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Het schilderij van Wilma Veen

Je verbonden voelen met elkaar is van grote waarde. In Bethanië 

zijn we ervan overtuigd dat jij belangrijk bent, welke plek je ook 

inneemt en wie je ook bent. Of u de kwetsbare bewoner bent, jij 

de medewerker of vrijwilliger; wij zijn verbonden met elkaar. Die 

verbinding zie je terug in de horizontale lijnen in het schilderij. 

Deze lijnen zijn deels open, want echt vertrouwen is gebaseerd op 

loslaten: wat jij doet hoef ik niet meer te doen, ik vertrouw je.

Samen reizen we door dit leven met muziek die blijvend resoneert 

in ons binnenste. Het schilderij is een ontdekking van elementen die 

zo passend zijn bij wie wij samen zijn. Onze locaties in Wekerom en 

Ede zijn in het kunstwerk verstopt. Onze missie, visie en waarden 

zijn erin verbeeld, waaronder een hart dat de zorg voor elkaar 

symboliseert. Met elkaar verbonden wandelen we door het leven en 

mogen we ons geborgen weten. Vanuit ons eigenaarschap werken 

en leven we samen bij Bethanië.
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Voorwoord
Voor u ligt het kwaliteitsplan 2021 

van Stichting Bethanië. Dit kwa-

liteitsplan reikt verder dan alleen 

het kwaliteitskader verpleeghuis-

zorg en heeft betrekking op de 

gehele organisatie van Stichting 

Bethanië.

Bethanië is een professionele 

zorgorganisatie en biedt zorg en 

diensten aan kwetsbare ouderen, 

in de gemeente Ede. Vanuit onze 

christelijke identiteit zijn wij de 

kwetsbare ouderen die wij zorg 

bieden tot dienst. Ouder worden 

betekent steeds meer kwetsbaar 

worden. Ons doel is om met 

onze professionele inzet bij te 

dragen aan het waardevolle leven 

van onze bewoners en cliënten. 

Het Kwaliteitskader Verpleeg-

huiszorg en onze zorgvisie en 

-missie lagen ten grondslag 

aan het Strategisch Beleidsplan 

(SBP) 2018-2020. Aan de hand 

van uitgewerkte strategieën 

werkten we doelmatig aan het 

behalen van het resultaat; het 

 bieden van de randvoorwaarden 

voor onze bewoners zodat zij een 

waardevol leven kunnen leiden.

Voor de komende 3 jaar (2021-

2023) zet Bethanië met haar 

nieuw strategisch beleidsplan 

deze ingeslagen weg voort. Het 

thema ‘waardevol leven’ vanuit 

het SBP 2018-2020 blijven we 

hanteren. 

Vanuit het nieuwe SBP gaat  

Bethanië sturen op de 5 speer-

punten die als ‘puzzelstukjes’ 

een mooi beeld vormen van 

waaruit wij onze bewoners waar-

devolle zorg bieden.

• Gezond & Wel

• Kennen & Gekend worden

• Boeien & (ver)Binden

• Wonen & Omgeving

•  Vakmanschap & Eigenaar-

schap

Alle disciplines binnen de organi-

satie hebben afdelingsdoelen op-

gesteld om invulling te geven aan 

deze speerpunten. De 8 thema’s 

van het kwaliteitskader verpleeg-

huiszorg zijn verweven met deze 

speerpunten. 

Kortom in 2021 werken we 

samen verder aan een  waardevol 

leven voor de bewoners die aan 

onze zorg zijn toevertrouwd. 

Hoe wij hiermee aan de slag 

gaan en met welke acties wij 

in het nieuwe jaar onze visie 

willen gaan realiseren, leest u in 

ons  Kwaliteitsplan 2021 en de 

 Begroting 2021. 

Het kwaliteitsplan is ter 

advisering en/of instem ming 

voorgelegd aan de Cliënten-

raad, Verpleegkundige- en 

verzorgende adviesraad, 

Ondernemingsraad, 

Vrijwilligersraad, Identiteitsraad 

en de kwaliteitscommissie 

vanuit de Raad van Toezicht van 

Stichting Bethanië. Daarnaast 

is advies ingewonnen bij ons 

lerend netwerk en de specialist 

ouderengeneeskunde.

Willy de Groot-van Saane
Raad van Bestuur

Ede, november 2020



Missie
Bethanië is een professionele zorgorganisatie en biedt zorg en diensten 

aan kwetsbare ouderen. Dit gebeurt op de (hoofd)locatie Bethanië in Ede, 

de locatie Wicherumloo, de dagbestedingen, hospice Ede De Olijftak en 

in de wijk. Vanuit onze christelijke identiteit zijn wij de kwetsbare ouderen 

die wij zorg bieden tot dienst. Bethanië onderscheidt zich door haar 

specifieke christelijke identiteit, de persoonlijke en kleinschalige zorg en haar 

comfortabele en moderne huisvesting van de locaties in Ede en Wekerom, 

gelegen nabij de prachtige bos- en heidegebieden van de Veluwe.

Wij bieden een breed palet met keuzes voor bewoners1 die zij met eigen ‘kleur’ 

kunnen invullen op zowel het gebied van (palliatieve) zorg en begeleiding als 

op dat van facilitair en welzijn. Dit betekent dat wij samen met de bewoner  en 

het eigen netwerk afstemmen welke zorg en begeleiding nodig is om op hun 

wensen en behoeften te kunnen aansluiten en welke wensen zij op facilitair 

gebied hebben, bijvoorbeeld ten aanzien van maaltijden en schoonmaak van 

het appartement. Hierin wordt de ondersteuning vanuit het eigen netwerk ook 

meegenomen. Onze integrale zorg- en dienstverlening is een samenspel van 

onze medewerkers, de vrijwilligers en mantelzorgers.

De medewerkers werken in kleine, overzichtelijke teams en worden 

ondersteund door een coördinator, die hen aanmoedigt om zoveel mogelijk 

verantwoordelijkheid te nemen voor de organisatie van het werk en de 

onderlinge werkafspraken. Zo zijn er teams voor thuiszorg, dagbesteding, 

afdelingen voor bewoners met een somatische zorgvraag en psychogeriatrie 

in kleinschalig wonen, voor hospicezorg, horeca en huishouding. Daarnaast is 

een aantal afdelingen belast met het bieden van goede randvoorwaarden om 

het primaire proces te ondersteunen t.w. medewerkers staf/bedrijfsvoering, 

roosterplanning, cliëntenadministratie, receptie en technische dienst.

De coördinatoren leggen verantwoording af aan het managementteam.

De Raad van Toezicht ziet, conform de Governance Code Zorg, toe op de 

bestuurder en op het besturen van de organisatie. 

Medezeggenschap vindt plaats door regelmatige formele en informele 

ontmoetingen met de Cliëntenraad, Ondernemingsraad, Verpleegkundige 

en verzorgende adviesraad, Vrijwilligersraad en Identiteitsraad. De leden 

van de Raad van Toezicht zijn tevens de leden van het bestuur van Stichting 

De Oldenhof (SDO), een stichting die seniorenappartementen verhuurt aan 

particuliere huurders, nabij Bethanië. De Raad van Bestuur van de Stichting 

Bethanië is de directievoerder van SDO.

