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Voorwoord 

 
Voor u ligt het kwaliteitsplan 2021 van verpleeghuisafdeling Zorg en Wonen De la Rey van de Kessler 

Stichting te Den Haag.  
De uitbraak van Corona vanaf maart 2020 heeft ook bij Zorg en Wonen De la Rey invloed gehad op de 

geplande acties uit het kwaliteitsplan voor 2020. Gelukkig is de situatie op de afdeling tot nu toe stabiel 

en is gedurende het jaar hard gewerkt aan verdere verbeteringen in de kwaliteit van zorg. In het 
Kwaliteitsplan voor 2020 is aangegeven dat de afdeling wordt geconfronteerd met een toename van het 

aantal cliënten met complex gedrag. Dit is een blijvend aandachtspunt voor de afdeling. Daarom wordt er 
in 2021 geïnvesteerd in het verder verbeteren en door ontwikkelen van in het team aanwezige kennis en 

deskundigheid, passend bij de complexe doelgroep. Dit wordt zowel via werving en selectie geborgd, als 

via deskundigheidsbevordering van de huidige medewerkers. Verder is dit jaar ook gesproken en 
gereflecteerd op de heersende teamcultuur en verbeteringen die daarin nodig zijn. Voor 2021 is gekozen 

om focus te behouden en vooral acties te formuleren bij deze genoemde aandachtspunten. Daarmee is 
het Kwaliteitsplan beknopter dan gebruikelijk. 
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1. Profiel Kessler Stichting  
 

De Kessler Stichting biedt Noodopvang, Beschermd Wonen, kortdurende opvang, ambulante begeleiding, 
dagbesteding en verpleeghuiszorg in Den Haag. Dit doet de Kessler Stichting vanuit de volgende missie: 

 
We bieden uitkomst voor sociaal kwetsbare mensen. Mensen die opvang, zorg en/of begeleiding nodig 
hebben omdat ze er alleen niet meer uitkomen.  
 

Uit deze missie volgt onze visie:  

 
Wij zijn een gespecialiseerde, professionele instelling die zich inzet voor sociaal kwetsbare mensen en 

leveren een essentiële bijdrage aan het verbeteren van hun leefsituatie. We proberen actief nieuwe 
mogelijkheden te creëren samen met cliënten. In aansluiting daarop signaleren wij trends over de 

problematiek van sociaal kwetsbare mensen, anticiperen wij tijdig op veranderingen en communiceren wij 

daar actief over. 
 

Uitgangspunt is dat iedereen onvoorwaardelijk welkom is en op een open en hartelijke benadering kan 
rekenen. Daarbij respecteren wij ieders autonomie. Wij denken en handelen vanuit de overtuiging dat de 

cliënt baat heeft bij een benadering die hem/haar uitdaagt en hem/haar verleidt om zo zelfstandig 
mogelijk te functioneren en deel te nemen aan de maatschappij. Wij zijn ons daarbij bewust van hun 

kwetsbare positie. Het doel van onze begeleiding (zorg, ondersteuning en activering) is verbetering 

brengen in de persoonlijke situatie van de cliënt. We sluiten aan bij de eigen kracht van de cliënt om zijn 
persoonlijke doelen te realiseren. Deze zijn afgestemd op diens specifieke vraag en behoefte. 

 
De begeleiding is erop gericht samen met de cliënt al aanwezige competenties te versterken en te 

gebruiken en díe vaardigheden aan te leren waaraan de cliënt behoefte heeft, dit alles aansluitend op de 

taken waar de cliënt in het dagelijks leven voor komt te staan. We werken vanuit een 
samenwerkingsrelatie met de cliënt, een relatie die zich kenmerkt door een respectvolle benadering van 

de cliënt. Zijn behoeften en wensen worden gehoord en serieus genomen. Samen met de cliënt werken 
we aan het opbouwen en activeren van een (in)formeel steunend netwerk. Wij stellen ons daarbij op als 

ondersteuner, bemiddelaar en uitvoerder. 

 
De eigen identiteit, participatie en autonomie van cliënten staan centraal. De opvang, zorg en begeleiding 

wordt gegeven door een organisatie die zich wil onderscheiden door innovatie, kwaliteit, doelmatigheid en 
een cultuur van leren en verbeteren. Er werken professionele en loyale medewerkers die methodisch 

werken in een veilige en gecertificeerde organisatie. 
 

Tenslotte heeft de Kessler Stichting volgend uit de missie en visie drie kernwaarden geformuleerd: 

menselijk, professioneel en integer. 
 

De Kessler Stichting werkt vanuit de eigen ontwikkelde methodiek Competentie Gericht Begeleiden (CGB). 
De methodiek CGB kent vier pijlers: bejegening, proactief werken, perspectief bieden en het netwerk 

betrekken. CGB betekent aandacht hebben voor positief gedrag en de krachten van de cliënt en zijn of 

haar omgeving en mogelijkheden zien om ongewenst gedrag om te buigen. Daarnaast biedt CGB 
bescherming, veiligheid en compensatie voor beperkingen en bedreigingen. De methodiek is opgenomen 

in de databank Effectieve sociale interventies van Movisie en is erkend als ‘goed onderbouwd’, het op één 
na hoogste niveau.  
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1.1. Profiel afdeling Zorg en Wonen De la Rey 

 

De verpleeghuisafdeling van de Kessler Stichting heet Zorg en Wonen. Vanaf 2021 voegen we daar ‘De la 
Rey’ aan toe1. De afdeling is gespecialiseerd in het verzorgen en verplegen van mensen voor wie, naast 

lichamelijke zorg, ook speciale aandacht nodig is voor andere problemen zoals schulden, (ernstig) 
psychiatrische aandoeningen en verslaving. Via een detacheringsconstructie met stichting 

WoonZorgcentra Haaglanden (WZH) werken de medewerkers van de afdeling aan ‘bijzondere zorg voor 
bijzondere mensen’. WZH zorgt voor het (para)medisch team, de Kessler Stichting huisvest de cliënten en 

zorgt voor de dagelijkse zorg en begeleiding. 

 
Binnen de kaders van de missie/visie van de Kessler Stichting heeft Zorg en Wonen De la Rey een eigen 

visie opgesteld: 
 

We zijn mensen die werken op een unieke verpleegafdeling. We geven sociaal kwetsbare mensen zorg, 
begeleiding en ondersteuning op maat. We werken vanuit de visie van de Kessler Stichting. We doen dit 
op een gemoedelijke manier met passie en humor, waarin professionaliteit, integriteit, vakmanschap en 
menselijkheid centraal staan. We gaan uit van de kracht van mensen en zoeken samen naar de 
mogelijkheden. We leveren een positieve bijdrage aan de leefomstandigheden van cliënten. 
 
