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1. Profiel zorgorganisatie 

Onder de verantwoordelijkheid van Zorggroep Liante vallen 7 woonzorgcentra: De Warrenhove en De 
Lauwers Drachten, Rikkingahof Oosterwolde, Sinnehiem Haulerwijk, Riemsoord Appelscha, Lycklama 
Stins en Sickenga-Oord Wolvega. Het centraal kantoor van Zorggroep Liante is gevestigd in Ooster- 
wolde. 

 

Zorggroep Liante biedt diensten en producten op het gebied van zorg, wonen en welzijn ten behoeve 
van ouderen in haar werkgebied. Zorggroep Liante wil er voor iedereen zijn en staat voor het verbinden 
van mensen. Niet alleen mensen die er wonen, maar ook medewerkers, vrijwilligers, omwonenden en 
mantelzorgers. 

 

1.1 Omschrijving zorgvisie en kernwaarden 
 

In 2017 is een Strategisch plan opgesteld, met als titel: 
 

“Persoonlijke zorg voor kwetsbare ouderen in een vertrouwde omgeving”. 
 

Implementatie van deze strategie is gestart in het najaar van 2017, wordt telkens getoetst aan nieuwe ont-
wikkelingen en loopt door in de volgende jaren. 

 
Missie van Zorggroep Liante: 

 

Zorggroep Liante ondersteunt in de gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Smallingerland de 
eigen regie en leefstijl van mensen met een zorg- en of dienstverleningsvraag zodat cliënten zo lang 
mogelijk zelfstandig kunnen wonen. Daarnaast biedt Zorggroep Liante veilig wonen aan kwetsbare ou- 
deren met een zorg en dienstverleningsvraag en ontzorgt zij mantelzorgers en huisartsen. Zorggroep 
Liante wordt gezien als een vertrouwde, persoonsgerichte en lokaal verbonden zorgaanbieder met wie 
het goed doelgericht samenwerken is om de kwaliteit van leven van kwetsbare ouderen beter te ma- 
ken. 

 
Visie van Zorggroep Liante: 

 

Ouderen blijven langer thuis wonen en regelen hun zorg de komende jaren vaker zelf en met hun om- 
geving. Ouderenzorg wordt steeds meer lokaal georganiseerd. De cultuur van de locaties speelt bij Li-
ante een belagrijke rol. Dat vraagt samenwerking en verbondenheid in de omgeving. Zorggroep Lian- te 
levert 24 uur per dag in haar werkgebied zorg die op wensen en behoeften van de persoon is gericht. 
De zorg wordt geleverd door teams die rondom de vraag van bewoners/cliënten zijn georganiseerd en 
bestaat uit medewerkers vanuit verschillende disciplines, vrijwilligers, mantelzorgers en familie. Sa- 
menwerking met partners in zorg- en dienstverlening is daarbij vanzelfsprekend.Op het gebied van een 
goede medische zorg voor alle bewoners worden samenwerkingsmogelijkheden onderzocht. Zorggroep 
Liante wil om deze visie handen en voeten te geveneen cultuur creëren en de huidige cultuur beinvloe-
den zodat medewerkers de ruimte voelen om verantwoordelijkheid te nemen voor het professi- oneel 
handelen en het flexibel inspelen op de wensen en behoeften van bewoners en cliënten. 

 
Kernwaarden: 

 

De kernwaarden van Zorggroep Liante zijn: 

- persoonsgericht 
- vriendelijk 
- (lokaal) verbonden 
- vertrouwd 

- resultaatgericht 
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1.2 Strategische ontwikkelingen 
 

Maatschappelijke ontwikkelingen 
 

De zorg is volop in beweging ten gevolge van een veranderde cliëntvraag en maatschappelijke veran- 
deringen en politieke keuzes De demografische ontwikkelingen in Friesland laten zien dat het aantal 
mensen dat een beroep doet op ouderenzorg sterk zal toenemen, terwijl het aantal zorgverleners zal 
dalen. De economische groei zet door en de arbeidsmarkt wordt krapper. Er ontstaat een nieuwe gene- 
ratie ouderen, voor wie zelfmanagement en het eigen netwerk een grotere rol spelen en de rol van de 
overheid kleiner wordt. Ook de technologische, ecologische en politieke ontwikkelingen hebben hun in-
vloed op de ouderenzorg. 

 
Bij al deze ontwikkelingen staat Zorggroep Liante voor de uitdaging om persoonsgerichte zorg voor 
kwetsbare ouderen in een vertrouwde omgeving te blijven leveren. Hierin krijgt Zorggroep Liante te 
maken met een toenemende zorgzwaarte, in intramurale zorg en toename van extramurale zorg. Daar- 
bij zal ons vastgoed, de woonomgeving van onze bewoners, moeten aansluiten bij de zorgvraag. We 
zullen nieuw bouwen en verbouwingen moeten doen binnen de tarieven die daarvoor beschikbaar 
zijn.Wij richten ons met name op cliënten en bewoners met een ZZP van 4 t/m 6 en onderzoeken de 
mogelijkheid om als Zorggroep WLZ-behandeling te kunnen bieden. 

 
Zorggroep Liante wil toegroeien naar een integraal aanbod inclusief WLZ-behandeling 

 
Door de toenemende zorgzwaarte zien we bij potentiële cliënten en verwanten een toenemende 
vraag naar een integraal pakket aan dienstverlening dat flexibel afgestemd kan worden op de behoef- 
ten. Hierbij is een belangrijk punt dat deskundige (medische) behandelaars dichtbij beschikbaar zijn en 
cliënten niet hoeven te verhuizen naar een andere instelling als de behoefte aan (medische) behande- 
ling verder groeit. Zorgroep Liante is in gesprek met het zorgkantoor om na te gaan hoe wij naar een 
aanbod inclusief behandelfuncties kunnen groeien. 

 

Strategische samenwerking nader verkend 
 

Zorggroep Liante is te klein om alle deskundigheden die noodzakelijk zijn om aan de zwaardere zorg- 
vraag te kunnen voldoen zelf in huis te hebben. Samenwerking met strategische partners op het gebied 
van huisvesting, technologische ontwikkelingen en opleidingen is daarmee voor de hand liggend en 
noodzakelijk. Evenals de samenwerking met andere zorgaanbieders, huisartsen en ketenpartners. Zor- 
groep Liante neemt deel in een kennisnetwerk met Hof & Hiem en de Saxenburgh-groep, en is goed 
aangehaakt bij samenwerkingsverbanden binnen de regio waarin b.v. onderzocht wordt of een geza- 
menlijke aanpak in ondersteunende diensten en innovatie mogelijk is. Een nadere orientatie van sa- 
menwerking op het gebied van kwaliteit, ICT, Financien, P&O met een aantal kleinere organisaties is 
gestart in oktober jl. 

 

Interne analyse 
 

Zorggroep Liante bevindt zich nog volop in een transformatiefase van verzorgingshuis naar een all 
round zorgorganisatie voor bewoners met ZZP 4 t/m 6 en GGZ. Ook het organisatieonderdeel Zorg 
Thuis, waar een verbeterproject loopt, moet uitgroeien naar een efficiënte toekomstgerichte extramu- 
raal onderdeel. Zoals eerder al aangegeven speelt de modernisering van ons vastgoed een grote rol in 
het realiseren van een veilige en aantrekkelijke woonomgeving 
Zorgroep Liante wil inzetten op het realiseren van moderne zorgconcepten waarin met kleinere groepen 
cliënten met een hogere zorgzwaarte gewerkt wordt, koken op de groep plaatsvindt, en bij de cliëntge- 
schiedenis passende welzijnsactiviteiten worden uitgevoerd. Op het welzijnsaspect wil zij zich onder- 
scheiden met aansprekende programma’s, zowel op groeps-, als op persoonlijk niveau. 

 
Een belangrijk deel van de organisatie is nog uitgerust op basis van de “oude” bewonerspopulatie (met 
meer ZZP 1, 2, 3). Dit geldt zowel voor de grootte en inrichting van ons vastgoed, de organisatie van 
facilitaire zaken (eten en drinken) als voor een deel van onze huidige dienstverlening op gebied van 
zorg en welzijn, wij hebben dus nog een flinke ombuiging voor de boeg. 
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Inmiddels is het concept met kleinere groepen, koken op de groep en een nieuwe teamsamenstelling 
met daarin de inzet van de nieuwe functie dienstverlener op één vestiging ingevoerd. Deze manier van 
werken zal verder worden toegepast in alle vestigingen, waarbij qua invoeringstempo rekening gehou- 
den moet worden met de noodzakelijke aanpassingen in het vastgoed van de zorggroep. 

 
Tegelijkertijd wordt ook vanaf 2019 extra geïnvesteerd in de kwaliteitsverbetering binnen de bestaande 
situatie, waarbij dus nog géén sprake is van kleinere groepen cliënten die in een kleinere setting door 
integrale teams ondersteund worden. Ook hier zijn belangrijke stappen te zetten rond onderwerpen als 
persoonsgerichte welzijnsactiviteiten die aansluiten bij de beleving van de cliënt en de vergroting van 
de kennis en vaardigheden die noodzakelijk zijn gezien de steeds hogere zorgzwaarte. De cultuur van 
het verzorgingshuis waar veel hand- en spandiensten, om niet, werden verricht zal verdwijnen. Dat be-
tekent dat werkprocessen opnieuw ingericht gaan worden met dien verstande dat er afspraken met 
familie en vrijwilligers gemaakt zullen worden waar mogelijk. Bovendien is het mogelijk extra dienstver- 
lening tegen betaling af te nemen. 

