Zorgcentrum ‘t Slot
Passie voor mensen en zorg
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Kwaliteitsplan 2020

Voorwoord
Voor u ligt het kwaliteitsplan 2020 van Zorgcentrum ’t Slot.
Met dit kwaliteitsplan wil Zorgcentrum ‘t Slot inzichtelijk maken hoe zij werkt aan
verbetering van de kwaliteit van zorg voor onze cliënten. Dit doen wij langs de acht thema’s
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uit het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg vormt de
wettelijke basis voor de kwaliteit van verpleeghuiszorg waarbij de cliënt het vertrekpunt is.
De cliënt centraal, dat is het uitgangspunt in het beleid van Zorgcentrum ’t Slot. Wij willen
graag dat onze cliënten een hoge mate van kwaliteit in onze zorgverlening ervaren en dat
daar waar verbetering mogelijk is, de cliënt ook echt gaat merken dat de kwaliteit toeneemt.
Wij stellen ons dan ook concrete acties ten doel voor 2020 op punten waarbij wijzelf
constateren dat er verbetering mogelijk is, of waar cliënten en toezichthouders ons op
attenderen.
Het kwaliteitsplan is dan ook tot stand gekomen in overleg met de cliëntenraad (hierna: CR),
de ondernemingsraad (hierna: OR), de medewerkers en het bestuur.
Bent u benieuwd hoe Zorgcentrum ’t Slot bezig is met kwaliteitsverbetering en welke
plannen zij heeft voor 2020? Dan willen wij u van harte uitnodigen dit plan te lezen!

Bestuur en Managementteam Zorgcentrum ’t Slot, Oktober 2019
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1. Profiel zorgorganisatie
1.1 Zorgvisie en kernwaarden
’t Slot is een kleinschalige organisatie, daardoor kunnen we op een betrokken, laagdrempelige
manier zorg bieden. We werken vanuit passie voor mensen en zorg. Wij hechten waarde aan de
christelijke identiteit en de daaruit afgeleide normen en waarden. De grondslag is voor ons de Bijbel.
Onze missie is om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de wensen en mogelijkheden van de cliënt.
Kwaliteit van leven, welbevinden en welzijn van de cliënt staan voorop. Persoonsgerichte zorg is
hierbij het vertrekpunt.
We werken vanuit passie voor mensen en zorg. Wij hechten waarde aan de christelijke identiteit en
de daaruit afgeleide normen en waarden. De Bijbel is hiervoor het fundament.
Wij streven ernaar de christelijke identiteit in de gehele organisatie tot uiting te laten komen. Dus
niet alleen in de omgang met de cliënt, maar ook bij het organiseren van activiteiten, het houden van
de zondag als rustdag en de viering van christelijke feestdagen.
De cliënt heeft de regie over zijn eigen leven en wordt gestimuleerd zijn wensen kenbaar te maken.
De bewoner kan rekenen op een individuele, adequate invulling van welzijn, welbevinden en zorg.
We denken in mogelijkheden, kiezen een luisterende houding en bieden ruimte voor vragen. De
kleinschaligheid in hoe we werken en georganiseerd zijn, sluit hierbij aan.
De basis voor persoonlijke zorg is dat zorgverleners de achtergrond van de bewoner kennen, hierbij
wordt gebruik gemaakt van het levensboek. Familie en naasten worden actief betrokken bij het leven
en de zorg van de bewoner. Alle afspraken over de ondersteuning op alle domeinen worden in een
persoonlijk zorgleefplan van de cliënt opgenomen.
Wij bieden een fijne werkplek voor medewerkers en vrijwilligers. Wij waarderen de inzet van de
vrijwilligers. Ze zijn onmisbaar en dragen direct bij aan het welzijn van de cliënt en medewerkers.
Wij leveren op ondernemende wijze een bijdrage aan samenhangende zorg en welzijn in dorpen en
buurten waar we actief zijn. Dat doen wij samen met anderen. Wij zijn een professionele partner
voor iedereen waar ’t Slot mee werkt: de cliënt en hun naaste, verwijzers, samenwerkingspartners,
collega-organisaties, financiers, (Rijks)overheid en onze medezeggenschapsorganen.
De Kernwaarden die een leidraad zijn in hoe we samenwerken en aan onze missie invulling geven
zijn:





Passie
Ondernemerschap
Vertrouwen
Openheid

We zetten ons in met passie voor zorg en de cliënt. We doen dit vanuit onze christelijke
levensovertuiging. We gaan voor persoonsgerichte zorg; met ruimte en aandacht voor het welzijn en
welbevinden van de cliënt. Medewerkers zijn betrokken bij de organisatie en hebben respect voor de
wensen van de cliënt. Ze kennen de geschiedenis van de cliënt. Familie en vrijwilligers worden actief
betrokken bij het leven van de cliënt. De cliënt kan een beroep op het personeel doen en wordt
gestimuleerd wensen kenbaar te maken.
Er is ruimte om ondernemend te zijn. Creativiteit tonen en initiatief nemen wordt gewaardeerd en
gestimuleerd. We doen een beroep op talenten van de bewoner en medewerkers. De organisatie
kenmerkt zich door een stabiele en toekomstbestendige omgeving.
We hebben vertrouwen in onszelf en in elkaar. Met de cliënt, familie, vrijwilligers vormen we samen
‘t Slot. Een ieder neemt verantwoordelijkheid voor zijn eigen taken. Door krachten te bundelen
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maken we samen doelen waar. Medewerkers vertrouwen op hun eigen deskundigheid, kunnen zich
ontwikkelen en werken aan hun vakmanschap, bijvoorbeeld door middel van (bij)scholing.
Eigenaarschap en verantwoordelijkheid nemen zijn hierbij sleutelwoorden.
Zorgcentrum ‘t Slot werkt vanuit een open cultuur, gericht op samenwerken en leren. We werken
samen en kijken naar ons zelf, waarbij we elkaar aanspreken op verbetermogelijkheden en leren hier
samen van. Feedback en complimenten geven is normaal. Een kritische en positieve grondhouding is Pagina | 5
hierbij het vertrekpunt.

