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INLEIDING
Op 4 december 2020 is de regionale zorgvisie Gooi - Vechtstreek - Almere aangeboden
aan Zilveren Kruis Zorgkantoren. De regionale zorgvisie is het sluitstuk van een proces van
visievorming van elf samenwerkende VVT-organisaties. Met trots omarmt L Zorg het RegioKompas
en brengt deze in verbinding met het Kwaliteitskader.

Het Kwaliteitskader is de kwaliteitsstandaard voor
de verpleeghuiszorg en bedoeld om houvast
te geven bij het streven naar de beste zorg. Zo
beschrijft het Kwaliteitskader dat het uitbrengen
van een kwaliteitsplan behoort tot één van de
voorschriften.

crisismanagement moeten toepassen en alle
zeilen moeten bijzetten om de persoonsgerichte
zorg te blijven verlenen. Dit kwaliteitsplan is een
actualisatie en bedoeld voor alle betrokkenen
van L zorg, zoals (toekomstige) bewoners en
hun naasten, (toekomstige) medewerkers,
zorgkantoren, cliëntenraad, inspectie en overige
stakeholders en geïnteresseerden.

In het leren en verbeteren staat verlenen van
kwalitatief goede verpleeghuiszorg niet op
zichzelf, maar het is een continue proces van de
Deming kwaliteitscyclus van Plan Do Check Act
(PDCA). In de 1e editie van het kwaliteitsplan
zijn de achtergronden van de standaarden,
onze werkwijze en de uitdagingen uitgebreid
beschreven. Door de Covid-19 pandemie is
het jaar 2020 anders gelopen dan van tevoren
bedacht kon worden. De organisatie heeft

Zoals wij ook in het kwaliteitsverslag van 2019
en het kwaliteitsplan van 2020 hebben gedaan,
schetsen we in het onderhavige kwaliteitsplan
2021 een beeld op welke wijze L zorg nu en in het
aankomende jaar invulling geeft aan de thema’s
welke zijn opgenomen in het Kwaliteitskader
Verpleeghuiszorg 2017.
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1. PROFIEL ZORGORGANISATIE
L Zorg is een aanbieder van ambulante en intensieve gespecialiseerde zorg gericht op de
islamitische gemeenschap en andere culturele achtergronden.

L zorg biedt aan de hand van haar visie en
kernwaarden zorg en inhoud aan onderstaande
diensten:
• Thuiszorg (verpleging, verzorging, begeleiding
en thuishulp);
• 24 uurs chronische verpleeghuis en
verzorgingshuiszorg;
• begeleiding bij psychogeriatrische/psychiatrische
aandoening of beperking;
• begeleiding bij een verstandelijke, lichamelijke
of zintuigelijke handicap;
• 24 uurs palliatieve zorg.

De verpleeghuiszorg wordt geboden in het
woonzorgcentrum RaYan met een drietal
woonlocaties (Huizen, Amersfoort en Naarden).
L Zorg wil de meest cliëntgerichte en betrouwbare
zorgaanbieder zijn. De vraag van de cliënt is het
uitgangspunt voor het professioneel handelen
en is de leidraad bij het verlenen van de zorg. De
kleinschalige en zeer professionele organisatie
zorgt voor hoog gemotiveerde medewerkers,
die bijdragen aan het welzijn en cliënttevredenheid.
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1.1 ZORGVISIE EN KERNWAARDEN
Steeds vaker staan migranten voor de keuze tussen thuis blijven wonen en kwaliteit van leven
verliezen, of overgeplaatst worden naar reguliere verpleegtehuizen waar geen rekening gehouden
wordt met hun religieuze en culturele achtergrond. L Zorg stelt dat iedereen de kans verdient om
aan het maatschappelijk en sociale leven deel te kunnen nemen. Begrip voor normen, waarden,
culturele- en religieuze achtergrond is voor L Zorg een vanzelfsprekendheid.