 

1.3 Speerpunten van het kwaliteitsbeleid 2019-2021 
 

Voor Zorggroep Liante hanteert de komende drie jaar een aantal speerpunten in het kader van haar 
kwaliteitsbeleid. Uitgangspunt is een voortdurende focus op de zorg en de kwaliteit van onze dienstver- 
lening. We delen de speerpunten in naar de drie hoofdrubrieken die onderscheiden worden door Waar- 
digheid & Trots en werken deze uit. De rubrieken zijn: 

 Meer tijd en aandacht voor de bewoner 

 Voldoende gemotiveerde en deskundige medewerkers 

 Leren verbeteren en innoveren 

 
In onderstaande tekst volgen eerst de speerpunten. Aan het einde van paragraaf 1.3 staat vermeld op wel-
ke wijze de speerpunten SMART zijn gemaakt.  

 

 
 We bouwen een nieuw zorg-/welzijnsprofiel op van onze dienstverlening waarbij aspecten als 

muziekbeleving/-therapie en het aanbod van andere activiteiten passend bij de cliëntbeleving 
centrale elementen vormen 

 Zorgroep Liante levert haar zorg en dienstverlening met persoonlijke aandacht, betrokkenheid, 
vriendelijkheid en lokale verbondenheid binnen de gemaakte afspraken en te hanteren tarieven 

 We bouwen onze kwaliteit op het gebied van omgaan met zingevingsvraagstukken en geeste- 
lijke verzorging verder uit 

 We zorgen ervoor dat Zorgroep Liante door (potientiele) clienten als een erkende specialist 
gezien gaat worden als het gaat om de kwaliteit van de palliatieve zorg en de ondersteuning 
en begeleiding van bewoners en verwanten daarbij 

 We scheppen kaders voor toekomstige facilitaire dienstverlening Zorggroep Liante 
 We organiseren het eten en drinken zo dat het op maat aansluit bij de wensen van de cliënten. 

Het zoveel mogelijk gezamenlijk bezig zijn met het kookproces in een kleinschalige setting is 
daarbij ons doel 

 We organiseren onze werkprocessen zo dat professionals doen waarvoor ze zijn opgeleid 
 We bieden tegen betaling extra hand- en spandiensten aan (bijvoorbeeld: Verpleegkundigen 

en verzorgenden doen geen afwasjes meer van familiebezoek) 
 We onderzoeken proactief of de bewoner/client tevreden is en reflecteren op ons eigen hande- 

len. We nemen wanneer de klanttevredenheid onvoldoende is, snel actie om deze te  
verbeteren 
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 We werken met integrale teams dicht rondom de client 
 We streven uitdrukkelijk naar een optimale fit tussen de zorgzwaarte en de kwalitatieve en 

kwantitatieve inzet van ons personeel 
 We investeren in vitaliteitsbeleid en interne promotiemogelijkheden 
 We geven systematich feedback op het werk van alle medewerkers en ondersteunen daar waar 

verbeteringen aan de orde zijn 
 Wij participeren in een actief netwerk van zorgaanbieders om te kunnen blijven voorzien in vol- 

doende personeel 
 Daar waar mogelijk zetten wij technologische middelen in om werkzaamheden te verlichten en 

aandacht aan bewoners te vergroten. 
 Wij participeren in een project waar (oudere) medewerkers beter betrokken worden bij de mo- 

gelijkheden van technologie in de zorgverlening 
 Er wordt een nieuw functiehuis gerealiseerd gebaseerd op de eisen die de zwaardere zorg stelt 

en de samenhang tussen zorg en welzijn bevordert 
 Cultuur, houding en gedrag en concrete ondersteuning bij de ontwikkeling daarvan passend bij 

de veranderende bewonerspopulatie en de ingesleten gewoontes worden ondersteund door 
een cultuurbeïnvloedingsprogramma met als belangrijk onderdeel een gerichte vorm van coa- 
ching op de werkvloer 

 
 

 

 
 De werkprocessen in de zorg worden herijkt, de efficiency verhoogd en de facilitaire diensten 

worden flexibeler gemaakt afhankelijk van de vraag vanuit de locaties 
 Het preventiebeleid rond calamiteiten/incidenten wordt verder ontwikkeld waarbij de uitvoering 

van de te nemen maatregelen a.g.v. eerdere calamiteiten geborgd wordt 
 De samenwerking met andere zorgaanbieders wordt gezocht waar dat de kwaliteit vergroot, in- 

novatiekracht bevordert en een efficiëntere inzet van facilitaire zaken mogelijk maakt 
 We gaan de komende periode ons vastgoed op orde brengen passend bij de ontwikkeling van 

onze doelgroep. De Zorgroep Liante werkt daarbij zo goed mogelijk samen met andere partijen 
bij het realiseren van een aantrekkelijke woonomgeving voor onze bewoners en cliënten 

 De kwaliteit en gevoeligheid voor kwaliteit wordt zo dicht mogelijk bij de bewoners georgani- 
seerd door nieuwe vormen van overleg en betrokkenheid tussen bewoners, verwanten, de loka- 
le cliëntenraden, ons personeel en leidinggevenden op lokaal niveau, mede op basis van be- 
schikbare kwaliteitsinformatie 

 Zorggroep Liante wil voldoen aan alle vereisten van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg 
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Bovengenoemde speerpunten zijn voor het jaar 2019 als volgt doorvertaald in dit Kwaliteitsjaarplan: 

 
 Overzicht Uitwerking van de speerpunten 

   

Centrale voornemens 2019 Hoofdstuk 3 
  

Meerjarenplannen 2019-2021 Kwaliteit bovenlokaal (15%) Hoofdstuk 4.1.1 
  

Meerjarenplannen Kwaliteit 2019-2021 locatieniveau (85%) Hoofdstuk 4.1.2 

 

1.4 Omschrijving doelgroepen, aantal cliënten per doelgroep, leeftijdsverdeling 
 
 

Doelgroep Wlz-zorg 1 

 
Leeftijdscategorie 

 
Aantal 

35 - 50 0 

51 - 60 3 

61 - 65 4 

66 - 70 2 

71 - 75 20 

76 - 80 32 

81 - 85 89 

86 - 90 106 

91 - 95 86 

96 - 100 34 

101 1 

Totaal 377
2
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 
Voorkomende doelgroepen zijn: verstandelijke beperking, psychiatrische aandoening, dementie, somatiek, 

NAH (Niet Aangeboren Hersenletsel), de ziekte van Parkinson, Multiple Sclerose, palliatief terminale cliën- 
ten. Aantallen en leeftijdsverdeling niet specificeerbaar. Eén client maakt gebruik van de dienst “Volledig 
pakket thuis”. Over verdeling in zorgzwaarte is informatie beschikbaar (paragraaf 1.5).  

2 
Het voorgaande Kwaliteitsplan 2018 vermeldt in dit overzicht abusievelijk ook de aantallen van de doel- 

groep ‘Beschermd wonen’ (Wmo). In het overzicht over het jaar 2019 zijn de aantallen van beschermd wo- 
nen niet langer meegeteld. 
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1.5 Type zorgverlening, ZZP-verdeling, omzet per doelgroep 
 

ZZP Omzet € 

VV1 100.903 

VV2 173.485 

VV3 314.404 

VV4 5.943.416 

VV5 6.246.629 

VV6 5.318.126 

VV7 304.745 

VV8 177.810 

LG 2 EX 43.197 

LG 3 EX 136.110 

LG 4 IN 106.411 

PI 528.721 

Totaal 19.393.958 

 

Toelichting: 
ZZP = Zorgzwaartepakket 
LG = Licht  gehandicapt 
PI = Partner Indicatie 
De omzet is berekend op basis van de maand oktober 2018, vermenigvuldigd met 365/31 
Omzet is exclusief NHC/NIC en mutatiedagen 

 

1.6 Aantal locaties (overeenkomend met KvK registratie), zorgomgeving 
 

 De Warrenhove te Drachten 

 De Lauwers te Drachten 

 Sickenga-Oord te Wolvega 

 Lycklama Stins te Wolvega 

 Sinnehiem te Haulerwijk 

 Riemsoord te Appelscha 

 Rikkingahof te Oosterwolde 
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1.7 Organisatieontwikkelingen: 
 

Besturingsfilosofie 
 

Zorggroep Liante gaat uit van het gedachtegoed van integraal management, uniformiteit binnen de or- 
ganisatie met respect voor de eigenheid van de locaties, efficiënte en effectieve sturing en een krachti- 
ge leiderschapsstijl. Kernelementen hierbij zijn hart voor de zorg en voorbeeldgedrag ten aanzien van 
de kernwaarden van Zorggroep Liante, gecombineerd met het zorgdragen voor een gezonde bedrijfs- 
voering. 

 
Qua managementopbouw werken wij met een éénkoppige Raad van Bestuur. In 2019 zal de organisa- 
tie verder worden aangepast en gaan we werken met twee managers. De locaties worden aangestuurd 
door een leidinggevende Zorg en dienstverlening die de teams coacht en leidt naar een nuttige vorm 
van zelforganisatie waar teams en bewoners het positieve effect van ervaren. De extramurale dienst- 
verlening door ZorgThuis wordt aangestuurd door één leidinggevende. 

 
Het team is zelf organiserend, de teamleider faciliteert dit proces. De teams worden daarnaast onder- 
steund door facilitaire medewerkers en een kleine decentrale staf. De managers zijn integraal verant- 
woordelijk voor de dagelijkse leiding van Zorggroep Liante, een aantal locaties en ontwikkelportefeuilles 
en leggen verantwoording af aan de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk 
voor het beleid en de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening en draagt zorg voor de verbinding met 
externe belanghebbers en legt hierover verantwoording af aan de Raad van Toezicht. De centrale staf 
wordt versterkt en zorgt voor de organisatie brede ondersteuning op de gebieden zorg en kwaliteit, 
P&O, informele zorg, facilitair, financiën en administratie, bestuurssecretariaat en zorgbemiddeling. 

