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Inleiding 

Zorggroep Liante hecht aan transparantie over leren en verbeteren van kwaliteit. Daarom legt zij, 

conform landelijke richtlijnen, verantwoording af aan de samenleving door het jaarverslag tevens 

omvattende ons kwaliteitsjaarverslag publiek toegankelijk te stellen. Dit verslag wordt op de website van 

de zorgorganisatie gepubliceerd. Tevens wordt het webadres op de hierboven beschreven wijze 

aangeleverd aan de Openbare Database van Zorginstituut Nederland, zodat de verslagen landelijk 

vindbaar worden. 

Het nu voorliggende jaarverslag heeft een nieuwe opzet. Wij hebben het reguliere jaarverslag 

gecombineerd met het kwaliteitsjaarverslag dat wij eveneens ieder jaar dienen op te stellen. Er is een 

grote mate van overlapping tussen beide verslagen, dus hebben wij er dit jaar één geheel van gemaakt. 

Dat is efficiënter, maar ook inhoudelijk een goede stap. Immers, het management en de medewerkers 

van een zorgorganisatie als Zorggroep Liante zijn permanent bezig met dé centrale taak, en dat is de 

kwaliteit van leven bevorderen van onze bewoners en cliënten. Kwaliteit van ons werk is een 

basisvoorwaarde daarvoor, en het overgrote deel van onze inspanningen is dan ook daarop gericht. 

Vandaar dat het logisch is vanuit onze missie en visie ons generieke jaarverslag en het 

kwaliteitsjaarverslag samen te voegen. We hebben om het informatiegehalte te vergroten ook regelmatig 

een doorkijkje naar 2020 opgenomen. 

De opbouw van het jaarverslag is daarmee voornamelijk opgehangen aan de thema’s van het 

kwaliteitskader voor de verpleging en de verzorging. U zult dat terugzien in de hoofdstukindeling. Een 

belangrijk deel van de teksten over kwaliteit is opgesteld door Ellen Sarr van het bureau De Impuls Voor 

de Zorg, waarvoor mijn dank. Dit jaar is uitgebreider dan we gewend zijn de verslaglegging over de 

Cliëntenraad en de OR opgenomen. Het belangrijkste deel van deze teksten is door de raden zélf 

aangeleverd, waarvoor eveneens veel dank.  

Dit jaarverslag is onder grote druk tot stand gekomen tijdens een periode waarin wij 100% prioriteit 

hebben gegeven aan het bestrijden van de Coronacrisis. Er zijn nog veel verbeterpunten die wij ons 

voornemen voor het volgende exemplaar. Het deel over ZorgThuis, onze extramurale poot, zal meer 

aangekleed worden, en enkele nu onvermijdelijke overlappingen zullen worden weggenomen. 

Dit jaarverslag, tevens kwaliteitsjaarverslag, geeft voor in Zorggroep Liante geïnteresseerde burgers en 

instanties een mooi overzicht over het reilen en zeilen van onze organisatie in 2019. U zult zien dat we 

een aantal cruciale stappen gezet hebben om de geweldige opgaven waar de ouderenzorg voor staat de 

komende periode tegemoet te kunnen treden. Denk daarbij aan de dubbele vergrijzing, de veranderende 

eisen van ouderen met verschillende profielen, de financiële randvoorwaarden waarmee we moeten 

werken en de krapte op de arbeidsmarkt. In 2019 hebben we de financiële positie van Zorgroep Liante 

op orde kunnen krijgen en een belangrijke basis gelegd voor onze kwaliteitsverbetering. Ik wil alle 

medewerkers, vrijwilligers, leden van onze cliëntenraad en alle andere betrokkenen daar hartelijk voor 

danken. 

 

11 augustus 2020 

Anneke Groenenberg (directeur-bestuurder) 
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1 Algemene typering Zorggroep Liante 

 

1.1 Profiel van de organisatie 

Met dit verslag geeft Zorggroep Liante inzicht in de thema’s vanuit het Kwaliteitskader. We reflecteren op 

ontwikkelingen in 2019, en leggen deze langs het Kwaliteitskader langdurige zorg. We kijken eerst hoe 

de organisatie er momenteel uitziet en met welke ontwikkelingen wij te maken hebben gehad.  

Waar staan we? 

Zorggroep Liante bestaat in de huidige vorm sinds 1 januari 2012, echter zij kent al een lange traditie. 

Zorggroep Liante is ontstaan door het samengaan van verschillende woonzorgcentra uit Zuidoost 

Friesland. In en vanuit deze centra wordt onder de naam Zorggroep Liante een breed pakket van zorg 

en dienstverlening aan voornamelijk ouderen geboden. Het gaat om onder andere verpleeghuiszorg, 

zorg thuis, dagopvang, maaltijdservice en alarmering.  

De ‘eigen regie’ van onze bewoners en cliënten staat voor Zorggroep Liante centraal. De wensen, 

behoeften, mogelijkheden en beperkingen van onze bewoners en cliënten en de eigen keuzes daarin 

zijn daarom steeds het uitgangspunt. De zorg en dienstverlening wordt geleverd door teams die steeds 

meer worden georganiseerd rondom de vraag van bewoners/cliënten. Voor zorggroep Liante is de 

samenwerking tussen medewerkers uit verschillende disciplines, vrijwilligers, mantelzorgers en naasten 

essentieel, we zijn volop in ontwikkeling om dat ook de basis van onze teams te laten zijn. 

Het centrale kantoor is gevestigd in Oosterwolde. Van hieruit worden de locaties en de thuiszorgteams 

ondersteund. 

Sinds 2018 is het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg leidend voor de intramurale zorg. Voor de thuiszorg 

geldt het Kwaliteitskader Wijkverpleging. De Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) bracht als 

toezichthoudende instantie in augustus 2018 een bezoek aan één van de locaties van Zorggroep Liante. 

In juni 2019 volgde een onaangekondigd vervolgbezoek. De IGJ constateerde tijdens beide bezoeken 

tekortkomingen op meerdere normen. Deze bevindingen waren voor Zorggroep Liante aanleiding voor 

veel verbeteracties. Er is hard gewerkt om de bedrijfsvoering op orde te brengen, zodat er ruimte kwam 

om de noodzakelijke verbeterslagen op het gebied van kwaliteit en veiligheid van zorg in te zetten. Eind 

2019 zijn er van alle locaties zogenaamde Waardigheid & Trots op Locatie (WOL-) scans gemaakt. Met 

deze ‘kwaliteitsfoto’s’ heeft Zorggroep Liante nog meer inzicht gekregen in de stand van zaken met 

betrekking tot de normen uit de Kwaliteitskaders. 

Al met al heeft 2019 in het teken gestaan van initiatieven om de basis op orde te brengen, zowel 

bedrijfsmatig alsook inhoudelijk. Diverse financiële ‘lekken’ zijn hersteld en processen zijn waar mogelijk 

efficiënter ingericht. De organisatie-inrichting is gewijzigd, net als de invulling van verschillende 

sleutelposities. Er zijn overlegstructuren neergezet om de PDCA-cyclus beter te borgen. Tot slot zijn 

kwaliteitsverpleegkundigen aangesteld om de medewerkers te coachen in hun leer- en veranderproces. 

Breder kijkend zien we grote demografische veranderingen, in het bijzonder de vergrijzing van de 

samenleving. Deze hebben tot gevolg dat de zorg steeds complexer en zwaarder wordt. Om de 

zorgkosten beheersbaar te maken, zet de overheid in op extramuralisatie. Dit alles vraagt uitbreiding van 

multidisciplinaire zorg en behandeling intramuraal én een heroriëntatie extramuraal. Samenwerking in de 

wijk en met ketenpartners wordt steeds belangrijker.  

Net als andere zorginstellingen wordt ook Zorggroep Liante geconfronteerd met schaarste op de 

arbeidsmarkt. In 2019 is er daarom een start gemaakt met de heroriëntatie op het functiehuis.  

Strategische koers 
In 2019 heeft een herijking plaatsgevonden van de strategische koers van Zorggroep Liante. Dit was 

nodig om toekomstbestendige, persoonsgerichte zorg te garanderen. Bij deze herijking speelden 

meerdere factoren een rol. Allereerst vragen de eerdergenoemde schaarste op de arbeidsmarkt in 

combinatie met ontevredenheid onder medewerkers een andere insteek. Naast strategische 
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personeelsplanning en -beleid is herziening van diverse (verdwijn)functies aan de orde. Ook wordt er 

door de toegenomen zorgzwaarte als gevolg van de vergrijzing een andere invulling gevraagd van de 

multidisciplinaire zorg en behandeling. De herziene strategie vraagt om aanpassingen in de visie op 

onder meer ‘zorg, welzijn & behandeling’, ‘vastgoed’ en ‘eten & drinken’.  

Ook is passend leiderschap nodig om de noodzakelijke veranderingen op het gebied van kwaliteit en 

bedrijfsvoering te managen. Al met hebben we gekozen voor een compacte strategie, waarin maatwerk 

per locatie en doelgroep mogelijk is.  

Zorggroep Liante wil te boek staan als een aanbieder van liefdevolle en gastvrije zorg- en 

dienstverlening. Daarbij hoort vernieuwing van het vastgoed, zodat de zorg en ondersteuning zo 

optimaal mogelijk geboden kunnen worden in een kleinschalige setting of beleving. Zorggroep Liante wil 

verankerd zijn in de gemeenschap en omgeving en zoekt daarin actief de samenwerking met andere 

partijen. Zorggroep Liante wil ook een aantrekkelijke werkgever zijn, waar bevlogen medewerkers en 

vrijwilligers met trots en plezier werken. Waar inspraak en medezeggenschap serieus worden genomen 

en goed zijn georganiseerd en professionele doorontwikkeling van medewerkers wordt gestimuleerd en 

beloond. Daarbij horen voldoende carrièreperspectieven en passende beloningen. Zorggroep Liante wil 

een onderscheidende werkgever zijn die oog heeft voor de loyaliteit van de medewerkers. 

De herijkte missie en visie van Zorggroep Liante luiden als volgt:  

Missie 
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 

ouderen met een zorg- en dienstverleningsvraag. 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 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 

verbondenheid 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 medewerkers vanuit 

verschillende disciplines, vrijwilligers, mantelzorgers en naasten. 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 wensen en behoeften van bewoners en cliënten. 

Kernwaarden 

In 2017 zijn nieuwe kernwaarden vastgesteld. Het werken vanuit deze kernwaarden is ook in 2019 nog 

aan de orde geweest. 

 Persoonsgericht  

We verdiepen ons in het levensverhaal en de situatie van de bewoner/cliënt. We luisteren naar de 

bewoner/cliënt en informeren naar diens  wensen. We formuleren de vraag helder en geven aan wat 

de (on)mogelijkheden zijn. We maken afspraken en voeren die uit binnen de gegeven richtlijnen. We 

hebben persoonlijke aandacht voor de bewoner/cliënt en spelen hier actief en flexibel op in en laten 

hiermee onze meerwaarde zien. We onderzoeken proactief of de bewoner/cliënt tevreden is en 

reflecteren op ons eigen handelen. We ondernemen actie om de klanttevredenheid te verbeteren 

wanneer deze onvoldoende is. 

 Vriendelijk 

We benaderen bewoners/cliënten, collega’s en anderen met respect en staan open voor elkaar. We 

zijn makkelijk aan te spreken, bereikbaar voor anderen en attent. We tonen belangstelling voor de 

bewoner/cliënt, collega’s en andere contacten, sluiten aan bij het gevoel van anderen en zijn oprecht 

betrokken en meelevend. 
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 (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 als veranderende omstandigheden, nieuwe regels of andere gegronde redenen daarom 
vragen. We werken samen en zijn collegiaal. We kijken over de grenzen van ons eigen 
verantwoordelijkheidsgebied heen en hebben oog voor het gezamenlijk belang. 
 

 Vertrouwd 

Bewoners en cliënten hebben positieve verwachtingen. Ze rekenen erop dat ze in een omgeving zijn 

waar ze zich zoveel mogelijk thuis voelen en gaan uit van de goede bedoelingen van anderen. 

Medewerkers kunnen vertrouwen op elkaar en creëren een sfeer waarbinnen ze goed kunnen 

werken en samenwerken op basis van een verstandhouding van gelijkwaardigheid. 

 Resultaatgericht 

We richten acties en beslissingen op het daadwerkelijk realiseren van het beoogde resultaat. We zijn 

energiek en gedreven om binnen afzienbare tijd resultaten te boeken. We komen afspraken na en 

faciliteren anderen in het bereiken van hun doelstellingen. We melden betrokkenen tijdig wanneer en 

waarom gemaakte afspraken niet haalbaar zijn. We maken resultaten zoveel 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 successen gezamenlijk. 

 

Samengevat is Zorggroep Liante te kenschetsen als een organisatie die volop in transitie is van een 

traditionele zorgorganisatie met het accent op intramurale woonzorg, naar een organisatie waar binnen 

en op buitenlocaties persoonsgerichte zorg en dienstverlening wordt geboden aan mensen met lichte 

(thuis)zorg tot complexe (niet-specialistische) verpleeghuiszorg. In 2018 zijn we gestart met deze 

transitie. In 2019 is er echt vaart gezet om de basis van de organisatie op orde te brengen, zowel 

inhoudelijk als bedrijfsmatig.  

 

1.2 Typering doelgroep Wlz-zorg 

Aantal bewoners met Wlz-zorg 

Onderstaande overzichten geven een beeld van de cliënten die bij Zorggroep Liante gebruik maken van 

Wlz-zorg. De toegekende intramurale WTZ capaciteit bedraagt 435 plaatsen. De verdeling over de 

woonzorglocaties is als volgt: 

Woonzorglocatie Plaats 2019 2018 

Sinnehiem Haulerwijk 73 73 

Lycklama Stins Wolvega 53 53 

Rikkingahof Oosterwolde 73 73 

Sickenga-Oord Wolvega 65 65 

De Warrenhove Drachten 126 126 

Riemsoord Appelscha 31 31 

De Lauwers Drachten 14 14 

Totaal plaatsen Wlz   435 435 

  
  

  

De Lauwers 
(beschermd wonen) 

Drachten 10 10 

 

Overzicht 1. Aantal Wlz plaatsen per Woonzorgcentrum per 31-12-2019 resp. 31-12-2018 

 



 

8 

Deze aantallen betreffen nadrukkelijk de toegekende aantallen. De werkelijke capaciteit op de 

verschillende locaties ligt over het algemeen lager, omdat er: 

- In de locatie minder appartementen aanwezig zijn (Rikkingahof, Sinnehiem, De Warrenhove) 

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

indicatie hebben. 

 

 

Leeftijdsopbouw 

De leeftijdsopbouw van de cliënten/bewoners van Zorggroep Liante is als volgt: 

 

 

 

Doelgroep Wlz-zorg  

  Aantal 

Leeftijds-
categorie 

2019 2018 

35 - 50 0 0 

51 - 60 2 3 

61 - 65 1 4 

66 - 70 3 2 

71 - 75 18 20 

76 - 80 35 32 

81 - 85 81 89 

86 - 90 139 106 

91 - 95 93 86 

96 - 100 28 34 

101 3 1 

Totaal 403 377 

 

 

 

 

 

 

 

Overzicht 2. Verdeling cliënten met Wlz-

zorg naar leeftijd per 31-12-2019 resp. 31-

12-2018 
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Zorgzwaarte 

Zorggroep Liante biedt zorg aan cliënten met de indicaties VV1 tot en met VV8. In onderstaand overzicht 

staat het aantal dagen en cliënten over 2019 op een rij. 

Intramuraal 

WLZ   dagen cliënten 

Z015 ZZP1         329           0,9  

Z025 ZZP2         904           2,5  

Z031 ZZP3      2.943           8,1  

Z041 ZZP4    51.060       139,9  

Z051 ZZP5    28.732         78,7  

Z061 ZZP6    29.479         80,8  

Z071 ZZP7      1.279           3,5  

Z081 ZZP8      1.749           4,8  

Z101 ZZP10         368           1,0  

Z624 2LG         138           0,4  

Z630 3LG         208           0,6  

Z640 4LG         419           1,1  

Z641 4LG incl. dagbeh.         730           2,0  

Z660 6LG           15           0,0  

Z916 Mutatiedagen      1.751           4,8  

Z995 PI    15.360         42,1  

        

Beschermd wonen dagen  cliënten 

3GGZ-C 
 

365 1,0 

4GGZ-C 
 

730 2,0 

A 
 

772 2,1 

B  
 

14 0,0 

C 
 

1.398 3,8 

D 
 

1.823 5,0 

Totaal Beschermd wonen 5.102 14,0 

  
  

  

ELV 1.440 3,9 

  
  

  

Totaal intramuraal          60,0  
 

Overzicht 3. Overzicht zorgzwaarte per 31-12-2019 

 

Eind 2018 bleek dat op verschillende locaties de indicaties van bewoners niet op orde waren. In veel 

gevallen was een hogere indicatie vereist. In 2019 is een traject gestart om dit te verbeteren. Met hulp 

van een extern bureau zijn er voor veel bewoners/ cliënten nieuwe indicaties aangevraagd. Deze nieuwe 

indicaties sluiten beter aan bij de situatie en zorgbehoeften van desbetreffende bewoner/ cliënt. 

Daarmee is er ook een passender financiering van deze zorg gerealiseerd. 

Aantal extramurale cliënten excl. cliënten dagactiviteiten en HV is ruim 230.    
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2 Persoonsgerichte zorg en ondersteuning 

Bij persoonsgerichte zorg en ondersteuning gaat het over de vraag hoe Zorggroep Liante de individuele 

bewoner/cliënt als mens ondersteunt in diens behoeften, mogelijkheden, beperkingen en gewoonten. 

Voor Zorggroep Liante staat de mens in zijn of haar specifieke levensfase centraal en niet de ziekte of 

tekortkomingen. Het doel is hiermee een zo optimaal mogelijke kwaliteit van leven voor elke 

bewoner/cliënt te realiseren. Persoonsgerichte zorg en ondersteuning vindt plaats binnen de relatie 

bewoner/cliënt en zijn naasten, zorgverleners en de zorgorganisatie. De kwaliteit van deze relaties en de 

deskundigheid en competenties van de zorgverleners bepalen mede de kwaliteit van zorg en dragen zo 

bij aan de kwaliteit van leven van de bewoner/cliënt. Persoonsgerichte zorg en ondersteuning vraagt van 

organisaties betrokkenheid en deskundigheid om zorgverleners te ondersteunen bij het verstaan van de 

cliënt. De zorgverlener heeft hiervoor een stimulerende en veilige werkomgeving nodig en tijd om de 

zorg uit te voeren. Persoonsgerichte zorg en -ondersteuning zijn alleen mogelijk indien de professionele 

basiszorg en behandeling bij Zorggroep Liante op orde zijn.  

Bewustwording 
In 2018 heeft een speciale werkgroep zich bezighouden met de vraag wat de betekenis van 

persoonsgerichte zorg is binnen Zorggroep Liante. Deze werkgroep heeft speerpunten voor de verdere 

ontwikkeling van persoonsgerichte zorg vastgesteld en hier zijn acties aan verbonden. In 2019 zijn deze 

acties voortgezet. In alle lagen van de organisatie is er een toenemend bewustzijn dat persoonsgerichte 

zorg écht een andere manier van denken en doen is. Dat het vraagt om een open houding, oprechte 

interesse in de bewoner/cliënt en zijn naasten én het loslaten van eigen gewoontes en aannames. Dat 

het gaat om zorg, diensten en behandeling die uitgaan van wensen, behoeften en mogelijkheden van de 

individuele bewoner/cliënt. Zorggroep Liante maakt hierin een merkbare ontwikkeling door. 

WOL-scan 

In 2019 is op verschillende momenten in kaart gebracht in hoeverre Zorggroep Liante gevorderd is met 

het vormgeven van persoonsgerichte zorg. Er is een onaangekondigd inspectiebezoek geweest en er 

zijn externe audits uitgevoerd. In het najaar van 2019 zijn er bovendien zogenaamde WOL-scans 

uitgevoerd, via het programma Waardigheid en Trots Op Locatie. Bij deze scans zijn zowel 

bewoners/cliënten, naasten, medewerkers en leidinggevenden bevraagd op de thema’s van het 

Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. De bevindingen zijn teruggekoppeld in zogenaamde 

kwaliteitsgesprekken. Hoewel er verschillen zijn tussen de diverse locaties, blijkt dat cliënten over het 

algemeen tevreden zijn over de zorg en de houding van de medewerkers. Medewerkers kennen de 

bewoners/cliënten vaak goed en proberen in toenemende mate hun zorg en begeleiding aan te passen 

op diens individuele behoeften en wensen. De manier waarop dat gebeurt, blijkt regelmatig nog wel wat 

meer taakgericht dan persoonsgericht. Ook kunnen er nog stappen gezet worden om de 

multidisciplinaire afstemming en samenwerking meer persoonsgericht vorm te geven. Uit de scans komt 

naar voren dat er een omslag gemaakt moet worden in cultuur en gedrag. Dit hangt mede samen met de 

eerder beschreven transitie van woonzorgcentra naar verpleeghuiszorg.  

