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Inleiding 

Voor u ligt het Kwaliteitsplan Verpleeghuiszorg 2018 van Stichting Zorginstellingen Pieter van Foreest 

(PvF) te Delft. Dit plan is opgesteld in samenwerking met onder andere de cliëntenraad, behandelaren, 

verpleegkundigen en verzorgenden. In dit beleidsplan geeft PvF inzicht in de waardering/het oordeel van 

interne belanghebbenden over het beleid van PvF ten aanzien van de thema’s uit het kwaliteitskader 

verpleeghuiszorg (zie hoofdstuk 3). Dit plan bevat tevens de beleidsvoornemens c.q. verbeteracties  ten 

aanzien van de vier thema’s op het gebied van kwaliteit en veiligheid en de vier randvoorwaardelijke 

thema’s uit het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg die goed aansluiten op het meerjarenbeleid van PvF. 

Leeswijzer 

Hoofdstuk 1 schetst een profiel van de organisatie. In hoofdstuk 2 wordt de personeelssamenstelling van 

PvF beschreven. Hoofdstuk 3 gaat dieper in op de vier kwaliteit en veiligheid thema’s en de vier 

randvoorwaardelijke thema’s uit het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Daarbij worden telkens de huidige 

situatie, de ontwikkelingen en de waardering daarvan door interne belanghebbenden beschreven. 

Hoofdstuk 4 is de verbeterparagraaf en bevat de plannen voor de toekomst op basis van de waardering 

uit hoofdstuk 3.  
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1. Profiel Pieter van Foreest 

 

1.1. Omschrijving zorgvisie en kernwaarden 

De aandacht van het bestuur en de medewerkers van PvF is allereerst gericht op het 

bieden van goede zorg aan cliënten waarbij wij de naaste(n) zien als partners in het zorgproces. Een 

heldere visie op zorg is van cruciaal belang omdat onze visie fungeert als leidraad en als toetssteen voor 

alles dat wij doen: 

 

Deze visie is en de drie kernwaarden: samen, jezelf zijn en boven verwachting. Dat is waar PvF voor 

staat. Dit geldt voor onze cliënten, voor onze vrijwilligers en voor onze (toekomstige) medewerkers. We 

willen de gewone dingen boven verwachting goed doen en vinden de aansluiting tussen onderwijs en de 

arbeidsmarkt belangrijk. Wij blijven investeren in de toekomst en zien  kennis als een voorwaarde om te 

kunnen (blijven) bouwen aan de toekomst. 

 

 

 

 

 

 

 

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. Óók 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. 

 

Wij zijn Pieter van Foreest 

Figuur 1: De drie kernwaarden 
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1.2. Omschrijving doelgroepen, aantal cliënten per doelgroep, leeftijdsverdeling 

PvF richt zijn hulp en ondersteuning voornamelijk op mensen met zorgbehoeften van somatische aard en 

mensen met psychogeriatrische problemen. Voorbeelden van specifieke somatische aandoeningen zijn 

mensen met de ziekte van Parkinson, reuma of mensen die een beroerte (CVA) hebben gehad (Tabel 1). 
 

Doelgroep 
Aantal cliënten per doelgroep in alle Wonen met zorg locaties 
(dec 2017) 

Psychogeriatrie 876 

Somatiek 569 

Totaal 1445 

Tabel 1: Aantal cliënten per doelgroep in alle Woonzorg locaties (dec 2017) 

PvF focust zich daarnaast ook op jonge mensen met dementie; zo zijn er onder andere woonzorglocaties 

die specifieke zorg leveren, zijn er in de ontmoetingscentra (OC’s) speciaal groepen voor jonge mensen 

met dementie en hebben wij casemanagers die over kennis en vaardigheden beschikken om aan deze 

doelgroep goede zorg te kunnen leveren. Daarnaast leveren wij ook palliatieve zorg aan mensen in de 

laatste fase van hun leven. Tenslotte bieden wij hulp en ondersteuning aan cliënten die naast de 

beperkingen die gekoppeld zijn aan het ouder worden ook bekend zijn met psychiatrische problematiek. 

 

1.3. Type zorgverlening, ZZP-verdeling, omzet per doelgroep 

PvF biedt een breed, flexibel pakket aan services en diensten voor ouderen op het gebied van wonen, 

zorg, behandeling en welzijn. Wij bieden verpleeghuiszorg aan ouderen en chronisch zieken die continue, 

langdurige, systematische en multidisciplinaire zorg nodig hebben. Deze verpleeghuiszorg kan 

onderverdeeld worden in zorg met verblijf en zorg met verblijf én behandeling. Daarnaast wordt deze 

geleverd als zorg zonder verblijf; ontmoetingscentra en zorg thuis. De ZZP-verdeling met het aantal 

cliënten in de Wonen met zorg locaties en de bijbehorende omzet staat vermeld in tabel 2. 

 

ZZP-verdeling 
Aantal cliënten 
(dec 2017) 

Omzet per in euro's
1
 

(dec 2017) 
LG1+ 2+3+4 12 68.000 

LG 5 3 20.000 

LG 6 42 351.000 

LG 7 2 18.000 

VV 10 4 31.000 

VV 1+2+3+4 353 1.518.000 

VV 5 692 4.504.000 

VV 6 214 1.349.000 

VV 7 102 769.000 

VV 8 16 140.000 

VV 9B 5 69.000 

Totaal 1445 8.837.000 

Tabel 2: ZZP-verdeling met het aantal cliënten en bijbehorende omzet (dec 2017) 

1.4. De typering van de locaties  

 

Type zorgverlening Locatie Kleinschalig wonen 

Zorg met verblijf Akkerleven – Wonen & Zorg X 

 De Bieslandhof – Wonen & Zorg X 

 De Hooge Tuinen - Wonen & Zorg X 

 De Kreek - Wonen & Zorg X 

                                                

 

1
 Betreft de externe tarieven (de tarieven die worden gefactureerd) inclusief de extra toegekende middelen, exclusief Waardigheid 

& Trots middelen 
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 De Opmaat - Wonen & Zorg  

 De Terwebloem - Wonen & Zorg X 

 Delfshove - Wonen & Zorg  

 Die Buytenweye - Wonen & Zorg X 

 Duinhof - Wonen & Zorg  

 Lindenhof - Wonen & Zorg  

 Singelhof - Wonen & Zorg X 

 Sonnevanck - Wonen & Zorg X 

 Stefanna - Wonen & Zorg X 

 Triangel - Wonen & Zorg  

 Veenhage - Wonen & Zorg X 

 Vlietzicht - Wonen & Zorg X 

 Weidevogelhof - Wonen & Zorg X 

Zorg zonder verblijf Ontmoetingscentrum Mozartlaan n.v.t. 

 Ontmoetingscentrum Dock van Delft n.v.t. 

 Ontmoetingscentrum Vermeertoren n.v.t. 

 Ontmoetingscentrum Singelhof n.v.t. 

 Ontmoetingscentrum Kornalijn n.v.t. 

 Ontmoetingscentrum Zorgtuinderij Nieuw Zuiderveld n.v.t. 

 Ontmoetingscentrum Zwaluw n.v.t. 

 Ontmoetingscentrum Beukenlaan n.v.t. 

 Ontmoetingscentrum Pijnacker n.v.t. 

 Ontmoetingscentrum Naaldwijk n.v.t. 

Tabel 3: informatie over de locaties 

1.5. Voornaamste besturingsfilosofie 

PvF heeft een Raad van Toezicht (RvT), een Raad van Bestuur (RvB), twee zorgdirecties en een aantal 

ondersteunende diensten (zie bijlage 1). De besturing van PvF vindt plaats middels de planning en 

control cyclus die start met de publicatie van de kaderbrief door de RvB. Op basis van de kaderbrief 

stellen alle organisatie-eenheden een jaarplan op, waaraan budgetten worden gekoppeld.  Elke drie 

maanden leggen de directeuren en managers verantwoording af over de uitvoering van het jaarplan en 

de besteding van het budget. Maandelijks worden rapportages opgeleverd over de inkomsten en 

uitgaven per organisatieonderdeel. Elk kwartaal legt de RvB verantwoording af aan de RvT over de 

inkomsten en uitgaven en de voortgang van de uitvoering van het jaarplan.  

Een belangrijk element van de besturing is de overlegstructuur die door de RvB is vastgesteld (zie bijlage 

2). 
  

1.6. Typering verzorgingsgebied 

PvF heeft vijfentwintig locaties in Delft, Midden- Delfland, Pijnacker- 

Nootdorp en Westland. Op de gemeente Delft na is het verzorgingsgebied 

een ruraal gebied met daarin een fors aantal aan 

groeikernen/nieuwbouwwijken. De verschillende kernen van het 

verzorgingsgebied verschillen fors qua demografie, welstand etc.  

 

2. Samenstelling  personeelsbestand 

PvF vindt het belangrijk dat de cliënt als compleet mens gezien word, niet alleen als een 

hulpbehoevende die onze zorg nodig heeft. Kwaliteit van leven van onze cliënten, ingegeven door de 

cliënt zelf en het welbevinden, is leidend. De benodigde zorg sluiten wij hierop aan. Dit vindt PvF kwaliteit 

van zorg. De trend dat cliënten thuis meer en langer zorg ontvangen en hierdoor later naar verpleeghuis 

verhuizen hebben gevolgen voor de opbouw van de personeelsformatie. De toegenomen complexiteit 

betekent dat een groter deel van de formatie hoger opgeleid dient te zijn. Daarnaast betekent de 
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toegenomen aandacht voor welbevinden dat de formatie naast verpleegkundigen en verzorgenden ook 

dient te bestaan uit medewerkers met expertise op het gebied van welbevinden.  

De toevoeging van HBO verpleegkundigen, veranderingen in de bestaande functie gastvrouw en de 

verhoging van het aantal verpleegkundige niveau zijn de voornaamste veranderingen in de 

teamsamenstelling.  

Naast de teamsamenstelling, waar verpleegkundigen 4 en 5 deel uit van maken, heeft PvF ervoor 

gekozen om voor de 24-uurs verpleegkundige bereikbaarheid gebruik te maken van het specialistische 

team. Dit team bestaat uit verpleegkundigen niveau 4 en 5.  

 

2.1. Kwantitatieve informatie personeelssamenstelling 

Binnen PvF werken ruim 3400 medewerkers en die mogen rekenen op de ondersteuning van ongeveer 

2400 vrijwilligers verdeeld over de verschillende locaties. Er wonen 1600 bewoners in onze verpleeg- en 

verzorgingshuizen (waarvan 55 bewoners een ZZP 1 -3 hebben en de rest van de bewoners een ZZP 4 

en hoger). PvF streeft ernaar om zoveel mogelijk middelen te investeren in het zorgpersoneel o.a. door 

de overheadkosten zo laag mogelijk te houden en de inkoop van producten/materialen zo kostenefficiënt 

mogelijk te doen.  

Aangezien de cliënt en zijn/haar zorgvraag bepalend is, wordt het zorgzwaartepakket vertaald naar het 

aantal en soort medewerkers dat wordt ingezet (middels de inzetberekenaar
2
). In onderstaande tabellen 

wordt een overzicht gegeven van functies die toegerekend worden tot de functiegroepen, personele 

samenstelling en verhoudingen tussen leerlingen, verpleegkundige en verzorgende in de maand 

december van 2017 (Tabel 5, 6 en 7). De inhoud van deze tabellen is gebaseerd op de informatie die 

onze systemen op dit moment bevatten. 

 

Functiegroep en niveau functieomschrijving 
administratief en management administratief medewerker (mdw) 

afdelingsassistente 
locatiesecretaresse 
locatiemanager 
logistiek specialist 
manager Delfshove/Pieters Kamershuis 
manager Kennis en Behandelcentrum (KBC) 
mdw receptie 
project mdw 
roosteraar 
secretaresse KBC 
teammanager Welzijn Zorg en Wonen 
teammanager 
teammanager in opleiding 
teammanager KBC 
verandermanager nieuwe stijl 
zorg- leercoach 

behandeling overige apothekersassistente 
doktersassistent 
maatschappelijk werker 
pedicure 

                                                

 

2
 Hierin wordt op basis van de ZZP-inkomsten kwantitatief omgerekend hoeveel geld/uur er beschikbaar is voor de bezetting per 

afdeling. Daarnaast zijn er ook, afhankelijk van de setting van een specifieke doelgroep/locatie, kwalitatieve uitgangspunten 
geformuleerd voor de bezetting/het rooster 
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facilitair bedrijfsleider restauratieve voorzieningen (RV) 
huishoudelijk medewerker intramuraal 
keukenhulp 
kok 
mdw bewegen en transport 
mdw civiele dienst 
mdw transport 
mdw was- en linnenvoorziening 
mdw RV 
receptionist 
rolstoeltechnicus 

gastvrouw en -heer huiskamers afdelingsassistente voeding 
gastheer 
gastvrouw 
voedingsassistent 

leerling verpleegkundige niv 4 leerling eerste jaar niveau 4 
leerling tweede jaar niveau 4 
leerling derde jaar niveau 4 
leerling vierde jaar niveau 4 

leerling verpleegkundige niv 5 leerling derde jaar niveau 5 

leerling verzorgende niveau 2 leerling tweede jaar niveau 2 

leerling verzorgende niveau 3 leerling eerste jaar niveau 3 
leerling tweede jaar niveau 3 
leerling derde jaar niveau 3 

psychosociaal activiteitenbegeleider 
assistent begeleider welzijn 
begeleider welzijn 
coördinator vrijwilliger 
geestelijk verzorger 
medewerker kapsalon 
psycholoog 

(para)medisch basisarts 
bewegingsagoog 
psychomotore therapeut 
specialist ouderengeneeskunde 
specialist ouderengeneeskunde i.o. 
specialist ouderengeneeskunde senior 
verpleegkundige specialist 
verpleegkundig specialist i.o. 