 

Eenheid in verscheidenheid en lokale inbedding 
 

Zorggroep Liante streeft ernaar om de verschillende locaties hun eigenheid te laten behouden naast de 
uniforme werkwijze die geïntroduceerd gaat worden voor de onderdelen zorg en facilitair. 

 
Zorggroep Liante is gevestigd in de dorpen vermeld in paragraaf 1.4 en biedt haar zorg- en dienstverle- 
ning aan in een meer dorpse dan stedelijke omgeving. Op de plaatsen waar Zorggroep Liante is geves- 
tigd zal zij zich inspannen om een dynamisch gebied te vormen voor senioren in samenwerking met 
andere partijen. 

 
Ten aanzien van de medezeggenschap kent Zorggroep Liante de Centrale Cliëntenraad, de Onderne- 
mingsraad en de nog op te richten Professionele Adviesraad (VVAR). Zij zijn de gesprekspartners voor 
de Raad van Bestuur. Op locaties overleggen de Cliëntenraden en de locatievertegenwoordigers van 
de Ondernemingsraad met de verantwoordelijk leidinggevende. 

 
In 2019 wil Zorgroep Liante de inbedding van het kwaliteitsbeleid beter borgen door te gaan werken 
met locale kwaliteitsteams waarin cliënten, locale cliëntenraad, zorgpersoneel, kwaliteitsmedewerkers 
en leidinggevenden nauw samenwerken bij de doorontwikkeling en implementatie van de locale kwali- 
teitsplannen. We laten ons daarbij inspireren door succesvolle ervaringen hiermee door partners in ons 
kennisnetwerk. 

 

Teamontwikkeling 
 

De basis van onze dienstverlening ligt bij de teams. De setting waarin onze teams functioneren wordt 
steeds meer die van een kleinschalige opzet waarbij een in omvang beperkte groep bewoners met een 
steeds zwaarder wordend zorgprofiel ondersteund wordt door een team dat in een grote mate van zelf- 
organisatie opereert. Het team omvat eveneens verwanten of anderen uit het sociale netwerk van de 
bewoner en vrijwilligers. 

 
Een veilige woon- en leefomgeving, een op de individuele en groepswensen aansluitend welzijnspakket 
én koken op de groep zijn belangrijke elementen van onze visie op de dienstverlening. Op basis van 
twee succesvolle pilots in Rikkingahof en de Lauwers streven we naar het realiseren van deze visie 
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(kernachtig geformuleerd: kleine groepen bewoners met eigen huiskamer en koken op de groep), daar- 
bij rekening houdend met de mogelijkheden i.v.m. ons vastgoed. Het tempo van integrale invoering is 
mede hiervan afhankelijk, waarbij daar waar mogelijk wel onderdelen van deze visie geïmplementeerd 
worden. 

 
Zorgroep Liante is in 2018 gestart met de aanpassingen in het functiehuis om deze ontwikkeling moge- 
lijk te maken. 

3
 We vatten hier enkele lijnen uit het strategisch plan 2017-2021 kort samen. Een nieuwe 

functie zal de dienstverlener A zijn, (niveau 2). In geval van verzwarende omstandigheden en/of speci- 
fieke complexe problematiek wordt gewerkt met dienstverlener B op niveau 3. Het voldoen aan de wel- 
zijnsbehoefte van de cliënt wordt een integraal onderdeel van alle functies, daarnaast onderzoeken we 
de voor en nadelen van het werken met enkele centraal beschikbare gespecialiseerde op welzijn ge- 
richte medewerkers. Overige functies die we in elk (intramuraal) team terugzien zijn VIGGer’s en ver- 
pleegkundigen. 

 

1.8 Landelijk/stedelijk van aard 
 

Zorggroep Liante is gevestigd in de dorpen vermeld in paragraaf 1.4 en biedt haar zorg- en dienstverle- 
ning aan in een meer dorpse dan stedelijke omgeving. Op de plaatsen waar Zorggroep Liante is geves- 
tigd zal zij zich inspannen om een dynamisch gebied te vormen voor senioren in samenwerking met 
andere partijen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
Deze aanpassingen zijn nu in voorbereiding. Voor dit kwaliteitsplan (zie profiel personeelsbestand) wordt daarom uit- 

gegaan van de huidige indelingen in de deskundigheidsmix gebaseerd op het actuele functiehuis. 
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2. Profiel personeelsbestand/personeelssamenstelling 

2.1 Inleiding 
 

In het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg van Zorginstituut Nederland van 13 januari 2017 wordt bij het 
onderdeel Personeelssamenstelling aangegeven dat elke zorgorganisatie inzicht geeft in het perso- 
neelsbestand. Het gaat volgens het Kwaliteitskader om de volgende informatie, waarover in dit hoofd- 
stuk voor 2019 de begrote cijfers getoond worden: 

 
 Begrote fte totaal 

 Deskundigheidsmix 

 Ratio personele kosten versus opbrengsten 
 

De volgende punten zijn voor aanvang van 2019 nog niet bekend en worden na afloop van het verslag- 
jaar 2019 vermeld: de verhouding tussen leerling / gediplomeerden en in/door/uitstroomcijfers. 

 

2.2 Begrote fte 2019 totaal 
 

Het aantal fte’s is als volgt begroot voor 2019: 
 

Fte begroting 2019 

 Regulier budget Wlz Kwaliteitsbudget Totaal 

Zorghulp - 0,40 0,4 

Helpende/dienstverlener 11,14 3,09 14,23  

Verzorgende (IG) 112,57 8,96 121,53  

Contactvz/Verpleegk 24,57 6,97  31,54 

Wijkverpleegkundige 4,87 2,58 7,45 

Totaal  153,15   22 175,15 

 

Opmerkingen bij dit overzicht: 

- De medewerkers Welzijn zijn geïntegreerd in de zorgfuncties bij intramuraal. 

- In dit overzicht zijn geen vrijwilligers zijn meegenomen. Het aantal vrijwilligers is ca. 650. 

De begrote formatie is berekend aan de hand van de begrote productie en de volgende uitgangspun- 

ten: 

- productiviteit intramuraal per jaar is vastgesteld op: 1.451 uur 

- bandbreedte (correctie op de woonzorguren) is 92% bij intramuraal 

Ten aanzien van bovenstaande moet opgemerkt worden dat Zorggroep Liante in verhouding tot verge- 
lijkbare organisaties bovengemiddeld begroot. Dat geldt zowel voor de bandbreedte als voor de eigen 
toekenning van deskundigheid aan ZZP’s. Zorggroep Liante gebruikt een werkbalanstool die ten be-
hoeve van 2019 opnieuw van normen is voorzien die passen bij de tarifiering en de branchegemiddel-
den. 
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2.3 Deskundigheidsmix 
 

Op de locaties van Zorggroep Liante wordt de inzet van zorgpersoneel gepland op basis van de onderstaan-
de verdeling.  

 
 Niveau 1, 2 Zorghulp Hel- 

pende/dienstverlener 
Niveau 3 
Verzorgende 
(IG) 

Niveau 4 Con- 
tactvz/Verpleegk 

Niveau 5 Wijkver- 
pleegkundige 

ZZP 
1,2 

20% 80% 
- 

- 

ZZP 3 20%  80%    

ZZP / 

Vpt 4 

20% 70% 10% - 

ZZP / 
Vpt 
6,8 

- 75% 20% 5% 

ZZP  
5,7 

- 75% 20% 5% 

 

2.4 Samenwerkingspartners 
 

Zorggroep Liante werkt met verschillende partners samen op het gebied van deskundigheid. Hier volgt 
een overzicht. 
Samenwerkingspartner Onderwerp 

ROC Friese Poort MBO opleidingen, speciale trainingen, werkbegeleiding + zorg- 
inhoudelijk (niveau 2,3,4) 

Veiligvoedsel.nl HACCP 

Ideon Landelijke Kennismonitor Dementie 

NHLStenden HBO Zorginhoudelijk (niveau 5,6) 

Hanze Hogeschool HBO zorginhoudelijk, afhankelijk van regiogebied / lesaanbod 

Gerke de Boer Programma U woont nu hier (dementie) 

Ouderen Psychiatrie Friesland psychogeriatrie 

ArPrevo BHV (veiligheid, brandinstructie) 

Zorgplein Nood Kennisnetwerk voor personeel binnen de zorg in 
Noord Nederland 

STEP Fysieke belasting (tillen, verplaatsen) 

Coaching door diverse coaches Persoonlijke ontwikkeling ook tbv client en bejegening 

Palliatief Netwerk ZuidOost Friesland Palliatieve zorg 

Palliatief Netwerk ZuidFriesland Palliatieve zorg 

Hof en hiem, het Bildt, Leppehiem Op bestuurlijk niveau orientatie op het gebeid van samenwer- 
king overhead functies 

Zuid Oost zorg en anderen Innovatieve medische zorg bij zzp mét en zonder behandeling 

Saxenburghgroep en Hof & Hiem: 
lerend netwerk 

Uitwisseling op bestuurlijk niveau en op locaties. 

Alliade Inhuur Specialist Ouderengeneeskunde tbv locaties Wolvega 

2.5 Ratio opbrengsten vs personele kosten 
Over het jaar 2019 is de begrote ratio personele kosten/opbrengsten berekend op 0,66

4
. 

