
Kwaliteitsplan
Verpleeghuiszorg 2022

December 2021

Stichting Zorginstellingen 
Pieter van Foreest



Voorwoord

Kwaliteitsplan Verpleeghuiszorg Pieter van Foreest 2022

Elke dag samen leren en verbeteren, zodat we de gewone dingen boven verwachting kunnen doen. Dat is ons streven. Maar, voordat we 

vooruitkijken naar 2022, kijken we eerst terug. Want 2021 was net als 2020 een turbulent jaar. De Covid-19 crisis heeft wederom veel impact gehad 

op Pieter van Foreest. Cliënten en medewerkers zijn besmet geraakt. Gelukkig zijn vele van hen inmiddels hersteld, maar we hebben ook afscheid 

moeten nemen van cliënten. Onze gedachten en medeleven gaan uit naar hun familie en naasten. 

We hebben ons gezamenlijk uitermate ingespannen om goede zorg te blijven leveren aan onze cliënten en veilige werkomstandigheden te bieden 

aan alle medewerkers. Al bijna twee jaar is de werkdruk voor onze medewerkers onverminderd hoog. Er worden creatieve oplossingen bedacht om 

elke dag veilige zorg te bieden zonder het welbevinden van onze cliënten uit het oog te verliezen. Onze medewerkers verdienen een groot 

compliment voor hun doorzettingsvermogen en veerkracht. 

In 2022 staat de medewerker op één in de keuzes die we maken. We koesteren onze medewerkers en focussen op behoud. Want samen met de 

vrijwilligers zijn het de medewerkers die zich elke dag inzetten voor onze cliënten. Als organisatie faciliteren we dat zij dat zo goed mogelijk kunnen 

doen. We focussen op het bieden van uitdagend werk en ruimte voor professionele autonomie.

Door de impact van de pandemie zijn diverse ambities uit 2021 nog actueel en zien we dit plan dan ook als een actualisatie van het plan van 2021. 

Naast de ambities voor 2022 zal veel aandacht uitgaan naar het benodigde herstel van deze pandemie. 

In voorliggend kwaliteitsplan delen we onze ambities om de kwaliteit van zorg in 2022 verder te verbeteren. Veel leesplezier.

Petra de Jongh en Gert-Jan Waterink

Raad van Bestuur.
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1. Inleiding: Waarom een Kwaliteitsplan?

Het Kwaliteitsplan Verpleeghuiszorg is voor ons een belangrijk document. In het Kwaliteitsplan beschrijven wij welke doelstellingen wij 

in 2022 nastreven om de kwaliteit van zorg aan onze cliënten te continueren c.q. te verbeteren binnen de locaties met verblijf van 

Pieter van Foreest. 

Leeswijzer

Dit Kwaliteitsplan Verpleeghuiszorg bestaat uit vijf hoofdstukken. In hoofdstuk 2 lees je meer over de positionering en reikwijdte van 

het Kwaliteitsplan. In hoofdstuk 3 beschrijven wij het profiel van Pieter van Foreest. In hoofdstuk 4 lees je onze doelstellingen om de 

kwaliteit van zorg te verbeteren in 2022. Dat doen we aan de hand van de acht thema’s uit het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Aan 

het begin van elke paragraaf beschrijven we in het paars de uitgangspunten per thema zoals beschreven in het Kwaliteitskader. In de 

paarse balken staan de verbeterdoelstellingen waar we in 2022 op focussen. Hoofdstuk 5 bevat tot slot de verbeterplannen per locatie.
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2. Positie en reikwijdte Kwaliteitsplan Verpleeghuiszorg

Positie

We volgen in dit Kwaliteitsplan het eerder ingezette meerjarenplan om kwaliteit en veiligheid continue te verbeteren. De doelstellingen 

borduren voort op de eerder gestelde doelstellingen in het Kwaliteitsplan 2021 en de behaalde resultaten zoals beschreven in het

Kwaliteitsverslag van 2020. Dit Kwaliteitsplan Verpleeghuiszorg is onderdeel van het Jaarplan Wonen Zorg en Behandeling (WZB). De 

voortgang wordt gemonitord via de monitoring cyclus van het Jaarplan WZB.

Reikwijdte 

Dit Kwaliteitsplan Verpleeghuiszorg 2022 is van toepassing op locaties bij Pieter van Foreest waar cliënten wonen met een indicatie 

VV4 t/m 10. Hieronder valt ook locatie de Zorgboerderij BuitenGewoon 3.

Invloed Covid-crisis op doelstellingen 2022

Op het moment van schrijven van dit Kwaliteitsplan bevinden wij ons allen in onzekere tijden vanwege de Covid-crisis. De verwachting 

is dat de Covid-crisis ook in 2022 voortduurt. De mate waarin de crisis ons in 2022 treft is onzeker, maar kan invloed hebben op onze 

ambities, zoals beschreven in dit Kwaliteitsplan. Vooropgesteld wordt, net als in 2021, ook in 2022 met man en macht gewerkt om 

goede zorg te bieden aan cliënten en een veilige omgeving aan medewerkers. 
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3. Profiel Pieter van Foreest

In dit hoofdstuk lees je meer over het profiel van onze organisatie en specifiek over de divisie WZB.
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3.1 Onze visie op zorg

In de visie van Pieter van Foreest staan drie kernwaarden centraal: Samen, Jezelf zijn, en Boven verwachting. Dit zijn de belangrijkste 

waarden die we nastreven. Ook binnen de divisie WZB. Ze zijn leidend voor ons, in alles wat we doen.

Wij zijn Pieter van Foreest

Wij vinden dat iedereen zichzelf moet kunnen zijn. Het leven leiden dat je zelf wilt. Gelukkig zijn zoals je daar zelf of samen naar streeft. Dat is 

de grootste rijkdom voor mensen. Oók als je hulp en ondersteuning nodig hebt.

Het leven en het welbevinden van onze cliënten, zoals zij zelf willen. Dáár staan we voor. Of je nu thuis woont of bij Pieter van Foreest, wij 

zorgen voor dé ondersteuning om dit te kunnen realiseren, zonder dat wij je leven overnemen.

Daarvoor werken we samen. Want alleen samen met de cliënt, familie, mantelzorgers, collega’s, vrijwilligers, buurtgenoten en 

samenwerkingspartners kunnen we hét verschil maken. We zijn altijd met elkaar verbonden. Eén team om nieuwe ideeën te bedenken, te 

ontwikkelen en vooral gewoon te doen. Dat kunnen we. Samen bouwen. Steeds beter.

Wij willen de gewone dingen boven verwachting goed doen. Dat zit ‘m vaak in iets kleins. De beleving. Hoe je contact maakt. Hoe je iets doet 

en hoe je overkomt in je dagelijkse werk. Daar hebben wij continue aandacht voor.

We bieden ruimte. Ruimte om te onderzoeken, te leren, te proberen en steeds verder te verbeteren. Ruimte voor nieuwe initiatieven. En dat kan 

overal beginnen. Met kleine stapjes in een omgeving waar iedereen zichzelf kan zijn.

Dat willen wij mogelijk maken, daar doen we alles voor. Met z’n allen. En met iedereen die meedoet. Zo zien we ’t. Zo doen we ‘t.
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3.2 Onze strategie
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Onze strategie is opgesteld in het verlengde van onze visie en kernwaarden en geeft richting en focus voor de komende jaren. Onze 

strategie voor 2022 – 2025 is gebaseerd op de volgende 3 pijlers:

• Pieter van Foreest is er voor de kwetsbare ouderen in de regio, en voor de groep ouderen die complexe zorg nodig heeft

• Pieter van Foreest is een aantrekkelijke werkgever

• Pieter van Foreest is initiatiefnemer als netwerkorganisatie

Op onze website www.pietervanforeest.nl kunt u meer over onze strategie lezen.

http://www.pietervanforeest.nl/


3.3 Onze cliënten 

Binnen Pieter van Foreest bieden wij zorg en behandeling aan ouderen met zorgbehoeften van somatische aard en aan ouderen met

psychogeriatrische problemen. Voorbeelden van specifieke somatische aandoeningen zijn ouderen met de ziekte van Parkinson, 

reuma of ouderen die een beroerte hebben gehad. Ook bieden we zorg en behandeling aan jonge mensen met dementie en palliatieve 

zorg aan mensen in de laatste fase van hun leven. 

Binnen de divisie Wonen, Zorg en Behandeling (WZB) bieden wij zorg en behandeling op locaties in de regio Delft, Midden-Delfland, 

Pijnacker-Nootdorp en Westland. 

Op de volgende pagina vind je kerngegevens met betrekking tot onze cliënten.
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3.3 Onze cliënten
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ZZP-verdeling Unieke cliënten bij Pieter 

van Foreest met een 

indicatie VV4-VV10 

(september 2021)

Omzet in euro’s (september 2021)

VV 4 260 1.053.333

VV 5 685 5.283.876

VV 6 284 1.943.256

VV 7 114 1.092.433

VV 8 6 70.769

VV 9B 6 66.306

VV 10 12 123.185

Totaal 1.367 9.633.159



3.4 Onze medewerkers

Bij divisie Wonen, Zorg en Behandeling van Pieter van Foreest werkten tijdens het verslagjaar 2020 gemiddeld 2.254 medewerkers 

(1.370 fte) en 1949 vrijwilligers die verpleeghuiszorg leveren aan cliënten met VV4 t/m VV10. Pieter van Foreest streeft ernaar om 

zoveel mogelijk middelen te investeren in het zorgpersoneel. Dit wordt gedaan door de overheadkosten zo laag mogelijk te houden en 

de inkoop van producten/materialen zo kostenefficiënt mogelijk te doen. Daarbij wordt geïnvesteerd in ontwikkelen en opleiden van 

leerlingen en medewerkers. Dit is belangrijk, gezien de toename van complexiteit van zorg, de veranderende zorgvraag en de krapte 

op de arbeidsmarkt. In hoofdstuk 4.6 (personeelssamenstelling) lees je hoe we dat doen voor het zorgpersoneel werkzaam op de 

locaties met verblijf.

Voor meer personele kengetallen verwijzen wij naar de ingediende indicatoren personeelssamenstelling. 
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3.4 Onze medewerkers

Kwaliteitsplan Verpleeghuiszorg Pieter van Foreest 2022 12

• De volgende functies vallen onder inzet 

zorgpersoneel niveau 1 tot en met 6: 

gastvrouw en receptionist, helpende, 

tweede- en derdejaars leerlingen 

verzorgende IG, verzorgende IG, 

verpleegkundige MBO, verpleegkundige 

HBO, verpleegkundige specialist.

• Om personele kengetallen te vergelijken 

met andere verpleeghuiszorgaanbieders 

kijk op: ActiZ Kijk op Data

17%

26%

30%

5%
1%

0%
5%

12%

4%

Kwalificatieniveaumix zorgpersoneel* verpleeghuiszorg in 
loondienst (verslagjaar 2020)

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Niveau 4

Niveau 5

Niveau 6

Behandelaren /(para-)medisch

Overig zorgpersoneel

Leerlingen

https://mijn-kijkopdata.actiz.nl/


3.5 Organisatie van kwaliteit en veiligheid

Binnen Pieter van Foreest wordt op alle niveaus gewerkt aan kwaliteit en veiligheid 

van onze zorg. Op instellingsniveau is de Raad van Bestuur eindverantwoordelijk voor 

de kwaliteit en veiligheid van zorg en dienstverlening. De Raad van Toezicht houdt daar 

toezicht op. Binnen de Raad van Toezicht waarborgt de Commissie Kwaliteit en 

Veiligheid dat er structureel aandacht is voor (het toezicht op) kwaliteit en veiligheid. 