De afdeling beschikt over 30 eenpersoonskamers en twee overbedruimtes met ieder vier plaatsen. Deze 

overbedruimtes worden in praktijk gebruikt voor cliënten met een indicatie voor Eerstelijnsverblijf (ELV).  

 
Door de unieke doelgroep op de afdeling heeft het team te maken met veel extra taken die in een regulier 

verpleeghuis niet of minder aan de orde zijn. Een van de kenmerken van de cliëntengroep is dat familie of 
mantelzorgers vaak niet aanwezig zijn. Dit betekent dat er geen beroep op deze personen kan worden 

gedaan voor het uitvoeren van hand- en spandiensten of noodzakelijke ondersteuning, zoals begeleiding 

bij ziekenhuisbezoek, het kopen van een bril of het wassen en merken van kleding.  
Doordat veel cliënten te maken hebben met complex gedrag is het in veel gevallen niet mogelijk om deze 

taken door vrijwilligers te laten overnemen. Daarnaast zijn er ook voor emotionele ondersteuning vaak 
geen vrienden of familie aanwezig. Tenslotte is de leeftijdsopbouw van cliënten van Zorg en Wonen De la 

Rey afwijkend van andere verpleeghuizen (zie tabel 1). 

Een tweede kenmerk van afdeling is dat veel cliënten als gevolg van dak- en thuisloosheid hulp nodig 
hebben bij het regelen van sociaal-maatschappelijke zaken zoals het aanvragen van een identiteitsbewijs 

(dit betekent bijvoorbeeld al twee bezoeken aan het gemeentehuis), een uitkering en/of 
ziektekostenverzekering, het opstarten van schuldhulpverlening en hulp bieden bij het vinden van 

passende dagbesteding. 
 

Verder zal de inwerkingtreding van de Wlz GGZ per 2021 invloed hebben op de productgroep Zorg en 

Wonen van de Kessler Stichting. Deze productgroep zal vanaf 2021 uit 3 afdelingen bestaan, waarvan 
Zorg en Wonen De la Rey onderdeel uitmaakt. Cliënten kunnen bij Zorg en Wonen De la Rey vanaf 

volgend jaar ook aangemeld worden voor WLZ GGZ pakket 4. In dat kader wordt de 
samenwerkingsrelatie met Parnassia vanaf 2021 geïntensiveerd en vastgelegd middels een nieuwe 

samenwerkingsovereenkomst. Ook vinden er wijzigingen plaats in de aansturing en ondersteuning van de 

productgroep Zorg en Wonen. De uitwerking van deze plannen komen aan bod in dit Kwaliteitsplan. 
 

 
 

 
 

                                                 
1 Vanaf 2021 is de verpleeghuisafdeling Zorg en Wonen op locatie De la Rey onderdeel van de productgroep Zorg en Wonen. Daar 
vallen, naast locatie De la Rey, ook Viljoen en Toussaint onder. Op deze locaties wordt zorg via de Wlz geboden. Daar waar het 
indicaties VV, VG of LG betreft zijn deze meegenomen in de omzetgegevens. 
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Leeftijdscategorie Aantal cliënten 

< 30  

31 – 40 1 

41 – 50 10 

51 – 60 10 

61 – 70 25 

> 70 13 

Gemiddeld 62 

Tabel 1. Leeftijdsverdeling cliënten (peildatum 22-12-2020) 
 

Financiering 2019 Aantal cliënten 2020* 

WLZ  42 

CAK  2 

ELV  12 

Gemeente  1 

BW  1 

 Tabel 2. Cliëntgroepen op basis van financiering. *: cijfers t/m september 2020. 

 
   

ZZP Omzet 2019 Prognose 2020 Begroting 2021 

4VV 575.774  475.754 597.537 

5VV 187.848 188.307 193.288 

6VV 1.244.664 985.375 1.083.661 

7VV 144.279 113.991 117.142 

8VV    

9bVV 44.723 37.142 - 

2LG 57.538 53.614 60.577 

4LG 78.999 196.000  

6LG 104.138 130.132  

7LG    

2VG    

3VG 94.755 95.156 97.642 

5VG  29.291 89.359 

6VG    

ELV 325.659 205.991 233.235 

CAK 46.533 96.673 56.766 

Gemeente 47.772 48.619 - 

BW - 8.948 - 

Totaal  2.952.682 2.664.993 2.529.207 

Tabel 3. Omzet 2019, prognose omzet 2020 en begroting 2021 per ZZP. 
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2. Profiel team Zorg en Wonen De la Rey 
 

De zorg, behandeling en begeleiding op de afdeling wordt uitgevoerd door een (para)medisch team van 
Woonzorgcentra Haaglanden (WZH) en de Kessler Stichting. Het team van de Kessler Stichting bestaat uit 

22 personen (in november 2020). 

Het paramedisch team van WZH bestaat uit een verpleegkundig specialist/basisarts, een specialist 
ouderengeneeskunde, psycholoog, ergotherapeut, fysiotherapeut, diëtist en logopedist, geestelijk 

verzorger en kunstzinnig therapeut. Daarnaast zijn er vijf vrijwilligers op de afdeling actief.  
 

Het team van Zorg en Wonen De la Rey is een zelfstandig werkend team. Dit houdt in dat het team 
zoveel mogelijk zelfstandig besluiten neemt. Wel is in 2020 in plaats van een trajectcoördinator een 

coördinerend verpleegkundige aangesteld die een meer sturende rol op zich neemt en centraal 

aanspreekpunt is voor het team en samenwerkingspartners binnen en buiten de organisatie. Waar nodig 
ondersteunt de manager zorg het team hierbij.  

Hiernaast wordt het team in hun werk ondersteund door een GGZ-specialist, een vrijwilligerscoördinator 
en de afdelingen gebouwenbeheer en services, P&O, beleid en projecten, financiën en control. Deze 

afdelingen ondersteunen alle teams van de Kessler Stichting en kennen geen specifieke formatie voor 

Zorg en Wonen De la Rey.  
Voor 2021 komen nieuwe ontwikkelingen rondom het zelfstandig werken en de voorstellen die hierbij 

horen aan bod in dit kwaliteitsplan. 
 

Hieronder wordt een overzicht gegeven van de personeelssamenstelling ten behoeve van het primair 
proces op de afdeling. Hierbij moet dus extra formatie worden opgeteld van de ondersteunende diensten. 