Tabel 4: toebedeling functies tot de functiegroepen 

 

Functiegroep en niveau
3
 Aantal fte

4
 

(dec. 2017) 
aantal medewerkers

5
 

(dec 2017) 
administratief en management 62,4 80 

behandeling overige 5,8 12 

facilitair 144,4 287 

gastvrouw en -heer huiskamers 112,3 320 

leerling verpleegkundige niveau 4 19,9 25 

leerling verpleegkundige niveau 5 0,7 1 

leerling verzorgende niveau 2 1,6 3 

leerling verzorgende niveau 3 57,3 78 

psychosociaal 54 111 

(para)medisch 64,8 101 

stagiaire 49,0 66 

verpleegkundige (niveau 4) 39,7 74 

                                                

 

3
 Het specialistische team, die op afroep wordt ingezet is in deze tabel niet meegenomen. 

4
 Aantal werkelijk ingezette FTE 

5
 Aantal werkelijk ingezette medewerkers 
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verpleegkundige (niveau 5) 12,8 16 

verzorgende (niveau 1) 41,1 166 

verzorgende (niveau 2) 212,5 473 

verzorgende (niveau 3) 448,6 775 

Totaal 1327,0 2588 

Tabel 5: Gemiddeld aantal medewerkers per maand in 2017. In deze tabel is geen rekening gehouden met het 
personeel dat wordt ingezet ten behoeve van cliënten met een WLZ indicatie die op een niet WLZ plaats, bv 
geriatrische revalidatiezorg, wachten op een WLZ plaats 

Verhoudingen tussen leerling, verpleegkundige en verzorgende 

leerling t.o.v. verpleegkundige en verzorgende 9,5% 

verpleegkundige t.o.v. leerling en verzorgende 6,3% 

verzorgende t.o.v. leerling en verpleegkundige 84,2% 

Tabel 6: het percentage leerling, verpleegkundige en verzorgende in verhouding tot elkaar 

Het aantal beschikbare medewerkers per team is zo ingeroosterd dat in de ochtend en tijdens de avond, 

wanneer cliënten ondersteuning nodig hebben bij de dagelijkse verzorging, zoveel medewerkers zijn 

ingeroosterd dat medewerkers elkaar kunnen ondersteunen. De gastvrouw is degene die toezicht houdt 

en aandacht geeft aan de bewoners in de huiskamers en mede bijdraagt aan een zinvolle dag invulling 

voor onze cliënten. Deze gastvrouw heeft geen zorgtaken buiten de activiteiten die in de huiskamer 

plaatsvinden (zoals het verzorgen van eten en drinken). De activiteiten voor cliënten vinden primair plaats 

op de afdelingen. Daarnaast is het voor cliënten mogelijk om deel te nemen aan verenigingen (locatie 

brede activiteiten). De begeleiders welzijn organiseren en begeleiden de locatie brede activiteiten en 

geven vorm aan het verenigingsleven, die zoveel mogelijk aansluiten bij de wensen en behoeften van de 

cliënten. 

 

2.2. In- door- en uitstroomcijfers en personele kosten 

Onderstaand Tabel 6 geeft de in- en uitstroomgegevens weer over 2017. Over de eerste tien maanden 

van 2017 beslaan de personele kosten 67,5% van de opbrengsten.  

 

Locatie omschrijving Aantal medewerkers uit 

dienst over 2017 

Aantal medewerkers in 

dienst over 2017 

Akkerleven 22 15 

Bieslandhof 162 181 

Buytenweye 43 40 

Concern 4 7 

Delfshove 17 24 

Duinhof 2 4 

Hooge Tuinen 23 33 

KBC 43 43 

Kreek 70 62 

Lindenhof 15 18 

Naaldhorst 2 3 

Opmaat 11 11 

Singelhof 12 11 

Sonnevanck 22 15 

Stefanna 41 49 

Terwebloem 26 23 

Triangel 23 22 

Veenhage 50 42 

Vlietzicht 11 12 

Weidevogelhof 89 84 
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Totaal aantal medewerkers 688 700 

Tabel 7: personele in- en uitstroomgegevens over 2017 

3. Huidige situatie, ontwikkelingen en plannen op de thema’s Veiligheid en Kwaliteit 

De verantwoordelijkheid van het implementeren van de ontwikkelingen en plannen ligt bij de 

locatiemanagers. De directeur divisie Wonen Zorg Behandeling (WZB) en de directeur divisie Thuis zijn 

verantwoordelijk voor de kwaliteit van zorg binnen hun divisie. Om tot een optimale procesinrichting en –

verbetering te komen, is er een procesorganisatiestructuur ingezet waarin medewerkers van 

verschillende niveaus, afdelingen, locaties en competenties intensief samenwerken in een 

procesoverleggroep. Er zijn zeven cliëntgeoriënteerde procesgroepen gevormd en twee overkoepelende 

procesgroepen die hoofdzakelijk een voorwaardelijk en ondersteunend karakter hebben. 

 

3.1.  Thema Persoonsgerichte zorg en ondersteuning 

In dit hoofdstuk beschrijven we op welke wijze wij invulling geven aan persoonsgerichte zorg en 

ondersteuning aan de hand van de subthema’s, waarin het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg 

onderscheidt maak. 

 

Compassie, uniek zijn en autonomie 

Wij bieden ondersteuning en zorg met kennis van en respect voor de (persoonlijke levensopvatting van 

de) cliënten, zowel in onze woonlocaties als achter de voordeur van de eigen woning. Aandacht voor wie 

hij/zij is, welke voorkeuren hij/zij heeft, de omstandigheden waarin hij/zij zijn/haar leven heeft geleefd, 

benutten van zijn/haar mogelijkheden en het betrekken van het sociaal netwerk, staan hierbij centraal. 

Om dit op een goede manier te kunnen doen, is PVF  in 2016 gestart met het programma 

Persoonsgericht Werken.  Zowel zorgmedewerkers als de aan zorg ondersteunende medewerkers zijn of 

worden nog getraind in ‘Persoonsgericht werken’
6
 Daarnaast is (Dementia) Care Mapping (DCM) als 

methode gekozen om het welbevinden van de individuele cliënt in kaart te brengen. Door middel van 

deze observatiemethodiek komen persoonlijke behoeften en ervaringen duidelijk in beeld. De resultaten 

van de observaties van de ‘mapper’ worden besproken met het team waarbij er gezamenlijk wordt 

nagedacht wat er nodig is om het welbevinden van de cliënt te verhogen of te behouden. Met deze 

werkwijze zorgen wij ervoor dat persoonsgericht werken blijvend onderdeel is van gesprek en zorg.  

Daarnaast zijn wij een duurzame samenwerking aangegaan met Diva Dichtbij en verzorgen wij samen 

met hen de workshop ‘Zingend contact maken’. Deze workshops zijn zowel gericht op bewoners als op 

medewerkers, vrijwilligers en familie van bewoners.  

Medio 2018 is de beschikbaarheid van expertise gewaarborgd doordat minimaal vijftien collega’s zijn 

opgeleid tot ‘mapper’. ‘Persoonsgerichte werken’ zal ook worden aangeboden in de scholing voor 

vrijwilligers in 2018. Tevens zijn er plannen om in 2018 de verbreding naar de divisie Thuis te maken. 

Naast het Persoonsgericht Werken worden er nog andere methodes ingezet om de cliënt te leren kennen 

en in kaart te brengen wat een cliënt nodig heeft. Een voorbeeld hiervan is het maken van een 

levensboek of -doos waarin informatie staat/ zit die voor cliënten echt belangrijk zijn.  

De betrokkenheid van naasten wordt al thuis/in het ziekenhuis vóór verhuizing geïnventariseerd en er 

wordt op voorhand al nagedacht over de wijze waarop deze betrokkenheid voortgezet kan worden na de 

verhuizing. Bij de verhuizing wordt de zorg rondom het levenseinde besproken waarbij de wensen van 

zowel de cliënt als zijn/haar naasten wordt uitgevraagd en genoteerd in het zorgleefplan. Cliënten en hun 

naasten houden bovendien zoveel mogelijk regie over hun eigen leven en persoonlijk welbevinden 

doordat zij zowel in de fase voorafgaand aan de verhuizing als tijdens het wonen eigenaar zijn van het 

zorgleefplan. PvF biedt onder andere de mogelijkheid voor cliënt, familie en naaste(n) om het ’eigen’ 

                                                

 

6
 De middelen van Waardigheid & Trots zijn hiervoor ingezet. 
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zorgleefplan in te zien en hun bevindingen/input kenbaar te maken (zie hoofdstuk 3.2). Met de werkwijze 

van het Multidisciplinaire Overleg (MDO) zorgen we ervoor dat de bewoner en naaste(n):  

 Weet welke keuzes hij/zij heeft en zo veel mogelijk eigen keuzes maakt;  

 Zichzelf volledig herkent in zijn/haar zorgleefplan; 

 Ervaart dat hij/zij zo optimaal het leven kan leiden zoals dat voor hem/haar er toe doet;  

 Bij dit MDO aanwezig kunnen zijn; 

 Voor deelnemers aan het MDO de bewoner telkens centraal blijft staan. 

Indien de cliënt niet meer zelf de regie wil of kan hebben, neemt de wettelijk vertegenwoordiger/ 

naaste(n) deze rol op zich. 

Kortom, we kruipen in de huid van de ‘unieke’ persoon. 

De komende periode zal er aandacht worden besteed aan het met regelmaat bespreken van de wensen 

omtrent zorg in de laatste levensfase. 

  
Zorgdoelen 

Zowel behandelaren als zorgmedewerkers werken met het zorgdossier ‘Ons’ van Nedap. De zorg- en 

behandeldoelen zijn aangepast aan de unieke zorgvraag van de cliënt.  De zorgdoelen worden 

besproken met de cliënt in het MDO. 

Na het MDO vindt een nabespreking plaats met de bewoner (en/of vertegenwoordiger) over de mogelijke 

wijzigingen in het zorgleefplan. De wijzigingen worden door de bewoner en/of vertegenwoordiger 

goedgekeurd. De werkwijze MDO bevat de volgende afspraken:  

 Minimaal twee keer per jaar wordt er een MDO (inclusief risico-inventarisatie) voor elke bewoner 

gehouden. Bij grote veranderingen in de zorg of bij wens van bewoner kan er een extra MDO 

ingepland worden; 

 Wijzigingen in het zorgleefplan worden altijd besproken met de bewoner (en/of vertegenwoordiger); 

 De specialist ouderengeneeskunde (SO) bespreekt minimaal één keer per jaar het medisch beleid 

rond het levenseinde met de bewoner (en/of vertegenwoordiger); 

 Het zorgplan wordt minimaal 1x per jaar ondertekend door bewoner (en/of vertegenwoordiger). 

Ook heeft PvF bepaald dat binnen 24 uur na opname een voorlopig zorgleefplan is opgesteld, dat uiterlijk 

zes weken na opname volledig en definitief wordt. Tevens is bepaald dat het zorgleefplan op alle locaties 

van PvF tenminste door een verzorgende  niveau 3 (IG) wordt opgesteld. 
Ook monitoren wij de aanwezigheid van een contactverzorgende en de actualiteit van de 

zorgleefplannen in een dashboard. Dit dashboard is toegankelijk voor de directie, het management en de 

HBO verpleegkundigen. 

  

3.2. Thema Wonen en welzijn 

Wonen bij PvF is wonen in een veilige en vertrouwd voelende omgeving waarin de thema’s zingeving, 

zinvolle tijdsbesteding, lichaamsverzorging, familie- en vrijwilligersparticipatie en wooncomfort, zodanig 

zijn gewaarborgd dat de cliënt, ondanks beperkingen, een leven kan leiden dat past bij zijn persoon. In 

dit hoofdstuk komen deze thema’s aan bod.  

 

Zingeving 

Hoewel er locaties zijn die van oorsprong een bepaalde signatuur hebben, werkt PvF niet exclusief vanuit 

een bepaalde religieuze overtuiging of levensbeschouwing. Elke cliënt is welkom op alle locaties 

onafhankelijk van de geloofsovertuiging, culturen en gebruiken. Er zijn geestelijk verzorgers in dienst die 

kunnen worden ingezet bij existentiële vragen of vragen vanuit een levensbeschouwing. Daarnaast zijn 

religie en levensbeschouwing thema’s die aan bod kunnen komen in het zorgleefplan.  

PvF vindt het belangrijk dat medewerkers in de dagelijkse omgang met de cliënt oog en oor hebben voor 

zingevingsvragen, er mee om kunnen gaan en zo nodig kunnen doorverwijzen. De methode van 

Persoonsgericht Werken ondersteunt hierin de medewerkers. Daarnaast hechten wij er groot belang aan 

dat onze cliënten een waardig levenseinde krijgen. Om dit nog meer gestalte te geven is het Project 

Palliatieve Zorg in 2016 binnen PvF van start gegaan. Zo is onder andere het ‘Zorgpad Stervensfase’ 
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gedigitaliseerd en geïmplementeerd in NEDAP, de werkgroep Spirituele Zorg gestart die zich bezighoud 

om goede spirituele zorg te kunnen bieden en is er een visie op palliatieve zorg. Ook zijn medewerkers 

toegerust op het creëren van een waardig levenseinde voor onze cliënten middels een 

scholingsprogramma, wordt er een gespecialiseerd palliatief team opgezet en is er een pilot gaande op 

een locatie om Waardig Afscheid te kunnen nemen door het realiseren van familierouwkamers in 

samenwerking met een uitvaartorganisatie.  
 

Zinvolle tijdsbesteding 

PvF heeft zich ten doel gesteld om de aandacht op het welbevinden van onze cliënten te vergroten. 

Daarbij gaat het om een betere aansluiting bij het dagelijks ritme, voorkeuren en gewoonten van de cliënt. 

De behoefte en interesses van bewoners worden  structureel in kaart gebracht en zijn de leidraad voor 

het handelen van zorg- en welzijnsmedewerkers. Gastvrouwen en medewerkers welbevinden dragen bij 

aan het welbevinden door een passende en zinvolle tijdsbesteding te bewerkstelligen voor onze cliënten 

tijdens het verblijf in de huiskamer. Daarnaast kunnen cliënten gebruik maken van de op locatie 

georganiseerde activiteiten en voorzieningen.  

Vanaf 2015 heeft aandacht voor bewegen grotere prioriteit gekregen binnen PvF door beweegbeleid op 

te stellen die cliënten stimuleert om de dagelijkse activiteiten uit te voeren die ze nog kunnen en willen 

doen. Om onze medewerkers hierin te faciliteren zijn er ‘aandachtsvelders bewegen’ aangesteld die hen 

advies geven op het gebied van bewegen Zij stimuleren medewerkers om cliëntgerichte beweegplannen 

te maken en brengen henhet bespreken van het bewegen van de cliënten onder de aandacht.  
 

Schoon en verzorgd lichaam plus verzorgde kleding 

Met elke bewoner wordt in samenspraak met naaste(n) in het zorgleefplan vastgelegd op welke wijze 

aandacht wordt besteed aan de persoonlijke verzorging.  

Op enkele locaties van PvF is ‘verzorgend wassen’ geïntroduceerd bij cliënten die dat wensen. Voor wat 

betreft mondzorg biedt PvF de dagelijkse mondzorg die behoort bij de persoonlijke verzorging en indien 

nodig wordt doorverwezen naar een tandarts en/of mondhygiëniste.  

Voor cliënten met zorg en behandeling zorgen wij ook voor de tandheelkundige zorg. Er wordt bij deze 

groep cliënten binnen zes weken na verhuizing een gecontracteerde tandarts in consult gevraagd. Deze 

tandarts heeft ook preventiemedewerkers in dienst; wanneer daar aanleiding toe is wordt er met 

regelmaat preventieve mondzorg geleverd door deze preventiemedewerkers. Voor cliënten zonder zorg 

en behandeling wordt er, indien dat nodig is, vervoer geregeld naar de tandarts.  

