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Inleiding  
 
Met dit kwaliteitsverslag biedt Zorggroep Liante transparantie op het gebied van de thema’s vanuit 
het kwaliteitskader. Vanuit het Kwaliteitskader langdurige zorg houden we ons zelf een spiegel voor. 
Het rapport begint met een schets van hoe de organisatie er momenteel uitziet en met welke ont-
wikkelingen wij te maken hebben gehad. Vervolgens zijn de thema’s uitgewerkt die zijn aangereikt 
door het Kwaliteitskader. 

 

Waar staan we  
Zorggroep Liante bestaat pas sinds 1 januari 2012 maar kent al een lange traditie. Zorggroep Liante 
komt voort uit een samengaan van verschillende in Zuidoost Friesland gelegen woonzorgcentra. In 
en vanuit deze centra wordt een breed pakket van zorg en dienstverlening aan voornamelijk oude-
ren geboden. Denk aan zorg thuis; dagopvang; maaltijdservice; alarmering; et cetera.  

De ‘eigen regie’ van onze bewoners en cliënten staat steeds centraal. De wensen, behoeften, mo-
gelijkheden en beperkingen van ouderen met een zorgbehoefte en vooral de eigen keuzes daarin 
zijn voor Zorggroep Liante steeds het uitgangspunt. De zorg en dienstverlening wordt geleverd door 
teams die rondom de vraag van bewoners/cliënten zijn georganiseerd. De teams bestaan uit mede-
werkers vanuit verschillende disciplines, vrijwilligers, mantelzorgers en naasten. Het centrale kan-
toor is gevestigd in Oosterwolde. Van hieruit worden de locaties en de thuiszorgteams ondersteund. 

Het jaar 2018 was het eerste volledige jaar waarin het kwaliteitskader verpleeghuiszorg leidend was 
binnen Nederlandse intramurale zorg. In juni 2018 is ook het “kwaliteitskader Wijkverpleging” door 
de overheid vastgesteld. De inhoud van beide kaders stelt hoge normen en eisen aan eigentijdse 
zorgorganisaties. In het nu voorliggende kwaliteitsjaarverslag 2018 wordt ingegaan op de thema’s 
die voor de intramuraal verblijvende bewoners gelden,  

Hoewel er intramuraal gezien van oudsher nog een aantal bewoners met een lagere indicatie (tot 
ZZP vv 4) binnen de voorzieningen van Zorggroep Liante verblijft, zien we een snellere toename 
van het aantal bewoners met een complexere zorgvraag en hoger ZZP (hoger dan ZZP vv 4). Deze 
bewoners zijn mensen die voor multidisciplinaire verpleeghuiszorg in aanmerking komen.  

Zorggroep Liante heeft in 2018 verder ingespeeld op deze ontwikkelingen. Het bieden van veilige en 
verantwoorde zorg aan de complexe doelgroep eist veel van onze medewerkers en de organisatie 
van de zorg. De zwaardere doelgroep stelt ook haar eisen aan de multidisciplinaire behandeling. 
Zorggroep Liante heeft geen eigen behandeldienst en doet tot op heden een beroep op haar sa-
menwerkingspartners.  De huisarts is hoofdbehandelaar van onze bewoners en doet een beroep op 
de benodigde extra expertise vanuit de eerste lijn. 

Strategische koers 
Zorggroep Liante bevindt zich, qua intramurale zorg, in 2018 (en ook de komende jaren) nog in een 
transitiefase. Een transitie van een aantal traditionele woonzorgcentra (2017) naar centra waar be-
woners terecht kunnen voor veilige en persoonsgerichte complexe verpleeghuiszorg. De omgeving 
van Zorggroep Liante is veranderd; de eisen van cliënten en eigen medewerkers zijn veranderd; 
maatschappelijk gezien heersen er hoge verwachtingen. In deze context verandert Zorggroep Lian-
te mee, soms snel en soepel en soms wat traag en moeizaam. Zorggroep Liante kijkt naar zichzelf 
en is bezig zich naar de toekomst te richten. Er is in 2018 verder gewerkt aan de in 2017 uitgezette 
nieuwe koers. De in 2017 vernieuwde missie geeft de beoogde maatschappelijk toegevoegde waar-
de en het bestaansrecht van de Zorggroep Liante aan.  

 
Missie 
Zorggroep Liante ondersteunt in de gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Smallinger-
land 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 ouderen met een zorg- en dienstverleningsvraag. Zorggroep Liante wordt gezien als een 
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vertrouwde, persoonsgerichte en lokaal verbonden zorgaanbieder met wie het goed doelgericht 
samenwerken is om de kwaliteit van leven van kwetsbare ouderen zo goed mogelijk te bevorderen. 
 
 
Visie  
Ouderen blijven langer thuis wonen en regelen hun zorg de komende jaren vaker zelf en met hun 
omgeving. Ouderenzorg wordt steeds meer lokaal georganiseerd. Dat vraagt samenwerking en ver-
bondenheid in de omgeving. Zorggroep Liante levert 24 uur per dag in haar werkgebied zorg die op 
wensen en behoeften van de bewoner/cliënt is gericht. De zorg wordt geleverd door teams die 
rondom de vraag van bewoners/cliënten zijn georganiseerd. De teams bestaan uit betrokken en 
gepassioneerde medewerkers vanuit verschillende disciplines, vrijwilligers, mantelzorgers en naas-
ten. Samenwerking met partners in zorg- en dienstverlening is daarbij vanzelfsprekend. Zorggroep 
Liante wil om dit mogelijk te maken een cultuur creëren waarin medewerkers de ruimte voelen om 
verantwoordelijkheid te nemen voor het professioneel handelen en het flexibel inspelen op de wen-
sen en behoeften van bewoners en cliënten. 
 
Kernwaarden 
In 2017 zijn ook nieuwe kernwaarden vastgesteld. Het werken aan het waarmaken van deze kern-
waarden is ook in 2018 gaande geweest.   
 

 Persoonsgericht  
We verdiepen ons in het levensverhaal en de situatie van de bewoner/cliënt. We luisteren naar 
de bewoner/cliënt en informeren naar de wensen. We formuleren de vraag helder en geven aan 
wat de (on)mogelijkheden zijn. We maken afspraken en voeren die uit binnen de gegeven richt-
lijnen. We hebben persoonlijke aandacht voor de bewoner/cliënt en spelen hier actief en flexibel 
op in en laten hierin onze meerwaarde zien. We onderzoeken proactief of de bewoner/cliënt te-
vreden is en reflecteren op ons eigen handelen. We nemen wanneer de klanttevredenheid on-
voldoende is, actie om deze te verbeteren. 

 

 Vriendelijk 
We benaderen bewoners/cliënten, collega’s en anderen met respect en staan open voor elkaar. 
We zijn makkelijk aan te spreken en we zijn bereikbaar voor de ander en attent. We tonen be-
langstelling voor de bewoner/cliënt, collega’s en anderen en kunnen aansluiten bij het gevoel 
van anderen en zijn oprecht betrokken en meelevend. 

 

 (Lokaal) verbonden 
We zijn in staat een persoonlijke band met bewoners/cliënten en verwanten op te bouwen en 
voelen ons verbonden met elkaar, de organisatie en de omgeving. We zijn bereid van werkwijze 
te veranderen op basis van veranderende omstandigheden, nieuwe regels of andere gegronde 
redenen. We werken samen en zijn collegiaal. We kijken over de grenzen van ons eigen ver-
antwoordelijkheidsgebied heen en hebben oog voor het gezamenlijk belang. 

 

 Vertrouwd 
Bewoners en cliënten hebben positieve verwachtingen. Ze rekenen erop dat ze in een herken-
bare omgeving zijn waar ze zich zoveel mogelijk thuis voelen en uitgaan van de goede bedoe-
lingen van anderen. Medewerkers kunnen vertrouwen op elkaar en creëren een sfeer waarbin-
nen ze goed kunnen werken en samenwerken op basis van een verstandhouding van gelijk-
waardigheid. 

 

 Resultaatgericht 
We richten acties en beslissingen op het daadwerkelijk realiseren van het beoogde resultaat. 
We zijn energiek en gedreven om binnen afzienbare termijn resultaten te boeken. We komen af-
spraken na en faciliteren anderen in het bereiken van hun doelstellingen. We melden betrokke-
nen tijdig wanneer en waarom gemaakte afspraken niet haalbaar zijn. We maken resultaten zo-
veel mogelijk zicht- en meetbaar. Daar waar nodig stellen we stuurinformatie op zodat voortgang 
en resultaten inzichtelijk zijn en we tijdig doelgerichte acties kunnen nemen. We vieren succes-
sen gezamenlijk. 
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Samengevat is Zorggroep Liante te kenschetsen als een organisatie die halverwege het omslagpro-
ces zit van een traditionele zorgorganisatie voornamelijk gebaseerd op wonen in intramurale woon-
zorglocaties naar een moderne organisatie waar binnen en vanuit locaties persoonsgerichte zorg- 
en dienstverlening wordt geboden aan mensen met lichte (thuis)zorg tot complexe verpleeghuis-
zorg. Het jaar 2018 was daarin duidelijk het startpunt van deze omslag. Een omslag waarin nog veel 
te doen is getuige de thema’s die onder meer in de rapportage van het bezoek van de IGJ in 2018 
genoemd staan. Op de volgende pagina’s wordt verslag gedaan op de specifieke items uit het Kwa-
liteitskader Verpleeghuiszorg. 
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Typering doelgroep Wlz-zorg 
 
Onderstaande overzichten geven een beeld van de cliënten die bij Zorggroep Liante gebruik maken 
van Wlz-zorg.  
 
Aantal Wlz plaatsen 
De toegekende intramurale WTZi capaciteit bedraagt 435 plaatsen. De verdeling over de woonzorg-

locaties is als volgt: 

 
Overzicht 1. Aantal Wlz plaatsen per Woonzorgcentrum per 31-12-2018 

 

Woonzorgcentrum Plaats Aaantal plaatsen Wlz 

Sinnehiem Haulerwijk 73 

Lycklama Stins Wolvega 53 

Rikkingahof Oosterwolde 73* 

Sickenga-Oord Wolvega 65 

De Warrenhove Drachten 126 

Riemsoord Appelscha 31 

De Lauwers Drachten 14 

Totaal plaatsen Wlz  435 

   

   

De Lauwers (beschermd 

wonen) 

Drachten 10 

 

* het huidig tijdelijk complex heeft 31 appartementen. 