 
 

4 
Onderdelen: Salariskosten pers.in loondienst, Sociale lasten personeel in loondienst, Doorberekende sala- 

riskosten, Personeel niet in loondienst, Andere personeelskosten 
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3. Situatie, plannen en voornemens, waardering door bestuur en interne stakeholders en hoofdverant- 
woordelijke per hoofdstuk van het kwaliteitskader verpleeghuiszorg 

Paragraaf 1.3 schetst de speerpunten van het Kwaliteitsbeleid voor de periode 2019-2021. In dit hoofdstuk volgt een uitwerking vam de speerpunten in 
voornemens voor het jaar 2019. De voornemens zijn gerubliceerd naar de hoofdstukindeling aan van het Kwaliteitskader verpleeghuiszorg. 
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3.1 Persoonsgerichte zorg en ondersteuning 
 

 

Speerpunt Voornemen Verantwoorde- 
lijke 

Realisatie 

 
- We werken met integrale teams dicht rond- 

om de client 

 
- Verdere uitrol werken met integrale teams waarbij vrijwil- 

ligers, mantelzorgers, naasten direct deel uitmaken van het 
team rondom de cliënt (zie ook 3.2 activiteiten mbt Waar- 
digheid en Trots 

 
Bestuur en ma- 
nagers en lei- 

 
Volgens im-
plementa- 

 dinggevenden tieplanning 
 Zorg en Dienst- strategie 
 verlening (Z&D)  

 
- Vereiste Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg 

 
- Formulier levensloop is op alle locaties onderdeel van 

Zorgleefplan en systematiek en leidt tot meer persoonsge- 
richte zorg en ondersteuning  

 
Managers en lei-
dinggevenden 
Z&D 

 
Zie 4.1.2 

 
 Bouwen aan kwaliteit op het gebied van 

omgaan met zingevingsvraagstukken en 
geestelijke verzorging 

 
 Beleid Geestelijke verzorging is vastgesteld 

 Formatie en samenwerkingsuren zijn bepaald en verhoogd 

 
Bestuur 

 
Kw I 

  Persoonlijke gesprekken en groepsactiviteiten 
 Kennismaking en periodieke bespreking per 

locatie 

Geestelijk ver- 
zorgers, vrijwil- 
ligers 

Kw I en II 

 
- Zorggroep Liante wordt door (potentiele) 

clienten gezien als specialist in Palliatieve 
zorg en ondersteuning en begeleiding van 
bewoners en verwanten 

 
- De voornemens op dit onderwerp zijn beschreven in de 

meerjarenplannen Kwaliteit van de locaties (zie 4.1.2) 

 
Managers en 
leidinggevende 
Z&D 
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3.2 Wonen en welzijn 
 

 

Speerpunt Voornemen 2019 Verantwoorde- 
lijke 

Realisatie 

 
 Het opbouwen van een nieuw zorg- en 

welzijnsprofiel van onze dienstverlening 

 
- Zorggroep Liante wil haar aanbod aan welzijnsactiviteiten 

en dagbesteding verder ontwikkelen in een tastbare vorm 
en wil verder investeren in de rol en kennisontwikkeling van 
de vrijwilligers en de medewerkers. Versterken eigen regie 
bij zinvolle daginvulling is hierbij nodig. De daginvulling kan 
samengaan met andere doelstellingen zoals ontmoetingen 
met andere mensen, het versterken van de betrokkenheid 
van mantelzorgers of meer bewegen. Zorggroep Liante 
heeft het voornemen deze activiteit te bekostigen met sub- 
sidie van Waardigheid en Trots. 

 
 Zorggroep Liante schaft tbv genoemde doelen themakof- 

fers aan voor alle locaties. De themakoffer bevat spelmate- 
riaal voor verschillende thema’s tbv activiteiten. Via het in- 
strument “Klantarena” worden inzichten en ervaringen op- 
gehaald om het aanbod verder af te stemmen op de be- 
hoeften van de client. 

 
Managers 

 
2019 

  Voor andere activiteiten op het terrein van Wonen en wel- 
zijn wordt verwezen naar de locatiemeerjarenplannen in 
paragraaf 4.1.2 
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3.3 Veiligheid 
 

 

Speerpunt Voornemen Verantwoor- 
delijke 

Realisatie 

 
- De samenwerking met andere zor- 

gaanbieders wordt gezocht waar dat 
de kwaliteit vergroot, innovatiekracht 
bevordert en een efficiëntere inzet van 
facilitaire zaken mogelijk maakt 

 
- Periodieke evaluatie met huisartsen, apothekers en an- 

dere ketenpartners heeft plaatsgevonden op basis van 
nieuwe afspraken 

 
- Uitvoering geven aan Pilotplan Duurzame medische zorg 

en behandeling aan ouderen
5
 in samenwerking met Zuid- 

oost Zorg. Het doel is het regionaal organiseren van ver- 
antwoorde medische zorg en behandeling aan ouderen 
over zorginstellingen en schotten heen 

 
- N-care (applicatie tbv medicatieveiligheid) is geimple-

menteerd op alle locaties van Zorggroep Liante Liante 

 
Bestuur en Ma- 
nagers 

 
 
Bestuur en ma- 
nagers 

 
Kw I 

 
 
 
2019 

 
- Aanlevering uitkomsten basisindicato-

ren veiligheid bij Openbare database 
(vereiste Kk) 

 
- Uitkomsten (indicator informatie) zijn beschikbaar tbv aan- 

levering Openbare database 

 
Bestuur en Ma- 
nagers 

 
Kw II 

 
- De kwaliteit en gevoeligheid voor kwali- 

teit wordt zo dicht mogelijk bij de bewo- 
ners georganiseerd 

 
- In 2017 zijn de bovengenoemde indicatoren basisveilig- 

heid uit Kwaliteitskader tevens benoemd tot KPI via pro- 
ject Stuurinformatie. De indicatoren zijn onderdeel van de 
Balance Score Card. Alle Indicatoren basisveiligheid zijn 
in 2019 zijn beschikbaar, waar mogelijk geautomatiseerd, 
en worden besproken tot op teamniveau. 

 
Bestuur en ma- 
nagers, leiding- 
gevenden Z&D 

 
Kw III 

 
 
 

 
5 
Pilotplan hoort bij het overkoepelende plan van aanpak en onderzoeksopzet ‘Duurzame Medische Zorg en Behandeling aan Ouderen in de regio’ 
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3.4 Leren en werken aan kwaliteit 
 

 

Speerpunt Voornemen Verantwoor- 
delijke 

Realisatie 

 
 Er wordt een nieuw functiehuis gereali- 

seerd gebaseerd op de eisen die de 
zwaardere zorg stelt en de samenhang 
tussen zorg en welzijn bevordert 

 
 Cultuur, houding en gedrag en concrete 

ondersteuning bij ontwikkeling van de 
uitdagingen waarvoor de organisatie 
zich gesteld ziet. 

 
 Eén locatie (het betreft Rikkingahof) is in 2018 gestart met 

coaching, teamontwikkeling en zelforganisatie.   

 
- Cultuurinterventie en leiderschapsontwikkeling start januari 

2019 organisatiebreed. 

 
Leidinggevende 
Z&D 

 
Bestuur en MT 

 
2019 zijn alle 
teams ge- 
start met 
coachingstra- 
ject 

 
- Ruimte om mee te lopen bij collega or- 

ganisatie (vereiste in Kk) 

 
- In 2017 heeft Zorrgroep Liante lerend netwerk opgericht. 

Uitwisseling van leerervaringen vindt plaats met met de 
Saxenburgh Groep (Hardenburgh) en Hof en Hiem (St 
Nicolaasga). Gezamenlijke thema’s tbv ‘leren’ 2019 zijn 
bepaald. Uitwisseling op verschillende niveau’s in de 
organisatie vindt struktureel plaats en is geborgd in de 
organisatie 

 
Bestuur en Ma-
nagers en lei-
dingevenden ZD 

 
Doorlopend 

 
- Cultuur, houding en gedrag en concrete 

ondersteuning bij ontwikkeling passend 
bij veranderende bewonerspopulatie 

 
- Zorgroep Liante levert haar zorg en 

dienstverlening met persoonlijke aan- 
dacht, betrokkenheid, vriendelijkheid en 
lokale verbondenheid binnen de ge- 
maakte afspraken en te hanteren tarie- 
ven 

 
- Kernwaarden zijn leidend voor de werkwijze van Zorggroep 

Liante en hiermee onderscheidt Liante zich op de markt 

 
- Sturen op kernwaarden vindt plaats 

 
- Kernwaarden zijn onderdeel van functiebeschrijvingen, 

aannamebeleid en functioneringsgesprekken 

 
Bestuur en 

alle lijnfuncties 

 
Kw II 
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- Preventiebeleid rond incidenten en ca- 

lamiteiten wordt verder ontwikkeld waar- 
bij de uitvoering van maatregelen a.g.v. 
eerdere calamiteiten geborgd wordt 

 
- Implementeren van alle centrale maatregelen die voort- 

vloeien uit incidenten/calamiteiten zijn geimplementeerd 

 
- Maatregelen die voortvloeien uit incidenten/calamiteiten 

zijn geborgd in de P&C cyclus 

 
Managers 

 

 
Bestuur en ma- 
nagers 

 
Kw I 

 
 

 
Kw I 

 

3.5 Leiderschap, governance en management 
 

 

Speerpunt Voornemen Verantwoor- 
delijke 

Realisatie 

 
- Cultuur, houding en gedrag en concrete 

ondersteuning bij ontwikkeling passend bij 
veranderende bewonerspopulatie 

 
 
 

- We werken met integrale teams dicht 
rondom de client 

 
- Ambities van de organisatie botsen soms met huidig 

heersende cultuur. Cultuurverandering koppelen aan het 
management development traject en coaching on the job 
voor bestuur, managers en teamleider. Inzetten op leider- 
schap om de organisatie mee te nemen in de veranderin- 
gen. 

 
- Uitvoeren huidig ontwikkelprogramma voor leidinggeven- 

den. 