Bovendien biedt PvF een scala aan extra (soms betaalde) services aan waaronder het wassen van de kleding, 

pedicures en kappers.  

 

Familieparticipatie en inzet vrijwilligers 

Om de informele zorg te ondersteunen heeft PvF twee technische hulpmiddelen in gebruik genomen; 

Caren Zorgt en Familienet. Caren Zorgt wordt ingezet om de drempel voor communicatie over de directe 

zorg te verlagen, om 24/7 inzicht te bieden in het zorgleefplan en om informatie uit te wisselen. 

Familienet biedt de mogelijkheid op een ongedwongen manier families te verbinden met elkaar en met de 

zorgmedewerkers. Cliënten hebben een veilige persoonlijke pagina. Zorgmedewerkers en familie delen 

hier berichten, foto’s, video’s, documenten en een agenda. Zo is iedereen goed op de hoogte, verbetert 

de samenwerking en verlaagt het de drempel voor familie om deel te nemen aan activiteiten. Naast de 

bovenstaande hulpmiddelen is er een toolbox met methodieken beschikbaar waaruit medewerkers 

kunnen kiezen om het familienetwerk (nog meer) te betrekken bij de zorg. Voorbeelden van deze 

methodieken zijn: de praatplaat, deurmatmoment creëren, coupe methodiek, familie rollen, 

familiebijeenkomsten, netwerkkaart en training.  
 

Vrijwilligers (ongeveer 2400) maken het mogelijk om net dat beetje extra te geven en te betekenen, 

zonder dat zij de taken en verantwoordelijkheden van de zorgprofessionals overnemen. Wij verzorgen 

scholingen zodat ook zij kennis en vaardigheden bezitten om met cliënten met een steeds zwaardere 
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zorgvraag in verzorgings- en verpleeghuizen te kunnen omgaan. In 2018 wordt onderzocht hoe we de 

inzet van vrijwilligers nog verder kunnen verbeteren. 

 

Wooncomfort 

Het bieden van een woonomgeving die ‘Zo thuis als mogelijk’ al bij het in beeld komen van het verhuizen 

naar PvF. Wij ontwikkelde daarom een (landelijke) verhuishandreiking voor zorgverleners, management 

en directie met adviezen en tips om een geleidelijke overgang van verhuizen naar één van onze locaties 

te bewerkstelligen.  Hierdoor zijn wij ook in staat om tijdens het verhuistraject zo optimaal mogelijk het 

verhuistraject te helpen en ondersteunen . 

Bij de inrichting van een woning is het belangrijk om uit te gaan van wat voor de bewoner belangrijk is en 

aan te sluiten op haar gewoontes en behoeften. Wij maken gebruik van onze (evidence based) kennis 

over de invloed van de omgeving op mensen met een bepaald ziektebeeld. De huiskamers zijn huiselijk 

ingericht omdat dit een activerende en stimulerende werking heeft en het sociale contact bevordert. 

Iedere cliënt heeft een eigen appartement dat hij/zij kan inrichten met eigen spullen. 

De organisatie is steeds meer doordrongen van het feit dat voeding een directe relatie heeft met 

welbevinden. De maaltijd vormt uiteindelijk voor veel mensen binnen PvF het hoogtepunt van de dag. 

Binnen PvF bestaat er de mogelijkheid om in het restaurant te eten, op het appartement of in de 

huiskamer. Voor cliënten die dat willen is het mogelijk om te helpen bij het bereiden van de maaltijd. 

Tevens hebben de naaste(n) van de cliënt ook de mogelijkheid om samen met de cliënt te eten en/of te 

ondersteunen bij het bereiden van de maaltijd. Momenteel werkt PvF aan een nieuw voedingsbeleid dat 

begin 2018 opgeleverd zal worden.  

 

3.3. Thema Veiligheid 

PvF streeft er naar onder alle omstandigheden veilige en goede zorg te leveren. Toch kan een locatie 

getroffen worden door een incident of een calamiteit. Het zorgcontinuïteitplan ondersteunt medewerkers 

indien de volgende omstandigheden zich voordoen: 

 Locatie (of delen van een locatie) is gesloten 

 Plotse toename van het aantal cliënten (aanbod) op een locatie 

 Cliënten moeten per direct verplaatst worden 

 Tekort aan personeel 

 Uitval nutsvoorziening, apparatuur en ICT-middelen 

 Problemen met de bevoorrading (logistieke stagnatie) 

 Uitbraak infectieziekten 
 

Afgelopen jaren heeft PvF veel aandacht besteed aan het vertalen van landelijke professionele 

standaarden naar protocollen en werkinstructies om hiermee de zorginhoudelijke veiligheid te vergroten. 

Onlangs hebben wij besloten om gebruik te gaan maken van het Kick-portaal van Vilans als dominante 

bron. Om de aanwezige protocollen goed te beheren, wordt er een protocollen-commissie opgericht. PvF 

maakt gebruik van zorginhoudelijke commissies die alle ontwikkelingen op specifieke gebieden volgen en 

vertalen naar beleid, adviseren over scholing en indien nodig werkinstructies schrijven. Het gaat onder 

meer om: kennisteam PG, geneesmiddelencommissie, infectiepreventiecommissie, commissie Veilig 

Incidenten Melden en commissie Zorg voor Vrijheid. Alle zorginhoudelijke commissies schrijven een 

jaarverslag.  

De veiligheidseisen die uit wettelijke kaders voortvloeien hebben wij vastgelegd in protocollen en 

werkinstructies op het gebied o.a.: ontruimingen en ontruimingsoefeningen, brandveiligheid, inbraak en 

diefstal, calamiteiten, cameratoezicht, onderhoud, voedselveiligheid en legionella.  

Binnen PvF hanteren wij een uitgebreide klachtenregeling voor onze cliënten, waaronder bemiddeling 

door onafhankelijke klachtenfunctionarissen en klachtencommissie. Alle klachten worden geregistreerd 

en besproken in de managementteam overleggen, bestuurlijk overleg, overleg tussen bestuurder en RvT 

en in het Kwaliteitsberaad om te leren van klachten. 
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In het kwaliteitskader wordt gesproken over relevante sub thema’s van basisveiligheid; deze thema’s 

worden hieronder uitgewerkt. 

 

Medicatieveiligheid 

In de verpleegunits van PvF beoordeelt de specialist ouderengeneeskunde (SO) de medicatie tenminste 

voor elk MDO. De SO evalueert met de apotheker de indicatie en de risico’s van de voorgeschreven 

medicatie van iedere cliënt in het verpleeghuis tenminste één keer per jaar in een medicatiereview, 

waarvan verslag wordt gemaakt in het digitale zorgleefplan. De SO evalueert in het 

FarmacoTherapeutisch Overleg (FTO) gezamenlijk met de apothekers tenminste vier keer per jaar de 

indicatiestelling, het voorschrijven van geneesmiddelen en het gebruik van het formularium. Daarnaast 

evalueert de SO tijdens het FTO periodiek de naleving van de afspraken in het geneesmiddelreglement. 

Het is de verantwoordelijkheid van de huisarts voor cliënten in verzorgingshuizen om de jaarlijkse 

medicatiereview te initiëren.  

 
De verzorgende/verpleegkundige controleert de medicijnen, het aantal en de dosis in de baxter, de 

medicatie ‘op naam’ en ‘niet op naam’ van de cliënt. Geconstateerde afwijkingen met de toedienlijst wordt 

door hen gemeld. Na het toedienen van de medicatie aan de cliënt wordt dit geparafeerd op de 

toedieningslijst. De contactverzorgende controleert wekelijks of dit gebeurt is. In die gevallen dat er niet 

geparafeerd is wordt hiervan een Veilig Incidenten Melding (VIM) gemaakt in het zorgleefplan. Tevens 

wordt de voorschrijvende arts op de hoogte gesteld. Uitsluitend hiertoe BIG-geregistreerde bevoegde en 

bekwame verzorgenden en verpleegkundigen voeren de medicatieopdrachten van de SO en huisarts uit. 

Bijzonderheden en de invloed van de medicatie op de cliënt wordt gerapporteerd aan de arts. 

Medicatiefouten (vergeten medicatie, verkeerde medicatie, verwisseling van cliënten en dergelijke) 

worden altijd genoteerd in het zorgleefplan en gemeld volgens de VIM-procedure. De lokale VIM-

commissies analyseren de meldingen en koppelen terug aan de locatiemanager en aan de 

Geneesmiddelencommissie. 

Tevens wordt een fout altijd rechtstreeks aan de dienstdoende leidinggevende/verantwoordelijk 

verpleegkundige gemeld en deze beoordeelt of de (dienstdoende) SO geïnformeerd moet worden. De 

dienstdoende SO beoordeelt of er een spoedmelding naar de apotheker plaats moet vinden of dat er 

andere vervolgacties ingezet dienen te worden. 

Om de registratie en opvolging van de registratie beter te stroomlijnen en overzichtelijkere rapportages 

uit te kunnen draaien gaat PvF over op een ander VIM-registratie systeem. Op dit moment is er onder 

leiding van de informatiemanager een selectieproces gaande. Tevens zal de beschreven VIM-procedure 

onder de loep genomen worden om het leren van incidenten binnen alle niveaus te verbeteren. 

 

Antipsychotica- en antibioticagebruik 

Zowel het gebruik van antipsychotica als antibiotica wordt per cliënt geregistreerd, dit geldt voor zowel 

medicatie die structureel wordt ingenomen als voor de ‘zo nodig medicatie’. Elk kwartaal vindt er 

rapportage plaats naar de SO. De volgende items zijn hierin opgenomen: aard, medicatienaam, tot welke 

groep de medicatie behoort, start datum, stop datum, looptijd, naam van de voorschrijver en de reden 

van stoppen. Deze kwartaalrapportages worden besproken in het FTO. Hiermee hebben we 

bewerkstelligd dat het voorschrijfgedrag in positieve zin is verbeterd. Er wordt beter overwogen of 

antipsychotica (nog) nodig zijn of dat er alternatieven zijn. Ook het inzicht in het gebruik van antibiotica is 

vergroot. Wij vinden dit in hoge mate van belang aangezien er (landelijk) een toename is van het aantal 

bacteriën die resistent zijn voor de gangbare antibiotica. Wij hechten dan ook grote waarde aan het 

registreren van het aantal Bijzonder Resistent Micro-organisme en het monitoren van het verloop. Ook 

deze registraties worden per kwartaal besproken. De komende periode worden deze rapportages in 

samenspraak met de microbioloog en deskundige infectiepreventie van het Reinier de Graaf Gasthuis 

(RdGG) te Delft geoptimaliseerd. 
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Decubituspreventie 

Bij elke nieuwe cliënt en voor elk MDO vinden risicoanalyses plaats van huidletsels, voedingstoestand, 

mondzorg, incontinentie en vallen. Deze analyses maken deel uit van het zorgleefplan en worden 

besproken in het MDO. Het formulier is zo ingericht dat wanneer er een risico op één van deze gebieden 

is geconstateerd, deze direct in het zorgleefplan kan worden opgenomen. Op deze wijze worden alle 

bovengenoemde gebieden cyclisch besproken en gemonitord. 

 
Gemotiveerd gebruik van vrijheid beperkende maatregelen 

Alle toegepaste vrijheidsbeperkte maatregelen worden geregistreerd in het zorgleefplan en worden 

besproken in het vakgroep overleg van de SO. Niet alleen de toepassing wordt geregistreerd, maar ook 

welk middel, start en stopdatum per ingezet middel, reden van toepassing en het al dan niet opgenomen 

zijn van de toepassing in het zorgleefplan. Doordat de registratie deel uit maakt van het zorgleefplan 

wordt de toepassing cyclisch besproken in het MDO. Deze rapportages zijn real-time oproepbaar. 

Onderzoek van zorgleefplannen wijst uit dat alternatieven worden besproken voordat er wordt besloten 

om vrijheidsbeperkende middelen in te zetten. Ook is duidelijk zichtbaar dat de SO actief monitort en 

evalueert naast de MDO-cyclus.  

PvF hanteert een non-fixatiebeleid, hetgeen betekent dat er geen onrustbanden, verpleegdekens en 

spanlakens gebruikt worden en dat er zeer terughoudend met versuffende medicatie omgegaan wordt.  

We stimuleren en respecteren de eigen vrijheid en regie van de cliënt.  Ook worden cliënten gestimuleerd 

om (meer) te bewegen, waardoor conditie en balans verbeteren en het valrisico vermindert (en de 

noodzaak vervalt om de bewegingsvrijheid te beperken). Tevens wordt familie betrokken bij de zorg. 

Soms kan het voor de veiligheid van een cliënt toch nodig zijn om vrijheidsbeperkende middelen te 

gebruiken. Er wordt dan gekozen voor middelen die de bewegingsvrijheid zo min mogelijk beperken. 

Zoals het inzetten van signalerende maatregelen (domotica). Dergelijke toepassing vindt altijd plaats 

nadat met cliënt en zijn of haar naasten is overlegd. Het ingezette middel wordt met regelmaat 

geëvalueerd en beken of het middel afgebouwd kan worden. Mocht er in een zeer uitzonderlijke geval 

geen goede oplossing te vinden zijn (zonder vrijheidsbeperking), dan consulteert PvF een externe 

deskundige.  

Ook zijn er aandachtsvelders ‘Zorg voor Vrijheid’ aangesteld die op hun afdeling het beleid inzake de 

vrijheid van de cliënt stimuleren en monitoren.  
 

Preventie van acute ziekenhuisopnamen 

Acute ziekenhuisopname en de reden van deze opname worden vastgelegd en beschreven in de 

voortgangsrapportages in het zorgleefplan. Om meer inzicht te krijgen in de incidentie van opname dan 

wel het insturen naar de spoedeisende hulp (SEH), is onderzocht op welke plaats binnen het 

zorgleefplan deze gegevens beter kunnen worden geregistreerd zonder dat dit leidt tot registratielast. De 

komende periode wordt deze nieuwe registratie geïmplementeerd. 
 

3.4. Thema Leren en werken aan kwaliteit 

Het kwaliteitskader geeft een aantal elementen aan die van belang zijn om vertrouwen en ruimte te 

creëren voor zorgverleners en zorgorganisaties om (samen) op een lerende wijze zorg te dragen voor 

optimale zorg en verzorging aan onze cliënten. Deze elementen komen puntsgewijs in dit hoofdstuk aan 

bod. 