 
Deze aantallen betreffen nadrukkelijke de toegekende aantallen. De werkelijke capaciteit op de ver-
schillende locaties ligt over het algemeen lager, omdat er  
a. In de locatie minder appartementen aanwezig zijn (Rikkingahof, Sinnehiem, De Warrenhove)  

b. Partnerplaatsen benut mogen worden als Wlz-plaats, maar in werkelijkheid niet alle partners 
een indicatie hebben. 

 
Zorgzwaarte 

Zorggroep Liante biedt zorg aan cliënten met de indicaties VV1 tot en met VV8.  
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 Overzicht 2. Zorgzwaarte VV1 tot en met VV8 in periode 2016-2018 
 

 
 
 
Eind 2018 bleek dat er op verschillende locaties de indicaties van bewoners niet op orde waren. In 
veel gevallen is een hogere indicatie vereist. Een traject hiervoor is in 2019 gestart. 

Overzicht 3. Verdeling cliënten met Wlz-zorg naar leeftijd per 31-12-2018 

 
Doelgroep Wlz-zorg  

 
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 

 
Dit aantal cliënten op 31-12-2018 kan niet worden vergeleken met het aantal toegekende Wlz-

plaatsen (zie toelichting onder overzicht 1). Wel ter vergelijk: het aantal begrote Wlz plaatsen in 

2018 was gesteld op 371.  
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DEEL I 

 

Persoonsgerichte zorg en ondersteuning 
 
Grondlegger van persoonsgerichte zorg en ondersteuning is Tom Kitwood een Engelse Professor 
(overleden in 1998). Hij ontwikkelde zijn visie op basis van inzichten in mensen met dementie. In-
middels is zijn gedachtengoed in meer dan 40 landen uitgangspunt voor de zorg aan mensen met 
dementie gemeengoed geworden. In Nederland is persoonsgerichte zorg een van de belangrijkste 
pijlers uit het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. De door Kitwood beschreven menselijke behoeften 
zijn universeel en gelden net zo veel voor u en mij als voor iedere bewoner / cliënt van Zorggroep 
Liante.  
 
Persoonsgerichte zorg en ondersteuning gaat over de vraag hoe Zorggroep Liante de individuele 
bewoner/cliënt als mens ondersteunt in diens behoeften, mogelijkheden, beperkingen en gewoon-
ten. De mens in zijn/haar specifieke levensfase staat centraal en niet diens ziekte of tekortkomin-
gen. Het bieden van persoonsgerichte zorg  en -ondersteuning vereist dat de professionele basis-
zorg en behandeling bij Zorggroep Liante op orde is.  
 
In 2018 is binnen Zorggroep Liante het gedachtegoed van persoonsgerichte zorg en ondersteuning 
verder ontwikkeld. Een werkgroep bestaande uit 66 leden vanuit de centrale cliëntenraad, leiding-
gevenden en vertegenwoordigers van de ondernemingsraad, heeft zich gebogen over de vraag wat 
de betekenis van persoonsgerichte zorg voor Zorggroep Liante is. De opbrengst van deze werk-
groep is dat er een aantal speerpunten is vastgesteld in eigen bewoordingen voor wat persoonsge-
richte zorg bij Zorggroep Liante inhoudt. Daarmee kan de verdere ontwikkeling binnen Zorggroep  
Liante naar persoonsgerichte zorg vanuit ‘eigen taal en identiteit’ plaats vinden.  
 
Het zorgleefplan, de cliënt heeft de regie 
In 2018 (doorlopend in 2019) is veel aandacht gegaan naar het op orde brengen van de basis van 
de zorg en dienstverlening bij Zorggroep Liante. Dit betreft o.a. het methodisch werken vanuit de 
zorgleefplan systematiek en Omaha als classificatiesysteem. In 2018 is Omaha extramuraal inge-
voerd en wordt Omaha in 2019 ook intramuraal ingevoerd.  
Het uitgangspunt is een gelijkwaardige relatie met de bewoner/cliënt, waarbij verbinding wordt ge-
maakt met de zorg- en dienstverleningsvraag en het eigen leven van de bewoner/cliënt. Uitgangs-
punt hierbij is dat ieder bewoner uniek is en zijn eigen wensen en behoeften heeft. Daarbij wordt 
gestimuleerd dat de bewoner/cliënt de eigen regie neemt, het cliëntsysteem, de mantelzorger en het 
eigen netwerk wordt betrokken en de zorg is gericht op het bijdragen aan de kwaliteit van leven. In 
het zorgleefplan worden aan de hand van de wensen en behoeften van de bewoner/cliënt de speci-
fieke zorgdoelen geformuleerd, hier wordt op gerapporteerd en geëvalueerd. 
 
Professionaliteit 
Binnen de cliëntengroep van Zorggroep Liante vormen mensen met dementie een steeds grotere 
groep. Daarmee zien we ook een toename van het aantal mensen met onbegrepen gedrag. Voor 
onze zorgmedewerkers zijn de mensen die onbegrepen gedrag vertonen vaak moeilijk om mee om 
te gaan. Vanuit het Trimbosinstituut, Vilans en ook Verenso bestaan er al langere tijd richtlijnen (een 
achttal kernelementen) bij de zorg voor mensen met dementie. In 2018 is gestart met het implemen-
teren van deze richtlijnen in locaties van Zorggroep Liante. Rondom mensen met dementie is bij 
Zorggroep Liante in 2018 een werkgroep actief geweest. Deze werkgroep heeft zich gericht op het 
vergroten van de kennis bij de medewerkers rondom het ziektebeeld dementie.  
 
Compassie en uniek zijn  
Persoonsgerichte zorg begint met het verdiepen in de achtergronden van een bewoner. In 2018 is 
daarom een nieuw levensloopformulier opgesteld. Daarbij wordt op een aantal belangrijke aspecten 
van het leven uitgegaan van het verleden en de betekenis daarvan voor de huidige situatie van een 
bewoner.  
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Het is belangrijk dat in het zorgdossier de uniciteit van onze bewoners naar voren komt. Nog be-
langrijker is het om vast te stellen dat onze medewerkers vaak al veel oog hebben voor de bewoner 
als mens. Dit uit zich dag in dag uit in de één op één situaties tussen bewoner en medewerker.  
 
Professioneel gezien bouwen we vanuit de levensloop en de kennis die we hebben over de persoon 
het zorgplan verder uit met zingevings- en welzijnsaspecten. Op die manier kunnen we recht doen 
aan de uniciteit van onze cliënten en oprecht en professionele compassie tonen. 
Zorggroep Liante ziet het informele netwerk van haar cliënten als een belangrijk element van de 
unieke persoon. Met behulp van het project waardigheid en trots is in 2018 “Share Care’ geïntrodu-
ceerd. Het hoofdstuk “Wonen en Welzijn” p. 10 beschrijft hoe Share Care bijdraagt aan het benutten 
van het informele netwerk.  
 
 

 
Doorkijk naar 2019: 
 Persoonsgericht werken vraagt een diepgaande verandering op velerlei gebied. Het anders 

werken is niet iets wat in een kort tijdsbestek gerealiseerd kan worden. Daar zal enkele jaren 
voor nodig zijn. Ook in 2019 gaat Zorggroep Liante weer verder met het ontwikkelen van per-
soonsgerichte zorg.  

 In 2019 wordt ook het programma ‘Share Care’ in de andere locaties van Zorggroep Liante ge-
implementeerd.  
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Wonen en welzijn 
 
Wonen en welzijn (vanuit het kwaliteitskader Verpleeghuiszorg) gaat over 5 thema’s: zinge-
ving, zinvolle dagbesteding, schoon en verzorgd lichaam plus verzorgde kleding, familieparti-
cipatie & inzet vrijwilliger en wooncomfort.  
 
Zingeving en zinvolle dagbesteding 
Als het gaat over kwaliteit van leven dan komen de begrippen “zingeving” en “zinvolle dagbe-
steding” al snel als belangrijk naar voren. In 2017 is binnen Zorggroep Liante vastgesteld dat 
we slechts aan de voorwaarden kunnen werken om onze cliënten een gevoel van ‘zingeving 
en zinvolle dagbesteding’ te laten beleven. In het creëren van die voorwaarden zien we dat we 
als Zorggroep Liante kunnen verbeteren. Verbeteren vergt in de visie van Zorggroep Liante 
actieve betrokkenheid van de familie. In 2018 zijn de aandachtsfunctionarissen ‘informeel 
netwerk” aangesteld en deze zijn geschoold door Vilans. In 2018 is het programma ‘Share 
Care” aangeschaft. Met dit programma is de mogelijkheid ontstaan om het informele netwerk 
van een bewoner ook na inhuizing in een van de locaties actief betrokken te houden. In 2018 
is Share Care als pilot geïmplementeerd in locatie De Lauwers. De pilot is in de Lauwers suc-
cesvol uitgevoerd. Binnen de teams zijn aandachtsvelders ‘informele zorg’ benoemd. Deze 
aandachtsvelders zijn inmiddels ook allemaal opgeleid door Vilans. 
 
Voorbereiding omslag naar kleinschalig- en geclusterd wonen 
Ter voorbereiding op de omslag naar kleinschalig- en geclusterd wonen is een concept Stra-
tegisch Vastgoed Plan opgesteld op basis van de demografische ontwikkelingen in de ver-
schillende kernen waar Zorggroep Liante haar locaties heeft en is de toekomstige capaciteit 
van geclusterd- en kleinschalig wonen bepaald. Hiervoor is er een generiek programma van 
eisen (PVE) opgesteld. Dit PVE hanteert Zorggroep Liante bij de ontwikkeling van haar 
nieuwbouw op de locaties Rikkingahof, De Warrenhove en Sickenga-Oord. Op basis van de 
missie, visie en doelstellingen van Zorggroep Liante zijn de conceptuele, ruimtelijke, bouw-
technische en financiële voorwaarden in hun onderlinge samenhang ontwikkeld en neergelegd 
in dit PVE. 
 
Facilitaire zaken 
Eind 2018 is het schoomaakonderhoud uitbesteed en zijn de voorbereidingen getroffen om het 
wassen van persoonlijke kleding en platgoed uit te besteden. 
 
Per locatie worden projectgroepen opgestart om de visie op eten en drinken verder te verfij-
nen en de maaltijdvoorziening af te stemmen op de wensen en eisen van de bewoners. 
 
Technologische hulpbronnen  
Aan de hand van een functioneel PVE heeft er een aanbesteding plaatsgevonden betreffende 
mobiele en vaste telefonie en ICT en zijn de voorbereidingen voor de implementatie gereed. 