 

    Inzet 2020* Begroting 2021 

Functie Niveau FTE FTE 

Teamondersteuner 5  0,2 

Trajectcoördinator (tevens rol van 

verpleegkundige) 

5 0,34 1,1 

Verpleegkundige 4 7,66 5,3 

VIG 3 10,24 7,3 

Medewerker Sfeer & Beheer/ 
Trajectondersteuner 

2/3 0,79 1,0 

Helpende 2 1,10 1,8 

Medewerker dagbesteding 3 0,94 0,9 

Maatschappelijk werker 4 0,92 0,9 

Voedingsassistent 2 - 3,2 

Vrijwilligers n.v.t. n.v.t. n.v.t 

Specialist ouderengeneeskunde wo 0,33 0,33 

Verpleegkundig specialist  wo 0,27 0,27 

Psycholoog wo 0,13 0,13 

Fysiotherapeut hbo 0,37 0,37 

Ergotherapeut hbo 0,06 0,06 

Logopedist hbo 0,03 0,03 

Diëtist hbo 0,04 0,04 

Geestelijk verzorger hbo/wo - - 

Kunstzinnig therapeut hbo 0,12 0,12 

Apotheek wo - - 

GGZ-specialist hbo 0,10 0,21 

Coördinator vrijwilligers   0,11 

Totaal                                                     23,44 23,35 
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Tabel 4. Inzet in Fte per ingezette functie op Zorg en Wonen De la Rey in 2020 en begroting voor 2021. *: Ingevulde 
Fte voor het (para)medisch team is op basis van gerealiseerde uren t/m augustus 2020. 

 

 
De personele inzet is deels afhankelijk van de benodigde zorg op basis van de aanwezige zorgzwaarte in 

ZZP’s op de afdeling. De inzet wordt waar nodig maandelijks hierop aangepast.  
 

 

In- door en uitstroom aantallen in 2020  
  

Instroom  6 medewerkers 

Doorstroom  1 medewerkers 

Uitstroom  4 medewerkers 
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3. Situatie, plannen en voornemens 
 

Het team is in 2020 voortvarend aan de slag gegaan met de plannen uit het kwaliteitsplan. Zo is er dit 
jaar een coördinerend verpleegkundige aangesteld die met enthousiasme de acties heeft opgepakt. Ook 

heeft de afdeling deelgenomen aan de herhaalscan van Waardigheid & Trots. Tijdens de scan kwam 
duidelijk naar voren dat het team op een aantal punten vooruitgang heeft geboekt. Ook werd een rode 

draad zichtbaar als het gaat om de aandachtspunten: de heersende teamcultuur. Het team is zich hier erg 
van bewust en daarmee 'bewust onbekwaam'. Dit thema vormt dan ook de focus voor dit Kwaliteitsplan. 

 

Verder blijft de toegenomen complexiteit van de cliëntdoelgroep een actueel thema. In het scholingsplan 
zijn cursussen opgenomen om de kennis rondom agressie en psychiatrie te vergroten. Ook wordt gebruik 

gemaakt van het lerend netwerk om over dit onderwerp te spreken en van elkaar te leren. 

3.1. Persoonsgerichte zorg en ondersteuning 

 

Binnen de Kessler Stichting, ook op Zorg en Wonen De la Rey, is de persoonsgerichte benadering 
verweven met de methodiek Competentie Gericht Begeleiden (CGB). Hierin ligt de focus op de 

mogelijkheden van een cliënt en draait het om de cliënt perspectief te bieden. Bij de methodiek CGB 
wordt geacteerd op gedrag, daar wordt op gestuurd. Dat betekent ook dat iedereen wordt benaderd op 

een wijze die past bij de betreffende cliënt. Door toenemende complexiteit van de problematiek van de 

cliënten die op Zorg en Wonen De la Rey verblijven wordt voor het vinden van passende bejegenings- en 
benaderingstechnieken steeds meer de hulp ingeroepen van de interne GGZ-specialist en ketenpartners.  

In de afgelopen twee jaar is het team gestart met scholing in de methodiek Competentiegericht 
Begeleiden. Alle afdelingen worden regelmatig (bij)geschoold in de methodiek, vaak gericht op een 

specifiek thema, zo ook Zorg en Wonen De la Rey. De financiering van deze themabijeenkomst wil Zorg 

en Wonen via het kwaliteitsbudget laten lopen (zie personeelssamenstelling) 
 
Maatschappelijke zorg 
De zorg en begeleiding op Zorg en Wonen bestaat zoals beschreven uit meer dan somatische zorg alleen. 

Bij veel cliënten moeten diverse (administratieve) zaken worden geregeld zoals het regelen van een geldig 
identiteitsbewijs, zorgverzekering, inschrijving bij de gemeente en het ordenen van de administratie. Dit 

neemt veel tijd in beslag van VIG’ers en verpleegkundigen. Ondanks dat teamleden deze ‘plus’ op hun 

functie waarderen en leuk vinden, neemt het een te grote hap uit de tijd die ook aan de uitvoering van 
zorgtaken moet worden besteed. Om het team hierin te ontlasten is in 2019 is het team uitgebreid met 

een maatschappelijk werker. Ook in 2021 zal de maatschappelijk werker onderdeel uit maken van het 
team. De financiering loopt via het kwaliteitsbudget. 
 
Vermindering registratielast 
Er zijn in 2020 belangrijke stappen gezet in de herziening van het digitaal cliëntdossier. Er is door de 

beleidsafdeling een inventarisatie gemaakt van de wettelijke vereisten waar een dossier aan moet 
voldoen. Er is vervolgens een koppeling gemaakt tussen deze vereisten en de huidige inrichting van het 

digitaal cliëntdossier. Op basis hiervan wordt op dit moment een overzicht gemaakt van onderdelen in het 
dossier die mogelijk geschrapt kunnen worden. 

De planning is om door een werkgroep in het voorjaar van 2021 uitvoering te geven aan deze 

bevindingen en over te gaan tot implementatie. 
 

Methodisch werken 

Persoonsgerichte zorg is een belangrijk speerpunt voor de afdeling en de compassie met de cliënten is 

groot. Toch zien we dat niet iedere cliënt de aandacht krijgt die wenselijk is omdat sommige cliënten veel 

tijd en aandacht vragen en de cliëntdoelgroep in het algemeen complexer wordt. Methodisch handelen en 
werken wankelt daarom op een aantal punten. Voor 2021 zijn daarom de volgende doelen geformuleerd: 
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- Het vergroten van kennis en vaardigheden rondom Competentie Gericht Begeleiden (CGB) en 

psychiatrie. Deze kennis is nodig om op effectieve wijze aan te sluiten bij de doelgroep. Daarom 
staat er voor 2021 scholing gepland voor het team op het gebied van CGB en psychiatrie en inzet 

interne trainer op de werkvloer. 

- Vergroten van rolduidelijkheid: in praktijk zijn de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden 

per functie onvoldoende afgebakend. Het speerpunt voor 2021 is om hierin helderheid te 

scheppen binnen de rollen in het team inclusief de disciplines van WZH. De zorgcoördinator heeft 

hierin een taak. Er wordt daarnaast ingezet op een interim-manager die mede als opdracht heeft 

om dit op orde te brengen.  