 

Kwaliteitsmanagement: systeem en continu werken aan verbeteringen 

PvF hanteert het PREZO kwaliteitssysteem; PREstaties in ZOrg (PREZO). PREZO helpt ons kwaliteit 

tastbaar en concreet te maken. Daarbij zijn protocollen, systemen of richtlijnen geen doel op zich maar 

een hulpmiddel om het daadwerkelijke resultaat van de zorgverlening aan onze cliënten te beïnvloeden 

en borgen. De methodische en cyclische benadering van PREZO, met veel aandacht voor reflectie, helpt 

ons om de prestaties die onze zorgprofessionals leveren gericht, concreet en structureel te verbeteren. 
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Alle locaties van PvF beschikken over het PREZO keurmerk, hetgeen betekent dat onze medewerkers 

continu meewerken aan de verbeteringen in de praktijk. Voor belanghebbenden is dit een belangrijk 

signaal dat PvF op methodische en systematische wijze werkt aan kwaliteit en veiligheid.  

 

In 2017 heeft de RvB opdracht gegeven tot het opstellen van een beleidskader Kwaliteit en Veiligheid 

waarin de basisinrichting van het kwaliteits- en veiligheidssysteem van PvF wordt beschreven. 

Aansluitend op de vaststelling van het beleidskader door de RvB is een Kwaliteitsberaad ingesteld dat de 

implementatie van het beleidskader en de doorontwikkeling coördineert. De samenstelling is als volgt: 

bestuurder (voorzitter), directeuren en eerste specialist ouderengeneeskunde (ESO) van beide divisies 

en een verpleegkundige niveau 5 uit beide divisies die tevens lid zijn van de Verpleegkundige en 

Verzorgende Adviesraad (VVAR). Het Kwaliteitsberaad wordt ambtelijk ondersteund door het 

bestuursbureau. In dit Kwaliteitsberaad worden ook alle kwaliteitsrapportages en calamiteitenrapportages 

besproken om daaruit lering te trekken. Ook is er binnen de RvT een commissie Kwaliteit en Veiligheid 

ingesteld. 

 

Naast het keurmerk PREZO heeft PvF de ambitie om in al haar locaties aantoonbaar Fixatievrije Zorg te 

leveren.  

 

 
 

Afgelopen jaar hebben alle locaties een waarborgzegel Fixatievrije zorginstelling behaald
7
. 

 

 

 
 

 

 

De jaarplannen van PvF worden opgesteld volgens een standaardformaat waarvan kwaliteit en veiligheid  

structureel één van de onderdelen is. Door deze te bespreken in de management-cyclus is bijsturing 

mogelijk. 

 

Om teams (afdelingen) een beeld te geven hoe zij er voor staan op het gebied van kwaliteit en veiligheid 

hebben zij een zogeheten “zelfevaluatie instrument’ tot hun beschikking. Dit instrument  biedt het team 

handvatten om met elkaar over de bevindingen in gesprek te gaan en afspraken te maken voor 

verbeteringen. Het gebruik van het instrument is daarmee onderdeel van de verbeter- en borgingscyclus 

                                                

 

7
 Het waarborgzegel met één ster geeft aan dat er geen fixatie toepast bij mensen met een dementie of delier, d.w.z.: geen 

onrustbanden of gordels in stoel of bed en geen verpleegdekens of spanlakens.  Het waarborgzegel met twee sterren geeft aan dat 
naast het niet toepassen van fixatie bij mensen met een dementie of delier bestuur en medewerkers zich in zetten voor zo groot 
mogelijke bewegingsvrijheid en zelfredzaamheid van cliënten. 

 

http://pietervanforeest.nl/wonen-met-zorg/locaties
http://pietervanforeest.nl/wonen-met-zorg/locaties
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en draagt bij aan het samen leren en verbeteren. Het komende jaar wordt dit instrument nog beter 

afgestemd op de vereisten beschreven in het kwaliteitskader Het zelfevaluatieinstrument wordt 

geëvalueerd en bijgesteld aan het kwaliteitskader. 

 

Op een aantal gebieden, waaronder voedselveiligheid, HACCP, schoonmaak, middelen en maatregelen, 

hygiëne en infectiepreventie en gebouwveiligheid, worden interne audits gehouden om te komen tot 

kwaliteitsverbeteringen. Ook is in 2017 de Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) afgenomen. Alsmede 

het Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO). Het komende jaar zal de planning en afstemming van 

de interne audits geoptimaliseerd worden en de plannen van aanpak t.a.v. de RI&E en MTO worden 

opgesteld en uitgevoerd. 

 

Deel uitmaken van een lerend netwerk 

PvF heeft de ambitie om bij te dragen aan wetenschappelijk onderzoek. In 2005 heeft PvF hiertoe een 

samenwerkingsovereenkomst afgesloten met de Universiteit van Leiden (LUMC), een aantal andere 

verpleeghuizen in Zuid-Holland en het Universitair Netwerk voor de caresector Zuid-Holland (UNC-ZH). 

Dit netwerk heeft als doel het initiëren, faciliteren en uitvoeren van wetenschappelijk zorginhoudelijk 

onderzoek in zorginstellingen.  

Binnen PvF functioneert een Wetenschappelijke Onderzoekscommissie (WOC) die tot doel heeft de RvB 

te adviseren over aanvragen tot wetenschappelijk onderzoek binnen PvF en het monitoren van dit 

onderzoek.  

In 2017 heeft het universitaire netwerk besloten om naast de eerder gestelde doelen dit netwerk ook te 

gebruiken voor het bespreken van het kwaliteitsplan en het kwaliteitsverslag. Alle aangesloten 

zorgorganisaties hebben een pitch gehouden over hun kwaliteitsplan. Daarnaast zijn er onderling 

afspraken gemaakt om het kwaliteitsplan in kleiner verband met twee zorgorganisaties te voorzien van 

feedback. Voor PvF zijn dit het Zonnehuisgroep Vlaardingen en Florence.  

PvF maakt hiernaast  nog deel uit van verschillende (lerende) landelijke netwerken en draagt bij aan 

verschillende wetenschappelijke onderzoeken. Aan welke (lerende) netwerken wij deelnemen vindt u 

terug in bijlage 3. 

 

3.5. Thema Leiderschap, governance en management 

Dit hoofdstuk richt zich in het bijzonder op de zes thema’s die randvoorwaardelijk zijn voor kwaliteit: visie 

op zorg, sturen op kernwaarden, leiderschap en goed bestuur, rol en positie interne organen en 

toezichthouder(s), inzicht hebben en geven en verankeren van medische, verpleegkundige en 

psychosociale expertise.  

 

Visie op zorg 

Onze visie is tot stand gekomen door persoonsgerichte zorg en ondersteuning als uitgangspunt te 

nemen met als doel om uiteindelijk de bijdrage aan de kwaliteit van leven en het welbevinden van de 

cliënt zo optimaal mogelijk te laten zijn. Het was een intensief proces van samenwerken, waarbij cliënten, 

vertegenwoordigers van cliënten, samenwerkingspartners, cliëntenraadsleden, ondernemingsraadleden, 

medewerkers en stakeholders zijn gevraagd om mee te denken over de visie van PvF. De visie vormt hét 

richtsnoer bij  alle activiteiten van PvF, en dus ook bij het bepalen van de strategische koers en het 

kwaliteit- en veiligheidsbeleid. 

 

Sturen op kernwaarden 

De visie en de drie kernwaarden samen, jezelf zijn en boven verwachting, is én wordt nog altijd actief 

uitgedragen naar alle lagen van de organisatie door onder andere deze kernwaarden te vermelden in de 

communicatieberichten op Kennisplein en het PR materiaal.  

De ambitie is te sturen op basis van deze kernwaarden en op basis van een dashboard kwaliteit en 

veiligheid. Met dit dashboard beogen we integrale informatie over de kwaliteit en veiligheid te kunnen 
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weergeven en kwantitatieve en kwalitatieve informatie van de beelden uit interne en externe audits, 

incidentrapportages etc. te bundelen.  
 

Leiderschap en goed bestuur 

De bestuurder heeft zicht op de eigen organisatie door de verschillende overleggen waarin 

functionarissen maandelijks rapporteren over hun aandachtsgebied. Hierdoor weet de bestuurder waar 

zich risico’s voordoen en welke thema’s aandacht nodig hebben. Tevens ondersteunen de 

controlemechanisme, de Zorgmonitor, hierin de bestuurder die daarbij ook de basis vormen voor een 

continu leerproces. De bestuurder is daarnaast ook voorzitter van het Kwaliteitsberaad. Jaarlijks vindt 

transparante verantwoording plaats door onder andere het jaarverslag te publiceren op de website en in 

overleggen met externe partijen. Zij is zichtbaar voor alle medewerkers van de organisatie door het met 

regelmaat (maandelijks)  ‘mee lopen’ op de werkvloer en regelmatig terugkoppelingen te geven via onze 

communicatiekanalen.  

PvF hanteert de zorgbrede Governancecode, een klokkenluidersregeling en toetst de compliance 

periodiek. Medewerkers kunnen zich keren tot de aangestelde vertrouwenspersonen. In maart 2018 zal 

de wijze waarop het waardengericht toezicht vormgegeven wordt, geoptimaliseerd worden. 

 

Rol en positie interne organen en toezichthouder(s) 

PvF heeft conform de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) cliëntenraden ingesteld. 

De medezeggenschap van cliënten is binnen PvF vormgegeven volgens het principe medezeggenschap 

volgt zeggenschap, hetgeen resulteert in de volgende cliëntenraden waarvan de taken en bevoegden zijn 

vastgelegd in reglementen: 

 Elke afzonderlijke intramurale locatie binnen PvF heeft een lokale Cliëntenraad. De lokale 

Cliëntenraad overlegt met de locatiemanager en/of de teammanager namens de locatiemanager over 

onderwerpen die de zorgverlening op de locatie betreffen. 

 De lokale intramurale Cliëntenraden vaardigen leden af naar de Cliëntenraad WZB. De Cliëntenraad 

WZB komt bijeen in twee regionale afdelingen, die beide overleggen met de directeur van de divisie 

WZB. 

 Voor de cliënten die extramurale zorg ontvangen is er de Cliëntenraad Thuis. Deze Cliëntenraad 

overlegt met de directeur van de divisie Thuis. 

De Cliëntenraad WZB en Cliëntenraad Thuis vaardigen leden af naar de Centrale Cliëntenraad (CCR) 

die overlegt met de bestuurder. De CCR heeft tot taak binnen het kader van de doelstellingen van de 

aanbieder de gemeenschappelijke belangen te behartigen van de cliënten waarvoor de 

vertegenwoordigde cliëntenraden zijn ingesteld. Reglementen regelen de taken, bevoegdheden en 

verhouding van de CCR tot de overige Cliëntenraden. De Centrale Cliëntenraad kent een onafhankelijk 

voorzitter en wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris.  

 

“Het was ook dit jaar weer ontzettend leuk en leerzaam om mee te lopen met collega’s in het dagelijks werk zoals 

in het ontmoetingscentrum de Zorgtuinderij in Wateringen, met een avonddienst van een wijkverpleegkundige in 

Monster, met de technische dienst in de Bieslandhof, te knutselen met cliënten in de Lindenhof en te overnachten 

in Strandgoed. Daarbij blijkt telkens weer dat het bij Pieter van Foreest draait om aandacht voor elkaar, voor 

cliënten en mantelzorgers, voor medewerkers en vrijwilligers. Elke dag weer ervaar ik hoe ik zelf en alle collega’s 

er plezier in hebben om nieuwe mensen te ontmoeten en samen te staan voor de best mogelijke steun en zorg 

voor de ouderen in onze regio” 

(Aldus de Bestuurder in het Bestuursverslag PvF, 2016). 
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PvF heeft conform de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) een ondernemingsraad (OR) ingesteld
8
. 

De OR bestaat uit zeventien personen en wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris. Daarnaast 

voldoet de klachtenregeling, voortkomend uit de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ), 

van PvF aan de eisen die de wetgeving aan klachtenregelingen stelt. PvF heeft de keuze gemaakt om de 

klachtencommissie in stand te laten voor behandeling van alle klachten. Wij hebben ons daarnaast 

aangesloten bij een geschillencommissie, die bevoegd is te oordelen over geschillen en over claims tot 

25.000 euro. Ook zijn er klachtenfunctionarissen werkzaam die de mogelijkheid aan cliënten en familie 

bieden om op goede en verantwoorde wijze klachten neer te leggen en die zorgen voor een adequate 

opvang en afhandeling van klachten waarbij het belang van de cliënt centraal. De functie staat op 

zichzelf binnen de organisatie en heeft rechtstreeks toegang tot de RvB.  

Binnen PvF is tevens al een aantal jaren een VVAR actief om verzorgende en verpleegkundigen een 

belangrijke rol te laten spelen bij de totstandkoming van beleid
9
. Twee deelnemers vanuit de VVAR 

nemen daarnaast ook deel aan het Kwaliteitsberaad. Tot slot heeft de RvT een commissie Kwaliteit en 

Veiligheid ingesteld die structureel overleg voert met het bestuur. Deze commissie houdt enerzijds 

toezicht op het beleid van de RvB en fungeert anderzijds als sparringpartner voor de RvB. 

 

Inzicht verstrekken in de verantwoordelijkheden 

In de eerste plaats zijn de verantwoordelijkheden binnen PvF gekoppeld aan een functie. Op dit moment 

wordt het functiegebouw herzien. In het derde kwartaal van 2018 zal dit traject zijn afgerond. In de 

tweede plaats geldt voor bepaalde handelingen dat medewerkers op basis van een functie i.c.m. een 

opleiding bevoegd zijn als zij bekwaam zijn. In de digitale leeromgeving wordt vastgelegd of 

medewerkers de online toets met goed gevolg hebben afgelegd. Vanuit die omgeving vinden 

signaleringen plaats naar de leidinggevenden. In de derde plaats kent PvF een procuratieregeling waarin 

is vastgelegd welke bevoegdheden functionarissen hebben om financiële verplichtingen aan te gaan.  

Met ingang van 1 juni 2015 is A.A.H.M. de Bresser aangesteld als bestuurder. Zij en de andere leden van 

het bestuurlijke overleg (BO) loopt mee met het primaire proces van de organisatie, zodat zij gevoel blijft 

houden met het werk op de werkvloer en de kwaliteit van zorg. Ook de andere leden van het Bestuurlijk 

overleg (BO) Daarnaast schuift zij ieder kwartaal aan bij een high tea voor jubilarissen om continue de 

verbinding met de praktijk te behouden.  

Om de professionele inbreng te borgen, heeft de RvB structureel overleg met de ESO, met de VVAR en 

is de bestuurder voorzitter van het Kwaliteitsberaad.  
 