1.2 Onze doelgroepen, aantal cliënten per doelgroep, leeftijdsverdeling
Zorgcentrum ’t Slot heeft de beschikking over een modern woonzorggebouw in Gameren. De
intramurale zorg wordt geboden op één locatie. Er zijn 86 intramurale zorgplaatsen waar zorg wordt
geboden aan zowel somatische als psychogeriatrische cliënten. Het betreft 51 plaatsen op de
afdeling somatiek (Bastion en Citadel) en 35 plaatsen op de afdeling psychogeriatrie (de
Binnenplaats). Daarnaast bieden wij binnen deze locatie palliatief terminale zorg, dagverzorging en
kortdurend verblijf. Ook bieden wij extramurale zorg (thuiszorg) in appartementencomplex ‘De
Slotshof’. Dit appartementencomplex is verbonden middels een verbindingsgang aan ’t Slot. Medio
2019 ontvangen 25 cliënten thuiszorg.
Inpandig heeft ’t Slot een dienstencentrum met huisartsen, apotheek en fysiotherapie.
De leeftijdsverdeling intramuraal is als volgt:

Figuur 1: Leeftijdsverdeling (najaar 2019)

1.3 ZZP-verdeling
De verdeling over doelgroepen uitgedrukt naar ZZP was medio 2018 en 2019 als volgt:

Figuur 2: Zorgprofielen naar ZZP

1.4 Besturingsfilosofie
De besturingsfilosofie is gebaseerd op de missie, visie en kernwaarden.
Onze missie is om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de wensen en mogelijkheden van de cliënt.
Hierin staat de respectvolle dialoog centraal, waarbij persoonsgerichte zorg het vertrekpunt is.
Uitgangspunt daarbij is dat mensen verantwoordelijkheid nemen en richting geven aan hun leven.
Ontdekken wat je meer, anders kunt, daarin gewaardeerd worden door je omgeving en zoveel
mogelijk zelf sturing geven aan dat proces: dat geeft kwaliteit van leven. Wij werken in een open
cultuur en zijn gericht op samenwerken en leren, waarbij er alle ruimte is om ondernemend te zijn,
vanuit vertrouwen in onszelf en elkaar.

2. Profiel personeelssamenstelling
2.1 Zorgverleners naar functie in FTE
Binnen Zorgcentrum ’t Slot is een gevarieerde groep betrokken medewerkers en vrijwilligers actief. In
het schema hieronder zijn de gegevens hierover van medio 2019 opgenomen:

Figuur 4: Personeel niet in dienst van 't Slot in FTE

Figuur 3: Personeel in dienst van 't Slot in FTE
Figuur 3: Personeel in dienst van 't Slot medio 2019

Bij ’t Slot is een groep van 74 vrijwilligers actief die met veel liefde en aandacht, hand en span
diensten verrichten voor het welzijn van onze bewoners. Ze zetten zich dagelijks in bij het koffie
schenken, het verzorgen van de maaltijden in het restaurant en het halen en terugbrengen van de
bewoners die in het restaurant willen eten of een activiteit willen doen. De vrijwilligers begeleiden
deze activiteiten zoals voorlezen, spelletjes doen en handwerken en gaan mee met onze uitjes. Het
winkeltje wordt 2 maal per week bemand door vrijwilligers. De vrijwillige chauffeurs verzorgen de
ritten. Bij de technische dienst zijn vrijwilligers actief die wekelijks grasmaaien, de tuin schoffelen,
het terrein schoonhouden en in de wintermaanden actief zijn met schilderwerkzaamheden en klein
technisch onderhoud. Uit de laatst gehouden enquête blijkt dat de vrijwilligers tevreden zijn over
hun werkzaamheden, de coördinatie en de samenwerking met anderen.
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3. Situatie, plannen en voornemens per hoofdstuk van het
kwaliteitskader verpleeghuiszorg
3.1 Algemeen
Eind 2018 is er gestart met vier themagroepen. Deze groepen zijn voortgekomen uit onze
meerjarenvisie ‘De Zorg verandert, ’t Slot verandert mee’.
We noemen ze nog even:





Missie en visie
Mens en organisatie
Implementatie kwaliteitskader
Positionering en samenwerking.