Het cliëntdossier in ontwikkeling 
Voor goede invulling van persoonsgerichte zorg is adequate dossiervoering noodzakelijk. Zo is het van 

belang dat het levensverhaal en iemands persoonlijke voorkeuren, behoeften en interesses terug te 

lezen zijn in het dossier. Medewerkers moeten kunnen zien welke afspraken zijn gemaakt, zodat zij 

passende, persoonsgerichte zorg en ondersteuning kunnen bieden. Uitgangspunt hierbij is dat ieder 

bewoner/cliënt 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 specifieke zorgdoelen 

geformuleerd, hier wordt op gerapporteerd en geëvalueerd. 

Nieuw is het levensverhaal-formulier. De naasten worden (via Carenzorgt) uitgenodigd om hier een 

bijdrage aan te leveren. Zo krijgen betrokkenen meer kennis van de geschiedenis van de bewoner/cliënt. 

De volgende stap is om dit formulier digitaal in te bouwen in het ECD. Ook is er geïnvesteerd in de 

zorgleefplansystematiek en OMAHA om het methodisch werken te versterken. Er is een externe trainer 
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ingezet om het werken met OMAHA, ook intramuraal, te ondersteunen. Inmiddels zijn alle zorgdossiers 

omgezet naar deze systematiek en is OMAHA in de ik-vorm geschreven. Tot slot is er een start gemaakt 

met de coaching op dit onderwerp.  

Zorg voor mensen met dementie 
Zorggroep Liante is bezig met de implementatie van de richtlijnen zorg voor mensen met dementie. Zo is 

de dementiemonitor op de locaties uitgevoerd. Naar aanleiding van de resultaten zijn er verschillende 

klinische lessen uitgevoerd. Ook zijn de trainingen “U woont nu hier” van Gerke de Boer in diverse teams 

gegeven. Een belangrijke investering om het bewustzijn en de kennis van medewerkers over zorg voor 

mensen met dementie te versterken.  

Nieuwe rollen 
Voor persoonsgerichte zorg zijn goede communicatie en afstemming tussen alle betrokkenen 

noodzakelijk. In de ‘gouden’ driehoek van bewoner/cliënt, informele en professionele zorgverlener komt 

dat ook naar voren. In 2018 is met behulp van het programma Waardigheid en Trots een start gemaakt 

met het project ‘Share Care’. In 2019 zijn hierin mooie vervolgstappen gezet. Een van de onderdelen 

van Share Care is de aanstelling van zogenaamde ‘aandachtsvelders informele zorg’. Deze 

‘aandachtsvelders’ zijn opgeleid door Vilans; ze hebben de belangrijke rol om de relatie tussen cliënt, 

informele zorg en zorgverleners te verstevigen. Deze rol moet in 2020 nog verder versterkt en geborgd 

worden. De overige onderdelen van Share Care komen in het volgende hoofdstuk ‘Wonen en welzijn’ 

aan bod. 

In 2019 zijn er ook kwaliteitsverpleegkundigen aangesteld. Zij vormen een belangrijke schakel tussen 

beleid, praktijk en kwaliteit. Dat doen zij door middel van coaching en begeleiding op de werkvloer. In het 

afgelopen jaar is gezocht naar een goede taak- en rolinvulling én zijn deze functies op de verschillende 

locaties ingevuld. De kwaliteitsverpleegkundigen zijn door een externe coach ondersteund bij 

positionering en taakinvulling middels coaching, workshops en intervisiebijeenkomsten.  

 
Doorkijk naar 2020 

- Ook in 2020 zal persoonsgerichte zorg hoog op de agenda staan. Vanuit het toegenomen bewustzijn 

moet de slag verder gemaakt worden van taak- naar persoonsgericht werken. Daarbij zullen het 

levensverhaal, afspraken over zorg, zingeving én welzijn binnen de driehoek ‘bewoner/cliënt- 

informele zorg en zorgverlener verder verdiept worden.  

- Er is voor 2020 met betrekking tot Carenzorgt een PR campagne opgestart om naasten die nog niet 

gebruik maken van Carenzorgt te attenderen op het gebruik en de voordelen hiervan. Daarin kan de 

medewerker gebruikmaken van het cliëntverhaal onder de noemer “ken je cliënt“. 

- Inmiddels is het team van kwaliteitsverpleegkundigen compleet. In 2020 is er een doorontwikkeling 

van hun rol te verwachten.  

- De aandachtsvelders ‘informele zorg’ zijn aangesteld, maar nog in een beginfase wat betreft positie 

en rolinvulling. In 2020 wil Zorggroep Liante veel aandacht geven aan het versterken van de rol van 

en samenwerking met de informele zorg. Daarmee is de verwachting dat de ‘aandachtsvelders 

informele zorg’ hun rol nadrukkelijker weten in te vullen in 2020.  

- Er zijn ‘WOL-coaches’ via Waardigheid & Trots op Locatie aangevraagd. Zorggroep Liante hoopt met 

deze coaches een verbeterslag te kunnen maken, mede vanuit de WOL-scans. 

- De toegenomen zorgzwaarte en –complexiteit stellen andere eisen aan de zorg, behandeling en 

dienstverlening. Zorggroep Liante oriënteert zich op de wijze waarop zij behandelaars, zoals 

specialisten ouderengeneeskunde, psychologen en paramedici aan de organisatie wil verbinden.  
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3 Wonen en welzijn 

Wonen en welzijn (vanuit het kwaliteitskader Verpleeghuiszorg) gaat over vijf thema’s, te weten: 

zingeving, zinvolle dagbesteding; schoon en verzorgd lichaam plus verzorgde kleding; familieparticipatie 

& inzet vrijwilliger en wooncomfort.  

Zingeving en zinvolle dagbesteding 

Als het gaat over kwaliteit van leven dan komen de begrippen 'zingeving’ en ‘zinvolle dagbesteding’ al 

snel naar voren. In 2019 zijn er met extra gelden vanuit Waardigheid en Trots verschillende initiatieven 

ontplooid. Zorggroep Liante heeft in 2019 twee geestelijk verzorgers aangesteld en hiermee wordt 

duidelijk voorzien in behoeften rond zingeving. Ook zijn er in 2019 verschillende activiteiten 

georganiseerd voor de bewoners/cliënten. 

Allereerst zijn er zogenaamde themakoffers ontwikkeld die bestaan uit verschillende onderdelen:  

- Er zijn fysieke koffers rond thema’s als jaargetijden, dieren en beroepen. De koffers zijn gevuld met 

materialen, die gebruikt kunnen worden voor verschillende activiteiten op de locaties. De koffers 

komen ter beschikking van afdelingen of locaties via een roulatiesysteem.  

- In elke themakoffer zit spel- en gebruiksmateriaal rond het thema en ook zijn er activiteiten aan 

gekoppeld. Dit zijn activiteiten die een link hebben met de thema’s en in overleg met de 

bewoners/cliënten worden georganiseerd. Elke locatie heeft eigen activiteiten ontplooid waaronder 

bezoek aan musea, een levende kerststal en een ronde langs oude woningen.  

- In 2019 is op de meeste locaties Share Care geïmplementeerd. Dit is een digitaal 

communicatiemiddel om bewoners/cliënten, mantelzorgers en andere mensen uit het cliëntsysteem, 

vrijwilligers en medewerkers met elkaar te verbinden rond het welzijn van de bewoner/cliënt. Ideeën, 

informatie en praktische zaken kunnen zo op huiskamerniveau worden uitgewisseld. De eerste 

evaluaties zijn bijzonder positief.  

- Vanuit de extra gelden is in 2019 een muziektherapeut aangesteld, die 1,5 uur per maand wordt 

ingezet om op elke locatie welzijnsactiviteiten te geven op individueel- of groepsniveau.  

- De themakoffers bieden ook handvatten voor scholings- en informatievoorziening rond de thema’s 

evenals input voor familiebijeenkomsten.  

Waar Zorggroep Liante voorheen vooral gericht was op het aanbieden van centrale activiteiten, is er 

geleidelijk aan een omslag te zien, waarbij er meer aandacht is voor activiteiten die aansluiten bij de 

individuele behoeften en interesse van bewoners/cliënten. Medewerkers zijn zich steeds meer bewust 

van het belang van welzijn en zingeving, naast de zorgaspecten.  

In 2019 is een extern bureau ingehuurd om ondersteuning te bieden met het actualiseren van de 

indicaties. Bij de herziening bleek de indicatie voor veel cliënten niet (meer) passend te zijn. De 

herindicaties hebben niet alleen bedrijfseconomische voordelen gehad. Ze hadden ook tot gevolg dat 

medewerkers meer inzicht hebben gekregen in de opbouw van een indicatie. De situatie van de 

bewoner/cliënt is altijd leidend voor de indicatie. En welzijn is net als zorg een onderdeel van de indicatie 

en daarmee met de te leveren diensten.  

Familieparticipatie en inzet vrijwilligers 

In 2019 zijn zogenaamde klantarena’s uitgevoerd op de locaties. Bij deze methode worden klanten 

(familie/ mantelzorgers) gevraagd naar hun wensen en behoeften. De vragen gaan over hoe zij de 

samenwerking met de zorgverleners ervaren en beleven. Bij deze aanpak krijgen klanten alle ruimte om 

aan te geven waarover zij al dan niet tevreden zijn en welke tips en adviezen zij hebben. De klantarena’s 

worden als zeer positief ervaren en hebben input gegeven voor verschillende verbeterinitiatieven.  

Net als in voorgaande jaren vormen vrijwilligers een onmisbare aanvulling op medewerkers. Zij helpen 

onder andere bij begeleiding van activiteiten, vervoer, huishoudelijke taken en begeleiding van 

individuele cliënten. Via Share Care kunnen ook zij een actieve bijdrage leveren aan de communicatie 

rond welzijnsaspecten. 
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Wassen en schoonmaak 

Zorggroep Liante heeft ervoor gekozen het wassen en schoonmaken uit te besteden. Bij aanvang waren 

er nogal wat opstartproblemen en ook nu zijn er nog kritische geluiden. Daarbij spelen vooral 

onduidelijkheid en uiteenlopende verwachtingen ten aanzien van verantwoordelijkheden een rol. In de 

komende periode wordt nadrukkelijk ingezet op informatievoorziening en afstemming tussen alle 

betrokken partijen: lokale cliëntenraden, medewerkers, leidinggevenden en (facilitair) management.  

Eten en drinken 

In 2019 heeft Zorggroep Liante haar strategische koers herzien. Op basis hiervan is ook een visie op 

eten en drinken uitgewerkt. Uitgangspunt is dat de maaltijdvoorziening zo dicht mogelijk bij de 

bewoner/cliënt plaatsvindt: eten en drinken mag een beleving zijn waar bewoners/cliënten van kunnen 

genieten. Afhankelijk van de doelgroep en de locatie wordt er gekookt op locatie en zo mogelijk op de 

groep. Deze visie op eten en drinken heeft gevolgen voor de keukens van Zorggroep Liante. Waar men 

voornemens was deze te sluiten, is besloten de bestaande drie keukens te blijven gebruiken en zelfs uit 

te breiden naar vijf keukens. Vanuit deze keukens zullen maaltijden voor bewoners/cliënten - en op 

termijn wellicht ook buurtbewoners - bereid worden.  

Vastgoed 

Zorggroep Liante realiseert zich dat de zorg en dienstverlening voor ‘de toekomstige oudere’ er anders 

uitziet dan nu. In de herziene visie is opgenomen dat Zorggroep Liante mensen met een zorg- of 

dienstverleningsvraag in haar regio wil ondersteunen in hun eigen regie en leefstijl. Daarom wordt er 

gewerkt aan een strategisch vastgoedplan. Hierbij wordt gebruikgemaakt van inzichten uit demografisch 

en leefstijlonderzoek dat door een extern bureau is uitgevoerd. Op basis van alle informatie wordt een 

programma van eisen opgesteld, waarmee Zorggroep Liante flexibele, toekomstbestendige 

vastgoedoplossingen wil (laten) realiseren.  

Extramuraal 

In 2019 is gestart met onderzoek naar de extramurale zorg en dienstverlening. Het is duidelijk dat er 

aanpassingen nodig zijn om op persoonsgerichte maar ook kostendekkende wijze zorg te kunnen 

leveren, zowel in de organisatie als in de uitvoering van deze zorg,. 

 
Doorkijk naar 2020: 

- In 2019 is op verschillende locaties Share Care in gebruik genomen. In 2020 zal dit in de resterende 

locaties gebeuren. De verwachting is dat de Themakoffers steeds meer en beter gebruikt worden. 

Daarbij is de insteek dat er ‘voor elk wat wils’ is wat welzijnsactiviteiten betreft. Ook wordt er steeds 

meer op persoonsgerichte wijze - en dus op maat - omgegaan met behoeften op het gebied van 

welzijn en zingeving.  

- Na de goede ervaringen met de Klantarena’s in 2019 is er een voorstel gedaan over hoe dit een 

vervolg kan krijgen in 2020.  

- Er worden gesprekken met (vertegenwoordigers van) betrokkenen gepland om verwachtingen en 

afspraken rondom het wassen en de schoonmaak te verhelderen en verbeteren.  

- De in 2019 ontwikkelde visie op eten en drinken krijgt in 2020 meer vorm door het toevoegen van 

twee extra keukens aan de drie bestaande keukens. De maaltijden worden dan hier bereid voor de 

diverse locaties. Een uitzondering hierop vormen de locaties waar op de groep gekookt wordt. 

- In 2020 staat de uitwerking van de vastgoedstrategie op het programma. De intentie is om wonen, 

welzijn, zorg en dienstverlening meer vorm te geven vanuit een wijkgerichte gedachte. Vanuit deze 

strategie en het daaruit volgende programma van eisen zullen alternatieven worden uitgewerkt en 

keuzes gemaakt worden ten aanzien van vastgoed.  

- Naast vraagstukken op intramuraal gebied, is Zorggroep Liante zich ook aan het oriënteren op de 

extramurale zorg. Zij wil een breed palet van zorg blijven bieden voor ouderen in de regio en staat 

wel voor de vraag hoe dit persoonsgericht, professioneel én kostendekkend te organiseren.  
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4 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 gezien worden in balans 

met persoonlijke vrijheid en welzijn aan de ene kant, en persoonlijke veiligheid en risico’s aan de andere 

kant. Naast zorginhoudelijke veiligheid gaat het hier ook om veiligheid vanuit andere wettelijke kaders, 

zoals veiligheid van hulpmiddelen, brandveiligheid en voedselveiligheid.  

Voorkomen van fouten 

Het voorkomen en leren van fouten en bijna-fouten ervaart Zorggroep Liante als 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. Meldingen worden zowel op 

cliëntniveau als op overstijgend niveau onderzocht. Een melding wordt – indien wenselijk – tussen 

leidinggevende en betrokken zorgverleners besproken. Via het ECD kan de leidinggevende de status 

van de MIC’s monitoren en de incidenten afhandelen. Halfjaarlijks worden de meldingen ook op 

basisoorzaken en locatie-overstijgend niveau onderzocht. Daarbij worden waar nodig en mogelijk 

verbetervoorstellen gedaan en opgenomen in actieplannen.  

Acties 2019 

Bij Zorggroep Liante zijn in 2019 de volgende zaken opgepakt m.b.t. het thema veiligheid: 

 Zorggroep Liante heeft de recente calamiteitenonderzoeken door een extern bureau laten 

analyseren om basisoorzaken, trends en patronen te kunnen zien en hiervan te leren. Hieruit kwam 

onder meer naar voren dat de samenspraak tussen leidinggevende en verpleegkundige en de 

competenties verbetering behoeven. Dat is in 2019 opgepakt. 

 In 2019 is er een samenwerking aangegaan met De Friese Wouden. Met de inzet van 

wijkverpleegkundigen uit deze thuiszorgorganisatie is er een schakel gecreëerd tussen 

zorgmedewerkers en artsen in avond, weekend en nacht. Daarmee kunnen zorgmedewerkers 

tijdens onregelmatige diensten terugvallen op een verpleegkundige om mee te sparren en/of voor 

advies. Ook vindt zo feitelijk een triage plaats, voordat de (huis)arts wordt ingeschakeld. 

 In 2019 is veel aandacht besteed aan het op orde krijgen van de indicaties voor bewoners/cliënten. 

Een extern bureau heeft ondersteund bij het aanvragen van de juiste indicaties én het vergroten van 

kennis en bewustzijn van medewerkers op dit vlak. 

 De landelijke Kennismonitor Dementie is in het verslagjaar afgenomen. In het verslagjaar vond 

opvolging plaats van lokale aandachtspunten.  

 Medicatieveiligheid is ook in 2019 een belangrijk aspect geweest. Verschillende locaties sloten in het 

verslagjaar aan op het digitale medicatietoedienregistratiesysteem nCare. 

 Om goed zicht te houden op de zorgplannen, is er steekproefsgewijs gebruik gemaakt van de 

zorgplanmonitor.  

 Medewerkers hebben BHV-trainingen gevolgd om zo een 24/7 dekking van BHV-ers op alle locaties 

te (blijven) realiseren. 

 In 2019 is gestart met de voorbereidingen op de Wet zorg en dwang, die per 1 januari 2020 ingaat. 

Er zijn trainingen gestart met de bedoeling dat de opgeleide mensen een voortrekkersrol krijgen bij 

de implementatie van deze wet.  
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Doorkijk naar 2020: 

- 2020 is een overgangsjaar waarin zorgaanbieders en dus ook Zorggroep Liante de ruimte krijgen om 

de Wet zorg en dwang te implementeren. Er is een start gemaakt in 2019, maar de verschillende 

processen, structuren en rollen moeten in 2020 nog ingeregeld worden.  

- Alle locaties van Zorggroep Liante zijn eind 2020 aangesloten op het medicatietoedienregistratie-

systeem nCare. 

- In 2020 wordt geïnvesteerd in de training van BHV-ers zodat er geen problemen komen in de 24/7 

dekking op de verschillende locaties.  
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5 Leren en werken aan kwaliteit  

Leren en werken aan kwaliteit is nodig om op dynamische en lerende wijze te zorgen voor optimale 

persoonsgerichte zorg en verzorging voor de bewoners en cliënten van Zorggroep Liante. Daarbij maakt 

Zorggroep Liante gebruik van de expertise van eigen medewerkers, de ketenpartners maar ook de 

beschikbare kennisbronnen zoals wetenschappelijke literatuur, professionele richtlijnen, landelijke en 

lokale data, gesystematiseerde ervaringsgegevens en kwalitatieve informatie. In 2019 zijn er veel 

ontwikkelingen geweest op dit gebied. 

Kwaliteit in beeld 
In 2019 is op verschillende momenten de kwaliteit van zorg in kaart gebracht. Eind april/ begin mei zijn 

er externe audits uitgevoerd op De Warrenhove respectievelijk Sickenga-Oord. In juni bracht de IGJ een 

onaangekondigd bezoek aan Sickenga-Oord. En in najaar 2019 zijn op alle locaties van Zorggroep 

Liante zogenaamde WOL-scans (Waardigheid & Trots Op Locatie) uitgevoerd. De bevindingen uit al 

deze toetsingsmomenten hebben - vooral vanaf 2e helft 2019 - geleid tot een groot aantal 

verbeterinitiatieven die in dit kwaliteitsverslag zijn beschreven.  

Samenwerking externe partijen 
Zorggroep Liante werkt met verschillende partners samen om te leren en werken aan kwaliteit, dan wel 
om haar zorg- en dienstverlening op toekomstbestendige wijze vorm te geven. In onderstaand overzicht 
staan de samenwerkingspartners op een rij. 
 
Samenwerkingspartner Onderwerp 

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

NHLStenden HBO Zorginhoudelijk (niveau 5,6) 

Hanze Hogeschool HBO zorginhoudelijk, afhankelijk van regiogebied / 
lesaanbod 

Ideon Landelijke Kennismonitor Dementie 

Gerke de Boer Programma U woont nu hier (dementie) 

Ouderen Psychiatrie Friesland psychogeriatrie 

Palliatief Netwerk ZuidOost Friesland Palliatieve zorg 

Palliatief Netwerk Zuid Friesland Palliatieve zorg 

STEP Fysieke belasting (tillen, verplaatsen) 

ArPrevo BHV (veiligheid, brandinstructie) 

Zorgplein Noord Kennisnetwerk voor personeel binnen de zorg in 
Noord Nederland 

Coaching door diverse coaches Persoonlijke ontwikkeling ook t.b.v. cliënt en bejegening 

Veiligvoedsel.nl HACCP 

Alliade Inhuur Specialist Ouderengeneeskunde t.b.v. locaties 
Wolvega 

ZuidOostZorg en anderen Innovatieve medische zorg bij zzp mét en zonder 
behandeling 

De Friese Wouden Samenwerking inzet verpleegkundigen in avond, nacht en 
weekend 

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

Saxenburghgroep en Hof & Hiem Uitwisseling op bestuurlijk niveau en op locaties in het 
kader van lerend netwerk. 

Gemeenten Ooststellingwerf, 
Weststellingwerf en Smallingerland  

Dagopvang-/besteding, afstemming en dialoog over 
ouderenbeleid en voorzieningen op wijk- en dorpsniveau 

Actium, Accolade, Estea, Habion 
 

Operationeel overleg, dialoog over strategisch 
vastgoedbeleid, voorzieningen in wijken en dorpen 

Zorgkantoor Friesland/ De Friesland 
Zorgverzekeraar 

Financiering, strategische afstemming Regio Friesland  
 

    
Overzicht 4. Samenwerkingspartners 
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Kwaliteitscyclus herzien 
De PDCA-cyclus geeft het principe weer van continue verbetering en wordt gevormd door de stappen 

Plan-Do-Check-Act. Met dit principe wordt aangegeven dat voor het bereiken van een hogere kwaliteit 

een continue cyclus op gang moet worden gebracht. Die omvat de volgende stappen: het plannen van 

acties, het uitvoeren van geplande acties, het checken of de resultaten van de acties zijn zoals beoogd 

en het bijsturen of bijstellen van de uitvoering of plannen naar aanleiding van de gecheckte resultaten. 

