuin! 

bron: Zorgkaart Nederland, 30 december 2021 
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Gebruik van hulpbronnen 

Wat wilden we bereiken in 2021? 

➢ Vervolg implementatie inkoopmodule. 

➢ Uitwerken strategisch huisvestingsplan. 

➢ Doorontwikkeling financiële prognoses om gevolgen besluiten beter inzichtelijk te maken.  

➢ Optimaliseren ICT-infrastructuur en inzet zorgtechnologie.  

 

Wat is gelukt? 

➢ Door corona heeft de implementatie van de inkoopmodule meer tijd gekost dan voorzien. Medio 

2021 is de module ingericht en konden de eerste bestellingen plaatsvinden. Begin 2022 wordt dit 

project afgerond. Bestellen via de inkoopmodule levert alle gebruikers tijdwinst op.  

➢ Om financiële prognoses betrouwbaarder en meer inzichtelijk te maken is gestart met de 

ontwikkeling van een meerjarenbegroting 2021 – 2036 in samenhang met het strategisch 

huisvestingsplan. In 2022 zal dit proces worden afgerond. Op basis daarvan kan de 

financieringsaanvraag voor de huisvestingsplannen worden opgesteld.  

➢ De locaties zijn voorzien van een nieuwe ICT infrastructuur en in het najaar zijn alle medewerkers 

overgegaan naar de nieuwe digitale werkomgeving. Door de nieuwe infrastructuur ontstonden ook 

aanvullende mogelijkheden voor de inzet van zorgtechnologie. Acht medewerkers zijn in oktober 

2021 ambassadeur zorgtechnologie geworden. Samen met hun collega’s gaan zij ervoor zorgen 

dat zorgtechnologie meer bekend wordt en kijken hoe innovatie kan worden ingezet bij het 

oplossen van alledaagse problemen in het werk. Daarnaast zijn er adviseurs zorginnovatie en 

zorgtechnologie aangesteld die zorgmedewerkers kunnen ondersteunen bij het opzetten van een 

pilot of als projectleider kunnen fungeren bij het invoeren van een andere werkwijze of de inzet 

van technische hulpmiddelen. Op deze manier zijn zorgmedewerkers inhoudelijk betrokken, maar 

hoeven zij het project niet te trekken. In Mariënburg is een nieuw verpleegoproepsysteem 

geïmplementeerd, gebaseerd op slimme sensortechnologie. Daarmee kan alarmering 

persoonsgericht en passend bij individuele bewoners worden ingesteld.  

 

Wat is niet gelukt? 

➢ De uitwerking van het strategisch huisvestingsplan heeft vertraging opgelopen. Op basis van de 

Koers 2025 zijn wel leidende principes vastgesteld, maar is het nog niet gelukt om de plannen per 

locatie (inclusief financiering) uit te werken. 

➢ Het is nog niet gelukt om het eenmalig inloggen voor alle applicaties (Single Sign On) in de 

nieuwe digitale werkomgeving te implementeren. Dit staat gepland voor het eerste kwartaal van 

2022. 

 

Wat zijn de plannen voor 2022? 

➢ Strategisch huisvestingsplan per locatie uitwerken. 

➢ Opstellen van een informatiedocument voor banken in het kader van de financieringsaanvraag om 

de ambities op het gebied van huisvesting te kunnen realiseren. 

➢ In navolging van Mariënburg zal ook Mgr Blom gaan werken met slimme sensortechnologie. Ook 

wordt gekeken hoe de zorgtechnologie kan bijdragen aan het nieuwe woonzorgconcept.  

➢ Projecten op het gebied van innovatie en zorgtechnologie en persoonsgericht werken: slim 

incontinentiemateriaal, domotica inzet in de nacht, vrijheid vergroten door middels van leefcirkels 
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Gebruik van informatie 

Wat wilden we bereiken in 2021? 

➢ De Kwaliteit Verbetercyclus verder implementeren. 

➢ Verhoging van het aantal gesprekken na afronding van de zorg. 

 

Wat is gelukt? 

➢ De Kwaliteit Verbetercyclus (KVC) is in 2021 verder geïmplementeerd. Het instrument is bedoeld 

om teams te ondersteunen bij het leren en verbeteren en is niet alleen benut om ervaringen van 

bewoners en hun naasten in kaart te brengen, maar ook die van medewerkers. Het instrument is 

inmiddels bij 47 van de 81 zorgteams en bij 44 van de 75 teams van de ondersteunende diensten 

ingezet. Managers bij wie alleen het medewerkerbelevingsonderzoek is uitgevoerd, beoordelen 

het werken met de KVC met een 6,8. Managers die daarnaast ook het cliëntbelevingsonderzoek 

hebben gebruikt, beoordelen het instrument gemiddeld met een 8,1. Zij ervaren de KVC over het 

algemeen als een goed instrument voor teams om inzicht te krijgen en om te leren en verbeteren. 

Hieronder is een overzicht te vinden van de uitkomsten van het cliëntbelevingsonderzoek vanuit 

het perspectief van de cliënt (C – indien mogelijk), de naaste (N) en de medewerker (M). Daarbij 

moet aangetekend worden dat de KVC in de eerste plaats bedoeld is om teams te ondersteunen. 

Zij kiezen – in overleg met cliëntenraad en familie – eigen onderwerpen die zij willen toetsen. 