L Zorg heeft zich gespecialiseerd in het verlenen
van islamitische multiculturele zorgverlening. De
zorgcoördinatoren spreken de taal en kennen
de culturele en religieuze achtergrond. Waar
nodig worden medewerkers die niet bekend zijn
met de cultuur en gebruiken bijgeschoold. Het
management staat dichtbij de werkvloer en kan
op microniveau maatwerk bieden, zowel aan
personeel als aan de cliënten.
Op basis van de behoeften en wensen van
haar bewoners biedt L Zorg zorgverlening en
activiteiten gericht op het bevorderen van de
gezondheid, zelfredzaamheid en het welzijn van
haar cliënten. Hierbij staat welzijn van de cliënt
voorop. L Zorg streeft ernaar de thuissituatie
zoveel mogelijk na te bootsen, waarbij specifiek
aandacht is voor gebruiken voortkomend uit
de culturele achtergrond. L Zorg stelt de regie
over het eigen leven van de cliënt centraal en
geeft de cliënt keuzevrijheid in de geleverde
zorgverlening. L Zorg ontwikkelt voor iedere cliënt
een zorgaanbod op maat, aansluitend bij zijn of
haar beleving. Kernwaarden die L Zorg hanteert
zijn persoonlijke betrokkenheid, integriteit, cliënt
centraal, maatschappelijke betrokkenheid en
laagdrempeligheid.
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1.2 DOELGROEP
Het woonzorgcentrum RaYan is verspreid over meerdere wooneenheden en heeft een capaciteit
voor 60 cliënten met zorg vanuit de Zvw, Wlz of Wmo (ambulant zelfstandig wonen). De zorg
wordt verstrekt in natura. De doelgroep van L Zorg wordt onderverdeeld in laag complex
verpleeghuiszorg voor cliënten met psychosociale problematiek en beginnende dementie. Dit type
zorg wordt geboden op de woonlocaties in Huizen en Naarden. De complexere verpleeghuiszorg
wordt geboden op de woonlocatie te Amersfoort.

LOCATIE
RaYan Huizen
RaYan De Schout
Rayan de Forel

VERBLIJFSPLEKKEN
24
12
24

VPT
Vpt 4 en 5
vpt 5 t/m 7
vpt 4 t/m 7

Tabel 1: Overzicht verblijfsplekken (ultimo 2020) ingedeeld naar locatie

Woonzorg RAYAN Huizen
RaYan is de hoofdlocatie van het woonzorgcentrum
en gevestigd in het centraal gelegen Huizen aan
de rand van een prachtig natuurgebied. Op de
woonlocatie wordt zorg op maat geboden voor
oudere mensen die vanwege lichamelijke en/
of psychische beperkingen zijn aangewezen op
ondersteuning. De locatie heeft drie woonunits
met in zijn totaliteit 24 plekken.

Woonzorg DE FOREL
De Forel biedt verblijfszorg voor 24 cliënten met
behoefte aan complexere zorgverlening. Het
gaat hier om cliënten vanuit de Wlz, verlening
van complexe zorg en de zorg voor terminale
cliënten. Deze locatie biedt plaats voor cliënten
die zwaardere en complexere zorg nodig hebben
dan in de overige locaties geboden kan worden.
Ook in de toekomst is het mogelijk voor cliënten
om naar Forel te verhuizen als dat vanuit de
zorgbehoefte noodzakelijk is.

Woonzorg DE SCHOUT
De Schout biedt ruimte aan 12 cliënten in
de vorm van vier naast elkaar gelegen en
aaneengeschakelde eengezinswoningen.
Voorheen was hier ruimte voor 4 echtparen, maar
de focus is verschoven naar begeleid wonen
voor cliënten met psychosociale problematiek.
De zorg voor echtparen leverde door een
progressieve behoefte aan complexere zorg
soms overlast op voor andere buren. De cliënten
zijn zorgbehoevend vanuit de Wmo met een
psychosociale indicatie. Zodra cliënten complexere
zorg nodig hebben kunnen zij verplaatsen naar de
locatie de Forel in Amersfoort.
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1.3 PERSONEELSBESTAND
De L Zorg medewerkers vormen het hart van de organisatie. Bewoners kunnen vertrouwen op een
professionele en deskundige hulpverlening. De medewerkers van L Zorg zijn van essentieel belang
wanneer het gaat om de kwaliteit van zorg en welzijn. Maar ook zijn zij van groot belang in de
samenwerking met familie, netwerk en contactpersonen om de cliënten heen. Alle medewerkers
van L Zorg zijn overal inzetbaar, zowel in de thuiszorg als in alle woonzorgvormen.