- Registratie: de wijze van rapporteren in het cliëntdossier verschilt per medewerker en richt zich 

vooral op de zorginhoudelijke doelen. Het doel is om de manier van registreren uniformer te laten 
verlopen en meer aandacht te besteden aan het gedragsmatig rapporteren, in lijn met onze CGB 

methodiek. De geplande scholing is hierbij een eerste vereiste om van daaruit verder te 
professionaliseren.  

 
 
 

Inzet Kwaliteitsbudget 
Voor het doorvoeren van verbeteringen in persoonsgerichte zorg en ondersteuning wil Zorg en Wonen De 
la Rey de volgende plannen financieren uit het kwaliteitsbudget: 

 

Plannen en voornemens Kosten 

Verlenging ondersteuning hbo maatschappelijk 

werker (0,75 fte) 

€ 45.932 
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3.2. Wonen en welzijn 

Vrijwilligers/ maatjes 
Het doel in het vorige kwaliteitsplan voor het werven van 30 vrijwilligers is niet haalbaar gebleken wegens 

gebrek aan tijd en handvatten voor de teamleden. Omdat werkdruk al een tijd een thema is binnen de 
afdeling, wordt in het najaar van 2020 onder leiding van de coördinerend verpleegkundige een 

inventarisatie gemaakt van alle taken die medewerkers op de afdeling uitvoeren. Op basis hiervan wordt 

bekeken welke taken buiten de functie vallen en bij welke taken vrijwilligers mogelijk kunnen 

ondersteunen. 

Met deze resultaten wordt, samen met de vrijwilligerscoördinator, een vrijwilligersplan opgesteld waarin 
staat aangegeven wat de verwachtingen zijn van de vrijwilligers en bij welke taken het team ontlast kan 

worden. Op basis hiervan kunnen vrijwilligers doelgericht worden ingezet. De implementatie staat gepland 

in het eerste kwartaal van 2021. De uitbreiding van de vrijwilligerscoördinator wil de afdeling Zorg en 

Wonen financieren uit het kwaliteitsbudget 

 
In het najaar van 2020 vindt het tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers plaats. De uitkomsten worden 

in het najaar bekendgemaakt en op basis hiervan worden verbeteracties geformuleerd. De bevindingen 
vormen ook input voor het nieuwe vrijwilligersplan. 

 

Voeding 
Uit opvolgende cliënttevredenheidsonderzoeken blijkt dat de cliënten van de afdeling niet tevreden zijn 

over de voeding. Tot nu toe is onvoldoende duidelijk geworden waar dit precies aan ligt en hoe dit kan 
worden verbeterd, ondanks de eerder genomen verbetermaatregelen zoals genoemd in het kwaliteitsplan 

2020. Uit de herhaalscan van Waardigheid & Trots kwam dit punt opnieuw naar boven en is opnieuw 

duidelijk dat dit extra aandacht verdiend. 

 

Eind 2020 en in 2021 wordt op verschillende manieren de verzorging en kwaliteit van voeding herzien. Zo 
wordt gebruik gemaakt van een nieuw meetinstrument voor de uitvoering van het 

cliënttevredenheidsonderzoek (CTO). Hierin wordt meer aandacht besteed aan voeding en krijgen cliënten 

de mogelijkheid een toelichting te geven. De verwachting is dat deze uitkomsten meer inzicht geven in 
waar cliënten tegenaan lopen en biedt het team meer handvatten om verbeteringen aan te brengen. 

Verder zal een stafmedewerker vanuit Beleid en Projecten een maaltijdronde bijwonen om op die manier 
effectiever de huidige werkwijze in beeld te krijgen. In bredere zin zal aandacht worden besteed aan de 

persoonsgerichte benadering bij de maaltijdbeleving, waarbij rekening wordt gehouden met de 
verschillende culturen, wensen en voorkeuren van bewoners. Tenslotte is ook een voorstel in ontwikkeling 

voor de verbouwing van de keuken, wat ook tot doel heeft de beleving van voeding te verbeteren. In dit 

kader is het plan om de voedingsassistent te herintroduceren, waarbij het de verwachting is dat de 
formatie met 0,4 fte wordt uitgebreid.  

 
 
Dagbesteding 

De dagbesteding wordt vanaf 2021 aangeboden via een centraal team activiteitenbegeleiders. Dit team is 
voor alle afdelingen van de productgroep Zorg en Wonen beschikbaar. Bij elke afdeling biedt het team 5 

dagen per week, 4 uur per dag activiteiten aan. Het doel bij de dagbesteding is het bieden van een 
prettige daginvulling voor cliënten, dat bijdraagt aan zingeving en plezier. Er is hiervoor 2,5 fte 

activiteitengeleiders beschikbaar. 
Het team draagt zorg voor een gestructureerd, methodisch en afwisselend aanbod, passend bij de 

behoefte van de doelgroep. Door dit team apart te organiseren, blijft de focus van deze medewerkers 

primair op dagbesteding gericht en kan men vanwege op elkaar aanvullende kwaliteiten voor een 
energiek aanbod zorgen.  
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6 medewerkers van Zorg en Wonen gaan in 2021 de training ‘Kunst zet je in beweging’ volgen, verzorgd 
door Siena. Siena is een centrum voor kunstzinnige therapie, vooral gericht op mensen met NAH, zoals 

bijvoorbeeld het syndroom van Korsakov en andere psychische aandoeningen. Het centrum maakt 
gebruik van beeldende kunst, dans en muziek. De methodiek die in deze training wordt behandeld is 

gericht op het verkrijgen van inzicht en het stimuleren van de ontwikkeling van de deelnemers. Hierbij is 

aandacht voor denken, voelen en handelen, resulterend in een beter welzijn. 
 
 
Inzet Kwaliteitsbudget 
Voor het doorvoeren van verbeteringen in Wonen en Welzijn wil Zorg en Wonen De la Rey de volgende 
plannen financieren uit het kwaliteitsbudget: 

 

Plannen en voornemens Kosten 

Training ‘Kunst zet je in beweging’ (Siena) 
 

€  1.275 

Voedingsassistent € 18.442 

Vrijwilligerscoördinator ( 0,11 FTE) €  7.324 

Activiteitenbegeleiding (0,33 FTE) € 18.521 
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3.3. Veiligheid 

 
De toenemende complexiteit van de cliëntdoelgroep op de afdeling is een blijvend aandachtspunt. Dit zien 

we ook terug in de cijfers rondom incidentmeldingen (tabel 5). Hieruit blijkt dat het aantal 
incidentmeldingen de afgelopen jaren stijgt, waarbij het meest wordt gemeld rondom medicatie, 

valincidenten en agressie. Sommige situaties brengen aanzienlijke risico’s met zich mee, zowel voor 

cliënten als medewerkers. In samenwerking met de GGZ-specialist en ketenpartners wordt per casus 
bekeken wat de beste werkwijze is om een cliënt de benodigde zorg en begeleiding op Zorg en Wonen De 

la Rey te kunnen bieden met zo min mogelijk risico’s. Daarnaast wordt er regelmatig met organisaties uit 
het Lerend Netwerk gesproken om casussen voor te leggen. Om de algemene veiligheid op de afdeling te 

vergroten wordt vanaf dit jaar scherper gekeken naar de toelating van cliënten op basis van een set 

criteria. Dit is nodig om een veilig leef- en werkklimaat te kunnen bieden.  
 