Daarnaast zijn er enkele standaardvragen geselecteerd die op alle locaties gebruikt worden. De 

uitkomsten daarvan zijn hieronder weergegeven. 
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aantal respondenten 17 11 41 37 55 14 10 11 44 48 38 12 17
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Ik ontvang de zorg zoals ik die graag wil en 

op de momenten die bij mij passen. 7,0 7,6 7,4 8,0 7,8 7,5 8,3 7,4 8,1 7,9 7,6 7,4 7,0

De medewerkers kennen mij en geven de 

zorg die bij mij past. 7,6 7,6 7,6 8,0 8,1 8,0 8,3 7,7 8,1 8,1 7,8 7,5 7,2

Er is voldoende aandacht voor mijn 

levensvragen 6,6 6,2 7,2 7,8 7,6 7,4 7,9 6,8 7,5 7,4 7,5 7,1 6,2

Er zijn elke dag voldoende individuele en/ 

of groepsactiviteiten die ik graag wil doen. 6,4 5,0 5,7 6,2 6,2 7,6 7,4 6,8 7,4 7,6 7,1 6,2 4,6

Mijn kamer en de gemeenschappelijke 

ruimtes zijn schoon en veilig ingericht. 7,2 6,7 7,0 7,2 7,0 8,2 7,9 6,1 7,9 6,6 5,6 8,0 6,2

Ik ben tevreden over de maaltijden. 5,7 6,5 7,6 8,1 7,3 7,6 7,8 6,5 7,7 8,1 7,2 6,6 5,4

De zorgmedewerkers houden voldoende 

rekening met mijn privacy. 7,6 7,0 7,6 8,0 8,2 7,9 8,3 6,9 8,3 8,2 7,9 7,5 6,8

De zorgmedewerkers werken goed met 

elkaar samen. 7,2 6,8 7,4 7,6 7,7 7,8 8,1 7,4 8,2 7,8 7,5 7,6 7,8
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➢ Om zicht te krijgen op knelpunten in het werkproces rondom afrondende gesprekken is een 

interne audit uitgevoerd. Die heeft geleid tot aanbevelingen die in 2022 opgevolgd worden. 

➢ Het benutten en bespreken van cliëntervaringen is een vast onderwerp in de kwaliteitsteams. In 

2021 zijn er 221 reviews geplaatst op Zorgkaart Nederland. Het gemiddelde cijfer was een 8,9 en 

93% van de beoordelaars beveelt de organisatie aan.3  

 

 

 

 

In de tabel hieronder is de gemiddelde totaalscore per locatie over 2021 te vinden.  
 

Locatie Aantal reviews gemiddelde totaalscore 

 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

De Pol 3 7 5 8,9 8,0 9,1 

Lisidunahof 2 3 3 8,8 9,1 7,0 

St Elisabeth 45 5 3 7,6 6,0 9,7 

De Lichtenberg vph 14 7 7 7,5 7,1 7,1 

’t Hamersveld 4 6 13 8,7 9,1 8,6 

Nijenstede 7 21 3 6,7 8,0 7,6 

Mariënburg  1 7 1 8,8 7,5 9,2 

Mgr Blom 5 0 1 8,9 - 9,3 

St Jozef Hooglanderveen 8 11 4 7,6 8,4 8,5 

St Joseph Achterveld 25 8 11 8,5 9,3 9,4 

St Jozef Nijkerk 7 6 11 9,2 8,1 8,7 

Zorgerf 0 1 1 - 9,8 9,7 

 

Wat is niet gelukt? 

➢ Alle plannen zijn uitgevoerd. 

 

Wat zijn de plannen voor 2022? 

➢ Evaluatie werken met de Kwaliteit Verbetercyclus. 

➢ Verbetermaatregelen naar aanleiding van de interne audit op afrondende gesprekken uitwerken 

en evalueren. 

 

Mijn moeder woont sinds oktober 2020 op Zorgerf. Wat een prachtige locatie en wat een liefdevolle 

zorg. We zijn zo blij dat ze op Zorgerf terecht kon. De ruimte, de omgeving, de goede zorg, de 

aandacht voor de bewoners, leuke activiteiten.....een pluim voor de medewerkers en vrijwilligers – bron: 

Zorgkaart Nederland, 18 augustus 2021  

 
3 Bron: Beweging 3.0 (zorgkaartnederland.nl) geraadpleegd op 15 februari 2022. 

https://www.zorgkaartnederland.nl/zorginstelling/verpleeghuis-en-verzorgingshuis-beweging-3-0-amersfoort-11926
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Geriatrische revalidatiezorg 

Wat wilden wij bereiken in 2021? 

➢ Continueren beschikbaarheid corona-gerelateerde zorg en nazorg voor de regio. 

➢ Samen met het Meander Medisch Centrum aanbod ontwikkelen voor ziekenhuisverplaatste zorg 

om uitgestelde zorg als gevolg van corona sneller te kunnen inhalen.  

➢ Doorontwikkelen onderzoek cliënttevredenheid.  

➢ Zorg en aandacht voor medewerkers, juist in deze corona-periode, om hen te behouden voor de 

GRZ of de organisatie.  

➢ Scholing van medewerkers om het revalidatieklimaat verder te versterken. 

 

Wat is gelukt? 