FUNCTIE
Zorgpersoneel woonzorglocaties
Overig zorgpersoneel
Leerlingen
Totaal (in loondienst)

FTE
17,9
0,8
2,9
21,6

NIVEAU
1 t/m 6
overig
overig

Tabel 2: Overzicht directe zorgverleners in loondienst (ultimo 2020) ingedeeld naar niveau

De ratio personele kosten versus opbrengsten wordt berekend door een export op medewerkerniveau
uit de loonadministratie in relatie te nemen tot de gedeclareerde zorg op cliëntniveau (AW319). In het
verlengde van deze ratio wordt ook gekeken naar de verhouding tussen fte’s en cliënten. L Zorg werkt
hard aan het verbeteren van de ratio fte/cliënten.
FTE/CLIËNT RATIO
Personeelskosten zorgpersoneel (x € 1.000)
Opbrengsten zorgprestaties (x € 1.000)
Ratio personele kosten v.s. opbrengsten
(in procenten)
FTE zorgpersoneel
Aantal cliënten (obv zorgprestaties)
FTE/cliënt ratio (in procenten)

2018
468
829

2019
916
1.463

2020
1.228
1.752

2021
1.313
2.016

56%
10,9
12,3
89%

63%
18,2
20,9
87%

70%
24,8
26,1
95%

65%
26,1
29,6
88%

Tabel 3: Ontwikkeling FTE/cliënt ratio over de jaren 2018 tot en met 2021

Gegevens over de instroom en uitstroom worden jaarlijks via DigiMV gepubliceerd. De doorstroom
heeft betrekking op verschuiving in het deskundigheidsniveau van de medewerkers. Jaarlijks ronden 2
medewerkers hun VIG opleiding af en 2 medewerkers hun Verpleegkunde opleiding en stromen door
naar een reguliere baan. De doorstroom op andere functies is niet aan de orde.
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1.4 INHOUD KWALITEITSPLAN
Het kwaliteitsplan van L Zorg is geschreven conform de standaard, zoals geformuleerd in het
kwaliteitskader verpleeghuiszorg. Het kwaliteitskader verpleeghuiszorg is met name gericht op
de intramurale zorgsetting. Dit betekent echter niet dat de werkwijzen, uitkomsten en leerpunten
niet toepasbaar zijn bij het verlenen van extramurale zorg. L Zorg past de werkwijzen zoals
gesteld in dit kwaliteitsverslag toe op haar totale zorgaanbod, waaronder het volledig en modulair
pakket thuis (VPT & MPT).

In het kwaliteitsplan van L zorg en in het bijzonder
de 3 locaties wordt het integraal ontwikkelmodel
gebruikt als een schematisch model om dynamisch
en ontwikkelingsgericht werken aan de kwaliteit
weer te geven. Het betreft vier thema’s kwaliteit en
veiligheid en vier randvoorwaardelijke thema’s.

Het plan is voor het grootste deel tot stand
gekomen door het MT, zorgteam en de cliënten.
Ook de tussentijdse gesprekken met SOG,
psycholoog en huisarts hebben een bijdrage
geleverd. Ondanks de uitdagingen in de zorg is
L Zorg in staat om met een betrouwbaar team de
kwaliteit van leven van cliënten te waarborgen. De
kwaliteitsgelden bieden L Zorg de mogelijkheid
de kwaliteitszorg nog beter te bewaken. Zo wordt
het mogelijk voor de teams om zich te profileren
tot waardige professionals door training, extra
personeelsinzet en inzet van expertise van derden.
Hierdoor is er ruimte om te experimenteren
met nieuwe welzijnsfuncties afgestemd op de
wensen van de cliënten. Ook de leefbaarheid
van de cliënten wordt hierdoor aantrekkelijker en
geschikter.