Acties 2019 
In 2019 zijn er binnen Zorggroep Liante structuren neergezet waarmee het leren en verbeteren volgens 

deze PDCA-cyclus wordt gefaciliteerd.  

Casuïstiekbesprekingen 

In toenemende mate worden er casuïstiekbesprekingen op locaties georganiseerd. Hierbij 

reflecteren teamleden naar aanleiding van een specifieke casus met elkaar, waardoor zij ervaringen 

delen en van elkaar kunnen leren. 

Driehoeksoverleg 

Dit is een overleg waarbij de kwaliteitsverpleegkundige, kwaliteitsmedewerker en leidinggevende 

zorg en dienstverlening afstemmen over actuele zaken rondom kwaliteit en veiligheid van zorg. Zij 

signaleren, zetten acties uit, monitoren en zorgen ook voor de agenda van het kwaliteitsplatform. 

Kwaliteitsplatform 

Op elke locatie is een kwaliteitsplatform opgericht. Dit kwaliteitsplatform bestaat uit 

vertegenwoordiging van alle partijen te weten: cliëntenraad, medewerkers, 

kwaliteitsverpleegkundige, kwaliteitsmedewerker, welzijnsmedewerker en de leidinggevende zorg en 

dienstverlening (voorzitter). De gemiddelde vergaderfrequentie is 1x per maand. In dit platform 

worden allerlei kwaliteitsonderwerpen op de locatie doorgenomen, bijv. de WOL-scan of de MIC’s. 

De kwaliteitsplatforms hebben ook een belangrijke rol bij de locatie specifieke verbeterplannen naar 

aanleiding van de WOL-scans. Ook gaat het om implementatie op locatie van Liante-brede 

verbetermaatregelen, De kwaliteitsplatforms zijn nog in ontwikkeling.  

Kwaliteitscommissie 

Deze commissie brengt de bevindingen vanuit de verschillende kwaliteitsplatforms locatie-

overstijgend naar beleid. Te denken valt aan inhoudelijk onderwerpen zoals trendanalyses MIC, 

ontwikkelingen rond onvrijwillige zorg/ Wzd, audits, uitkomsten cliënttevredenheidsonderzoeken en 

het opleidingsprogramma. 

 
Kwaliteitsverpleegkundigen en - medewerkers 
In 2019, doorlopend in 2020, zijn op alle locaties kwaliteitsverpleegkundigen aangesteld. Deze 

kwaliteitsverpleegkundigen zijn een welkome aanvulling om de kwaliteit van zorg op orde te brengen en 

te houden. Zij coachen zorgmedewerkers in de praktijk met de kwaliteitskaders als referentiekader. De 

kwaliteitsverpleegkundigen begeleiden de teams middels individuele of teamgerichte coaching, met 

feedback, tips en praktische adviezen. Ook signaleren zij knelpunten en leveren input voor 

verbeteracties. Zo zijn de kwaliteitsverpleegkundigen een waardevolle schakel tussen kwaliteit, beleid en 

praktijk. 

De kwaliteitsmedewerkers zijn (weer) sterker gepositioneerd in de organisatie. Zij zijn ieder verbonden 

aan enkele locaties en leveren daar een belangrijke bijdrage aan leren en verbeteren, onder meer door 

deelname aan het driehoeksoverleg en het kwaliteitsplatform. Ook zijn zij verantwoordelijk voor het 

actualiseren van het kwaliteitshandboek Infoland en -sinds kort - het applicatiebeheer van het ECD.  

Leermanagementsysteem 
In 2019 zijn de voorbereidingen getroffen om een leermanagementsysteem op te zetten binnen 

Zorggroep Liante. Met dit systeem kunnen medewerkers en leidinggevenden beter zicht houden op de 

status van de deskundigheidsniveaus en opleidingen. Naar verwachting wordt dit systeem in 2020 in 

gebruik genomen. 
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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 multidisciplinair 

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 

in 2019 onderdeel van de activiteiten. Ieder MDO wordt uitgevoerd volgens afspraken. De huisarts is 

hoofdbehandelaar en vraagt andere behandelaren in consult inclusief deelname aan het MDO. Dit wordt 

verder uitgebouwd in 2020. 

Werken met Kwaliteitsjaarplan en integratie in jaarplancyclus 
Het werken met een kwaliteitsjaarplan (en -verslag) is een verplichting die voortkomt uit het 

kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Zorggroep Liante ziet de aangegeven onderwerpen echter niet als een 

verplichting maar als een belangrijk 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 kwaliteitsjaarplan onderdeel gaan uitmaken van de eigen 

Planning & Control cyclus. Met de aanstelling van een business controller heeft Zorggroep Liante een 

verdere professionaliseringsslag gemaakt. 

Update kwaliteitshandboek 

De kwaliteitsmedewerkers zijn bezig met het actualiseren van het kwaliteitshandboek ‘Infoland’. Er is 

daarin een koppeling met de Vilans protocollen gerealiseerd. Medewerkers kunnen voor afspraken, 

protocollen en werkwijzen terugvallen op het kwaliteitshandboek.  

 
 
 

 

Doorkijk naar 2020: 

- Ook in 2019 is gewerkt aan een goede bedrijfsmatig verantwoorde zorgorganisatie. Met de 

vernieuwde invulling van de PDCA-cyclus zijn we er nog niet. De opgezette structuren 

(casuïstiekbesprekingen, driehoeksoverleg, kwaliteitsplatforms en kwaliteitscommissie) moeten in 

2020 nog beter vorm en inhoud krijgen. Er is veel positieve energie om dat samen op te pakken. 

- De kwaliteitsverpleegkundigen zijn nu qua formatie op sterkte. Er zijn veel positieve geluiden over 

hun inzet en inbreng. In 2020 zal hun rol en positie verder ontwikkeld worden.  

- Zorggroep Liante heeft leren en werken aan kwaliteit hoog in het vaandel. Er loopt een werving- en 

selectieprocedure voor een kwaliteitsfunctionaris die op strategisch niveau mee kan denken en 

adviseren op dit thema.  

- Het is de bedoeling dat in 2020 het eerdergenoemde leermanagementsysteem in gebruik wordt 

genomen.  

- Er loop een aanvraag voor WOL-coaches (Waardigheid & Trots Op Locatie). Deze coaches worden 

in 2020 ingezet om de gewenste verbeteringen vanuit de WOL-scans vorm te geven. 

- In het jaar 2020 zal veel aandacht uitgaan naar het leren werken met de (inzichtgevende) systemen 

die de betrokkenen binnen Zorggroep Liante  van bedrijfsinformatie voorzien. Uitgangspunt daarbij is 

het leren resultaatgericht om te gaan met afwijkingen op de normen. 

- De kwaliteitsmedewerkers gaan in 2020 verder met het actualiseren van het kwaliteitshandboek 

Infoland, zodat dit de medewerkers (nog) beter ondersteunt bij hun werk.   
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6 Leiderschap, governance en management 

Dit thema gaat over de aansturing en governance van de zorgorganisatie die faciliterend zijn voor 

kwaliteit zoals het beleggen van verantwoordelijkheid, besluitvorming en risicomanagement, en over de 

strategische, statutaire en financiële verplichtingen. Het kwaliteitskader geeft een aantal aspecten aan 

die van cruciaal belang zijn voor kwaliteit van verpleeghuiszorg:  

- De persoonsgerichte zorg en ondersteuning van de cliënt en het belang van de relatie tussen cliënt, 

zorgverlener en zorgorganisatie voor de kwaliteit van zorg.  

- Het faciliteren en in hun kracht zetten van de zorgverleners.  

- Het niet-vrijblijvende dynamische ontwikkelproces van samen leren en verbeteren van kwaliteit van 

zorg en ondersteuning, met verantwoording die daaraan dienend is.  

 

De rol en het leiderschap van de Raad van Bestuur van de zorgorganisatie is hieraan actief 

ondersteunend en stimulerend. De Raad van Toezicht ziet toe op de uitvoering hiervan. Voor 

toekomstbestendige kwaliteitszorg zijn passend leiderschap, governance en management cruciaal. Op 

dit vlak hebben in 2019 veel veranderingen plaatsgevonden bij Zorggroep Liante die hieronder worden 

beschreven. Tevens wordt in dit deel verslag gedaan van de samenstelling en de activiteiten van de 

Raad van Toezicht, de CCR en de OR. 

 

6.1 Governanceontwikkelingen 

 

Visie op zorg en sturen op kernwaarden 

In 2019 heeft Zorggroep Liante haar strategisch plan en de visie en missie herijkt. De kernwaarden zijn 

ongewijzigd gebleven. Zorggroep Liante werkt nadrukkelijk vanuit strategische uitgangspunten en visie, 

bij de keuzes, inrichting en uitvoering van zorg. In 2020 wordt er verder gewerkt aan een meerjarige 

strategische koers. 

Herinrichting topstructuur 

In 2019 zijn er grote wijzigingen doorgevoerd in de topstructuur. Er is gezocht naar een structuur en 

invulling die nodig zijn om antwoord te geven op de vele interne en externe uitdagingen waar Zorggroep 

Liante mee geconfronteerd wordt. Er is voor gekozen om een interim-manager zorg aan te stellen die 

tevens portefeuillehouder ‘kwaliteit’ is. Deze is in april opgevolgd door de zorgmanager intramuraal in 

eigen dienst. Deze manager vervangt twee intramurale zorgmanagers.  

Voor de extramurale poot ZorgThuis is in mei 2020 een aparte manager aangesteld, nadat we in 2019 

een leidinggevende a.i. hebben ingezet en tevens een extern bureau om de bedrijfsvoering door te 

lichten. Door de aanstelling van een zorgmanager extramuraal  wordt het beter mogelijk bedrijfsvoering 

en dienstuitvoering van de thuiszorg-poot van Zorggroep Liante te versterken. 

Het MT is in het verslagjaar versterkt met een business controller en facilitair manager. Daarnaast heeft 

men gekozen voor een ander profiel voor de HRM-manager en kwaliteitsfunctionaris in het MT. In 2020 

wordt een professionele communicatieadviseur aangesteld die zal deelnemen aan de MT-vergaderingen 

om vanuit deze positie de communicatieprocessen intern en extern te versterken en ondersteunen. 

Met deze wijzigingen wordt er versterking op strategisch niveau gecreëerd vanuit de verschillende 

invalshoeken. In het als bijlage bij dit jaarverslag gevoegde organogram zijn deze aanpassingen 

verwerkt. Aangetekend daarbij wordt dat het organogram in de tweede helft van het verslagjaar 2019 is 

ontwikkeld. Vervolgens is een start gemaakt met de implementatie die in de zomerperiode 2020 wordt 

afgerond. Gedurende de eerste helft van het jaar is gewerkt met het oude organogram (zie eveneens in 

de bijlage) 
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Tot slot zijn op het vlak van het toezicht de rollen en posities van de commissie van de RvT beter 

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

en de commissie kwaliteit en veiligheid. Beide laatstgenoemde commissies zijn versterkt met nieuwe 

leden en hebben de frequentie van vergaderingen opgevoerd. 

 

Leiderschap op locatie 

Zorggroep Liante realiseert zich dat er voor aansturing van locaties het nodige gevraagd wordt van 

leiderschap. Enerzijds omdat er de nodige uitdagingen liggen op het gebied van kwaliteit van zorg en 

bedrijfsvoering en anderzijds omdat er in de transitie van woonzorg naar verpleeghuiszorg veel 

veranderingen moeten worden doorgevoerd. Zorggroep Liante constateert dat er integraal leiderschap 

nodig is van een leidinggevende die van operationeel tot tactisch niveau kan meedenken en -doen.  

Vanuit de herziene visie en deze nieuwe inzichten op leiderschap, is besloten afscheid te nemen van 

meerdere leidinggevenden. Op de meeste locaties zijn nieuwe leidinggevenden zorg en dienstverlening 

– met een nieuw functieprofiel – aangesteld. In de functieomschrijvingen voor de nieuwe leidinggevende 

zorg en dienstverlening is kwaliteit als essentieel onderdeel opgenomen. 

 

Verpleegkundige en Verzorgende Adviesraad (VVAR) ingesteld 

Eind 2019 is Zorggroep Liante gestart met een VVAR. Hiermee wordt de open communicatie tussen 

bestuur en werkvloer verder bevorderd. Tevens krijgen belangrijke beroepsgroepen als de 

verpleegkundigen en de verzorgenden zo meer inbreng in de beleidsontwikkeling. 

Net als de cliëntenraad wordt ook de ondernemersraad (OR) betrokken bij vraagstukken en beleid van 

Zorggroep Liante. De nauwe samenwerking en korte lijnen worden over en weer gewaardeerd en 

dragen bij tot gezamenlijkheid bij het werken aan een toekomstbestendige zorgorganisatie.  

 

Investeren in een ontwikkelingsgerichte organisatie 

Het bestuur heeft in 2018 geconstateerd dat Zorggroep Liante veel kenmerken heeft van de 

zogenaamde ‘verwaarloosde organisatie’. Bij zo’n organisatie is er veelal sprake van weinig rolvastheid, 

onrust, rammelende processen en een cultuur van vrijblijvendheid. Ontevredenheid, weinig 

betrokkenheid en een gebrek aan eigenaarschap kenmerken de verwaarloosde organisatie. In 2019  zijn 

we gestart met een intensief ontwikkelingstraject, de ontwikkelingsgerichte organisatie genaamd. Basis 

hiervan is de constatering dat een inhaalslag noodzakelijk is op het gebied van cultuur, houding en 

gedrag. De omvorming van “traditioneel verzorgingshuis” naar een modern verpleeghuis en het kunnen 

voldoen aan de kwaliteitskaders maken investeringen op dit vlak noodzakelijk. 
1
Het binnen kader nemen 

van je verantwoordelijkheid als medewerker en het bespreekbaar maken en effectief aanpakken van 

ongewenst gedrag zijn onderdelen hiervan. De inzet daarop in de organisatie is de afgelopen jaren 

onvoldoende geweest, hetgeen o.a. te maken heeft met de vele wisselingen in management en bestuur. 

Het project “Ontwikkelingsgerichte werken” wordt ondersteund door een extern bureau.  Onderdelen van 

deze verandering zijn coaching van de leidinggevenden en intervisie bijeenkomsten. Dit traject zal in 

2020 verder gaan.  

 

Verankeren van medische, verpleegkundige en psychosociale expertise 

Kijkend naar onze ‘toekomstige’ bewoners/cliënten dan is er een grotere zorgzwaarte en -complexiteit 

dan nu het geval is. Zorggroep Liante wil in de toekomst mensen in de regio ondersteunen zodat zij zo 

                                                   
 

1
 De theoretische basis van deze investeringen worden beschreven in “Verwaarloosde organisaties, introductie van een 

nieuw concept voor organisatieprofessionals”, Joost Kampen, Boom Amsterdam 2014. De schrijver is een van de externe 
ondersteuners bij Zorggroep Liante. 
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lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen met behoud van eigen regie en leefstijl. Dat stelt hogere eisen 

aan de multidisciplinaire behandeling. In 2019 zijn gesprekken gevoerd met het zorgkantoor over het 

leveren van zogenaamde ‘zorg met behandeling’. In 2020 zal Zorggroep Liante zich verder oriënteren op 

de wijze waarop de behandeldienst invulling moet krijgen.  

 

 

 

 

Doorkijk naar 2020:  

- In 2020 wordt verder gewerkt aan het strategische meerjarenplan. 

- In 2020 wordt de interim-manager zorg vervangen door een vaste manager. Deze nieuwe manager 

start in april 2020. 

- Het coachingstraject in het kader van ‘de ontwikkelingsgerichte organisatie’ ondersteund door Joost 

Kampen wordt in 2020 gecontinueerd.  

- In april 2020 is een (strategisch) HRM-manager geïnstalleerd en tevens wordt in 2020 een nieuwe 

kwaliteitsfunctionaris (op basis van een verzwaard profiel) ingezet. Daarvoor wordt met externe 

ondersteuning gewerkt aan de versterking van het kwaliteitsbeleid, o.a. via de strategische coach 

vanuit het WOL-programma .  

- In 2020 worden twee leidinggevenden facilitair aangesteld. Zij bieden met hun specifieke expertise 

een aanvulling op de leidinggevenden zorg en dienstverlening op de locaties.  

- In 2020 wil Zorggroep Liante vanuit de visie op zorg, welzijn en behandeling een keuze maken over 

de invulling van de behandeldienst.  
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6.2 Centrale Cliëntenraad 

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

Cliëntenraad. Het betreft cliëntenraden voor de vestigingen: Rikkingahof, Sinnehiem, Lycklama Stins, 

Sickenga-Oord, De Warrenhove en De Lauwers, en Riemsoord. De CCR vergadert ca. tienmaal per jaar 

met de bestuurder van Zorggroep Liante en heeft maandelijks een interne vergadering.  

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

brengen is de versterking van de rol van de cliëntenraden. De centrale cliëntenraad is betrokken bij alle 

belangrijke beleidskeuzes en ontwikkelingen binnen de organisatie. De intensieve samenwerking heeft 

de onderlinge relaties en communicatie merkbaar bevorderd.  

De lokale cliëntenraden worden gewaardeerd om hun vergelijkbare rol op locatieniveau. De cliëntenraad 

heeft zitting in de kwaliteitsplatforms die in 2019 zijn opgericht. Daarmee zijn cliënten via deze raden 

nauw betrokken bij het kwaliteitsbeleid op de locaties. 

 

Samenstelling  

De centrale cliëntenraad bestond in 2019 uit:  

 De heer Albert Spaa, voorzitter en tevens voorzitter van de cliëntenraad Riemsoord  

 De heer Eelke de Groot, vicevoorzitter en tevens vicevoorzitter van de cliëntenraad Rikkingahof  

 Mevrouw Annet ter Horst, tevens voorzitter van de cliëntenraad Lycklama Stins  

 De heer Jan Bruinsma, tevens voorzitter van de cliëntenraad Sinnehiem  

 De heer Hiltjo van Dam, tevens voorzitter van de cliëntenraad Sickenga-Oord  

 De heer Wilfried Lampe, tevens voorzitter van de cliëntenraad De Warrenhove, De Lauwers en 

ZorgThuis Drachten  

 De heer Rindert Postma, tevens waarnemend voorzitter van de cliëntenraad De Warrenhove, De 

Lauwers en ZorgThuis Drachten; hij heeft de heer Lampe gedurende drie maanden vervangen ten 

tijde van zijn verblijf in het buitenland.  

 

De cliëntenraad heeft in 2019 afscheid genomen van de leden Foppe Woudstra en Jan Hoornstra.  

Belangrijke thema’s in 2019  

Gelden uit Waardigheid & Trots Begin 2019 werd bekend dat de regering extra middelen 

beschikbaar heeft gesteld voor de ouderenzorg. Deze extra gelden zijn bedoeld om de kwaliteit van zorg 

te verbeteren. Per locatie kan de besteding voor verschillende verbetertraject worden aangewend. De 

CCR heeft er via zijn overleg met de bestuurder en via de (lokale) afvaardiging in de Kwaliteitsplatforms 

op toegezien dat de gelden ten goede komen aan het welzijn van de bewoners.  

Was en schoonmaak Deze onderwerpen zijn gedurende vrijwel heel 2019 aandachtspunten van de 

Centrale Cliëntenraad geweest. Er is hierover overleg gevoerd met de bestuurder, met de lokale 

Leidinggevenden Zorg en Dienstverlening en met de facilitair manager. De kwaliteit van de geleverde 

diensten op het gebied van de was- en schoonmaak wordt per locatie verschillend gewaardeerd, maar in 

het algemeen heeft de CCR moeten constateren dat er veel ruimte is voor verbeteringen. De CCR heeft 

eind 2019 bij de bestuurder aangegeven dat het ook in 2020 aandacht zal blijven vragen om deze 

dienstverlening te verbeteren.  

Waskosten De CCR heeft positief gereageerd op het voorstel van Zorggroep Liante om bewoners 

maximaal € 90,- per maand voor het wassen van de persoonlijke kleding in rekening te brengen en dat 

alles boven de € 90,- betaald wordt door Zorggroep Liante, mits deze meerkosten worden veroorzaakt 

door een chronische aandoening.  

Project Eten & Drinken In de zomer van 2019 is besloten om een visie te ontwikkelen op Eten & 

Drinken die geldt voor heel Zorggroep Liante, maar dat de invulling van die visie per locatie kan 

verschillen. Er is per locatie een werkgroep ingesteld waarin ook de lokale cliëntenraad is 
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vertegenwoordigd. Uitgangspunt voor de visie is een verbetering van de kwaliteit. Andere aspecten zijn 

de beleving van de bewoners rondom de maaltijden en meer betrokkenheid van de buurt bij de locaties. 