1 Daar waar bewoner(s) staat(n) kan ook gelezen worden cliënt(en)
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(Zorg)visie
Bij Bethanië geloven we dat ieder mens een kostbaar geschenk is uit Gods 

hand. Ouder worden betekent steeds meer kwetsbaar worden. Ons doel is 

om met onze professionele inzet bij te dragen aan het waardevolle leven van 

onze bewoners.

Bethanië werkt vanuit christelijke waarden en is aantrekkelijk voor bewoners, mede-

werkers en vrijwilligers vanwege haar cultuur, identiteit en kleinschaligheid. 

In deze tijd van complexe veranderingen is het van belang dat wij ons als organisa-

tie blijven onderscheiden en tegemoet komen aan de vraag naar zorg en begelei-

ding vanuit een christelijke identiteit en kleinschalige wooninitiatieven. 

De organisatie realiseert zich dat om een kwalitatieve en gezonde organisatie te 

blijven, er stappen gezet dienen te worden op het gebied van onder andere  kennis 

delen, samenwerking en een open communicatie. De ‘lerende  organisatie’ zal de 

komende 3 jaar als een rode draad door de kwaliteits plannen heenlopen, medewer-

kers worden in staat gesteld de dienstverlening aan te passen aan een voortdurend 

veranderende omgeving door scholing, ontwikkeling en initiatief te stimuleren.

Bethanië hanteert een zorgvisie, die als leidraad geldt voor het leveren van zorg 

en begeleiding vanuit cliëntperspectief. Medewerkers van Bethanië bieden 

meerwaarde aan kwetsbare ouderen. Zij dragen bij aan de doelstelling van 

Bethanië door het ondersteunen en versterken van de eigen regie van kwets-

bare ouderen, vanuit een protestants christelijke identiteit. Zelfzorg, zorgzaam-

heid voor elkaar én verzorging, welzijn, begeleiding en adequate behandeling 

zijn goed op elkaar afgestemd.

Er is een open en veilige cultuur waar ruimte is voor humor en ontspanning. Ook 

gaan wij flexibel om met veranderingen en spelen wij daar tijdig op in.

Als professionele zorgorganisatie onderscheiden we ons krachtig op kwaliteit 

en identiteit. Wij communiceren onze specifieke meerwaarde op heldere wijze 

naar onze bewoners en de maatschappij, onder meer door deze te benoemen 

op onze site www.bethanie.nl en bij het intakegesprek. Bethanië staat door haar 

kleinschaligheid dicht bij de bewoner en is daardoor in staat heel goed naar de 

bewoner te luisteren. Bewoners voelen zich gehoord, mogen zijn wie zij zijn en 

willen graag door ons worden ondersteund en/of bij ons wonen. 

Onze zorgvisie maakt integraal onderdeel uit van de zorgovereenkomst. Hierin 

is opgenomen dat met de ondertekening van de zorgovereenkomst de bewoner 

verklaart de grondslag en de zorgvisie van de Stichting te onderschrijven dan 

wel daarvoor respect te hebben. Vanuit de Bijbelse opdracht tot naastenliefde, 

wordt zorg verleend aan alle zorgvragers, ongeacht ras, geslacht, geloofsover-

tuiging of geaardheid.

Met betrekking tot het aannamebeleid van nieuwe medewerkers wordt in 

het sollicitatieformulier gevraagd naar de motivatie om voor een christelijke 

organisatie te werken. Onze zorgvisie maakt integraal onderdeel uit van de 

arbeidsovereenkomst. Hierin is opgenomen dat met de ondertekening van de 

arbeidsovereenkomst, de werknemer verklaart de grondslag en de zorgvisie van 

Bethanië te onderschrijven.
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Uitvoering
Heel concreet start de persoonsgerichte zorg en ondersteuning al voordat 

een bewoner naar Bethanië gaat verhuizen. De medewerkers van de 

cliëntadministratie of onze casemanagers monitoren de thuissituatie van 

deze mensen. Waar nodig wordt voor deze mensen als overbrugging tijdelijke 

ondersteuning en/of zorg thuis ingezet, bijvoorbeeld door deelname aan 

een van de dagbestedingen van Bethanië. Voordat de nieuwe bewoner naar 

Bethanië verhuist gaat de eerstverantwoordelijke verzorgende/verpleegkundige 

op huisbezoek. De medewerker krijgt hierdoor een goed beeld van de woon- en 

leefsituatie van de nieuwe bewoner. Aan de bewoner en familie wordt gevraagd 

een levensboek te maken om meer van de levensgeschiedenis te weten. Het 

helpt ons in te spelen op de wensen en behoeften van de nieuwe bewoner. 

Daarnaast is een levensgeschiedenis, waar mogelijk zelfs aangevuld met foto’s, 

ook een mooi houvast om een gesprek aan te gaan.
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Kerngegevens

Bethanië is een stichting die zorg verleent aan kwetsbare mensen, veelal 

ouderen, in de gemeente Ede. Zij levert zorg, begeleiding en ondersteuning die 

behoren onder de Wet langdurige zorg (Wlz), de Zorgverzekeringswet (Zvw) 

en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Daarnaast levert Bethanië 

diverse particuliere diensten aan ouderen. De Stichting is werkzaam op 2 

locaties te weten de hoofdlocatie Bethanië in Ede (postcodegebied 6711) en de 

locatie Wicherumloo in Wekerom (gemeente Ede postcodegebied 6733).

Type zorgverlening

De zorglocatie Bethanië in Ede heeft een capaciteit van 57 ZZP plaatsen voor 

langdurige zorg. Hiervan zijn 21 ZZP plaatsen gesitueerd op 3 afdelingen 

kleinschalige woningen (met Wzd) en 36 ZZP plaatsen (SOM/PG) op afdeling 

De Bosrand. Daarnaast wordt momenteel aan 9 cliënten langdurige zorg 

verleend op basis van een Volledig Pakket Thuis (VPT) in de naastgelegen 

seniorenappartementen van Stichting De Oldenhof. 

De zorglocatie Wicherumloo in Wekerom heeft een capaciteit van 22 plaatsen, 

te weten 14 op 2 afdelingen kleinschalig wonen Willinkhuizen en 8 plaatsen op 

afdeling Vijfsprong. De zorg op deze locatie wordt geboden op basis van VPT 

(20 cliënten) en PGB (2 cliënten). 

Op de afdelingen Kleinschalig Wonen (KSW) wonen mensen met een Wlz-

indicatie met een psychogeriatrische (PG) grondslag. Deze bewoners hebben 

een zorgprofiel voor “Beschermd wonen met intensieve dementiezorg” (VV05) 

of “beschermd wonen met zeer intensieve zorg” (VV07).