De Cliëntenraad behartigt de belangen van cliënten en kan gevraagd en ongevraagd advies 

geven aan de raad van bestuur. De Ondernemingsraad behartigt de belangen van

medewerkers en de VVAR adviseert gevraagd en ongevraagd vanuit het perspectief van verzorgenden en verpleegkundigen de Raad 

van Bestuur. De divisies zijn verantwoordelijk dat de zorg en dienstverlening voldoet aan de geformuleerde eisen en resultaten op het 

gebied van de kwaliteit en veiligheid. Individuele medewerkers op de locaties zijn verantwoordelijk voor het leveren van 

goede en veilige zorg en diensten. In bijlage 2 vind je een visuele weergave van de organisatie van kwaliteit en veiligheid binnen 

Pieter van Foreest. In bijlage 3 vind je het organogram van onze organisatie. 

Thema commissies en de Regiegroep Kwaliteit

Om de kwaliteit en veiligheid op specifieke thema’s te waarborgen kent Pieter van Foreest negen thema commissies. In deze 

commissies zijn professionals uit de beide divisies vertegenwoordigd, centraal gepositioneerd binnen Pieter van Foreest. Per 

commissie zijn doelstelling, verwachtingen, rol- en taak en samenstelling beschreven. 

De voorzitters van de commissies rapporteren minimaal jaarlijks aan de Raad van Bestuur. De Regiegroep Kwaliteit zorgt voor 

samenhang. De Regiegroep wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur. In de Regiegroep zijn eerste specialisten

ouderengeneeskunde, de voorzitter van de VVAR en de directeuren van de zorgdivisies vertegenwoordigd. 
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De divisie Wonen Zorg en 

Behandeling is ervoor 

verantwoordelijk dat de zorg op de 

locaties met verblijf voldoet aan het 

Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. 
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3.5 Organisatie van kwaliteit en veiligheid

Kwaliteitsteams: Hulpstructuur om kwaliteit- en veiligheidsbeleid daadwerkelijk te implementeren 

In het eerste jaar van de coronapandemie is gewerkt met multidisciplinaire samengestelde 

uitbraakteams op locatie. Deze teams hadden een duidelijke focus en frequent overleg 

met de medewerkers in teams. Ze vertaalden bottom-up signalen van teams terug 

naar vragen en adviezen voor het centrale calamiteiten beleidsteam. 

Tegelijk implementeerden de teams centraal ontwikkeld beleid op de locaties en in de teams. 

Op deze wijze lukte het goed om het beleid ten aanzien van de preventie en beheersing van 

Corona snel en goed te implementeren op locaties. 

Dat wat we geleerd hebben in 2020 van de coronapandemie hebben we in 2021 verzilverd. 

Op elke locatie is sinds 2021 een Kwaliteitsteam (voormalig uitbraakteam) actief. Deze kwaliteitsteams 

zullen in 2022 verder geprofessionaliseerd worden in de implementatie van de vernieuwde 

kwaliteitsorganisatie (op moment van schrijven is de herinrichting gaande).

Daarin is een van de beoogde doelstellingen om de positie van de hbo-verpleegkundige te versterken. 

Daarnaast zal in eider geval aandacht uitgaan naar het verduidelijken van taken en verantwoordelijkheden 

(ook in relatie tot de commissies) en dat er planmatiger gewerkt wordt.
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‘Het Kwaliteitsteam van een 

locatie heeft het doel om 

kwaliteit- en veiligheidsbeleid 

te implementeren. Ook 

ondersteunt het team bij het 

oplossen van eventuele 

problemen. De leden van het 

team voeren kort cyclische 

metingen uit om de voortgang 

op het te behalen resultaat te 

monitoren.’



3.5 Organisatie van kwaliteit en veiligheid

In 2022 ligt de focus op het implementeren en borgen van kwaliteit- en veiligheidsbeleid. Kwaliteitsteams op locaties 

vervullen daarbij een belangrijke rol. 

Plan

Het Kwaliteitsteam haalt ervaringen van 

locaties op en levert dit aan bij het MT van 

WZB via de locatiemanagers en de 

commissies als input op het beleid. Dit 

kan leiden tot een aanpassing van beleid 

of nieuw te vormen beleid.

Do

Het Kwaliteitsteam heeft als doel om het 

kwaliteits- en veiligheidsbeleid op de 

locaties te implementeren.

Check

Het Kwaliteitsteam meet en rapporteert 

over (de implementatie) van het kwaliteits-

en veiligheidsbeleid op locaties. 

Act

Het Kwaliteitsteam draagt bij aan 

oplossingen voor eventuele problemen. 

Het signaleert eventuele problemen en 

draagt bij aan het verbeteren van het 

kwaliteits- en veiligheidsbeleid. 
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3.5 Organisatie van kwaliteit en veiligheid
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Organisatorische positie van de Kwaliteitsteams

Elke locatie heeft 

cliënten…

...en medewerkers Een vertegenwoordiging 

van die medewerkers zit 

in het Kwaliteitsteam

Dit team is 

ondersteunend aan het 

MT

Kwaliteitsteam Locatie MT

Elke locatie met verblijf heeft een Kwaliteitsteam. Het Kwaliteitsteam ondersteunt het locatie MT. Het team bestaat uit een 

vertegenwoordiging van de medewerkers. Het kwaliteitsteam bestaat in de basis uit: Teammanagers, Specialist 

ouderengeneeskunde/verpleegkundig specialist/basisarts of Psycholoog, HBO-verpleegkundige, MBO-verpleegkundige, 

Verzorgende IG en locatiemanager. Afhankelijk van de specifieke situatie van de locatie kan hiervan worden afgeweken of op 

worden aangevuld. 
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Divisie WZB*
Verantwoordelijk dat zorg op locaties voldoet aan kwaliteitskader

Individuele medewerkers
Met een team verantwoordelijk voor het leveren van goede en veilige zorg en diensten op de locaties

Kwaliteitsteam 

op elke locatie

MT WZB
Verantwoordelijk voor beleid Divisie WZB

• Directeur WZB,

• Locatiemanagers, 

• Eerste Specialist Ouderengeneeskunde

• Manager Kennis- en Behandelcentrum



4. Doelstellingen per thema van het Kwaliteitskader 

Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg bestaat uit acht thema’s. Vier thema’s gaan over de inhoud van zorg en vier thema’s over de

randvoorwaarden voor goede zorg. 

In dit hoofdstuk beschrijven wij per thema hoe wij de kwaliteit van zorg binnen de locaties met verblijf van Pieter van Foreest verder 

verbeteren in 2022. Elk hoofdstuk start met een korte uitleg van het thema. In de paarse blokken lees je de doelstellingen waar wij ons 

op focussen in 2022.
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Inhoud van zorg: 

1. Persoonsgerichte zorg en ondersteuning

2. Wonen en welzijn

3. Veiligheid

4. Leren en verbeteren van kwaliteit

Randvoorwaarden voor goede zorg

5. Leiderschap, governance en management

6. Personeelssamenstelling

7. Gebruik van hulpbronnen

8. Gebruik van informatie
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4.1 Persoonsgerichte zorg en ondersteuning

Persoonsgerichte zorg en ondersteuning gaat over de wijze waarop de cliënt in alle levensdomeinen uitgangspunt is bij zorg- en 

dienstverlening. Iemand met een zorg- en ondersteuningsbehoefte is vooral een uniek persoon met een eigen geschiedenis, een 

eigen toekomst en eigen doelen. Persoonsgerichte zorg en ondersteuning vindt plaats binnen een relatie tussen cliënt en zijn 

naaste(n), zorgverlener en zorgorganisatie. De kwaliteit van deze relatie bepaalt mede de kwaliteit van zorg. 
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Persoonsgericht werken met De Bloem

Binnen WZB investeren we in het leren kennen van de cliënt. Bij het maken van keuzes staat de 

behoefte van de cliënt centraal. In afstemming met de cliënt en zijn familie wordt bepaald hoe deze 

behoeften worden vervuld. Dat wordt gedaan aan de hand van de ‘bloem’ op vijf onderwerpen: 

1. Bezigheid, 

2. Gehechtheid, 

3. Identiteit, 

4. Comfort, 

5. Erbij horen.

Zorgdoelen stellen we o.a. op aan de hand van deze vijf onderwerpen in de bloem. Dit wordt 

uitgewerkt in het zorgleefplan.
De Bloem
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Persoonsgericht werken leidt tot: 

1. Compassie: de cliënt ervaart nabijheid, vertrouwen, aandacht en begrip;

2. Uniek zijn: de cliënt wordt gezien als mens met een persoonlijke context die ertoe doet en met een eigen identiteit die tot zijn recht komt;

3. Autonomie: voor de cliënt is de mogelijkheid van eigen regie over leven en welbevinden leidend, ook bij palliatieve zorg;

4. Zorgdoelen: iedere cliënt heeft vastgelegde afspraken over (en inspraak bij) de doelen t.a.v. zijn/haar zorg, behandeling en 

ondersteuning.



4.1 Persoonsgerichte zorg en ondersteuning

“We stellen met elkaar de kwaliteit van leven centraal. Dat betekent dat we heel 

goed navragen en luisteren waar cliënten behoefte aan hebben. En kunnen ze 

het niet meer zelf vertellen, dan proberen we dat met familie en naasten af te 

leiden uit het levensverhaal en andere signalen.”
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Een zorgleefplan voor elke cliënt als onderdeel van persoonsgericht werken

Binnen 24 uur na opname wordt een voorlopig zorgleefplan opgesteld, dat uiterlijk zes weken na opname volledig en definitief wordt. 

Vóór opname vindt een huisbezoek plaats om kennis te maken (indien de client niet al bij Pieter van Foreest in zorg is binnen divisie 

Thuis). De uitkomst van die kennismaking wordt ook meegenomen in de uitwerking van het zorgleefplan. In dit zorgleefplan komen in 

ieder geval de vijf onderwerpen van de bloem van persoonsgericht werken aan bod. Tevens is bepaald dat het zorgleefplan op alle 

locaties door tenminste een verzorgende niveau 3 (IG) wordt opgesteld in betrokkenheid met de (regie)behandelaren. Ook monitoren

wij de aanwezigheid van een contactverzorgende en de actualiteit en volledigheid van de zorgleefplannen in een dashboard. Dit 

dashboard is toegankelijk voor de directie, het management en de HBO verpleegkundigen.
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4.1 Persoonsgerichte zorg en ondersteuning

Werken in kleinere teams om elkaar écht te leren kennen

Cliënten geven aan het belangrijk te vinden dat als we hen 

ondersteunen, we met onze aandacht ook écht bij hén zijn. In 2021 

hebben we zoveel mogelijk een situatie gerealiseerd waarin cliënten en 

naasten met zo min mogelijk verschillende gezichten te maken krijgen, 

uiteraard rekening houdend met de locatiemogelijkheden en personele 

bezetting. Dat geeft meer rust en de mogelijkheid om elkaar écht goed 

te leren kennen. Ook kunnen we op die manier de samenwerking met 

naasten en vrijwilligers verder verbeteren. 

In het document ‘Ik & Zo 3.0’* beschrijven we per functie, in de 

volgorde van nabijheid vanuit cliëntperspectief, hoe het werken in de 

kleinere teamsamenstelling eruit ziet. 