De CCR heeft een positief advies gegeven op de visie. De CCR staat achter de werkwijze om per locatie 

een en ander verder uit te werken. Zij heeft tevens aangegeven dat ook de locatie Rikkingahof daarbij 

meegenomen moet worden.  

Een van de uitgangspunten van de visie was ook om de relatie tussen de locaties en de buurt te 

verstevigen en meer gezamenlijk op te trekken. Dat vindt de CCR een goede zaak. Eind 2019 waren 

hiervoor al initiatieven genomen. Zo heeft de Leidinggevende van Riemsoord al overleg gehad met een 

aantal lokale verenigingen in Appelscha om te komen tot gezamenlijke activiteiten op het gebied van 

eten en drinken.  

Klantenarena In het najaar van 2019 zijn op alle Zorggroep Liante locaties zogenoemde 

klantenarena’s gehouden. Voor deze bijeenkomsten zijn familieleden, contactpersonen en 

zorgmedewerkers uitgenodigd. Doel van de bijeenkomst is om dialoog te bevorderen en daar 

verbeterpunten uit te destilleren. De centrale cliëntenraad is van mening dat dergelijke bijeenkomsten 

een bijdrage kunnen leveren aan verbeteringen van de kwaliteit van de geleverde zorg. Er zijn zeven 

bijeenkomsten georganiseerd. De belangrijkste feedback van de familie: “Neem ons tijdig mee in 

veranderingen die op deze onderdelen plaatsvinden. Communiceer niet alleen de uitkomsten, maar 

neem ons mee in opties, dilemma’s en consequenties. Kortom; betrek ons bij het proces om te komen 

tot een verandering of aanpassing. Wellicht kunnen we dan ook meedenken.” De CCR is er voorstander 

van om dergelijke bijeenkomsten jaarlijks te herhalen.  

Kwaliteitsplatforms In het voorjaar van 2019 ontving de CCR een adviesaanvraag ‘opzet 

kwaliteitsplatforms’. Dit is een voorstel om over te gaan tot de inrichting van kwaliteitsplatforms op 

decentraal niveau waarin de inbreng van de werkvloer, de leidinggevenden en de cliëntenraden geborgd 

wordt. Het lokale kwaliteitsplatform heeft ten doel om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling én 

uitvoering van het kwaliteitsbeleid van Zorggroep Liante. De CCR heeft positief gereageerd op het 

voorstel en de kwaliteitsplatforms zijn in het voorjaar van 2019 operationeel geworden. In het najaar van 

2019 zijn er in de CCR-vragen gesteld hoe de taken en verantwoordelijkheden van de 

Kwaliteitsplatforms zich verhouden met die van de lokale cliëntenraden. De CCR wil ervoor waken dat 

de Kwaliteitsplatforms een deel van de taken van de cliëntenraden overnemen en pleit ervoor dat de 

informatievoorziening vanuit de kwaliteitsplatforms richting cliëntenraden wordt geborgd.  

IGJ (Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd) In mei 2019 heeft de IGJ een controlebezoek gebracht 

aan Sickenga-Oord. Bij de observaties, rondleiding, het inzien van documenten en de gesprekken 

hebben de auditoren van het IGJ gelet op de volgende thema’s: ‘persoonsgerichte zorg’, ‘deskundige 

zorgverlener’ en ‘kwaliteit en veiligheid’. De IGJ heeft met name op het gebied van ‘kwaliteit en 

veiligheid’ ruimte voor verbeteringen geconstateerd. De bestuurder van Zorggroep Liante heeft de CCR 

gedurende 2019 op de hoogte gehouden van de acties die Zorggroep Liante heeft ondernomen om de 

kwaliteit te verbeteren. Overigens van het rapport over het bezoek van Sickenga-Oord aanleiding om de 

situatie van alle Zorggroep Liante locaties onder de loep te nemen.  

WOL-scan Om de kwaliteit van zorg op alle Zorggroep Liante locaties te verbeteren, heeft Zorgggroep 

Liante eind 2019 besloten om op alle locaties een WOL-scan gehouden. WOL staat voor Waardigheid & 

Trots op Locatie. Dit houdt in dat er aan diverse doelgroepen vragenlijsten zijn voorgelegd: bewoners, 

medewerkers, mantelzorgers, familieleden en leden van cliëntenraden; de vragen verschillen per 

doelgroep. Het is geen eenmalige actie. Een van de voordelen van deze scan boven andere is dat het 

aansluit bij hetgeen de IGJ (Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd) verwacht. Het wordt geborgd door dit 

jaarlijks te herhalen. Er zijn coaches die advies gaan uitbrengen; daarnaast is het mogelijk om gebruik te 

maken van de diensten van de coach. De centrale cliëntenraad is positief over de WOL-scan en over het 

feit dat er een vervolg aan de scan wordt gegeven en dat dit wordt vertaald naar kwaliteitsverbetering 

voor heel Liante. Door de invoering van deze WOL-scan is besloten af te zien van de Prezo-audit.  

Geestelijke verzorging In augustus ontving de CCR een adviesaanvraag inzake het voornemen van 

Zorggroep Liante om de geestelijke verzorging verder vorm te geven en in te vullen door de aanstelling 

van twee geestelijke verzorgers. De CCR hecht aan een goede invulling van geestelijke verzorging 
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binnen Zorggroep Liante en heeft besloten om een positief advies uit te brengen. Met ingang van januari 

2020 zijn inmiddels twee geestelijke verzorgers in dienst getreden.  

 

ZorgThuis ZorgThuis is gedurende heel 2019 een punt van zorg geweest voor Zorggroep Liante en 

daarmee ook voor de CCR. Het financiële tekort dat wordt veroorzaakt door een inefficiënte werkwijze bij 

ZorgThuis betekende een te grote belasting op Zorggroep Liante als geheel. Daardoor was het 

onvermijdelijk dat er maatregelen moesten worden genomen om de zorg op een effectievere manier te 

kunnen blijven leveren. Deze maatregelen leidden tot onrust bij zowel de ZorgThuis-medewerkers als bij 

de bewoners. De leiding van Zorggroep Liante heeft de CCR gedurende het hele jaar op de hoogte 

gehouden van de genomen maatregelen en de gevolgen/ effecten hiervan. Ook in 2020 zal het punt 

ZorgThuis hoog op de agenda blijven staan.  

Spiegelgesprekken De CCR heeft het voornemen goedgekeurd om zogenoemde Spiegelgesprekken 

te organiseren voor de cliënten van ZorgThuis. Deze bijeenkomsten zijn vergelijkbaar met de eerder 

vermelde Klantenarena’s maar dan bedoeld voor de extramurale bewoners die zorg afnemen van 

ZorgThuis. Het Spiegelgesprek heeft ook ten doel om te vernemen van de cliënten hoe zij de geleverde 

zorg en overige diensten waarderen. Op basis hiervan kunnen dan verbetertrajecten worden ingezet. De 

Spiegelgesprekken hebben inmiddels plaatsgevonden in februari 2020 en zij zullen in de loop van 2020 

worden geëvalueerd.  

Raad van Toezicht (RvT) Er is met enige regelmaat overleg tussen de CCR en de RvT. Op 2 oktober 

kwamen CCR, RvT en de bestuurder samen voor een overleg in Sickenga-Oord. Deze bijeenkomst had 

als doel: “Krachten bundelen met respect voor ieders rol” en werd voorgezeten door een onafhankelijk 

voorzitter.  

Ambtelijke ondersteuning In 2019 is het verzoek om ondersteuning voor zowel CCR als de lokale 

cliëntenraden gehonoreerd. M.i.v. 15 juli is dit feitelijk ingevuld. Naast ondersteuning aan de 

cliëntenraden biedt zij ondersteuning aan de Ondernemingsraad.  

Overige onderwerpen Bovenstaande opsomming van onderwerpen is niet compleet. Hiernaast 

kwamen nog aan de aan de orde: de oprichting van de VVAR (Verpleegkundige- Verzorgende 

Adviesraad), het vastgoedbeleid, het opstellen van een nieuw informatiserings- automatiseringsbeleid en 

natuurlijk de jaarlijks terugkomende zaken als de financiële rapportages en diverse wijzigingen in het 

personeelsbeleid. De CCR was verder betrokken bij   sollicitatieprocedures van een aantal vacatures 

van leidinggevenden op locatie, de nieuwe zorgmanager en een lid van de Raad van Toezicht. In 2019 

hebben de bestuurder en de CCR geïnvesteerd in de ontwikkeling en professionalisering van het werk 

mede ondersteund door een extern adviseur. 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

Statement van de CCR: 

De centrale cliëntenraad spreekt zijn waardering uit voor mw. Anneke Groenenberg, directeur-

bestuurder van Zorggroep Liante en voor alle andere medewerkers van Zorggroep Liante. Het 

jaar 2019 was enerverend door o.m. het vertrek van beide zorgmanagers, een aantal 

Leidinggevenden onder wie de Leidinggevende van ZorgThuis. Het is onvermijdelijk dat dit 

verloop bij de medewerkers onrust heeft veroorzaakt. Zij zijn hun werk desondanks met veel 

inzet en motivatie blijven doen en de cliëntenraad heeft hier veel respect voor. Ten tijde van de 

opstelling van dit jaaroverzicht 2019 worden alle inwoners van Nederland en met name de 

ouderen getroffen door het coronavirus en de daarmee samenhangende noodzakelijke 

maatregelingen. En ook nu blijven de zorgmedewerkers van Zorggroep Liante op hun post en 

zetten zich voor 100% in om de ouderen - die meer nog dan anders van hen afhankelijk zijn - 

de beste zorg en aandacht te geven. De CCR is hen hier enorm erkentelijk voor en dankt hen 

voor hun betrokkenheid en inzet. 
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6.3 De Ondernemingsraad 

De ondernemingsraad van Zorggroep Liante handelt vanuit het volgende uitgangspunt:  

Het behartigen van de belangen van zowel de organisatie als die van de medewerkers – vanuit het 

perspectief van de medewerkers – met daarbij een gezonde balans tussen die verschillende belangen. 

Dit in het belang van het goed functioneren van de organisatie in al haar doelstellingen.  

De OR heeft in 2019 tienmaal formeel overleg gevoerd met de directeur-bestuurder van Zorggroep 

Liante. Daarnaast heeft de OR een aantal malen overleg gehad met andere vertegenwoordigers van het 

management van Zorggroep Liante zoals de facilitair manager en de bestuurssecretaris en heeft de 

projectleider ZorgThuis een toelichting gegeven op de situatie bij ZorgThuis en op de beleidsplannen om 

een efficiëntere manier van werken te realiseren.  

Samenstelling Ondernemingsraad  

 Dirk Jan Brinks, voorzitter 

 Helma Hut, vicevoorzitter  

 Regina Veen, secretaris 

 Klaas Visser, vicesecretaris  

 José Sloot  

 Jantine Wind  

 Ruurd van der Kloet  

 Gepke Smid  

 Astrid Vreeling  

 Akke Postma  

 Jantine Wind  

 Tjitske Bron  

 Petra Meijer  

 

De OR heeft in 2019 afscheid genomen van Foekje de Lange. 

Instemmingen  

De OR heeft in 2019 ingestemd met:  

 

- en verlofprotocol.  

 

 (met de nadrukkelijke vermelding dat deze op basis van gelijkwaardigheid moeten 

worden gevoerd) 

 

 

(met de nadrukkelijke vermelding dat de wijkverpleegkundigen een coachende 

rol hebben zonder een gezagsverhouding met de medewerkers)  

 

Adviespunten  

De OR heeft in 2019 positief advies gegeven op de volgende onderwerpen:  
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ng.  

 

-project.  

 

 

 

 

Inloopspreekuur 

In 2019 heeft de ondernemingsraad de medewerkers in de gelegenheid gesteld om direct contact te 

hebben met de raad via de zogenoemde inloopspreekuren op locatie. Een aantal medewerkers heeft 

hiervan gebruik gemaakt. Zo is de OR geïnformeerd over de roosterwijziging die na de zomer is 

ingevoerd op de locatie Sinnehiem. De OR heeft hier formeel geen advies- of instemmingsrecht op; de 

OR heeft echter besloten om - gezien het aantal reacties – de bestuurder over de ontstane onvrede te 

informeren en heeft haar geadviseerd dat om een dergelijke wijziging pas in te laten gaan nadat dit in 

goed overleg met de medewerkers is besproken. 

 

Achterbanraadpleging 

In april heeft de OR de achterban geraadpleegd inzake het voornemen voor het zogenoemde 

kantelingsbeleid. Deze bijeenkomsten zijn op diverse locaties georganiseerd. Hoewel de respons vrij 

laag was, heeft de OR de inbreng van de collega’s gewaardeerd en meegenomen in de besluitvorming.  

 

Deelname werkgroepen  

De OR heeft in de volgende werkgroepen geparticipeerd:  

 

 

-HRM.  

 

rinken (per locatie).  

 

 

 

Belangrijke thema’s 2019  

De OR was in 2019 ook betrokken bij:  

 

 

 

s.  

 

 

-HRM.  

 

 

 

 

 

Sollicitatieprocedures  

De OR was in 2019 betrokken bij de selectie van de Leidinggevenden in Rikkingahof, Riemsoord en 

Sickenga-Oord, de manager zorg, de ondersteuner medezeggenschap en bij de (brievenselectie) voor 

een lid van de Raad van Toezicht.  

 

IGJ  

De directeur-bestuurder van Zorggroep Liante heeft de ondernemingsraad regelmatig geïnformeerd over 

de verbetertrajecten die zijn ingezet naar aanleiding van de IGJ-rapportage.  
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Scholing  

De OR heeft in 2019 tweemaal scholing georganiseerd.  

 

Overleg met de Raad van Toezicht  

De Raad van Toezicht is uitgenodigd voor de OR-vergadering van 15 mei. Hier is kort samengevat 

gesproken over de kwaliteit van zorg en de herijking van het strategisch plan.  

 

Overleg met de Centrale Cliëntenraad  

Het reguliere jaarlijks overleg met de centrale cliëntenraad kon in 2019 niet plaatsvinden en is verplaatst 

naar begin januari 2020.  

 

 

6.4 Raad van Toezicht 

 

Samenstelling 

 

De samenstelling van de Raad van Toezicht ultimo 2019 is als volgt: 

 
Lid: Aandachtsveld: Functies: 

2
 Termijnen: 

Mevr. 

M.A.J.Jager-

Wöltgens 

Voorzitter 

Lid RC 

 

Bestuurlijk Hoofdfunctie:Lid Dagelijks Bestuur 

Wetterskip Fryslân, 

Nevenfuncties: Vicevoorzitter RvT Fier, 

Vicevoorzitter RvC Afvalsturing Fryslân, 

Voorzitter Programmaraad NVTZ 

Academie 

1-8-2022  

Herkiesbaar 

Dhr. A. van 

der Star 

Vice-

voorzitter  

Lid AC en 

K&V 

 

Kwaliteitszorg en 

veiligheid 

Hoofdfunctie: ZZP/eigenaar QRS-

Consulting 

Nevenfuncties: bestuurslid JaGDaF 

1-1-2020 

Aftredend op 

eigen 

verzoek 

Dhr. H.P. de 

Ruiter 

Lid cie.K&V 

Bestuurlijk Lid RvT CSG Vincent v Gogh  Assen 

ZZP/eigenaar HR-impact 

Voorzitter El Fuego Groningen 

1-1-2020 

Herkiesbaar 

Dhr. R. 

Oeben 

Vz RC 

P en O Geen  1-1-2020 

Herkiesbaar 

Mevr. D. 

Husselman 

Vz K&V 

Kwaliteits-zorg 

en veiligheid 

Zelfstandig adviseur 

eerstelijnsgezondheidszorg  

vice vz RvT Stichting klachten en 

geschillen eerstelijnsgezondheidszorg 

(SKGE) 

1-8-2022 

Herkiesbaar 

Dhr. A. 

Alserda 

Vz AC 

Financiën Zelfstandig gevestigd financieel 

adviseur/consultant onder de naam 

“Alserda Finance”, Voorzitter Raad van 

Toezicht stichting Zorggroep  Drenthe, 

penningmeester Stichting Streekhistorisch 

Centrum te Stadskanaal, lid Raad van 

Toezicht stichting Vlechter te Groningen 

1-8-2022 

Herkiesbaar 

 

                                                   
 

2
 Als (neven)functies zijn aangemerkt de functies die zijn geregistreerd in het handelsregister van de 

Kamer van Koophandel. 
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Medio 2019 werd de werving en selectie van een nieuw lid van de Raad van Toezicht gestart. 

Gezocht werd naar een kandidaat voor de opvolging van de heer Van der Star die op eigen verzoek 

per 1 januari 2020 de RvT heeft verlaten. De werving van het lid met in het profiel zorginhoudelijke 

deskundigheid werd in eigen beheer gedaan. In de vergadering van 18 december 2020 werd de 

benoeming van mevrouw M.H. Oosterwijk per 1 januari 2020 bekrachtigd. 

 

Werkwijze 

Uitgangspunt voor het functioneren van de Raad van Toezicht is de Governancecode Zorg.  

De Raad van Toezicht hecht er aan haar toezichthoudende rol op integrale wijze uit te oefenen en 

daarin voor de organisatie zichtbaar te zijn. Vanuit die visie bespreekt de raad alle documenten in 

het kader van de planning en controlcyclus en het beleid van de organisatie, maar ruimt ook tijd in 

voor gesprekken met de OR en de CCR, gesprekken over actuele thema's en werkbezoeken . 2019 

stond in het teken van de verdere professionalisering van de organisatie. Er is veel tijd en aandacht 

besteed aan organisatieontwikkeling en -cultuur. De Raad van Toezicht is hier via  

themabijeenkomsten  en systematische agendering van dit punt voor de RvT vergaderingen nauw bij 

betrokken geweest. 

 

In 2019: 

 werden de locaties Sinnehiem in Haulerwijk, Riemsoord in Appelscha, De Warrenhove en De 

Lauwers in Drachten bezocht door een delegatie van de Raad van Toezicht.  

 vond op 13 maart in het kader van organisatieontwikkelingen en ontwikkelingsgericht werken 

door Van der Bunt adviseurs een startsessie met de Raad plaats  

 nam de Raad van Toezicht deel aan een Radendag waar samen met de Raad van Bestuur, 

managementteam, centrale clientenraad en ondernemingsraad gesproken werd over de nieuwe 

strategie van Zorggroep Liante. 

 namen mevrouw Jager, mevrouw Husselman en de heer Alserda deel aan het 

Themaprogramma Toezicht op Friese Zorg, georganiseerd door Zorgkantoor Friesland in 

samenwerking met Deloitte, TRIP Advocaten & Notarissen en de Rabobanken 

 bracht een delegatie van de RvT samen met de directeur-bestuurder en de facilitair manager van 

Zorggroep Liante op 10 september een collegiaal bezoek aan een zorglocatie van Viattence in 

Heerde.  

 woonde een delegatie een vergadering met de centrale clientenraad bij op 2 oktober. 

 namen mevrouw Jager, de heer Alserda en de heer Oeben op 11 november een bijeenkomst 

van het Zorgkantoor Friesland bij in het kader van de Krachtig Verbindende Regiovisie Friesland. 

Tevens vond er op 2 september een bestuursgesprek plaats bij de IGJ in Utrecht. Namens de Raad 

van Toezicht namen mevrouw Jager, mevrouw Husselman en de heer De Ruiter aan het gesprek 

deel. Mevrouw Groenenberg vertegenwoordigde Zorggroep Liante. Doel van het gesprek was 

kennismaking en het bespreken van de bevindingen van de IGJ na een tweede inspectiebezoek aan 

locatie Sickenga Oord. Van het gesprek werd een verslag gemaakt waarin verdere afspraken 

werden vastgelegd. Zorggroep Liante heeft de verbeterpunten niet alleen op de locatie maar ook 

Liantebreed opgepakt en de rapportage begin 2020 naar de IGJ gestuurd. De voortgang is 

gemonitord door de commissie K&V en regelmatig teruggekoppeld naar de RvT. 

 

 

Reguliere vergaderingen 

In 2019 heeft de Raad van Toezicht 7 maal formeel met de Raad van Bestuur vergaderd. Onder 

meer de volgende onderwerpen hebben op de agenda gestaan: 

 Zelfevaluatie door Governance en Leiderschap 

 Bezoldiging bestuurder klasse III en bezoldiging leden RvT  

 Vaststelling reglementen Remuneratiecommissie, Auditcommissie en Commissie Kwaliteit & 

Veiligheid 

 Jaarrekening 2018 en jaarverslag 2018 

 Keuze andere accountant  
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 Herijking strategisch plan 

 Profielschets nieuw RvT lid 

 Begroting 2020 

 Toezichtvisie RvT 

 Informatieprotocol RvT 

 Profielenmix RvT 

 Verdeling commissies/taakverdeling RvT 

 Declaratieregeling RvT en RvB 

 Waarnemingsregeling 

 Planning RvT 2020 

 Benoeming mevrouw Oosterwijk per 1-1-2020 als RvT lid 

 

Overleg door voorzitter en vicevoorzitter 

Gedurende het verslagjaar hebben de voorzitter en de vicevoorzitter van de Raad van Toezicht 10 

maal overleg gevoerd met de Raad van Bestuur. Tijdens deze bijeenkomsten werden de 

vergaderingen van de Raad van Toezicht voorbereid. Naast deze overlegmomenten heeft er 

regelmatig tussentijds overleg plaatsgevonden tussen de voorzitter van de Raad van Toezicht en de 

directeur-bestuurder. 