3.6. Ontwikkelingen in de personeelssamenstelling en opleiden van medewerkers  

Wij vinden voldoende en goed gekwalificeerd personeel van uitermate belang. Afgelopen periode is 

geïnvesteerd in het aannemen van HBO verpleegkundigen en verpleegkundige niveau 4. Met de 

invoering van de beschreven functies in ‘Ik en zo thuis mogelijk’ zijn er niet alleen HBO verpleegkundigen, 

verpleegkundigen niveau 4 en gastvrouwen aangenomen maar vragen wij ook andere competenties en 

vaardigheden van medewerkers. Om verpleegkundigen niveau 4  te ondersteunen in hun nieuwe rol zijn 

wij in samenwerking met GrowWork een opleidingstraject ‘verpleegkundige niveau 4 in groei’ gestart, alle 

teammanagers volgen een ontwikkel traject en worden zowel zorgmedewerkers als ondersteunende 

medewerkers opgeleid in het persoonsgericht werken. 

Door de reflectie van het MT WZB op interne en externe ontwikkelingen in zorg (o.a. het kwaliteitskader 

en de door het ministerie extra beschikbaar gestelde middelen), arbeidsmarkt en onderwijs heeft PvF de 

beschreven functies in het document Ík en zo thuis mogelijk’ herijkt, wensen opgesteld t.a.v. 

                                                

 

8
 De doelstelling van de OR is het bijdragen aan het goed functioneren van de organisatie in al haar doelstellingen door het plegen 

van overleg met de RvB, in het kader van haar advies- of instemmingsrecht, over het bedrijfsbeleid in het algemeen en het 
personeelsbeleid in het bijzonder. 
9
 De VVAR geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de RvB over zaken die verband houden met de cliëntenzorg en het werk van 

verpleegkundigen en verzorgenden binnen de organisatie. 
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formatieopbouw en willen wij de wijze van leren en ontwikkelen van onze en nieuwe medewerkers 

anders vormgeven.  

Wensen voor de formatieopbouw zijn:   

 HBO verpleegkundigen aanwezig op alle locaties die het leren en kwaliteitsbevordering ondersteunen.  

 Inzet MBO verpleegkundigen voor het vormgeven van 7 maal 24 uurs zorg en ‘coaching on the job’.  

 Gastvrouwen op elke huiskamer tot 22.00 uur om extra aandacht en ruimte voor activiteiten te creëren.  

 Daarnaast wil PvF in het rooster meer ruimte en rust voor verzorgenden en verpleegkundigen voor:  

o Het MDO c.q. de afstemming met de cliënt rond zijn wensen en de ervaren kwaliteit van zorg 

en ondersteuning.  

o Contact met familie en het netwerk van de cliënt ter verhoging van hun participatie. 

 Ook willen wij in het rooster (en hiermee de formatie opbouw) meer ruimte bieden voor leren als 

onderdeel van het dagelijks werk (learning on the job) 

Bovenstaande betekent dat met de huidige medewerkers gekeken gaat worden naar ruimere werktijden. 

En daar waar vacatureruimte ontstaat, extra medewerkers geworven zullen worden. 

 

Naast het huidige aanbod van scholing en ontwikkeling van onze en nieuwe medewerkers wil PvF leren 

gaan aanbieden in de vorm van een integrale leer- en ontwikkellijn per functie (met de leer- en 

ontwikkellijn “Verpleegkundige niveau 4 in groei’ zijn hierin al positieve ervaringen opgedaan). Hiermee 

kan de ontwikkeling van medewerkers planmatiger, meer geïntegreerd en gespreid in de tijd plaatsvinden. 

Daarnaast kiest PvF ervoor om het leren ook zoveel mogelijk te laten plaatsvinden in de dagelijkse 

praktijk en op de werkvloer. In dat kader is een structuur ter ondersteuning van het leren en coachen van 

medewerkers door verschillende collega-experts ingevoerd.  

 

Om onze ambitie te realiseren wordt gewerkt middels een efficiënte en effectieve projectstructuur. 

Hiervoor zijn een taskforcegroep (Managementteam WZB), een klankbordgroep en deelprojectgroepen 

geïnstalleerd. Daarnaast zal nauw worden geschakeld met de adviesorganen. Voor alle deelprojecten is 

een locatiemanager lijnverantwoordelijke en is ondersteuning beschikbaar. Hieronder volgt een korte 

beschrijving van de deelprojecten: 

1. Ik en zo thuis als mogelijk 2.0  

De laatste ontwikkelingen zullen worden opgenomen en aangepast in het document ‘Ik en zo thuis al 

mogelijk’. Zodat dit document kan functioneren als een inhoudelijk kader voor het verkrijgen van een 

passend verbeterd functiehuis en de handreiking ‘Welbevinden en gastvrijheid’. 

2. Ontwikkelgesprekken voorbereiden en uitvoeren 

Een volledige kwantitatieve en kwalitatieve inventarisatie van de huidige medewerkers zal gaan 

plaatsvinden. PvF wil een op maat aanpak voor de gesprekken wat aansluit op evt. eerder gehouden 

gesprekken. Als eerste wordt gestart met de functie gastvrouw.  

3. Inzetberekenaar 2.0/rooster 2.0  

4. Een fundamentele herziening van de inzetberekenaar en het hiermee samenhangend 

roostersysteem zal plaats vinden. In de inzetberekenaar 2.0  houdt meer met deskundigheidsmix, 

meer beschikbare tijd voor aandacht aan onze cliënten, meer beschikbare tijd om te leren en 

ontwikkelen voor onze (zorg)medewerkers, het opnemen van de functie HBO verpleegkundige, 

beschikbaarheid van 24 uurs verpleegkundige zorg en meer aanwezigheid van. Dit alles binnen de 

financiële grenzen.  

5. Vormgeven leer- en ontwikkellijnen  

Voor de beschreven functies in ‘Ik en zo thuis als mogelijk’  worden leer- en ontwikkeltraject 

uitgewerkt. Zo ook voor de functies van medewerkers restauratieve voorzieningen en receptionisten. 

Leerlijnen zullen uniform worden vormgegeven, maar zullen ook indien nodig  aangevuld worden met 

maatwerk en leren op de werkplek. In de leerlijn zal het gebruik van ICT als thema worden 

opgenomen als mede thema’s beschreven in het kwaliteitskader. PvF wil bij de vormgeving en 

uitvoering van de leerlijnen zoveel mogelijk een samengesteld programma geven door interne 

medewerkers en externe trainers van regionale opleidingspartners (ROC). De leerlijnen worden 

gestoeld op de principes van Blended learning en Jennings 
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Gestart zal worden met de functies gastvrouw en verzorgende 3IG.  

6. Werving en selectie extra personeel  

Het is ons nu al duidelijk dat er extra geworven moet worden voor niveau 4 en 5 verpleegkundigen. 

De werving, selectie en het inwerken (leer- en ontwikkeltraject) voor nieuw verpleegkundig personeel 

zal in samenspraak met GrowWork verder vorm krijgen. Voor de overige functiecategorieën moet dit 

nog verder worden uitgewerkt. Er is een recruiter aangesteld die zich hier op zal richten. 

 

Binnen PvF is 2% van de begrote loonsom beschikbaar voor scholing. Naast de begrote gelden voor 

scholing wordt ook 18,4% van de extra middelen voor verpleeghuiszorg en 38% van de Waardigheid en 

Trots middelen ingezet. Het scholingsbudget wordt naast bovenstaande ambities gebruikt om te 

investeren in individuele opleidingstrajecten, e-learning modules en BIG-handelingen. Wij regelen en 

monitoren gevolgde scholingen via het digitale leerplein.  
 

3.7. Gebruik van hulpbronnen 

Om de best mogelijke zorgresultaten en ervaringen te behalen met de beschikbare financiën en middelen 

zet PvF haar hulpbronnen zo effectief en efficiënt in. Waar wij ons voorheen vrijwel uitsluitend richtte op 

langdurig wonen met zorg en behandeling binnen een van de locaties, is er nu sprake van een toename 

van kortdurende of extramurale zorg en behandeling. Op deze verschuiving moet ook geanticipeerd 

worden in de hulpbronnen die dienend zijn aan het primair proces. In deze paragraaf wordt aan de hand 

van vijf thema’s (de gebouwde omgeving, technologisch hulpbronnen…) uiteengezet hoe de huidige 

situatie is en wat de voornemens zijn ten aanzien van het gebruik van hulpbronnen. 

 

De gebouwde omgeving 

De gebouwen van PvF 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 het voorjaar van 2016 is het strategisch 

huisvesting- en vastgoedplan van PvF opgeleverd en vastgesteld. De demografische gegevens van de 

vier regio’s zijn bekeken om te kunnen anticiperen op de toekomstige behoeften van inwoners ten 

aanzien van zorg, wonen en welbevinden. Daarbij is ook naar de capaciteit van de locaties gekeken en 

naar de eisen aan onder andere woonoppervlakte, privacy en bewegingsruimte per cliënt. Er zijn 

vervolgens plannen gemaakt om onder andere twee locaties te verbouwen en twee intramurale locaties 

te sluiten wat inmiddels is gerealiseerd. Daarnaast zijn er nog andere plannen die in het strategisch 

huisvesting- en vastgoedplan terug te vinden zijn.  

  

Technologische hulpbronnen 

Uit een eerdere benchmark is gebleken dat onze ICT-organisatie op een aantal punten verbetering nodig 

heeft. Daarom is in 2016 en 2017 een ICT assessment uitgevoerd door KPMG waarbij de huidige situatie 

inzichtelijk is gemaakt en de verbeterpunten voor de toekomstbestendigheid van onze ICT organisatie is 

onderzocht en is uitgewerkt. Hierin is onder andere een roadmap opgenomen waarin voor de ICT de 

belangrijkste thema’s voor de komende jaren (2017 – 2020) zijn uitgewerkt. Een regiegroep ICT voert de 

regie op de uitvoering van de roadmap. Hieruit voortkomend is een nieuwe structurele functie 

geïntroduceerd bij PvF, namelijk de informatiemanager die de informatiebehoeften uit alle onderdelen 

van de organisatie vertaalt naar de inrichting van ICT. Daarnaast heeft PvF een aantal jaar geleden het 

integraal elektronisch cliënten dossier (ECD) Nedap Ons geïmplementeerd. Dit ECD stelt de 

medewerkers in staat om de zorg via een tablet, smartphone of computer te kunnen vastleggen, te 

kunnen plannen en rapporteren en om zorgleefplannen te kunnen opstellen. Bovendien is Kennisplein 

het intranet platform van PvF dat de mogelijkheid biedt om actuele kennis te vinden en te delen. 

 

Als zorginstelling zijn we bekend met domotica (o.a. gps trackers en optiscans) en sluiten we aan bij de 

ontwikkeling op het gebied van zorg op afstand. We realiseren ons dat we ons bevinden in het tijdperk 

van de ‘digitale revolutie’. Robotica, E- health en M-health zijn voor ons nog relatief onbekend, terwijl de 
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ontwikkeling op dit gebied volop gaande is. Wij zijn met kennispartners betrokken bij enkele pilotprojecten 

voor het gebruik van nieuwe technologische toepassingen. Vooralsnog wordt nieuwe technologie, zoals 

de Lean Eldery Assistent (LEA= een robot ‘vermomd’ als rollator is) vooral kleinschalig beproefd om 

middels onderzoek antwoord te vinden op de vraag of techniek op verwachte/gewenste wijze bijdraagt 

aan de kwaliteit van leven en het welbevinden.  

Het gaat niet alleen om wetenschappelijk onderzoek. Toegepast praktijkgericht onderzoek in 

samenwerking met opleidingsinstituten is net zo belangrijk. Als zorginstelling hebben we nog geen 

onderzoeks- en innovatiecultuur. In de komende jaren willen we stappen zetten om onze kennis te delen 

en een lerende en inspirerende organisatie te zijn. 

 

Materialen en hulpmiddelen 

PvF 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. 

Deze wordt besproken met de locatiemanagers en er wordt gerapporteerd aan onze 

investeringscommissie over de investeringen die nodig zijn om de hulpmiddelen op orde te houden. 

Daarnaast heeft PvF een materiaal adviescommissie die advies geeft over de minimale eisen van de 

zorghulpmiddelen (denk hierbij aan soort matras of lengte bed).  

 

Facilitaire zaken 

Op verschillende locaties zijn receptionisten aanwezig die zorgdragen voor de ontvangst van bezoekers 

en de telefonische bereikbaarheid van de betreffende locatie(s) en die de veiligheid zoveel als mogelijk 

waarborgen. 

 

De locaties zijn verschillend als het gaat om de uitvoering van de keukenfuncties waarbij er in het 

restaurant keuzemenu’s worden aangeboden (opgeschept/geportioneerd ter plekke), evenals op het 

appartement (geportioneerd elders of à la carte opscheppen) en er op de groep gekozen kan worden 

voor opgeschept/geportioneerd ter plekke, keuzemenu’s (dekschalen of geportioneerd elders) en zelf 

koken (halffabricaten (zelf regenereren) of basis ingrediënten (zelf) inkopen). Daarnaast hebben veel 

verpleeglocaties restaurants die een belangrijke plaats vormen binnen de locaties van PvF en voor 

iedereen toegankelijk zijn. In deze ruimtes worden tevens activiteiten, feestelijke evenementen en 

themadagen georganiseerd en vormen zo als het ware het ‘sociale hart’ van de locatie.  

 

Ook zijn de binnentuinen vrij toegankelijk voor alle cliënten en wordt er voor het onderhoud van de 

groenvoorziening rondom de gebouwen van der Eijk hoveniers ingeschakeld. Bovendien zijn er op 

verschillende locaties winkels aanwezig die een klein assortiment aan producten aanbieden. 

 
Financiën en administratieve organisatie 
De planning & control cyclus van PvF is als volgt ingericht: een kaderbrief, jaarplan, (meerjaren)begroting, 

bestuursverslag, jaarrekening en kwartaalrapportages over de voortgang van de uitvoering van het 

jaarplan en de exploitatieresultaten. Het nieuwe strategisch beleidsplan en de meerjarenbegroting 

vormen de leidraad voor het opstellen van de jaarlijkse begroting en het jaarplan. Een onderdeel van het 

interne risico- en beheersingssysteem betreft de dashboards over organisatiebrede KPI’s en de 

maandelijkse managementrapportages op afdelings- en dienstniveau waarover de budgethouders 

verantwoording afleggen aan de RvB over realisatie van de begroting en het jaarplan. De 

managementrapportages vormen de basis voor de (geconsolideerde) rapportages waarmee de RvB elk 

kwartaal informatie verstrekt aan stakeholders en verantwoording aflegt aan de RvT. Deze rapportages 

worden opgesteld door de Bestuurssecretaris en de manager Finance & Control (F&C).  