Op de afdelingen De Bosrand en De Vijfsprong wonen mensen met een 

zorgprofiel “Beschermd wonen met intensieve dementiezorg” (VV05), 

“Beschermd wonen met intensieve verzorging en verpleging (VV06) en/

of “Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke 

aandoeningen, met de nadruk op verzorging/verpleging” (VV08). Er wordt 

momenteel aan 88 cliënten langdurige zorg op grond van de Wlz geleverd, 

waarvan 14 cliënten zonder de functie behandeling en 74 cliënten met de functie 

behandeling. 

In 2020 is Bethanië een eigen behandeldienst gestart waar een specialist 

ouderengeneeskunde (SO), een psycholoog, een Physician Assistent en 

paramedici (zoals fysiotherapeuten, ergotherapeuten, voedingsdeskundige en 

logopedist) in participeren. Daarnaast heeft de organisatie een muziektherapeut 

en geestelijk verzorger in dienst. 

Naast de langdurige zorg vanuit de Wlz biedt Bethanië ook Wijkverpleging 

aan gefinancierd vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw). Dit betreft thuiszorg (in 

postcode gebied 6711 en 6733) en palliatieve zorg in Hospice Ede, de Olijftak 

(5 plaatsen). Daarnaast wordt vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning, 

dagbesteding (op de locaties De Palmboom/Platteelhof in Ede en Wicherumloo 

in Wekerom), huishoudelijke hulp en individuele begeleiding (in de wijk) 

aangeboden. 
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Overzicht van gemiddeld aantal gerealiseerde plaatsen 
langdurige zorg (ZZP-VPT) in de periode 1 januari 2020 t/m 31 
september 2020 
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Ratio personele kosten versus opbrengsten

Bethanië ontvangt voor het bieden van langdurige zorg aan bewoners een 

financieel budget van het Zorgkantoor Menzis op grond van de Wet Langdurige 

Zorg. Dit budget is gebaseerd op het aantal gerealiseerde productiedagen per 

zorgzwaartepakket (ZZP) en Volledig pakket Thuis. Deze landelijke vastgestelde 

zorgpakketten zijn gebaseerd op cliëntprofielen en hebben een eigen tarief. 

Met het toegekende budget organiseert en financiert Bethanië alle zorg 

en behandeling die de bewoners nodig hebben, maar ook de hotelmatige 

kosten (voeding, schoonmaak, bewassing), de cliëntgebonden kosten 

(verpleegartikelen, activiteiten, welzijn), huisvestingskosten (onderhoud, energie, 

verzekeringen) en algemene kosten (bedrijfskosten, overhead).

De Wlz tarieven voor ZZP en VPT zijn gebaseerd op cliëntprofielen. De 

maximale tarieven worden jaarlijks vastgesteld door de Nederlandse 

Zorgautoriteit (NZa). Het Zorgkantoor Menzis heeft middels een honoreringslijst 

een percentage van 96,1% van de Wlz tarieven langdurige zorg vastgesteld 

voor 2021 voor Bethanië. Bij de introductie van de ZZP’s en VPT’s waren de 

tarieven in essentie te verdelen in de onderdelen zorg (55%), management zorg 

(5%), verblijf/facilitair (15%), en overhead (25%). Iedere zorgaanbieder is echter 

vrij om het geld dat binnenkomt vanuit de Wlz financiering naar eigen inzicht 

aan deze onderdelen te besteden. Bethanië handhaaft vooralsnog bij haar 

interne budgettering deze (historische) verdeelsleutels. Het financieel beleid van 

Bethanië is er op gericht om passende en kwalitatieve zorg te kunnen bieden 

aan haar bewoners en deze zorg te kunnen blijven continueren.

Ratio personele kosten totaal versus opbrengsten totaal: 67,52%  (2020 = 67,76%)

Ratio personele kosten zorg versus opbrengsten zorg: 58,10%  (2020 = 54,47%)

Ratio personele kosten zorg Wlz* versus opbrengsten zorg Wlz*: 56,44%  (2020 = 56,00%)

Wlz* betreft het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. 

Op basis van de begroting 2021 zijn de volgende personele ratio’s van toepassing:



11

Personeelssamenstelling:

Het volgende overzicht laat zien hoeveel personeelsleden in dienst zijn 

(peildatum 1-10-2020) in relatie tot de begrote formatie voor het jaar 2021.
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Met betrekking tot het kwaliteitskader geeft onderstaand overzicht aan hoeveel 

personeelsleden in dienst zijn (peildatum 1-10-2020) in relatie tot de begrote 

formatie voor het jaar 2021 per afdeling en per niveau.

De instroom/uitstroom van medewerkers tot 1 oktober 2020 bedraagt:

Het verzuimpercentage over het 2e kwartaal 2020 bedroeg 4,89 % en over het 3e 

kwartaal 2020 4,56%.

 Aantal fte

Instroom Bethanië Ede 53 19,1

Instroom Wicherumloo Wekerom 10 4,3

Uitstroom Bethanië Ede 29 7,7

Uitstroom Wicherumloo 5 2,0
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Ontwikkelplannen zorg

Het kabinet heeft voor de jaren 2018 t/m 2021 meer geld beschikbaar 

voor de ouderenzorg. De bedoeling hiervan is dat ouderen voldoende tijd, 

aandacht en goede zorg krijgen, zowel thuis als in verpleeghuizen. Op basis 

van het programma “Thuis in het Verpleeghuis” en het “Kwaliteitskader 

Verpleeghuiszorg 2017” is er een additioneel budget van 2,1 miljard beschikbaar 

gesteld vanuit de Wlz. Deze extra financiële middelen hebben tot doel de 

zorgformatie te intensiveren en de kwaliteit van geclusterde zorg verder te 

verbeteren. Van deze 2,1 miljard is in 2017 en 2018 al 435 miljoen toegekend in 

de vorm van verhogingen van de tarieven ZZP en VPT voor de cliëntprofielen 

VV4 t/m VV10. 

In de jaren 2019 t/m 2021 is en wordt het resterende bedrag van 1,7 miljard 

toekend aan zorgaanbieders op basis van een separate financiering, de 

zogenaamde kwaliteitsmiddelen. 

Bethanië heeft voor het jaar 2019 een bedrag van € 384.707 als kwaliteitsbudget 

toegekend gekregen van het Zorgkantoor Menzis. Met dit budget is de 

zorgformatie uitgebreid met 8,77 fte. Daarnaast heeft Bethanië in 2019 nog eens 

extra geïnvesteerd op de inzet van zorgformatie met 5,67 fte. Hiermee is de 

zorgformatie met 14,44 fte uitgebreid t.o.v. 2018 (+24%)

In 2020 is het kwaliteitsbudget verhoogd met € 222.621 tot een totaalbudget 

van € 607.328. Daarnaast is er € 71.831 gereserveerd vanuit de kwaliteitsgelden 

als compensatie van de herijking Wlz-tarieven in 2020. Met het verhoogde 

budget in 2020 is een plan opgesteld voor een verdere uitbreiding van de 

formatie voor de langdurige zorg met 4,33 fte. Deze geplande uitbreiding van 

zorgpersoneel zal volledig worden gerealiseerd in 2020.