 

Met de directeur-bestuurder heeft de raad in begin 2020  een regulier functioneringsgesprek 

gehouden.  

 

Commissies / werkgroepen 

In de vergadering van 13 maart 2019 werden de reglementen voor de commissies vastgesteld. De 

drie commissies van de Raad van Toezicht bestonden uit: 

 Remuneratiecommissie: de heer Oeben (vz), mevrouw Jager; 

 Auditcommissie: de heer Alserda (vz), de heer Van der Star; 

 Commissie Kwaliteit en Veiligheid:  mevrouw Husselman (vz), de heer Van der Star, de heer De 

Ruiter. 

De commissies deden schriftelijk verslag van de vergaderingen aan de Raad van Toezicht.  

In de vergaderingen van de remuneratiecommissie kwamen o.a. de zelfevaluatie, werving en 

selectie nieuw lid, de profielenmix,  visie op toezicht, het informatieprotocol,  declaratiereglementen 

Raad van Toezicht en Raad van Bestuur, de waarnemingsregeling en het jaargesprek met de 

directeur-bestuurder aan de orde.  

De auditcommissie sprak o.a. over de Jaarrekening 2018, afstemming/bespreking 

kwartaalrapportages, maatregelen m.b.t. kwaliteitsgelden, zorgvrijstelling vennootschapsbelasting, 

vastgoedplannen en de begroting 2020. Daarnaast werd na een selectieprocedure de keuze van een 

nieuwe accountant gemaakt.  

De commissie Kwaliteit en Veiligheid hield zich voornamelijk bezig met de IGJ rapportage over 

Sickenga-Oord en de monitoring van de daaruit voortvloeiende verbetermaatregelen. Daarnaast was 

er ook aandacht voor de kwaliteitsplannen van de locaties, de cliëntraadpleging,  Melding Incidenten 

Cliënten (MIC), Waardigheid en Trots op locatie (zgn.WOL-scans) en de installatie en reglementen 

van de Verpleegkundigen en Verzorgenden Advies Raad (VVAR). 

 

Zelfevaluatie 

Op 16 oktober 2019 heeft de Raad van Toezicht een zelfevaluatie afgerond. Deze was gebaseerd 

op een vragenlijst die door alle RvT leden en de bestuurder is ingevuld. Uit de evaluatie zijn 

verschillende verbeterpunten gekomen: 

1. investeren in de kwaliteit van de beslisdocumenten die aan de RvT worden aangeboden. 

2. integraal opstellen van de jaarplanning met heldere beslismomenten waarbij rekening wordt 

gehouden met ruimte voor inbreng en advisering van cliëntenraad en OR. 

3. explicieter met de bestuurder spreken over de beoordelingscriteria door de 

remuneratiecommissie zal.  
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4. actualiseren toezichtvisie  

Uit de evaluatie is gebleken dat de samenwerking met de bestuurder uitstekend verloopt.  

Op 11 december werd gereflecteerd op de leerpunten en werden het definitieve verslag van de 

zelfevaluatie en de daaruit voortvloeiende actiepunten vastgesteld. De resultaten van de 

zelfevaluatie en de daaruit voortvloeiende acties zijn in een rapportage vastgelegd. De zelfevaluatie 

zal in 2020 conform de Governancecode ondersteund worden door een externe deskundige.  

 

Deskundigheidsbevordering 

Leden van de Raad van Toezicht zijn lid van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de 

Zorg en Welzijn (NVTZ). Enkele leden hebben deelgenomen aan door de NVTZ georganiseerde 

bijeenkomsten:  

 

 Dhr. R. Oeben: Toezicht op ICT in 1 dag 

 Dhr. H. de Ruiter: Toezien op cultuur en gedrag 

 Mevr. M. Jager: Arbeidsmarkt en strategisch personeelsbeleid. 

 Dhr. A. Alserda: Strategisch Vastgoed 

 Mevr. D. Husselman heeft haar scholing moeten annuleren wegens een extra ingelaste RvT 

vergadering.  

 Dhr. Van der Star heeft in zijn laatste zittingsjaar geen scholing gevolgd of bijeenkomsten 

bijgewoond. 

 

 

6.5 ICT-ontwikkelingen in 2019 

 

6.5.1 Professionalisering 
Om de vele, soms wat losse initiatieven en ontwikkelingen binnen Zorggroep Liante te stroomlijnen is in 

2019 een Commissie Informatisering en Automatisering (I&A) opgericht. In deze commissie komen 

voorstellen, ideeën en vragen rond I&A bij elkaar. Hierin worden overzicht, noodzaak en prioritering van 

de verschillende acties bewaakt. 

6.5.2 AVG 
In mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbeheer (AVG) in werking getreden. Zorggroep Liante 

heeft een werkgroep ingesteld die zich inzet om de bescherming van de persoonsgegevens te 

bevorderen. In 2018 zijn in dit kader een aantal stappen gezet. Er is een externe Functionaris 

gegevensbeheerder (FG’er) aangemeld bij Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Verder is er een 

verwerkingsregister opgesteld, hierin staat welke persoonsgegevens Zorggroep Liante verwerkt. Begin 

2019 zijn het privacy statement en het privacyreglement vastgesteld. Met de belangrijkste externe 

partijen zijn inmiddels verwerkingsovereenkomsten getekend. Een belangrijk aandachtspunt is beveiligd 

mailen. Er zijn “noodmaatregelen” genomen, er wordt onderzocht om zo gebruikersvriendelijk mogelijk 

dit structureel te regelen. In 2018 is de procedure datalekken vastgesteld en binnen de organisatie 

bekend gemaakt waarna in 2019 onder meer aandacht is besteed om de bewustwording van 

medewerkers en vrijwilligers aan te wakkeren. De werkgroep AVG is in 2019 geïntegreerd in de  

commissie informatisering en automatisering. 

 

6.5.3 ICT 
De in 2018 gebleken kwetsbaarheid van de systemen is in 2019 verder aangepakt. Op hoofdlijnen zijn 

de onderkende risico’s: 

 De dataservers staan op het Centraal Kantoor in Oosterwolde, wanneer hier schade aan ontstaat, 

zijn er geen data van bepaalde applicaties meer beschikbaar. 
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 Vanuit het Centraal Kantoor lopen de (glas)verbindingen naar de locaties, dus bij een breuk bij het 

Centraal Kantoor kunnen locaties niet meer functioneren. 

Om deze risico’s te beperken is er een overeenkomst met een externe partij gesloten. De applicaties die 

nu nog op servers staan, worden zoveel als mogelijk “in de cloud” gezet. Voor zover dit bij applicaties 

niet mogelijk is, worden de servers elders geplaatst met een back-up op een andere plaats. De nieuwe  

(glas)verbindingen zijn in 2019 gerealiseerd, waardoor de continuïteit van de verbindingen beter geborgd 

is. Zij lopen sinds 2019 niet allemaal meer vanuit het Centraal Kantoor maar rechtstreeks van en naar de 

locaties.  

In 2019 hebben voorbereidende werkzaamheden plaatsgevonden op het gebied van de migratie van het 

ICT platform naar een extern datacentrum, de adoptie van Microsoft 365, de twee-factorauthenticatie, de  

upgrade van de zorgalarmering (intramuraal) en de telefooncentrale(s). Tevens is er een start gemaakt 

met het onderbrengen van de thuiszorgalarmering bij een externe zorgcentrale. In 2020 is  voorgaande 

volledig gerealiseerd. 

 

 

6.6 Financiën 

 

Resultaat 

Onderstaande opstelling geeft inzicht in het resultaat betreffende het kalenderjaar 2019: 

 

  
Over het resultaat heeft de accountant de volgende opmerkingen geplaatst in het accountantsverslag: 

 Het resultaat geeft een weergave van een gezonde exploitatie 

 De resultaatontwikkeling wijkt fors positief af van de begroting 

 De resultaatontwikkeling ligt in lijn met de eerdere resultaatprognoses. 

 

Het resultaat werd begroot op € 241.000, het daadwerkelijke resultaat ligt € 729.000 hoger en komt op € 

970.000. De belangrijkste oorzaak hiervoor is dat de bedrijfsopbrengsten percentueel gezien een hogere 

stijging vertonen dan de stijging der bedrijfslasten. De omzet steeg ten opzichte van de begroting met € 

1,7 miljoen, waar de bedrijfslasten stijgen met € 0,9 miljoen. Hierdoor stijgt de marge met 2,8%, een 

gevolg van de maatregelen die Zorggroep Liante heeft genomen om het exploitatieresultaat te 

verbeteren.  

 

In de prognose naar aanleiding van de Q3 rapportage werd een resultaat van € 943.000 

geprognotiseerd, het uiteindelijke resultaat ligt daarmee in lijn.  

 

Vermogenspositie 

 

Onderstaand overzicht geeft een beeld van de ontwikkeling van het eigen vermogen en de belangrijkste 

solvabiliteitsindicatoren van Zorggroep Liante in relatie tot het sectorgemiddelde. 
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De balansratio en de omzetratio van Zorggroep Liante zijn in vergelijking met externe normen en 

benchmark sterk te noemen. 

 

Liquiditeitspositie 

Onderstaande tabel geeft een weergave van de ontwikkeling van liquiditeit. 

 
 

De liquiditeitsratio’s zijn als zeer sterk aan te merken en ligt ruimschoots boven de bedrijfseconomische 

norm van 1. 

 

Financiële kaders 

In 2019 is aandacht geweest voor het nader beschouwen van de lopende en nieuwe indicaties. Daaruit 

is naar voren gekomen dat er regelmatig sprake was van te lage indicaties die niet passend waren  

gezien de zorgzwaarte. Hierop is ingegrepen door waar nodig herindicaties aan te vragen. Dit proces 

loopt door in 2020.  

 

Voor de intramurale zorg wordt gekoerst op een minimaal rendement van 2%. Voor de extramurale zorg 

wordt in 2020 een uitdaging gevonden door in te zetten op kostendekkende exploitatie.  

 

Voor wat betreft vastgoed wordt in 2020 nog een substantieel positief resultaat begroot. In 2020 zal naar 

verwachting het meerjarenhuisvestingsbeleid worden vastgesteld. Aan de hand daarvan zal een 

meerjarenvastgoedbegroting worden opgesteld.  
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7 Personeelsamenstelling (voldoende en vakbekwaam 

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 verschil kunnen 

maken tussen de noodzakelijke zorg en de liefdevolle zorg met een glimlach. Een toekomstbestendige 

organisatie vraagt passend personeelsbeleid. In het verslagjaar 2019 zijn er binnen Zorggroep Liante op 

dit vlak verschillende ontwikkelingen geweest.  

 

Verdwijnfuncties herzien 
Binnen Zorggroep Liante waren er zogenaamde ‘verdwijnfuncties’ gedefinieerd. Met de herziening van 

het strategisch plan is er een heroriëntatie op deze functies gekomen. Zo is gekozen om de 

medewerkers zorg niveau 1 en 2 te behouden in plaats van afscheid van hen te nemen. Daarnaast zijn 

de kwaliteitsmedewerkers weer stevig in positie gezet. Tot slot is er door de herziene visie op eten en 

drinken voor gekozen om de keukens te behouden. Daarmee samenhangend zijn diverse functies 

gerelateerd aan het gebruik van de keukens blijven bestaan, in tegenstelling tot eerdere plannen. 

 

Leidinggevenden zorg en dienstverlening in positie 

In 2019 is het team van leidinggevenden zorg en dienstverlening weer compleet gemaakt. Bestaande 

managers hebben een traject met assessments en gesprekken gevolgd. Een aantal van hen is 

aangesteld als leidinggevende in de herziene rol. Voor de overige locaties zijn nieuwe leidinggevenden 

zorg en dienstverlening gekomen. De herziene rol en verantwoordelijkheden van deze leidinggevenden 

pakken in de praktijk goed uit.  

 

Deskundigheid en scholing 
In 2019 is er hard gewerkt om de deskundigheidsmix van medewerkers in lijn te brengen met landelijke 

normen. Onder andere door besteding van de extra gelden van de overheid (Waardigheid & Trots) aan 

een bredere groep medewerkers van uiteenlopend niveau en achtergronden. 

De werkbalanstool is geïmplementeerd en de leidinggevenden zijn hierin meegenomen. Deskundigheid 

van medewerkers is ook voor de komende tijd echter nog een belangrijk aandachtpunt voor Zorggroep 

Liante. Met een leermanagementsysteem komt er meer inzicht in de bevoegd- en bekwaamheden én 

scholingen van medewerkers. Dit systeem wordt in 2020 geïmplementeerd. 

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 2019 waren de speerpunten: 

 Fysieke belasting 

 Scholing vanuit kennismonitor 

 Scholing Delier 

 Scholing OMAHA 

 Screening indicatie Magnificat 

 Scholing Wet Zorg en Dwang 

 

In 2019 heeft Zorggroep Liante, zoals elders in het jaarverslag uitgebreid beschreven, 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.  
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 Training buurtkamer 

 Informeel leren binnen de locatie 

 Implementatie Share Care 

 

In 2019 is er € 241.455-besteed aan scholingskosten en € 46.775,- aan Waardigheid en Trots 

(scholings- en materiële kosten). 

 

 

Functiehuis 

In 2019 is gestart met het opnieuw inrichten van een functiehuis en opnieuw beschrijven van onze 

functies. Hiermee wordt gewerkt aan een betere samenhang van onze functies, met name in de zorg. De 

afgelopen jaren zijn er nieuwe rollen en niveaus bij gekomen in het primaire zorgproces, mede omdat de 

complexiteit van zorgvraag van onze cliënten toeneemt en we nog altijd in een transitie zitten van 

woonzorgcentrum zijn waar traditionele ouderenzorg geboden wordt naar een woonzorgcentrum waar 

basis verpleeghuiszorg wordt geboden. Ook wordt onderzocht wat de mogelijkheden zijn om zorg met 

behandeling te gaan bieden. Dit zal in 2020 verder uitgewerkt worden. Een up tot date functiehuis en 

beschrijvingen horen hierbij.  

Dit geldt ook voor de inrichting van functies en rollen rondom onze bedrijfsvoering. In 2019 is gewerkt 

aan het verder inrichten van cruciale functies om onze bedrijfsvoering kwalitatief een impuls te geven.  

Zorggroep Liante is in 2019 gestart met het updaten van haar functiehuis. We willen hiermee zorgen 

voor duidelijkheid in rollen en verantwoordelijkheden, een betere samenhang van onze functies én 

medewerkers de ontwikkelpaden binnen Zorggroep Liante duidelijk maken. Onze functieprofielen zullen 

hierin als eerste basis gelden. Het uitwerken van een nieuw functiehuis doen we samen met een externe 

partij.  

 

Om de kwaliteit breed te borgen zijn we onder andere gaan werken met een nieuwe functie, de 

kwaliteitsverpleegkundige. Daarnaast is hard gewerkt aan het verder uitwerken van de samenwerking 

met Dokter schoonmaakorganisatie. Eind 2018 zijn de schoonmaakwerkzaamheden, zowel de 

persoonsgebonden schoonmaak, de schoonmaak van algemene ruimtes en de wasserij 

werkzaamheden naar Dokter Schoonmaakorganisatie overgegaan.  

 

 

Arbeidsmarkt 

De arbeidsmarkt is krap als het gaat om kwalitatief zorgpersoneel. We zijn tevreden over de resultaten 

van 2019. We hebben gelukkig weer veel medewerkers kunnen aannemen en een mooie baan kunnen 

aanbieden in onze organisatie. Dit is mede mogelijk gemaakt door de restrictie in 2018 dat er geen 

contracten voor onbepaalde tijd konden worden afgesloten te laten vervallen in 2019.  

 

Er is in 2019 veel aandacht geweest voor de benadering van de arbeidsmarkt en gewerkt aan het 

vergroten van de naamsbekendheid van Zorggroep Liante. We zullen de komende jaren actief verder 

gaan met de verdere uitwerking van onze ambitie om in de regio een herkenbare en aantrekkelijke 

werkgever te zijn. Dit vraagt een verdere investering in werving & selectie en ook in hoe we 

medewerkers aan ons weten te binden en boeien.  

 

 

Aandacht voor medewerkers 

Zorggroep Liante vindt het belangrijk dat medewerkers gefaciliteerd worden in hun werk, zodat ze met 

plezier hun werk kunnen uitvoeren. Er is lange tijd onrust geweest in de organisatie; daarbij speelden 

personele wisselingen, onduidelijkheid over functies en leiderschap ‘op afstand’ een rol. In 2019 is er 

meer rust gekomen. De aanstelling van (deels nieuwe) leidinggevenden zorg en dienstverlening en 

kwaliteitsverpleegkundigen was daarbij van belang. Maar ook de jaargesprekken, meer gestructureerde 

teamoverleggen en individuele gesprekken met medewerkers hebben hier aan bijgedragen.  
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e-HRM 

In 2019 is het digitale HRM-systeem e-HRM in gebruik genomen. Leidinggevenden krijgen met dit 

systeem makkelijker toegang tot HRM-informatie, waardoor zij beter kunnen monitoren en sturen. 

 

Arbeidsomstandigheden 

Naast de uitvoering van het reguliere arbobeleid is Zorggroep Liante in 2019 verder gegaan met het in 

2017 ingezette scholingsplan gericht op terugdringen van fysieke (over)belasting. Dit gebeurt in 

samenwerking met een externe partij gespecialiseerd in humane ergonomie. Dit scholingsplan kent een 

cyclus van 3 jaar en bevat een jaarlijkse E-learning, klassikale training en het uitvoeren van een 

opdracht. Door wisseling van functies en verantwoordelijkheden zijn we op nieuw opzoek gegaan naar 

een goede invulling van het thema ARBO binnen Zorggroep Liante.  

 

 

 

 

 

Doorkijk naar 2020: 

- Het is de bedoeling dat in 2020 het functiehuis van Zorggroep Liante herzien wordt in lijn met de 

herziene strategie en visie op zorg en welzijn.  

- In 2020 wordt er een samenwerking met een andere arbodienst aangegaan. Hiermee wordt ingezet 

op preventie en passende begeleiding van medewerkers. Uitgangspunt is verzuim zo veel mogelijk 

te voorkomen en zo min mogelijk te medicaliseren.  

- Met het oog op de toenemende schaarste op de arbeidsmarkt is het zaak om medewerkers te 

binden en te boeien. Er moet daarom gewerkt worden aan het arbeidsmarkt imago van Zorggroep 

Liante. Daarnaast staan zaken als vitaliteit, duurzame inzetbaarheid en onboarding op de HRM-

agenda van Zorggroep Liante.  

- Met de komst van een nieuwe HRM-manager wordt het personeelsbeleid ook op strategisch niveau 

een nadrukkelijk punt van aandacht.  

 

 

7.1 Aard van de aanstellingen 

De aard van de aanstellingen zegt iets over de kwantitatieve personele bezetting en de mate waarin er 

sprake is van continuïteit in de relatie tussen medewerkers, organisatie en cliënten. Ook zegt het iets 

over de wijze waarop (qua personele inzet) ingespeeld wordt c.q. gespeeld kan worden op onplanbare 

veranderingen in de cliëntvraag. Daarnaast heeft de aard van de aanstellingen een relatie met de 

aantrekkelijkheid van een organisatie op de arbeidsmarkt. Op dit thema gelden zes indicatoren, die 

achtereenvolgend beschreven en uitgewerkt worden. 

6.1.1 Gemiddeld aantal personeelsleden 650 

Gedurende 2019   

6.1.2 Gemiddeld aantal Fte 329 

Gedurende 2019   

6.1.3 Personeel met arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd 17% 

6.1.4 Gemiddelde contractomvang (u/wk) 18,2 

 
Overzicht 5. Overzicht aard van de aanstellingen (2019) 
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Het aantal vrijwilligers in 2019 is als volgt: 

De Lauwers 97 

Sinnehiem 197 

Rikkingahof 99 

Riemsoord 42 

Sickenga-Oord 85 

Lycklama Stin 55 

Krommestede 20 

TOTAAL 602 

 

De grote aantallen op SH zit in het feit dat er bijna 100 vrijwilliger maaltijdchauffeurs zijn voor het 

bezorgen van de warme maaltijd vanuit de keuken.  

 

7.2 Kwalificatieniveaus zorgverleners en vrijwilligers 

Het kwalificatieniveau van de zorgverleners geeft aan welk niveau van kwaliteitseisen (middels opleiding 

en scholing) gesteld wordt aan de medewerkers c.q. functies die ingezet worden bij het leveren van 

zorg- en dienstverlening aan de cliënten. De door een organisatie gewenste kwalificatiemix vormt in het 

beste geval een doorvertaling van de zorgvisie naar een ideale personeelssamenstelling. De 

kwantitatieve beschikbaarheid van vrijwilligers zegt iets over de extra aandacht die geschonken kan 

worden aan cliënten buiten de reguliere, professionele zorg- en dienstverlening. 

Uit onderstaande overzichten blijkt dat de percentuele verdeling over de verschillende niveaus van 2019 

vergelijkbaar is met die in 2018. Hierbij moet aangetekend worden dat de uitvraag voor 2019 beperkt 

wordt tot cliënten met ZZP 4 t/m 10. 