Deze groepen hebben concrete stappen gezet in het verder ontwikkelen van ’t Slot en een nog
betere aansluiting te zoeken bij de wensen van de cliënten. Langzaam aan verandert het karakter van
de themagroepen van denktank waarbij er gebrainstormd is naar wat wij willen bereiken en hoe wij
dat moeten gaan doen, naar een meer schouwende rol. Zo wordt er meer in de vorm van een interne
audit gekeken naar waar wij op dit moment staan in onze doelstellingen en zorgverlening en waar wij
nog resultaten hebben te realiseren.
Jaarlijks wordt het auditprogramma voor interne audits vastgesteld. Belangrijke thema’s als
medicatie veiligheid en hygiëne kwamen aan bod. Ook voor 2020 zullen wij op kritische en nietkritische processen auditen.
Ook extern wordt Zorgcentrum ’t Slot beoordeeld op haar kwaliteit. Wij beschikken dan ook over een
geldig HKZ-keurmerk. (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector). Dat betekent dat intern
de zaken goed op orde zijn, wij de cliënt principieel centraal stellen en voortdurend werken aan
verbetering van de zorg- en dienstverlening. (https://www.hkz.nl)

3.2 Persoonsgerichte zorg en ondersteuning
Persoonsgerichte zorg en ondersteuning is naar ons oordeel met recht het nummer één thema
binnen het kwaliteitskader. Het gaat hierbij om de cliënt centraal en de voorwaarden scheppen om
de cliënt zo optimaal mogelijk zijn of haar kwaliteit van leven te laten ervaren.
Mooi is ook dat wij deze compassie naar onze cliënten terug zien en horen. Zo stond op Zorgkaart
Nederland onlangs deze review: ‘De zorg in 't Slot was erg goed en liefdevol. Er was alle aandacht
voor de bewoners en het contact met de familie verliep heel prettig. De aanwezigheid van
zorgmedewerkers in de huiskamer was altijd gegarandeerd, er waren minstens twee medewerkers
per huiskamer.’
Maar ook de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd zag tijdens observaties in haar bezoek van januari
en augustus 2019, dat Zorgcentrum ’t Slot voldoet aan de getoetste normen.
Cliënten worden gezien als een uniek persoon, met zijn of haar eigen geschiedenis, context en
identiteit. Zorgverleners kennen de cliënten en spelen zo veel als mogelijk in op de behoeften van de
individuele cliënt. Tijdens een opnamegesprek wordt de levensloop van de cliënt en de wensen
geïnventariseerd en opgeschreven.
Op het gebied van autonomie willen de zorgverleners binnen ons zorgcentrum graag dat de cliënten
zelf de regie hebben in hun leven, de wensen en afspraken met de cliënt worden opgenomen in het
dossier en regelmatig geëvalueerd met de cliënt en/of diens naaste.
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De zorgdoelen worden in het Elektronisch Cliënt Dossier (hierna: ECD) opgenomen. De Specialist
Ouderen Geneeskunde of huisarts vullen het medisch deel van dit dossier. Het formuleren van deze
doelen en hierop rapporteren wordt soms als lastig ervaren door het verzorgend personeel. Deels
komt dit door gestandaardiseerde doelen binnen de omgeving van het ECD en deels heeft dit te
maken met het praktisch werken en plannen van zorg. Een veelheid van doelen maakt het overzicht
in het dossier lastig. Doelstelling is om meer kritisch te zijn naar hoe en waarover zorgdoelen worden Pagina | 8
geformuleerd. Dit punt is door Zorgcentrum ’t Slot gesignaleerd en werd ook tijdens het
inspectiebezoek van de IGJ onder de aandacht gebracht. Sinds begin 2019 is er een teamcoach
aangesteld die onder andere op het thema zorgdossiers een project is gestart. Dit werpt zijn vruchten
af, maar we zijn er nog niet. In 2020 zal de teamcoach betrokken blijven om dit verder te begeleiden.
Concreet stellen wij de volgende acties:
Naast genoemde acties gaan wij ook op personeelsgebied inzetten op persoonsgerichte zorg.
 Wij gaan de uren van de gastvrouwen uitbreiden. Overdag komt er een hele dienst bij en in
de avonden 2 uur extra. Dat doen wij om verzorgend personeel vrij te spelen zodat onze
cliënten de zorg kunnen ontvangen die aansluit bij zijn of haar wensen, behoeften en risico’s.
 Wij gaan de uren van gespecialiseerd verzorgenden psychogeriatrie (GVP) verhogen. Op dit
moment is er één GVP in dienst van Zorgcentrum ’t Slot, wij gaan naar vijf. Dit doen wij door
verzorgenden die nu al bij ons in dienst zijn, in de gelegenheid te stellen zich te laten
bijscholen. Aanwezigheid van GVP-ers verhoogt direct de kwaliteit van zorg doordat juiste
kennis en vaardigheden meer aanwezig zullen zijn in de zorgverlening. Zeker wanneer gedrag
van cliënten moeilijk te duiden is, kan de GVP-er een rol van betekenis hebben.
 Wij gaan meer inzetten op scholing om aan de complexe vraag te voldoen.
 Wij gaan de psychologen meer uren inzetten. Wij zien dat onbegrepen gedrag toeneemt en
spelen hier met de meer inzet van 4 uur op in.
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3.3 Wonen en welzijn
Wij stelden al dat de cliënt centraal dient te staan en dat daarmee onze zorgverlening
persoonsgericht moet zijn. Maar wat doen wij praktisch om het wonen en welzijn te optimaliseren?
Het kwaliteitskader verpleeghuiszorg noemt vijf thema’s.
Ieder mens ervaart situaties en levensvragen die een flinke impact op het leven kunnen hebben; de
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zingeving van het leven. Levensbeschouwelijke vragen, maar ook depressie of moeiten met het
verlies van functies. Zorgcentrum ’t Slot is een huis met de protestants christelijke signatuur. Er
worden weeksluitingen gehouden met predikanten uit de directe omgeving van Gameren en van
diverse protestants christelijke kerkstromingen. Ook is er een vaste predikant aan Zorgcentrum ’t Slot
verbonden voor het leveren van pastorale zorg. Voor meer psychologische ondersteuning betrekt
Zorgcentrum ’t Slot psychologen van BrabantZorg. Recentelijk is er een tweede vaste psycholoog aan
ons huis verbonden en onderling verdelen zij de afdelingen waarvoor zij zorg verlenen.
Op het gebied van zinvolle dagbesteding is veel te
ondernemen. De activiteitenbegeleiding van
Zorgcentrum ’t Slot is actief in het organiseren van
activiteiten voornamelijk gericht op de somatische
afdeling. Op de psychogeriatrische afdeling is eveneens
een team van activiteitenbegeleiders actief.
Familieleden, mantelzorgers, gastvrouwen en
vrijwilligers ondersteunen hier onmisbaar bij. Onze
cliënten ervaren deze ondersteuning en aanwezigheid
ook echt. Voor medewerkers, cliënten en familie is er
een fototoestel beschikbaar voor het vastleggen van
welzijnsmomenten.
Voor de cliënten van de afdeling somatiek is er medio
2019 gestart met een huiskamer somatiek. Een mooie
mogelijkheid om deel te nemen aan activiteiten en
sociale interactie voor cliënten die andere activiteiten
en grootschaliger samenkomsten te intensief vinden.
Binnenkort opent ook de tweede woonkamer op
somatiek. Wij hebben ook de gangen opgeknapt met
kastjes en zitjes en door middel van interactieve
spelmaterialen willen wij een meer huiselijke sfeer bewerkstelligen.
Een schoon en verzorgd lichaam met verzorgde kleding, dat hoort absoluut bij de waardigheid van
een mens en is in Zorgcentrum ’t Slot goed geregeld. Er wordt afstemming gezocht met de cliënt of
diens naaste bij welke persoonlijke verzorging ondersteuning is gewenst en de linnenkamer verzorgt
de kleding. Drie maal per jaar is er in huis een kledingmarkt waar kleding en schoeisel te koop is voor
de bewoners.
Ons relatief nieuwe pand (2009), heeft de beschikking over mooie en ruime appartementen voor
onze cliënten. Ook de gemeenschappelijke ruimten voldoen goed. Zo is er een restaurant waar
cliënten in alle rust kunnen genieten van hun maaltijd, een bibliotheek om eens een boek te pakken
en een ruim terras buiten waar, indien het weer dat toelaat, gezellig een kopje koffie kan worden
gedronken. Ook is er een kapsalon, een winkeltje en uiteraard een centrale receptie.