 
 

 
Doorkijk naar 2019: 
 In 2018 is een generiek programma van eisen (PVE) opgesteld voor het geclusterd en 

kleinschalig wonen. In 2019 vindt een update van het PVE plaats en zal het vastgoedbe-
leid verder worden uitgewerkt.  

 In nauwe samenwerking met een woningcorporatie en een projectontwikkelaar is een stu-
die gedaan ten behoeve van locatie Rikkingahof. Als er een keuze is gemaakt voor één 
van de scenario’s kunnen de daadwerkelijke voorbereidingen plaatsvinden voor de nieuw-
bouw van de locatie Rikkingahof. 

 Naar gelang de behoefte en daar waar het (ge)bouwtechnisch en organisatorisch kan, 
vindt verdere uitbreiding plaats van het aantal plaatsen waar kleinschalige vormen van 
wonen zorg en dienstverlening kan worden aangeboden, met een huiskamersetting waar-
bij op de groep gekookt kan worden. Dit draagt er mede aan bij om onze cliënten een ge-
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voel van een zinvolle dagbesteding te laten beleven en werkelijke geïntegreerde zorg en 
dienstverlening aan onze cliënten te geven. 

 Het wassen van persoonlijke kleding en platgoed is uitbesteed aan een externe partij, 
waarbij Zorggroep Liante zich beter kan richten op haar core business. 

 Er worden voorbereidingen getroffen betreffende een ontwikkeling van een digitale “ABC”-
gids met informatie voor bewoners en cliënten over de aangeboden voorzieningen van 
Zorggroep Liante. 

 Zorggroep Liante is op alle locaties voorzien van moderne en gebruiksvriendelijke com-
municatieapparatuur.  

 Zorggroep Liante heeft de automatisering uitbesteed aan een externe partij, waarbij ge-
bruik wordt gemaakt van een Cloudomgeving. Hierdoor is de kwetsbaarheid sterk geredu-
ceerd, de continuïteit en beschikbaar beter geborgd en wordt er gebruik gemaakt van de 
geaccepteerde standaarden 
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Veiligheid 
 
Werken aan veiligheid betekent dat zorgorganisaties en zorgverleners vermijdbare schade bij 
cliënten en bewoners zoveel mogelijk voorkomen en leren van veiligheidsincidenten. Streven 
naar optimale veiligheid heeft binnen Zorggroep Liante hoge prioriteit. Tegelijkertijd moet dat 
wel gezien worden in balans met persoonlijke vrijheid en welzijn aan de ene kant, en persoon-
lijke veiligheid en risico’s aan de andere kant. 
 
Het voorkomen en leren van fouten en bijna fouten is binnen Zorggroep Liante een belangrijk 
kwaliteitsaspect. Er is binnen Zorggroep Liante een goede meldcultuur voor incidenten. Dat wil 
zeggen dat medewerkers zich vrij en veilig voelen om zaken te melden via het MIC- en MIM- 
systeem. Het is laagdrempelig gemaakt door de mogelijkheid om via het ECD te melden. Mel-
dingen worden zowel op cliënt niveau als op geaggregeerd niveau onderzocht. Een melding 
wordt eventueel tussen leidinggevende en betrokken zorgverleners besproken. Via het ECD 
kan de leidinggevende de status van de MIC’s monitoren en de incidenten afhandelen. Half-
jaarlijks worden de meldingen ook op basisoorzaken op locatieoverstijgend niveau onder-
zocht. Daarbij worden waar nodig en mogelijk verbetervoorstellen gedaan en opgenomen in 
actieplannen.  
 

Het volgende is in 2018 m.b.t. veiligheid gedaan: 

 Medewerkers hebben BHV-trainingen gevolgd (45 nieuwe BHV’ers op een 
totaal van 229); 

 Medicatieveiligheid is ook in 2018 een belangrijk aspect geweest; verschil-
lende locaties sloten in het verslagjaar aan op het digitale toedienregistratie-
systeem NCare. 

 De Meldingen Incidenten Cliëntenzorg (MIC) leveren rapportages op 
locatieniveau aan. Deze rapportages worden zowel op centraal als op 
locatieniveau besproken met de teams. Daarbij wordt ingegaan op 
achterliggende trends en oorzaken. Daar waar mogelijk worden ver-
betermaatregelen afgesproken, zoals bijvoorbeeld rond medicatievei-
ligheid. 

 De landelijke Kennismonitor Dementie is in het verslagjaar afgeno-
men. In het verslagjaar vond opvolging plaats van lokale aandachts-
punten.  

 Extern onderzoek is uitgevoerd naar Zorgveiligheid, rapportage in 
december 2018 met  opvolgingsrapportage in 2019 (zie doorkijk naar 
2019), Het voeren van reviewgesprekken, mede over Basisveiligheid, 
in de lijn tussen Bestuur, managers en Leidinggevenden (zie ook 
hoofdstuk 4 Leren en werken aan Kwaliteit) 

 

 
Doorkijk naar 2019: 

 Zorggroep Liante ontwikkelt in 2019 beleid om te werken volgens de Wet 
zorg en dwang, die op 1 januari 2020 ingaat. 

 Alle locaties van Zorggroep Liante zullen in 2019 aangesloten zijn op 
het medicatietoedienregistratiesysteem Ncare 

 Opvolging van extern onderzoek Zorgveiligheid, met onder andere: 
aanscherping indicatiestelling, meer passend hanteren in- en uitslui-
tingscriteria, wijkverpleegkundige bereikbaarheidsregeling buiten kan-
tooruren, verduidelijkte rolverdeling Zorggroep Liante en betrokken 
huisartsen.  
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 Veiligheid als onderdeel van de beleids- en management verantwoor-
dingscyclus opgenomen. Daarmee ontstaat er grip op de resultaten en 
kunnen verbetermaatregelen ook concreet gevolgd worden. 

 Het opnemen van de vrijheidsbeperkende maatregelen en decubitus in 
de BI-tool van Zorggroep Liante.   



 

14 
 

Leren en werken aan kwaliteit  
 
Leren en werken aan kwaliteit is nodig om op dynamische en lerende wijze zorg te dragen 
voor optimale persoonsgerichte zorg en verzorging voor de bewoners en cliënten van Zorg-
groep Liante. Daarbij gebruikmakend van de expertise van eigen medewerkers, de ketenpart-
ners maar ook de beschikbare kennisbronnen zoals wetenschappelijke literatuur, professione-
le richtlijnen, landelijke en lokale data, gesystematiseerde ervaringsgegevens en kwalitatieve 
informatie. 
 
In het verslagjaar 2018 hebben wij aan de volgende punten gewerkt:  
 

 Multidisciplinair overleg (MDO) met een zorgplan 
Het MDO vormt in de zorgcyclus een belangrijk moment. Op basis van de wensen, behoeften, 
mogelijkheden en beperkingen van de bewoner cliënt wordt het zorgplan besproken. In multi-
disciplinair verband wordt het zorg- en behandelplan besproken, waarbij Zorggroep Liante 
onder zorg een heel breed begrip verstaat. Zorg gaat over al die zaken de te maken hebben 
met de ADL zorg; de behandeling maar ook over welzijnsaspecten zoals dagbesteding en 
zingevingsvraagstukken. De doorontwikkeling van de MDO-gesprekken in samenspraak met 
huisartsen en andere behandelaren was onderdeel van de activiteiten. Ieder MDO wordt uit-
gevoerd volgens afspraken, de huisarts is hoofdbehandelaar en vraagt andere behandelaren 
in consult en deelname aan het MDO. Dit wordt verder en doorlopend verbeterd in 2019. 

 
 Samenwerking externe partijen 
  
Overzicht 4. Samenwerkingspartners op het gebied van deskundigheid in 2018 

  
Samenwerkingspartner Onderwerp 

ROC Friese Poort MBO opleidingen, speciale trainingen, werkbegelei-
ding + 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 cliënt en bejege-
ning 

Palliatief Netwerk ZuidOost Friesland Palliatieve zorg 

Palliatief Netwerk ZuidFriesland Palliatieve zorg 

Hof en Hiem, het Bildt, Leppehiem Op bestuurlijk niveau oriëntatie op het gebied van 
samenwerking overhead functies 

Zuid Oost zorg en anderen Innovatieve medische zorg bij zzp mét en zonder be-
handeling 

Saxenburghgroep en Hof & Hiem: 
lerend netwerk 

Uitwisseling op bestuurlijk niveau en op locaties. 

Alliade Inhuur Specialist Ouderengeneeskunde tbv locaties 
Wolvega 

 

Zorggroep Liante heeft in 2018 overleg gevoerd met de Saxenburghgroep (Hardenberg) en 
Hof en Hiem (Sint Nicolaasga). Beide organisaties bieden ouderenzorg.  Overleg met de 
Saxenburghgroep leidde tot de ontwikkeling van zogenaamde Kwaliteitsplatforms in het najaar 
van 2018. Op iedere locatie van Zorggroep Liante wordt een kwaliteitsplatform opgericht be-
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staande uit: leidinggevende zorg & dienstverlening (voorzitter), verpleegkundige, verzorgende, 
dienstverlener, kwaliteitsmedewerker en vrijwilliger. De leidinggevende heeft het platform ter 
beschikking om op integrale wijze kwaliteit op locatie vorm te geven. Agendapunten kunnen 
bijvoorbeeld zijn: Voortgang uitvoering lokale kwaliteitsplan, Signalen en terugkoppelingen 
vanuit de lokale cliëntenraadsvergaderingen, Input van de kwaliteitsmedewerker over actuele 
ontwikkelingen (b.v. uitkomsten tevredenheidsonderzoeken, nieuwe protocollen etc.), Imple-
mentatie op locatie van Liante-brede verbetermaatregelen, Inhoudelijk onderwerpen zoals 
uitkomstanalyses MIC, ontwikkelingen rond vrijheid beperkende maatregelen, audits, uitkom-
sten Cliënttevredenheidsonderzoeken, opleidingsprogramma, Punten van de Liante-brede 
Kwaliteitsjaarkalender.  
 
Bij de Kwaliteitsplatforms zijn ook een of twee leden van de lokale Cliëntenraad aangesloten. 
Het biedt de Cliëntenraad de mogelijkheid om rechtstreeks en via de kwaliteitsplatforms een 
steviger rol te krijgen bij het toezicht op de implementatie van de kwaliteitsplannen op lokaal 
niveau.  