In 2022 borgen we zoveel als mogelijk het werken in kleinere teams.
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Team vanuit cliëntperspectief
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4.1 Persoonsgerichte zorg en ondersteuning

Persoonsgerichter werken door mapping

Dementia Care Mapping (DCM) is een methode om het welbevinden van mensen met dementie te verbeteren. Dit wordt gedaan door de cliënt op 

een gestructureerde manier te observeren. Er zijn in 2021 ‘mappers’ opgeleid en verbonden aan elke locatie die met de locatie kijken wanneer er 

voor wie een mapping uitgevoerd moet worden. Vanwege de beperkingen door de coronapandemie bleek het niet haalbaar om één mapping per 

woongroep per jaar uit te voeren. Deze doelstelling willen we daarom opnieuw voor 2022 opnemen.

Er is in 2021 daarnaast een onderzoek gedaan i.s.m. het Trimbos en DCM Nederland naar mapping van somatische bewoners. De pilot is succesvol 

geweest en op basis van een draaiboek en een training worden in 2022 medewerkers hiervoor opgeleid zodat er ook mappings voor somatische 

bewoners plaats kunnen vinden.

Persoonsgericht werken: tijd voor verdieping

Het begrip persoonsgericht werken is bij iedereen bekend en medewerkers zijn ervan doordrongen dat het noodzakelijk is om de client goed te leren 

kennen. Trainingen hebben daar aan bijgedragen maar ook de coachende rol van teammanagers was en is van belang. Persoonsgericht werken is 

daarnaast ook in het Elektronisch Cliënten Dossier (ECD) geïntegreerd, waardoor informatie over de client overzichtelijk bij elkaar staat. Tot slot 

staat de basisstructuur voor dementia care mapping. Kortom, we hebben de afgelopen jaren een mooie basis neergezet die we in 2022 verder willen 

uitbouwen en verankeren.
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In 2022 wordt minimaal één mapping (DCM) per woongroep uitgevoerd, die vervolgens wordt besproken met het team, de familie en binnen het 

MDO. 

In 2022 wordt de PGW-visie verder bestendigd door het aanstellen van een programmamanager PGW die een programmaplan schrijft (en start 

met de uitvoering) met daarin opgenomen in ieder geval de vier pijlers: het ECD, opleiden (zowel voor medewerkers als vrijwilligers), reflectie en 

support. Tevens willen we een lerend netwerk opzetten met andere VVT instellingen.



4.1 Persoonsgerichte zorg en ondersteuning

Persoonsgericht werken bij specifieke doelgroepen

Persoonsgericht werken vraagt voor sommige doelgroepen specifieke aandacht. Voor drie doelgroepen hebben we aanvullende doelstellingen voor 

2022 geformuleerd. 

Palliatieve zorg 

Wij streven ernaar dat onze cliënten in de laatste levensfase nog meer dan normaal liefdevolle en waardige zorg krijgen. In 2022 ronden we de 

implementatie van het zorgpad palliatieve zorg conform de Handreiking waardig afscheid nemen af. Onderdeel daarvan is dat er op elke locatie 

ambassadeurs zijn voor palliatieve zorg. Het zorgpad stelt dat tijdens elk MDO samen de vraag wordt beantwoord ‘of het ons zou verbazen als de 

cliënt binnen drie maanden komt te overlijden’. Als dit het geval is dan treedt het zorgpad in werking.

Jonge mensen met dementie

Voor de doelgroep ‘jonge mensen met dementie’ (JMD) implementeren we de gewenste klantreis zoals die in 2021 is opgesteld. Onderdeel van die 

implementatie is het aangaan van ketensamenwerking met andere zorgaanbieders in de regio. Het aanbod voor jonge mensen met dementie 

ontwikkelt zich steeds meer als expertisecentrum. Ook participeert Pieter van Foreest actief op diverse niveaus in lokale en nationale 

kennisnetwerken.

Cliënten met dementie en zeer ernstig probleemgedrag (D-ZEP)

Voor cliënten met dementie en zeer ernstig probleemgedrag realiseren we een interventieafdeling op locatie de Bieslandhof waar een specifiek 

toegerust zorg- en behandelteam een zorgpad tot stabilisatie biedt waarna de client weer naar een reguliere PG-woonomgeving kan terugkeren. Het 

team is voor andere afdelingen, locaties en divisie Thuis benaderbaar voor vragen, kennisdeling en beschikbaar voor consulten op locatie t.b.v. 

omgangsadviezen ter preventie van escalatie. En dat doen we niet alleen voor de cliënten van Pieter van Foreest maar willen we aanbieden voor de 

hele keten in het DSW gebied.

In 2022 wordt bij cliënten in de laatste levensfase, jonge mensen met dementie en mensen met dementie en zeer ernstig probleemgedrag 

specifieke aandacht besteed aan persoonsgericht werken. 
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4.2 Wonen en welzijn

Wonen en welzijn gaat over de wijze waarop de organisatie en zorgverleners in hun zorg- en dienstverlening enerzijds oog hebben 

voor optimale levenskwaliteit en welbevinden van cliënten en betrokken naaste(n) en anderzijds gericht zijn op het bevorderen en

ondersteunen hiervan. 

Betekenisvolle daginvulling naar een hoger niveau

Een belangrijk onderdeel van welbevinden is een betekenisvolle daginvulling. De woongroep is het ‘thuis’ van de cliënt. Op de 

woongroepen krijgt betekenisvolle daginvulling vorm in de activiteiten van het dagelijks leefritme, huishoudelijke activiteiten en 

ontspanning. Dit wordt door de teams verzorgd. Zij kunnen voor ‘tips and tricks’ op dit gebied de begeleider welbevinden inschakelen. 

In 2022 richten de begeleiders welbevinden zich minder op het zelf uitvoeren van activiteiten en meer op het coördineren en regelen 

van randvoorwaarden voor teams om welbevinden in een grotere variatie op maat vorm te geven.

Buiten de woongroepen wordt betekenisvolle daginvulling vorm gegeven in locatiebrede activiteiten en activiteiten buitenshuis. Dit 

wordt gecoördineerd door de begeleiders welbevinden. Afhankelijk van de ontwikkelingen m.b.t. Covid-19 zijn medewerkers gericht op 

het samenwerken met familie/naasten en vrijwilligers bij het vormgeven van deze activiteiten. 

In 2022 proberen we meer samen te werken met andere locaties/instellingen en verenigingen in het organiseren van activiteiten

buitenshuis. Bijvoorbeeld de fotoclub of de tuindersclub. Zo ontstaan er meer activiteiten gericht op genieten. Deze activiteiten worden 

niet alleen voor cliënten die bij ons wonen georganiseerd, maar we proberen ook thuiswonende cliënten te betrekken.
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In 2022 ervaren cliënten dat activiteiten meer gericht worden op individuele behoeften. Om deze doelstelling te realiseren vullen de 

begeleiders welbevinden in 2022 hun rol in zoals beschreven in ‘Ik en Zo 3.0’. Daarnaast wordt in samenspraak met lokale 

cliëntenraden bekeken in hoeverre het mogelijk is om bij activiteiten ook aandacht te besteden aan cliënten in de buurt.



4.2 Wonen en welzijn

Een andere kijk op vrijwilligers

De bijdrage van vrijwilligers aan het welbevinden van onze cliënten is erg belangrijk. Ons vrijwilligersbeleid is erop gericht dat 

vrijwilligers gelijkwaardige partners zijn. Daarom hebben we een deel van de vrijwilligerscoördinatie, ofwel de ‘werkgeversrol’ in 2020 

nadrukkelijker belegd binnen de locaties met verblijf. Hierdoor kunnen we beter investeren in de relatie met hen. In 2022 wil len we 

ervoor zorgen dat vrijwilligers ervaren dat zij als gelijkwaardig partner worden gezien. In een jaarlijks terugkerend persoonlijk gesprek 

met vrijwilligers is het voor ons mogelijk om wensen en verwachtingen goed af te stemmen en waar mogelijk randvoorwaarden te 

regelen. In 2022 zorgen we ervoor dat het reeds vastgestelde vrijwilligersbeleid op alle locaties en ontmoetingscentra is 

geïmplementeerd en dat de nieuwe structuur voor aansturing van vrijwilligers is geïmplementeerd. In 2021 zijn daartoe 

randvoorwaardelijk diverse zaken gerealiseerd (zoals inrichting vrijwilligersportaal, materiele faciliteiten en een inwerkprogramma voor 

vrijwilligers) waardoor in 2022 daadwerkelijk tot deze uitvoering over kan worden gegaan.

Familieparticipatie

In 2022 willen we beleid ten aanzien van familieparticipatie opstellen. In dit beleid zal onder andere het volgende opgenomen worden: 

Het belang van samenwerking met familie en daarnaast helderheid in onderscheid tussen familie, mantelzorg en vrijwilligers en wat dit 

betekent in de afspraken, rechten en plichten. Het managen van verwachtingen is een belangrijk aandachtspunt. Onderdeel daarvan is 

dat naast het bieden van duidelijkheid over wie doet wat, je ook inzichtelijk maakt wat er niet mogelijk is. Daar vervolgens op de juiste 

wijze over communiceren met familie vraagt bepaalde gespreksvaardigheden waar we indien nodig ook extra aandacht aan zullen 

besteden.

In 2022 ervaren vrijwilligers dat zij meer als gelijkwaardige partner worden gezien. Dit betekent dat in een persoonlijk gesprek

wensen en verwachtingen worden afgestemd met de vrijwilliger. 
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4.2 Wonen en welzijn

Kwaliteitsplan Verpleeghuiszorg Pieter van Foreest 2022

Schoon en verzorgd lichaam plus verzorgde kleding

We vinden het belangrijk dat onze cliënten zich zoveel mogelijk zichzelf kunnen blijven voelen. Dit geldt ook voor de manier waarop zij 

geholpen worden in de zorg voor hun lichaam, zodat onze cliënten ook hierin comfort ervaren en hun identiteit behouden. Ook de 

lichamelijke zorg is persoonsgericht. We werken vanuit het uitgangspunt dat een schoon lichaam en verzorgde kleding invloed hebben 

op het innerlijk welbevinden. We houden daarnaast zoveel mogelijk rekening met de persoonlijke voorkeuren als het gaat om opstaan, 

douchen, eten en naar bed gaan. 

Wooncomfort

In de bloem van de persoonsgerichte zorg komt comfort aan bod. Hier wordt ook invulling aan gegeven door het wooncomfort zo veel

mogelijk met inachtneming van de wensen van de client vorm te geven. In 2020 is het Handboek Inrichting Wonen met PG ontwikkeld.

Dit Handboek is uitgangspunt bij het inrichten van locaties, verbouwingen en nieuwbouw. Sinds 2020 hebben we op locaties extra 

aandacht voor het stimuleren van meer bewegen. De beweegtuinen zijn hier een mooi voorbeeld van. In 2022 zetten we extra in op 

het belang van de buitenruimte als ‘healing environment’. We ondersteunen daarin ook het promotieonderzoek van een van onze 

collega’s. Zij gaat onderzoek doen naar het innovatieproject van een nieuw zorgconcept natuurbeleving op locatie de Bieslandhof. Dit 

onderwerp leeft steeds meer op locaties, getuige ook de recente nominaties voor de ‘boven verwachting prijs’. 
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In 2022 continueren we tevens met het inzetten van toezichthoudende technieken om het wooncomfort en de vrijheid binnen de 

leefomgeving te vergroting (zie hoofdstuk Gebruik van hulpbronnen).