Voor het jaar 2021 is er bovenop het budget voor 2020 een aanvullende budget 

toegekend van € 189.118. In dit kwaliteitsplan wordt beschreven op welke 

wijze dit extra door het zorgkantoor toegekende budget ingezet zal worden 

in 2021. Voor de jaren 2019 t/m 2021 zijn door het zorgkantoor de volgende 

kwaliteitsmiddelen aan ons toegekend:

Met de extra middelen die beschikbaar zijn gesteld vanuit het kwaliteitsbudget 

heeft Bethanië 85% ingezet voor het optimaliseren van de basisformatie. We 

hebben gemerkt dat met de inzet van extra formatie de persoonsgerichte 

zorg aan onze bewoners een impuls heeft gekregen. Zo is er meer ruimte voor 

(persoonlijke) aandacht voor bewoners ontstaan en zijn bewoners en verwanten 

tevreden over de kwaliteit van zorg bij Bethanië.
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Ontwikkelplan 85% zorgformatie (2021)

Ten opzichte van het basisjaar 2018 heeft Bethanië in 2019 vanuit het 

kwaliteitskader de formatie met 6,58 fte uitgebreid. In 2020 zal de geplande 

uitbreiding van zorgformatie met 4,33 fte naar verwachting gerealiseerd gaan 

worden. In 2021 wordt een verdere uitbreiding van de zorgformatie met 3,33 fte 

aangevraagd. Hiervoor heeft het zorgkantoor een aanvullend kwaliteitsbudget 

beschikbaar gesteld van circa € 161.000 (85%). De begroting voor de extra 

formatie in 2021 bedraagt € 176.500 en overschrijdt hiermee het budget met 

€ 15.500.

Voor de jaren 2019 t/m 2021 is de volgende formatie-uitbreiding opgenomen in 

het kwaliteitskader ten opzichte van het basisjaar 2018.

Toelichting op het formatieplan 2021:

• Uitbreiding formatie PG-verpleegkundige

Bethanië wil de kwaliteit van de langdurige zorg verder verbeteren met meer 

kennis op het gebied van psychogeriatrische zorgvragen. 

Er komen steeds meer nieuwe bewoners met een psychogeriatrische 

problematiek naar Bethanië. Voor de kennis binnen de organisatie op dit gebied 

willen wij een deel van het kwaliteitsbudget inzetten door het aannemen van 

een PG-verpleegkundige voor 20 uur per week (0.56 fte). Met haar specifieke 

kennis zal deze verpleegkundige niet alleen ingezet gaan worden op het gebied 

van casuïstiek. Juist vinden wij het erg belangrijk dat de PG-verpleegkundige 

ook als coach gaat fungeren van de collega zorgprofessionals en haar kennis 

overdraagt. Daarnaast zal deze verpleegkundige gaan samenwerken met het 

behandelteam (SO, PA, psycholoog, paramedici) om de zorg aan bewoners met 

een psychogeriatrische aandoening verder te kunnen gaan optimaliseren. 

• Uitbreiding formatie De Bosrand

Voor de afdelingen van De Bosrand (37 plaatsen) vragen wij een uitbreiding aan 

van 24 uur per week (0,67 fte). Deze formatie zal worden ingezet op de afdeling 

voor verdere intensivering van de huidige avonddiensten met 2 á 3 uur per dag. 

Hierbij kunnen wij beter anticiperen op de toename van de complexiteit van 

bewoners. 

• Huiskamer VPT locatie Ede 

Op het terrein van Bethanië wonen 54 cliënten zelfstandig in een 

huurappartement van Stichting De Oldenhof. Momenteel ontvangen circa 10 

bewoners langdurige zorg op basis van een VPT.  Veel van deze VPT bewoners 

hebben overdag behoefte aan een zekere mate van structuur. Om dit te kunnen 

bieden, gaan wij een huiskamer voor deze groep VPT bewoners organiseren. 



15

Gelet op de geïnventariseerde behoefte van de VPT bewoners willen wij in 2021 

beginnen om 4 dagen per week de huiskamer geopend te hebben. Hiervoor 

hebben wij circa 32 uur per week aan formatie nodig (0,85 fte). De huiskamer 

is een appartement in de Platteelhof dat gehuurd wordt door Bethanië van de 

SDO. 

• Huiskamer VPT locatie Wekerom 

Om dezelfde reden als hierboven beschreven willen wij ook een huiskamer 

gaan aanbieden aan de 8 VPT bewoners van De Vijfsprong op de locatie 

Wicherumloo. Gelet op de geïnventariseerde behoefte van de VPT bewoners 

willen wij in 2021 10 dagdelen verdeeld over de week de huiskamer gaan 

openen. Hiervoor hebben wij circa 45 uur per week nodig aan formatie (1,25 

fte). De huiskamer is een ruimte in de locatie Wicherumloo dat door Bethanië 

gehuurd wordt van de Stichting Wicherumloo. 

• Nachtdienst VPT locatie Ede 

Met de beoordeling van de kwaliteitsplannen voor 2020 hebben wij toegelicht 

dat, met name door de sterke groei van het aantal VPT plaatsen in Ede, 

het noodzakelijk is om ook voor de nachtelijke uren de inzet van formatie te 

intensiveren. De huidige nachtdienst (op afstand) vanuit de hoofdlocatie van 

Bethanië is niet meer toereikend en praktisch uitvoerbaar. Daarom geven wij de 

voorkeur aan een aparte nachtdienst voor de VPT-bewoners. Inhoudelijk kan 

het Zorgkantoor zich vinden in dit plan, alleen ontbraken de financiële middelen 

in 2020 hiervoor. 

Ook in 2021 is het toegekende budget onvoldoende om deze wens alsnog te 

kunnen gaan realiseren. Indien er landelijk voor het jaar 2021 alsnog financiële 

ruimte komt om het kwaliteitsbudget voor Bethanië te verhogen, dan zullen wij 

het Zorgkantoor opnieuw vragen om ook de inzet van een extra nachtdienst 

voor VPT bewoners op de Oldenhof/Platteelhof te honoreren. 

Financiële vertaling

De personele begroting (85%) van bovenstaande plannen ziet er als volgt uit:

De aangevraagde uitbreiding in formatie en loonkosten vanuit het 

kwaliteitskader 2019-2021 kan als volgt worden gespecificeerd per locatie op 

deskundigheidsniveau:
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Ontwikkelplan kwaliteitsbevordering 
ondersteunend (15%)

In vervolg op de ondersteunende plannen 2019 en 2020 hebben 

wij een begroting gemaakt voor 2021 voor de plannen voor verdere 

kwaliteitsbevordering (15%). Wij hebben een bedrag geraamd van € 145.000,- 

voor 2021. Hiermee is onze aanvraag € 25.300,- hoger dan het toegekende 

beschikbare budget van € 119.700,-.