Het kwaliteitsplan van L zorg is ingedeeld aan de
hand van 8 thema’s waarin situaties, plannen en
voornemens vermeld worden. Hoofdstuk 2 gaat
in op de 4 thema’s rond ‘Kwaliteit en Veiligheid’
en hoofdstuk 3 gaat in op de randvoorwaarden
van het kwaliteitskader waaronder leiderschap
en personeelssamenstelling. Tenslotte gaat
hoofdstuk 4 in op de verbeterpunten en hoe L
Zorg deze verbeterpunten het komende jaar wil
implementeren.

Figuur 1:
Integraal ontwikkelmodel kwaliteitszorg
verpleeghuizen1

1.https://www.zorginstituutnederland.nl/publicaties/publicatie/2017/01/13/kwaliteitskaderverpleeghuiszorg
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2. KWALITEIT EN VEILIGHEID
2.1 PERSOONSGERICHTE ZORG EN ONDERSTEUNING
Wat gaan we doen?

Hoe gaan we dat doen?
Samen met de specialist ouderengeneeskunde (SOG),
psycholoog en welzijnsmedewerkers wordt invulling
gegeven aan een locatiespecifieke aanpak voor
persoonsgerichte zorg en ondersteuning. Zowel de
kwaliteitsstandaarden als de kern van het Regiokompas
wordt gevormd door het uitvoeringsproces, waar in
het samenspel van medewerkers en zorgvragers de
werkelijke waarde wordt gecreëerd.

Met de regionale zorgvisie wordt het handvat van het
RegioKompas geboden waarmee integraal gekeken
wordt naar relevante gebieden in de ouderen- en
verpleeghuiszorg. De uitdaging is om met beperkte
middelen de gewenste zorg te bieden, dit geldt vrijwel
in alle locaties. Hierbij gaat het om (verpleeghuis)
cliënten die bij L Zorg maatwerk geboden krijgen.

Wat is het resultaat?
L Zorg heeft de ontwikkelde aanpak volledig uitgerold
op de woonlocaties de Schout en de Forel.

2.2 WONEN EN WELZIJN
Wat gaan we doen?
Hoe gaan we dat doen?

Met inachtneming van de regionale zorgvisie kent L
Zorg een viertal uitdagingen:
1. H
 et dagbestedingsprogramma doorontwikkelen
voor bijzondere cliëntgroepen in de afzonderlijke
woonunits en vooral de samenhang tussen de
locaties op het dagbestedingsprogramma versterken;
2. M
 et monitoring van de benaderingsplannen door
de psycholoog worden de kennis en kunde van de
medewerkers vergroot;
3. M
 et een bredere inzetbaarheid van de
vrijwilligerscoördinator wordt de inzet van familie,
naasten en vrijwilligers optimaler ingepast in
de roosters en/of op de dagbesteding van de
groepswoningen;
4. O
 p de locatie de Schout en de Forel voldoen de
sanitaire ruimtes niet volledig aan de maatstaven van
L Zorg. Door de badkamers op te knappen wordt het
woonplezier van de cliënten vergroot.

Met de komst van de coördinator Dagbesteding
is een professionaliseringsslag doorgevoerd. In
samenspraak met de activiteitenbegeleiders moet
het dagbestedingsprogramma voor passieve cliënten
geïntensiveerd worden. Met de psycholoog worden
afspraken gemaakt over het monitoren van de
benaderingsplannen. De vrijwilligerscoördinator en
coördinator Dagbesteding versterken de samenwerking
rondom de inzet van vrijwilligers. Door het doen van
een gerichte investering in onderhoud worden de
sanitaire ruimtes vernieuwd.

Wat is het resultaat?
Naast het vrijmaken van investeringsruimte leidt de
extra inzet op dagbesteding en de vrijwilligersfunctie
tot een verbetering in het wonen en welzijn van de
cliënten.
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2.3 VEILIGHEID
Wat gaan we doen?