Tijdens de afgelopen zomer waarop er in Nederland een hitterecord is gevestigd, konden de cliënten
ervaren dat het klimaatbeheersingssysteem in huis fantastisch werkt. Zonder blazende airco’s een
aangename temperatuur. Daar was overigens het personeel ook zeer over te spreken.
Concreet stellen wij de volgende acties:
 Wij willen een Sociaal Pedagogisch Werker (SPW) of een Maatschappelijke Zorg
Werker (MZW) gaan inzetten. De opzet is dat deze collega een rol gaat krijgen naast
de EVV-ers. Zo denken zij mee binnen het zorgleefplan vanuit zinvolle dagbesteding.
Dat zorgt voor een integrale aanpak zorg èn welzijn. Wij koersen op de aanstelling
van één FTE.
 Wij gaan op de psychogeriatrische afdeling een muurschildering aan laten brengen
die inspeelt op belevingsgerichte zorg.
 Wij gaan een duo-fiets aanschaffen, voor het gebruik door familie met cliënt.

3.4 Veiligheid
Onze cliënten moeten te allen tijde van een goede basisveiligheid uit kunnen gaan. Daar staan wij als
Zorgcentrum ’t Slot voor in. Wij zorgen ervoor dat ons pand voldoet aan alle geldende eisen rondom
bijvoorbeeld brandveiligheid. Maar ook voedselveiligheid en hygiëne moeten op niveau zijn. Er wordt
periodiek gemonitord of wij nog voldoen aan de geldende eisen middels in- of externe audits en
inspectiebezoeken. Door ons beleid op het gebied van veiligheid hebben wij belangrijke
veiligheidsrisico’s afgedekt. Voor de cliënt is dit allemaal niet direct zichtbaar. Ook op zorginhoudelijk
vlak zal de cliënt niet direct merken dat er actief gewerkt wordt aan veiligheid totdat de veiligheid
onvoldoende is en dit leidt tot incidenten. Wij zullen er alles aan doen om dat te voorkomen. In het
kwaliteitskader worden vier thema’s rondom basisveiligheid benoemd. In 2019 maar zeker ook in
2020 heeft medicatieveiligheid bijzondere aandacht. Studenten hebben een kwaliteitsproject op
medicatieveiligheid gedaan en is er een interne audit op dit thema geweest. Wij willen zien dat het
aantal MIC-meldingen op medicatieveiligheid daalt tot een minimum.
Ook het gemotiveerd gebruik van vrijheidsbeperkende maatregelen zal in 2020 buitengewone
aandacht krijgen. De invoering van de Wet Zorg en Dwang op 1 januari 2020 maakt dat wij inzetten
middels een stuurgroep op een juiste implementatie en begeleiding van de veranderingen die er op
dit gebied bij komen kijken. Wij zoeken actief de samenwerking met BrabantZorg op dit punt en
zullen ervoor zorgdragen dat het personeel voldoende is toegerust.
In het kader van de MIC-meldingen hebben wij geïnvesteerd in een nieuw samengestelde
incidentencommissie en die commissie is ook recentelijk PRISMA (Prevention and Recovery
Information System for Monitoring and Analysis) opgeleid. Het investeren in deze commissie geeft
een goede impuls aan het veiligheidsbewustzijn van de medewerkers. Wanneer er toch iets is gemist
in de zorguitvoering, dan geeft een goede analyse van dat incident handvatten ter lering en
verbetering.
In 2020 willen wij ook investeren in Medimo 2.0. Elektronische toedieningsregistratie, betere
overzichten en dubbele controle vergroot de veiligheid rondom de medicatievoorziening aan onze
cliënten.
Het kwaliteitshandboek (documentbeheersysteem) wordt op dit moment volledig vernieuwd en is
zowel voor het personeel op inhoud, als voor de beheerder een aanzienlijke verbetering. Dit project
is in samenwerking met een externe partij vormgegeven.
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Concreet stellen wij de volgende acties:
 Aanschaf en implementatie Medimo 2.0
 We zetten in op de aanschaf van zorgtechnologie die helpt binnen het kader van de Wet Zorg
en Dwang, om de cliënten meer ruimte en zelfredzaamheid te geven en de veiligheid toch te
waarborgen.
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 Aanschaf van software die ondersteunend is aan het registreren en analyseren van onder
andere Meldingen Incidenten Cliënten (MIC). Uit deze analyses komen waardevolle
verbeterpunten om de zorg nog veiliger te maken.
 Wij zijn continu het ECD software pakket aan het monitoren en verbeteren in samenwerking
met de software leverancier.