➢ Ook in 2021 is een aanzienlijk deel van de GRZ-capaciteit ingezet om corona-gerelateerde zorg 

en behandeling te leveren. Deze bedden werden via het Regionaal Overleg Acute Zorg 

beschikbaar gesteld voor patiënten uit de gehele regio, om zo de doorstroom uit de ziekenhuizen 

te optimaliseren. Ook de revalidatie van cliënten die een Covid-19 infectie hadden doorgemaakt, 

was een deel van het aanbod in 2021.  

➢ In overleg met het Meander Medisch Centrum is ziekenhuisverplaatste zorg ontwikkeld en 

gerealiseerd in de periode juni t/m december 2021. Patiënten vanuit het ziekenhuis konden na 

een operatie versneld doorstromen waardoor er capaciteit ontstond om extra operaties uit te 

voeren en wachtlijsten weg te werken. Zorgmedewerkers zijn hiervoor aanvullend geschoold en 

de samenwerking met het MMC is hierdoor geïntensiveerd.  

➢ Om de ervaringen van cliënten met de zorg en behandeling op de afdeling GRZ in kaart te 

brengen is in 2021 een nieuw-ontwikkelde vragenlijst in gebruik genomen. Het instrument is 

geïntegreerd in het zorgproces en de informatie is opgenomen in het bedrijfsinformatiesysteem. 

Het afgelopen jaar is de NPS-score verbeterd, zowel bij orthopedie-patiënten (van 26,7 naar 66,7) 

als algemene GRZ-patiënten (van 32,1 naar 61,7).  

➢ Om de ervaringen van medewerkers in beeld te krijgen is in de tweede helft van 2021 met behulp 

van de Kwaliteit Verbetercyclus een medewerkerbelevingsonderzoek uitgevoerd op beide GRZ-

locaties. Medewerkers beoordelen het werk met gemiddeld een 7,9. Tijdens de corona-periode 

hebben we er naar gestreefd om te investeren in medewerkers om hen te boeien en te binden. 

Ondanks de hoge werkdruk is het verzuim op locatie MMC is gedaald van 6,7% naar 3,9%. Op 

locatie De Pol is het verzuim stabiel rond de 4%.  

 

Wat is niet gelukt? 

➢ Door de ontwikkelingen op het gebied van corona en ziekenhuisverplaatste zorg heeft de scholing 

om het revalidatieklimaat te versterken nog niet plaatsgevonden.  

 

Wat zijn onze plannen voor 2022?  

➢ Het multidisciplinaire team van beide GRZ-afdelingen scholen op het gebied van het 

revalidatieklimaat. 

➢ Intensiveren van behandelinzet om te komen tot betere uitkomsten voor cliënten (meer therapie 

en eerder met ontslag).  
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Wijkverpleging4 

Wat wilden wij bereiken in 2021? 

➢ De overdracht in de keten verbeteren om meer persoonsgerichte zorg te kunnen bieden. 

➢ Om de continuïteit en de kwaliteit van zorg verder te verbeteren en te borgen wordt een plan van 

aanpak ontwikkeld voor het trainen van medewerkers in het op peil houden van rapportages.  

➢ Onderzoeken of er meer gebruik kan worden gemaakt van vrijwilligers in de terminale zorg thuis. 

➢ In samenwerking met andere zorgaanbieders in de regio (Amaris, Icare, De Haven, Silverein) 

acute verpleegkundige nachtzorg voor thuiswonende cliënten in de regio Eemland organiseren om 

goede kwaliteit en continuïteit van zorg te kunnen blijven bieden 

 

Wat is gelukt? 

➢ Een wijkverpleegkundige heeft in het kader van haar opleiding onderzocht hoe de overdracht naar 

een andere zorgsetting verbeterd kan worden. Er is een nieuw overdrachtsformulier ontwikkeld 

dat eenvoudiger in gebruik is en waarin tegelijkertijd alle relevante informatie is opgenomen. Dat is 

in de loop van het jaar in gebruik genomen. Eind 2021 is uit de evaluatie gebleken dat het nieuwe 

formulier ondersteunend is bij de overdracht vanuit de wijkverpleging. 

➢ Er is een hulpmiddel ontwikkeld om de teams te ondersteunen bij het reflecteren op de 

rapportages. Met het instrument kunnen zij de rapportages in het dossier beoordelen en onderling 

vergelijken om van te leren. Daarnaast is een format gemaakt om dit onderwerp te bespreken in 

het team. Deze hulpmiddelen worden begin 2022 geïntroduceerd en na de zomer geëvalueerd. 

➢ In het kader van een afstudeeronderzoek heeft een verpleegkundige onderzocht hoe er zo goed 

mogelijk gebruik kan worden gemaakt van Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg thuis (VPTZ) om 

persoonsgerichte zorg in de laatste levensfase verder te verbeteren. De aanbevelingen zullen in 

2022 opgevolgd worden. 

➢ Begin 2022 start een regionaal nachtzorgteam voor alle thuiswonende cliënten van betrokken 

organisaties, dat tussen 23.00 uur en 07.00 uur kan worden ingezet bij tijdelijke, 

acute verpleegkundige zorg. Door samen te werken is verpleegkundige nachtzorg voor 

alle cliënten in het werkgebied beschikbaar.  

 

Wat is niet gelukt? 

➢ Niet van toepassing. 

 

Wat zijn de plannen voor 2022? 

➢ In het kader van de Subsidieregeling Ondersteuning Wijkverpleging wordt gestart met intervisie 

onder begeleiding voor alle medewerkers uit de wijkverpleging.  

➢ Overdrachtsformulier doorontwikkelen richting e-Overdracht.  