4.2 Wonen en welzijn

Eten en drinken

In het voedingsbeleid van Pieter van Foreest staat dat al onze cliënten op locaties mogen rekenen op een lekkere voedzame maaltijd 

met verse ingrediënten. Om dit te realiseren hebben locaties voedingsconcepten uitgewerkt. In 2021 is de implementatie gereal iseerd 

op locaties waar verbouwing van de keukens niet randvoorwaardelijk was. Voor de locaties waar dat wel het geval is zal de 

implementatie in 2022 gerealiseerd worden, zodra de keukens vernieuwd zijn. In 2022 zal extra aandacht uitgaan naar de beleving 

van de maaltijd, als aanvulling op de uitgangspunten lekker, voedzaam en vers. 

Een van de redenen om over te stappen naar een nieuwe voedingsleverancier in 2022 is om beter invulling te kunnen geven aan deze

uitgangspunten. 

In 2021 zijn daarnaast voorbereidingen getroffen voor een centrale voedingscommissie (commissie beleving en voedingsconcepten). 

De implementatie wordt in 2022 afgerond. De voedingscommissie krijgt de opdracht om het beleid continu bij te stellen op basis van 

signalen en nieuwe ontwikkelingen en/ of richtlijnen. De lokale voedingscommissies (kwaliteitsteams lekker eten en drinken) die ook 

vanaf 2022 operationeel zijn zullen hier een belangrijke rol in spelen.

In 2022 ervaren cliënten op de locaties dat zij kunnen rekenen op een lekkere, voedzame en verse maaltijd 

en dat er daarnaast veel aandacht aan de beleving van de maaltijd is besteed.
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4.3 Veiligheid

Garanderen van basisveiligheid betekent dat een zorgorganisatie met gebruikmaking van relevante professionele standaarden en 

richtlijnen, vermijdbare schade bij cliënten zoveel mogelijk voorkomt en leert van veiligheidsincidenten. Het gaat om risicobewustzijn 

en risicoreductie. 

Leren van calamiteiten en (bijna) incidenten 

Sinds 2019 worden VIM meldingen geregistreerd in Triasweb. Uit Kwaliteitsverslag 2020 blijkt dat er meer incidenten worden gemeld. 

Steeds meer medewerkers vinden het belangrijk om te leren van (bijna) incidenten en dat is een positieve ontwikkeling. In 2022 wordt 

binnen WZB de focus op het daadwerkelijk opvolgen van verbetermaatregelen uit calamiteiten en meldingen voortgezet. Hierin spelen 

– afhankelijk van het type verbetermaatregel - het MT, de themacommissies, de locatie MT’s, de Kwaliteitsteams en teams een rol. 

VIM meldingen worden altijd binnen drie weken afgehandeld. 

Medicatieveiligheid

In 2021 is er veel aandacht besteed aan het inzichtelijk maken van de verbeterpunten per locatie, mede door het uitvoeren van extra 

tweedelijnsaudits. Daarnaast heeft de vertaling van de verbeterpunten in concrete acties prioriteit gehad. In de stuurgroep kwaliteit 

vond structurele monitoring van de stand van zaken omtrent deze acties plaats. In 2022 ligt de focus op de borging van 

medicatieveiligheid.

In 2022 wordt het  beleid m.b.t. medicatieveiligheid binnen alle locaties met verblijf van Pieter van Foreest geborgd. We monitoren 

nauwgezet de ingezette verbetermaatregelen. Tevens implementeren we de applicatie (en werkwijze) voor elektronische toedien 

registratie en de dubbele medicatiecontrole binnen het ECD (ONS) van Nedap.

In 2022 ligt de focus op het opvolgen van verbetermaatregelen uit meldingen en is duidelijk wie daarbij welke rol heeft.

Kwaliteitsplan Verpleeghuiszorg Pieter van Foreest 2022 27



4.3 Veiligheid

Zorg voor de vrijheid en veiligheid 

Een belangrijk onderdeel van welbevinden vormt de vrijheid en veiligheid van de cliënt. We geven hier op verschillende manieren 

vorm aan, waarbij uitgangspunt is dat er geen onvrijwillige zorg wordt toegepast tenzij het écht niet anders kan. In multidisciplinaire 

samenwerking en afstemming met de cliënt en naasten wordt continu gezocht naar de balans tussen enerzijds professioneel 

verantwoord handelen en anderzijds het aansluiten bij de wens van cliënten en hun naasten. 

De Commissie zorg voor vrijheid heeft een visie ontwikkeld over zorg en dwang en vastgelegd in het Handboek Zorg voor de Vrijheid. 

In 2021 heeft een aparte projectgroep diverse zaken gerealiseerd ten aanzien van de implementatie van dit beleid. In 2022 zal de

aandacht vooral uitgaan naar de borging van deze zaken, waaronder de juiste deskundigheid van medewerkers en de rol van de 

zorgverantwoordelijke. Ook nemen we in 2022 onze vrijwilligers mee in de betekenis van het handboek voor hun handelen. 

Zorg voor de vrijheid en veiligheid middels toezichthoudende technieken

Ook zetten we ons beleid voort wat betreft de inzet van toezichthoudende technieken (denk aan camera’s, sensoren en technieken 

voor leefcirkels). Met de inzet van toezichthoudende technieken op locaties vergroten we de vrijheid van cliënten zonder dat hun 

privacy wordt aangetast én kunnen medewerkers efficiënter werken. Zie voor meer informatie hoofdstuk Gebruik van hulpbronnen.
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In 2022 is het vigerende beleid Zorg voor de Vrijheid geïmplementeerd op alle locaties. 

In 2022 wordt per bewoner in het MDO besproken wat zijn of haar leefcirkel is en daar wordt invulling aan gegeven binnen de huidige 

mogelijkheden van de locatie, waar mogelijk gebruik makend van toezichthoudende technieken.



4.3 Veiligheid

Decubituspreventie

Opnieuw hebben wij de ambitie uitgesproken om te voorkomen dat cliënten decubitus ontwikkelen. In 2021 zijn de commissie 

decubituspreventie en de commissie wondzorg samengevoegd in één commissie, de commissie wondzorg. Net als in 2021 richt de 

commissie zich op best-practices voor preventie en behandeling van decubitus. Daarin wordt ook de inzet van innovatieve technologie 

zoals de smartglass meegenomen. Ontwikkelingen op dat vlak worden nauwlettend in de gaten houden. Samen met de 

Kwaliteitsteams worden de best-practices in 2022 op de locaties uitgedragen. 

Hygiëne en infectiepreventie in de coronapandemie

Ook in 2021 zijn we door de coronapandemie extra geconfronteerd met het belang van hygiëne en infectiepreventie en duidelijkheid in 

hoe te handelen in welke gevallen. Dat heeft al eerder geleid tot aanscherping van dit beleid opgesteld door, o.a. de hygiëne en

infectiepreventiecommissie, welke onder hoge druk van de coronacrisis per omgaande is geïmplementeerd. Dit beleid zetten we als 

vanzelfsprekend voort in 2022. De Kwaliteitsteams spelen hier een belangrijke rol in.

Brandveiligheid en BHV

De afdeling huisvestiging zorgt ervoor dat de brandveiligheid in gebouwen op orde is. In 2020 is een inventarisatie gemaakt en een 

plan van aanpak om ervoor te zorgen dat wordt voldaan aan wet- en regelgeving. Elke locatie moet ervoor zorgen dat er voldoende 

BHVers zijn. Binnen Pieter van Foreest is de richtlijn dat alle verzorgenden en verpleegkundigen BHV geschoold zijn. Aanvullend 

daarop worden vaak ook andere medewerkers BHV geschoold die veel contact met cliënten hebben, zoals gastvrouwen en –heren. 

Voor (nieuwe) medewerkers worden brandveiligheidsrondes georganiseerd, zodat iedereen de locatie goed kent om conform beleid te 

acteren bij brand en/of calamiteiten. In 2022 wordt de implementatie van dit plan afgerond. 
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4.4 Leren en verbeteren van kwaliteit

Leren en verbeteren van kwaliteit gaat over de wijze waarop zorgverleners en zorgorganisaties in de verpleeghuiszorg op een lerende 

wijze zorg dragen voor optimale zorg en verzorging voor cliënten, daarbij gebruikmakend van de best beschikbare kennisbronnen

zoals wetenschappelijke literatuur, professionele richtlijnen, landelijke en lokale data, gesystematiseerde ervaringsgegevens en

kwalitatieve informatie.

Continue verbeteren van de professionele kwaliteit

Pieter van Foreest heeft voor wat betreft de audits kwaliteit en veiligheid gekozen voor het three lines of defence model. De eerste lijn 

bestaat uit zelfevaluaties, de tweede lijn uit interne audits en derde lijn uit inspectie van externe instanties waaronder IGJ en Perspekt. 

Binnen WZB gebruiken we zelfreflectiekaarten om de professionele kwaliteit te meten. Deze reflectiekaarten zijn opgebouwd met

vragen uit de beoordelingskaders van IGJ, Prezo en landelijke richtlijnen. De reflectiekaarten kunnen worden gezien als ‘eerstelijns 

audit’. Via Care Rate zijn na het invullen van de reflectiekaarten in één oogopslag te zien waar de sterke en verbeterpunten liggen per 

afdeling, per locatie en per divisie. 

In 2022 focussen we ons op het verhogen van de professionele kwaliteit wat betreft de volgende thema’s: eten en drinken, zorg voor 

de vrijheid en welbevinden (dagbesteding). Als de focus op een volgend thema komt, blijven we ervoor zorgen dat het vorige thema

ook actueel wordt gehouden. Binnen de ‘tweedelijns audits’ (gecoördineerd vanuit het bestuursbureau) richten we ons gedurende heel 

2022 op genoemde thema’s, aangevuld met medicatieveiligheid en hygiëne.

Continue verbeteren van de ervaren kwaliteit

In hoofdstuk 4.8 lees je hoe wij op basis van ervaren kwaliteit leren en verbeteren.

In 2022 ervaren medewerkers dat de professionele kwaliteit van hun team is toegenomen op thema’s: ‘eten en drinken, ‘zorg voor 

de vrijheid’, ‘welbevinden’, ‘hygiëne’,  en ‘medicatie’. 
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4.4 Leren en verbeteren van kwaliteit

Leren en verbeteren tijdens het werk

In de afgelopen jaren hebben we gezien dat mensen beter leren aan de hand 

van praktijkvoorbeelden. Het gaat vaak om heel praktische vragen die in en tijdens

het werk ontstaan. We proberen medewerkers uit te dagen om die praktische

vragen in het werk met collega’s te beantwoorden en daarop te reflecteren.

Dat vraagt om een actievere rol van medewerkers zelf en een 

coachende rol van behandelaren en leidinggevenden in nabijheid van het team. 

Het beleid om een hogere deskundigheid binnen de teams te realiseren voor coaching zetten we voort in 2022. Dit betekent dat 

binnen de teams een MBO verpleegkundige steeds meer gericht is op het (laten) reflecteren en (laten) leren van collega’s rond zorg 

én welbevinden. Een HBO verpleegkundige neemt vaker een coachende rol in het kwaliteit en leerklimaat op een locaties. 