3.5 Leren en werken aan kwaliteit
Het samen leren en werken aan kwaliteit heeft na de invoering van het kwaliteitskader en na het
vaststellen van ons meerjarenbeleidsplan, een flinke impuls gehad. Dit werpt zijn vruchten af en wekt
enthousiasme bij de medewerkers in Zorgcentrum ’t Slot. Cliënten merken dat er meer aandacht en
begeleiding is. Wij blijven hier dan ook in 2020 stevig op inzetten. Coaching en scholing van
medewerkers blijven en worden bijgestuurd al naar gelang de behoefte en de signalen vanuit het
kwaliteitsmanagementsysteem.
Wij staan aan de vooravond van een nieuwe certificaatperiode van HKZ (nov. 2019). Wij willen graag
opnieuw worden gecertificeerd voor de duur van 3 jaar. Onze partij hierin is Lloyd’s Register.
Zorgcentrum ’t Slot maakt tezamen met een selectie uit andere organisaties binnen de Verpleeg-,
Verzorgingshuizen en Thuiszorgorganisaties (hierna: VVT), deel uit van een lerend netwerk. In het
netwerk waar Zorgcentrum ’t Slot in participeert, nemen verder deel:







Wittenbergzorg, Haaften
Stichting Zorgcentra De Betuwe, Culemborg
Huis ter Leede, Leerdam
Zorgcentrum ’t Anker, Kesteren
Present, Ameide
Stichting Santé zorg STMR, Tiel

Zowel op bestuurlijk vlak, als door onder andere de Beleidsmedewerker Kwaliteit, zal dit contact
worden geïntensiveerd. Zorgcentrum ’t Slot zoekt de verbinding om op hoog niveau zorg te kunnen
blijven verlenen als klein zelfstandige organisatie.
Concreet stellen wij de volgende acties:
 In ons hele zorgcentrum zijn 7 Teamcoördinatoren geworven. Zij gaan gericht werken aan
verzuim en preventie, team coaching, meer zelforganisatie en ondernemerschap, betere
zorg, teamontwikkeling, werken met methodieken zoals zorgleefplan verbeteringen. Deze
Teamcoördinatoren krijgen hiervoor een opleiding die hen hierin toerust en coaching.
 De teamcoach die betrokken is in 2019 blijft ook in 2020 aan ons verbonden. Specifieke taak
is de coaching van de Teamcoördinatoren, ontwikkeling van methodieken en het als afdeling
continu verbeteren.
 Wij zijn bezig met de verder implementatie van het werken met teamdashboards.
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3.6 Leiderschap, governance en management
Inmiddels is het bestuursmodel omgezet naar een Raad van Toezicht (hierna: RvT)-model.
Zorgcentrum ’t Slot werkt vanuit de Governance Code Zorg.
De Raad van Bestuur (hierna: RvB) bestaat uit een Bestuurder, Manager Zorg en een Manager
Bedrijfsvoering.
De RvT bestaat uit 6 leden en ziet toe op goed bestuur van de RvB.
Na de wisselingen in 2018 en 2019 binnen beide Raden, is er nu een stabiel bestuur en wordt er
gewerkt aan goede kwaliteit van zorg en het faciliteren van de zorgverleners in hun taak. Dit doen wij
door het proces volgens het PDCA-principe te hanteren.

Borging

Borging

Figuur 5: PDCA-cyclus in elk niveau van onze organisatie

In 2020 willen wij vanuit het management verder werken aan:
 Uitbreiding van het management met een tweede Manager Zorg. Daarmee komt er een
betere verdeling in span of control waardoor er meer aandacht voor het personeel komt. Er
meer tijd is voor het ontwikkelen en uitvoeren van beleid en uiteindelijk daarmee een betere
zorgverlening.
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 Wij gaan de invulling van Personeel en Organisatie (P&O) beter organiseren. Doel is een
optimalere kwalitatieve personeelssamenstelling. Dit in lijn met de wijzigende zorgvraag,
duurzame inzetbaarheid van personeel, preventie, loopbaanbegeleiding en seniorenbeleid.
 Optimale inzet managementinformatie.
 Verder inrichten van de AO/IC cyclus.
 Wij gaan de Teamcoördinatoren scholen in het aansturen en coachen van de teams.