 
Bestuur en MT, 
zie ook 3.4 

 
 
 
 

 
Bestuur en ma- 
nagers 

 
Start 2019 en 
doorlooptijd 
van 3-5 jaar 

 

 
Onderdeel 
van imple- 
mentatie- 
planning 
strategie 

 
- We werken met integrale teams dicht rond-

om de client 

 
 Leidinggevenden zorg en dienstverlening inhoudelijk toe- 

rusten op de nieuwe taken en verantwoordelijkheden 
 Met behulp van toolboxtrainingen inhoudelijke kennis ver- 

groten zodat ze de verantwoordelijkheid kunnen nemen 
voor de integrale teams. 

 
Managers 

 
Onderdeel 
van imple- 
mentatie- 
planning 
strategie 
(gefaseerd) 
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3.6 Personeelssamenstelling (voldoende en vakbekwaam personeel) 
 

Speerpunt Voornemen Verantwoor- 
delijke 

Realisatie 

 
- Voor personeelssamenstelling gebruik 

maken van de tijdelijke normen, totdat de 
sector landelijke contex-gebonden nor- 
men heeft ontwikkeld voor voldoende en 
vakbekwaam personeel 

(vereiste Kk) 

 
 Functiehuis voldoen aan vereisten van 

zwaardere zorg 

 
- De landelijk gehanteerde norm toepassen  

 
HR-manager a.i. 
en managers 

 
i.a. landelijke 
kaders 

 
- Personeelsgegevens worden gepubli- 

ceerd op de website 

 
- Vóór 2019 vindt publicatie plaats van de begrote perso- 

neelsgegevens op website als onderdeel van het Kwali- 
teitsjaarplan 2019 

 
Bestuur 

 
Voor 2019 

 
- Instellen PAR of VAR (vereiste Kk) 

 
 Zorgroep Liante zal in 2019 een Verpleegkundige en Ver- 

zorgende Adviesraad (VVAR) instellen (in 2018 worden 
voorbereidende acties daartoe opgezet, zoals een start- 
conferentie voor verzorgende en verpleegkundigen en het 
informeren van de medewerkers over nut en noodzaak 
van een VVAR) 

 
Bestuur 

 
Kw I 

 
- Het opbouwen van een nieuw zorg- en 

welzijnsprofiel van onze dienstverlening 

 
 In het kader van de welzijns/dagbestedings-activiteiten 

via Waardigheid & Trots (zie 3.2) volgen medewerkers de 
volgende deskundigheidsbevorderende onderdelen: 

o Ontwikkeling deskundigheidsbevordering activitei- 
tenbegeleiding 

o Training medewerkers buurt/huiskamer 
o Informeel leren 

 
Managers 

 
2019 
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3.7 Gebruik van hulpbronnen 
 

Speerpunt Voornemen 2019 Verantwoorde- 
lijke 

Realisatie 

 
- Samenwerking met andere zorgaanbie- 

ders wordt gezocht waar dat de kwaliteit 
vergroot, innovatiekracht bevordert en 
een efficientere inzet van facilitaire zaken 
mogelijk maakt 

 
- Meer technologische toepassingen zijn nodig die de 

cliënt ondersteuning bieden bij zelfregie en zelfstan- 
digheid. Het bovenlokale ondersteuningsprogram-
ma beschrijft de voornemens. Zie bijlage 2, beho-
rend bij 4.1.2 Meerjarenplannen Kwaliteit locaties 

  

 
 We scheppen kaders voor toekomstige 

facilitaire dienstverlening Zorggroep Lian- 
te 

 
- Implementeren Business Case Linnenkamers en nader 

onderzoeken eten en drinken 

 
Facilitair mana- 
ger 

 
Kw I 

 
 We scheppen kaders voor toekomstige 

facilitaire dienstverlening Zorggroep Lian- 
te 

 
- Informatie over voorzieningen is voor cliënten onvol- 

doende inzichtelijk. Implementatie Digitale “ABC”-gids 
met informatie over voorzieningen in de woonzorgcentra 
van Zorggroep Liante 

 
Facilitair mana- 
ger, managers 

 
Kw I 

 
- We gaan de komende periode ons vast- 

goed op orde brengen passend bij de 
ontwikkeling van onze doelgroep 

 

- Actualisatie van het Strategisch Vastgoed Plan en de 
ontwikkelingen van een Lange Termijn Huisvestingsplan 
op basis waarvan afspraken met Verhuurders en Finan- 
ciers kan worden gemaakt om de woonvormen te reali- 
seren. 

 
Bestuur, Facili- 
tair manager 

 
Volgens im-
plementa- 
tieplanning 
strategie 
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3.8 Gebruik van informatie 
 

Speerpunt Voornemen 2019 Verantwoorde- 
lijke 

Realisatie 

 
- ZG Liante wil Weten in hoeverre clienten 

tevreden zijn over de zorgverlening 

 
- Min 1x/jaar info cliëntervaringen verza- 

melen (vereiste Kk) 

 
- Op de locaties van Zg Liante zijn Spiegelgesprekken 

gevoerd volgens het principe van “Klantarena” (zie 3.2) 

 
- Het bespreken van verdiepende vragen mbt tevreden- 

heid met de client is gekoppeld aan de planning van het 
MDO. De werkwijze is geborgd in het zorgproces 

 
Managers 

 
 
Managers 

 
2019 

 
 
Kw I 

 
- Min 1x/jaar info over NPS aanleveren 

aan Openbare Database (vereiste Kk) 

 
 Ophalen van de NPS-score en aanleveren bij Openbare 

database 

 
Bestuur 

 
Kw II 
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4. Samen leren en verbeteren 

 
4.1 Meerjarenplannen 2019-2021 

 
4.1.1 Meerjarenplannen 2019-2021 Kwaliteit bovenlokaal 

 
In het kader van het kwaliteitsbudget 2019 t/m 2021 investeert de Zorggroep Liante 85% van de 
beschikbare middelen in “meer handen aan het bed” en daarmee aan een directe verbetering van 
de kwaliteit in ons primair proces. Daarnaast investeren wij 15% van de beschikbare middelen in 
ondersteunende maatregelen ter bevordering van de kwaliteitsontwikkeling. Voor 2019 betekent 
dit resp. €. 999.300 te investeren in capaciteitsuitbreiding en €. 176.348 (afgerond €. 175K) in 
ondersteunende maatregelen. In bijlage 2 gaan we in op de voorgenomen investeringen vanuit 
de genoemde 15%. 

4.1.2 Meerjarenplannen 2019-2021 Kwaliteit 
 

De meerjarenplannen van de locaties zijn separaat aangeleverd onder de titel: “Meerjarenplannen lo-
caties Zg Liante Kwaliteitsbudget 2019-2021”. 

4.2 Cliëntenraad 
 

Het tot stand komen van het Jaarplan Kwaliteit 2019 heeft plaatsgevonden in overleg met de Clien-
tenraad. De uitkomsten van deze bijdrage zijn te vinden in bijlage 1.  Reflecterend op het kwaliteits-
plan 2018 heeft de centrale cliëntenraad aangegeven dat er op een breed vlak verbeteringen nood-
zakelijk zijn. 
 
Leden van de lokale cliëntenraden en van de centrale cliëntenraad hebben daarom met enthousias-
me   input geleverd voor het nieuwe kwaliteitsplan. Dit is gebeurd door een inputbijeenkomst in sep-
tember waarbij de leden per locatie knelpunten hebben ingebracht. De cliëntenraad ziet deze punten 
geadresseerd worden in de concrete actieplannen per locatie. 
  
De centrale cliëntenraad (CCR) wil en wordt actief betrokken bij de verdere uitwerking en implemen-
tatie van het kwaliteitsplan. Een vertegenwoordiging van de CCR doet mee aan een overlegplatform 
op centraal niveau waarin in gezamenlijk de plannen worden uitgewerkt m.b.t. de versterking van de 
rol van de lokale cliëntenraden, de communicatie met de leidinggevenden en mensen van de werk-
vloer op de locaties d.m.v. kwaliteitsteams of –kringen. De versterking van de rol van de lokale cliën-
tenraden is een belangrijk onderwerp in dit overleg. 
  
Een zorgpunt dat leeft bij de cliëntenraden is dat de veelheid aan veranderingen waar de Zorggroep 
Liante voor staat in combinatie met de moeilijke financiële situatie een risico gaat vormen voor de 
daadwerkelijke uitvoering van alle planonderdelen. Het gevaar is dat  de Zorggroep haar beschikbare 
kwaliteiten bij het management van veranderingen overschat. De cliëntenraden willen daarom actief 
betrokken worden bij de uitvoering en de monitoring van de uitvoering. De Cliëntenraad heeft de be-
stuurder geadviseerd een strak monitoringsprogramma op de uitvoering te zetten. De lokale cliënten-
raden zullen actief betrokken worden bij de uitvoering en concreet nagaan of de stappen worden ge-
zet die in het plan zijn opgenomen. Met de bestuurder is afgesproken dat we dit ook op centraal ni-
veau in het overleg tussen de bestuurder en de centrale cliëntenraad periodiek zullen toetsen. De cli-
entenraad acht het van groot belang dat de monitoring een integraal en expliciet onderdeel van de 
planning- en control-cyclus is. 
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De CCR heeft moeten constateren dat de voorbereidingstijd voor de CCR om tot een oordeel te ko-
men over het concept-plan erg krap was. Gezien onze betrokkenheid bij de ontwikkeling van het plan 
kunnen we desondanks concluderen dat wij het plan voor 2019 zien als een betere basis om de 
noodzakelijke kwaliteitsverbetering daadwerkelijk te realiseren binnen de Zorggroep Liante mits aan 
bovengenoemde voorwaarden wordt voldaan. 
 

4.3 Collega-instellingen 
 

Zorggroep Liante heeft in 2017 meerjarige samenwerkingscontracten afgesloten met de Saxen- 
burgh Groep (Hardenberg) en Hof en Hiem (St. Nicolaasga). Beide instellingen bieden oude-
ren- zorg. 
 