 
 Samen leren en verbeteren 
Structurele evaluatie Kwaliteit van zorg en dienstverlening. Er is in de perio-
de december 2017 tot en met februari 2018 een interne audit uitgevoerd door 
zorgmedewerkers uit andere teams dan het eigen team. Het was de eerste 
keer dat deze methodiek gevolgd werd en was waardevol; naast de inhoude-
lijke informatie, die leiden tot verbeterpunten, heeft deze methodiek een 
meerwaarde in het leren en werken aan kwaliteit. 

 
 Leren werken met de Balanced Score Card (BSC) 
In 2018 is het werken met BSC in Zorggroep Liante verder ontwikkeld. In het verslag-
jaar is gestart met reviewgesprekken tussen de manager en Directeur-bestuurder in het bijzijn 
van het hoofd financiële afdeling en de kwaliteitsfunctionaris. Deze gesprekken worden door 
de manager voorbereid, waarbij gebruik wordt gemaakt van een sjabloon, waarin per strate-
gisch doel binnen de vier perspectieven van de balanced scorecard de uitkomsten van de 
Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s) en de normen voor de KPI’s worden weergegeven. De 
uitkomsten van de KPI’s kunnen worden overgenomen uit het Business Intelligence (BI) sys-
teem. Daarnaast diende de manager aan te geven welke conclusies getrokken konden wor-
den over de afwijkingen en welke verbeteracties desgewenst noodzakelijk zijn. 

De BSC is een goed hulpmiddel om de zogenaamde planning en control 
cyclus te volgen en te verantwoorden. De BSC maakt onderscheid tussen 
Financieel (paars), Klant (groen), Interne processen (blauw) en Leren inno-
veren (oranje). 
 

 Werken met Kwaliteitsjaarplan en integreren in jaarplancyclus 
Het werken met een kwaliteitsjaarplan (en -verslag) is een verplichting welke 
voortkomt vanuit het kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Zorggroep Liante ziet 
de aangegeven onderwerpen echter niet als een verplichting maar als een be-
langrijk en maatschappelijk gegeven. Dit geldt ook voor het Kwaliteitskader 
Wijkverpleging. Zorggroep Liante wil toewerken naar één Kwaliteitsplan voor 
zowel intra- als extramurale zorg en wil dat de onderwerpen vanuit het kwali-
teitsjaarplan onderdeel worden van de eigen Planning & Control cyclus.   
 
 

 
 
 

 

Doorkijk naar 2019: 
 In 2018 is gewerkt aan een goede bedrijfsmatig verantwoorde zorgorgani-

satie. Met het vernieuwen van de P&C cyclus en BSC zijn we er nog niet. 
We willen een zogenaamd zakelijke en vriendelijke organisatie zijn.  

 In het jaar 2019 zal veel aandacht uitgaan naar het leren werken met de 
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(inzichtgevende) systemen  die ons van bedrijfsinformatie voorzien. We 
leren daarbij om resultaatgericht om te gaan met afwijkingen op de nor-
men. 

 De kwaliteitsplatforms op de locaties van Zorggroep Liante zijn gestart in 
mei 2019.  

 In het eerste kwartaal van 2019 zijn de BSC geëvalueerd; de evaluatie 
leidde tot een helderder opzet van de rapportagestructuur.  
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Leiderschap, governance en management 
 
Zorggroep Liante heeft in 2018 een aantal stappen gezet om de beleidscyclus op het vlak van  

de kwaliteit te verbeteren en effectief te borgen in de bedrijfsvoering. Zo zijn uit het auditpro-

gramma in het kader van de PREZO-certificering verschillende ijkmomenten gedefinieerd die 

opgenomen zijn in de verantwoordingscyclus. Ook in de systematiek van de balanced score 

card zijn beleidsdoelen op het vlak van kwaliteit opgenomen. Tenslotte is in de stuurinformatie 

die de bestuurder verschaft aan de Raad van Toezicht ook expliciet aandacht besteed aan het 

kwaliteitsbeleid. 

Zorggroep Liante is in 2018 aan de slag gegaan om zeer concrete kwaliteitsplannen per loca-

tie op te stellen. Deze zijn de basis geweest voor de aanvraag gericht op de extra kwaliteits-

middelen die het kabinet beschikbaar heeft gesteld voor 2019-2021. Het monitoringsysteem 

noodzakelijk om de voortgang van de uitvoering van deze plannen te kunnen toetsen, is in 

2018 ontworpen. Tevens zijn de verantwoordelijkheden op dit vlak bij de leidinggevenden zorg 

en dienstverlening op de locaties én de zorgmanagers aangescherpt en expliciet onderwerp 

geworden in de reviewgesprekken tussen de leidinggevenden en de managers én de mana-

gers en de bestuurder. De uitkomsten van een inspectiebezoek aan een van onze woon-

/zorgcentra heeft daaraan bijgedragen. Deze uitkomsten zijn voor de bestuurder mede aanlei-

ding geweest om ook op een andere vestiging nader onderzoek te doen naar de kwaliteits-

ontwikkeling. De uitkomsten van deze extra audits hebben geleid tot het nemen van extra 

maatregelen. In de taakfunctieomschrijvingen voor de nieuwe leidinggevende zorg en dienst-

verlening, die in 2018 tot stand is gekomen, is kwaliteit een essentieel onderdeel geworden.  

Een belangrijk onderdeel van het maatregelenpakket om de kwaliteitsinjectie tot stand te 

brengen is de versterking van de rol van de cliëntenraden op dit vlak. In 2018 zijn de lokale 

kwaliteitsplatforms voorbereid die in 2019 ingesteld zijn en worden. In deze platforms wordt 

direct gecommuniceerd over het kwaliteitsbeleid tussen vertegenwoordigers van de werkvloer, 

de leidinggevenden op de locaties en leden van de cliëntenraad.  

In het najaar van 2018 zijn de voorbereidingen getroffen om in 2019 te kunnen starten met 

een Verpleegkundige en Verzorgende Adviesraad (VVAR), waardoor de open communicatie 

tussen bestuur en werkvloer verder wordt bevorderd en belangrijke beroepsgroepen als de 

verpleegkundigen en de verzorgenden meer inbreng krijgen in de beleidsontwikkeling. 

Op het vlak van het toezicht zijn de rollen en posities van de commissie van de RvT beter 

vastgelegd. Er zijn adequate reglementen opgesteld voor de remuneratiecommissie, de audit 

commissie en de commissie kwaliteit en veiligheid. Beide laatstgenoemde commissies zijn 

versterkt met nieuwe leden en hebben de frequentie van hun contactmomenten opgevoerd. 

Zorggroep Liante heeft een kwaliteitshandboek waarin alle beleidsstukken, protocollen, richt-

lijnen en andere voor kwaliteit relevante documenten zijn opgenomen. In 2018 is een werk-

groep ingesteld om het handboek qua actualiteit en beheer te verbeteren. Daardoor zijn diver-

se documenten aangepast in 2018, in 2019 zal dit proces worden voortgezet. 

In het najaar 2018 heeft de bestuurder geconstateerd dat de positionering van de kwaliteits-

medewerkers binnen de organisatie en de verdeling van verantwoordelijkheden tussen mana-

gers, leidinggevenden, kwaliteitsmedewerkers en de kwaliteitscoördinator niet effectief was. 

Tevens is daarbij onderzocht hoe de samenspraak op het gebied van kwaliteit tussen de lei-

dinggevenden en verpleegkundigen verbeterd kan worden. Begin 2019 is uit nader onderzoek 

naar de basisoorzaken van enkele calamiteiten (in het verslagjaar zijn 2 calamiteiten in het 

kader van de Wkkgz gemeld bij de Inspectie voor Jeugd en Gezondheidszorg) gebleken dat 

op dit vlak verbetering noodzakelijk is. Aansluitend op de lijnen in het kwaliteitsplan 2019 

wordt er een systeem van coaching op de werkvloer door aanwijzingsbevoegde (kwaliteits-) 

verpleegkundigen opgezet, dat in 2019 zijn beslag zal krijgen.  
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Personeelssamenstelling (voldoende en vakbe-
kwaam personeel) 
 
Medewerkers zijn het belangrijkste kapitaal van Zorggroep  Liante. Zij zijn degenen die de 
persoonsgerichte zorg aan onze cliënten leveren. Zij zijn degenen die voor cliënten het ver-
schil kunnen maken tussen de noodzakelijke zorg en de liefdevolle zorg met een glimlach. In 
2018 is er met de uitvoering van het strategisch plan de nodige onrust ontstaan op de werk-
vloer. De uitvoering van onderdelen van het strategisch plan was nodig om op een aantal ge-
bieden de organisatie financieel weer gezond te krijgen, de focus op zorg en welzijn te leggen 
en de organisatie toekomstbestendig te maken. Het strategisch plan 2017-2021 wordt begin 
2019 op een aantal punten herijkt. 
 
In 2018 hebben de teamleiders zorg een intensief traject doorlopen met assessments, per-
spectiefgesprekken en ontwikkelplannen. De functie is veranderd naar leidinggevende zorg en 
dienstverlening. Hun eerste en belangrijkste opdracht is om de zorgteams in positie te bren-
gen om professionele en liefdevolle zorg te leveren aan onze cliënten. Wij moeten onze me-
dewerkers zo goed mogelijk faciliteren, zodat ze het beste uit zichzelf kunnen halen. Daar 
gaan we in 2019 volledig op in zetten.   
 
Vanuit de Leidraad verantwoorde Personeelssamenstelling gelden de volgende normen waar 
ook de intramurale zorg binnen Zorggroep Liante (voor 2021) aan moet voldoen: 
1. Aandacht en aanwezigheid  

• Kennen de medewerkers die in direct contact zijn met de bewoners deze bewoners bij 
naam, weten zij wat hun achtergrond is en hoe zij graag bejegend worden?  

• Is er altijd ten minste één medewerker die met zijn kennis en vaardigheden aansluit bij 
de (zorg)vragen en (zorg)behoeften van de bewoners? 

• Is er altijd iemand in de huiskamer/gemeenschappelijke ruimte, om de aanwezige be-
woners de benodigde aandacht en nabijheid te bieden? 

• Is er in iedere dagdienst iemand aanwezig die, los van zorgtaken, de juiste kennis en 
competenties heeft om aandacht te besteden aan een zinvolle dag-invulling voor be-
woners? 