 

Binnen de afdeling F&C is de rol van Interne Controle belegd; uiteindelijk is het lijnmanagement 

verantwoordelijk voor de implementatie en borging van de AO/IC. Processen worden beschreven en 

worden periodiek getoetst volgens het gedachtegoed van de ‘Three lines of defence’. Ook de interne 

controle m.b.t. de productieverantwoording wordt per kwartaal door de medewerker AO/IC getoetst op 
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basis van het Interne Controleplan; hierover wordt gerapporteerd aan het Bestuurlijk Overleg en de RvB. 

Daarnaast geeft de jaarlijkse Management Letter van de externe accountant input voor 

(proces)verbeteringen binnen PvF; ook deze ‘actielijst wordt bewaakt door de medewerker AO/IC. 

 

3.8. Gebruik van informatie 

Samen met de cliëntenraad is gezocht naar een samenhangende werkwijze ten aanzien van ervaringen 

verzamelen en delen. Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg schrijft voor dat één keer per jaar informatie 

over de Net Promotor Score wordt aangeleverd en is opgenomen in het kwaliteitsverslag. Voorheen 

combineerde PvF, deze klantenloyaliteitsvraag met de afname van de CQ-Index. Met het besluit om voor 

de intramurale locaties niet langer de CQ-Index af te nemen om cliëntervaringen te verzamelen hebben 

wij geen actuele NPS-scores meer tot onze beschikking. Dit is opgelost door het actief ophalen van 

waarderingen onder onze cliënten middels de aanbevelingsvraag van Zorg Kaart Nederland (ZKN). Wij 

vinden het van groot belang dat wij methodieken ontwikkelen die voldoen aan het kwaliteitskader, het 

strategisch beleid van PvF en die waar mogelijk erkend of gevalideerd zijn. Hieronder wordt beschreven 

welke methoden wij (gaan) inzetten om ervaringen van cliënten te verzamelen en te delen.  

 

1. Structureel en periodiek verzamelen en delen cliëntervaringen 

Wij gaan structureel en periodiek cliëntervaringen verzamelen tijdens het gesprek met bewoner en/of 

vertegenwoordiger waarin afgesproken wordt hoe de persoonsgerichte zorg en ondersteuning aan cliënt 

georganiseerd wordt. In dit gesprek wordt tevens nagegaan of de geboden persoonsgerichte zorg en 

ondersteuning nog steeds aansluit bij de wensen en behoeften. Tijdens dit gesprek worden direct 

afspraken gemaakt naar aanleiding van de ervaringen van de cliënt. Ook vinden wij het belangrijk dat 

onze medewerkers ondersteund worden om ‘het goede gesprek’ te houden. De onderstaande thema’s 

zijn opgenomen in een vragenlijst: 

 Persoonsgerichte zorg en ondersteuning: maaltijden, dagelijkse lichamelijke zorg en contact met 

de zorgverleners, 

 Wonen en welzijn: woon- en leefomstandigheden, dagbesteding en activiteiten en contact met de 

zorgverleners, 

 Veiligheid, leren en verbeteren van kwaliteit: professionaliteit van de zorgverlening, kwaliteit van 

de zorginstelling en klantloyaliteit. 

Doordat de antwoorden ook gecategoriseerd worden opgeslagen creëert Pieter van Foreest de 

mogelijkheid om te benchmarken en intern van elkaar te leren.  

Het verzamelen van cliëntervaringen tijdens de zorgleefplanbespreking past in het huidige werkproces en 

maakt gebruik van bestaande applicaties, hiermee wordt de administratieve last voor onze medewerkers 

zo min mogelijk vergroot. Op dit moment draait hiervoor een pilot op 3 locaties, De Bieslandhof, De Kreek 

en Stefanna. 

2. Ervaringen van Pieter van Foreest t.a.v. ZKN 

Het belang om keuze-informatie te publiceren voor toekomstige en huidige cliënten onderschrijft PvF.  

Hiervoor gebruiken wij het medium ZKN. Besloten is om alle cliënten en vertegenwoordigers van wie een 

e-mailadres bekend is, 1x per jaar te verzoeken om een waardering te plaatsen op ZKN. De medewerker 

die cliënten en/of vertegenwoordigers daarbij begeleid is niet betrokken bij de zorgverlening aan cliënten. 

Daarmee wordt belangenverstrengeling voorkomen en is de cliënt vrij om zijn waardering, positief dan 

wel negatief, uit te spreken.  

3. Digitaal Cliëntervaringen verzamelen middels digitaal Klantenpanel 
PvF is  voornemens om in 2018 te starten met cliëntervaringen te verzamelen middels een digitaal 

klantenpanel. Waarbij elke cliënt of vertegenwoordiger hier lid van kan zijn. Wij zien mogelijkheden om op 

deze wijze informatie over de NPS  te verkrijgen die bijdraagt aan de keuze informatie van toekomstige 

en huidige cliënten. Ook creëert PvF hiermee mogelijkheden om ervaringen van cliënten te verzamelen, 

in aanvulling op ‘cliëntervaringen verzamelen tijdens de zorgleefplanbespreking. Zoals vragen op het  

gebied van veiligheid, nakomen van afspraken, contact met de zorgverleners, professionaliteit van de 
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zorgverlening en kwaliteit van de zorginstelling. Ook is het mogelijk om voorgenomen ‘plannen en/of 

wijzigingen’ voor te leggen aan onze cliënten en vertegenwoordigers. 

4. Cliëntervaringen verzamelen en delen middels erkende instrumenten 

Op dit moment zijn er nog geen landelijk erkende instrumenten vastgesteld. Zodra de erkende 

instrumenten bekend zijn zullen wij ons beraden welk instrument aansluit bij onze visie en handelswijze.  

5. Momenten waarop cliënten en vertegenwoordigers hun ervaringen kunnen aangeven 

PvF vindt het zeer belangrijk dat wij niet alleen ervaringen meten maar juist ook aandachtig luisteren naar 

onze cliënten en/of diens vertegenwoordiger. Wij creëren samen met de cliëntenraad momenten waarop 

onze cliënten hun ervaringen kunnen delen. De werkwijze t.a.v. onderstaande momenten zal in 

samenspraak met de cliëntenraad in 2018 verder uitgewerkt worden. Dit geldt ook voor het kunnen 

volgen van verwachtingen van cliënten in de tijd en het informeren/afstemmen van toekomstige cliënten. 

De momenten die wij gebruiken om aandachtig te luisteren naar ervaringen van cliënten en 

vertegenwoordigers staan beschreven in bijlage 4. 
 

Voor alle beschreven methoden geldt dat rapportages worden besproken in de management-cyclus, 

diverse niveaus intern, al dan niet met externe stakeholders/partijen, de cliëntenraden inzicht krijgen in 

de resultaten en worden betrokken en cliënten op de hoogte worden gebracht van de uitkomsten.  

Ook worden verbeter- en/of actiepunten vastgelegd en opgenomen in het kwaliteitsverslag. Wanneer er 

aanpassingen plaatsvinden in de methodiek van cliëntervaringen meten en delen, wordt dit beschreven 

in het kwaliteitsplan. 

4. Verbeterparagraaf en beschrijving van samen leren en verbeteren 

PvF heeft in samenspraak met cliëntenraad, OR, VVAR, medewerkers en alle stakeholders de 

strategische keuzes voor de komende jaren vastgesteld en opgenomen in de strategische beleidsnota 

2018-2020. De kaderbrief, die is opgesteld op basis van de strategienota, vormt het uitgangspunt voor 

het integrale jaarplan PvF. In dit jaarplan zijn de resultaten die behaald moeten worden vastgelegd.  Het 

integrale jaarplan is besproken met de CCR, RvT, OR en VVAR. Alle partijen zijn positief gestemd over 

het jaarplan PvF, waarbij de CCR een positief advies heeft afgegeven en de RvT het besluit van de 

bestuurder om het jaarplan vast te stellen, heeft goedgekeurd. Elke divisie en ondersteunende dienst 

heeft het integrale jaarplan uitgewerkt tot een divisie jaarplan of een jaarplan ondersteunende dienst.  

De locaties hebben het divisie jaarplan WZB verfijnd tot locatiejaarplannen. Ook voor deze jaarplannen 

geldt dat de cliëntenraden positief hebben geadviseerd. De thema’s die standaard aan bod komen in alle 

jaarplannen zijn: Klant & Markt, Kwaliteit & Veiligheid, Innovatie, Medewerkers & Vrijwilligers, 

Bedrijfsvoering, Huisvesting en Informatisering & Automatisering. Het integrale jaarplan PvF en daarmee 

de jaarplannen van de ondersteunende diensten de divisie- en de locatiejaarplannen sluiten volledig aan 

bij de ontwikkelpunten die in dit kwaliteitsplan beschreven worden. 

Naast het hieronder beschreven jaarplan PvF is het ons voornemen om dit kwaliteitsplan om te zetten in 

een ‘matrix’, die gebruikt kan worden als verantwoordingsmiddel in het kader van de planning en control  

cyclus en voor het ontwikkelen van een publiek ‘kwaliteitsvenster. 
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Inleiding 

 

Inleiding 

 

In 2017 is het breed gedragen ‘Strategische beleid 2018 – 2020, mensen verbinden’ vastgesteld. Bij de uitwerking van onze ambities willen wij aansluiten op 

de positieve ervaringen van het strategievormingsproces waarbij vele betrokkenen hebben bijgedragen aan de strategie.  Wij  willen de komende jaren vooral 

in samenspraak met cliëntenraden verder inhoud geven aan die ambities. 

 

De thema’s uit het ‘Strategisch beleid 2018-2020’ zijn vertaald in zes strategische programma’s waarvan de plannen voor 2018 zijn opgenomen in dit jaarplan. 

Geheel in lijn met de strategie, zetten we in voorgaande jaren ingezette verbeteringen op het gebied van kwaliteit, personeelsbeleid en bedrijfsvoering door. 

Voorts willen we aansluiten bij  de landelijk kwaliteitskaders zoals die voor verpleeghuiszorg en wijkverpleging zijn vastgesteld. 

Vanuit het strategische huisvesting- en vastgoedplan zullen er in 2018 concrete plannen gemaakt gaan worden voor nieuwbouw in Delft en het Westland. Op 

basis van de roadmap ICT zijn de projecten voor 2018 gedefinieerd en opgenomen in dit jaarplan en de investeringsbegroting. 

 

Als geheel ligt hier een ambitieus jaarplan met uitdagingen  voor alle locaties en afdelingen. Geleidelijk verschuift het accent van ’de basis op orde’ naar 

‘toekomstgericht vernieuwen en ontwikkelen’ in aansluiting op de wensen en behoeften van onze cliënten. Het belevingsonderzoek van eind 2017 laat zien 

dat de bevlogenheid en betrokkenheid van onze medewerkers en vrijwilligers sterk is toegenomen ten opzichte van de vorige meting in 2013. Met dit jaarplan 

bieden wij een handreiking aan onze medewerkers voor verdere versterking van de onderlinge betrokkenheid, samenwerking en persoonlijke ontplooiing.   
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Legenda: status 

Het jaarplan bevat  een overzicht van de resultaten die moeten worden behaald. Over de status wordt door de opdrachtnemer elk kwartaal gerapporteerd aan 

de raad van bestuur op basis van het onderstaande format.  

 

Status 

Uitvoering volgens planning  

Eindresultaat wordt gehaald met vertraging     

Uitvoering blijft achter bij planning   

Afgerond  

 

Legenda: scope 

Van elk onderwerp wordt in het jaarplan aangegeven wat de scope is: 

1. Onderzoek uitvoeren. 

2. Beleid maken 

3. Procesverbetering 

4. Implementeren 

5. Effect meten 

6. Bijstellen 

De vermelding van de scope waarborgt dat, indien relevant, zaken worden opgepakt middels een PDCA cyclus en draagt bij aan het realiseren van een 

realistische planning. 

 

Kerngegevens en prestatie-indicatoren 2018 

KERNGEGEVENS 

BUDGET (€) Budget 2017:€ 160.715,- 

Budget 2018:€ 161.726 

MEDEWERKERS (FTE) 2017: 1878 

2018: 1895 
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Prestatie-indicatoren 2018 

Onderwerp  Indicator 

Kwaliteit  De uitkomsten van de tevredenheidsmetingen van cliënten in de langdurige zorg is gemiddeld per locatie minimaal een 7.5 en voor 

de locaties Bieslandhof, Stefanna en De Kreek zijn de uitkomsten op het onderdeel bejegening hoger dan in 2016. 

 Voor alle cliënten is de contactpersoon binnen Pieter van Foreest vastgelegd in het dossier. 

 Van alle cliënten is het Nedap dossier volledig in gebruik inclusief een actueel zorgplan. 

 Op alle intramurale afdelingen die WLZ gefinancierd zijn, vinden in 2018 minimaal twee familiebijeenkomsten plaats. 

 Op minimaal 35% van de naastbetrokkenen van de divisie WZB en 20% van de naastbetrokkenen van de  

divisie Thuis die daartoe zijn uitgenodigd, zijn actief op Caren Zorgt 

Productie Productie is conform begroting gerealiseerd: per team, locatie en divisie, per bekostigingssoort / productieafspraak. 

Kosten  De exploitatie vindt binnen budget plaats; in de juiste verhouding tot de gerealiseerde productie. 

Verzuim  In 2018 is het ziekteverzuimpercentage gemiddeld maximaal 4.5%. Vooruitlopend op 2019 neemt elke leidinggevende in 2018 

maatregelen om het gemiddelde verzuimpercentage  te verlagen tot maximaal 4% in december 2018. De gemiddelde 

meldingsfrequentie is maximaal 1. 

Functionerings-

gesprekken 

Met minimaal 70% van de medewerkers is een functionerings- of ontwikkelgesprek  gevoerd waarvan het verslag is opgenomen in het 

centrale personeelsdossier. 

Digitale 

leeromgeving 

(DLO) 

M.i.v. 2017 zijn alle medewerkers zelf verantwoordelijk voor het op peil houden van hun deskundigheid  en bekwaamheid. De scholing 

voor risicovolle handelingen en bedrijfshulpverlening wordt in de DLO gevolgd.  Op 31-12-2018 heeft 90% van de medewerkers de 

verplicht gestelde scholingen in de digitale leeromgeving gevolgd. 

 

Klant & Markt 

Onderwerp Resultaat Opdrachtnemer Start Gereed Scope 

Strategieprogramma 

‘Toegankelijkheid en snelle 

informatie’ 

De meer jaren strategie van PvF is  vertaald in een strategisch marketingbeleid. Manager M&C 2017 Q2 1,2 

De website van Pieter van Foreest ontsluit relevante informatie voor (toekomstige) 

cliënten, mantelzorgers en medewerkers over het aanbod van PvF. 