Saxenburgh Groep 
 
In 2018 is gestart met de vorming van zogenaamde Kwaliteitskringen op de locaties. Uitgangs-
punt hierin is om de kwaliteit van zorg zo laag mogelijk in de organisatie neer te leggen. Mede-
werkers zijn immers de cruciale succesfactoren in de kwaliteit van zorg. De kwaliteitskringen 
worden gevormd met als doel systematisch borging te geven aan operationele kwaliteit in de 
teams en op de afdeling of locatie. Zij hebben daarmee een aanjagende rol ten aanzien van de 
professionele kwaliteit en het methodisch werken. Vrijwilligers en Clientenraad zijn aangeslo-
ten. Het idee is ontleend aan het kwaliteitsmodel bij de Saxenburgh Groep. 
 
Met Hof & Hiem  
 
Met de organisatie Hof & Hiem heeft op verschillende kwaliteitsonderwerpen uitwisseling 
plaatsgevonden. Het betreft onder andere: ontwikkelen van Kwaliteitsplannen op basis van het 
Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg, inclusief wijze van betrekken Clientenraad, functie behande-
ling, leren van aanpak plaatsing nieuwe functie van Leidinggevende, oprichting van de VVAR.   
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Bijlage 1 Overzicht verwerking input Verbeterpunten Cliëntenraad 
 

Op 18 september is met de voorzitters van de Locale Cliëntenraden aangevuld met enkele leden 
van de raden een inventarisatie gemaakt van de verbeterpunten die leven in de cliëntenraden. 
Deze verbeterpunten zijn praktisch allen opgenomen in het kwaliteitsplan, met name in de con- 
crete locatieplannen. Er zijn ook punten die meer betrekking hebben op overige trajecten, zoals 
de businesscases Linnen en Schoonmaak en de aanpassingen rond “eten en drinken”. Dit laatste 
onderwerp wordt in de periode november/december uitgewerkt in een nieuw plan. 

 
De leden van de cliëntenraden hebben ook enkele onderwerpen opgevoerd die wel samenhan- 
gen met het kwaliteitsbeleid, maar niet goed in te passen zijn in het kwaliteitsplan dat nu voorligt. 
In dat geval worden zij meegenomen in andere trajecten, zoals het communicatiebeleid Liante- 
breed of het werving- en selectiebeleid. 

 
In een enkel geval zal het ingebrachte punt apart worden besproken met de betrokken manager 
of de leidinggevende zorg & dienstverlening. Dat staat dan ook aangegeven en kan in de locale 
cliëntenraad terugkomen. 

 

De rode draad van de door de raadsleden ingebrachte verbeterpunten heeft met name betrekking 
op de versterking van de welzijnsgerichte dienstverlening en de deskundigheidsontwikkeling 
(kennis en –bejegeningsvaardigheden). Deze punten zijn expliciet opgenomen in de acties, zowel 
in de locale plannen als in de opzet van een centraal ondersteuningsprogramma op het gebied 
van coaching c.q. training-on-the-job. 

 
Hieronder een overzicht van de ingebrachte verbeterpunten en de verwerking daarvan. 

 
Verbeterpunten per locatie: Opgenomen in: Toelichting: 

 

Lycklama Stins 
 

Kleine contractjes leiden privé tot 
problemen ivm flexibiliteit en gezin 
en hebben weerslag op de cliënten 

 
 

 
Drukte van het personeel 

 
 
 

Begeleiding bewoners buiten 
 
Zorgpunt: Receptie heeft sociale 
functie voor bewoners, mogelijk 
verdwijnt de receptie 

 

Welzijn op de groep 

 
 

Herziening wer- 
ving&Selectiebeleid 

 
 
 

 
Locatieplan 

 
 
 

Locatieplan 

 
 
 

 
Locatieplan Coa-
chingprogramma 

 
 

Ook gezien de arbeids- 
marktproblematiek wordt er 
gestreefd –tenzij operatio- 
nele redenen zich daarte- 
gen verzetten- naar grotere 
contracten 

 
Investeringen in welzijn 

 
 
 
 

 
Hangt samen met transfor- 
matie naar verpleeghuis 
zoals in Strategisch Plan is 
verwoord 

 

Sickenga-Oord 
 
Te druk: kunnen niet voldoende 

 
 

Locatieplan 

 
 

In de locatieplannen zijn 
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aandacht besteden aan meer aan- 
dacht voor Welzijn 

 

Meer personeel is nodig vanuit extra 
gelden 

 
Veel vrijwilligers, echter ze hebben 
te weinig informatie m.b.t reorgani- 
satie 

 

Actief werven nieuwe leden cliënten- 
raden (kundige) 

 
Integrale teams, actiever informeren 
(vrijwilligers/mantelzorger/personeel) 

 
Veiligheid medicatie en vallen 

Coachingprogramma 

 
 

Locatieplan 

Locatieplan 

 
Vraagt aparte actie i.s.m. 
bestuurssecretaris 

 
Locatieplan Coa-
chingprogramma 

 
Locatieplan 

maatregelen opgenomen 
met als doel “meer handen 
aan het bed” 

 

idem 

 
 
 
 

 
Er gaat meer geïnvesteerd 
worden in scholing vrijwil- 
ligers 

 

Rikkingahof 
 

Juiste accommodatie voor optimale 
verbinding c.q. welzijn verbeteren 

 
Te weinig activiteiten 

 

Grotere banen teveel overdrachts- 
momenten communicatie druk 

 
 
 

Deskundigheid vrijwilligers 

 

Item in nieuwbouwplannen 

Locatieplan 
 
Herziening Wer- 
ving&Selectiebeleid 

 
 
 

 
Locatieplan Coachingpro-
gramma Liante-brede op-
leidingsbe- 
leid 

 
 
 
 
 
 
 
Ook gezien de arbeids- 
marktproblematiek wordt er 
gestreefd –tenzij operatio- 
nele redenen zich daarte- 
gen verzetten- naar grotere 
contracten 

 

Riemsoord 
 

Meer passende activiteiten, leven- 
digheid! 

 
Beschikbaarheid personeel (wach- 
ten op hulp) 

 
Cliëntenraad moet lokaal meer uit- 
gedaagd worden tot cocreatie bij 
werken aan sociale klimaat in huis 

 

Intensievere driehoek overleg be- 
woners, zorg en familie + behande- 
ling 

 
 

Locatieplan 

Locatieplan 

Vraagt aparte actie 

 
 
 
 
 
 
 
 

Wordt meegenomen bij 
nieuwe opzet communicatie 
over kwaliteit op locatie 
(kwaliteitskring) 

 
Wordt apart met leidingge- 
vende Zorg & Dienstverle- 
ning gecommuniceerd 
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Doorpakken op kleinschalige zorg 

 

Eten en drinken zien als belevings- 
gerichte zorg 

 

Coachingprogramma 

Coachingprogramma 

 

Mede afhankelijk van aan- 
passingen rond eten en 
drinken 

 

Sinnehiem 

  

Bezetting van cliëntenraad onvol- 
doende 

Vraagt aparte actie 
 

Wasgoed wordt geel Is item bij businesscase 
linnen en schoonmaak 

Wordt meegenomen in kwa- 
liteitscontrole 

Bewoners niet geïnformeerd over 
veranderingen Sinnehiem 

Wordt gecommuniceerd 
met manager en leidingge- 
vende Z&D 

 

Onvoldoende tijd schoonmaak ap- 
partementen 

Is item bij businesscase 
linnen en schoonmaak 

Wordt meegenomen in kwa- 
liteitscontrole 

Onrust over personeel: hoe is de 
toekomst 

Wordt meegenomen in 
communicatiebeleid rond 
organisatieaanpassingen in 
samenspraak met OR 

 

 

Zitjes voorkant Sinnehiem zijn niet 
comfortabel 

 

Wordt nader besproken op 
locatieniveau 

 

Personeel te lage deskundigheid bij 
PG 

Is item in Liante-breed 
scholingsprogramma 

 

Onvoldoende informatie over toe- 
komst Sinnehiem 

Wordt meegenomen in 
communicatiebeleid 

 

Ochtend en avond onvoldoende 
personeel aanwezig 

Locatieplan 
 

Ontbreken recreatieruimte Item in vastgoedbeleid 
 

 

De Lauwers 
 

Wisseling personeel verdient aan- 
dacht 

 
 

Wordt meegenomen in 
P&O-beleid en coaching- 
programma 
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Personele bezetting 
 

Idem loca-
tieplan 

 

 

De Warrenhove 
 

Welzijn 

 

Veiligheid medicatieverstrekking 

Zorg te weinig tijd 

 
 

Locatieplan Coa-
chingprogramma 
W&T-programma 

Locatieplan 

Locatieplan 

 

 

Overige input CCR: 

  

Zorgverlening te weinig tijd / te druk 
/ beschikbaarheid 

Locatieplannen 
 

Informatiegebrek omtrent reorgani- 
satie (ook onder vrijwilligers) 

Wordt meegenomen in 
communicatiebeleid 

 

Receptie en winkel vormen ontmoe- 
tingspunt voor bewoners: als deze 
verdwijnen dan verdwijnt er belang- 
rijke plek waar bewoners elkaar zien 
en spreken 

Item in het kader van het 
vastgoedbeleid 

 

Deskundigheid vrijwilligers kan om- 
hoog / vrijwilligers uitdrukkelijker 
positioneren in cirkels rondom de 
cliënt / ze zijn overigens mondig 
richting de zorgverlening 

Locatieplannen 
 

 

Beschikbaarheid van deskundigheid 
op de locaties in relatie met de be- 
handelfunctie 

 Is item rond beleidsafwe- 
ging rond behandeling, 
wordt besproken met be- 
handelaars en zorgkantoor 
én onder de aandacht ge- 
bracht van het locatiema- 
nagement 

 
Welzijn op de locaties vormt aan- 
dachtspunt, we missen de leuke 
dingen voor de cliënt 

Locatieplannen 
Waardigheid en trots- 
programma 
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Bijlage 2 Ondersteunende Investeringen Kwaliteitsimpuls Zorggroep Liante 
2019-2021 

 

Inleiding 
In deze bijlage wordt een nadere toelichting gegeven op de plannen die Zorgroep Liante heeft in 
het kader van de 15%-inzet van de extra kwaliteitsmiddelen. 