Hoe gaan we dat doen?
Door het bieden van herhalingslessen wordt de
deskundigheid van medewerkers bij onbegrepen
gedrag van cliënten bevorderd. Daarnaast is het van
belang dat de BHV-cursussen frequenter plaatsvinden
en de onderlinge contacten met BHV-ers tussen de
woonlocaties wordt vergroot.

Veiligheid van de medewerkers en cliënten
moet ten allen tijde gewaarborgd blijven. Het
kwaliteitsmanagementsysteem ondersteunt L Zorg bij
de monitoring op veiligheid. Door gericht in te zetten
op deskundigheidsbevordering van de medewerkers
blijft het thema veiligheid actueel.

Wat is het resultaat?
Zowel het borgen van de verbeterpunten uit het
kwaliteitsplan 2020 en het leggen van nieuwe accenten
is de deskundigheid van de medewerkers toegenomen.

2.4. LEREN EN VERBETEREN VAN KWALITEIT
Wat gaan we doen?

Hoe gaan we dat doen?

In het kader van het lerend netwerk heeft L Zorg een
actieve samenwerking met zorgorganisatie de Oude
Pastorie en Nusantara. Het borgen van het leren en
verbeteren van kwaliteit vraagt een beleidsmatige
inzet die kleinschalige zorgorganisaties lastig zelf
kunnen dragen. Onderlinge samenwerking geeft meer
draagkracht voor het vervullen van een staffunctie.

Met het combineren van de functie van
kwaliteitsfunctionaris en bestuurssecretaris wordt
een deeltijds arbeidsplek gecreëerd waarbij de
personeelskosten worden gedekt door de deelnemers
aan het lerend netwerk. Met het initiëren van
verkennende gesprekken wordt onderzocht of het
gezamenlijk aantrekken van een bestuurssecretaris
mogelijk is.

Wat is het resultaat?
Een investering in een staffunctie draagt zorg voor een
structurele borging van het leren en verbeteren van
kwaliteit.
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3. RANDVOORWAARDEN
3.1. LEIDERSCHAP, GOVERNANCE EN MANAGEMENT
Wat gaan we doen?

Hoe gaan we dat doen?

Met de uitbreiding van woonzorgcentrum RaYan met
nieuwe woonlocaties wordt de organisatiestructuur
complexer. Het management moet zich bewegen
tussen drie zelfstandig opererende woonlocaties waarbij
de visie en kernwaarden van L Zorg overgebracht
moeten worden. Uitbreiding van het management en
het tonen van leiderschap door het bestuur moet ervoor
zorgdragen dat het gevoel van een “uitgebreide”
familie ontstaat. De uitdaging ligt in het bijsturen van
de bestaande structuren naar een groter omvang van
de organisatie.

L Zorg heeft locatiemanagers aangesteld die
verantwoordelijk zijn voor het managen van de
dagelijkse gang van zaken op de woonlocaties. Door
het organiseren van thematische sessies tussen bestuur
en management worden de visie en kernwaarden
onderdeel van de reguliere werkwijze op de locaties.
Tegelijkertijd wordt het gesprek tussen het bestuur en
raad van toezicht gestart over de passendheid van de
huidige governance.

Wat is het resultaat?
De organisatiestructuur van L Zorg is op de lagen van
strategisch, tactisch en operationeel passend bij de
omvang van de verpleeghuiszorg.
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3.2 PERSONEELSSAMENSTELLING
Wat gaan we doen?

Hoe gaan we dat doen?

Met het onderscheid tussen laag complexe zorg
en complexere verpleeghuiszorg moet opnieuw
gekeken worden naar de samenstelling van het
personeelsbestand op de drie afzonderlijke locaties.
De complexer verpleeghuiszorg wordt gecentraliseerd
op de woonlocatie de Forel en vraagt daarmee een
hoger deskundigheidsniveau dan de laag complexere
zorg in Naarden en Huizen. Het passend maken
van de personeelssamenstelling naar benodigde
deskundigheid vraagt een flexibele en wendbare
organisatie.