• Kunnen medewerkers flexibel inspelen op situaties waarin de complexiteit toeneemt? 
• Kunnen verwanten van bewoners binnen een korte termijn met jullie in gesprek bij 

vragen of zorgen?  
2. Specifieke kennis & vaardigheden  

• Kan een medewerker tijdens de dienst altijd hulp inschakelen of overleggen met colle-
ga’s bij vragen over zaken waar jij te weinig kennis over hebt? (bijvoorbeeld medische 
deskundigheid, psychologische deskundigheid, etc.?) 

3. Reflectie en ontwikkeling  
• Hebben medewerkers voldoende tijd en ruimte om te leren en ontwikkelen, via feed-

back, intervisie, reflectie en/of scholing?  
• Kan iemand zijn/haar werk doen, zoals het volgens het eigen zicht op de professionele 

standaarden kwalitatief goed is? (ieder persoonlijk en als team?) 
 
Binnen Zorggroep Liante wordt en is hard gewerkt om aan deze normen te voldoen. O.a. door 
besteding van de door de overheid extra gelden (Waardigheid & Trots) aan meer medewer-
kers van divers niveau en achtergronden. 
 
In het strategisch plan 2017-2021 staan de kaders om de juiste zorg te leveren aan onze be-
woners en cliënten. De zorgzwaarte neemt toe en daarom moet er ook geïnvesteerd worden 
in de ontwikkeling van onze medewerkers zodat ze de juiste zorg kunnen blijven leveren.  
Bij de uitvoering van het strategisch plan lopen we tegen een aantal interne en externe ont-
wikkelingen aan waarbij de lange termijnvisie van het huidige plan ons in de weg lijkt te zitten. 
Eén van de ontwikkelingen is de gewenste invulling van het functiehuis. Deze biedt nu te wei-
nig ruimte aan de leidinggevenden zorg en dienstverlening om hun teams in te richten op een 
wijze die past bij specifieke lokale omstandigheden.  
Ook in 2018 is de deskundigheidsmix de basis van de inzet voor onze medewerkers. Op deze 
wijze is de zorgzwaarte van onze cliënten en bewoners in overeenstemming met de deskun-
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digheid op kwalitatief niveau. Landelijk gezien zet Zorggroep Liante hoger gekwalificeerd per-
soneel in en is ook onze bandbreedte gesteld op 98% in plaats van de landelijke 92%.   
 
Overzicht 5. Deskundigheidsmix zorgmedewerkers in 2018 en doorkijk naar 2019 

 

 
 
 
 
 
Doorkijk naar 2019: 
In 2019 wordt de bandbreedte en de deskundigheidsmix in lijn gebracht met de landelijke 
normen. Uiteraard blijft de kwaliteit hierbij de belangrijkste pijler.  De normen vanuit de Leid-
raad Verantwoorde Personeelssamenstelling Verpleeghuiszorg blijven onverkort van kracht.  
 
Hier volgen per onderwerp de te presenteren cijfers en de toelichting. 
 
Overzicht 6. Niveau van de zorgmedewerkers van Zorggroep Liante in de periode 2016-
2018 

 

Wlz zorg 2018  2019 

 Zorg-

hulp 

Help- 

ende 

Verzor-

gende IG 

Verpleegk Wijkvpk Zorg-

hulp 

Help- 

ende 

Verzor-

gende IG 

Verpleegk Wijkvpk 

Zzp 1,2 6% 14% 80%    20% 80%   

Zzp 3 3% 17% 80%    20% 80%   

Zzp 4 3% 7% 60% 30%   20% 70% 10%  

Zzp 6,8  5% 61% 31% 3%   75% 20% 5% 

Zzp 5,7  5% 61% 31% 3%   75% 20% 5% 

Zzp 9,10           

           

3 GGZ C  12% 70% 15% 3%  12% 70% 15% 3% 

4 GGZ C  12% 70% 15% 3%  12% 70% 15% 3% 

Pakket A 6% 14% 80%    20% 80%   

Pakket B 3% 7% 60% 30%   20% 70% 10%  

Pakket C 3% 7% 60% 30%   20% 70% 10%  

Pakket D   65% 32% 3%   65% 32% 3% 
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Overzicht 7. Kwalificatieniveau van zorgverleners in 2018 
 

Niveau Verdeling deskundigheidsmix 

1 2% 

2 10% 

3 76% 

4 8% 

5 3% 

L 1% 

Totaal 100% 

 
 
Overige informatie personele formatie 2018 
In 2018 waren voor wat betreft de intramurale zorg gemiddeld 438  zorgverleners in dienst met 
een gemiddelde parttime factor van 0,43. Het totaal aantal fte in 2018 was 187,4 fte. Dit aantal 
is inclusief alle extra gewerkte en uren oproepkrachten. In dit overzicht zijn de vrijwilligers niet 
meegenomen. Het aantal vrijwilligers is ca. 590 per ultimo december 2018. 
 
Opleidingen 
Zorggroep Liante heeft een scholingsplan voor medewerkers. Elk jaar wordt er gekeken welke 
speerpunten er vanuit het scholingsbeleid verder uitgewerkt worden in het scholingsjaarplan. 

In 2018 waren de speerpunten: 

 Fysieke belasting 

 Training buurtkamer 

 Agressie / omgaan met probleemgedrag, coaching on de job traject  

 Scholing vanuit kennismonitor 
 

Naast het scholingsjaarplan heeft Zorggroep Liante ook meegedaan aan het programma 
Waardigheid & Trots van het ministerie van Volksgezondheid, welzijn en sport. 
Voor Waardigheid en Trots is door de werkgroep W&T een plan opgesteld. 
In dit voorstel zijn onderstaande opleidingen opgenomen.  

 MBO-V verpleegkunde 

 HBO-V verpleegkunde 

 Maatschappelijk Verzorgende  

 Dienstverlener 

 Informele zorg rondom cliënt 
 

In 2018 is er € 310.641,- besteed aan scholingskosten en is er € 48.641,- besteed aan scho-
lingskosten van subsidiegelden van Waardigheid en Trots. 
 
Aard van de aanstellingen 
Op peildatum 31 december 2018 waren voor wat betreft de intramurale zorg  in totaal 367 
dienstverbanden, waarvan 24 dienstverbanden een tijdelijk dienstverband betrof. Het percen-
tage tijdelijke dienstverbanden op 31-12-2018 komt daarmee op 6,5 procent. 
 
Ziekteverzuim 
In het laatste kwartaal van 2017 is het verzuim gestegen en helaas zette deze stijging in 2018 
door tot een gemiddelde van 8,84% (in 2017: 6,06%). Er is in 2018 flink ingezet op een verla-
ging van het verzuim. Er zijn SMT’s ingezet, er heeft een wisseling van de bedrijfsarts plaats-
gevonden, de inzet van de verzuimcoach is geïmplementeerd en gepromoot  en de frequent 
verzuimgesprekken zijn adequaat gevoerd. Een significante daling bleef uit, hetgeen overi-
gens ook te maken heeft met het hoge percentage langdurige zieken. Winst is er behaald bij 
het kortdurend en middellang verzuim. Vanuit de visie van Zorggroep Liante op personeelsbe-
leid is niet alleen een verlaging van het verzuim belangrijk, maar juist ook de preventie is es-
sentieel. Een belangrijke (deel) verklaring voor het hoge verzuim is waarschijnlijk de onrust die 
er vanaf 2017 speelde rond de transformatieprocessen (afschaffen linnenkamer, overdracht 
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schoonmaak, onzekerheid over organisatie van de eet- en drinkprocessen). Ook de fysieke 
klachten en overbelasting spelen een rol. Met preventie en scholing proberen wij hier ade-
quaat op te reageren, maar veel van onze (veelal) medewerksters hebben naast het parttime 
werk nog vele ballen hoog te houden met zorg voor kinderen, mantelzorg, soms nog een an-
der dienstverband. Eind 2018 is het vitaliteitsbeleid opgeleverd om de problematiek op dit vlak 
bespreekbaar te maken en effectief aan te pakken. Hierin wordt gezamenlijk bekeken hoe 
medewerkers een leven lang vitaal kunnen blijven in hun werk en daarbuiten. In 2019 zal dit 
geïmplementeerd worden.  
 
In-, door- en uitstroomcijfers 
De tekorten op de arbeidsmarkt treffen ook Zorggroep Liante. Het wordt lastiger om met name 
de zorgfuncties als VIG, Verpleegkundige en Wijkverpleegkundige te vervullen. Het is nog wel 
gelukt om, soms na een tweede ronde en toenemende creativiteit de vacatures te vervullen. In 
2019 zal er nog meer ingezet worden in een arbeidsmarktstrategie. 

 

Overzicht 8. In-, door- en uitstroomcijfers medewerkers Zorggroep Liante in 2018 

Indicator 2018 

Gemiddeld aantal medewerkers in dienst (excl PNIL) 438 

Totaal in fte  187,4 

Instroom medewerkers (aantal en %) 118 (26,9%) 

Uitstroom medewerkers (aantal en %)  127 (29,0%) 

Percentage kosten PNIL (vs totale personeelskosten) 1,6% 

Percentage fte PNIL (vs totale inzet fte) 1,2% 

Ziekteverzuim 8.84% 

 
Ratio personele inzet versus aantal cliënten 
Het gemiddeld aantal cliënten intramurale zorg in 2018 was 285,2. Het aantal geleverde fte 
was 187,4. Het aantal fte per cliënt komt daarmee op 0,66. 
 

 
Doorkijk naar 2019: 
Zorggroep Liante wil zich richten op haar core-business en dat is het leveren van kwalitatief 
hoogwaardige en persoonsgericht zorg. Mede hierdoor worden een aantal facilitaire proces-
sen op een andere wijze georganiseerd. Zo gaan met ingang van 1 januari 2019 de schoon-
maakmedewerkers met een Overgang van Onderneming over naar een professioneel 
schoonmaakbedrijf wat voor ons deze werkzaamheden gaat uitvoeren. Ook de linnenkamers 
worden met ingang van 1 februari 2019 gesloten, waarbij de wasvoorziening overgenomen 
wordt door een professioneel bedrijf. 
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Gebruik van hulpbronnen 
 
Dit thema gaat over het effectief en efficiënt gebruiken van hulpbronnen om de best mogelijke 
zorgresultaten en -ervaringen te behalen met de beschikbare financiën en middelen. 
 
Goede persoonsgerichte zorg en ondersteuning begint bij de wensen en behoeften van cliën-
ten. Een evenwichtig samenspel in de driehoek cliënt, informele zorg en zorgverleners is 
daarbij een belangrijke pijler van kwaliteit. Het bestuurlijk leiderschap stuurt op de aanwezig-
heid van de juiste randvoorwaarden voor het bieden van kwalitatief goede verpleeghuiszorg. 
Vakmanschap, deskundigheidsbevordering, zeggenschap, een interne structuur van informa-
tie, reflectie en feedback zijn als belangrijke hulpbronnen in de voorgaande hoofdstukken 
reeds aan de orde gekomen. 
 