 

Type gemeld incident 2018 2019 2020 (t/m sept) 

Medicatie incidenten 30 34 27 

Valincident 17 33 25 

Agressie 23 12 23 

Facilitaire oorzaken  4 7 5 

Schokkende of heftige ervaring 11 5 14 

Vermissing 5 0 3 

Brand, brandalarm of brandgevaar 2 3 17 

Ongeval 0 0 1 

Dreigend en intimiderend gedrag 6 6 10 

Prik/ snij/ bijt spat 1 0 0 

Ongepast en seksueel intimiderend gedrag 1 1 2 

Verwaarlozing en zelfbeschadigend gedrag 1 0 6 

Totaal 101 101 134 

Tabel 5. Aantal gemelde incidenten per type in heel 2018, 2019 en januari t/m september 2020. 
 
 

Op basis van bovenstaande ontwikkelingen wordt in dit hoofdstuk de plannen rondom veiligheid voor 
2021 beschreven: 

 
 
Medicatieveiligheid 
Al jaren geldt voor Zorg en Wonen De la Rey dat incidenten gerelateerd aan medicatie de grootste groep 
incidenten vormen. Dit jaar vindt de herziening van het beleid medicatie plaats en wordt de inhoud 

getoetst aan het beleid van WZH. Op basis hiervan worden aanpassingen gedaan. De implementatie van 
het vernieuwde beleid staat gepland voor 2021. 

Medicatiescholing vanuit WZH stond gepland voor dit jaar, maar is wegens corona niet doorgegaan. De 

planning is om dit in 2021 alsnog aan te bieden. 
 

 
Valincidenten 

Zorgmedewerkers proberen zoveel mogelijk afspraken met cliënten (of hun vertegenwoordigers) te 
maken om het valrisico te beperken, zoals dat cliënten hulp vragen wanneer zij een transfer willen maken 

en de inzet van de fysiotherapeut voor het vergroten van de spierkracht. Daarnaast kan met toestemming 

van de cliënt ook gebruik worden gemaakt van een valmat, een laag-laagbed, tillift, rolstoel met 
kantelblad of het optrekken van de bedhekken. De afdeling kan geen onvrijwillige vrijheidsbeperkende 

maatregelen inzetten om het valgevaar te beperken. In praktijk blijken veel cliënten zich niet aan 
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gemaakte afspraken te houden met valincidenten als gevolg. Dit komt onder andere door gebrek aan 

ziekte-inzicht en/of zelfoverschatting als gevolg van middelengebruik en/of psychiatrische aandoeningen. 
Deze omstandigheden maken het lastig om het valrisico te beperken. Uiteraard blijft het wel een 

onderwerp met blijvende aandacht. 
 

 
Agressie  
Het lijkt erop dat medewerkers sneller melding maken van incidenten zodat voor de organisatie duidelijk 

is wat er speelt. Wel laten de cijfers zien dat aanvullende maatregelen nodig zijn om de veiligheid op de 
afdeling te borgen. Zo zal de training Signaleren en begrenzen in 2021 door het team worden gevolgd 

(wegens corona kon het dit jaar niet doorgaan). Deze training helpt om het team weerbaar te maken 
tegen het toenemende complexe gedrag van cliënten. Deze training wordt al langer gegeven binnen de 

organisatie aan andere teams die meer te maken hebben met agressie en intimidatie. De cliëntgroep op 

de afdeling is inmiddels zodanig veranderd dat deze scholing nu ook voor deze afdeling passend wordt 
bevonden. Deze training wil Zorg en Wonen financieren vanuit het kwaliteitsbudget (zie 

personeelssamenstelling) 
 

 
Herziening aandachtsgebieden 
In het vorige Kwaliteitsplan is aangegeven dat de werkwijze van de aandachtsgebieden wordt herzien. 

Deze herziening heeft dit jaar plaatsgevonden. Kern van de nieuwe werkwijze is dat alle 
aandachtsgebieden worden samengevoegd tot één aandachtsgebied ‘Zorg voor Kwaliteit’. 

 
Het doel van dit nieuwe aandachtsgebied is: 

- Effectiviteit van de doelstelling van de aandachtsgebieden vergroten (nut en noodzaak) 

- Betrokkenheid binnen het team te vergroten en investering vanuit team verkleinen   
- Efficiëntere tijdsbesteding voor de teams en staf   

- Zorginhoud beter inzetten en randvoorwaardelijke taken bij de staf laten   
 

Het resultaat is een kwartaaloverleg ‘zorg voor kwaliteit’ waarbij medewerkers uit de verschillende teams 

een actieve bijdrage leveren in het bespreken, onderhouden en (aantoonbaar) verbeteren van kwaliteit van 
zorg. Een onderdeel hiervan is het inzichtelijk krijgen van trends en ontwikkelingen op de 

afdeling/organisatie en daarbuiten.  

 
De implementatie van deze nieuwe werkwijze vindt in het najaar van 2020 plaats, om in 2021 de 

kwartaaloverleggen te laten plaatsvinden. In het laatste kwartaal van 2021 vindt een evaluatie plaats.  
 

 

Inzet Kwaliteitsbudget 
Voor het doorvoeren van verbeteringen in Veiligheid wil Zorg en Wonen De la Rey de volgende plannen 

financieren uit het kwaliteitsbudget: 

 
Plannen en voornemens Kosten 

Uitbreiding formatie GGZ-specialist (0,11 FTE) € 8.824 
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3.4. Leren en verbeteren van kwaliteit 

 
Leren en verbeteren van kwaliteit gebeurt binnen de Kessler Stichting op verschillende niveaus. De 

Kessler Stichting heeft vanaf 2009 een gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem. De afdeling Zorg en 
Wonen De la Rey is gecertificeerd volgens het schema HKZ VVT. Vanuit onze missie en visie heeft de 

Kessler Stichting het doel om zichzelf steeds te verbeteren. De wijze waarop de kwaliteit wordt 

geëvalueerd en verder verbeterd staat beschreven in een kwaliteitsbeleid. Als input voor het beoordelen 
van de kwaliteit worden diverse metingen uitgevoerd zoals een jaarlijks cliënttevredenheidsonderzoek, 

externe en interne audits en incidentmeldingen. Daarnaast wordt informatie verkregen uit klachten, 
bewonersoverleggen en uiteraard gesprekken met cliënten en collega’s. Na het ontdekken van 

tekortkomingen worden verbetermaatregelen opgesteld die vervolgens worden opgevolgd en 

geëvalueerd. 
 