Leren en verbeteren centraal in ontwikkelgesprekken

In de jaarlijkse ontwikkelgesprekken met medewerkers staat leren en verbeteren centraal. Medewerkers worden gevraagd na te 

denken hoe de organisatie hen kan faciliteren om te blijven leren. Dat wordt vastgelegd tijdens het jaarlijkse ontwikkelgesprek.

Digitale leeromgeving

Pieter van Foreest heeft een digitale leeromgeving. Daarin kun je als medewerker jezelf inschrijven voor scholingen/trainingen, je 

bekwaamheden op peil houden en e-learning modules volgen op een moment dat het jou zelf uitkomt. De digitale leeromgeving helpt 

een medewerker met het eigenaar zijn van de eigen ontwikkeling.

Bij leren aan de hand van praktijkvoorbeelden 

staan vragen centraal zoals: ‘Hoe kunnen we 

een voor de cliënt verdrietig dagelijks 

afscheidsmoment met een naaste 

vergemakkelijken?’ of ‘Hoe kunnen we de 

dagelijkse verzorging van een cliënt met 

pijnlijke gewrichten zo prettig mogelijk voor 

de cliënt vormgeven?’
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In 2022 wordt de positie van de HBO-verpleegkundige verstevigd en verankerd in de implementatie van de vernieuwde 

kwaliteitsorganisatie. De samenhang met de rollen en verwachting van de andere medewerkers (zoals helpenden en 

verzorgenden) wordt hier tevens in meegenomen. 



4.5 Leiderschap, Governance en Management

Dit hoofdstuk gaat over de aansturing en governance van de zorgorganisatie die faciliterend zijn voor kwaliteit, zoals het beleggen van 

verantwoordelijkheid, besluitvorming en risicomanagement, en over de strategische, statutaire en financiële verplichtingen.

Organisatie van kwaliteit en veiligheid 

In hoofdstuk 3.5 lees je meer over de wijze waarop we Kwaliteit en Veiligheid hebben georganiseerd. Een belangrijke verandering die 

we in 2020 hebben doorgevoerd en wederom in 2022 borgen is het werken met Kwaliteitsteams op locaties. In hoofdstuk 3.5 lees je 

hoe deze teams kwaliteit- en veiligheidsbeleid implementeren en bijdragen aan het daadwerkelijk doorleven van de PDCA-cyclus op 

locaties (zie ook pagina 17). Deze kwaliteitsteams zullen in 2022 verder geprofessionaliseerd worden in de implementatie van de 

vernieuwde kwaliteitsorganisatie. 

Leidinggevenden in nabijheid van de teams 

Leidinggevenden in nabijheid van de teams is een bron om te kijken of er wordt gewerkt conform het kwaliteit- en veiligheidsbeleid. Dit 

doen zij niet door te ‘controleren’, maar door in nabijheid van het team te ondersteunen en coachen bij het leren en verbeteren. Zo 

krijgen managers ook zicht op waar eventuele lacunes zitten wat betreft deskundigheden in de teams en kunnen zij bijdragen aan het 

dichten van die lacunes. In 2021 onderzochten we hoe we leidinggevenden kunnen toerusten om deze rol nog beter te kunnen 

invullen. In 2022 geven we hier opvolging aan in een breed leiderschapsprogramma.
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In 2022 maken de Kwaliteitsteams op de locaties de volgende professionaliseringsslag. Het continu leren en verbeteren staat 

centraal. Dit wordt ingericht in de nieuwe kwaliteitsorganisatie.



4.5 Leiderschap, Governance en Management

Implementeren van het Professioneel statuut

In 2020 is het Professioneel statuut opgesteld en vastgesteld. In dit statuut zijn de verschillende rollen, verantwoordelijkheden en 

bevoegdheden van behandelaren beschreven binnen Pieter van Foreest (divisie overstijgend). Ook is beschreven hoe de 

verantwoordelijkheden zijn belegd binnen het behandelproces in relatie tot het management, met het doel om in gezamenlijkheid de

zorg zo goed mogelijk vorm te geven. Eind 2020 is gestart met de implementatie van het Professioneel statuut. De implementatie loopt 

door tot medio 2022. In 2022 wordt daarnaast gestart met de uitbreiding van het Professioneel statuut met de verantwoordelijkheden 

van verpleegkundigen en verzorgenden.
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4.6 Personeelssamenstelling

Dit thema gaat over de adequate samenstelling van het personeelsbestand. Hoeveel zorgverleners met welke vaardigheden en 

competenties zijn nodig om te voorzien in de (fluctuaties in) wensen en behoeften van de cliënten waaraan de zorgorganisatie zorg en 

ondersteuning biedt. 

Blijvend aandacht voor (opleiden van extra) leerlingen

Door de krapte op de arbeidsmarkt hebben wij enkele jaren geleden ervoor gekozen om extra leerlingen op te leiden en hen een 

zachte landing te bieden. Dat doen we o.a. door ze in het eerste leerjaar buiten de norm van teamsamenstelling te houden. Dat beleid 

heeft gezorgd voor een lagere uitstroom van leerlingen en zetten we daarom voort in 2022. We houden er oog voor dat er voldoende

begeleiders zijn binnen de teams om de leerlingen op te leiden. Ondersteuningsstructuren van verpleegkundigen worden opgebouwd 

binnen de teams. 

Binden en boeien van medewerkers door meer ontwikkelkansen

Het aanbod voor opleidings- ontwikkelmogelijkheden is in het afgelopen jaar verder uitgebreid met leerlijnen, schakelprogramma’s en 

extra opleidingsruimte voor bijvoorbeeld de MBO4 opleiding voor verpleegkundigen. De betekenis hiervan, op de motivatie en de

toekomstige beschikbaarheid van gekwalificeerde medewerkers is groot. Het maakt ons ook minder afhankelijk van de krappe 

arbeidsmarkt. In 2022 zetten we deze lijn door. Met medewerkers voeren we een half jaar voor afronding van hun opleiding een 

gesprek, zodat we vroegtijdig kunnen inspelen op een eventuele nieuwe functie of werkpakket. Er is ook een visie op praktijk opleiden 

in ontwikkeling, waarin we kijken naar meer begeleiding per leerling. Zo proberen we personeel te boeien en te binden.
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In 2022 stellen we onszelf opnieuw het doel dat we duurzaam zorg kunnen verlenen door goed opgeleide medewerkers, die een 

vast gezicht zijn en blijven voor de cliënt.



4.6 Personeelssamenstelling

Het aantrekken van personeel en hen voorzien van goede introductie

Het aantrekken van personeel blijft continue een aandachtspunt. Bijzondere aandacht wordt in 2022 wederom besteed aan de “onboarding” van 

nieuwe collega’s. Het gaat dan allereerst om een goede start voor nieuwe collega’s op de eerste werkdag, zodat zij direct kunnen beschikken over 

de voorzieningen die voor het werk nodig zijn. Het gaat ook om inwerkprogramma’s met voldoende ruimte om de organisatie te leren kennen, met 

heldere afspraken en evaluatiemomenten. 

Vitaliteit en duurzame inzetbaarheid van medewerkers 

Focus op vitaliteit en duurzame inzetbaarheid van medewerkers en een gezonde mentale en fysieke werkomgeving is een belangrijk speerpunt. We 

bieden kaders, hulpmiddelen, steun en ruimte voor lokale initiatieven en maatwerk. In het kader van “de nieuwe werkplek” gaat aandacht ook uit 

naar het verder ontwikkelen van digitale vaardigheden. Daarnaast ontwikkelen we in 2022 ook een beleid gericht op onze oudere medewerkers..

Terugdringing van het verzuim blijft noodzakelijk. We streven naar een verzuimpercentage van maximaal 5% en realiseren ons dat dat ten tijde van 

de Coronapandemie voor diverse locaties een uitdagende ambitie is. Het draagt sterk bij aan de beschikbaarheid van voldoende personeel en 

daarmee de inzetbaarheid van ons allemaal.

Flexibeler roosterbeleid 

Duurzame Inzetbaarheid raakt ook ons roosterbeleid. We zetten in een op een meer flexibel roosterbeleid waarin eisen van onze cliënten én wensen 

van onze medewerkers goed op elkaar worden afgestemd. In 2022 worden teammanagers en medewerkers van de teams minder belast met 

roosteren. Zij krijgen ondersteuning van planningsondersteuners om tot een sluitend rooster te komen.

Werkverlichting

Het onderwerp 'werkverlichting' wordt ingevuld door werkgroep(en) die zich bezig houden met het zoeken naar concrete haalbare mogelijkheden. 

Denk aan de inzet van administratieve krachten, professionaliseren van de planning, schrapsessies, taakdifferentiatie en de inzet van innovatie.
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4.6 Personeelssamenstelling

Kwaliteitsplan Verpleeghuiszorg Pieter van Foreest 2022

Kwantitatieve en kwalitatieve normbezetting voor personeel in 2022

Om te waarborgen dat cliënten goede zorg ontvangen, ongeacht waar ze wonen binnen Pieter van Foreest, hanteren we sinds 2019 

een normbegroting die zicht biedt op de vereiste benodigde formatie. Uitgangspunt daarbij is een groei van de cliëntratio. 

Voor elke locatie van Pieter van Foreest is net als in 2021 de omvang van de daadwerkelijke inzet van zorgpersoneel niveau 1 tot en 

met 6 bepaald. De uitkomsten zijn gebruikt om per locatie en per functie het aantal formatieplaatsen te berekenen die naar 

verwachting in 2022 worden ingezet. 

Om een beeld te krijgen van de totale inzet 2018-2020 van zorgpersoneel verpleeghuiszorg volgt hieronder een tabel met de groei per 

functieniveau (in fte).
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4.7 Gebruik van hulpbronnen

Dit thema gaat over het effectief en efficiënt gebruiken van hulpbronnen om de best mogelijke zorgresultaten en ervaringen te behalen 

met de beschikbare financiën en middelen.

Toezichthoudende technieken

Elke dag zetten medewerkers van Pieter van Foreest zich in om kwalitatief goede zorg te verlenen aan. De zorg verandert (wordt 

steeds complexer en zwaarder) en de wensen van cliënten veranderen ook. Ze zetten kwaliteit van leven voorop, ze verwachten 

vrijheid en veiligheid. Ze verwachten van Pieter van Foreest dat de voordelen van technologie ingezet worden om het leveren van zorg 

te ondersteunen.

Tegelijkertijd verandert de arbeidsmarkt en ontstaan er tekorten. Er zijn fundamentele veranderingen nodig om de zorg betaalbaar te 

houden. 

Binnen Pieter van Foreest zijn we al bezig met het aanvullen van zorg met inzet van zorginnovaties, zoals e-health en 

toezichthoudende technieken (TT). Door TT kan gerichtere en efficiëntere zorg worden geleverd. In 2022 zetten we ons beleid voort 

en wordt toezichthoudende techniek ingebouwd op locaties die nog geen toezichthoudende techniek hebben. We geven hierbij 

prioriteit aan locaties waarin de doelgroep is of wordt gewijzigd en wat verzwaring van zorg tot gevolg heeft.
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In 2022 en de jaren daarna wordt de toezichthoudende techniek ingebouwd in de locaties die nog geen toezichthoudende techniek

hebben, of verouderde techniek hebben. Prioriteit gaat naar locaties waarin de doelgroep is gewijzigd (verzwaring van zorg).