➢ Aan de slag met de aanbevelingen uit het onderzoek naar de rol van VPTZ-vrijwilligers. 

 

  

 
4 In het Addendum verpleeghuiszorg thuis (pagina 21 en verder) wordt beschreven hoe invulling wordt gegeven aan de eisen 

van het Kwaliteitskader. 

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/subsidieregeling-ondersteuning-wijkverpleging-sow
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Analyse onvrijwillige zorg 

Inleiding 

Op 1 januari 2020 is de Wet Zorg en Dwang (Wzd) in werking getreden. De Wzd vraagt 

zorgaanbieders jaarlijks een analyse op de uitgevoerde onvrijwillige zorg te maken, als onderdeel van 

het kwaliteitsverslag. Voor de analyse over 2021 is gebruik gemaakt van de beschikbare gegevens 

over de inzet van onvrijwillige zorg binnen Beweging 3.0. Die wordt geregistreerd in het elektronisch 

cliëntdossier (ECD: ONS van Nedap). In principe wordt de inzet van onvrijwillige zorg tweemaal per 

jaar in het multidisciplinaire kwaliteitsteam van de locatie geanalyseerd en besproken. De Wzd-

functionaris is hierbij betrokken. Deze analyse op organisatieniveau is gebaseerd op de uitkomsten 

van de locatieanalyses en besproken met een afvaardiging van de Wzd-functionarissen.  

 

Visie op vrijheid 

Medewerkers streven er naar om door middel van persoonsgerichte zorg en het aanbieden van 

alternatieven een zo veilig mogelijke woonleefomgeving te bieden. Daarmee wordt beoogd toepassing 

van onvrijwillige zorg te voorkomen en aan te sluiten bij de kern van de Wzd: ‘Nee, tenzij…’. Ook 

wordt gewerkt aan vrijheidsbevordering door tijdens multidisciplinaire gedragsspreekuren en 

zorgleefplanoverleggen cliëntsituaties te bespreken en te analyseren en samen cliënt en 

vertegenwoordiger naar alternatieven voor onvrijwillige zorg te zoeken. Als psychosociale interventies 

en hulpmiddelen onvoldoende effect hebben en er geen alternatieven meer zijn, kan de inzet van 

onvrijwillige zorg overwogen worden. Besluitvorming en evaluatie vindt plaats in een multidisciplinair 

team volgens het stappenplan Wzd. Uitgangspunt is dat onvrijwillige zorg in principe een tijdelijk 

karakter heeft en - indien verantwoord - zo snel mogelijk weer wordt afgebouwd.  

 

Inzet onvrijwillige zorg in 2021 

Inzet van onvrijwillige zorg wordt geregistreerd in het ECD. Maandelijks krijgen de locaties overzichten 

van de actuele inzet van onvrijwillige zorg. Deze overzichten hebben we ook gebruikt voor deze 

analyse.  

 

Inzet onvrijwillige zorg per maand, per locatie 
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Hierboven wordt weergegeven bij hoeveel cliënten locaties maandelijks onvrijwillige zorg hebben 

ingezet. Deze gegevens waren vanaf februari 2021 beschikbaar. Op de overige locaties van Beweging 

3.0 is geen onvrijwillige zorg ingezet. In totaal is er in 2021 bij 22 unieke cliënten onvrijwillige zorg 

ingezet.  

 

In februari 2021 is een lagere inzet van onvrijwillige zorg te zien. Dit hangt samen met een 

achterstand die er aan het begin van het jaar was bij het overzetten van de Bopz-maatregelen naar de 

Wzd. De daling die zichtbaar wordt in de tweede helft van het jaar heeft verschillende oorzaken. Door 

de implementatie en borging van de Wzd is er veel aandacht geweest voor het terugdringen van 

onvrijwillige zorg. Zo hebben medewerkers verschillende vervolgtrainingen gehad (waaronder e-

learnings en klinische lessen). Hierdoor was er meer aandacht voor het zoeken naar alternatieven, 

kon in een aantal gevallen overgestapt worden naar een minder beperkende vorm van zorg, of kon 

onvrijwillige zorg geheel afgebouwd worden. Ook is kritisch gekeken naar registratie. In sommige 

gevallen bleek er geen sprake van dwang of verzet en hoefden deze maatregelen niet langer 

geregistreerd te worden als onvrijwillige zorg.  

 

Inzet onvrijwillige zorg per vorm 
 

 

 

Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 

Abs %  Abs %  Abs %  Abs %  Abs %  Abs %  Abs %  Abs %  

Gesloten afdelingsdeur 4 21% 4 25% 4 27% 4 33% 3 23% 3 23% 3 20% 2 17% 

Beperking in het kunnen 

betreden van een bepaalde 

ruimte 

2 11% 1 6% 1 7%   1 8%       

Tentbed 1 5% 1 6%   1 8%     1 7%   

GPS         1 8% 1 8% 1 7% 1 8% 

Overige beperkingen van de 

bewegingsvrijheid 

1 5% 1 6%             

Psychofarmaca 3 16% 3 19% 3 20% 3 25% 3 23% 2 15% 3 20% 3 25% 

Verborgen/ gedwongen 

medicatie 

3 16% 2 13% 2 13% 1 8% 1 8% 2 15% 2 13% 1 8% 

Onvrijwillige verzorging, 

zoals wassen of douchen 

3 16% 1 6% 4 27% 2 17% 2 15% 3 23% 3 20% 3 25% 

Beperking in de consumptie 

van voedingsmiddelen 

1 5% 1 6%             

Overige beperkingen in het 

kunnen inrichten van het 

eigen leven 

1 5% 2 13% 1 7% 1 8% 2 15% 2 15% 2 13% 2 17% 

Totaal5 19 100% 16 100% 15 100% 12 100% 13 100% 13 100% 15 100% 12 100% 

 

In bovenstaande tabel wordt op organisatieniveau zichtbaar welke vormen van onvrijwillige zorg 

binnen Beweging 3.0 maandelijks zijn ingezet en hoe vaak. Deze gegevens worden vanaf mei 2021 

gevolgd. 