 

6.2.1 Percentage fte zorgpersoneel per niveau 
(2019) 

Niveau 
Som van FTE 
toerekenbaar 

Percentage 

1 2 1% 

2 18 7% 

3 172 65% 

4 27 10% 

5 12 4% 

LL 5 2% 

S 28 10% 

Eindtotaal 264 100% 

 

 

 

Het aantal vrijwilligers bij Zorggroep Liante staat in onderstaand overzicht weergegeven. 
 

6.2.2 Aantal vrijwilligers 602 

Overzicht 8. Overzicht aantal vrijwilligers 

 
Ter vergelijking: het aantal vrijwilligers is ca. 590 per ultimo december 2018. 

 

Overzicht 6. Overzicht percentage fte per niveau (2019) 
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7.3 Ziekteverzuim 

Het ziekteverzuim zegt iets over de mate waarin medewerkers op basis van fysieke- en/of psychische 

klachten besluiten niet te kunnen werken. In sommige gevallen ligt de oorzaak of een deel van de 

oorzaak in het werk of de werkomstandigheden. Ziekteverzuim en de wijze waarop ziekteverzuim 

herbezet wordt, heeft invloed op de personele inzet in relatie tot de cliëntsamenstelling. 

Vanaf eind 2017, doorlopend in 2018 is een stijgende lijn te zien in het ziekteverzuim. Zo was in 2017 

het gemiddelde verzuim 6,06%, en was dit over 2018 gemiddeld 8,84%. Er is in 2018 en 2019 flink 

ingezet op een verlaging van het verzuim. Er zijn sociaal-medische teams ingezet, er heeft een wisseling 

van de bedrijfsarts plaatsgevonden, de inzet van de verzuimcoach is geïmplementeerd en gepromoot en 

de frequent verzuimgesprekken zijn adequaat gevoerd. Daarnaast is er, zoals eerder in dit verslag 

benoemd, gekozen voor een andere invulling van de rol van leidinggevende zorg en dienstverlening. Dit 

is, in combinatie met de coaching van leidinggevenden m.b.t. ‘de verwaarloosde organisatie’, een 

belangrijke schakel geweest om meer rust, duidelijk en aandacht voor medewerkers te creëren. Ook zijn 

er duidelijke structuren neergezet en zijn diverse processen heringericht. Daarnaast is er onrust 

weggenomen door duidelijkheid te creëren over de organisatie van eten en drinken en verschillende 

zogenaamde ‘verdwijnfuncties’.  

 

De implementatie van onderdelen van het vitaliteitsbeleid om problematiek op dit vlak bespreekbaar te 

maken en effectief aan te pakken zijn in 2019 ingezet. Onder andere het jaargesprek waarin veel 

elementen opgenomen zijn die gaan over het thema ‘hoe blijf ik inzetbaar en gezond doorwerken’ .  

 

Hoewel er in 2019 geen onderzoek naar medewerkerstevredenheid is uitgevoerd, bestaat de indruk dat 

er meer rust en tevredenheid onder medewerkers is ontstaan in 2019. In dit verslagjaar is een lager 

verzuimpercentage zichtbaar (6,4%) dan in het voorgaande jaar.  

Desondanks blijft verzuim een belangrijk aandachtspunt voor Zorggroep Liante. Met het oog op de vele 

veranderingen is het zaak dat medewerkers voldoende meegenomen worden, en zo aangehaakt blijven 

bij de organisatie. Ook is het zaak aandacht te houden voor fysieke klachten en overbelasting. Tot slot 

heeft Zorggroep Liante een vrij grote groep oudere medewerkers. Daarbij spelen thema’s als duurzame 

inzetbaarheid en vitaliteitsbeleid ook een rol in het kader van preventie van verzuim.  

6.3.1 Ziekteverzuimpercentage 6,4% 

6.3.2 Verzuimfrequentie 1,2% 

Overzicht 9. Overzicht verzuim 

7.4 In-, door- en uitstroom 

De in-, door- en uitstroom zegt iets over de stabiliteit van de personele bezetting in relatie tot de cliënten. 

Een doelgerichte balans tussen enerzijds continuïteit en anderzijds vernieuwing afgestemd op de 

cliëntbehoefte en de ontwikkelingen hieromtrent, vormt de uitdaging. Idealiter geeft in-, door- en 

uitstroom bewegingsruimte om te komen tot een verbeterde personeelssamenstelling en illustreert het 

de mate waarin de organisatie weet aan te sluiten op de loopbaanwensen van personeelsleden.  

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 2020 zal er nog 

meer ingezet worden in een arbeidsmarktstrategie. 

6.4.1 Percentage instroom 16% 

Aantal instroom 104 

6.4.2 Percentage uitstroom 29% 

Aantal uitstroom 190 
 

Overzicht 10. Overzicht in- en uitstroom 
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Ter vergelijking: In 2018 was het aantal instroom 118 (26,9%). In 2018 was het aantal uitstroom 127 

(29,0%). Let op: voor 2019 is de afbakening ZZP 4 t/m 10 gehanteerd. 

7.5 Ratio personeelskosten/ opbrengsten 

Hierbij gaat het om de kwantitatieve personele inzet bij de zorg- en dienstverlening aan de gemiddelde 

cliënt.  

6.5.1 Fte zorg / cliënt-ratio                 0,59  

Aantal cliëntdagen zzp4-zzp10 / 365             309,91  

 
Overzicht 11. Overzicht ratio personeelskosten/ opbrengsten 

 

Ter vergelijking: 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. Let op: voor 2019 is de afbakening 

cliënten met ZZP 4 t/m 10 gehanteerd.  
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8 Gebruik van hulpbronnen 

Dit thema gaat over het effectief en efficiënt gebruiken van hulpbronnen om de best mogelijke 

zorgresultaten en -ervaringen te behalen. 

Goede persoonsgerichte zorg en ondersteuning begint bij de wensen en behoeften van cliënten. Het 

evenwichtige samenspel binnen de driehoek cliënt, informele zorg en zorgverleners is daarbij een 

belangrijke pijler van kwaliteit. Het bestuurlijk leiderschap stuurt op de aanwezigheid van de juiste 

randvoorwaarden voor het bieden van kwalitatief goede verpleeghuiszorg. Vakmanschap, 

deskundigheidsbevordering, zeggenschap, een interne structuur van informatie, reflectie en feedback 

zijn als belangrijke hulpbronnen in de voorgaande hoofdstukken reeds aan de orde gekomen.  

Bij het realiseren van kwaliteit van verpleeghuiszorg spelen nog meer belangrijke hulpbronnen een rol. 

Ook die moeten aanwezig én op orde zijn, ook in tijden van reorganisatie, fusie en wisseling in 

management en bestuur. Het gaat daarbij om:  

- De gebouwde omgeving waaronder vastgoed, onderhoud, buitenruimtes, woonoppervlakte, 

bewegingsruimte per cliënt, privacy en faciliteiten voor terminale zorg 

- Technologische hulpbronnen zoals ICT en gebruik van domotica, wearables, telemonitoring en  

e-health 

- Materialen en hulpmiddelen zoals beschikbaarheid, actualiteit, vindbaarheid en onderhoud 

- Facilitaire zaken waaronder keuken, beveiliging, tuin, winkel, restaurant, receptie  

- Financiën en administratieve organisatie 

- De professionele relaties en samenwerkingsovereenkomsten met andere zorginstellingen zoals 

ziekenhuizen, specialistenmaatschappen, apotheken, GGZ-instellingen en afdelingen klinische 

geriatrie 

 
In 2019 zijn er verschillende grotere of kleinere initiatieven ontplooid met betrekking tot deze 

hulpbronnen.  

De gebouwde omgeving 

In 2019 zijn er geen grote ontwikkelingen geweest met betrekking tot vastgoed, woon- en leefomgeving 

van bewoners/cliënten. Zoals eerder in dit verslag toegelicht, heeft Zorggroep Liante het strategische 

plan herijkt. Vanuit de herziene visie - door te ontwikkelen in strategisch meerjarenplan - is er een visie 

op eten en drinken ontwikkeld. Ook is er onderzoek gedaan naar demografie en leefstijl in de regio. Al 

deze zaken zijn input voor een visie op wonen, die het vertrekpunt is voor een strategisch vastgoedplan.  

Facilitaire zaken 
In 2019 is het management facilitair belegd bij een daarvoor aangestelde manager facilitaire zaken. 

Deze manager is als MT-lid verantwoordelijk voor strategisch en tactisch facilitair beleid. In 2019 vielen 

de operationele facilitaire zaken ook onder de verantwoordelijkheid van de manager facilitair. In 2020 

worden twee leidinggevende facilitair aangesteld, die verantwoordelijk worden voor de tactisch-

operationele aansturing van facilitaire zaken. Zij vullen daarmee de leidinggevenden ‘zorg en 

dienstverlening’ aan met hun expertise. Integraal denken blijft echter het vertrekpunt bij alle 

leidinggevenden. De ontwikkelingen met betrekking tot eten en drinken zijn eerder aan de orde geweest 

in het hoofdstuk over wonen en welzijn. 

Professionalisering 
Ook de inkooporganisatie is verder geprofessionaliseerd. In 2019 is een speciale inkoper aangetrokken 

die verantwoordelijk is voor: 

- Centrale inkooporganisatie (ongevoelig zoals energie) 

- Gecoördineerde inkoop (afdeling overstijgende zaken zoals tilliften) 

- Decentrale inkoop (zoals medicijnen) 
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Er is daarnaast een functionaris gegevensbescherming op consultbasis aangesteld. Dit is een specialist, 

die onder meer ondersteuning biedt aan de commissie I&A, zich bezighoudt met AVG-vraagstukken en 

daarnaast het MT zowel gevraagd als ongevraagd adviseert. 

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. Met nCare hebben medewerkers altijd inzicht in actuele 

medicatie. Voorschrijven, toedienregistratie, dubbele controle én bestellen; alles in één digitaal systeem. 

nCare borgt het medicatieproces op basis van “de Veilige principes in de Medicatieketen”. Het maakt het 

gehele medicatieproces inzichtelijk, beheersbaar en controleerbaar voor alle betrokken partijen. Dit 

registratiesysteem t.b.v. het toedienen van medicatie is in 2019 op meerdere locaties ingevoerd. Sinds 

het gebruik van dit systeem is het aantal medicatiefouten aanzienlijk verminderd.  

 

Stuurinformatie 
Zorggroep Liante heeft de kwaliteitsgelden vooral ingezet t.b.v. (zorg)personeel. In 2019 is bruikbare 

stuurinformatie beschikbaar gekomen, waarmee zicht is op de uitnutting van de in te zetten formatie. De 

controller biedt daarnaast advies en ondersteuning aan leidinggevenden in de omgang met deze 

stuurinformatie.  

 
Doorkijk naar 2020: 

 In 2020 wordt verdere invulling gegeven aan het strategisch vastgoedplan en zo mogelijk gestart met 

de uitvoering hiervan.  

 Implementatie van de medicatieapp nCare zal in 2020 plaatsvinden op de resterende 

woonzorglocaties.  

 In 2020 worden de eerdergenoemde leidinggevenden facilitair aangesteld en aan de verschillende 

locaties gekoppeld. 

 ICT: in 2020 worden zogenaamde ambassadeurs Office 365 getraind, zodat zij een voortrekkersrol 

kunnen vervullen bij de uitrol van Office 365 op de locaties. In 2020 worden ook de vervolgstappen 

gezet om de omslag te maken naar een toekomstbestendige ICT-omgeving. Na de voorbereidingen 

backoffice, worden in 2020 de verschillende aanpassingen en vernieuwingen in praktijk genomen. 

Uitgangspunt is dat de ICT het primaire proces zo goed mogelijk ondersteunt. Het beheer van 

diverse applicaties is op dit moment nog versnipperd binnen Zorggroep Liante. In 2020 wordt 

gewerkt aan een visie op applicatiebeheer. De daaruit volgende plannen en acties worden ingezet 

om het applicatiebeheer te professionaliseren.  

 Aangezien het huidige roosterprogramma per eind 2021 niet meer ondersteund wordt, moet gekeken 

worden naar een nieuwe invulling. Dat zal starten met een visie op roosteren en leiden tot een 

afgewogen programma van eisen dat het keuzeproces ondersteunt. Beoogd wordt om de ‘verwerkte’ 

stuurinformatie over de maand te vervroegen van de 28e naar de 15e dag van de maand. Zo is deze 

informatie nog beter bruikbaar.  
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9 Gebruik van informatie 

Actief gebruik maken van alle bronnen van informatie heeft een breed doel. Het moet leiden tot inzet en 

ondersteuning van mensen en middelen, het leveren, monitoren, managen, samen leren en verbeteren 

van zorg, alsook het bieden van informatie aan cliënten en hun naasten zodat zij er gebruik van kunnen 

maken.  

Bij kwaliteitsverbetering en -beoordeling zijn twee zaken van essentieel belang:  

1 samen leren en verbeteren in lokaal verband op basis van verzamelde informatie. Het werk- en 

leerklimaat is een belangrijk onderdeel van dit kwaliteitskader én is van essentieel belang is voor het 

leveren van kwalitatief goede zorg  

2 afleggen van interne en externe verantwoording op basis van verzamelde informatie. Het 

verzamelen, vastleggen en beheren van informatie is daarmee van essentieel belang. Het 

verzamelen van kwalitatieve en kwantitatieve cliëntervaringen en beoordelingen vraagt hierbij om 

expliciete aandacht. In eerste instantie moet immers aan de cliënt verantwoording worden afgelegd 

over de geboden kwaliteit van zorg.  

 
Verzamelen en delen van informatie primair voor samen leren en verbeteren van kwaliteit  
Zorggroep Liante verzamelt jaarlijks cliëntervaringen met de Net Promotor Score (NPS). Dit is een 

erkend instrument en de afname wordt gedaan door externen. In 2019 is de NPS afgenomen als 

onderdeel van de WOL-scan. De uitkomsten van de NPS zijn te vinden in bijlage 2 van dit verslag. De 

uitkomsten van de WOL-scans zijn in kwaliteitsgesprekken op de diverse locaties besproken met alle 

betrokkenen. De bevindingen zijn het vertrekpunt voor de verbeterplannen op de locaties. Een 

belangrijke stap in het rondmaken van de PDCA-cyclus.  

Benutten en optimaliseren van bestaande administratiesystemen  

Zorggroep Liante wil uitkomstmaten gebruiken voor continu leren en verbeteren. Het verzamelen van de 

zorginhoudelijke indicatoren is helaas op dit moment nog vrij arbeidsintensief omdat niet alle informatie 

uit de bestaande administratiesystemen kan worden gehaald. Het is de bedoeling dat dit nog verder 

verbeterd wordt. Er is al wel een slag gemaakt met het toegankelijker maken van de bedrijfsmatige 

informatie.  

Openbaarheid en transparantie 
Zorggroep Liante is transparant in haar informatievoorziening. Dit kwaliteitsverslag wordt openbaar 

gemaakt via onder andere de website van de zorgorganisatie, de Openbare Database van Zorginstituut 

Nederland en een publieke website.  

 

 
Doorkijk naar 2020: 

 Zorggroep Liante probeert in 2020 een efficiencyslag te maken door een koppeling van de 

bestaande kwaliteitsmonitoring met de WOL-scan tot stand te brengen. De WOL-aanpak inclusief de 

strakke monitoring op de PDCA-cyclus staat immers in 2020 centraal in het kwaliteitsbeleid. 

 Op dit moment is Zorggroep Liante voor het ontsluiten van diverse kwalitatieve indicatoren nog 

afhankelijk van een externe partij. Men hoopt in 2020 dit zelf in beheer te krijgen. Dan kunnen 

bronregistratie en ontsluiting c.q. rapportages beter aan elkaar gekoppeld worden. Zo wordt het beter 

mogelijk om kwalitatieve uitkomstmaten te gebruiken voor continu leren en verbeteren. 
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10  Veiligheid 

De indicatoren basisveiligheid zijn in de periode september-oktober 2019 gemeten door middel van een 

puntprevalentiemeting, conform de uitgangspunten in het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. De 

indicatoren zijn intern aangeleverd op afdelingsniveau en zijn in de periode januari-februari 2020 

teruggekoppeld in de zorgteams in het kader van het “samen leren”.  

In 2019 geldt voor 7 van de 10 landelijk vastgestelde indicatoren een keuzevrijheid. Zorggroep Liante 

heeft ervoor gekozen de volgende indicatoren te hanteren als Kritische Prestatie Indicator (KPI):  

 Decubituspreventie (1.1) 

 Advanced Care Planning (1.2) 

 Medicatiefouten (1.3) 

 Gemotiveerd omgaan met vrijheidsbeperking (1.4) 

 Aandacht voor eten en drinken (1.5) 

In de onderstaande paragrafen worden deze indicatoren nader toegelicht en uitgewerkt.  

10.1 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 dat toeziet op 

aandacht voor de volgende elementen: 

 Vocht en voeding en voldoende eiwitrijke voeding 

 Indien mogelijk voldoende beweging 

 De houding in bed/stoel en zo nodig wisselligging 

 Goede huidverzorging en gebruik (incontinentie-)materialen 

 Inzetten van hulpmiddelen zoals onder andere antidecubitus matras, ligorthese 

 Gebruikmaking van de Vilans protocollen 

 Juiste behandeling van de huid en/of wond in samenspraak met de huisarts en pijnbestrijding 

Er zijn medewerkers gekoppeld aan dit aandachtsveld en zij volgen scholingen en bezoeken symposia 

gericht op dit thema. Bij het voorkomen van decubitus is ook de zogenaamde risicosignalering, 

waaronder het risico op huidletsel (decubitus), van groot belang. Binnen Zorggroep Liante wordt de 

risicosignalering van iedere cliënt/bewoner in kaart gebracht en steeds voor ieder MDO doorgenomen. Is 

er sprake van een gesignaleerd risico, dan wordt daar volgens het organisatiebeleid naar gehandeld.  

De uitkomstindicator over decubitus kan voor teams aanleiding zijn om in multidisciplinair dienstverband 

in te zoomen op casussen in het eigen team en lessen te trekken uit die casussen. Consultatie en 

reflectie vergroten het bewustzijn en de kennis over de toestand van de huid van degene die aan het 

bed staat en dat is volgens professionals een belangrijke sleutel tot decubituspreventie. Met name het 

bespreken van casuïstiek met betrekking tot huidletsel is een goed middel om te leren en verbeteren en 

daarmee de deskundigheid te vergroten. Om die reden is er een procesindicator over 

casuïstiekbespreking bij decubitus aan de indicatorenset toegevoegd. De KPI’s voor decubitus zijn als 

volgt gedefinieerd: 

 Aantal cliënten met decubitus (categorie 2 of hoger) ten opzichte van het totaal aantal cliënten op 

de afdeling in % 

 Aantal afdelingen waar casuïstiekbespreking heeft plaatsgevonden ten opzichte van het aantal 

afdelingen waar decubitus (categorie 2 of hoger) voorkomt  

In onderstaand overzicht zijn de prevalentiewaarden, het al dan niet inzetten van casuïstiekbespreking 

en multidisciplinaire behandeling op een rij gezet. Er zijn geen volledige gegevens beschikbaar over 
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ontstaan en verloop van de decubitus. Te zien is dat de prevalentie varieert tussen de 0-14%. Er vindt 

nog maar op beperkte schaal casuïstiekbespreking rond dit thema plaats, zo blijkt uit dit overzicht.  

 

Overzicht 12. Overzicht decubitus (prevalentie, casuïstiekbespreking en multidisciplinaire behandeling) 

 

 
 

   
Doorkijk naar 2020: 

 In 2020 wil Zorggroep Liante vanuit de prevalentiecijfers toewerken naar systematische analyse. Dit 

willen zij doen via twee paden: de in 2019 opgerichte kwaliteitsplatforms en de structuren 

driehoeksoverleg/ kwaliteitsplatform/ kwaliteitscommissie. Deze bieden beide de mogelijkheid tot 

leren en verbeteren, ook op het thema decubituspreventie.  

10.2 Advance Care Planning  

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

levenseinde en dit wordt vastgelegd in het Zorgleefplan. Het betreft onder andere afspraken rondom 

reanimatie. Beleidsafspraken over wel of niet starten of stoppen met levensverlengende behandelingen 

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

nog maar beperkt geregistreerd. Het ‘zorgpad stervensfase’ is als methode beschikbaar; de mate van 

gebruik wisselt per locatie. Het zorgpad is nog geen geïntegreerd onderdeel van het ECD.  

De KPI voor Advanced Care Planning is als volgt gedefinieerd:  

 Aantal cliënten waarbij beleidsafspraken zijn vastgelegd in het zorgdossier ten opzichte van het 

totaal aantal cliënten op de afdeling in % 

 

graad 2 of 

hoger

totaal 

aantal 

cliënten %

casuïstiek- 

bespreking

aantal 

afdelingen % 

multidisc. 

behandeling

Lauwers Alde ried 0 10 0% n.v.t.

Lauwers De Gruyts 0 7 0% n.v.t.

Lauwers de Swadde 1 7 14% ja

Lycklama Stins 1 47 2% 0 1 0% ja

Riemsoord 1 28 4% 1 2 50% ja

Rikkingahof 0 31 0% 0 0 0% n.v.t.

Sickinga oord 6 66 9% 0 4 0% ja

Sinnehiem 3 52 6% 0 3 0% ja

Warrenhove Fallaet 1 28 4% 1 1 100% ja

Warrenhove Munein 1 29 3% NB NB NB ja

Warrenhove Kletten 0 26 0% 0 0 0% n.v.t.