Tegelijkertijd is dit jaar naar voren gekomen dat de algemeen heersende werkcultuur rondom leren en 
verbeteren toe is aan een professionaliseringsslag. Dit is onder andere gebleken uit de herhaalscan van 

Waardigheid & Trots (zie volgend kopje). In dit hoofdstuk gaan we hier nader op in en geven we aan 
welke acties voor 2021 gepland staan om hier verder in te ontwikkelen. 

 

 
Herhaalscan Waardigheid & Trots 

In 2018 heeft de afdeling deelgenomen aan de kwaliteitsscan Waardigheid & Trots op locatie. In 2020 
heeft de afdeling deelgenomen aan de herhaalscan om daarmee te bekijken wat nu de stand van zaken 

is. Voor deze herhaalscan werden de cliënten, het team en het management betrokken bij het onderzoek 

en dit leverde interessante informatie op. De rode draad in de resultaten is dat de heersende cultuur van 
leren en verbeteren nog onvoldoende is ontwikkeld. Voorbeelden hierbij zijn het niet nakomen van 

gemaakte afspraken, rolvervaging t.o.v. behandelaren, eigen interpretaties en handelingen en 
onvoldoende ruimte voor feedback. 

Opgemerkt moet worden dat het team en het management zich bewust is van dit verbeterpunt en dat de 

uitdaging vooral zit in het ombuigen van deze werkcultuur. Daarom is geconcludeerd dat een grondige 
interventie nodig is om deze zaken aan te pakken. Voor 2021 zal een tijdelijke interim-manager worden 

ingezet die met een duidelijk afgebakende opdracht hiermee aan de slag gaat. Deze interim manager zal 
naar verwachting worden aangesteld voor een periode van zes maanden voor 24 uur per week. Naast 

zaken rondom de heersende werkcultuur en herziening van de zelforganisatie wordt ingezet op coaching 
van medewerkers om deze zodoende meer handvatten te geven en kennis en kunde te vergroten, zodat 

zij beter in staat zijn om de zorg te verlenen waar de cliënt behoefte aan heeft. Dit laatste aspect wil Zorg 

en Wonen financieren vanuit het Kwaliteitsbudget. Voor de verdere details verwijzen we naar het 
hoofdstuk over de personeelssamenstelling. 

 
Bij de herhaalscan kwam ook naar voren dat er op verschillende punten vooruitgang is geboekt en dat er 

sprake is van een hoge bevlogenheid van het team, zoals de scanners in hun eindconclusie mooi naar 

voren brachten:  
‘Tegelijkertijd is het een bijzonder huis, werken er mensen die (com)passie hebben voor deze doelgroep. 
In het intro van het kwaliteitsgesprek geven sommige mensen een 10 voor wat het huis maatschappelijk 
waard is. Dat zegt iets waarom medewerkers hier werken. Tolerantie en mensen de laatste kans geven is 
de kwaliteit van dit huis, en heeft het team, het management en de organisatie als geheel ‘goud in 
handen’ om verder te werken aan verbetering.’ 
 

Cliënttevredenheid 
De afgelopen jaren is wel gebleken dat de resultaten van het CTO onvoldoende informatie biedt om de 

kwaliteit van de zorg concreet te verbeteren. De belangrijkste redenen hiervoor zijn dat de vragen te 
abstract zijn geformuleerd, er onvoldoende aansluiting is met de afdeling en de cliënten geen 

mogelijkheid hebben om een toelichting te geven bij hun antwoorden. Om meer uit het CTO te halen is er 
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daarom voor gekozen dit jaar bij Zorg en Wonen De la Rey het CTO te laten uitvoeren door een andere 

partij, het LSR (het landelijke steunpunt medezeggenschap). 
 

Interessant om hierbij te noemen is dat het LSR en de Kessler Stichting gezamenlijk een vragenlijst 
hebben opgesteld voor de verpleeghuissector. Daarmee vormt dit CTO een pilot voor zowel Zorg en 

Wonen De la Rey als het LSR. Bij een tevreden afronding wordt deze vragenlijst toegevoegd aan het 

instrument ‘Cliënten over Kwaliteit.’ 
De uitvoering vindt dit najaar plaats en het eindrapport wordt in december opgeleverd. In 2021 worden 

de resultaten geëvalueerd en zal in samenwerking met de cliëntenraad een verbeterplan worden 
opgesteld. Daarnaast wordt deze pilot in 2021 geëvalueerd. 

 
 

Interne audits 
Wegens Corona worden de geplande audits in het kader van de HKZ-certificering uitgesteld. De 
verwachting is dat deze in het voorjaar zullen worden uitgevoerd. 

Versterken samenwerking ketenpartners (Lerend netwerk) 
Het Lerend Netwerk is dit jaar verminderd actief geweest. Corona heeft hier een belangrijke rol in gehad 

omdat fysieke bijeenkomsten niet meer mogelijk waren. Wel is de blijvende wens dit Lerend Netwerk in 

stand te houden. De voorkeur is elkaar écht te zien en bij elkaar langs te komen om op die manier van 
elkaar te leren. Plan voor 2021 is dat vanuit de afdeling Beleid en Projecten ondersteuning komt rondom 

de organisatie en agendapunten van het Lerend Netwerk. 

 

Verder wordt de samenwerkingsrelatie met Parnassia vanaf 2021 geïntensiveerd middels een 
samenwerkingsovereenkomst. Met de inwerkingtreding van de WLZ GGZ vanaf 2021 kunnen cliënten 

worden aangemeld voor WLZ GGZ pakket 4. Dit zal gevolgen hebben voor de cliëntdoelgroep, waarbij al 

sprake was van psychiatrische problematiek en naar verwachting verder zal toenemen. 
 

 
Inzet Kwaliteitsbudget 
Voor het doorvoeren van verbeteringen in Leren en verbeteren van kwaliteit wil Zorg en Wonen De la Rey 

de volgende plannen financieren uit het kwaliteitsbudget: 

 
 
Plannen en voornemens Kosten 

Interim manager/ coaching medewerkers 12 uur 

per week 

€ 28.314 
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3.5. Leiderschap, governance en management 

 

Organisatiestructuur 
De Kessler Stichting kent een eenhoofdige Raad van Bestuur, de heer A. Schinkelshoek. Hij oefent zijn 

taken uit als voorzitter van het managementteam en heeft een achtergrond als verpleegkundige. De 
bestuurder ‘loopt’ twee keer per jaar mee op de afdeling om zodoende voeling te houden met de 

werkvloer. De afdeling wordt indirect aangestuurd door een Manager Zorg. Zij heeft maandelijks overleg 
met de afdeling, sluit regelmatig aan bij (werkoverleggen van) het team en heeft doorlopend contact met 

medewerkers als hier aanleiding voor is. Een Raad van Toezicht houdt toezicht op het bestuur van de 

organisatie en daarbij op het toepassen van het kwaliteitskader verpleeghuiszorg. Bestuur en Raad van 
Toezicht werken overeenkomstig de Zorgbrede Governance Code. 