Manager M&C 

 

Q2 Q4 1,2,3,4 

Het Klantcontactcentrum fungeert als vraagbaak voor klanten en medewerkers. Manager KKC Q3 Q4 1,2,3,4 

Onze professionals verzorgen per regio minimaal 1  informatie –  en 

voorlichtingsbijeenkomsten. 

Manager M&C Q3 Q4 1,2,4 
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Strategieprogramma 

‘Deskundige Onder-

steuning’  

Aanbod van de doelgroepen jong dementerenden, CVA, gedragsproblematiek en 

gerontopsychiatrie, palliatief is beschreven, huidige aanbod en dienstverlening is 

beoordeeld.  

Directeur WZB  Q1 Q2 1 

Voorstel per doelgroep voor verbetering aanbod, kennisdeling en versterken 

ketensamenwerking.  

Directeur  WZB Q3 Q4 2,3 

Programma “Deskundige 

Ondersteuning’: 

persoonsgerichte zorg en 

dementia care mapping 

In 2018 werken alle locaties voor langdurige zorg volgens de principes van 

Persoonsgerichte Zorg  en DCM wordt structureel als hulpmiddel ingezet. 

Directeur WZB 

 

Q1 

 

Q3 

 

4 

 

In 2018 werken alle Ontmoetingscentra volgens de principes van Persoonsgerichte Zorg  

en wordt DCM structureel als hulpmiddel ingezet. 

Directeur Thuis Q3 Q4 1,2,3,4 

Strategieprogramma 

‘Vangnet tijdelijk verblijf’  

 

 

Verwijzers en gemeenschap zijn geïnformeerd over de vormen van tijdelijk verblijf die 
PvF biedt er zijn en hoe deze aan te vragen.  

Directeur Thuis  

 

Q1 

 

Q1  

 

4,5,6 

 

Marktanalyse voor toekomstige behoefte Tijdelijk verblijf is uitgevoerd en i.o.m. 
belanghebbenden is bepaald op welke wijze PvF aan die marktvraag wil voldoen. 

Directeur Thuis  

 

Q1 

 

Q3  

 

1,2 

 

De processen in-door-uitstroom, zorgpaden en het therapeutisch klimaat voor GRZ en 
ELV zijn uitgewerkt en geïmplementeerd. 

Directeur Thuis  Q1 Q4 1,2,3,4 

Samenwerking tussen het RdGG en PvF op het gebied van instroom van SEH-cliënten 
binnen en buiten kantooruren is geborgd. 

Directeur Thuis  Q1 Q2  4,5,6 

Eerste stappen zijn gezet met samenwerkingspartners om te voorkomen dat ouderen 
onnodig naar de SEH worden gestuurd.  

Directeur Thuis  Q2 Q4  1,2 

Kwaliteit & Veiligheid  

Kwaliteitskader 

Verpleeghuiszorg  

Het landelijk kwaliteitskader verpleeghuiszorg is geïmplementeerd. Directeur WZB Q1 Q4 1,2,3,4 

Waardigheid en Trots 

verpleeghuis  

Het in oktober 2017 vastgestelde plan voor deskundigheidsbevordering en welbevinden is 

uitgevoerd. 

Directeur WZB Q1 Q4 4 

Waardig verhuizen Waardig verhuizen is op alle locaties geïmplementeerd. Directeur WZB Q1 Q4 4,5,6 

Zorg voor vrijheid  Eind 2018 beschikken alle locaties over minimaal twee sterren.  Directeur WZB 2017 Q4 2,3,4 

IGZ normen voor thuiszorg De IGZ normen voor de thuiszorg zijn geïmplementeerd en compliance is middels een 

interne audit getoetst. 

Directeur Thuis Q1 Q4 2,3,4 

Kwaliteits-kader 

wijkverpleging 

Het nieuwe landelijke kwaliteitskader wijkverpleging wordt geïmplementeerd (na 

landelijke vaststelling). 

Directeur Thuis Q2 Q4 1,2,3,4, 
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Kwaliteits-kader WMO Het kwaliteitskader is geïmplementeerd in de HbH en Ontmoetingscentra. Directeur Thuis Q1 Q4 1,2,3,4 

Veilige verwerking 

persoonsgegevens 

Pieter van Foreest voldoet aan de Europese wetgeving Algemene Verordening 

Gegevens-bescherming die op 25 mei 2018 van kracht wordt. 

Bestuurs-

secretaris 

2017 Q2 1,2,3,4 

Interne audits 

 

Een jaarplanning waarin de tijdstippen van de interne audits op elkaar zijn afgestemd  is 

beschikbaar. 

Bestuurs-

secretaris 

2017 Q1 1,2,4 

Cliënttevredenheid 

metingen 

In de intramurale WLZ voorzieningen is het plan van aanpak voor de meting van 

cliënttevredenheid uitgevoerd. 

Directeur WZB 

 

Q1 

 

 4,5,6 

 

Een plan voor tevredenheidsmetingen in de divisie Thuis is ontwikkeld en 

geïmplementeerd. 

Directeur Thuis Q1  1,2,4 

Operationeel 

Risicomanagement 

Elke dienst of afdeling heeft de drie voornaamste risico’s geïdentificeerd. Deze zijn 

vastgelegd in het jaarplan en een plan van aanpak om die risico’s te beheersen is 

uitgevoerd. 

Allen Q1 Q4 1,2,3, 

4,5 

7 x 24 uurs 

verpleegkundige bezetting 

Op alle intramurale locaties is de 24/7 verpleegkundige beschikbaarheid gerealiseerd 

conform plan november 2017.  

Directeur WZB 2017 Q4 3,4,5,6 

VIM Er is een nieuw MIM/MIC systeem geselecteerd en geïmplementeerd. Directeur WZB Q1 Q4 1,2,3,4 

Antibiotica resistentie Er is een beleid inzake antibiotica resistentie ontwikkeld en geïmplementeerd en PvF is 

actief in het regionetwerk Holland West.  

Directeur WZB Q1 2019 1,2,3,4 

Innovatie  

Pieters Kamerhuis en 

Delfshove 

Het plan met business case is opgeleverd. Directeur Thuis 2017 Q4 1,2, 

Conform planning is het plan in 2018 stap voor stap geïmplementeerd. Directeur Thuis Q2 Q4 3,4 

Strategieprogramma 

‘Zorginnovatie, nieuwe 

technologie en onderzoek’ 

Pieter van Foreest heeft een liaison aangesteld die de verbinding vormt met het 

Universitair Netwerk Care Zuid Holland en de rol en positie van de WOC is 

geactualiseerd. 

Bestuurder Q1 Q3 1,4,5,6 

 

Een onderzoek- en innovatie agenda, met lopende en nieuwe projecten, is opgesteld.  2017 Q4 1,2,4 

De samenwerking met Haagse Hogeschool, TU en ROC Mondriaan is bestuurlijk 

verankerd. 

 Q1 Q4 1,2,4 

Innovatieteams voor nieuwbouw in Delft en Naaldwijk zijn ingericht.  2017 Q2 2,4 

GRZ neemt deel aan het tweejarige potential programma Topcare.  Q1 Q4 1,2,4 
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Nieuwe toepassingen in thuismonitoring worden verkend met Focus Cura.   Q1 Q4 1 

Nieuwe projecten  Vanuit de strategie programma’s  kunnen projecten worden ingediend voor het PvF  

innovatiefonds.  
Allen  Q1 Q4 1,2 

Medewerkers & Vrijwilligers 

Strategieprogramma 

‘Vakmanschap en, 

empowerment en 

leiderschap’  

Voor de strategische functies in het primair proces is een strategische 

personeelsplanning opgesteld.  

Manager P&O  Q1 Q2 1,2 

Er is strategisch opleidingsplan  opgesteld voor ontwikkeling en behoud van 

deskundigheid en vakmanschap.  

Directeuren 

WZB en Thuis 

Q3 

 

2019 

 

1,2.4 

 

MD en leiderschapsprogramma voor alle managementniveaus is opgesteld en 

geïmplementeerd. 

Manager P&O 

RvB  

Q1 Q4 1,2,4 

Vrijwilligers-beleid   Een actieplan op basis van de resultaten van het  belevingsonderzoek d.d. 11-2017 is 

opgeleverd. Beleidsontwikkeling inzake vrijwilligers heeft plaatsgevonden en 

ondersteuning van de vakgroep is gerealiseerd. 

Manager P&O Q1 Q4 1,2,3,4 

Functiehuis Een geactualiseerd functiehuis is opgeleverd. Manager P&O Q3 

2017 

Q3 

2018 

1,2,4 

Inwerkprogramma Voor alle functiecategorieën is een inwerk-programma op maat beschikbaar. Alle nieuwe 

medewerkers zijn ingewerkt met een inwerk-programma dat aansluit op de centrale  

introductiedag van PvF. 

Allen Q1 Q2 1,2,3,4 

 

Belevingsonderzoek 

medewerkers  

Een actieplan op basis van de resultaten van het  belevingsonderzoek d.d. 11-2017 is 

opgeleverd. 

Allen 

 

Q1 

 

Q1 

 

2,3 

 

Uitvoeren en monitoren  actieplan. Allen Q2 Q4 4 

ARBO en RIE en 

Arbobeleid 

Oplevering actieplan op basis RIE  2017. Allen Q1 Q1 2,3 

Uitvoeren en monitoren actieplannen. Allen Q2 Q4 4 

Actualiseren RIE en formuleren nieuw Arbo beleid. Manager P&O Q3 Q4 5,6 

Gedragscode Een algemene gedragscode voor PvF is beschikbaar. Manager P&O Q1 Q3 1,2 

Team-roosteren Een beleidsvoorstel dat o.a. terugdringing van kleine diensten, flexibiliteit, ruimte voor 

persoonlijke wensen en mogelijkheden in verschillende levensfasen omvat,  is 

vastgesteld. 

Manager P&O 

 

Q1 

 

Q2 

 

1,2 
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Invoeren nieuw roosterbeleid. Directeuren 

WZB en Thuis 

Q3 Q4 3.4 

HRM/Payroll systeem De aanschaf en implementatie van een nieuw geïntegreerd, personeelsinformatie- en 

salarissysteem is gerealiseerd.   

Manager P&O  

Manager F&C 

2017 Q4  1,2,3,4 

Bedrijfsvoering 

Proces-optimalisering Het plan voor optimalisatie van processen en vermindering van administratieve lasten 

is uitgevoerd. 

Proces-eigenaren 

 

2017 

 

Q4 

 

3,4 

Three Lines Of Defence 

Model 

Verdere positionering van de 3LoD. Invulling 2
e
 lijns activiteiten binnen F&C. In beeld 

brengen 1
e
 lijns werkzaamheden en –indien noodzakelijk/gewenst- herpositioneren. 

Manager F&C 

Directeur WZB 

Directeur Thuis 

Q1 Q4 1,2,4,5,

6 

Strategisch risico-

management 

Eerder  gedetecteerde risico’s zijn geëvalueerd en een frame voor risicomanagement 

is opgezet. 

Manager F&C 

Bestuurssecretaris 

Q1 Q2 1,2,4 

Management-informatie Voor elke divisie en afdeling is een dashboard ingericht op basis van de KPI’s 2018.  Informatiemanager 

Manager P&O 

Q1 Q1 1,2,3,4 

Divisie Thuis: thuiszorg In de thuiszorg  is de declarabiliteit eind 2018 75% en eind  2018 heeft de afdeling een 

netto resultaat conform begroting. 

Directeur Thuis 

 

2017 Q4 2,3,4  

Herinrichting Centrale 

Diensten  

ProAktive en bestelportaal zijn operationeel. 

 

Manager F&C 

Manager F&H 

Q1 

 

Q1 4 

 

De herinrichting van de afdeling F&H centraal wordt uitgewerkt en geïmplementeerd. Manager F&H Q1 Q4 3,4 

Schoonmaak-beleid In 2018 wordt een beleid inzake schoonmaak inclusief SROI opgesteld en worden 

voorstellen voor implementatie in 2019 gedaan. 

Manager F&H 

Directeur WZB 

Directeur Thuis 

Q1 Q4 1,2 

Zorgverkoop Voorafgaand aan elk verkooptraject is in het bestuursoverleg de gewenste  

marktpositie bepaald en wordt de insteek van het verkoopgesprek bepaald v.w.b. prijs 

en volume. 

Bestuurssecretaris Q1 Q2  

Projectmanagement Eind 2018 is een standaard werkwijze voor projectmanagement binnen Pieter van 

Foreest vastgesteld en geïntroduceerd, inclusief scholingsaanbod.  

Manager P&O 

Directeur Thuis 

Q1 Q4 1,2,3,4 

 

Huisvesting  
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Herontwikkeling vastgoed Conform het strategisch  huisvesting- en vastgoedplan heeft planvorming 

plaatsgevonden over het Naaldhorstterrein en Spoorzone Delft. Ontwikkeling 

Delfshove vindt volgens planning plaats.  