 

 
5 Door afronding komen niet alle percentages precies op 100% uit. 
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De gesloten afdelingsdeur, psychofarmaca en onvrijwillige zorg bij wassen en douchen zijn de meest 

voorkomende vormen van onvrijwillige zorg. In intervisiebijeenkomsten en casuïstiekbesprekingen met 

Wzd-functionarissen wordt regelmatig gesproken over de inzet van onvrijwillige zorg. Door uitwisseling 

van expertise tussen locaties wordt gezocht naar alternatieven en mogelijkheden voor afbouw. Ook 

vindt periodiek overleg met de apotheker plaats over het gebruik van psychofarmaca. Dit wordt 

zichtbaar in een lichte daling tijdens het jaar. Ten aanzien van de gesloten afdelingsdeur moet worden 

opgemerkt dat Beweging 3.0 in de regio Eemland als enige zorginstelling mensen met een IBS 

opneemt. Voor de veiligheid van de cliënt kan het nodig zijn de afdelingsdeur tijdelijk gesloten te 

houden.  

 

Inzet onvrijwillige zorg per locatie 

 

Hierboven is de gemiddelde inzet van onvrijwillige zorg over 2021 te zien, uitgesplitst per locatie en 

per vorm van onvrijwillige zorg. 

 

Omdat onvrijwillige zorg in de praktijk vooral wordt ingezet bij cliënten met een ZZP 5 en een ZZP 7 is 

per locatie een nadere analyse uitgevoerd op het totaal aantal cliënten uit deze doelgroep (de 

kolommen) in relatie tot de inzet van onvrijwillige zorg (de lijn, met het percentage per locatie). De 

resultaten daarvan zijn zichtbaar in de grafiek hieronder.  

De relatief hogere inzet van onvrijwillige zorg op de Lichtenberg lijkt samen te hangen met het feit dat 

nog onvoldoende gebruik wordt gemaakt van meerzorg. Op andere locaties is gebleken dat meerzorg 

helpend is bij het afbouwen van onvrijwillige zorg.  
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Conclusie en plannen voor 2022 

Op basis van deze analyse kan geconcludeerd worden dat de uitkomsten aansluiten bij onze visie op 

vrijheid: over het algemeen is er binnen Beweging 3.0 sprake van een open cultuur als het gaat om de  

inzet van onvrijwillige zorg, medewerkers zijn zich bewust van de wet en passen deze toe. 

Onvrijwillige zorg wordt pas ingezet na overleg met cliënt of vertegenwoordiger en besluiten en 

evaluatie vinden multidisciplinair plaats. Er is doorlopend aandacht voor het voorkomen en waar 

mogelijk afbouwen van onvrijwillige zorg en er is op dit moment geen aanleiding voor aanpassing van 

het beleid. 

Deze werkwijze wordt in 2022 gecontinueerd. Verder zullen we extra aandacht schenken aan het 

leren van uitwisseling tussen locaties door het delen en analyseren van gegevens over de inzet van 

onvrijwillige zorg bij de intervisiebijeenkomsten en casuïstiekbesprekingen met de Wzd-

functionarissen. Tenslotte willen we in 2022 de invloed van de woonleefomgeving (bijvoorbeeld 

prikkelrijk-prikkelarm) op het gedrag van cliënten nader onderzoeken, zodat die waar mogelijk 

geoptimaliseerd kan worden. 

 

Reactie cliëntenraad 

Onze centrale cliëntenraad, het Centraal Platform Medezeggenschap Cliëntenraden (CPM), hebben 

we gevraagd om een reactie op deze analyse onvrijwillige zorg. Op 6 mei 2022 heeft het CPM de 

volgende reactie gegeven:  

 

“Betreffende de wet Zorg en Dwang is het CPM van mening dat deze wet, die procedureel lastig uit te 

voeren is, breed en positief gedragen wordt binnen Beweging 3.0. De verantwoording rond 

onvrijwillige zorg geeft aan dat de inzet van die onvrijwillige zorg een dalende tendens lijkt te vertonen: 

het rapport6 van de Cliënt Vertrouwens Persoon staaft deze aanname. Het CPM zal het voortzetten 

van deze tendens met belangstelling volgen. Het CPM is er van overtuigd dat er door de 

 
6 Het betreft de ‘Jaarrapportage 2021 van de Clie ntenvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang Stichting 
Beweging 3.0’ 
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behandeldienst veel aandacht wordt besteed aan gesprekken en begeleiding met de betrokkenen en 

hun omgeving, om beslissingen rond onvrijwillige zorg zo acceptabel mogelijk te maken.” 
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Addendum verpleeghuiszorg thuis 

 

Inleiding 
 

Eén van de ontwikkelopdrachten van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg in 2017 was om een 

aangepaste versie te maken voor de ‘extramurale’ verpleegzorg. Dit heeft geleid tot een ‘addendum bij 

het kwaliteitskader verpleeghuiszorg langdurige zorg thuis met een WLZ-indicatie’. Ook na de 

herziening van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg in 2021 blijft dit addendum van kracht. Het 

addendum beschrijft wat cliënten en hun naasten mogen verwachten van deze vorm van zorg, het 

biedt opdrachten voor zorgverleners en zorgorganisaties om samen de kwaliteit te verbeteren en het 

lerend vermogen te versterken en het vormt het kader voor toezicht en voor inkoop en contractering 

van zorg.  