3.7 Personeelssamenstelling (voldoende en vakbekwaam personeel)
In hoofdstuk 2 hebben wij het profiel van de
personeelssamenstelling gegeven.
Goede facilitaire zaken vormen vanzelfsprekend een belangrijk
component voor het welbevinden van onze cliënten. Maar het
allerbelangrijkste blijft de inzet van vakbekwaam personeel.
Professionele en liefdevolle verpleging en verzorging, maar
ook betrokken medewerkers van de activiteitenbegeleiding en
het restaurant, ze zijn onmisbaar voor de aandacht die iedere
cliënt verdient.
Zoals aangehaald in het kwaliteitskader is voldoende, bevoegd
en bekwaam personeel essentieel. Hierop zetten wij in en
zullen dat ook in 2020 volop doen.
Scholing blijft een belangrijk onderdeel van het bevoegd en
bekwaam zijn. Onze praktijkopleider bewaakt en faciliteert de
benodigde scholingen. In de teamdashboards wordt ook per
twee maanden weergegeven hoe het staat met het op orde
zijn van het bekwaamheidspaspoort. Wij gebruiken hiervoor een e-learningsplatform en skillslab. Dit
is ook als veiligheidsaspect aan te merken.
De arbeidsmarkt geeft de nodige uitdagingen. Wij ervaren die niet anders dan ieder ander woonzorgcentrum. Met name op het niveau van Verzorgende IG en Verpleegkundigen is er schaarste. Om
de steeds zwaarder en complexer wordende zorgvragen adequaat te kunnen opvangen, blijven wij
actief in het werven van personeel op deze kwalificatieniveaus.
Concreet stellen wij de volgende acties:
 Wij gaan de uren voor de Praktijkopleider uitbreiden met 8 uur per week. Hierdoor komt
opleiden en bijscholen nog duidelijker op de kaart te staan en is er meer ruimte voor
coaching.
 Wij gaan inzetten op duurzame inzetbaarheid van het personeel, loopbaanbegeleiding en
verbetering arbeidsomstandigheden.
 Wij zijn bezig met de selectie van een nieuw roosterprogramma, met als doel gezonde
dienstrooster te maken die passend zijn binnen de arbeidstijdenwetgeving.

 Wij zijn bezig om een HRM-online tool om het personeelsdossier ook door het personeel zelf
realtime inzichtelijk te maken.
 Met behulp van ondersteunende software gaan we een capaciteitsplanningssysteem
implementeren, waarin zorgvraag en –zwaarte leidend zijn.
 Kwaliteit van teams passend maken op de doelgroep, concreet meer niveau 3 en 4.
 Wij gaan inzetten op goede doorstroommogelijkheden via opleidingen. Niveau 2 naar 3, 3
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naar 4 en 4 naar 5.
 Wij gaan een Verpleegkundig specialist werven. Hiermee zorgen wij voor meer kennis en
kunde op de afdelingen op somatisch vlak. Ook brengt een Verpleegkundig specialist
competenties mee op het vlak van kwaliteit, beroepsontwikkeling en wetenschappelijk
onderzoek. Wij zetten in op 1 FTE.
 De medewerker van het Zorgservice Punt, gaat meer uren krijgen. Zij gaat zich scholen in
indicatiestelling en nieuwe vormen van zorg. Met de extra uren is er ruimte om ‘naar buiten’
te gaan richting transferpunten ziekenhuizen en gemeenten. Via marktverkenning en
contacten zijn er mogelijk ook nieuwe vormen van zorg, zowel intramuraal als extramuraal.
Er komt ruimte om meer de wijk in te gaan Volledig Pakket Thuis (VPT).

3.8 Gebruik van hulpbronnen
Het effectief en efficiënt gebruiken van hulpbronnen om de best mogelijke zorgresultaten en
ervaringen te behalen met de beschikbare financiën en middelen, daar gaat het in het thema
‘Gebruik van hulpbronnen’ over.
Al eerder haalden wij in dit kwaliteitsplan aan dat wij de beschikking hebben over een modern pand
met 86 intramurale plaatsen.
De afdeling Binnenplaats (psychogeriatrie) heeft 5 woonkamers en de cliënten hebben allemaal een
eigen appartement. Afdeling Binnenplaats heeft ook de beschikking over een binnentuin en zijn er
aan de huiskamers gekoppelde terrassen waar in beslotenheid genoten kan worden van buiten.
Ook de afdelingen Bastion en Citadel (somatiek) hebben een eigen woonkamer en daar zal in 2020
een tweede worden gerealiseerd. Op de somatische afdelingen heeft ook iedere cliënt zijn eigen
appartement en zijn er enkele appartementen die geschikt zijn voor echtparen.
Op de afdeling Bastion is ook een terminale zorg kamer beschikbaar.
Op het gebied van technologische hulpbronnen maken wij gebruik van diverse ICT oplossingen.
Uiteraard een ECD, maar ook domotica. En in 2020 komt Medimo 2.0, wat de medicatievoorziening
veiliger zal maken.
Verder maken wij veelvuldig gebruik van de Qwiek.up. De Qwiek.up creëert een audiovisuele
beleving voor cliënten, waardoor ze meegenomen worden in hun persoonlijke belevingswereld. Ook
het gebruik van interactieve huisdieren (Robot kat) geeft comfort, gezelschap en plezier. In 2020
zullen wij ons verder oriënteren op inzet van technologische hulpbronnen.
Op afdeling Binnenplaats (kleinschalig wonen) koken wij zelf op de huiskamers. De centrale keuken
voorziet de overige cliënten van onze zorginstelling van maaltijden naar voorkeur.
Wij hebben een vaste medewerker op administratie en twee parttime collega’s op
cliëntadministratie. Maandelijks wordt er een management rapportage opgesteld en besproken
binnen het MT-overleg.