Wij willen de kwaliteit voor bewoners verder optimaliseren door nieuwe 

welzijnsmiddelen aan te schaffen, inclusief de nieuwe huiskamers voor VPT 

bewoners. Op onze afdelingen van De Bosrand zien wij een toename van 

bewoners met een psychogeriatrische problematiek. De verwachting is dat 

deze tendens zal blijven toenemen. Wij vinden het belangrijk dat alle bewoners 

zich thuis voelen en in veiligheid zoveel mogelijk vrij kunnen bewegen door 

ons gebouw. Dit betekent dat we willen investeren in Domotica die enerzijds 

bewoners uitdaagt te bewegen en te ondernemen en anderzijds de inzet 

van zorgpersoneel vereenvoudigt. Een voorbeeld hiervan is het investeren in 

sensoren waarbij door onder andere het gebruik van leefcirkels, bewoners zich 

in vrijheid kunnen bewegen in en om het gebouw, zonder uit het oog te worden 

verloren. 

De kosten voor ondersteuning inzet werknemers en kosten procesonder-

steuning lopen door vanuit de meerjarenbegroting 2019-2021.

In 2021 hebben wij de kosten voor participatie aan het project iPVB opgenomen 

voor € 25.000. Deze kosten overstijgen echter het beschikbare budget.
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Gezond & Wel
• Kwaliteitsdashboard

• Behandeldienst

• Stabiliteit (naar boeien en verbinden)

• Voeding/Samenwerking 

• Veiligheid

Voor het borgen en verbeteren van verantwoorde 

zorg en dienstverlening, maken we gebruik 

van diverse instrumenten; goede registratie en 

opvolging van de kwaliteitsindicatoren, ECD, 

monitoring en opvolging van cliënt-, medewerker en 

vrijwilligerstevredenheid. Registratie en opvolging 

van de veiligheid kwaliteitsindicatoren vanuit het 

kwaliteitskader, werden tot nu toe onvoldoende 

geregistreerd, waardoor opvolging niet altijd 

plaatsvond. In 2021 worden deze indicatoren 

in de VV&T setting structureel geregistreerd en 

opgevolgd.

Een nieuw te ontwerpen kwaliteitsdashboard in 

2021, geeft inzicht in de uitkomsten van al deze 

instrumenten. Met dit dashboard kunnen we 

analyses uitvoeren, trends waarnemen en de 

onderlinge samenhang van geleverde kwaliteit van 

alle afdelingen vergelijken. Dit alles tot bevordering 

van de integrale zorgverlening. 

Naast de verplichte cliënttevredenheidsmetingen, 

wordt in 2021 een specifiek cliënttevredenheids-

onderzoek uitgevoerd onder cliënten die hulp bij 

huishouding (Wmo) ontvangen. Daarnaast vinden 

tevredenheidsonderzoeken plaats op het gebied van 

welzijn en voeding. 

In 2021 wordt gestart met de ontwikkeling van een 

nieuw elektronisch cliëntendossier. Het huidige ECD 

is minder gebruiksvriendelijk en wordt niet langer 

ondersteund door de huidige leverancier.  

Met de start van de eigen multidisciplinaire 

behandeldienst in 2020 wil Bethanië ook in de 

toekomst haar bewoners de zorg en ondersteuning 

bieden voor een waardevol leven. Door een 

eigen behandeldienst die we doorontwikkelen 

kunnen zorgmedewerkers en behandelaars 

vanuit samenwerking en dialoog sneller inspelen 

op veranderingen van de zorgvraag van onze 

bewoners. 

Een verdere optimalisatie van de behandeldiensten 

op de beide locaties blijft nodig.  

Afdeling welzijn Wicherumloo richt zich in 2021 op 

het thema ‘bewegen’ voor zowel Willinkhuizen als 

Vijfsprong o.l.v. fysiotherapeuten.

Voeding is vaak een onderschat aspect in de 

zorgverlening. Bewustwording is de belangrijkste 

eerste stap bij goede voedingszorg. Bethanië 

wil zich de komende jaren specifiek op dit 

thema ontwikkelen door het verbeteren van 

de samenwerking tussen het horecateam, 

diëtiste en zorgmedewerkers. Dit bevordert de 

individuele benadering van bewoners met een 

voedingsprobleem, over- of ondergewicht etc. Dit 

doen we door afspraken omtrent voeding vast te 

leggen in het zorgplan van alle bewoners, inclusief 

die van de dagbestedingen en ons hospice.

Het begrip veiligheid is op meerdere aspecten 

binnen maar ook buiten de organisatie van 

toepassing: op het gebied van gezondheid van onze 

bewoners maar ook veiligheid met betrekking tot de 

woonomgeving. 

Binnen de gebouwen van Bethanië speelt 

momenteel ook de vervanging van bepaalde 

technologie, waardoor de vraag naar boven komt 

welke technologie in het zorgproces het beste gaat 

helpen om de balans tussen vrijheid en veiligheid 

te ondersteunen. Hierbij houden wij rekening 

met de nieuwe Wet zorg en dwang (Wzd) waarbij 

vrijheidsverruimende maatregelen per bewoner 

vastgelegd worden. De facilitaire dienst richt zich op 

de veiligheid van de huisvesting. 

We zetten in op een blijvende veilige werkomgeving 

voor medewerkers met gebruik van veilige 

hulpmiddelen. Medewerkers werken volgens de 
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‘veilige principes van de medicatieketen’. 

Ook in 2021 zullen medicatiefouten in elk 

teamoverleg worden besproken waaruit leerpunten 

kunnen voortkomen. De MIC commissie en de 

Vvar zullen zich in 2021 nadrukkelijker profileren 

enerzijds door het adviseren van MT/middenkader 

en anderzijds door hun werkzaamheden kenbaar te 

maken onder de medewerkers. 
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Kennen & Gekend worden
• Integrale zorgverlening

• Uitdragen visie / missie

• PR

• Goed werkgeverschap

• Potentiële vrijwilligers

Ook in 2021 staat de wens van de bewoner 

centraal, bewoners hebben de regie in hun leven en 

professionals, mantelzorgers en vrijwilligers spelen 

daarop in. De wens is van elke bewoner bekend, 

is opgenomen in het ECD en is leidraad voor de 

zorg, voeding, welzijn en huishouding. Bewoners 

kunnen hun leven zoveel mogelijk voortzetten 

binnen Bethanie. Waar de bewoner dit zelf niet meer 

kan aangeven, speelt familie een nog belangrijkere 

rol om te helpen de bewoner te leren kennen. Het 

levensverhaal als bron van informatie over (het leven 

van) de bewoner leggen wij samen met hen vast.

Zowel intramuraal als extramuraal kennen we onze 

bewoners en komen zoveel als mogelijk tegemoet 

aan hun wensen, behoeften en inventariseren de 

activiteiten waaraan ze willen deelnemen. Dit start 

al bij de eerste gesprekken met de toekomstige 

bewoner. We leggen alle afspraken vast in het 

zorgplan. Met elkaar stemmen we af wat onze 

bewoners hiervoor nodig hebben. Dit betekent een 

samenspel van medewerkers en vrijwilligers vanuit 

alle disciplines binnen de organisatie om te komen 

tot een integrale zorgverlening, inclusief de pastorale 

zorg. Tijdens evaluaties met de bewoner is er 

aandacht voor zowel de lichamelijke, geestelijke als 

psychosociale gesteldheid.