4.7 Gebruik van hulpbronnen

Toezichthoudende technieken moeten een toegevoegde waarde hebben voor Pieter van Foreest

Het uitgangspunt van de toezichthoudende techniek is dat de kwalitatieve baten van het programma bijdragen aan de missie ‘iedereen 

moet zichzelf kunnen zijn’ en ook aan de missie om ‘de vrijheid en veiligheid van de client te maximaliseren’. TT vermindert de 

toepassing van de onvrijwillige zorg. Bijvoorbeeld door het inzetten van stoelsensoren, i.p.v. mensen vast te zetten in hun stoel. En 

door deursensoren, waardoor sommige, in plaats van álle, cliënten niet door de deur kunnen.

Andere baten van TT voor Pieter van Foreest zijn onder andere: mogelijkheid om in te spelen op veranderende zorgvraag; efficiëntie 

vergroting; betere positionering van Pieter van Foreest in de markt en als werkgever. Op de werkvloer wordt nu al ervaren dat er een 

verbetering van de vrijheid van de client is én van de zorgmedewerker, en dat er een verbetering van zorgkwaliteit en zorgeff iciëntie is. 

Op basis van de evaluatie van de implementatie van TT op locatie de Triangel in 2021 wordt in 2022 de huidige visie vertaald in 

concreet beleid, inclusief adoptie. Om een brug te slaan tussen techniek en het primair proces is in 2021 een nieuwe functie 

gecreëerd: verpleegkundige zorg en informatietechnologie. Er zijn eind 2021 twee verpleegkundigen aangesteld op deze positie.

\

Uitgangspunten voor techniekselectie

Uitgangspunten voor TT zijn dat de technieken en op elke locatie ingezet kunnen worden, en per locatie afgestemd, gebaseerd op 

vastgestelde requirements (niet leverancier gebonden), toekomstgericht, zoveel mogelijk open technologie en op basis van een 

stabiele, redundante en fail save techniek. Op basis van de evaluatie van de implementatie op locatie de Triangel in 2021 wordt in 

2022 de huidige visie vertaald in concreet beleid, inclusief adoptie.
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Met behulp van de verpleegkundigen zorg en informatietechnologie richten we ons in 2022 op een betere adoptie van 

technologie door de medewerkers in het primair proces. 



4.7 Gebruik van hulpbronnen

Materialen en hulpmiddelen

Pieter van Foreest heeft voor het onderhoud, keuringen en aanschaf van hulpmiddelen een contract afgesloten met een externe partij. 

Het totaaloverzicht van alle hulpmiddelen is per locatie inzichtelijk via een online portaal. Het streven is om qua hulpmiddelen steeds 

meer te standaardiseren zodat er een eenduidig proces ontstaat. De logistieke processen rondom hulpmiddelen in algemene zin 

(verpleegartikelen) worden in 2022 verder geprofessionaliseerd. Zo zal een ‘track en trace’ systeem geselecteerd en geïmplementeerd 

gaan worden. De alternatieven voor onvrijwillige zorg die in 2021 zijn geïnventariseerd en aangeschaft worden toegevoegd aan de 

scope van het hulpmiddelenpark.

Toegankelijkheid en snelle informatie 

In 2022 gaan we informatie op onze website voor cliënten, familie en overige bezoekers nog beter toegankelijk maken. De klantreis is 

per doelgroep uitgewerkt op de website. Ook wordt op de website vermeld welke activiteiten worden georganiseerd op een locatie en 

mogelijk toegankelijk zijn voor mensen uit de buurt.

De nieuwe werkplek

De implementatie van ‘de nieuwe werkplek’ is gestart in 2020 en afgerond in 2021. Voor teams betekende dit dat ze meer devices ter 

beschikking kregen. Dit ondersteunt het mobiel werken en toezicht houden. Medewerkers kunnen hierdoor efficiënter met hun tijd 

omgaan, waardoor ze meer tijd aan de bewoners kunnen besteden. Onderdeel van de nieuwe werkplek is ook een nieuw 

documentmanagementsysteem dat o.a. alle zorginhoudelijke protocollen en richtlijnen bevat. Medewerkers kunnen hierdoor op elke 

plek op elke moment relevante informatie opzoeken. In 2022 zal in het teken staan van evalueren en waar nodig optimaliseren van het 

gebruik van de mogelijkheden die de nieuwe werkplek biedt. 
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4.7 Gebruik van hulpbronnen

Versnelde digitalisering door Covid-19

Tijdens Covid-19 hebben we een versnelde digitale transformatie doorgemaakt. Zo zijn we op locaties gestart met beeldbellen. We 

helpen cliënten met beeldbellen, zodat zij ook in Covid-19 contact kunnen houden met naasten. Ook zijn medewerkers onderling gaan 

beeldbellen en zijn MDO’s via beeldbellen vormgegeven. In 2022 gaan we hier mee door en ondersteunen we ‘digistarters’ zodat ook 

zij goed met beeldbellen overweg kunnen.

ECD

Het elektronisch cliëntendossier van Nedap is een van onze belangrijkste applicaties. In 2022 zullen we ons focussen op de 

verbetering van de functionaliteit zodat het systeem beter aansluit op de behoeftes van de gebruikers. Om die aansluiting structureel 

te organiseren en te borgen wordt begin 2022 een ECD commissie opgericht, met vertegenwoordiging van zowel divisie WZB als 

divisie Thuis.

De gebouwde omgeving

De gebouwen van Pieter van Foreest zijn herkenbaar in de wijk, sluiten aan bij de behoefte van (toekomstige) cliënten, dragen bij aan 

de kwaliteit van leven van onze cliënten, zijn aantrekkelijk voor bezoekers en bieden een prettige werksfeer voor vrijwilligers en 

medewerkers. In 2022 hebben we plannen om de huisvestiging voor onze cliënten nog aantrekkelijker te maken. Het strategisch 

huisvestingsplan dat begin 2022 opgeleverd zal worden, zal hiervoor als basis dienen. Daarnaast zal helder worden welke gebouwen

met welke aanpassingen geschikt gemaakt kunnen worden voor het bieden van zwaardere zorg. Om de steeds complexer wordende 

zorgbehoefte in te kunnen vullen dient de infrastructuur en voorzieningen van een locatie daarop aangepast te worden om de juiste 

kwaliteit van zorg en veiligheid te garanderen.

Kwaliteitsplan Verpleeghuiszorg Pieter van Foreest 2022 40



4.8 Gebruik van informatie

Dit gaat enerzijds over het actief gebruik maken van informatie rondom de inzet van middelen, voor het leveren, monitoren, managen 

en verbeteren van zorg, alsook over het op transparante wijze verstrekken van kwaliteitsinformatie aan cliënten, hun naasten en aan 

de samenleving.

Ervaren kwaliteit: 360 verbetermeter

De Kwaliteit Verbetercyclus omvat naast de meting van professionele kwaliteit via reflectiekaarten, ook het leren op basis van ervaren 

kwaliteit. In 2021 is gestart met de implementatie van de 360 graden Verbetermeter. De verbetermeter heeft oog voor het gehele 

systeem rond de cliënt en iedereen in dit systeem wordt betrokken, waaronder uiteraard ook de cliënt zelf. De huiskamergesprekken 

met familie over de uitkomsten hebben echter zeer beperkt plaats kunnen vinden door de Corona beperkingen. In 2022 willen we 

meer gebruik maken van digitale mogelijkheden om de gesprekken zoveel mogelijk wel plaats te laten vinden. 

De verbetermeter bestaat uit een vragenlijst die door alle betrokkenen wordt ingevuld op de thema’s van het Kwaliteitskader. Na het 

afnemen van de verbetermeter wordt tijdens het eerste huiskamergesprek met alle betrokkenen een verbeterdialoog gevoerd. In het 

tweede huiskamergesprek worden de verbeteracties samen geëvalueerd. Zo ontstaat er een PDCA-cyclus waar het hele ‘systeem’ op 

locatie bij is betrokken. In 2022 zal de implementatie afgerond worden en vervangt deze de huidige MDO-

cliënttevredenheidsmetingen. De uitkomsten van de metingen zullen ook structureel met de lokale cliëntenraden gedeeld worden. Aan 

de hand van twee verhalen op de volgende pagina illustreren we hoe de 360 Verbetermeter leidt tot concrete verbeteracties. 

Continue leren en verbeteren

De verzamelde gegevens uit de cliëntervaringen en de zelfreflectie (maar ook uit incidenten of calamiteiten) worden besproken in

verbeterdialogen met medewerkers. In deze dialogen worden verbeterpunten vastgesteld en afspraken gemaakt hoe en door wie deze 

opgepakt worden. Om te weten of de uitgevoerde acties ook hebben geleid tot de beoogde verbetering vindt opnieuw een meting 

plaats, hiermee is de PDCA-cyclus compleet. 
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4.8 Gebruik van informatie

Samen eten

Zowel de groep zorgmedewerkers als 1e contactpersonen gaven als 

‘verbeterpunt’ aan dat mantelzorgers meer betrokken mogen worden bij de 

zorg. Zorgmedewerkers hebben dit nooit durven vragen, omdat ze bang waren 

dat familie dit niet zou willen of dat men familie overvraagt. Familie heeft nooit 

het idee gehad dat dit wenselijk was, omdat het niet gevraagd werd en ze niet 

in de weg wilden lopen. Samen kwam men tot de conclusie dat het met name 

tijdens de avondmaaltijd het meest gewenst is als een familielid aanwezig is. 

Toen dit besproken werd vroeg familie zich ineens af of het dan ook niet 

mogelijk is dat familie dan ook mee eet, zodat familie meteen een fijn moment 

samen met zijn/haar naaste heeft. 

Concrete verbeteractie: iedere week hangt er een schema op het huisje, 

waarop familie zich kan inschrijven om te komen mee eten. Men betaalt daar 

een klein bedrag voor. De afdeling heeft dan wat extra hulp en de familie heeft 

een fijn moment met diens naaste. Hoe mooi, twee vliegen in één klap!

Laptop op de afdeling

De zorgmedewerkers ervaren veel administratieve druk, waardoor men het

gevoel heeft niet altijd bij de bewoners te kunnen zijn. Zij moeten veel achter de 

computer zitten. Doordat de computer in een daarvoor bestemde computerkast 

stond, had men het gevoel geen overzicht over het huisje te hebben op het 

moment dat men aan het rapporteren is. Familie gaf aan dat ze snappen dat 

zorgmedewerkers administratieve werkzaamheden moeten verrichten, maar 

dat zij het vervelend vinden dat zorgmedewerkers zich zo in die computerkast 

verstoppen. Zorgmedewerkers lijken dan ongeïnteresseerd en hebben geen 

aandacht voor- en zicht op de bewoners. 

Concrete verbeteractie: er is een laptop op de afdeling gekomen en de 

computer inclusief computerkast is weg. Nu zitten zorgmedewerkers met de 

laptop bij de bewoners aan tafel te rapporteren, waardoor bewoners rustiger 

zijn en er overzichten aandacht is.

In het jaarplan Pieter van Foreest 2022 zijn de volgende doelstellingen opgenomen voor ‘gebruik van informatie’:

- Minimaal één familiebijeenkomst vindt plaats om ervaren kwaliteit op te halen.

- De waardering voor alle vormen van zorg en behandeling op Zorgkaart.nl is minimaal een 8,5.
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De 360 graden verbetermeter wordt in elke locatie ingezet ter vervanging van de MDO clienttevredenheidsmeting. Deze wordt 1 keer per jaar 

afgenomen bij alle betrokkenen voorafgaand aan de eerste huiskamerbijeenkomst.