Zorgcentrum ’t Slot werkt met een aantal externe partijen samen. Zo betrekt zij de behandelaren
(Specialist ouderengeneeskunde, psychologen, logopedist en diëtist etc.) bij ‘BrabantZorg’.
Samenwerking is er ook met huisartsenpraktijk ‘De Peperstoep’, fysiotherapie ‘Hentzepeter’ en
Stadsapotheek Zaltbommel.
Concreet stellen wij de volgende acties:
 Inzet van meer technologie in de zorg o.a. domotica.
 Aanschaf van ICT systemen als een nieuw roosterprogramma en ondersteunende software
bij de rapportage en analyse van MIC meldingen.

3.9 Gebruik van informatie
Het gebruik van informatiebronnen heeft tot doel het leveren, monitoren, managen, samen leren en
verbeteren van zorg te ondersteunen, alsook het bieden van informatie aan cliënten en hun naasten
opdat zij er gebruik van kunnen maken.
Wij werken dus aan twee essentiële zaken:
1. Het samen leren en verbeteren in lokaal verband op basis van verzamelde informatie;
2. Het afleggen van verantwoording intern en extern op basis van verzamelde informatie.
Wij willen graag de ervaringen van onze cliënten horen met betrekking tot onze zorgverlening. De
cliënt staat hierbij nadrukkelijk centraal. Maar omdat het werk en leerklimaat een belangrijk
onderdeel vormt in het leveren van kwalitatief goede zorg, is ook aandacht voor de ervaringen van
medewerkers onderdeel van onze informatieverzameling.
Voor 2020 willen wij meer dan éénmaal per jaar cliëntervaringen ophalen. Frequentere metingen
leiden ook tot adequate acties en bijsturing. Een digitaal systeem met dashboard is hier
ondersteunend aan. Om landelijke onderlinge vergelijkbaarheid mogelijk te maken nemen wij in die
cliëntervaringen ook de Net Promotor Score (hierna: NPS) af. De NPS wordt nu afgeleid van
ZorgkaartNederland.
Het Medewerkerstevredenheidsonderzoek (hierna: MTO) is begin 2019 afgenomen. Aanbevelingen
die hieruit voortkwamen zijn door het MT in overleg met de OR in kaart gebracht en waar mogelijk
zijn de eerste verbeteringen in gang gezet. Wij willen het MTO in een light variant twee maal per jaar
invoeren en publiceren in ons teamdashboard. Ook biedt ondersteunende software in de toekomst
mogelijkheden om frequent metingen uit te voeren en kort cyclisch te evalueren.
Een deel van de kwaliteitsinformatie delen wij via teamdashboards aan de diverse teams.
Doelstelling is dat zij op basis van de informatie het gesprek in de teams op gang brengen met een
verbeterimpuls tot gevolg. Deze data halen wij uit onze geautomatiseerde systemen.
Wij hechten aan transparantie over onze geleverde zorg. Daar hoort bij dat wij ons kwaliteitsverslag
publiceren op de algemene website van Zorgcentrum ’t Slot.
Concreet stellen wij de volgende acties:
 Aanschaf van software welke ondersteunend is bij het ophalen van cliëntervaringen en
medewerker ervaringen.
 Wij gaan onze ICT systemen beter inregelen waardoor data gemakkelijker toegankelijk is en
realtime beschikbaar.
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4. Kwaliteitsimpulsen en onderbouwing begroting kwaliteitsgelden
Hieronder is een overzicht opgenomen van de voornemens die Zorgcentrum t Slot heeft uitgewerkt.
Wij willen graag gebruik maken van een andere verhouding van de kwaliteitsgelden van 75% voor
uitbreiding van de personele samenstelling en 25% innovatiegelden. Deze verhoging achten wij
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noodzakelijk om mede via zorgtechnologie en ICT ook in de toekomst passende en betaalbare zorg te
kunnen bieden. Dit past bij de ambitie van t Slot zoals verwoord in dit kwaliteitsplan. We gaan het
kwaliteitsbudget inzetten om de aandacht voor cliënten, aanwezigheid van zorgprofessionals en het
toezicht te vergroten. Met medewerkers gezamenlijk hebben we de maatregelen hiertoe opgesteld.