Op het hospice is aandacht voor het levensverhaal 

waardoor indien mogelijk meer zorg op maat  

gerealiseerd kan worden. Waar mogelijk werken 

we met en hebben we aandacht voor het directe 

netwerk van de bewoner, met als doel dat de 

bewoner zich gekend voelt en de zorg gedeeld 

wordt.

Onder leiding van de coördinator Wicherumloo, stelt 

afdeling welzijn van deze locatie een welzijnsplan op 

voor 2021. 

Kennen & gekend worden doen we door het 

uitdragen van onze visie en missie en het bewaken 

van onze kernwaarden; deze vormen een leidraad 

tijdens onze kennismakingsgesprekken en 

sollicitaties, komen terug in afdelingsoverleggen en 

in de dagelijkse gesprekken met elkaar.

Om onze doelgroepen hierover te kunnen informeren 

maken we gebruik van passende PR met als basis 

een aantrekkelijke en gebruiksvriendelijke eigen 

website. Daarnaast wordt minimaal 1 tot 2 keer per 

week social media ingezet. 

Meer PR wordt ingezet t.b.v. naamsbekendheid van 

de thuiszorg in de wijk in Ede en Wekerom. 

In 2021 meten alle aanbieders van verpleeghuiszorg 

de cliëntervaringen met de totaalscore van 

ZorgkaartNederland. Dit betekent dat binnen 

Bethanië deze waarderingssite door alle 

zorgafdelingen bij bewoners/contactpersonen onder 

de aandacht gebracht wordt tijdens bijvoorbeeld het 

MDO en evaluatiegesprekken. Middels campagnes 

zal tweemaal per jaar ZorgkaartNederland specifiek 

onder de aandacht worden gebracht. 

Het afgelopen jaar heeft veel druk en stress 

opgeleverd vanwege covid19. In 2021 zal de balans 

werk/privé van medewerkers goed gemonitord 

worden, bijvoorbeeld als vast onderdeel tijdens het 

functioneringsgesprek. 

Binnen Bethanië vervullen vrijwilligers een bijzon-

dere en gewaardeerde rol. Het blijft nood zakelijk 

nieuwe vrijwilligers te werven. Dit doen we door in 

2021 ons netwerk met externe partijen uit te breiden. 

 

In het kader van (elkaar) kennen en gekend 

worden, wordt het digitale platform Intranet in 2021 

breder ingezet; nieuwe bewoners, medewerkers, 

vrijwilligers worden voorgesteld volgens een vast 

format. 
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Gastvrijheid is verbonden aan kennen en gekend 

worden. Team horeca zet de ontwikkeling van dit 

thema in 2021 voort; gastvrijheid wordt gedragen 

door het team zodat zowel intern als extern de 

gastvrijheid zichtbaar is. Medewerkers ontvangen 

hiervoor training. 
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Boeien & (ver)Binden
• Communicatie

• Open en veilige cultuur

• Strategische personeelssamenstelling

• Balans werk/privé medewerkers

• Werving nieuw personeel

• Groeien en ontwikkelen medewerkers

Eén van de voorwaarden om te kunnen ‘Boeien 

& (ver)Binden’ is de communicatie zowel intern 

als extern. Het gebruik van intranet wordt in 2021 

getoetst op het gebied van gebruiksvriendelijkheid 

en effectiviteit. Interactie via intranet is wenselijk. 

Onder het hoofdstuk Vakmanschap en 

Eigenaarschap lichten we de communicatie t.b.v. de 

onderlinge samenwerking, nader toe. 

Naast de professionele zorg is participatie van 

mantelzorgers onmisbaar. Bethanië is erop gericht 

bewoners in staat te stellen hun zelfstandige 

leefwijze te herstellen en/of zo lang mogelijk te 

handhaven in een comfortabele woonomgeving. 

Wanneer een zelfstandige leefwijze niet meer 

(volledig) mogelijk is, wordt ernaar gestreefd deze 

leefwijze zoveel mogelijk voort te zetten met hulp 

van hun mantelzorgers, zoals familie, vrienden of 

anderen uit het eigen netwerk, die betrokken zijn bij 

het leven van de bewoners. Bethanië wil dat familie/

mantelzorgers zich gezien, gehoord en betrokken 

voelen om deel uit te maken van de dagelijkse zorg 

en aandacht voor de bewoners. Zij zijn op de hoogte 

van de diensten van huishouding en horeca  en 

staan waar nodig in contact met deze diensten. 

Voor het delen van waardevolle momenten 

stimuleren wij het gebruik van familienet.

De continuïteit voor het bieden van verantwoorde zorg 

en dienstverlening is geborgd door een strategische 

personeelssamenstelling en een sluitende formatie. 

Een strategische personeelssamenstelling draagt bij 

aan de kwaliteitszorg voor onze bewoners, waarbij er 

een goede mix is in kwaliteitsniveaus. We zetten in op 

stabiliteit bij het personeel en waar mogelijk hogen we 

de contracturen op. Meer dezelfde medewerkers aan 

het bed is beter dan steeds een andere medewerker. 

Dit geeft onze bewoner rust.

Daarnaast bieden we onze medewerkers voldoende 

uitdaging om te zich ontwikkelen door hen te faciliteren 

in het volgen van opleidingen/scholingen e.d.

We bieden onze medewerkers een veilige, gezonde 

en prettige werkomgeving in een open cultuur. 

Tijdens de functioneringsgesprekken wordt de 

balans tussen werk en privé een vast agendapunt. 

Samen met onze medewerkers stellen we alles in 

het werk om uitval te voorkomen.

Door een arbeidsmarkt die volop in beweging is, 

blijft de aandacht voor de werving van nieuwe 

medewerkers noodzakelijk. Dit betekent dat we 

blijven investeren in aantrekkelijke en vernieuwende 

wervingscampagnes om nieuwe medewerkers 

te boeien en aan ons te binden. Hiervoor is extra 

budget noodzakelijk.

Intern bieden we onze stagiaires na hun opleiding 

een contract aan. Wij creëren binnen de organisatie 

doorstroom door medewerkers met het niveau van 

helpende te enthousiasmeren voor de opleiding 

tot VIG-er; een win-win situatie omdat enerzijds 

deze doelgroep al inzetbaar is en anderzijds de 

medewerkers zich verder kunnen ontwikkelen. 

We  onderzoeken waarom medewerkers de 

organisatie verlaten en wat we kunnen doen om hen 

te boeien en te behouden.

Werving start al bij het inplannen van voldoende 

studenten (BOL-, BBL-, HBO-V) van alle leerjaren. 

Voor 2021 betekent dit dat voldoende en 

geschoolde werkbegeleiders op de afdelingen 

beschikbaar zijn. We starten komend jaar met het 

onderzoeken van nieuwe ontwikkelingen op het 

gebied van onderwijs, zoals volwassenentraject, zij-

instromers en flexibel leren.