De locatiemanagers brengen in kaart hoe de
cliëntpopulatie zich verhoudt tot de benodigde
inzet van personeel naar deskundigheidsniveau. De
individuele zorg(leef)plannen vormen de basis van de
zorgverlening en worden vergeleken met de bestaande
roosters. Eventuele lacunes worden in eerste instantie
zoveel mogelijk opgelost door hershufflen tussen de
woonunits en locaties. In tweede aanleg wordt werving
en selectie ingezet voor het vervullen van mogelijke
openstaande vacatureruimte. Door het aanbieden van
de e learning psychosociale zorg wordt geïnvesteerd in
het kennisniveau van het zorgpersoneel.

Wat is het resultaat?
De personeelssamenstelling van L Zorg groeit
mee met de ontwikkeling van de organisatie. Het
personeelsbestand is flexibel en wendbaar in het
opvangen van bezettingsproblemen.
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3.3 GEBRUIK VAN HULPBRONNEN
Wat gaan we doen?
Nieuwe technologie ontwikkelen is een belangrijk
aspect van de innovatie in de verpleeghuiszorg. De
nieuwe technologie valt uiteen in een drietal categorieën
namelijk bewegen, medicatie en telemonitoring.
Naast innovatie is deskundigheidsbevordering van
medewerkers randvoorwaardelijk aan een gezonde
bedrijfsvoering. Vooral starters of zij-instromers geven
een boost aan de teams en zijn belangrijk voor de
doorstroom in het personeelsbestand.

• Effectieve monitoring op afstand: Emma Activity
Coach en Medicine Men zijn bedoeld als hulpmiddel
voor het omgaan met een zelfzorgtekort. MyWebb
Guide is een beeldhorloge;
• Specifiek op de locatie de Forel wordt een applicatie
voor alarmopvolging en smart sensoring uitgetest.
In het verlengde van de regionale zorgvisie is een
samenwerking opgezet met Vivium Zorggroep voor
het bundelen van de krachten in het opleiden van
nieuwe zorgprofessionals. L Zorg is een Calibris
erkend leerbedrijf en voorziet met deze nieuwe
samenwerkingsrelatie in de groeiend vraag naar goed
opgegeleid personeel. Vanaf april 2021 moet de 1e
lichting van leerlingen gaan instromen in de nieuwe
zorgacademie.

Hoe gaan we dat doen?
L Zorg gaat de bestaande samenwerking met
Gezondheidfabriek continueren door de testomgeving
herhaaldelijk in te zetten voor het toepassen van nieuwe
innovaties op het gebied van domotica. De volgende
toepassingen worden getest:
• Bewegen bevordert de gezondheid: met de
applicaties BrainGymmer, Fit4Fit en Hipper wordt
verschillende beweegvarianten uitgetest. Van
hersentraining tot revalidatie en training met een VR
bril;
• Opvolgen van medicatie voorkomt
gezondheidsschade: Zorgbel is een toepassing in de
vorm van een medicatie herinneringssysteem;

Wat is het resultaat?
Ontwikkelde nieuwe technologie wordt ingezet in
woonunits van L zorg. Domotica heeft geleid tot
verbetering van de zorg en het welzijn van de cliënten.
In samenwerking met Vivium Academy hebben de
leerlingen een deel van hun 1e leerjaar volbracht.

3.4. GEBRUIK VAN INFORMATIE
Wat gaan we doen?
Het Zorginstituut Nederland werkt aan het programma
Keteninformatie Kwaliteit Verpleeghuiszorg (KIK-V).
In dit landelijk programma wordt gewerkt aan betere
(kwaliteits)informatie en minder administratieve lasten
voor zorgaanbieders in de verpleeghuiszorg. L Zorg wil
verkennen of zij kan deelnemen aan de implementatie
van KIK-V (www.kik-v.nl)

Wat is het resultaat?
Door uniformering en standaardisering binnen de
verpleeghuissector wordt de informatiepositie van
zorginstellingen verbeterd waardoor het leren en
verbeteren van kwaliteit bevorderd wordt.