 
  

Zelforganisatie 
In 2015 is de organisatie aangepast met het uitgangspunt dat we ‘de juiste mensen, de juiste dingen 
laten doen’ en hen daarbij passende verantwoordelijkheid en zelfstandigheid geven. Bij deze vorm van 

zelforganisatie hebben medewerkers een grotere zelfstandigheid en meer eigen verantwoordelijkheden 
gekregen, waarbij de Manager Zorg de afdeling indirect aanstuurt en ondersteunt. 

 
Dit jaar heeft een organisatie brede herziening plaatsgevonden op deze vorm van samensturing. Bij Zorg 

en Wonen De la Rey is gebleken dat veel taken in het team zijn belegd, die voor extra belasting zorgen. 

Een bepaalde vorm van zelforganisatie is nog steeds prettig, maar wel vanuit het uitgangspunt dat dit 
passend moet zijn bij het eigen vak en expertise van het team. Taken die hierbuiten vallen, worden 

centraler georganiseerd. Denk hierbij aan roosteren en verzuimbeleid. Eerder in dit plan is al aangegeven 
dat het team Zorg en Wonen De la Rey worstelt met de heersende werkcultuur. De werving van een 

tijdelijke interim-manager voor 2021 past dan ook bij de bevindingen uit de herziening van 

zelforganisatie.  
 

 
Inzet Kwaliteitsbudget 
Voor Leiderschap, governance en management doet de Kessler Stichting voor 2021 geen beroep op het 

kwaliteitsbudget.  
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3.6. Personeelssamenstelling 

 
Professioneel handelen en loopbaanontwikkeling 
Van alle medewerkers wordt verwacht dat zij werkzaam zijn conform het beleid professioneel handelen en 
daar waar er voor beroepsgroepen beroepscodes zijn worden deze nageleefd. Binnen de organisatie zijn 

de cao-afspraken vertaald in praktische richtlijnen en deze zijn voor medewerkers te vinden in het 

kwaliteitshandboek. Een belangrijk doel van de cao is dat medewerkers hun eigen verantwoordelijkheid 
nemen ten aanzien van duurzame inzetbaarheid en loopbaanontwikkeling. Hiervoor krijgen medewerkers 

een eigen loopbaanbudget.  
 

Scholingsprogramma  
De Kessler Stichting hanteert voor elke afdeling een scholingsprogramma. Het programma bestaat uit 
algemeen verplichte trainingen voor alle medewerkers van de Kessler Stichting, aangevuld met trainingen 

afgestemd op de leerwensen van de afzonderlijk afdeling. De geplande scholing voor 2021 is:  
 

Scholing  Doel scholing 

Basistraining Competentiegericht 

Begeleiden  
Kennis en vaardigheden aanleren van de door de Kessler 

Stichting gehanteerde begeleidingsmethodiek  

BHV Kennis en vaardigheid oefenen als bedrijfshulpverlener  
 

Klinische lessen Medicatie  Scholing voor verzorgenden en verpleegkundigen gericht op 
medicatieleer met als doel kennis updaten.  

Signaleren, veiligheid en begrenzen  Omgaan met agressie/intimidatie, lastige cliëntsituaties en 

leren grenzen stellen  

Voorbehouden en risicovolle handelingen  Behoud van de bevoegdheid voor uitvoering voorbehouden en 
risicovolle handelingen iedere drie jaar  

 

Teambijeenkomsten CGB  

 

Kennis en vaardigheden CGB toetsen in de praktijk a.d.h.v. 

casuïstiek  
 

IT-workshops Gericht op kennis opdoen van de Kessler applicaties. 

CVS-workshops Gericht op kennis opdoen van ons Clientvolgsysteem 

Vakmiddag gericht op mondzorg 

 

Opfrissen/ updaten kennis in het team over mondzorg  

Training Psychopathologie Herkennen van psychiatrische ziektebeelden, bejegenen, 
begrenzen en de-escalerende interventies  

Scholing triage  Scholing over het beoordelen van een hulpvraag op basis van 

observaties en metingen. Daarbij deze signalen ook goed 

kunnen overbrengen aan een arts of andere specialist.  
 

Tabel 6. Scholingsplan zorgteam van afdeling Zorg en Wonen De la Rey voor 2021. 
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Functiemix 
Door de ontwikkelingen op de afdeling in 2019 is ook gekeken naar de beste functiemix voor het team 

voor het leveren van goede zorg en begeleiding aan de cliënten. Aan het plan voor 2020 om de functie 
van trajectcoördinator te vervullen door een verpleegkundige niveau 5 is uitvoering gegeven. Het is de 

bedoeling dat deze nieuwe trajectcoördinator als een ‘meewerkend voorman/-vrouw’ qua functie-inhoud 

beter aan kan sluiten bij de rest van het zorgteam en een voorbeeldrol kan vervullen. Gezien de recente 
start van deze medewerker wordt er op dit moment gewerkt aan de concrete invulling van dit 

functieprofiel. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de Manager Zorg.  
 

Verder zal voor 2021 een tijdelijke interim-manager worden geworven. Deze manager zal met een 
duidelijk afgebakende opdracht aan de slag gaan, gericht op een blijvende ombuiging van de heersende 

werkcultuur. Voor de werving van deze interim-manager zal geen aanspraak worden gemaakt op het 

kwaliteitsbudget. Na afloop van de inzet van deze interim-manager zal evaluatie plaatsvinden en advies 
voor een geschikte structurele wijze van aansturing. 

 
Met de komst van de WLZ GGZ wordt in 2021 een centraal expertiseteam opgericht. Dit team biedt 

ondersteuning voor de gehele organisatie rondom zorg en begeleiding van cliënten met psychiatrische 

problematiek. Het team bestaat uit de intakers, GGZ-ondersteuning (wordt uitgebreid met 0,5 fte) en 
medewerkers maatschappelijk werk. 

 
 

Inzet Kwaliteitsbudget 
Voor het doorvoeren van verbeteringen in Personeelssamenstelling wil Zorg en Wonen De la Rey de 

volgende plannen financieren uit het kwaliteitsbudget: 

 
 

Plannen en voornemens Kosten 

Basistraining CGB € 7.980 

Teambijeenkomst CGB € 11.550 

Signaleren, veiligheid en begrenzen € 11.760 

Training Psychopathologie €  2.660 
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3.7. Gebruik van hulpbronnen 
 
Bij afdeling Zorg en Wonen De la Rey ligt op dit moment de focus op het ombuigen van de werkcultuur 

en verbeteringen rondom leren en verbeteren. Dit vraagt om een stabiel coördinatorschap, duidelijke 
werkprocessen en heldere communicatie. Deze kwaliteitsverbetering is eerst nodig, voordat wordt 

geïnvesteerd in andere zaken zoals (digitale) hulpbronnen. De afdeling is zich wel bewust dat er nog 

genoeg mogelijkheden zijn in het gebruik van extra hulpbronnen en dit zal dan ook zeker aandacht 
krijgen in 2021.  