Kwaliteitsimpulsen met behulp van het kwaliteitsbudget: personeel
In 2020 gaan de volgende kwaliteitsimpulsen op personeel gebied uitvoeren:
 Wij gaan de uren van de gastvrouwen uitbreiden. Overdag komt er een hele dienst bij en in
de avonden 2 uur extra. Dat doen wij om verzorgend personeel vrij te spelen zodat onze
unieke cliënten de zorg kan ontvangen die aansluit bij zijn of haar wensen, behoeften en
risico’s.
 Wij gaan de uren van gespecialiseerd verzorgenden psychogeriatrie (GVP) verhogen. Op dit
moment is er één GVP in dienst van Zorgcentrum ’t Slot, wij zijn voornemens dit uit te
breiden naar vijf. Dit doen wij door verzorgenden die nu al bij ons in dienst zijn, in de
gelegenheid te stellen zich te laten bijscholen. Aanwezigheid van GVP-ers verhoogt direct de
kwaliteit van zorg doordat juiste kennis en vaardigheden meer aanwezig zullen zijn in de
zorgverlening.
 Wij verhogen het aantal uren van de psychologen met 4 uur per week.
 Wij willen een Sociaal Pedagogisch Werker (SPW) of een Maatschappelijke Zorg Werker
(MZW) gaan inzetten. De opzet is dat deze collega een rol gaat krijgen naast de EVV-ers. Zo
denken zij mee binnen het zorgleefplan vanuit zinvolle dagbesteding. Dat zorgt voor een
integrale aanpak zorg èn welzijn. Wij koersen op de aanstelling van één FTE.
 Wij gaan een Verpleegkundig specialist werven. Hiermee zorgen wij voor meer kennis en
kunde op de afdelingen op somatisch vlak. Ook brengt een Verpleegkundig specialist
competenties mee op het vlak van kwaliteit, beroepsontwikkeling en wetenschappelijk
onderzoek. Wij zetten in op 1 FTE.
 Wij gaan de uren voor de Praktijkopleider uitbreiden met 8 uur per week. Hierdoor komt
opleiden en bijscholen nog duidelijker op de kaart te staan en is er meer ruimte voor
coaching.
 De medewerker van het Zorgservice Punt, gaat meer uren krijgen (8 uur). Zij gaat zich
scholen in indicatiestelling en nieuwe vormen van zorg. Met de extra uren is er ruimte om
‘naar buiten’ te gaan richting transferpunten ziekenhuizen en gemeenten. Via
marktverkenning en contacten zijn er mogelijk ook nieuwe vormen van zorg, zowel
intramuraal als extramuraal. Er komt ruimte om meer de wijk in te gaan Volledig Pakket
Thuis (VPT).

 We gaan uitbreiden met een SPH functie (0,6 FTE) voor o.a. contact met gemeenten in het
kader van WMO, meer welzijnsontwikkeling inzetten en komen tot een grotere wijkfunctie in
de buurt en de regio.
 Uitbreiding van het management met een tweede Manager Zorg (0,8 fte). Daarmee komt er
een betere verdeling in span of control waardoor er meer aandacht voor het personeel komt.
Pagina | 18
Er meer tijd is voor het ontwikkelen en uitvoeren van beleid en uiteindelijk daarmee een
betere zorgverlening.
 In ons hele zorgcentrum zijn 7 Teamcoördinatoren geworven. Zij gaan gericht werken aan
verzuim en preventie, team coaching, meer zelforganisatie en ondernemerschap, betere
zorg, teamontwikkeling, werken met methodieken zoals zorgleefplan verbeteringen. Deze
Teamcoördinatoren krijgen hiervoor een opleiding die hen hierin toerust en coaching.
 De teamcoach die betrokken is in 2019 blijft ook in 2020 aan ons verbonden. Specifieke taak
is de coaching van de Teamcoördinatoren, ontwikkeling van methodieken en het als afdeling
continu verbeteren.
 Wij gaan de invulling van Personeel en Organisatie (P&O) beter invullen. Doel is een
optimalere kwalitatieve personeelssamenstelling. Dit in lijn met de wijzigende zorgvraag,
duurzame inzetbaarheid van personeel, preventie, loopbaanbegeleiding en seniorenbeleid.
 Kwaliteit van teams passend maken op de doelgroep, concreet meer niveau 3 en 4.
 Wij gaan inzetten op goede doorstroommogelijkheden via opleidingen. Niveau 2 naar 3, 3
naar 4 en 4 naar 5.
Extra impulsen
Naast de bovengenoemde impulsen op personeel en deskundigheid/ scholing zijn we voornemens in
2020 te investeren in ICT en zorgtechnologie, zoals:
 Upgrade naar Medimo 2.0 ter ondersteuning van veilig medicijngebruik.
 De inzet van Zorgmail voor een veiligere communicatie.
 Een nieuw software roosterpakket.
 Software die ondersteunend is bij het ophalen van cliëntervaringen en medewerker
ervaringen.
 Software die ondersteunend is aan het registreren en analyseren van onder andere
Meldingen Incidenten Cliënten (MIC).
 Verbeteringen en upgrades binnen onze bestaande softwarepakketten zoals de ECD,
cliëntenadministratie, het kwaliteitshandboek, salaris en HRM en financieel.
 Verkenning en gerichte inzet van zorgtechnologie o.a. in het kader van de wet Zorg en Dwang
zodat bewoners veiliger en meer ruimte krijgen (meer zelfredzaamheid) en in het kader van
Zorg op afstand.
 De ontwikkeling en inrichting van een digitale persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) voor
de cliënt.

De overige investeringen hebben betrekking op:
 Opleiden en coaching van medewerkers en Teamcoördinatoren
 Locatie en tuin: vergroten belevingsgerichtheid.
 Verbeteringen binnen de planning en control cyclus en de managementinformatie.

In de begrotingstool voor de Kwaliteitsgelden zijn bovenstaande maatregelen financieel verwerkt.
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Adres en KvK gegevens

Stichting Protestants-Christelijk Zorgcentrum 't Slot
Ridderhof 1
5311CM Gameren
Tel. 0418-561451
E-mail: info@slotgameren.nl
KvK registratie: 11042268
Vestigingsnr. 000026884186
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