Daarnaast zullen we in 2022 waar nodig de teams extra ondersteuning bieden om de gesprekken met familie prettig en constructief te laten verlopen. 



5. Verbeterplannen locaties met verblijf

Op alle locaties is dit Kwaliteitsplan Verpleeghuiszorg van toepassing. Dit betekent dat op alle locaties de doelstellingen uit dit plan 

worden nagestreefd. Per locatie is in dit hoofdstuk is per locatie een verbeterparagraaf opgenomen. In deze paragraaf beschrijven we 

per locatie wat aanvullende locatie specifieke aandachtspunten of focuspunten zijn. 
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Verbeterparagraaf locatie Akkerleven

Woonzorgcentrum Akkerleven ligt aan de rand van Schipluiden 

en kijkt uit op de weilanden en de historische Trambrug. Het is 

een gezellige locatie en het gebouw is gebouwd in een U-vorm 

waardoor er voldoende ruimte is voor een prachtige binnentuin 

met terras. Akkerleven biedt professionele zorg, behandeling en 

ondersteuning. Bij Akkerleven is er somatische 

verzorgingshuiszorg, verpleeghuiszorg en psychogeriatrische 

zorg. Akkerleven biedt huisvesting aan 75 cliënten. Het huis 

beschikt over 74 eenpersoons appartementen en één 

tweepersoons appartement.

Pieter van Foreest, Akkerleven

Veldvreugd 15, 2636 JJ Schipluiden 

Onze verbeterfocus in 2022:

‘In 2022 wordt de laatste stap gezet naar een open locatie met 

zorg met behandeling, met prachtige tuin waarin bewegen en 

welzijn wordt versterkt. Bewoners hebben maximale 

bewegingsvrijheid, afgestemd op hun individuele 

mogelijkheden.’
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Verbeterparagraaf locatie De Bieslandhof

De Bieslandhof, ligt in een rustige wijk in Delft, vlakbij het 

gezellige centrum. De Bieslandhof is een locatie met het concept 

kleinschalig wonen.

De Bieslandhof biedt professionele zorg, behandeling en 

ondersteuning. Bij De Bieslandhof is er somatische 

verzorgingshuiszorg, verpleeghuiszorg en psychogeriatrische 

zorg. Daarnaast is de mogelijkheid tot tijdelijk verblijf en 

palliatieve zorg. 

Pieter van Foreest, De Bieslandhof

Beukenlaan 2, 2612 VC Delft

Onze verbeterfocus in 2022:

‘In 2022 is de verbouwing van alle oudbouw afdelingen in de 

Bieslandhof afgerond. Daarnaast worden de projecten Jonge 

Mensen Dementie en PG cliënten met zeer ernstig 

probleemgedrag (D-ZEP) vervolgd. 

Een andere focus voor 2022 is dat de palliatieve afdeling van de 

Bieslandhof werkt conform het kwaliteitskader palliatieve zorg.’
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Verbeterparagraaf locatie De Hooge Tuinen

In de wijk Hoogeland in Naaldwijk heeft Pieter van Foreest onder 

de naam De Hooge Tuinen een schitterende locatie waar 

intensieve verpleeghuiszorg voor mensen met dementie wordt 

geboden.

Locatie De Hooge Tuinen wordt omringd door een groene en 

waterrijke omgeving. Allerlei voorzieningen zijn bovendien 

binnen handbereik. Er worden diverse activiteiten georganiseerd 

en een ieder is welkom in het Grand Café. De Hooge Tuinen 

heeft 72 plaatsen voor mensen die psychogeriatrische en 8 

plaatsen met een somatische zorg nodig hebben. 

Pieter van Foreest, De Hooge Tuinen

Atriumhof 2, 2672 HP Naaldwijk 

Onze verbeterfocus in 2022:

‘In 2022 is er specifiek aandacht binnen onze locatie voor het 

vergroten van de vrijheid van onze cliënten. 

Ook is de zorg voor de vrijheid buiten het gebouw vergroot.’
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Verbeterparagraaf locatie De Kreek

In een rustige woonwijk van ’s-Gravenzande, gelegen tussen 

een rosarium en een dierenweide, staat de vier verdiepingen 

tellende locatie De Kreek. Het huis biedt een brede combinatie 

van zorgvormen. Vanuit de huiskamers kijken de cliënten uit 

over een prachtig aangelegd park. De Kreek biedt plaats aan 

186 bewoners met ofwel een PG- dan wel een somatische 

grondslag. Tevens heeft de Kreek een palliatieve afdeling, een 

afdeling ELV HC somatiek en een screeningsafdeling.

Pieter van Foreest, De Kreek

Leeuweriklaan 34, 2691CK ‘s-Gravenzande

Onze verbeterfocus in 2022:

‘In 2022 zetten wij in op het verder vormgeven van de visie op 

zorg voor de vrijheid. Per cliënt (met een WZD-indicatie) worden 

in overleg met familie leefcirkels bepaald. Deze worden 

ondersteund door zorgdomotica. 

Daarnaast werkt de palliatieve afdeling van de Kreek conform 

het kwaliteitskader palliatieve zorg.’

Kwaliteitsplan Verpleeghuiszorg Pieter van Foreest 2022 47



Verbeterparagraaf locatie De Opmaat 

Vlakbij het centrum van Monster ligt in een rustige omgeving het 

woonzorgcentrum De Opmaat. Het is een kleinschalige 

voorziening waarbij de woorden warm, knus en betrokken 

passen. De bewoners genieten van een sfeer passend bij het 

Westland. De locatie is goed bereikbaar, de bushalte is om de 

hoek en het centrum van Monster ligt op 300 meter afstand. 

De Opmaat heeft 32 plaatsen voor wonen en zorg. 

Pieter van Foreest, De Opmaat

Van Goghlaan 2, 2681 KA Monster

Onze verbeterfocus in 2022:

‘In 2022 zullen we de focus verder verleggen van zorg naar 

welzijn. Ook zal het vers koken verder uitgebreid gaan worden, 

wat de tevredenheid nog verder vergroot.’
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Verbeterparagraaf locatie De Terwebloem

Woonzorgcentrum de Terwebloem is gelegen in Poeldijk en 

biedt plaats aan 32 bewoners met een PG grondslag in een 

kleinschalig wonen-setting en aan 50 bewoners met een WLZ-

indicatie zonder behandeling in een verzorgingshuissetting. Voor 

deze bewoners wordt de behandeling geleverd vanuit de 

Zorgverzekeringswet, waarbij de eigen huisarts de 

regiebehandelaar is. De locatie ligt op loopafstand van het 

winkelcentrum van Poeldijk en het openbaar vervoer.

De Terwebloem beschikt bovendien over riante en luxe 

afgewerkte huurappartementen direct naast het verpleeghuis. 

Speciaal ontwikkeld voor wonen en zorgservice. 

Pieter van Foreest, De Terwebloem

Van Bergenhenegouwenlaan 2, 2685 GB Poeldijk

Onze verbeterfocus in 2022:

‘In 2022 zal er extra aandacht zijn voor aantrekken, inwerken en 

duurzame inzetbaarheid van medewerkers. De Terwebloem

ontwikkelt en positioneert zich daarnaast als 

voorbeeldlocatie/meelooplocatie.’ 
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Verbeterparagraaf locatie Delfshove

In een multiculturele buurt in Delft is woonzorgcentrum 

Delfshove gelegen. Delfshove is een unieke locatie door het 

concept waarbij verschillende woon- en verblijfsvormen mogelijk 

zijn. De locatie heeft een gezellige binnentuin en restaurant waar 

men terecht kan voor een hapje of drankje, zowel cliënten als 

buurtbewoners. Senioren met een indicatie voor langdurige zorg 

met verblijf (ZZP4) en senioren met een indicatie voor eerstelijns 

verblijf laag complex kunnen terecht in Delfshove. Daarnaast zijn 

er (huur)appartementen (Pieters Kamerhuis) voor senioren en 

jongvolwassenen met een lichte verstandelijke beperking van 

Ipse de Bruggen. Mensen die terminaal ziek zijn kunnen ervoor 

kiezen om de laatste levensperiode in een hospice te verblijven.

Pieter van Foreest, Delfshove 

Vorrinkplein 99, 2624 DS Delft

Onze verbeterfocus in 2022:

‘In 2022 zal de verbeterfocus liggen op het vergroten van het 

woon- en leefplezier van alle bewoners en gasten op locatie 

Delfshove. Daarnaast zal er in 2022 extra aandacht zijn 

voor verbinding en gastvrijheid, zowel naar de wijk toe als naar 

de verwanten, vrijwilligers en mantelzorgers.’
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Verbeterparagraaf locatie Die Buytenweye

Woonzorgcentrum Die Buytenweye is een woonzorgcentrum in 

Delft, in de multiculturele wijk Buitenhof. Een grote supermarkt, 

gelegen aan het Verdiplein, is op loopafstand bereikbaar. Ook 

het overdekte winkelcentra Voorhof en In de Hoven liggen op 

enkele honderden meters afstand. Die Buytenweye biedt plaats 

aan 36 bewoners met een PG grondslag op een gesloten 

afdeling en aan 96 bewoners in een verzorgingshuissetting. In 

de verzorgingshuissetting wonen bewoners met een WLZ-

indicatie, maar zonder behandeling. Voor deze bewoners wordt 

de behandeling geleverd vanuit de Zorgverzekeringswet, waarbij 

de eigen huisarts de regiebehandelaar is.

Pieter van Foreest, Die Buytenweye

Chopinlaan 9, 2625 TD Delft

Onze verbeterfocus in 2022:

‘In 2022 werkt Die Buytenweye met (dag)programma’s voor de 

gerontopsychiatrische doelgroep. 

Daarnaast starten we in 2022 met onze ontwikkeling naar een 

opleidingslocatie.’
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Verbeterparagraaf locatie Duinhof

Prachtig gelegen middenin de duinen aan de Zuid-Hollandse 

kust ligt het woonzorgcentrum Duinhof, met de langste historie 

van Pieter van Foreest. Ter Heijde aan Zee is een knus duindorp 

met een mooie kustlijn. Duinhof is een soort warme huiskamer 

waar veel mensen zich gauw thuis voelen. De bewoners zitten 

graag in de gezellige serre met daaraan liggende tuin. Het 

winkelcentrum ligt op één km afstand van de locatie. 

Duinhof is een kleinschalige locatie in Ter Heijde, op loopafstand 

van het strand. Duinhof biedt 11 plaatsen voor wonen en zorg, 9

plaatsen voor kortdurende opnames en een dagverzorging plus. 

Daarnaast wordt in Duinhof respijtzorg aangeboden, tijdelijke 

opnames ter ontlasting van mantelzorgers. 

Pieter van Foreest, Duinhof

Arie Tukstraat 2, 2684 XM Ter Heijde aan Zee

Onze verbeterfocus in 2022:

‘In 2022 realiseren we een verbouwing om door de verzwaring 

van zorg ook in de toekomst een veilige en prettige 

woonomgeving voor cliënten te realiseren. Daarnaast realiseren 

we meer dagstructuur voor bewoners.’ 
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Verbeterparagraaf locatie Lindenhof

In een prettige groene wijk in Delft ligt het knusse 

woonzorgcentrum Lindenhof. Het Wilheminapark, het zwembad 

en de buurtwinkels zijn op loopafstand bereikbaar.

Lindenhof biedt plaats aan: 64 bewoners met een WLZ indicatie 

(ZZP 4 tot en met ZZP 6) zónder behandeling. 