 

Het addendum geldt voor cliënten die langdurige zorg thuis ontvangen met een Wlz-indicatie (V&V 

ZZP 4 t/m 10). Binnen Beweging 3.0 wordt deze Wlz-zorg thuis in verschillende vormen geleverd, 

namelijk: volledig pakket thuis, modulair pakket thuis en persoonsgebonden budget. Ook kan er 

overbruggingszorg in de thuissituatie geleverd worden. Zorg die wordt aangeboden in directe 

samenhang met onze intramurale Wlz-locaties valt niet onder dit addendum. De zorg die wel onder dit 

addendum valt wordt geleverd door onze teams in de wijkverpleging. Deze teams bestaan uit 

verzorgenden, verpleegkundigen en wijkverpleegkundigen. Elk team wordt ondersteund door een 

teammanager. De clustermanager ziet toe op kwaliteit van zorg van de wijkverpleging als geheel.  

 

Het addendum gaat uit van de volgende thema’s:  

- Persoonsgerichte zorg en ondersteuning  

- Multidisciplinaire aanpak  

- Verantwoord thuis wonen  

- Wonen en welzijn  

- Veiligheid  

- Leren en verbeteren  

- Leiderschap, governance en management  

- Gebruik van informatie  

 

Hier wordt beschreven hoe Beweging 3.0 invulling geeft aan elk van deze thema’s en de gestelde 

eisen. Over onze plannen en resultaten in 2021 hebben wij op pagina 16 verantwoording afgelegd.  

 

 

Persoonsgerichte zorg 
 

Cliënten met een Wlz-indicatie die thuis zorg krijgen worden geholpen door onze wijkteams. 

Uitgangspunt is dat er gekeken wordt naar wat de cliënt nog kan en wil, ondanks de beperking of 

ziekte. Het wijkteam helpt de cliënt om zich zo goed mogelijk aan te passen aan de veranderingen in 

de gezondheid en de gevolgen daarvan voor het dagelijks leven. Dit doen zij door te kijken naar wat 

voor de cliënt belangrijk is en de cliënt te helpen om zoveel mogelijk zelf te doen. Ook ondersteunt het 

zorgteam familie en naasten bij wat zij voor de cliënt doen. 
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De wijkverpleegkundige stelt samen met de cliënt (en zijn of haar naaste) het zorgplan op. Dat geldt 

ook voor cliënten met een Wlz-indicatie die thuis zorg krijgen. De wijkverpleegkundige maakt gebruik 

van de classificaties van NANDA, NIC en NOC om de zorg- en ondersteuningsbehoefte van de cliënt 

in kaart te brengen en vast te leggen in doelen en acties. Deze methodiek ondersteunt de 

wijkverpleegkundige in het klinisch redeneren en het bespreken van alle relevante thema’s met de 

cliënt.  

 

Bij de intake kijkt de wijkverpleegkundige onder andere naar de ziektegeschiedenis, risico’s in de 

woon- en leefsituatie, medicijngebruik en eten en drinken. Op basis van de intake wordt binnen 24 uur 

na de start van de zorg een voorlopig zorgplan opgesteld en worden alle belangrijke gegevens van de 

cliënt, contactpersonen en andere betrokken zorgverleners in het ECD vastgelegd. In de weken na de 

start van de zorg wordt het zorgplan in overleg met de cliënt verder bijgesteld. De zorgmedewerkers 

werken via het ECD altijd met het actuele zorgplan en rapporteren daarin op de voortgang. De cliënt 

en, wanneer de cliënt dit wil, zijn of haar naaste, kan meelezen in het ECD via het cliëntportaal.  

 
 
Multidisciplinaire aanpak  
 

De wijkteams van Beweging 3.0 werken samen met de cliënt, hun naasten en collega’s in het team 

om de beste zorg te kunnen leveren. De zorgmedewerkers houden elkaar op de hoogte van de 

situatie van de cliënt en komen in actie bij veranderingen en risico’s in zijn leefomgeving.  

 

De zorgmedewerkers betrekken familie en andere mensen uit het netwerk van de cliënt waar mogelijk 

bij de zorg. De familie kan, indien de cliënt hier toestemming voor geeft, meelezen in het ECD via het 

cliëntportaal. Het zorgteam werkt daarnaast samen met andere zorgprofessionals die betrokken zijn 

bij de cliënt, zoals huisarts, apotheek en wijkteams. Waar nodig wordt ondersteuning ingeroepen van 

collega’s binnen Beweging 3.0, zoals gespecialiseerd verpleegkundigen, specialisten 

ouderengeneeskunde en paramedici. De wijkverpleegkundige vervult de rol van ‘coördinator zorg 

thuis’ en overlegt waar nodig met andere betrokken zorgverleners en organisaties.  