 
Samenhang verbeteracties binnen de Zorgroep Liante 
Naast het kwaliteitsbudget investeert de Zorgroep Liante ook vanuit andere bronnen in kwaliteit. 
Deze zijn o.a.: 

 Het reguliere budget (o.a. voor scholing en opleiding) 

 De aangevraagde middelen Waardigheid & Trots 

 
In deze bijlage worden de plannen beschreven die betrekking hebben op de 15% van de kwali- 
teitsmiddelen die bestemd zijn voor de aanvullende maatregelen. 

 
De verschillende activiteiten zijn goed onderling op elkaar afgestemd en vullen elkaar aan. Met 
de ondersteunende plannen wordt bevorderd dat de extra kwantitatieve inzet ook daadwerkelijk 
tot een kwalitatieve versterking van de zorg leidt. Deze investeringen passen in het vastgesteld 
beleid om als Zorggroep Liante tijdig en volledig te voldoen aan het Kwaliteitskader Verpleging en 
Verzorging. 

 
Daarnaast lopen verbeteracties n.a.v. eerder calamiteitenonderzoek, de output van de MIC- 
commissie en de uitkomsten van cliënttevredenheidsonderzoek. Deze zijn meegenomen in de 
locatieplannen. 

 
In het pakket zijn de wensen verwerkt die door de cliëntenraden zijn ingebracht m.b.t. de door- 
ontwikkeling van onze dienstverlening op het gebied van welzijn. Met name het coachingpro- 
gramma en de investeringen in concrete welzijnsactiviteiten en geestelijke verzorging zijn hiervan 
voorbeelden. 

 
Zicht op de uitvoering 
De monitoring van de uitvoering van het ondersteunend pakket wordt geïntegreerd met de regu- 
liere planning- en verantwoordingscyclus op een zodanige wijze dat daardoor ook, naast de in- 
terne sturing, externe verantwoording richting het zorgkantoor mogelijk is. 

 
Totaaloverzicht 15% ondersteunende maatregelen 

 

 2019 2020 2021 Totaal: 

Coachingsprogramma € 120.000 € 160.000 € 140.000 
 

€ 420.000 

Domotica ondersteuning- stimuleringsprogramma € 25.000 € 40.000 € 55.000 € 120.000 

eHealth/Domotica investeringen € 10.000 € 95.000 € 226.000 € 331.000 

Doorontwikkeling Welzijnsprogramma € 21.000 € 58.000 € 82.000 € 161.000 

Totaal: € 176.000 € 353.000 € 503.000 € 1.032.000 
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Kwaliteitscoaching on the job 
Wij willen de komende drie jaar een stevige investering doen in ondersteuning van de kwaliteits- 
ontwikkeling op zorginhoudelijk vlak concreet op de werkvloer. Dit vanuit het perspectief zoals in 
het strategisch plan is geschetst. 

 
In de kwaliteitsplannen per locatie wordt hier veel aandacht aan besteed. Als Liante-brede onder- 
steuning van alle daar opgenomen maatregelen zetten we een breed coachingprogramma op 
t.b.v. de teams. Doelen zijn: 

 de doorontwikkeling van onze bejegeningsvaardigheden 

 versterking van onze inzet op welzijn in houding en gedrag en dit onderdeel te laten zijn 
van het werk van álle professionals 

 het bevorderen van nieuwe vormen van inzet en samenwerking met vrijwilligers en man- 
telzorgers 

 het met warmte en betrokkenheid kunnen werken met cliënten met een steeds zwaardere 
zorgvraag. 

Het volgen van diverse cursussen of andere vormen van opleiding is niet voldoende, ook directe 
ondersteuning op de werkvloer om de ontwikkeling te borgen is noodzakelijk. De leidinggevenden 
zorg & dienstverlening hebben daar als direct leidinggevenden een belangrijke rol in. 

 

We gaan dit proces ondersteunen door de medewerkers en de leidinggevenden zorg & dienstver- 
lening externe zorginhoudelijke kwaliteitscoaches/-adviseurs beschikbaar te stellen voor de vol- 
gende activiteiten: 

 Kwaliteitscoaching medewerkers 

 Coaching leidinggevenden zorg & dienstverlening 

 Professionele ondersteuning intervisie 
 

De coaches worden aangestuurd door een van de managers om daarmee eenduidig optreden 
vanuit de visie van Zorgroep Liante te borgen. Er wordt daartoe een regulier overleg tussen de 
manager en de coaches opgezet van waaruit ook teruggekoppeld wordt aan de bestuurder over 
de voortgang en mogelijke knelpunten die een aanpak op MT-niveau vragen. 

 
De coaches zijn gericht op de zorginhoudelijke kwaliteitsontwikkeling zoals geduid in het kwali- 
teitskader, dus bejegening, aansluiten op de geschiedenis en profiel van de cliënten, de inzet van 
moderne methoden en technieken ter bevordering van welzijn c.q. aangenaam leven en alle an- 
dere inhoudelijke aspecten. Daar waar aan de orde wordt door de coaches uiteraard goed afge- 
stemd met de huidige kwaliteitsmedewerkers en de kwaliteitscoördinator, bijvoorbeeld bij de te 
hanteren protocollen en richtlijnen. De inzet van de coaches zal de teamvorming bevorderen en 
bijdragen aan een cultuurontwikkeling die past bij de eisen die voortvloeien uit het kwaliteitska- 
der. Denk daarbij aan zaken als: onderling steunen én aanspreken, benutten elkaars sterke pun- 
ten, en het als team aanpakken van zaken die passen bij meer zelforganisatie. 

 
De investeringen in en vanuit de teams in het coachingprogramma zijn opgenomen in de afzon- 
derlijke locatieplannen. Zoals gezegd: het in de 15%-ruimte opgenomen programma in deze pa- 
ragraaf is voorwaardenscheppend voor de lokale activiteiten. 
Uitgaande van driejaar lang 3,5 coaches, een inzet van 10 uur per week, 42 weken per jaar en 
een uurtarief van €.79 (€. 96 incl. BTW) komen we op een totale investering van -afgerond- €. 
420.000 t/m 2021. 



30 Kwaliteitsplan 2019 Zorggroep Liante voor Wlz geïndiceerde zorg 
 

Overzicht IJkpunten Door: Wanneer: 

Aantrekken coaches Manager i.s.m. P&O en lei-
ding- gevenden Z&D 

1 februari 2019 

Instellen coach-team o.l.v. manager Bestuurder i.s.m. manager 1 februari 2019 

Opzetten schema teambezoeken en (intervi- 
sie-)bijeenkomsten teams 

Manager en coach-team i.s.m. 
leidinggevenden Z&D 

15 februari 2019 

Inplannen overleg met leidinggevenden Z&D Coaches met leidinggevenden 
Z&D 

15 februari 2019 

Opstellen kwartaal-voortgangsrapportages 
door manager aan bestuurder/MT 

Manager 1 april 2019 en 
daarna ieder kwar- 
taal 

 

Innovatieprogramma Domotica en E-health 
Technologische toepassingen zijn niet meer weg te denken in de zorg. Zorgorganisaties hebben 
behoefte aan visie op de technologische ontwikkelingen en richten zich hierop in. Daarbij hebben 
de volgende ontwikkelingen vooral de aandacht (ontleend aan het strategisch plan 2017). 

1. Zorg op afstand: De technologie die monitoring en zorg op afstand mogelijk maakt neemt 
toe. Dit bevordert het zelfmanagement van bewoners/cliënten. Ontwikkelingen op het gebied 
van ICT ondersteunen mantelzorgers en professionals bij hun zorgtaken en samenwerking. 
Voorbeelden zijn: elektronische dossiers, zorgrobotica, eHealth: zorg op afstand via ICT. 

2. Bevorderen van veiligheid, eigen regie en zelfstandigheid: Domotica en sensoren zorgen 
ervoor dat mensen zelfredzamer kunnen zijn en eigen regie hebben en bijvoorbeeld deuren 
kunnen openen, gordijnen dicht kunnen doen of openen en zonneschermen en lichtpunten 
kunnen bedienen. Sensoren en GPS geven mensen bewegingsvrijheid waardoor vrijheid be- 
perkende maatregelen teruggedrongen kunnen worden. Ook kan gesignaleerd worden of 
mensen uit bed zijn gevallen, incontinentiemateriaal verwisseld moet worden e.d. 

3. Overnemen van taken van medewerkers: robotica en andere technologische ontwikkelin- 
gen zorgen ervoor dat schaarste aan medewerkers kan worden ondersteund. Te denken valt 
bijvoorbeeld aan zorgrobot Alice die gezelschap geeft aan eenzame mensen. Zorgrobot Zora 
die helpt bewegingsoefeningen te doen en robots die worden benut voor huishoudelijke ta- 
ken. 