Andere belangrijke hulpbronnen bij het realiseren van kwaliteit van verpleeghuiszorg die 
aanwezig én op orde moeten zijn, ook in tijden van reorganisatie, fusie en wisseling in ma-
nagement en bestuur, zijn: 

• De gebouwde omgeving (o.a. vastgoed, onderhoud, buitenruimtes, woonoppervlak-
te, bewegingsruimte per cliënt, privacy en faciliteiten voor terminale zorg); 

• Technologische hulpbronnen zoals ICT en gebruik van domotica, wearables, tele-
monitoring en ehealth; 

• Materialen en hulpmiddelen (o.a. beschikbaarheid, actualiteit, vindbaarheid en on-
derhoud); 

• Facilitaire zaken (o.a. keuken, beveiliging, tuin, winkel, restaurant, receptie); 
• Financiën en administratieve organisatie; 
• De professionele relaties en samenwerkingsovereenkomsten met andere zorginstel-

lingen, zoals ziekenhuizen, specialistenmaatschappen, apotheken, 
GGZorganisaties en afdelingen klinische geriatrie. 

 
Domotica 
In 2017 is er in Weststellingwerf de keuze gemaakt voor een nieuw zorgalarmeringssysteem 
voor de extramurale cliënten. Middels dit nieuwe systeem realiseren we een snellere wijze van 
afhandelen van de alarmeringsoproepen. De implementatie hiervan is eind 2018 van start 
gegaan en zal zijn voortgang vinden in 2019. Uitgaande van een positieve evaluatie wordt dit 
nieuwe zorgalameringssysteem de standaard voor alle extramurale cliënten van Zorggroep 
Liante. 
 
NCare 
In 2017 hebben de voorbereidingen plaatsgevonden met betrekking tot de implementatie van 
de medicatie app van NCare binnen de woonzorgcentra van Zorggroep Liante. NCare is een 
digitaal voorschrijf- en toedienregistratiesysteem. NCare is beschikbaar als applicatie (app) op 
de tablet die de medewerkers al gebruiken voor het ECD. Met NCare hebben medewerkers 
altijd inzicht in actuele medicatie. Voorschrijven, toedienregistratie, dubbele controle én bestel-
len; alles in één digitaal systeem. NCare borgt het medicatieproces op basis van ‘de Veilige 
principes in de Medicatieketen’. Het maakt het gehele medicatieproces inzichtelijk, beheers-
baar en controleerbaar voor alle betrokken partijen- Oord. 
 
Protocollen 
De Kickprotocollen, in 2017 nog onderdeel van een applicatie van Vilans, zijn in 2018 geïnte-
greerd met andere documenten via het Kwaliteitshandboek van Infoland, waardoor informatie 
via één bron voor medewerkers beschikbaar is.  
 
ECD 
In 2018 heeft er een quick scan van het ECD plaatsgevonden. In het verslagjaar zijn verbete-
ringen in gang gezet op het gebied van werkprocessen, rolverdeling en administratieve pro-
cessen rondom de zorgverlening. De verbeterpunten hebben een doorloop tot in 2019.   
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Doorkijk naar 2019: 

 Implementatie van de medicatieapp NCare zal in 2019 plaatsvinden op de woonzorg-
locaties Sinnehiem, Riemsoord en Rikkingahof.  

 Informatie over voorzieningen is voor cliënten onvoldoende inzichtelijk. Implementatie 
Digitale “ABC”-gids met informatie over voorzieningen in de woonzorgcentra van 
Zorggroep Liante.  

 Actualisatie van het Strategisch Vastgoed Plan en de ontwikkelingen van een Lange 
Termijn Huisvestingsplan op basis waarvan afspraken met Verhuurders en Financiers 
kan worden gemaakt om de woonvormen te realiseren.  
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DEEL II 

 

Uitkomsten veiligheid en cliëntoordelen 
 
 

1. Veiligheid 
De indicatoren basisveiligheid zijn in de periode november-december 2018 gemeten door 
middel van een puntprevalentiemeting, conform de uitgangspunten in het Kwaliteitskader Ver-
pleeghuiszorg. De indicatoren zijn intern aangeleverd op afdelingsniveau en zijn in de periode 
januari-februari teruggekoppeld in de zorgteams in het kader van het “samen leren”. De Kwali-
teitsgegevens worden uiterlijk 30 juni aangeleverd bij het Zorginstituut.  

 
Van de indicatoren basisveiligheid zijn enkele indicatoren bij Zorggroep Liante tevens be-
noemd als Kritische Prestatie Indicator (KPI), waarbij structurele rapportage plaatsvindt via de 
Balance Score Card (BSC). Het betreft de indicatoren: medicatieveiligheid (1.1), decubitus 
(1.2) zijn de indicatoren mbt Medicatieveiligheid, Vrijheidsbeperkende maatregelen (1.3).  
 

De volgende paragrafen starten met beschrijving van het algemene beleid rondom de onder-

werpen en sluiten af met beschrijving van de indicator-uitkomsten en de wijze waarop de indi-

catoren in het verslagjaar zijn geborgd in de bedrijfsvoering. 

1.1 Decubituspreventie 

Decubitus wordt zoveel mogelijk voorkomen door dagelijks de huid te inspecteren bij de ADL 

zorg (Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen). Zo nodig wordt er gestart met activiteiten om 

smetten en decubitus te voorkomen of te verbeteren. Bij complexere situaties en uitgebreide 

wondzorg  gebeurt dit in overleg met de huisarts. Om decubitus te voorkomen is er binnen 

Zorggroep Liante beleid met de volgende elementen: 

 Aandacht voor vocht en voeding en voldoende eiwitrijke voeding. 
 Indien mogelijk voor voldoende beweging. 
 Voor de houding in bed/stoel en zo nodig wisselligging. 
 Goede huidverzorging en gebruik (incontinentie-) materialen. 
 Inzetten van hulpmiddelen zoals o.a.: antidecubitus matras, ligorthese. 
 Er wordt gebruik gemaakt van de Vilans protocollen. 
 Juiste behandeling van de huid en/of wond in samenspraak met de huisarts en pijnbe-

strijding. 
 
Er zijn medewerkers die dit aandachtsveld hebben en daarvoor scholingen en bezoek sympo-
sia volgen. 

Bij het voorkomen van decubitus is ook de zogenaamde risicosignalering (waaronder het risi-
co op huidletsel (decubitus) van groot belang. Binnen Zorggroep Liante wordt de risicosignale-
ring van iedere cliënt / bewoner in kaart gebracht en steeds voor ieder MDO herhaald. Is er 
sprake van een gesignaleerd risico, dan wordt daar volgens het organisatiebeleid naar gehan-
deld.  
 
De KPI voor decubitus is als volgt gedefinieerd:  
 

Aantal cliënten met decubitus ten opzichte van het gemiddeld aantal cliënten in % 
 
Op organisatieniveau is in 2018 over decubitus nog geen indicator-informatie be-
schikbaar. Registratie vond in voorkomende gevallen op het niveau van de cliënt 
plaats in het Zorgleefplan. 
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Doorkijk naar 2019: 
Ontwikkeling van een geautomatiseerd formulier in het ECD heeft plaatsgevonden in 
het najaar van 2018. In februari 2019 is gestart met registratie van decubitus ten be-
hoeve van de KPI Decubitus. In de Kwartaalrapportage over Q2 volgt de eerste rappor-
tage op Decubitus. 

 

1.2  Advance Care Planning  

Met de cliënten van Zorggroep Liante worden afspraken gemaakt over behandeling rondom 

het levenseinde en vastgelegd in het Zorgleefplan. Het betreft afspraken rondom reanimatie.  

Beleidsafspraken over wel of niet starten of stoppen met levensverlengende behandelingen, 

zoals antibiotica, bloedproducten en preventieve medicatie, wel of geen ziekenhuisopname, 

worden nog maar beperkt geregistreerd.  

Het zorgpad stervensfase is als methode beschikbaar, de mate van gebruik wisselt per loca-

tie. Het zorgpad is nog geen geïntegreerd onderdeel van het ECD.  

 
 
 
 

Doorkijk naar 2019: 
Op de ontwikkelagenda van het ECD staat voor 2019: 
 het integreren van het Zorgpad stervensfase in het ECD.  
 het duidelijker - op de basispagina van het Zorgleefplan - zichtbaar maken van wensen 

rondom reanimatie via een button.  
 

1.3 Medicatieveiligheid 

Zorggroep Liante streeft naar een veilig medicatieproces voor haar cliënten en handelt 
naar de veilige Principes in de medicatieketen. Bij de  uitvoering van het medicatieproces 
is er bij medewerkers het bewustzijn van risico’s. Risico’s worden zoveel als mogelijk 
voorkomen of acceptabel gemaakt. Een duidelijke rolverdeling is vastgelegd in het sa-
menspel tussen arts, apotheker en Zorggroep Liante. De uitvoering van het medica-
tieproces is vastgelegd in het medicijnprotocol van de locatie. Het protocol voldoet 
aan de landelijke richtlijnen en wetgeving. Het programma NCare, digitaal toedienre-
gistratiesysteem (zie ook p. 22, kopje “Ncare”) , bevordert de medicatieveiligheid.  
Toetsing en controle vindt plaats op verschillende manieren: medicatiereviews op cli-
entniveau tussen instelling, apotheek en huisarts, dubbelcheck op risicovolle medica-
tie, lokale en centrale MIC commissie, interne en externe audits.  

 
Rapportage van de medicijnincidenten vindt per kwartaal plaats in de BSC, volgens onder-

staande KPI:  

 

Aantal medicatie incidenten ten opzichte van het gemiddeld aantal cliënten in % 
 
Zorggroep Liante streeft ernaar om het aantal medicatie incidenten terug te dringen tot een 
“aanvaardbaar” niveau. Norm is dat het percentage medicatie incidenten in de huidige periode 
lager is dan dit percentage in de voorgaande periode. 

Het aantal medicatie incidenten 2018 is per locatie weergegeven in overzicht 9. Dit aantal is 
afgezet tegen het totaal aantal cliënten.  
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Overzicht 9. Medicatie incidenten in 2018 bij locaties Zorggroep Liante in aantallen en 
uitgedrukt als percentage van het aantal cliënten   

 

 
De uitkomsten maken duidelijk dat de norm niet iedere maand behaald is. Dit is onderwerp 
van gesprek in de MIC commissie en op locatieniveau.  