 

 

Verantwoord thuis wonen 
 

Het zorgplan van de cliënt vormt de basis voor het leveren van de zorg. Tijdens de anamnese wordt 

gekeken naar mogelijke risico’s in de woon- en leefsituatie van de cliënt. Met cliënt en naasten wordt 

gesproken over wat de cliënt nog zelf kan en welke rol naasten spelen. Ook wordt in kaart gebracht 

welke andere zorgverleners betrokken zijn bij de cliënt en met hen wordt besproken wat hun rol is in 

de zorgverlening. Dit alles wordt vastgelegd in het ECD en samen met de cliënt worden op basis 

hiervan de doelen en acties bepaald en opgenomen in het zorgplan.  

 

Uitgangspunt voor de wijkverpleging is dat een cliënt veilig en verantwoord zo lang mogelijk in de 

vertrouwde omgeving kan blijven wonen. Met cliënt en naasten wordt daarom regelmatig gekeken 

naar de situatie nu, maar wordt ook stilgestaan bij de verwachtingen voor de toekomst. Daar waar 

nodig schakelt de wijkverpleegkundige een gespecialiseerd verpleegkundige van Beweging 3.0 in, 
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bijvoorbeeld op het gebied van dementie of palliatieve zorg. Deze kan de cliënt en zijn of haar naasten 

ondersteunen in de veranderende situatie.  

Cliënten kunnen 24 uur per dag, zeven dagen per week een beroep op ons doen. Daarnaast kunnen 

cliënten via onze ledenservice gebruik maken van personenalarmering, met desgewenst professionele 

opvolging en andere diensten en hulpmiddelen die langer verantwoord thuis wonen mogelijk maken.  

 

 

Wonen en welzijn 
 

Het doel van de zorgverlening door het wijkteam is het ondersteunen van de cliënt bij het zo lang 

mogelijk op een veilige en verantwoorde manier thuis wonen. Bij het opstellen en bijstellen van het 

zorgplan heeft de wijkverpleegkundige aandacht voor de risico’s in de leef- en woonsituatie van de 

cliënt. In de eerder genoemde classificatiesystemen NANDA, NIC en NOC komen de thema’s op het 

gebied van wonen en welzijn aan bod. Dit wordt meegenomen bij het opstellen, evalueren en bijstellen 

van het zorgplan. Zorgmedewerkers werken op basis van de geformuleerde doelen en acties, maar 

hebben ook oog voor veranderingen in de woon- en leefsituatie van de cliënt en ondernemen hierop 

actie.  

 

Waar nodig wordt de cliënt ondersteund in het veiliger maken van de woonsituatie, bijvoorbeeld door 

het inschakelen van een ergotherapeut (al dan niet van Beweging 3.0). De ergotherapeut kan 

meekijken in de woonsituatie, tips geven over veilig thuis wonen en adviseren ten aanzien van 

woningaanpassing. Binnen het zorgteam is veel aandacht voor fysieke belasting en 

arbeidsomstandigheden en de zorgmedewerkers krijgen elk jaar een opfriscursus om verantwoorde 

zorg te kunnen blijven verlenen.  

 

 
Veiligheid 
 

Veiligheid in de woon- en leefsituatie is een belangrijk onderwerp tijdens de intake en zorgverlening. 

De risico’s worden met de cliënt in kaart gebracht bij het doorlopen van de anamnese. 

Medicatieveiligheid is een vast onderwerp van gesprek en afspraken worden met de BEM-code 

(beoordeling eigen beheer medicatie). vastgelegd in het zorgdossier. Indien er sprake is van een 

valrisico worden hier acties op ingezet bij de zorgverlening, of worden andere deskundigen, zoals een 

ergotherapeut of fysiotherapeut ingeschakeld. Het beleid van Beweging 3.0 is gericht op het 

voorkomen van onvrijwillige zorg. Er wordt gekeken naar alternatieven en indien nodig overlegd met 

een specialist ouderengeneeskunde om te komen tot een passende oplossing.  

 

Van onze zorgmedewerkers verwachten we dat ze goed opgeleid zijn, weten wat ze doen, op de 

hoogte zijn van ontwikkelingen in hun vakgebied en samenwerken om de beste zorg te kunnen 

leveren aan de cliënt. Om ze daarbij zo goed mogelijk te helpen bieden we verschillende vormen van 

ondersteuning aan, waaronder: 

 

➢ Beleid en richtlijnen. Bijvoorbeeld rondom infectiepreventie, onvrijwillige zorg en voorbehouden 

handelingen is documentatie te vinden op Floor. Floor is een interactief digitaal platform en naast 
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een informatiebron ook de plek voor alle collega’s in de organisatie waar kennis gedeeld kan 

worden en vragen gesteld kunnen worden.  

 

➢ Via onze digitale leeromgeving ‘Leren Online’ kunnen e-learnings gevolgd worden over 

zorginhoudelijke onderwerpen, zoals voorbehouden en risicovolle handelingen, fysieke belasting 

en moeilijk hanteerbaar gedrag. Daarnaast bieden we praktijkscholingen aan, bijvoorbeeld voor 

het uitvoeren van verpleegtechnische handelingen en verdiepingsscholingen voor 

aandachtsvelders. De medewerker houdt de eigen bevoegd- en bekwaamheden bij in een 

persoonlijk ‘kwaliteitspaspoort’ (KPP). De ‘sleutelgebruiker KPP’ en teammanager houden hier 

zicht op en sturen bij indien nodig.  