 
Wel is er een voorstel voor de verbouwing van de keuken op de afdeling. De nieuwe keuken zal over 

meer faciliteiten beschikken en ook bijdragen aan de beleving van de maaltijden. De rookruimte zal met 

deze verbouwing komen te vervallen, dit is overigens ook een verplichting vanuit het Nationaal 
Preventieakkoord. De verwachting is dat de verbouwing in 2021 zal plaatsvinden. 

 
 

Inzet Kwaliteitsbudget 
Voor Gebruik van hulpbronnen doet de Kessler Stichting voor 2021 geen beroep op het kwaliteitsbudget.  
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3.8. Gebruik van informatie 

 

De Kessler Stichting gebruikt verschillende instrumenten die informatie geven over cliënt- en 
medewerkerstevredenheid en de bedrijfsvoering. 

 
Kessler-breed loopt een project om het gebruik van informatie binnen de organisatie te verbeteren. 

Gezien de besturingsfilosofie van zelfstandig werkende teams is het doel dat teams sturingsinformatie op 
maat ontvangen op basis waarvan zij zelf kunnen bijsturen. Naast ontwikkelde dagelijkse 

‘werkoverzichten” is het de bedoeling dat afdelingen beschikken over begrijpelijke rapportages. Deze 

rapportages bevatten informatie over personeel (o.a. formatie en formatiebehoefte o.b.v. ZZP-mix en 
personeelskosten) en cliënten (o.a. bezetting en ZZP-mix). Hiervoor is de BI-tool Qlik Sense aangeschaft. 

Inmiddels zijn rapportages ontwikkeld om de voortgang op strategische doelen te kunnen volgen en om 
inzicht te bieden in incidentenmeldingen. Middels een dashboard worden trends organisatiebreed en per 

afdeling weergegeven, daarnaast kan worden ingezoomd op bijvoorbeeld een cluster meldingen, 

bijvoorbeeld rondom agressie of op een bepaald type incident bijvoorbeeld medicatieverstrekkingen. De 
verwachting is dat in het eerste kwartaal 2021 informatie rondom personeelsinzet en verzuim beschikbaar 

is. 

 
Net Promotor Score (NPS) en Zorgkaart Nederland 
Het kwaliteitskader vraagt de Kessler Stichting de tevredenheid van cliënten te kunnen vergelijken met de 
cliënttevredenheid van andere vergelijkbare voorzieningen door gebruik van de Net Promotor Score (NPS) 

en/of het rapportcijfer op Zorgkaart Nederland. De Kessler Stichting heeft er bewust voor gekozen de 
benodigde vragen voor het berekenen van de NPS niet op te nemen in het CTO en daarmee bewust af te 

wijken van de gestelde eis. Gezien de specifieke doelgroep van afdeling Zorg en Wonen De la Rey is 
plaatsing op deze afdeling alleen onder specifieke omstandigheden de beste optie voor de cliënt. Dit geldt 

ook voor het doen van aanbeveling. Omdat Zorg en Wonen De la Rey daarnaast uniek is in Den Haag is 

vergelijking met andere voorzieningen niet mogelijk.  
 

 
Medewerkerstevredenheid 
In 2021 zal opnieuw een medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) worden afgenomen. De resultaten 

uit het laatste MTO (2019) zijn actief meegenomen en sluiten aan bij de focus in dit Kwaliteitsplan. 
 

 
Inzet Kwaliteitsbudget 
Voor Gebruik van informatie doet de Kessler Stichting voor 2021 geen beroep op het kwaliteitsbudget.  
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3.9. Samenvatting acties per thema 

 

1. Persoonsgerichte zorg en ondersteuning  

Thema Acties 

Persoonlijke aandacht  Onnodige registratie(tijd) terugdringen 
 

Persoonlijke aandacht Methodisch werken 

 

CGB Drie themabijeenkomsten CGB  

 

2. Wonen en welzijn 

Thema Acties 

Vrijwilligers en maatjes Opstellen vrijwilligersplan 
 

Voeding en 

maaltijdbeleving 

Nieuwe vragen voeding in CTO 

 

Dagbesteding Oprichting centraal team activiteitenbegeleiders 

 

3. Veiligheid 

Thema Acties 

Medicatie Herziening medicatie beleid 

 

Agressie Volgen training Signaleren en Begrenzen 

 

Veiligheid Herziening werkwijze aandachtsgebieden 
 

4. Leren en verbeteren van kwaliteit 

Thema Acties 

Cliënttevredenheid Evaluatie nieuw instrument CTO 

 

Lerend Netwerk Verstevigen kennisdeling Lerend Netwerk 
 

Ketenpartners Samenwerking Parnassia 
 

5. Leiderschap, governance en management 

Thema Acties 

Teamontwikkeling Centraler organiseren neventaken van team 

 

Functiemix Werven tijdelijke interim-manager 
 

6. Personeelssamenstelling 

Thema Acties 

Functiemix Oprichting centraal expertiseteam 

 
Werving tijdelijke interim-manager 

 

Scholing team Het volgen van aanvullende inhoudelijke scholingen  
 

7. Gebruik van hulpbronnen 

Thema Acties 

Verbouwing Verbouwing keuken 
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8. Gebruik van informatie 

Thema Acties 

Managementinformatie Aanpassingen doorvoeren in rapportage en implementatie 

 

Tevredenheid 
medewerkers 

Uitvoeren MTO (medewerkerstevredenheidsonderzoek) 
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4. Leren en werken aan kwaliteit 
 

Zoals in het kwaliteitsplan opgenomen, is er voor 2021 een duidelijke focus op het ombuigen van de 
heersende werkcultuur en de daarbij behorende formalisering van werkafspraken en communicatie. Deze 

verbeteringen zijn nodig om het proces van leren en verbeteren te borgen. Met de komst van de tijdelijke 
interim-manager en de andere genoemde acties in dit plan, kijken we met vertrouwen naar het 

aankomende jaar. 
 

Het concept kwaliteitsplan van Zorg en Wonen De la Rey 2021 is voorgelegd aan en besproken met de 

Cliëntenraad (CR). De CR heeft met toelichting van de manager zorg een positief oordeel gegeven op het 
kwaliteitsplan.  

Daarnaast is het kwaliteitsplan voorgelegd aan twee deelnemers van het Lerend Netwerk: WZH en 
Psychiatrisch verpleeghuis Dorestad van Parnassia. De feedback van beide organisaties was positief. 