Warrenhove Piip 2 30 7% 1 1 100% ja

Decubitus 2019

2 3 67%
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Doorkijk naar 2020: 

 Op de ontwikkelagenda van het ECD staat voor 2020 het integreren van het Zorgpad stervensfase in 

het ECD.  

10.3 Medicatieveiligheid 

Zorggroep Liante streeft naar een veilig medicatieproces voor haar bewoners/cliënten en handelt naar 

de veilige Principes in de medicatieketen. Medewerkers zijn zich bewust van de risico’s bij de uitvoering 

van het medicatieproces. Risico’s worden zoveel als mogelijk voorkomen of acceptabel gemaakt door 

een duidelijke rolverdeling in het samenspel tussen arts, apotheker en Zorggroep Liante. Tevens is de 

uitvoering van het medicatieproces vastgelegd in het medicijnprotocol van de locatie en dit protocol 

voldoet aan de landelijke richtlijnen en wetgeving. Het eerdergenoemde medicatietoedien- en 

registratiesysteem nCare, bevordert de medicatieveiligheid.  

Toetsing en controle vindt plaats op verschillende manieren: medicatiereviews op cliëntniveau tussen 

instelling, apotheek en huisarts, dubbelcheck op risicovolle medicatie, lokale en centrale MIC-commissie, 

interne en externe audits.  

De ‘Veilige Principes’ in de medicatieketen doen verschillende aanbevelingen voor een veilig 

medicatieproces (www.zorgvoorbeter.nl/medicatieveiligheid/richtlijnen-veilige-principes). Twee van deze 

randvoorwaarden zijn omgezet in twee indicatoren voor verpleeghuiszorg. Het gaat om het op 

teamniveau bespreken van medicatiefouten en het uitvoeren van medicatiereviews met een 

vertegenwoordiger van het zorgteam.  

Professionals geven aan dat als het gaat om leren en verbeteren, het cruciaal is dat degene die 

medicatie geeft ook weet wat hij of zij geeft. Bekwaam zijn is essentieel. De indicatoren hebben daarom 

te maken met de randvoorwaarden voor het bekwamer worden in het toedienen. De eerste indicator richt 

zich op het leren van medicatiefouten op de afdeling en daarmee verbeteracties kunnen inzetten.  

De KPI’s waarop in dit kader monitoring plaatsvindt, zijn als volgt gedefinieerd:  

 Percentage afdelingen waar medicatiefouten tenminste één keer per kwartaal multidisciplinair 

worden besproken met medewerkers van de afdeling op basis van meldingen die zijn gedaan 

 Percentage cliënten –met een ZZP V&V indicatie met behandeling- waarbij een formele 

medicatiereview heeft plaatsgevonden in het bijzijn van een zorgmedewerker die medicijnen aan de 

cliënt verstrekt 

 

Beleids- 

afspraken 

vastgelegd

totaal 

aantal 

cliënten %

Lauwers Alde ried 10 10 100%

Lauwers De Gruyts 7 7 100%

Lauwers de Swadde 7 7 100%

Lycklama Stins 31 47 66%

Riemsoord 28 28 100%

Rikkingahof 26 31 84%

Sickinga oord 55 66 83%

Sinnehiem 42 52 81%

Warrenhove Fallaet 26 28 93%

Warrenhove Munein 29 29 100%

Warrenhove Kletten 23 26 88%

Warrenhove Piip 29 30 97%

Advanced Care planning 2019
In dit overzicht staat voor welk percentage 

van de cliënten er beleidsafspraken zijn 

vastgelegd. Opvallend is dat er grote 

verschillen zijn tussen de verschillende 

afdelingen/ locaties.  

Deze cijfers zijn ontoereikend voor een 

analyse. 

 

 

 

Overzicht 13. Overzicht Advanced Care Planning 

2019 
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Overzicht 14. Overzicht bespreking medicatiefouten en medicatiereview 2019 

 

In de meeste gevallen worden medicatiefouten besproken in het team, zo blijkt uit bovenstaand 

overzicht. De in 2019 ingestelde kwaliteitsplatforms worden hier het meest voor gebruikt. Hierbij zijn 

vertegenwoordigers vanuit de contactverzorgenden, VIG-ers, verpleegkundigen, wijkverpleegkundigen, 

kwaliteitsverpleegkundigen, kwaliteitsmedewerkers, specialist ouderengeneeskunde en in sommige 

gevallen de cliëntenraad aanwezig. De vraag over het al dan niet uitvoeren van een medicatiereview 

was onvolledig ingevuld waardoor er feitelijk geen uitspraken over deze KPI kunnen worden gedaan.   

 

Medicatiefouten  

Verder is er met betrekking tot medicatiefouten, naar onderstaand criterium gekeken: 

 Aantal geregistreerde medicatiefouten (MIC). Volgen van de trends in medicatiefouten binnen de 

organisatie-eenheden van de instelling en verantwoording over de opvolgende verbeteracties, van 

voorschrijven tot toediening, inclusief voorraadbeheer.  

In de tweede helft van 2019 is er een monitor- en verbetercyclus opgezet en tevens een sluitende 

behandel/ procescyclus die ook is opgenomen in het kwaliteitshandboek Infoland. Hieronder staat het 

overzicht van de geregistreerde medicatiefouten, uitgesplitst per locatie. Ter vergelijking zijn de cijfers 

van 2018 ook opgenomen.  

 

Overzicht 15. Overzicht medicatiefouten 

Bespreken 

medicatie-

fouten in 

team

totaal 

aantal 

afdelingen %

Medicatie- 

review

aantal 

cliënten % 

Lauwers Alde ried 1 1 100% 10 10 100%

Lauwers De Gruyts 1 1 100% 7 7 100%

Lauwers de Swadde 1 1 100% 7 7 100%

Lycklama Stins 0 3 0% NB 47 NB

Riemsoord 2 2 100% 28 28 100%

Rikkingahof 3 3 100% NB 31 NB

Sickinga oord 4 4 100% NB 66 NB

Sinnehiem 0 4 0% NB 52 NB

Warrenhove Fallaet 1 1 100% NB 28 NB

Warrenhove Munein 1 1 100% NB 29 NB

Warrenhove Kletten 1 1 100% 26 26 100%

Warrenhove Piip 1 1 100% NB 30 NB

Medicatiefouten 2019

Woonzorglocatie Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Rikkingahof 9 8 10 9 6 4 6 4 4 11 9 1

Sickenga-Oord 10 10 9 7 7 9 8 10 7 16 15 8

Riemsoord 8 8 6 7 4 10 3 10 5 9 3 2

Lycklama Stins 12 4 1 6 8 6 2 3 4 2 3 3

Sinnehiem 11 10 1 8 7 2 4 6 8 9 5 11

De Warrenhove 1 3 14 3 4 9 1 5 6 4 9 10

De Lauwers 1 1 1 1 3 0 0 1 1 0 0 1

Totaal aantal 2019 52 44 42 41 39 40 24 39 35 51 44 36

Aantal cliënten 403 398 399 393 393 403 401 397 397 405 401 400

Percentage 13% 11% 11% 10% 10% 10% 6% 10% 9% 13% 11% 9%

Totaal aantal 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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Te zien is dat het aantal medicatiefouten, percentueel gezien, over vrijwel het hele jaar, is gedaald. Naar 

verwachting spelen het medicatietoedienregistratiesysteem nCare alsook de herziene processen een rol.  

 

Antipsychoticagebruik  

Onderstaand criterium is van toepassing betreffende het antipsychoticagebruik: 

 Binnen organisatie-eenheden documenteren van aard (ATC-codes) en prevalentie (% bewoners) en 

reflecteren (in FTO, maar ook met de collega organisaties uit het lerend netwerk) op aard en omvang 

van het antipsychoticagebruik.  

Bij Zorggroep Liante wordt het antipsychoticagebruik wel vastgelegd in het zorgleefplan, maar een 

volledig overzicht per locatie, over 2019 is niet voorhanden. 

 

Antibioticagebruik  

Ook de frequentie en wijze waarop antibiotica worden ingezet, wordt gezien als een relevant criterium 

voor medicatieveiligheid. Het gaat dan om de volgende definitie: 

 Binnen de organisatie-eenheden documenteren van aard (ATC-codes) en prevalentie (% bewoners) 

en reflecteren (bv ook in FTO, maar ook met de collega organisaties uit het lerend netwerk) op aard 

en omvang antibiotica gebruik, ook met het oog op de toenemende resistentie problematiek. 

Zorggroep Liante werkt met verschillende huisartsen. Zij hebben het antibioticagebruik van 

bewoners/cliënten in beeld, maar er is geen samengesteld overzicht (per locatie) beschikbaar. 

 

 

 
Doorkijk naar 2020: 

 De kwaliteitsplatforms worden gezien als een bruikbare plaats waar men kan leren en verbeteren, 

ook op het gebied van medicatiefouten. Een volledigere registratie van het al dan niet uitvoeren van 

een medicatiereview biedt inzicht in de leer- en verbeterpunten op dat vlak.  

10.4 Gemotiveerd omgaan met vrijheidsbeperking  

Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg benoemt als thema ‘Gemotiveerd omgaan met vrijheids- 

beperkende interventies’. Professionals en experts geven aan dat de sector juist moet insteken op 

vrijheidsbevordering. In de praktijk lopen zorgverleners er tegenaan dat zij maatregelen die niet bedoeld 

zijn als vrijheidsbeperking of maatregelen die bedoeld zijn als vrijheidsbevorderend allemaal moeten 

registreren als vrijheidsbeperkend. Hierdoor wordt niet duidelijk wat het doel is van de interventie 

(vrijheidsbeperking of vrijheidsbevordering). 

Om die reden is gekozen voor een indicator die vrij precies vraagt welke maatregel is ingezet. De 

uitkomsten geven nauwkeurige input voor gesprekken binnen het team. De indicator wordt op deze wijze 

ook gemeten in de Landelijke Prevalentiemeting Zorgkwaliteit (LPZ). Teams willen uit de getallen 

kunnen aflezen of ze stappen zetten in het terugdringen van vrijheidsbeperking. In de procesindicator op 

afdelingsniveau wordt gevraagd hoe hieraan wordt gewerkt. Op locatieniveau (structuurindicator) wordt 

gevraagd hoe in het verpleeghuis wordt gewerkt aan vrijheidsbevordering. 

In 2019 zijn de volgende KPI’s met betrekking tot omgang met vrijheidsbeperking gedefinieerd: 

 Percentage cliënten op de afdeling waarbij de volgende middelen en maatregelen zijn toegepast.  

 Wijze waarop op de afdeling wordt gewerkt aan het terugdringen van vrijheidsbeperkende 

maatregelen. 
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Overzicht 16. Gemotiveerd omgaan met vrijheidsbeperking 

Uit bovenstaand overzichten is op te maken dat de meeste vrijheidsbeperkingen worden ingezet middels 

farmacologische en elektronische interventies. In een beperkt aantal gevallen worden mechanische 

interventies dan wel beperkingen middels afsluiting (appartement/ kast) ingezet.  

In principe worden er geen vrijheidsbeperkende maatregelen ingezet. Dit is in lijn met de Wet zorg en 

dwang die in 2020 in werking gaat. De wet is gericht op vrijheidsbevordering en veiligheid. 

Voorgeschreven psychofarmaca wordt verstrekt volgens voorschrift en waarvoor ze zijn bedoeld. Ook 

geschiedt alles met instemming van de bewoner/cliënt en/of diens vertegenwoordiger.  

Bij Zorggroep Liante worden de volgende maatregelen genoemd om vrijheidsbeperking te voorkomen of 

verminderen: 

- Evaluatie van situatie en inzet vrijheidsbeperkende maatregel (VBM) binnen bestaande richtlijnen op 

individueel niveau: 

o Inzet (en/of voortzetting) van VBM in overleg met huisarts en/of psychiater (of overige 

specialist): evaluatie is inherent aan vervolgafspraken (< 6 weken) 

o Tijdens de bewonersbespreking (1x per 4 weken): casuïstiekbespreking 

o Eventueel tijdens het teamoverleg (1x per 4 weken): onder andere tijdens een  klinische les 

of themabespreking 

- Teamcoaching en/of individuele coaching van zorgmedewerkers door een kwaliteitsverpleegkundige 

en/of aanvullende teamcoach om kennis en bewustzijn rond inzet van vrijheidsbeperkende 

maatregelen dan wel omgang met onvrijwillige zorg te vergroten. 

- Door acties uit te zetten zoals extra controles in plaats van het inzetten van een bewegingsmelder en 

wanneer de extra controles ook niet meer nodig zijn deze langzaam afbouwen. Bij het wel inzetten 

van vrijheidsbeperking deze monitoren: wat je ziet, rapporteren hoe het gaat. Vervolgens evalueren 

van hetgeen je inzet met familie, SOG-er of huisarts. Eventueel in teamoverleg met collega’s 

Per januari 2020 is de Wet zorg en dwang van toepassing. In 2019 heeft Zorggroep Liante ter 

voorbereiding daarop al enkele voorbereidingen gedaan door middel van trainingen.  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

totaal 

aantal 

cliënten 1-% 2-% 3-% 4-% 5-% 6-% 7-% 8-% 9-% Toelichting

Lauwers Alde ried 0 0 9 0 0 0 0 0 10 0% 0% 90% 0% 0% 0% 0% 0%

Lauwers De Gruyts 0 0 4 0 5 0 1 0 7 0% 0% 57% 0% 71% 0% 14% 0% s nachts afsluiten deur appartement

Lauwers de Swadde 0 0 5 0 4 0 1 0 7 0% 0% 71% 0% 57% 0% 14% 0% afsluiten kastdeur

Lycklama Stins 0 0 0 0 0 0 0 0 47 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Riemsoord 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Rikkingahof 0 0 0 0 4 0 0 0 31 0% 0% 0% 0% 13% 0% 0% 0% bewegingsmelder

Sickinga oord 0 0 1 0 2 0 0 0 66 0% 0% 2% 0% 3% 0% 0% 0%

Sinnehiem 15 52 29%

Warrenhove Fallaet 1 0 1 0 0 0 0 0 28 4% 0% 4% 0% 0% 0% 0% 0%

Warrenhove Munein 1 0 26 0 1 0 0 0 29 3% 0% 90% 0% 3% 0% 0% 0%

Warrenhove Kletten 0 0 11 0 1 0 0 0 26 0% 0% 42% 0% 4% 0% 0% 0%

Warrenhove Piip 3 0 0 0 1 0 0 0 30 10% 0% 0% 0% 3% 0% 0% 0%

Gemotiveerd omgaan met vrijheidsbeperking 2019

1 o    Mechanisch (zoals bedhekken)

2 o    Fysiek (zoals iemand met fysieke kracht in bedwang houden)

3 o    Farmacologisch

4 o    Psychologisch (dwingend spreken)

5 o    Elektronisch (alarm of camerabewaking)

6 o    Eén-op-één toezicht

7 o    In een ruimte afzonderen

8 o    Andere maatregel [open tekstveld]

9 Niet uitgesplitst per categorie
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Doorkijk naar 2020: 

- Het leren en verbeteren is een belangrijk punt bij de veiligheid van zorg. Zorggroep Liante geeft dit 

leren en verbeteren een vervolg in 2020 met kwaliteitsplatforms, teamoverleggen, 

casuïstiekbesprekingen en de inzet van kwaliteitsverpleegkundigen. 

- In 2020 moet de Wet zorg en dwang in alle zorgorganisaties geïmplementeerd worden. Dit staat 

daarom ook op de agenda bij Zorggroep Liante. 

 

10.5 Aandacht voor eten en drinken 

Eten en drinken is voor alle cliënten in de verpleeghuiszorg een belangrijk aandachtspunt. Daarbij gaat 

het niet alleen om het voorkomen van ondervoeding of overgewicht bij de cliënt, maar ook om het 

genieten van eten en drinken en de sfeer tijdens de maaltijden. 

Professionals geven aan dat het voor een team prettig is te weten wat de voedselvoorkeuren van een 

cliënt zijn. Deze voorkeuren worden besproken zoals voorkeuren voor bepaald eten en drinken of 

hoeveelheden. Ook voorkeuren voor tijdstippen, tussendoortjes en plaats vallen hieronder. Of een cliënt 

hulp bij eten of drinken wenst of nodig heeft, is ook een onderwerp dat onder voedselvoorkeuren valt.  

De definitie van de indicator voor eten en drinken is als volgt vastgelegd: 

- Percentage cliënten op de afdeling waarbij voedselvoorkeuren in de afgelopen zes maanden zijn 

besproken en vastgelegd in het zorgdossier. 

 

  

 

 
 
 
Doorkijk naar 2020: 

- Met de nieuwe visie op eten en drinken is dit punt hoog op de agenda gezet. In het hoofdstuk over 

wonen en welzijn zijn de ontwikkelingen met betrekking tot maaltijdverzorging in de nabijheid van de 

bewoner/cliënt al benoemd. In 2020 wordt er vanuit deze visie verdere invulling gegeven aan dit 

concept.  

-  

Voedsel- 

voorkeuren 

besproken

Voedsel- 

voorkeuren

vastgelegd

totaal 

aantal 

cliënten

% 

vastgelegd

Lauwers Alde ried 10 10 10 100%

Lauwers De Gruyts 7 7 7 100%

Lauwers de Swadde 7 7 7 100%

Lycklama Stins 39 39 47 83%

Riemsoord 28 7 28 25%

Rikkingahof 27 27 31 87%

Sickinga oord 66 66 66 100%

Sinnehiem 50 50 52 96%

Warrenhove Fallaet 28 18 28 64%

Warrenhove Munein 29 17 29 59%

Warrenhove Kletten 26 18 26 69%

Warrenhove Piip 30 26 30 87%

Aandacht voor eten en drinken 2019
In vrijwel alle gevallen worden de 

voedselvoorkeuren met de 

bewoner/cliënt besproken. De 

specifieke voorkeuren met betrekking 

tot voorkeuren voor eten & drinken, 

wijze van aanbieden, plaats en tijd 

worden minder vaak vastgelegd in het 

dossier.  

 

 

Overzicht 17. Aandacht voor eten en 

drinken 2019 
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10.6 Preventie van acute ziekenhuisopnames 

Binnen Zorggroep Liante vindt op deze indicator geen specifieke registratie en monitoring plaats.   
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11  Cliëntoordelen 

 
In najaar 2019 is bij Zorggroep Liante de Net Promotor Score (NPS) gemeten, in combinatie met de 

eerdergenoemde WOL-scans. 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 percentage promotors (cijfer 8-10).  

De volgende vraag is gesteld: “Zou u deze zorgorganisatie aanbevelen aan uw familie/vrienden?” 

(Antwoord van 0 tot 10, 0 = zeer onwaarschijnlijk, 10 = zeer waarschijnlijk). Deze vraag wordt enkel aan 

bewoners/ familieleden/ mantelzorgers gesteld en niet aan medewerkers. 

De scores per locatie zijn weergegeven in onderstaand overzicht: 

 
 

Overzicht 18. NPS-scores  2019 

 

Aan de hand van een voorbeeld wordt toegelicht hoe deze scores geïnterpreteerd moeten worden.  

- Lycklama Stins’ NPS-score is 60% (18 van de 30 respondenten heeft 8, 9 of 10 gescoord). 

Gemiddelde antwoord = 7.83
3
. Dat betekent dat de gemiddelde waarschijnlijkheid is dat 

respondenten Zorggroep Liante aanbevelen een 7,80 is.  

- Omdat dit een gewogen gemiddelde betreft zijn dus sommige locaties meer vertegenwoordigd in het 

totale aantal. In dit geval is elke respondent even zwaar meegeteld ongeacht bij welke locatie ze 

zitten. 

  

                                                   
 

3
 dit is dus geen rapportcijfer maar de “gemiddelde waarschijnlijkheid van aanbevelen” 

NPS-score Aantal met 

cijfer 8, 9 of 

10

Totaal aantal 

respondenten

Gemiddeld

Lauwers 88,89% 8 9 8,33%

Lycklama Stins 60,00% 18 30 7,83%

Riemsoord 72,41% 21 29 7,72%

Rikkingahof 66,67% 12 18 8,11%

Sickinga oord 68,75% 22 32 8,09%

Sinnehiem 69,57% 32 46 7,98%

Warrenhove 53,49% 23 43 7,16%

Totaal 65,70% 136 207 7,80%

NPS-score 2019
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12  Leren en werken aan kwaliteit 

12.1 Het Kwaliteitsmanagementsysteem 

Bij Zorggroep Liante staat het managen van kwaliteit hoog in het vaandel. In 2019 is wederom het 

gouden Prezo-certificaat gehaald. In juni 2020 wordt bepaald of men al dan niet verder gaat met dit 

systeem.  

In 2019 zijn de eerdergenoemde externe toetsingen (IGJ-bezoeken, audits en WOL-scans) uitgevoerd. 

De bevindingen hieruit zijn aanleiding geweest tot verschillende verbeterplannen, op centraal niveau en 

per locatie. Via de nieuw ingezette monitorstructuren (driehoeksoverleg, kwaliteitsplatforms, 

kwaliteitscommissie) worden de ontwikkelen en voortgang gemonitord, al dan niet leidend tot bijstelling 

van de plannen. Zo heeft Zorggroep Liante in 2019 belangrijke vorderingen gemaakt om de PDCA-

cyclus te borgen.  