Pieter van Foreest, Lindenhof

Cort van der Lindenstraat 245, 2613 LC Delft

Onze verbeterfocus in 2022:

‘We groeien in kennis en vaardigheden mee met de groeiende 

zorgvraag van onze bewoners. We bieden warme en veilige 

zorg en welzijn voor onze bewoners met dementie in een open 

locatie.

De teams ontwikkelen samen in het projectmatig en 

resultaatsgericht werken waardoor Lindenhof groeit en bloeit.’
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Verbeterparagraaf locatie Singelhof

Wooncomplex Singelhof ligt in het groenrijke en rustige centrum 

van Maasland, hier zijn twee woongroepen in aparte huisjes van 

twee keer zes bewoners. Het kleinschalig wonen biedt 

huisvesting aan bewoners met psychogeriatrische problematiek.

In dit wooncomplex bevindt zich een ontmoetingscentrum en een 

recreatieruimte waar bewoners en buurtgenoten terecht kunnen 

voor diverse activiteiten. Naast de woongroepen zijn er in 

Singelhof ook huur- en koopwoningen voor 55+ers. De 

bewoners van deze appartementen, maar ook bewoners uit de 

wijk kunnen gebruik maken van Zorg Thuis van Pieter van 

Foreest.

Pieter van Foreest, Singelhof

Hofsingel 28 a/b, 3155 AL Maasland

Onze verbeterfocus in 2022:

‘We focussen ons op het behoud van het gevoel van langer thuis 

wonen en zorgen dat dit in ons pand daadwerkelijk kan worden 

gerealiseerd.’ 

Kwaliteitsplan Verpleeghuiszorg Pieter van Foreest 2022 54



Verbeterparagraaf locatie Sonnevanck

Verpleeg- en verzorgingshuis Sonnevanck staat in ’s 

Gravenzande op vijf minuten loopafstand van het winkelcentrum. 

Het woonzorgcentrum biedt ouderen een bijzondere combinatie 

van verzorging, verpleging en zelfstandig wonen. Het huis ademt 

een sfeer van warmte, openheid en respect voor ieders mening 

en waardigheid.

Sonnevanck biedt plaats aan 39 mensen met een PG-indicatie 

(zorg met behandeling) en aan 20 mensen zonder behandeling 

(veelal ZZP 4).Het verpleeghuisgedeelte is voor bewoners met 

een pg-indicatie (zzp 5 en 7) die ingedeeld zijn volgens de 

principes van kleinschalig wonen.

Pieter van Foreest, Sonnevanck

Viottastraat 2, 2692 BS s-Gravenzande

Onze verbeterfocus in 2022:

‘In 2022 zetten wij in op het verder vormgeven van de visie op 

zorg voor de vrijheid. Per cliënt worden in overleg met familie 

leefcirkels bepaald. Deze worden ondersteund door 

zorgdomotica.’ 
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Verbeterparagraaf locatie Stefanna

In een prettige wijk van Delft ligt het sfeervolle en gezellige 

woonzorgcentrum Stefanna. Door heel het huis hangen 

prachtige, kleurrijke schilderijen. Daarnaast heeft het huis een 

mooie kapel met prachtige glas-in-lood ramen waar regelmatig 

diensten worden gehouden.

Stefanna is een verpleeghuis met vier psychogeriatrische 

afdelingen en biedt plaats aan 92 bewoners met dementie.

Pieter van Foreest, Stefanna

Aart van der Leeuwlaan 904, 2624 LW Delft

Onze verbeterfocus in 2022:

‘Het komend jaar werken we middels een breed gemaakt en 

gedragen kwaliteitsplan op Stefanna. De focus ligt op het bieden 

van warme en methodische zorg. Wij leren en ontwikkelen 

allemaal en samen. Welbevinden van onze bewoners wordt 

prioriteit nummer 1.’
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Verbeterparagraaf locatie Triangel

Tegen het centrum van De Lier ligt woonzorgcentrum Triangel. 

Knus en gezelligheid zijn de kernwoorden van dit huis. Triangel 

is een locatie die iedereen in de omgeving kent en waar 

iedereen graag komt.

Triangel biedt aan 72 cliënten met een WLZ-indicatie met en 

zonder behandeling zorg. Het huis beschikt over 63 

eenpersoons appartementen, drie tweepersoonsappartementen

en drie wachtappartementen. Alle appartementen kunnen geheel 

naar eigen smaak ingericht worden, zodat u zich zo thuis als 

mogelijk voelt. 

Pieter van Foreest, Triangel

Hoofdstraat 104, 2678 CM De Lier

Onze verbeterfocus in 2022:

‘Onze focus in 2022 ligt op verzwaring van de zorg voor de 

bewoners met VV 5 en VV 6, met als extra aandachtspunt de 

inzet van passende zorgdomotica binnen de visie ‘zorg voor de 

vrijheid’.’
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Verbeterparagraaf locatie Veenhage

In het hart van Nootdorp staat het woonzorgcentrum Veenhage. 

Het woonzorgcentrum heeft een gezellig restaurant, een 

pedicure, winkel en kapsalon. Dit huis is gunstig gelegen ten 

opzichte van de oude dorpskern en het moderne winkelcentrum 

De Parade, die beide op loopafstand liggen. De bus- en 

tramhalte liggen voor de deur.

In Veenhage wonen 78 bewoners met een ZZP met behandeling 

en 53 bewoners met een ZZP zonder behandeling.

Pieter van Foreest, Veenhage

Meidoornlaan 2, 2631 GC Nootdorp

Onze verbeterfocus in 2022:

‘In 2022 maken we de locatie gereed voor het bieden van 

zwaardere zorg middels een verbouwing en door de kennis en 

kunde van medewerkers te ontwikkelen. Tot slot blijven we 

investeren in het kortcyclisch leren en verbeteren op de 

afdelingen.’
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Verbeterparagraaf locatie Vlietzicht

Vlietzicht staat in Wateringen. Het complex ligt in een rustige 

omgeving op loopafstand van het gezellige centrum van 

Wateringen. Het complex van Vlietzicht bestaat uit twee delen. 

Het ene deel bestaat uit vier units kleinschalig wonen met 24 

bewoners met een PG grondslag. Ze wonen elk in een huisje 

van 6 bewoners, 4 huisjes boven elkaar.

Het andere deel van het complex bestaat uit dertien moderne 

huurappartementen, die geschikt zijn voor ouderen. 

Pieter van Foreest, Vlietzicht

Bakkershof 1, 2291 DC Wateringen

Onze verbeterfocus in 2022:

‘Het kortcyclisch leren en verbeteren in de teams en 

kwaliteitsoverleg vindt plaats volgens de PDCA-cyclus.

Vaste teams per huisje zijn ingericht en vormen een 

zelforganiserend geheel.

Het team vergroot kennis en vaardigheden t.a.v. PG en gedrag.’
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Verbeterparagraaf locatie Weidevogelhof

De Weidevogelhof is een locatie in een gezellige, moderne 

nieuwe wijk van Pijnacker. Weidevogelhof is een wijk bestaande 

uit zes gebouwen. In vier van de gebouwen wonen 91 cliënten 

met een ZZP met behandeling en 17 cliënten met een ZZP 

zonder. Pieter’s Brasserie is het gezellige restaurant van de 

locatie Weidevogelhof. Weidevogelhof ligt vlakbij de halte 

Pijnacker-Zuid van de Randstadrail en op loopafstand van een 

klein winkelcentrum.

Pieter van Foreest, Weidevogelhof

Raaigras 102, 2643 JG Pijnacker

Onze verbeterfocus in 2022:

‘We focussen ons op een goed inwerktraject van nieuwe 

medewerkers en leerlingen en het behoud van onze collega’s. 

Daarnaast hebben we aandacht voor kortcyclisch leren en 

verbeteren op de afdelingen.’
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Verbeterparagraaf Zorgboerderij BuitenGewoon 3

De Zorgboerderijen BuitenGewoon bieden mensen met 

gediagnosticeerde geheugenproblemen een thuissituatie in een 

veilige, vertrouwde omgeving. De omgeving en activiteiten komen 

sterk overeen met de thuissituatie van voor de geheugenproblemen. 

De mensen op de zorgboerderijen volgen de seizoenen, ervaren en 

beleven de natuur. Er wordt altijd rekening gehouden met ieders 

persoonlijkheid, leefwijze, levensbeschouwing en voorgeschiedenis. 

Liefdevolle aandacht en persoonsgerichte zorg zijn kenmerkend voor 

de medewerkers en vrijwilligers. 

De professionele zorg is gericht op ondersteunende begeleiding, 

verzorging en verpleging. De altijd welkom zijnde naaste familieleden 

en vrienden is een waardevolle aanvulling op en ondersteuning van 

het dagelijkse leven van de bewoners. 

Zorgboerderij BuitenGewoon 3 biedt wonen en respijtzorg. 

Zorgboerderij BuitenGewoon 1 en 2 bieden dagvoorziening

Persoonlijke aandacht, warme sfeer, professionele zorg. Zorg zoals 

die bedoeld is!

Zorgboerderij BuitenGewoon 3 is een aparte stichting onder leiding 

van een dagelijks bestuur. Pieter van Foreest draagt dit bijzondere 

concept een warm hart toe en biedt ondersteuning op verschillende 

gebieden.

Onze verbeterfocus in 2022:

‘Alle medewerkers werken persoonsgericht volgens de visie 

van de zorgboerderij. Ook wanneer de laatste fase van het 

leven op de zorgboerderij is ingetreden.’
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6. Bijlagen

1. Wijze van organiseren van kwaliteit en veiligheid binnen Pieter van Foreest

2. Organogram Pieter van Foreest
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Pieter van Foreest - breed

Raad van Bestuur
Eindverantwoordelijk kwaliteit en veiligheid van zorg en dienstverlening 

Raad van Toezicht
Houdt toezicht op RvB

Commissie Kwaliteit & Veiligheid
Waarborgt RvT aandacht voor (het toezicht 

op) kwaliteit en veiligheid

Divisie Thuiszorg

Niet in scope voor dit 

kwaliteitsplan

Thema commissies
Analyseren patronen en maken voorstellen zodat het beleid voldoet aan 

professionele standaarden

Centrale VIM 

commissie

Protocollen 

commissie

Commissie 

medicatieveiligheid

Hygiëne en infectie 

preventie commissie

Commissie Zorg voor 

de Vrijheid en 

Veiligheid

Consultatieteam 

gedrag

Voedings-

Commissie (in 

oprichting)

Commissie 

Wondzorg

Regiegroep Kwaliteit (adviseert RvB)
Zorgt voor samenhang tussen activiteiten

Voorzitter is voorzitter van de RvB 

Calamiteiten-

commissie

Divisie WZB*
Verantwoordelijk dat zorg op locaties voldoet aan kwaliteitskader

Individuele medewerkers
Met een team verantwoordelijk voor het leveren van goede en veilige zorg en diensten op 

de locaties

Kwaliteitsteam 

op elke locatie

MT WZB
Verantwoordelijk voor beleid Divisie WZB

• Directeur WZB,

• Locatiemanagers, 

• Eerste Specialist Ouderengeneeskunde

• Manager Kennis- en Behandelcentrum

CCR; OR; VARR
Gevraagd en ongevraagd advies vanuit perspectief cliënten, 

medewerkers, verpleegkundigen/verzorgenden

1. De wijze van organiseren van kwaliteit en veiligheid



2. Organogram Pieter van Foreest
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