Optimaal begeleiden van onze studenten zal als 

resultaat hebben dat studenten terugkijken op een 

leerzame en goede stage/werkleerplek en 



23

gemotiveerd zijn om terug te komen of te blijven na 

hun opleiding. Hiervoor faciliteren wij door de juiste 

leeromgeving zodat studenten aan hun opdrachten 

voor school kunnen voldoen en hun RVH/VBH 

kunnen behalen.

Naast werving van professionals is ook de werving 

van nieuwe vrijwilligers in 2021 een doel. We bieden 

onze vrijwilligers een interessant scholingsaanbod 

waarvoor we hen enthousiasmeren. We 

onderhouden goede communicatie met onze 

vrijwilligers waarbij elke vrijwilliger ons digitale 

platform intranet als informatiebron kan 

gebruiken. Vrijwilligers zijn tevreden met hun 

vrijwilligerstaak en voelen zich gehoord bij vragen. 

In 2021 monitoren we deze punten met een 

vrijwilligerstevredenheidsonderzoek.
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Wonen & Omgeving
• Uitbreiding wijkzorg

• Innovatie 

• Uitbreiden zorgplaatsen

• Implementatie Wzd

• Rentmeesterschap

• Gezonde bedrijfsvoering

• Degelijk kwaliteitsbeleid

• Duurzaam medewerkersbeleid

Meer mensen kiezen voor wonen met zorg bij 

Bethanië en komen daardoor op een (lange) 

wachtlijst te staan. Deze ontwikkeling past bij de 

demografische ontwikkeling die ook in Ede en 

omstreken leidt tot druk op de beschikbare plaatsen 

bij organisaties voor ouderenzorg.

We onderzoeken de mogelijkheden voor uitbreiding 

van Wlz/VPT zorgplaatsen. 

Op de van oorsprong somatische afdelingen, 

zien wij een toename van bewoners met 

psychogeriatrische problematiek. We willen en 

kunnen ook deze ouderen die toenemend hinder 

ondervinden van cognitieve problematiek een 

veilige omgeving bieden. Hiertoe zullen in 2021 

de huiskamers/gangen op beide locaties worden 

aangepast om een veilig en leefbaar klimaat voor 

onze bewoners te creëren. Wij zetten in op innovatie 

om de vrijheid en veiligheid van onze bewoners 

te bevorderen. De wensen/eisen ten aanzien van 

domotica zijn in kaart gebracht en uitgevoerd.

Daar waar onze bewoners zelf niet meer in staat zijn 

erop uit te trekken, biedt Bethanië de mogelijkheid 

de buitenwereld in huis te brengen. Dit doen we 

o.a. door contacten met wijk- en dorpsgenoten, 

tentoonstellingen en exposities. Daarbij maken we 

ook gebruik van innovatieve technologieën.

Bethanië is voornemens de wijkzorg in 2021 uit 

te breiden, zowel voor cliënten met een Zvw als 

een Wmo indicatie. De palliatieve zorg krijgt een 

prominente plaats in het gehele zorgaanbod.  De 

facilitaire dienst brengt de mogelijkheden voor 

dienstverlening aan de wijk/derden in kaart.

De Wet zorg en dwang is in 2021 binnen de gehele 

organisatie geïmplementeerd, medewerkers 

weten hiernaar te handelen. Onvrijwillige zorg/

vrijheidsbeperking komt niet voor tenzij er sprake is 

van een ernstig nadeel. 

Rentmeesterschap komt voort vanuit onze 

Bijbelse opdracht om alles wat door God gegeven 

wordt, verantwoord te beheren. In onze huidige 

maatschappij wordt in dit verband vaak gesproken 

over duurzaamheid. ‘Duurzaam’ betekent voor 

ons dat we rekening houden met de gevolgen van 

ons doen en laten voor de samenleving. Bethanië 

richt zich onder meer op energiebesparing en 

voedselverspilling.  

Naast onze huisvesting hebben we aandacht voor 

de omgeving. Onze locaties zijn gelegen nabij de 

prachtige bos- en heidegebieden van de Veluwe. 

Waar mogelijk houden we de omgeving rondom 

onze gebouwen groen. 

De afvalstromen, de besparingen en duurzame 

mogelijkheden zijn in kaart gebracht, noodzakelijke/

wenselijke acties hieruit voortvloeiend zijn 

uitgevoerd. 
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Vakmanschap & Eigenaarschap
• Eigen regie cliënten/iPVB

• Ruimte en eigen verantwoordelijkheid

• Deskundigheid

• Digitale vaardigheden

• Lerende organisatie

• Voorbeeldfunctie

• In samenhang werken

De eigen regie van onze bewoners wordt steeds 

meer onderdeel van de dagelijkse praktijk. 

Bewoners met een individueel persoonsvolgend 

budget (iPVB) hebben zelf de regie bij het kiezen 

van de zorgverlener Het iPVB biedt de mogelijkheid 

om intramuraal 100% persoonsvolgend te werken 

én de kwaliteit van de zorg verder te vergroten. In 

2021 starten we dit project met de VPT bewoners. 

De bewoner, naaste en medewerker bepalen 

gezamenlijk de noodzakelijke zorg, inclusief 

de welzijnsbehoeftes en leggen dit vast in het 

zorgplan. Regie blijft het uitgangspunt voor wat 

we doen; dit vraagt voortdurend aandacht en een 

bewustwording in keuzes, want niet elke bewoner 

is hetzelfde. Daarom krijgen medewerkers, met 

ondersteuning van vrijwilligers, veel ruimte en eigen 

verantwoordelijkheid om bewuste keuzes te maken 

en ook creatieve oplossingen aan te dragen en, in 

overleg met de bewoner, beslissingen te nemen. 

Dit vraagt deskundigheid van onze medewerkers. 

Medewerkers zijn zich bewust van hun handelen, 

en voeren indien nodig het professionele gesprek 

met elkaar over de zorg aan bewoners, dit wordt 

ook gedaan in samenwerking tussen teams. 

De organisatie stimuleert medewerkers vanuit 

professionele verantwoordelijkheid hun werk te 

doen, de organisatie faciliteert hierin door het 

opstellen van duidelijke richtlijnen, werkwijzen en 

procedures. Essentieel hierbij is dat medewerkers 

beschikken over digitale vaardigheden. Binnen de 

vastgestelde kwaliteitskaders, zetten wij ons in om 

onze bewoners zo goed mogelijk te ondersteunen. 

Binnen Bethanië staat het methodisch werken 

centraal.

We richten onze onderlinge samenwerking 

dusdanig in, dat we verbonden en dienstbaar 

goede zorg bieden aan mensen die daarop een 

beroep doen. Dit betekent dat we in horizontale 

gelaagdheid werken, met als uiteindelijke doel om 

in samenhang met elkaar te werken. Het traject van 

de organisatieontwikkeling dat in 2020 gestart is en 

hieraan ten grondslag ligt, loopt de komende 3 jaar 

als een rode draad door de jaarplannen heen.  