Zorggroep Liante heeft diverse systemen om managementinformatie en KPI’s ter beschikking te stellen 

van de relevante betrokkenen. Hoewel veel van deze informatie al inzichtelijk is, stelt men zich tot doel 

(nog) betere koppelingen met de bron te realiseren om redenen van efficiency en betrouwbaarheid. 

Daarnaast hoopt men meer real-time informatie beschikbaar te kunnen stellen. Men beoogt hierbij vooral 

een koppeling van de kwaliteitsmonitoring met de WOL-scan tot stand te brengen. De WOL-aanpak 

inclusief de strakke monitoring op de PDCA-cyclus staat immers in 2020 centraal in het kwaliteitsbeleid 

van Zorggroep Liante. 

Binnen de organisatie hebben medewerkers een kwaliteitshandboek, Infoland, ter beschikking. Hierin 

zijn afspraken ten aanzien van beleid, procedures en werkafspraken vastgelegd. Infoland wordt 

geactualiseerd, zodat medewerkers nog beter gefaciliteerd worden in hun werk.  

12.2  Kwaliteitsplan en het kwaliteitsverslag   

Zorggroep Liante ziet kwaliteit, in de meest brede zin van het woord, als een wezenlijk onderdeel van de 

organisatie en haar bedrijfsvoering. Het opstellen, uitvoeren en evalueren van het Kwaliteitsplan- en 

verslag zijn daarom onderdeel gemaakt van de planning- en control-cyclus (inclusief de Cliëntenraad). 

Het proces loopt hiermee gelijk op met de jaarplancyclus van Zorggroep Liante.  

Kwaliteitsplan en -verslag worden via een gezamenlijk proces opgesteld. De 
medezeggenschapsorganen worden nadrukkelijk betrokken bij de totstandkoming van deze 
documenten. Deze werkwijze bevordert de integraliteit van het onderwerp Kwaliteit en zorgt voor borging 
van de doelen tot in het Management, Raad van Bestuur en Raad van Toezicht.  
Kwaliteitsplan en –verslag zijn publiek toegankelijk op de website van Zorggroep Liante. Het 

kwaliteitsverslag is daarnaast in te zien via de Openbare Database van Zorginstituut Nederland.  

Acties 2019 

Concreet zijn voor het kwaliteitsplan 2019 de volgende stappen gezet: 

 In september 2018 was er een brainstromsessie met alle voorzitters van de lokale cliëntenraden 

waarin geïnventariseerd is wat er goed gaat op de locaties én welke knelpunten ervaren worden. 

 De kwaliteitscoördinator heeft op basis daarvan een eerste opzet Liante-brede opzet gemaakt. 

 De kwaliteitscoördinator heeft een sjabloon opgesteld van een concreet verbeterplan voor de 

locaties. 

 Aan de hand van dit sjabloon hebben de twee toenmalige managers samen met de locatiehoofden 

gedetailleerde verbeterplannen per locatie opgesteld. Deze plannen worden in de inmiddels 

ingestelde kwaliteitsplatforms op locatie besproken op voortgang. 

 Voor het kwaliteitsplan is ook een hoofdstuk opgesteld waarin ondersteunende maatregelen, naast 

kwaliteitsinvesteringen in het primair proces zijn opgesteld. Deze hebben betrekking op innovaties in 

het welzijnsprogramma, de inzet van coaches op de werkvloer  en domotica-investeringen.  
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 Over het kwaliteitsplan is vervolgens overleg gevoerd met het zorgkantoor en is door het zorgkantoor 

aangegeven dat dit een goede basis is voor de toekenning van de extra kwaliteitsmiddelen die het 

kabinet eerder had vrijgemaakt. 

 In 2019 zijn de verbeterplannen verder geactualiseerd en zijn er extra maatregelen genomen naar 

aanleiding van. IGJ-inspecties én een analyse van calamiteiten. Denk daarbij aan de inzet van 

kwaliteitsverpleegkundigen op de werkvloer, een concretisering van de eerder aangegeven 

noodzaak tot coaching op de werkvloer. Tevens is in 2019 besloten om de WOL-scan als basis te 

nemen voor het kwaliteitsbeleid 2020 en daarna. 

 De kwaliteitscoördinator heeft informeel contact gehad met zijn collega’s uit het lerend netwerk over 

de opzet van het kwaliteitsplan.  

Bij het opstellen van het kwaliteitsjaarverslag zijn een groot aantal betrokkenen betrokken. Vanuit het MT 

hebben de bestuurder, de bestuurssecretaris, manager facilitair, de business controller, manager HRM 

en de kwaliteitsfunctionaris input geleverd. De voorzitters van de centrale cliëntenraad en de 

ondernemersraad zijn ook bevraagd. Gezien de recente oprichting van de VVAR is gekozen om hen bij 

de opstelling van het verslag nog niet te raadplegen. De manager zorg a.i. en meerdere leidinggevenden 

zorg en dienstverlening zijn geïnterviewd, evenals een kwaliteitsverpleegkundige en de 

vrijwilligerscoördinator. Tenslotte zijn de beide kwaliteitsmedewerkers en zorgbemiddeling gevraagd hun 

input te leveren.  

Het concept-verslag is voorgelegd aan de bestuurder en via haar aan de verschillende 

medezeggenschapsorganen. De wijze waarop dit plaatsvindt, is beïnvloed door de Corona perikelen. 

Het verslag is vastgesteld door de bestuurder. De RvT en de OR worden geïnformeerd.  

12.3 Continu werken aan verbeteren 

Zorgverleners van Zorggroep Liante zijn in de praktijk (via vertegenwoordigers én via de diverse 

overlegstructuren) nauw betrokken bij het maken van en werken aan verbeterplannen. Zo werken zij op 

cyclische- en ontwikkelingsgerichte wijze mee aan verbetering. Met de aandacht voor ‘de verwaarloosde 

organisatie’ is er ingezet op ander, meer passend leiderschap en oprechte aandacht voor medewerkers. 

Daarmee wordt ingezet op een cultuurverandering, waarbij feedback, continue reflectie en dialoog in een 

open klimaat worden gestimuleerd. 

12.4 Lerend netwerk 

Zorggroep Liante heeft in het kader van het lerend netwerk een samenwerkingsovereenkomst met Hof & 

Hiem (VVT, St Nicolaasga en de Saxenburghgroep VVT, Hardenberg).  

De bestuurders van Hof en Hiem en Zorggroep Liante hebben regelmatig contact. In 2019 is een 

werkbezoek geweest bij Saxenburgh. Dat bezoek heeft Zorggroep Liante geïnspireerd om –versneld- 

kwaliteitsplatforms op te richten. Zorggroep Liante werkt in toenemende mate samen met regionale 

collega’s in het kader van de Regiovisie Friesland die onder regie van het zorgkantoor wordt ontwikkeld. 
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Bijlage 1: Toelichting op indicatoren 
personeelssamenstelling meetjaar 2019 

In dit jaarverslag wordt de personeelssamenstelling toegelicht. Hierbij komen diverse criteria aan bod. 

Hieronder staan de definities van deze criteria op een rij. 

Nr Criterium Definitie 

6.1  Aard van de aanstellingen 

6.1.1 Aantal personeelsleden Aantal personeelsleden met een 

arbeidsovereenkomst over de periode (1-1-2019 t/m 

31-12-2019) 

 

6.1.2 Aantal fte Aantal ingezette fte’s van de personeelsleden met 

een arbeidsovereenkomst over de periode. Het 

betreft de ingezette fte’s (incl. meeruren, overuren, 

oproepuren) en niet allen de contractuele fte’s 

 

6.1.3 Percentage personeel met een 

arbeidsovereenkomst voor 

bepaalde duur 

Aantal personeelsleden met een 

arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd op een 

meetmoment gedeeld door het aantal 

personeelsleden met een arbeidsovereenkomst voor 

bepaalde en onbepaalde tijd op datzelfde 

meetmoment 

 

6.1.4 Percentage inzet 

uitzendkrachten/ Personeel 

Niet In Loondienst (PNIL) 

Aantal fte uitzendkrachten/PNIL ingezet gedurende 

de periode gedeeld door het totaal aantal ingezette 

fte door personeelsleden gedurende dezelfde 

periode 

 

6.1.5 Percentage kosten 

uitzendkrachten/ Personeel 

Niet In Loondienst (PNIL) 

Aantal euro uitgegeven aan inzet 

uitzendkrachten/PNIL gedurende de periode gedeeld 

door som personeelskosten van personeelsleden 

met een arbeidsovereenkomst over de periode 

 

6.1.6 Gemiddelde contractomvang Aantal fte’s van personeelsleden met een 

arbeidsovereenkomst over de periode gedeeld door 

gemiddeld aantal personeelsleden met een 

arbeidsovereenkomst over deze periode 

 

6.2 Kwalificatieniveaus zorgverleners en vrijwilligers 

6.2.1 Percentage fte per niveau Aantal over de periode ingezette fte’s van 

personeelsleden van een kwalificatieniveau gedeeld 

door het aantal ingezette fte’s van personeelsleden 

over die periode. 

 

6.2.2 Aantal stagiairs Aantal stagiairs over de periode 

 

6.2.3 Aantal vrijwilligers Aantal vrijwilligers over de periode 
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6.3 Ziekteverzuim 

6.3.1 Verzuimpercentage Het ziekteverzuimpercentage is het totaal aantal 

ziektedagen van de personeelsleden, in procenten 

van het totaal beschikbare dagen van de 

werknemers in de verslagperiode. Het 

ziekteverzuimpercentage is inclusief het verzuim 

langer dan een jaar en exclusief zwangerschaps- en 

bevallingsverlof.  

 

6.3.2 Verzuimfrequentie De verhouding tussen het aantal verzuimgevallen en 

het aantal personeelsleden. De meldingsfrequentie 

wordt omgerekend naar jaarbasis. 

 

6.4 In-, door- en uitstroom 

6.4.1 Percentage instroom Het percentage instroom betreft het aantal personen 

dat op meetmoment minus 1 jaar niet werkzaam is 

als personeelslid bij de organisatie, maar dat wel is 

op meetmoment, gedeeld door het gemiddelde 

aantal personeelsleden van meetmoment en 

meetmoment minus 1 jaar 

 

6.4.2 Percentage uitstroom Het percentage uitstroom betreft het aantal personen 

dat op meetmoment minus 1 jaar wel werkzaam is 

als personeelslid bij de organisatie, maar dat niet is 

op meetmoment, gedeeld door het gemiddelde 

aantal personeelsleden van meetmoment en 

meetmoment minus 1 jaar 

 

6.4.3 Percentage doorstroom 

kwalificatieniveau 

Het percentage doorstroom betreft het aantal 

personen dat op twee opeenvolgende peilmomenten 

werkzaam is als personeelslid in die organisatie en 

van kwalificatieniveau is gewisseld op meetmoment 

ten opzichte van meetmoment minus 1 jaar, gedeeld 

door het aantal personeelsleden van meetmoment en 

meetmoment minus 1 jaar.  

 

6.5 Ratio personeelskosten/ opbrengsten 

6.5.1 Fte zorg/ cliënt-ratio Aantal ingezette fte’s over de periode gedeeld door 

het aantal cliënten over de periode. Bij de fte’s betreft 

het de ingezette fte’s (incl. meeruren, overuren, 

oproepuren) en niet alleen de contractuele fte’s.  
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Bijlage 2 : Jaarrekening (apart document) 
Bijlage 3: Accountantsverklaring (apart document) 

 

Bijlage 4: Samenvatting kwaliteitsinspanningen 

Zorggroep Liante is in beweging. Zij gaat van een traditionele zorgorganisatie met het accent op 

intramurale woonzorg naar een organisatie die op de binnen- en buitenlocaties persoonsgerichte zorg en 

dienstverlening biedt aan mensen met lichte (thuis)zorg tot complexe verpleeghuiszorg. In 2018 is deze 

transitie gestart. In 2019 is er echt vaart gemaakt om de basis van de organisatie op orde te brengen, 

zowel inhoudelijk als bedrijfsmatig. De IGJ-rapporten, audits en WOL (Waardigheid & Trots Op Locatie)-

scans geven een beeld van de stand van zaken bij Zorggroep Liante in relatie tot het Kwaliteitskader 

Verpleeghuiszorg. Dit inzicht vormt het vertrekpunt van veel verbeterinitiatieven. 

Persoonsgerichte zorg 
Zorggroep Liante ondersteunt mensen in de regio zodat zij zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen 

met behoud van eigen regie en leefstijl. En zij biedt beschut wonen aan kwetsbare ouderen met een 

zorg- of dienstverleningsvraag. De veranderende samenleving stelt andere eisen aan de zorg- en 

dienstverlening. Daarbij hoort persoonsgerichte zorg (PGZ) omdat dit goed aansluit bij individuele 

behoeften, wensen, mogelijkheden en beperkingen. Het bewustzijn dat PGZ écht iets anders vraagt van 

de medewerker dringt steeds verder door in de organisatie. Werken vanuit de vraag van de 

bewoner/cliënt, écht luisteren naar diens wensen en behoeften en optimaal ruimte geven aan eigen 

regie, vragen een andere mindset. Bij Zorggroep Liante is in 2019 hierin gestage groei te zien.  

Wonen en welzijn 
Voor de huidige én toekomstige ouderen, zijn wonen en welzijn erg belangrijk. Daarom heeft Zorggroep 

Liante hier in 2019 veel aandacht aan besteed. Via extra gelden van Waardigheid & Trots is het project 

‘Themakoffers’ opgezet. Binnen dat project zijn fysieke themakoffers ontwikkeld en diverse activiteiten 

per locatie aangeboden. Daarnaast zijn er geestelijk verzorgers aangesteld én worden plannen 

ontwikkeld om een muziektherapeut aan te stellen in het kader van zingeving respectievelijk welzijn. 

Verder is op vrijwel alle locaties de applicatie Share Care geïmplementeerd. Hiermee kunnen familie, 

vrijwilligers, zorgverleners en andere betrokkenen ervaringen en informatie uitwisselen, specifiek op het 

gebied van welzijn.  

In 2018 is er binnen de organisatie onrust ontstaan door het voornemen de keukens te sluiten. Vanuit de 

herijkte strategie en visie op eten en drinken is besloten de keukens te handhaven en zelfs uit te 

breiden. Het uitgangspunt hierbij is dat de maaltijdvoorziening zo dicht mogelijk bij de bewoner/cliënt 

plaatsvindt: eten en drinken mag een beleving zijn waar bewoners/cliënten van kunnen genieten. 

Daarmee zijn zogenaamde ‘verdwijnfuncties’ herzien. Wel is er nog enige ruis en onduidelijkheid rond de 

uitbesteding van de was en schoonmaak. Daarbij spelen informatievoorziening en uiteenlopende 

verwachtingen een rol. Dit krijgt in 2020 een vervolg. Ook het vastgoed staat voor 2020 hoog op de 

agenda. Vanuit de strategie en inzichten op het gebied van demografie en leefstijl wordt er een visie op 

vastgoed ontwikkeld. Hiermee kunnen keuzes worden gemaakt voor toekomstbestendig vastgoed. 

Zorggroep Liante hecht er aan om goed aan te sluiten bij de wensen en behoeften van bewoners/ 

cliënten én hun naasten. In 2019 zijn klantarena’s georganiseerd waarbij naasten hun wensen, 

ervaringen en ideeën hebben gedeeld. Deze vorm van delen en leren wordt in 2020 voortgezet. 

Leren en werken aan kwaliteit en veiligheid 
De resultaten van de IGJ-bezoeken, audits en WOL-scans waren behoorlijk confronterend voor 

Zorggroep Liante. De noodzaak om te leren en verbeteren is dus niet vrijblijvend. Vanuit dit 

urgentiebesef zijn in 2019 grote slagen gemaakt op het gebied van kwaliteit en veiligheid. Er zijn 
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kwaliteitsverpleegkundigen (kvpk) aangesteld om medewerkers in de praktijk te coachen en 

ondersteunen. Ook zijn de kwaliteitsmedewerkers in positie gebracht.  

Verder zijn er overlegstructuren opgezet om leren en verbeteren rondom het thema kwaliteit en 

veiligheid op elk niveau te adresseren. Per locatie zijn er zowel een driehoeksoverleg als een 

kwaliteitsplatform opgezet. Bij dit platform wordt het driehoeksoverleg (kvpk, lgzd, kwaliteitsmedewerker) 

aangevuld met vertegenwoordigers vanuit zorg, welzijn en de cliëntenraad. Zo wordt op elke locatie 

vanuit alle gelederen meegewerkt aan de ontwikkeling en monitoring van het (lokaal) kwaliteitsbeleid. 

De bevindingen vanuit de verschillende kwaliteitsplatforms worden locatie-overstijgend naar beleid 

gebracht (en vice versa) via de in 2019 opgerichte kwaliteitscommissie. Met deze structuren wordt de 

PDCA-cyclus van continu leren en verbeteren ondersteund.  

Leiderschap, governance en management 
In 2019 – en doorlopend in 2020 – zijn er veel wisselingen in het leiderschap geweest binnen Zorggroep 

Liante. Zo zijn meerdere MT én RvT-leden vervangen. Om de noodzakelijke slagkracht op de locaties te 

kunnen realiseren, heeft de organisatie gekozen om de rol van leidinggevende zorg en dienstverlening 

anders in te vullen. Als resultaat hiervan zijn veelal nieuwe leidinggevenden voor locaties aangesteld.  

De ontevredenheid, onrust en ervaren onduidelijkheid binnen de organisatie waren voor de RvB 

aanleiding om ondersteuning te zoeken. Vanuit de gedachte van ‘de verwaarloosde organisatie’ volgen 

RvB, MT en de leidinggevenden zorg en dienstverlening een coachingstraject. Het doel is om passend 

leiderschap te ontwikkelen wat nodig is voor het veranderen van cultuur en gedrag binnen de 

organisatie.  

Met het oog op de veranderende zorgvraag zijn er in 2019 initiatieven genomen om ‘zorg met 

behandeling’ mogelijk te maken. Daarbij passen andere indicatiestellingen en vergoedingen. In 2020 

beraadt Zorggroep Liante zich op de wijze waarop invulling moet worden gegeven aan de 

behandeldienst. 

Tot slot is er in de afgelopen periode veel geïnvesteerd in de relatie met de CCR en de OR. Ook is er in 

2019 een VVAR opgericht. Dit alles vanuit de gedachte dat voor het leren en verbeteren draagvlak en 

betrokkenheid vanuit alle gelederen noodzakelijk is.  

Personeel 
Zorggroep Liante realiseert zich dat zij geen veilige en persoonsgerichte zorg kan leveren zonder 

voldoende en goede medewerkers én vrijwilligers. Het is dus zaak om medewerkers te ‘binden en 

boeien’. Het bieden van ‘leiderschap dichtbij’, duidelijke structuren, individuele gesprekken en betere 

teamoverleggen dragen hier zeker aan bij. In 2019 zijn de personele aantallen relatief weinig veranderd. 

Het verzuim is gelukkig gedaald ten opzichte van 2018. Toch blijven verzuimpreventie, vitaliteitsbeleid 

en duurzame inzetbaarheid belangrijke thema’s voor Zorggroep Liante. Daarnaast is, met het oog op de 

krappe arbeidsmarkt, een wervend personeelsbeleid noodzakelijk. Het functiehuis is echter nog 

onvoldoende in lijn met de beoogde organisatie-inrichting. Dat staat dan ook op de agenda voor het 

komende jaar.  

Gebruik van hulpbronnen en informatie 
Zorggroep Liante wil de ondersteunende diensten zó inrichten dat het primaire proces optimaal uit de 

verf komt. In 2019 is een behoorlijke professionaliseringsslag gemaakt. Zo zijn er een manager facilitair, 

een controller en een  inkoopfunctionaris aangesteld om ervoor te zorgen dat de respectievelijke 

diensten effectief en doelmatig worden ingericht. In 2020 wordt dit aangevuld met twee facilitair 

leidinggevenden die gekoppeld worden aan locaties. Ook is er achter de schermen aan gewerkt om de 

ICT binnen de organisatie te optimaliseren. In 2020 worden de eerste verbeteringen in de praktijk 

merkbaar.  

Voor continu leren en verbeteren is bruikbare informatie noodzakelijk. Met de komst van de controller en 

de verbeterde inrichting van de BI-tool is monitoren en sturen beter mogelijk. De volgende stap is de 

koppeling van WOL-scan parameters een de managementinformatie. Zo worden relevante inhoudelijke 

parameters inzichtelijk en daarmee de bron voor leren en verbeteren.  
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Tot slot 
2019 was voor Zorggroep Liante een dynamisch jaar waarin grote stappen zijn gezet om kwaliteit en 

veiligheid in een cyclisch proces van leren en verbeteren te brengen. Het komende jaar staat in het 

teken van door ontwikkelen en borgen. Daarnaast staan strategische vraagstukken zoals vastgoed en 

wonen, goede en betaalbare extramurale dienstverlening, invulling behandeldienst en strategische 

positionering in de regio op de agenda. Met de in 2019 ingezette lijn, kijkt Zorggroep Liante met 

vertrouwen naar de toekomst.  
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Bijlage 5: Organogram 2019 
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Bijlage 6: Concept-Organogram 2020 

 

 

 