Geaggregeerde analyse van de incidenten laat zien dat de aandachtspunten liggen bij: be-

kwaamheid, beheer van verpleegkundige protocollen, triageprotocollen en coördinatie van 

zorg rond een cliënt (rollen van verzorgenden en verpleegkundigen). Bij deze punten is fors 

ingezet op verbetering.  

Op enkele locaties wordt gewerkt met de Ncare app, die een controlehandeling vraagt over de 

toe te dienen medicatie. Het project heeft vertraging opgelopen, doordat de WiFi niet op alle 

locaties 100% functioneerde. De resultaten van het gebruik van Ncare zijn goed te noemen en 

hebben een positief effect op het aantal meldingen. 

  

 

 
Doorkijk naar 2019: 

 In 2018 is de medicatie app verder in gebruik genomen. De verwach-
ting is dat dit ook in 2019 een belangrijk positief effect zal hebben op 
het aantal medicatiefouten. Vanaf juni 2019 vindt in plaats van per 
kwartaal, maandelijkse rapportage plaats op medicatie-incidenten. 

 
1.4 Gemotiveerd omgaan met vrijheidsbeperking  

Zorggroep Liante heeft geen BOPZ erkenning en mag - en wil - ook geen vrijheidsbeperkende 

maatregelen inzetten. In het beleidsdocument ‘Voorkomen van vrijheidsbeperking’ is de visie 

van Zorggroep Liante weergegeven. Daaruit blijkt dat er soms wel maatregelen kunnen wor-

den ingezet (bijvoorbeeld een bedhek) omdat een cliënt daarom vraagt, of om (in overleg met 

de cliënt) te zorgen voor comfort (bijvoorbeeld een tafelblad bij een cliënt in een rolstoel). De-

ze werkwijze houdt in dat sprake is van een zogenaamde beschermende maatregel. Deze 

maatregelen vallen niet onder de BOPZ. Ook als er sprake is van wel een hulpmiddel (bed-

hek, tafelblad) als beschermende maatregel staat Zorggroep Liante voor een hoge mate van 

zorgvuldigheid. Dit betekent o.a. het bespreken, registreren, toepassen en evalueren. Alle 

stappen die genomen worden en handtekeningen voor toestemming zijn altijd in het zorgdos-

sier terug te vinden zijn. In dit proces gelden de volgende uitgangspunten: 

Locatie Jan Feb Mrt Apr Mei Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec

Rikkingahof 4 9 9 9 5 10 8 4 6 8 6 19

Sickenga-Oord 9 23 13 21 17 17 18 26 14 12 11 7

Riemsoord 8 16 12 11 13 10 11 8 7 12 7 5

Lycklama Stins 10 6 8 2 8 1 2 5 4 4 7 10

Sinnehiem 6 5 12 3 4 4 3 7 7 5 6 10

De Warrenhove 5 5 13 11 9 5 7 6 5 7 8 3

De Lauwers 3 1 3 4 4 3 1 2 2 1 0 1

Totaal 2018 45 65 70 61 60 50 50 58 45 49 45 55

Aantal cliënten 400 399 400 394 394 392 398 402 404 396 397 401

Percentage 11% 16% 18% 15% 15% 13% 13% 14% 11% 12% 11% 14%
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- Maatregelen alleen toe te passen wanneer er sprake is van “vrijwillige zorg”; de cliënt 
of diens vertegenwoordiger en huisarts stemmen in. Handtekeningen voor toestem-
ming zijn altijd in het zorgdossier terug te vinden. 

- Principes van “wilsbekwaam” en “niet wilsbekwaam” worden toegepast. 
- Maatregelen structureel te bespreken met als doel te onderzoeken of lichtere alterna-

tieven mogelijk zijn, c.q. de maatregel af te bouwen.  
- De inzet van psychofarmaca geldt als “onvrijwillige zorg” wanneer deze niet wordt 

voorgeschreven volgens de professioneel geldende richtlijnen (oneigenlijk gebruik). De 
huisarts is verantwoordelijk voor het voorschrijven van medicatie. Evaluatie van medi-
catiegebruik vindt periodiek plaats in overleg met apotheek en huisarts.  

Wanneer de alternatieven niet volstaan of als er een situatie van onvrijwillige zorg ontstaat, 

dan is de arts verantwoordelijk om te beoordelen of overplaatsing beter is. 

Rapportage van de vrijheid beperkende maatregelen vindt per kwartaal plaats in de BSC op 

twee onderwerpen: psychofarmaca en fysieke maatregelen.  

Voor de psychofarmaca is de KPI als volgt gedefinieerd:  

Aantal cliënten met continu gebruik psychofarmaca t.o.v. gemiddeld aantal cliënten in 

% 

 
Hier gaat het om cliënten die vanwege het (ongewenste) gedrag voor een langere duur psy-

chofarmaca op voorschrift van de huisarts gebruiken. Er zijn bij Zorggroep Liante geen cliën-

ten die psychofarmaca tegen hun  wil in gebruiken. 

Overzicht 10. Aantal cliënten met continu gebruik psychofarmaca per locatie met het 
doel gedrag te reguleren. 

 

Locaties  Q1 Q2 Q3 Q4 

Sickenga-
Oord 

1 0 1 0 

Lycklama 
Stins 

1 0 0 0 

Riemsoord 6 6 7 0 

De Warrenho-
ve 

19 19 32 0 

Rikkingahof 10 9 9 0 

Sinnehiem 30 26 7 0 

De Lauwers 18 17 16 0 

Totaal         

 
Afwijkend definitiegebruik door De Warrenhove en De Lauwers is gecorrigeerd per Q4. 
 
Voor de fysieke maatregel is de KPI als volgt gedefinieerd:   

 

Aantal cliënten met vrijheidsbep. maatregel t.o.v. gemiddeld aantal cliënten in % 

 

In onderstaande tabel volgt een overzicht van de aantallen fysieke vrijheidsbeperkende maat-

regelen per locatie. 
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Overzicht 11.  Aantal cliënten met vrijheidsbeperkende fysieke maatregelen per locatie 

 

Als norm is 0% genoemd. Dit betekent dat bij 0% van de cliënten een vrijheidsbeperkende 

maatregel (VBM) mag worden opgelegd. Een hoger percentage dan 0% kan echter geoorloofd 

zijn. Monitoring van de vrijheidsbeperkende maatregelen is van belang om dit vast te stellen. 

In vergelijking met Q3 is er op het totaalniveau van Zorggroep Liante sprake van een stijging 

van het aantal fysieke maatregelen van 34 naar 42. De stijging laat zich grotendeels verklaren 

door toename van maatregelen bij locatie Sinnehiem en De Warrenhove. 

Het aantal is uitgedrukt in het aantal cliënten over dezelfde maanden in een percentage en is 

12%, 10% en 9%, 11%. Het betreft hier overschrijdingen van de norm van 0 procent. In on-

derstaande figuur is dit in beeld gebracht. 

 
Overzicht 12. Het percentage cliënten met een fysieke vrijheidsbeperkende maatregel 

 

 
Periodiek worden de cliënten met een VBM in het Multidisciplinair Overleg (MDO) binnen de 

locaties besproken. Daarin wordt geëvalueerd of de VBM van toepassing blijft. De acties wor-

den apart bijgehouden. 

 

 
 

Doorkijk naar 2019: 
 In februari 2019 is de registratie en rapportage (geaggregeerd) van vrijheidsbeperkende 

maatregelen geautomatiseerd.  
 Zorggroep Liante bereidt zich voor op de Wet zorg & dwang. 

  

Locaties Q1 Q2 Q3 Q4

Sickinga-Oord 7 5 4 1

Lyklama Stins 4 3 3 2

Riemsoord 7 3 4 2

De Warrenhove 11 10 10 14

Rikkingahof 3 1 3 3

Sinnehiem 6 9 2 9

De Lauwers 7 7 8 11

Totaal 45 38 34 42
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2. Cliëntoordelen 
 

In de periode mei-juni 2018 is bij Zorggroep Liante de Net Promotor Score (NPS) gemeten 
door een onafhankelijk bureau. De meting is uitgevoerd op locatieniveau.  
 
De NPS is een aanbevelingscijfer. Promotors zijn cliënten die de instelling een 8, 9 of een 10 
geven. Passief tevredenen geven een score van 7. Criticasters geven score 0 tot 6. NPS 
wordt berekend door het percentage criticasters (cijfer 0 tot 6) af te trekken van het percenta-
ge promotors (cijfer 8-10). De NPS wordt vervolgens uitgedrukt als score tussen – 100 en + 
100. De respondenten is de vraag gesteld: “Zou u de zorg die u/uw naaste van Zorggroep 
Liante ontvangt aanbevelen aan anderen?”. 
  
De scores per locatie zijn weergegeven in onderstaand overzicht: 

   
Overzicht 13. NPS-score per locatie periode mei-juni 2018 

 

Locatie Score 

De Lauwers 88,8 

De Warrenhove 91,6 

Lycklama Stins 80,7 

Riemsoord 42,3 

Rikkingahof 79,2 

Sickenga-Oord 91,9 

Sinnehiem 97,7 

 
Het meetbureau heeft tevens gevraagd naar de motivatie achter het gegeven cijfer. Zorggroep 
Liante gebruikt deze terugkoppeling voor  verdere verbetering van de zorgverlening.  
 
Op het niveau van Zorggroep Liante zijn de uitkomsten als volgt: 

 
 Overzicht 14. NPS score Zorggroep Liante totaal 
 

Respondenten Aantal / percentage 
Aantal Criticasters (0-6) 11 
Aantal Passief Tevredenen (7) 12 
Aantal Promotors (8-10) 185 
Totaal N 208 
% Criticasters (0-6) 5,3% 
% Passief tevredenen (7) 5,8% 
% Promotors (8-10) 88,9% 

 
Met deze gegevens wordt voor het totaal van Zorggroep Liante de volgende NPS verkregen: 
88,9! In het verslagjaar is tevens onderzoek uitgevoerd naar de tevredenheid over 
activiteiten (op basis van Kwaliteitskader, hoofdstuk 2 Wonen en Welzijn) onder de 
cliënten van Zorggroep Liante.  
 