Projectmanager 

strategische 

huisvesting 

Q1 

 

 

Q4 

 

 

1,2 

 

 

De planvorming voor De Triangel, De Bieslandhof en Abtswoude is voorbereid. Projectmanager 

strategische 

huisvesting 

Q1 Q4 1 

Meer jaren     

onderhoudsplan 

Het meerjarenonderhoudsplan is uitgevoerd volgens planning. Manager F&H    

Informatisering & Automatisering 

Roadmap informatisering Een nieuw HR/ Payroll en MIC/MIM systeem is ingevoerd. Manager 

Informatievoorziening 

Q1 

 

Q4 

 

1,2,4 

 

Roadmap automatisering  Alle locaties zijn per 1 juli 2018 voorzien van WIFI. Manager I&A  Q1 Q3 1,2,3 

Een plan van aanpak voor de vervanging van Citrix is opgesteld en in uitvoering 

genomen  

 Q3 Q4 3,4 
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Bijlage 1: Organogram PvF 
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Bijlage 2: Overlegstructuur Pieter van Foreest  

 

OVERLEG Status
10

 Voorzitter Deelnemers Frequentie 

BESTUURLIJK OVERLEG
11

 Besluitvormend
12

 Bestuurder Bestuurder 

Directeur divisie WZB 

Directeur divisie Thuis 

Manager F&C 

Manager P&O 

Bestuurssecretaris 

Secretaresse bestuur 

1 x per 14 

dagen 

OVERLEG RAAD VAN 

TOEZICHT 

Besluitvormend Voorzitter raad van 

toezicht 

Raad van toezicht 

Bestuurder 

Bestuurssecretaris 

Secretaresse bestuur 

Min. 5 x 

per jaar 

OVERLEG COMMISSIE 

FINANCIËN EN VASTGOED 

RAAD VAN TOEZICHT 

Adviserend Lid raad van 

toezicht 

Leden commissie  F+V 

Bestuurder 

Manager F&C 

Bestuurssecretaris 

Min. 3 x 

per jaar 

OVERLEG COMMISSIE 

KWALITEIT EN VEILIGHEID  

RAAD VAN TOEZICHT 

Adviserend Lid raad van 

toezicht 

Leden commissie K+V 

Bestuurder 

Bestuurssecretaris 

Min. 3 x 

per jaar 

OVERLEGVERGADERING 

ONDERNEMINGSRAAD-

BESTUURDER 

Besluitvormend, 

adviserend 

Voorzitter OR en 

bestuurder
13

 

Ondernemingsraad 

Ambtelijk secretaris OR 

Bestuurder 

Manager P&O
14

 

1 x per 2 

maanden 

OVERLEG CLIËNTENRAAD-

BESTUURDER 

Besluitvormend, 

adviserend 

Voorzitter CR en 

bestuurder
15

 

Cliëntenraad 

Bestuurder 

Bestuurssecretaris 

Min. 6 x 

per jaar 

OVERLEG VVAR –

BESTUURDER 

Adviserend Voorzitter VVAR VVAR 

Bestuurder 

Directeur divisie WZB
16

 

Directeur divisie 

Thuis
17

 

3 x per jaar 

OVERLEG ESO/BOPZ 

VERANTWOORDELIJKHEDEN 

Adviserend Bestuurder ESO’s 

BOPZ 

3 x per jaar 

                                                

 

10
 De status van een overleg wordt bepaald c.q. begrensd door het mandaat van de voorzitter en/of deelnemers 

11
 Naast de leden kunnen  andere functionarissen op uitnodiging als adviseur deelnemen aan het bestuurlijk overleg. 

12
 Besluitvorming ligt bij bestuurder. 

13
 Voorzitter OR en bestuurder zitten alternerend het overleg voor. 

14
 Manager P&O is als adviseur van bestuurder aanwezig. 

15
 Voorzitter CR en bestuurder zitten alternerend het overleg voor. 

16
 Directeur WZB kan op afroep deelnemen aan het overleg. Daarnaast kunnen VVAR en directeur tussentijds overleggen over 

de uitwerking van afgesproken thema’s.   
17

 Directeur Thuis kan op afroep deelnemen aan het overleg. Daarnaast kunnen VVAR en directeur tussentijds overleggen over 

de uitwerking van afgesproken thema’s.   
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MET BESTUURDER verantwoordelijken 

Bestuurder 

KWALITEITSBERAAD Adviserend Bestuurder 

 

 

 

 

Directeuren WZB en 

Thuis 

ESO’s  WZB en Thuis 

VVAR-lid WZB en Thuis 

Beleidsadviseur 

1 x per 2 

maanden 

OVERLEG Status Voorzitter Deelnemers Frequentie 

MANAGEMENTTEAM DIVISIE 

WZB 

Besluitvormend
18

, 

adviserend 

Directeur WZB Directeur 

Locatiemanagers 

Manager 

behandelzaken 

ESO 

Manager Facilitaire 

Zaken 

Business controller
19

 

Adviseur P en O
20

 

Directiesecretaresse 

1 x per 2 

weken 

MANAGEMENTTEAM 

LOCATIES DIVISIE WZB 

Besluitvormend
21

, 

adviserend 

Locatiemanager 

WZB 

Locatiemanager 

Teammanagers 

Secretaresse 

Business controller
22

 

P en O adviseur
23

   

Kwaliteitsmedewerker
24

 

1x per 

maand 

MANAGERSOVERLEG WZB 

(MO) 

Besluitvormend, 

adviserend 

Locatiemanager Locatiemanagers 

Manager Behandeling 

WZB 

1 x per 

week 

TEAMOVERLEG TEAMS 

DIVISIE WZB 

Besluitvormend
25

, 

adviserend 

Teammanager Teammanager 

Teamleden 

1 x per 

maand 

OVERLEG DC WZB EN 

DIRECTEUR DIVISIE WZB 

Besluitvormend
26

, 

adviserend 

Voorzitter DC Leden 

divisiecommissie 

Directeur 

Directiesecretaresse 

Min. 4 x 

per jaar 

OVERLEG CLIËNTENRAAD 

WZB DELFT/ OOSTLAND EN 

DIRECTEUR 

Besluitvormend
27

, 

adviserend 

Voorzitter  

Cliëntenraad WZB 

Delft etc. 

Leden Cliëntenraad 

Directeur divisie WZB 

Directiesecretaresse 

Min. 4x per 

jaar 

OVERLEG CLIËNTENRAAD Besluitvormend
28

, Voorzitter  Leden Cliëntenraad Min. 4x per 

                                                

 

18
 Besluitvorming ligt bij directeur binnen zijn of haar mandaat. Daarnaast kan het Managementteam adviseren aan de directeur.  

19
 Op afroep 

20
 Op afroep 

21
 Besluitvorming ligt bij locatiemanager binnen zijn of haar mandaat. 

22
 Op afroep 

23
 Op afroep 

24
 Kwaliteitsmedewerkers nemen niet op alle locaties deel aan het locatie MT. 

25
 Besluitvorming ligt bij teamleider binnen zijn of haar mandaat. 

26
 Besluitvorming wordt begrensd door  mandaat directeur en Divisiecommissie. 

27
 Besluitvorming wordt begrensd door mandaat directeur en Cliëntenraad. 

28
 Besluitvorming wordt begrensd door mandaat directeur en Cliëntenraad. 
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WZB WESTLAND/ MIDDEN 

DELFLAND EN DIRECTEUR 

adviserend Cliëntenraad 

WZB Westland etc. 

Directeur divisie WZB 

Directiesecretaresse 

jaar 

MANAGEMENTTEAM  DIVISIE 

THUIS 

Besluitvormend
29

, 

adviserend 

Directeur divisie 

Thuis 

Directeur 

Managers Thuiszorg 

Managers OC’s 

Manager Pieter Helpt 

Manager Pieters 

Behandelpraktijk 

Manager Revalidatie 

en Herstel 

ESO 

Manager Hulp bij 

Huishouding 

Business 

controller/adviseur 

Adviseur P&O
30

 

Secretaresse 

1 x per 

maand 

OVERLEG DC THUIS EN 

DIRECTEUR DIVISIE THUIS 

Besluitvormend
31

, 

adviserend 

Voorzitter DC Leden 

Divisiecommissie 

Directeur divisie Thuis 

 

1 x per 6 

tot 8 weken 

OVERLEG CLIËNTENRAAD  

THUIS EN DIRECTEUR 

Besluitvormend
32

, 

adviserend 

Voorzitter 

Cliëntenraad 

Leden Cliëntenraad 

Directeur divisie Thuis 

1 x per 6 

tot 8 weken 

OVERLEG DIRECTEUR WZB 

EN DIRECTEUR THUIS 

Besluitvormend
33

, 

adviserend 

n.v.t. Directeur divisie WZB 

Directeur divisie Thuis 

1 x per 4 

weken 

OVERLEG STAFMANAGERS 

MET TEAMLEIDERS OF 

MEDEWERKERS 

STAFAFDELING 

Besluitvormend
34

, 

adviserend 

 

Manager 

stafafdeling 

Manager stafafdeling 

Teamleiders 
35

 

Medewerkers 

stafafdeling 

1 x per 2 

weken 

PLATFORM VERKOOP EN 

REALISATIE 

Besluitvormend 

en adviserend
36

  

Directeur WZB 

Directeur Thuis
37

 

Locatiemanager(s) 

WZB  Manager(s) 

Thuis 

Beleidsadviseur 

zorgverkoop 

Teamleider 

cliëntenadministratie 

Medewerker kwaliteit 

en beleid  

nnb 

                                                

 

29
 Besluitvorming ligt bij directeur binnen zijn of haar mandaat. Daarnaast kan het Managementteam adviseren aan de directeur. 

30
 Op afroep 

31
 Besluitvorming wordt begrensd door  mandaat directeur en Onderdeelscommissie. 

32
 Besluitvorming wordt begrensd door mandaat directeur en Cliëntenraad. 

33
 Besluitvorming is mogelijk binnen mandaat van de directeuren. 

34
 Besluitvorming wordt begrensd door mandaat stafmanager. 

35
 De functie teammanager komt niet binnen alle stafafdelingen voor. 

36
 Besluitvorming wordt begrensd door mandaat directeuren 

37
 Platform is ingericht per financieringsbron; voorzitters is de directeur met de grootste omzet t.l.v. die financieringsstroom.  
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Business controller (s) 

Applicatiebeheer 
38

 

GENEESMIDDELENCOMMISSIE Adviserend ESO SO 

Apotheker 

Manager 

Behandelzaken 

Verpleegkundige 

Locatiemanager 

Kwaliteitsmedewerker 

Secretaresse 

 

COMMISSIE 

INFECTIEPREVENTIE 

Adviserend ESO SO 

Beleidsmedewerker 

Deskundige 

infectiepreventie
39

 

Verpleegkundige 

Secretaresse 

6 x per jaar 

COMMISSIE ZORG VOOR DE 

VRIJHEID 

Adviserend Beleidsmedewerker BOPZ artsen 

Verpleegkundig 

specialist 

Locatiemanager 

Teammanager 

intramuraal 

Teammanager OC 

Wijkverpleegkundige 

1 x per zes 

weken 

 

 

 

 

 

  

                                                

 

38
  Op uitnodiging. 

39
 Op verzoek van de voorzitter kunnen   arts/microbioloog en arts infectieziekten bestrijding van RdGG deelnemen aan de 

commissie. 
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Bijlage 3: Deelname netwerken en onderzoeken 

 

PvF maakt deel uit van de volgende (lerende) netwerken: 

 Netwerk fixatievrije zorginstellingen 

 Transmuraal netwerk 

 Ovale Tafel GRZ 

 CVA-keten/ netwerk 

 Transferpunt RdGG 

 Actiz 

 ParkinsonNet  

 ClaudicatioNet  

 Fysiotherapie Eerste Lijn (FEL) 

 MS netwerk (regionaal)  

 Kwaliteitskring voor logopedisten 

 IOF voor fysiotherapeuten 

 Leernetwerk vanuit geriatrienetwerk 

 Kenniscentrum dementie op jonge leeftijd 

 Ambassadeursnetwerk lectoraat PG Haagse Hogeschool 

 Landelijke werkgroep Implementatiemodel Ontmoetingscentra (ontmoetingscentra naar 

Amsterdams Model/ Vumc) 

 Netwerk Palliatieve Zorg DWO is aangesloten bij Consortium palliatieve zorg Propallia 

 Ketenteams dementie (lokaal in alle gemeenten) 

 Dementienetwerk Nederland 

 Regionaal Coördinatie team Holland West voor antibiotica bestrijding 

 GGD Haaglanden: infectiepreventie overleg met SO 

 Palliatief netwerk    

 Topcare 

 Geriatrie Netwerk ZEL 

 Transmuraal zorgbureau (stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o.) 

 Traumapad 

 Colonpad  

 Opleidingsgroep voor opleiding tot SO 

 Opleidingsinstituut LUMC 

 Samenwerking met Opleidingsinstituut i.v.m. opleiding tot huisarts 

 Samenwerking met Opleidingsinstituut i.v.m. opleiding tot verpleegkundig specialist  

 GGZ samenwerking op verschillende niveaus   

 Vilans i.v.m. het project ‘meer met minder’ (psychofarmaca) 

 Lectoraten (HHs) waarmee contact is: 

 Informatie, Technologie en Samenleving; (Psychogeriatrie/ o.a. deelname als 

ambassadeurs dementiezorg 

 Revalidatie  

 Technologie voor gezondheid 

 Delftse eHealth academy (DEHA) 

 lidmaatschap om regionaal kennis te delen op gebied van eHealth         

 

Vanuit de WOC wordt in het kader van onderzoek samengewerkt met:  

1. UNC-ZH 

a. Onderzoek vanuit UNC zh (sept 2016): 
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i. QPID (paracetamol) (BLH en Veenhage) 

ii. FIT-HIP (valangst) 

iii. PACE (levenseinde zorg) 

b. ‘Back Home’ implementatie 

c. Onderzoek ‘de Vitale tuin’ 

2. Overige universiteiten waarin we participeren in onderzoek 

a. Vrije Universiteit (VU) 

i. MOMANT: Mantelzorg ondersteuning met activiteiten thuis voor mensen met 

dementie (2x OC / 1x zorgtuinderij) 

b. Erasmus universiteit (EUR) 

i. Handhygiëne onderzoek (diverse afdelingen binnen PvF) 

3. Haagse Hogeschool (HHs) 

a. Onderzoek: 

i. ‘Kwaliteit van leven bewoners de Kreek verhogen door verbeteren van het 

implementatieproces’ (de Kreek) 

ii. ‘Waarborging is een must’ (de Hoogetuinen) 

4. Medical Delta (living labs): samenwerking tussen LUMC, EUR, TU, HHs  

a. Rose robo (onderzocht wordt de acceptatie door cliënt en door medewerker) 

(somatische afdeling BLH) 

b. LEA robot (onderzocht wordt het nut als revalidatiemiddel: toegevoegde waarde voor 

het revalidatie proces en voor het revalidatietraject) (GRZ) 

5. TU faculteiten 

a. Industrieel ontwerp (IO) 

b. Consortium TU met Radboud en Motoforcelink 

i. ‘Move On’: voorspellende waarden vanuit verstoringen d.m.v. de loopband 

testen 

c. Consortium TU, VU; Onderzoek: 

i. ‘4D EEG’: herstel na CVA in kaart brengen en revalidatie op maat maken 

6. TNO     

7. Startup bedrijven 

a. Intespring / Laevo  

b. MOMO Medical Onderzoek: Pilot decubitus preventie d.m.v. sensoren (afdeling van het 

RdGG en de GRZ afdeling BLH) 
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Bijlage 4: Momenten waarop cliënten en vertegenwoordigers hun ervaringen kunnen 

aangeven 

 

 Welkombijeenkomsten voor nieuwe bewoners en verwanten/naasten met organisatie 

 Bewonersbijeenkomsten (naar actualiteit) 

 Informatieavonden/familiebijeenkomsten 

 Afscheidsbijeenkomsten van bewoners met naasten/Herdenking overleden bewoners  

 Alzheimercafé 

 Muziekbijeenkomsten 

 De bijzondere dagen zoals Pasen, Kerst, Dag van de zorg, Nederland Doet, etc en 

georganiseerde activiteiten te gebruiken om informeel ervaringen te delen.  

 Spreekuur cliëntenraden, koffie uurtje  

 Ideeënbusjes cliëntenraden  

 Carrousels aan de hand van actuele thema’s 

 Familienet  

 Samen in gesprek over kwaliteit als het (even) niet goed gaat (verhalen ophalen)  

 Complimentenboek 

 Intake gesprekken  

 Persoonlijke gesprekken, signalen, ...  

 CarenZorgt 

 Familiegesprekken 

 