 

➢ MIC: Incidenten en bijna-incidenten worden vastgelegd via het MIC formulier in het ECD en 

gebruikt om van te leren. Dit gebeurt niet alleen op cliënt- en teamniveau, door het bespreken van 

de incidenten in het teamoverleg, maar ook op organisatieniveau, door te kijken naar de trends en 

ernstige incidenten. 

 

 

Leren en verbeteren  
 

Het kwaliteitsmanagementsysteem van Beweging 3.0 is een samenhangend geheel van afspraken 

waarmee wij beogen dat iedere cliënt de ondersteuning en zorg ontvangt die nodig en veilig is. Wij 

hebben gekozen voor de ISO-9001 als normenkader voor ons kwaliteitsmanagementsysteem en zijn 

ISO gecertificeerd. Uitgangspunt is het methodisch werken aan continue verbetering van onze 

zorgverlening volgens de Plan-Do-Check-Act-cyclus. Een belangrijk instrument hierbij zijn onze 

kwaliteitsteams. Elke teammanager organiseert maandelijks een kwaliteitsoverleg met de 

wijkverpleegkundigen uit zijn of haar teams. In dit kwaliteitsteam reflecteren zij met elkaar op de stand 

van zaken rondom kwaliteit en waar nodig formuleren zij verbetermaatregelen die worden opgenomen 

in het kwaliteitsplan. Daarin zijn de uitgangspunten van het kwaliteitskader verpleeghuiszorg, het 

kwaliteitskader wijkverpleging en andere richtlijnen vertaald naar doelen en KPI’s. Elke vier maanden 

wordt per wijkteam gerapporteerd op een aantal KPI’s. Verder biedt het kwaliteitsplan de mogelijkheid 

om bepaalde onderwerpen meer in detail te volgen. Het kwaliteitsplan vormt hiermee het belangrijkste 

agendapunt in het kwaliteitsteam en wordt integraal gebruikt in de overleggen.  

Daarnaast is er ruimte voor casuïstiekbespreking en intervisie. Eens per 4-6 weken hebben de teams 

een teamoverleg samen met de teammanager. Ook daarin is er ruimte voor casuïstiekbespreking en 

reflectie. Teammanagers staan in de jaargesprekken stil bij het functioneren van de medewerker. Voor 

scholingen maakt Beweging 3.0 gebruik van de eigen ‘Academie’ en van extern scholingsaanbod of 

externe deskundigen. 

 

Beweging 3.0 is actief in verschillende netwerken. Naast bestuurdersnetwerken zijn we actief in het 

Universitair Netwerk Ouderenzorg Amsterdam, kwaliteitsnetwerken van ActiZ en zijn er diverse 

informele netwerken waarin kennis en kunde gedeeld en van elkaar geleerd wordt. 
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Leiderschap, governance en management 
 

Medewerkers van Beweging 3.0 worden op verschillende manieren gestimuleerd om te leren en te 

werken aan de kwaliteit van de zorg. Dit komt bijvoorbeeld tot uiting in de kwaliteitsteams, en door het 

aanbieden van verschillende vormen van scholing, zoals hierboven beschreven. Ook voeren we 

structureel interne audits uit, waarbij de bevindingen door de teams gebruikt worden om te leren en te 

verbeteren. De teams werken veel samen met andere professionals in de wijk, zoals huisartsen en 

apothekers, maar bijvoorbeeld ook door het participeren in de wijkteams van de gemeentes.  

  

Binnen Beweging 3.0 vinden we zeggenschap van medewerkers en cliënten van essentieel belang. 

Dit hebben we georganiseerd in verschillende vormen, namelijk: de Verpleegkundige Raad, de 

Ondernemingsraad, de lokale cliëntenraden en het Centraal Platform Medezeggenschap (CPM). Meer 

informatie hierover is te vinden op onze website. Ook organiseren we jaarlijks een tweedaagse 

bijeenkomst voor alle wijkverpleegkundigen, gericht op deskundigheidsbevordering, het uitwisselen 

van kennis en het delen van ontwikkelingen binnen de organisatie.  

Beweging 3.0 werkt volgens de geldende Governancecode Zorg. 

 

 

Gebruik van informatie 
 

Binnen de wijkverpleging worden cliëntervaringen op verschillende manieren verzameld: 

➢ Tenminste eens per jaar en wanneer de zorgverlening eindigt bespreekt de eerst verantwoordelijk 

medewerker (EVM) de ervaringen van cliënten en hun naasten met de zorg aan de hand van een 

formulier in het ECD. De ervaringen worden door het team gebruikt om kritisch te kijken naar de 

zorg en die waar nodig te verbeteren. Daarnaast worden de resultaten van de evaluaties voor de 

wijkverpleging als geheel gebruikt om te leren en verbeteren.  

➢ Vanaf 2019 is binnen de wijkverpleging gestart met het jaarlijks in kaart brengen van ervaringen 

door een onafhankelijk bureau met behulp van de PREM (Patient Reported Experience 

Measures). De uitkomsten van de aanbevelingsvraag (NPS) worden ter publicatie aangeleverd 

aan Zorginstituut Nederland.  

➢ Bij de tussenevaluaties en het afrondende gesprek worden cliënten en hun naasten gevraagd of 

zij hun ervaring willen delen op Zorgkaart Nederland.  

 

https://beweging3.nl/over-beweging-3-0/#medezeggenschap