De leden van het Kwaliteitsteam hebben op de locaties op basis van een steekproef verdie-

pende gesprekken gevoerd met cliënten. Besproken onderwerpen en locatie overstijgende 

uitkomsten zijn:  

Vraag 1: Weet u welke activiteiten georganiseerd worden op deze locatie? Neemt u  hieraan 
deel en wat vindt u ervan? 

 Het is bewoners duidelijk welk aanbod van activiteiten er op locatie is.  
 De meeste bewoners nemen deel aan activiteiten. Sommigen hebben er geen behoef-

te aan, o.a. omdat het te druk voor hen is, men weet zichzelf goed te vermaken.  
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Vraag 2 Wat vindt/vond u leuk om te doen, is die mogelijkheid er nog?  
 Wordt u hierin ondersteund door familie? 
 Bewoners geven een aantal traditionele activiteiten aan, zoals, fietsen, zingen/muziek 

maken, tuinieren, handwerken, spelletjes.  
 Sommige cliënten geven aan dat het door omstandigheden moeilijk is bepaalde activi-

teiten vol te houden, die zij jarenlang leuk gevonden hebben. 
 Bewoners geven aan goede ondersteuning te ontvangen van familie. Een aantal be-

woners (op verschillende locaties) voelt zich bezwaard om familie/vrijwilligers te vra-
gen. 

 
Vraag 3: Zou u zelf iets weten wat leuk is om te organiseren collectief of individueel? 

 Cliënten vinden over het algemeen het aanbod voldoende uitgebreid. Toch weet men 
wel ideeën te noemen. Per locatie uiteenlopende overzichten met ideeën voor aanvul-
lende activiteiten. 

 Ten aanzien van “eten en drinken” merkt een cliënt op dat het gezamenlijk nuttigen 
van maaltijden belangrijk is voor de sociale contacten. 

 
Er is (in 2019) als volgt opvolging gegeven aan de uitkomsten: 

1. Per locatie zijn rapportages beschikbaar. De leidinggevende:  
a. agendeerde het onderwerp voor het structureel overleg met de Cliëntenraad 
b. deelde de uitkomsten met de activiteitenbegeleider  

2. De werkgroep Waardigheid & Trots zal in 2019 het activiteitenaanbod verruimen vol-
gens notitie “Aanvraag extra middelen waardigheid en trots 2019” en het bijbehorende 
implementatieplan. De werkgroep heeft de uitkomsten van dit tevredenheidsonderzoek 
ontvangen.  
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3. Leren en werken aan kwaliteit 
 
3.1 Het Kwaliteitsplan en het kwaliteitsverslag   

Zorggroep Liante ziet kwaliteit, in de meest brede zin van het woord, als een wezenlijk onder-
deel van de organisatie en haar bedrijfsvoering. Het opstellen, uitvoeren en evalueren van het 
Kwaliteitsplan- en verslag is daarom onderdeel gemaakt van de planning- en controlcyclus 
(inclusief de Cliëntenraad). Het proces loopt hiermee gelijk op met de jaarplancyclus van 
Zorggroep Liante.  
 
Kwaliteitsplan en -verslag worden via een gezamenlijk proces opgesteld. Deze werkwijze be-
vordert de integraliteit van het onderwerp Kwaliteit en zorgt voor borging van de doelen tot in 
het Management, Raad van Bestuur en Raad van Toezicht.  

 
3.2 Leren en werken aan Kwaliteit 

Collega-instellingen 
Zorggroep Liante heeft in het kader van het lerend netwerk een samenwerkingsovereenkomst 
met Hof & Hiem (VVT, St Nicolaasga en de Saxenburghgroep VVT, Hardenberg).  
Uitwisseling met de Hof & Hiem vond plaats over ontwikkeling van de plannen voor het Kwali-
teitsbudget 2019, het traject van het positioneren van de nieuwe functie Leidinggevenden Zorg 
& Welzijn en oprichting van de Verzorgende en Verpleegkundige Advies Raad (VVAR).  
In de contacten met de Saxenburghgroep vond leerzame uitwisseling plaats over vastgoed. 
De Saxenburghgroep werkt met zogenaamde kwaliteitskringen, waarbij uiteenlopende Kwali-
teitsonderwerpen integraal besproken worden (“kwaliteit is van iedereen!”). Deelnemers zijn: 
direct en indirect bij de zorg betrokken functies (inclusief vrijwilligers en cliëntenraadsverte-
genwoordigers). Zorggroep Liante heeft dit model overgenomen en vertaald naar zogenaam-
de Kwaliteitsplatforms, welke in het najaar van 2018 ontwikkeld zijn. Zie voor verdere toelich-
ting Hoofdstuk 4 Samen leren. De ontwikkeling is afgerond begin 2019, waarna de platforms 
in mei van start zijn gegaan.  

 

Cliëntenraad 
Zorggroep Liante heeft een Centrale Cliëntenraad (CCR) en in haar vestigingen een Lokale 

Cliëntenraad. Het betreft cliëntenraden voor de vestigingen: Rikkingahof, Sinnehiem, Lyckla-

ma Stins, Sickenga-Oord, De Warrenhove en de Lauwers, en Riemsoord.  

 

Voor de lokale cliëntenraden werd in november 2018 een cliëntenraadconferentie georgani-

seerd. Aan de orde kwamen de ontwikkeling van het welzijnsbeleid bij Zorggroep Liante, 

geestelijke verzorging en ideeën over de behandelfunctie bij Zorggroep Liante. Omdat de 

deelnemers een dergelijke conferentie met deelnemers uit alle lokale cliëntenraden als zeer 

nuttig hebben ervaren, is besloten om een dergelijke conferentie jaarlijks te organiseren. 

Op de locaties is regulier overleg tussen de lokale cliëntenraden en de verantwoordelijk lei-

dinggevende voor de locatie. In 2018 was dit in het algemeen een van de twee zorgmanagers. 

In 2019 zal de betrokkenheid van de leidinggevende zorg en dienstverlening bij het lokaal 

overleg toenemen gezien hun directe verantwoordelijk voor de locaties. 

De directeur-bestuurder heeft in het verslagjaar intensief overleg gevoerd met de CCR. Ver-

gaderingen met de directeur-bestuurder vonden in het verslagjaar acht maal plaats. Ook is de 

CCR door de directeur bestuurder in tussentijdse bijeenkomsten geïnformeerd over de voort-

gang van de implementatie van het strategisch plan en organisatiezaken zoals ZorgThuis, het 

financiële reilen en zeilen van de organisatie, de vastgoedontwikkelingen en de transitie 

schoonmaak en linnen.  

 

De CCR heeft in 2018 mondelinge en schriftelijke adviezen gegeven over:  

 invoering nieuw klachtenreglement 

 de MIC-standaard 

 de businesscase schoonmaak en linnen 

 de werkbalanstool 
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 organisatieaanpassingen (o.a. het gaan werken met twee i.p.v. drie zorgmanagers, diver-

se functiebeschrijvingen) 

 het kwaliteitsplan 2019-2021 

 het ombuigingsplan 2019 

 de kwartaalrapportages en de begroting 2019 

 

Individuele CCR leden namen deel aan o.a. de werkgroepen Governance, Waardigheid & 

Trots en waren betrokken bij o.a. de meting cliënttevredenheid en de ontwikkelingen rondom 

Rikkingahof. Tevens hebben CCR-leden diverse regionale en landelijke LOC-bijeenkomsten 

bijgewoond.  

 

De CCR is in 2018 actief betrokken geweest bij de selectie van 3 nieuwe leden van de Raad 

van Toezicht. De Centrale Cliëntenraad heeft tevens in 2018 een aantal gesprekken gevoerd 

met de Raad van Toezicht. Belangrijke gespreksonderwerpen waren de stand van zaken 

rondom het strategisch plan en de evaluatie van het functioneren van de nieuwe directeur –

bestuurder.  

 

De CCR heeft deelgenomen aan de Radendag in september. Op deze dag heeft de CCR sa-

men met de OR, de bestuurder, het MT en de Raad van Toezicht gesproken over de ontwik-

kelingen rond het strategisch plan en binnen de bedrijfsvoering. De CCR heeft daarbij her-

haaldelijk gewezen op de noodzaak van een specifiek locatiegerichte benadering waarbij cen-

traal vast te stellen waarden als aandacht en interesse voor en afstemming op de eigenheid 

van de ander, bereidheid tot zelfreflectie, en ontwikkeling, persoonlijke betrokkenheid en ver-

antwoordelijkheid goed terug te vinden zijn.  

 

In september heeft de CCR input geleverd voor het op te stellen Kwaliteitsplan 2019-2021 in 

het kader van de kwaliteitsimpuls en de daarvoor beschikbare extra middelen die het kabinet 

beschikbaar heeft gesteld. De CCR was in 2018 meerdere malen op uitnodiging van het zorg-

kantoor aanwezig bij gesprekken over kwaliteit en het op te zetten systeem van monitoring 

van de uitvoering, waarbij de rol van de cliëntenraden essentieel is. 

Door middel van een inventarisatie van positief verlopen zaken én knelpunten per locatie zijn 

in een werkconferentie in september 2018 de belangrijkste prioriteiten ingebracht waarvan de 

CCR vond dat deze een plek dienden te krijgen in het kwaliteitsplan en de daarmee verbon-

den lokale uitvoeringsplannen. Deze punten zijn ook daadwerkelijk overgenomen.  

 

Een van de conclusies die de CCR met de directeur-bestuurder in 2018 heeft getrokken, is dat 

de lokale inbedding van het kwaliteitsbeleid en de rol van de lokale cliëntenraden daarbij ver-

sterkt dienden te worden. Een interim-werkgroep Kwaliteit waarin de CCR vertegenwoordigd 

was, is d.m.v. een proces van cocreatie daarmee aan de slag gegaan. Deze werkgroep heeft 

geadviseerd binnen Zorggroep Liante te gaan werken met lokale kwaliteitsplatforms waarin 

lokale CR-leden met mensen van de werkvloer zoals verpleegkundigen, verzorgenden, vrijwil-

ligers, de lokale kwaliteitsmedewerkers en de leidinggevende Zorg en Dienstverlening inten-

sief spreken over het kwaliteitsbeleid en de voortgang daarvan op de locatie. Dit zal in 2019 

geïmplementeerd worden.  

 

In 2018 is de CCR in samenspraak met de bestuurssecretaris gestart met de aanpassingen 

van de CCR-/LCR-reglementen aan nieuwe wet- en regelgeving zoals de nieuwe WMCZ. Dit 

zal in 2019 tot adviezen leiden m.b.t. de aan te brengen aanpassingen.   

 
 