 

De afgelopen jaren is een eerste begin gemaakt met het onderzoeken van domotica- en E- 
Health-mogelijkheden. In Sickenga-Oord heeft een pilot plaatsgevonden waarbij verschillende 
cliënten een deel van onderstaande mogelijkheden hebben getest: 

 Beeldbellen met verwanten; 

 Deuropener (prototype); 

 Elektrisch slot; 

 Elektrisch te openen gordijnen; 

 Bevestiging smartphone en/of tablet op stoel; 

 Polszender (alarmering); 

 Deur camera; 

 Zorgoproep via tablet; 

 Alarmknop; 

 Spreekluisterverbinding huiskamer – slaapkamer; 

 Gasafsluiter; 

 Bedsensor; 

 Valsensor; 

 Medicijndoos; 

 Gekleurde knop valsensor i.v.m. slecht zien; 

 Bewegingssensor incl. timer bij bed en badkamer; 

 Lichtschakeling, bediening op afstand. 
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Ondersteund door Vilans heeft een evaluatie plaatsgevonden met een positieve uitkomst. Zorg- 
groep Liante wil nu de getest voorzieningen zorgvuldig ook in andere vestigingen introduceren en 
daarnaast ook nieuwe mogelijkheden verkennen en uittesten, daarbij rekening houdend met de 
toenemende zorgzwaarte. 

 
We willen met bewezen toepassingen onze kwaliteit en productiviteit verhogen. Het kan gaan om 
specifiek cliëntgerichte voorzieningen én om toepassingen die de effectiviteit en efficiency van 
onze professionals ondersteunen. 

 
De uitrol van domotica en de verkenning van nieuwe mogelijkheden die inmiddels in de ouderen- 
zorg zijn ontwikkeld willen we programmatisch aanpakken en ons daarbij extern laten ondersteu- 
nen. Daarbij zal uiteraard rekening gehouden worden met ons vastgoedbeleid. 

 

Daarnaast  gaan we de samenwerking aan met partners in de regio en in ons kennisnetwerk. 
De verantwoordelijk manager zal worden ondersteund door een team van betrokkenen uit de 
organisatie (te rekruteren uit verschillende beroepsgroepen binnen Liante) én externe deskundi- 
gen. De projectstructuur (lokale invoeringsteams) en de plannen van aanpak per locatie worden 
opgesteld afhankelijk van de specifieke omstandigheden. 

 
De investeringen in eHealth/Domotica zoals opgenomen in het 15%-pakket betreffen enerzijds 
het ondersteunen van de visievorming en het opstellen van de concrete plannen, en anderzijds 
de feitelijke investeringen in hard- en software. Deze laatste post zal aangevuld worden uit de 
reguliere middelen voor eHealth/Domotica die worden opgenomen in de begroting 2019 e.v... 

 

 
Overzicht IJkpunten Door: Wanneer: 

Besluitvorming over evaluatie pilot Sickenga-Oord Bestuurder/MT December 
2018 

Instellen projectteam domotica manager 1 januari 2019 

Opzetten plan van aanpak domotica manager 1 februari 
2019 

Opzet samenwerkingsprogramma partners in regio en 
kennisnetwerk 

manager 1 februari 
2019 

Inzet externe ondersteuning regelen manager 15 februari 
2019 

Verkenning stand der techniek in sector en nieuw ontwik- 
kelde toepassingen 

Manager/externe onder- 
steuner 

1 maart 2019 

Opstellen plan van aanpak per locatie inclusief onder- 
steuningsprogramma medewerkers en cliënten 

Leidinggevenden Zorg & 
Dienstverlening i.s.m. ex- 
terne deskundigen en ma- 
nager en in overleg met 
cliënten, bewoners en cli- 
entenraad 

1 april 2019 

Uitrol voorzieningen Manager i.s.m. lokale in- 
voeringsteams 

1 januari 2020 

Doorontwikkeling, onderzoek nieuwe toepassingen, plan- 
nen van aanpak nieuwe toepassingen 

Manager, externe onder- 
steuning 

Doorlopend in 
2020 en 2021 

 

De kosten van het ondersteuningsprogramma domotica bedragen €. 25.000 per jaar en zullen 
met name betrekking hebben op het inhuren van externe deskundigheid. Zorgroep Liante zal de 
samenwerking met regionale partners en de collega’s uit het kennisnetwerk (Hof & Hiem en 
Saxenburghgroep) daarbij oppakken, zodat geleerd kan worden van elkaars ervaringen en doel- 
matiger geopereerd kan worden. Voor de feitelijke investeringen in domotica op basis van de op 

te stellen plannen van aanpak gaan we uit van de volgende uitgaven. Daarnaast vinden feitelijke 
investeringen plaats in “hardware”. Deze worden afgeschreven in 3 jaar. Het aandeel van de ex- 
tra middelen uit de 15%-ruimte hiervan is: 
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We zullen ten behoeve van eHealth-/domoticavoorzieningen de volgende bedragen opnemen en 
vanuit de 15%-ruimte in de kwaliteitsimpuls inzetten: 
2019: €. 10.000 (aanvullend op reguliere middelen) 
2020: €. 95.000 
2021: €. 226.000 

 
Uitgaande van een afschrijvingstermijn van 3 jaar spreken we hier over een investeringspro- 
gramma van €. 993.000. 

 
 Ondersteunende inzet welzijnsprogramma’s 
Ter ondersteuning van het welbevinden van bewoners zal Liante op diverse terreinen aanvullen- 
de inzet leveren. Dit betreft o.a. de terreinen: 

 Muziektherapie 

 Geestelijke verzorging 

 Kwaliteitsontwikkeling palliatieve zorg 

 Overige welzijnsbevorderende activiteiten 
 

De ondersteuning van het personeel op dit vlak vindt plaats via het coachingsprogramma. Daar- 
naast voorzien wij de inzet van gespecialiseerde medewerkers (o.a. muziektherapeuten, geeste- 
lijke verzorgers) en intensiveren wij de scholing en training van vrijwiilligers op deze terreinen. 

 
We willen ten behoeve van deze plannen de volgende bedragen doen vanuit de 15%-ruimte in de 
kwaliteitsimpuls inzetten: 
2019: €. 10.000 (aanvullend op aangevraagde middelen W&T) 
2020: €. 50.000 
2021: €. 80.000 

 
Hieronder een nadere toelichting op deze plannen: 

 

Kwalitatieve doorontwikkeling palliatieve zorg 
Het doel van deze actie is dat wij een ondersteuningsprogramma voor de medewerkers opstellen 
en uitvoeren m.b.t. palliatieve zorg. Binnen Liante is een werkgroep palliatieve zorg die verschil- 
lende voorlichtingsactiviteiten op enkele locaties hebben verzorgd. Tevens zijn er diverse mede- 
werkers met dieptekennis en –ervaring op dit vlak. 

 
De komende periode willen we de kennis en vaardigheden op het vlak van palliatieve zorg voor 
alle betrokken medewerkers systematisch ontwikkelen en borgen. In alle locatieplannen is dit 
actiepunt opgenomen. De afzonderlijke inspanningen per locatie worden Liante-breed onder- 
steund door een centraal ondersteuningsprogramma. Daartoe wordt ook kennis en ervaring van- 
uit kennisinstituten ingebracht, en worden de binnen Liante beschikbare materiedeskundigen in-
gezet. Instrumenten die worden ingezet zijn: 

 

 Voorlichting en instructies 

 Reflectiegroepen 

 E-learning 

 Communicatietrainingen 
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Verdiepingsprogramma Geestelijke Verzorging 
Zorggroep Liante zal nog in 2018 een geactualiseerd beleidsplan Geestelijke Verzorging opstel- 
len. In samenhang hiermee zal een kwaliteitsinvestering dienen plaats te vinden met als doel dat 
wij een aanbod per locatie van geestelijke verzorging bieden dat aansluit op de wensen van onze 
cliënten. Geestelijke verzorging omvat drie functies: 

 Begeleiding bij coping en zingeving 

 Het bieden van een vrijplaats 

 Begeleiding bij religie en spiritualiteit 

 
We willen deze drie functies van geestelijke verzorging doorontwikkelen en garanderen dat alle 
cliënten die hieraan behoefte hebben tijdig een beroep op GV kunnen doen. 
We zullen, vergelijkbaar met de aanpak rond palliatieve zorg, een ondersteuningsprogramma 
opzetten waarin elementen terugkomen als: 

 ondersteuning medewerkers bij herkennen wensen 

 (pro-actieve) communicatie met cliënten 

 passend en tijdig doorleiden naar passende GV (i.s.m. ID-commissies en professionele 
GV-er) 

 
Stimuleringsprogramma Zorg voor Muziek! 
Het belang van muziekbeleving voor dementerenden wordt steeds beter onderkend. Muziek 
roept herinneringen en emoties op, de passieve en actieve beoefening is laagdrempelig, het heeft 
een analogie met het dagelijks leven en het heeft een positief neuraal effect. De door muziek op-
gewekte neurale verbindingen zijn minder gevoelig voor degeneratie, waardoor muzikale vaar- 
digheden langer intact blijven dan andere vaardigheden, bijvoorbeeld spraak. 

 

Bij Zorggroep Liante vinden op verschillende locaties regelmatig muzikale activiteiten plaats. De 
volgende stap is het systematischer opnemen van muziektherapeutische activiteiten in ons zorg- 
/welzijnprogramma. In aanvulling op de muziekonderdelen van de gereedschapskoffer zoals we 
die via het programma Waardigheid en Trots gaan uitvoeren, willen we een goed geborgd en 
evenwichtig pakket van muzikale activiteiten ontwikkelen, actief (muziek maken) en passief (mu- 
ziek maken), individueel én collectief 

 
Het doel is dat medewerkers een instrumentenmix beschikbaar hebben aansluitend op de wen- 
sen en mogelijkheden van de cliënten. We onderzoeken de mogelijkheden om professionele mu- 
ziektherapeuten in te zetten om medewerkers te ondersteunen hierbij (train-de-trainer). 
Bovenstaande plannen zullen eind 2018 uitgewerkt worden in concrete plannen van aanpak. 