Deskundigheidsbevordering is en zal altijd een 

belangrijk speerpunt blijven en daarom onderdeel 

uitmaken van de kwaliteitsplannen. Bethanië is een 

lerende organisatie waarbij kennis delen, feedback 

geven, reflecteren en verbeteren, hoog in het 

vaandel staan. Met name het methodisch werken 

met behulp van de PDCA-cyclus, krijgt de komende 

jaren veel aandacht. Het kwaliteitsverbetertraject 

vanuit Waardigheid&Trots ondersteunt ons hierbij. 

Management en middenkader hebben hierin een 

voorbeeldfunctie. 

De kwaliteitsscans die in 2020 gemaakt zijn vanuit 

het project Waardigheid en Trots op locatie,  laten 

ons zien dat we heel goed op weg zijn om het niveau 

van zorg op het niveau van het Kwaliteitskader 

Verpleeghuiszorg te laten zijn. De ontwikkel- en 

verbeterpunten houden ons kritisch en dagen ons 

op een plezierige manier uit om het kwaliteitsniveau 

continu te willen verbeteren. We spreken in dit 

verband niet om een verbetertraject maar een 

plustraject. In 2020 is in het kader van dit traject de 

projectgroep ‘samen voor kwaliteit, geformeerd, 

hierin hebben zitting medewerkers uit diverse 

disciplines en een lid vanuit de cliëntenraad. Het 

gehele traject wordt begeleid door een coach vanuit 

het landelijke programma Waardigheid en Trots. 
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Tijdens dit traject richten we ons op: 

• Het versterken van het leren en verbeteren 

• Het versterken van eigenaarschap

• Alertheid bij incidenten en risico’s 

• Vakinhoudelijk van elkaar leren

•  Passende stuurinformatie en 

verantwoordingscyclus

• Versterken van teamoverleggen

•  Het begeleiden en coachen van managers en 

coördinatoren zorg in het ondersteunen van 

medewerkers en teams

•  Daarnaast is er behoefte aan (eenmalige) 

begeleiding bij het bespreken van levensvragen

•  nzicht in de personele inzet van functie en 

formatie, gericht op de ontwikkelende zorgvraag. 

Er is een plan van aanpak opgesteld waaruit een 

viertal interventies voortkomen:

1.  Kwaliteitsontwikkelgesprekken met de 6 teams 

binnen de intramurale setting

2. Coaching on de job

3. Dialoogsessies met coördinatoren

4.  Kwaliteitssessies met projectteam, coördinatoren 

en MT

Als management realiseren wij ons dat om een 

kwalitatieve en gezonde organisatie te blijven, er 

stappen gezet dienen te worden op het gebied van 

kennis delen, samenwerking en open communicatie. 

Hierin hebben we als management en middenkader 

een voorbeeldfunctie uit te dragen. 

We hopen dat dit traject, waarin de verbeterpunten 

uit de scans centraal staan, de organisatie 

gaat helpen om stappen te zetten als ‘lerende 

organisatie’

Daarnaast is aantal concrete actiepunten voor 2021 

opgesteld. 

Onderlinge samenwerking op het gebied van 

palliatieve en terminale zorg wordt verder 

ontwikkeld.  

Organisatiebreed worden de verpleegkundigen 

meer in hun kracht gezet; zij delen hun kennis met 

collega’s van niveau 2 en 3. 

Voor het delen van kennis, geven van 

terugkoppelingen na overleggen, e.d. maken we 

intensief gebruik van intranet. Dit betekent dat alle 

medewerkers moeten beschikken over digitale 

vaardigheden. Een training zal in 2021 verzorgd 

worden. 

Extramurale medewerkers werken conform het 

Kwaliteitskader Wijkverpleging, toegespitst op 

preventie. 

Vrijwilligers dragen op actieve wijze bij aan het 

welzijn van onze bewoners, zowel in groepsverband 

als op individueel niveau. Zij zijn zich bewust 

van hun rol en hun aanwezigheid bij betreffende 

activiteit. Zij weten wie hun contactpersoon is en 

weten deze te vinden bij vragen. De contactpersoon 

onderhoudt het contact met de vrijwilliger.

Vanwege de covid19 problematiek in 2020, worden 

de initiële audits Prezo VV&T en Prezo hospicezorg, 

van het 4e kwartaal 2020, doorgeschoven naar het 

1e kwartaal 2021.
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Verbeterparagraaf
De organisatie heeft een aantal verbeterpunten 

waarmee ze in 2021 (verder) aan de slag gaat.

Een aantal van deze punten komt voort vanuit 

het Inspectierapport van de IGJ (juni 2019) en de 

externe Prezo audits van 2020.

Het methodisch werken van medewerkers is 

onvoldoende geborgd binnen de organisatie.  

Het kwaliteitsverbetertraject vanuit 

Waardigheid&Trots zal de organisatie hierin gaan 

ondersteunen. Hierover leest u meer onder het 

hoofdstuk Vakmanschap & Eigenaarschap

Binnen de organisatie is niet altijd voldoende 

navolgbaar of alle genomen verbetermaatregelen 

m.b.t. de MIC daadwerkelijk voortkomen uit een 

brede analyse van de oorzaak van de MIC-

meldingen. De MIC commissie gaat m.n. in de 

opvolging adviseren en evalueren. 

Het beleid m.b.t. Infectiepreventie/hygiëne wordt 

verder uitgewerkt en geïmplementeerd binnen 

het geheel van de organisatie. Aanbevelingen 

naar het managementteam worden opgepakt en 

teruggekoppeld. 

De interne audits krijgen meer structuur  t.o.v. 

planning, frequentie, terugkoppeling teams, 

aantoonbaarheid van opvolging en borging van 

verbetermaatregelen. 

Aandachtspunt vanuit het kwaliteitsverslag 2019 

blijft de communicatie tussen mantelzorgers en 

zorgmedewerkers. Wederzijdse verwachtingen 

worden met de intake goed in kaart gebracht en 

vastgelegd in het zorgplan. 

Kwaliteitsindicatoren helpen de organisatie de 

veiligheid van bewoners goed in beeld te krijgen. 

Met de input kan de organisatie zonodig bijsturen 

en/of verbetermaatregelen treffen. Hiervoor 

is een goede registratie en opvolging van de 

uitkomsten noodzakelijk. De organisatie gaat met 

deze punten in 2021 systematisch aan de slag. 

Naast de 3 verplichte indicatoren Advance care 

planning (ACP), bespreken medicatiefouten in het 

team en aandacht voor eten en drinken, hebben 

we gekozen om te sturen op de volgende 

indicatoren: 

•  Medicatieveiligheid: Percentage bewoners 

op de locatie waarbij een formele 

medicatiereview heeft plaatsgevonden

•  Gemotiveerd omgaan met vrijheidsbeperking: 

Percentage bewoners op de afdeling waarbij 

vrijheidsbeperkende middelen en maatregelen 

zijn toegepast

•  Gemotiveerd omgaan met vrijheidsbeperking: 

Wijze waarop de organisatie nadenkt over 

vrijheidsbevordering van bewoners







“Samen is zoveel meer!”

KWALITEITSPLAN 2021 
STICHTING BETHANIË