Hoe gaan we dat doen?
Door het bijwonen van voorlichtingsbijeenkomsten
wordt informatie ingewonnen over het programma
KIK-V en gekeken in hoeverre een bijdrage geleverd
kan worden in het uitwisselen van gegevens over de
kwaliteitsindicatoren.
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4. VERBETERPARAGRAAF
In de vorige hoofdstukken zijn per thema uit het kwaliteitskader, de verbeterpunten voor L Zorg
vastgesteld. In dit hoofdstukken worden de verbeterpunten geconcretiseerd naar een actie- en locatieplan.
Het actieplan omvat de verbeterpunten voor het geheel van de organisatie. Het locatieplan legt een focus
op de verbeterpunten voor de locaties van het woonzorgcentrum.

Uit begrotingsmodel kwaliteitsbudget verpleeghuiszorg
2021 blijkt dat de extra loonkosten voor de
kostenposten 1 en 2 afgerond € 156.000 bedragen
(85% aandeel). De uitgaven voor de investeringen (3e
kostenpost) wordt begroot op € 32.000 (15% aandeel).
Afhankelijk van de ontwikkeling van de cliëntpopulatie
wordt in ieder geval € 188.000 van het initieel
beschikbaar gestelde kwaliteitsbudget ingezet.

De uitvoering van de verbeterparagraaf wordt
bekostigd met de benutting van het kwaliteitsbudget
waarvan 85% voor extra fte zorgpersoneel en 15% aan
investeringen. De begroting 2020-2021 valt uiteen in
een drietal grote kostenposten.
1. In absolute aantallen groeit de formatie van
zorgpersoneel in loondienst van 20,6 naar 21,6 fte. De
externe inhuur neemt toe met 0,4 fte;
2. In relatieve zin wordt een verdere verschuiving van de
formatie van zorgpersoneel van niveau 2 naar niveau
3 bewerkstelligd;
3. D
 e uitvoering van het actie- en locatieplan vraagt een
investering van L Zorg.
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4.1. ACTIEPLAN
Tabel 4: toont per thema de stappen die L zorg komende tijd zet om de verbeteringen door te voeren.

VERBETERPUNTEN
HOE
PERSOONSGERICHTE ZORG EN ONDERSTEUNING
Individuele evaluatiepunten uit het persoonsAutomatiseringsslag in het ZLP van ONS Nedap
gericht ZLP optrekken naar collectieve
doorvoeren; uitbestedingsvraag aan Info zorg
behoeften.
voorleggen (uitgestelde actie).
Met beperkte middelen de gewenste zorg
Locatiespecifieke aanpak opstellen en na vaststelling
kunnen blijven bieden bij cliënten met
uitrollen binnen de woonlocaties.
complexe zorg met behandeling.
WONEN EN WELZIJN
In gesprek met familie over de palliatieve fase
bij cultuur sensitieve zorg i.s.m. ketenpartners.
Monitoren van benaderingsplannen door
de psycholoog.
Dagbestedingsprogramma doorontwikkelen
op passieve cliënten en samenhang tussen
locaties versterken.
Inzet vrijwilligers optimaliseren
Er wordt een vrijwilligerscoördinator
aangesteld die breder inzetbaar is.
Investering plegen in het groot onderhoud
van de sanitaire ruimtes op de locaties de
Schout en de Forel.
VEILIGHEID
Aanbieden van herhalingslessen over
onbegrepen gedrag bij cliënten.
BHV-cursus vindt frequenter plaats en
contact tussen BHV-ers wordt versterkt.

LEREN EN VERBETEREN VAN KWALITEIT
Borgen van leren en verbeteren van kwaliteit
door het toevoegen van een staffunctionaris
aan de organisatie.

Intervisie met ketenpartners en tijdens de intake
benoemen (uitgestelde actie).
Door het maken van afspraken met de psycholoog
wordt uitvoering gegeven aan het monitoren van
benaderingsplannen.
Coördinator Dagbesteding maakt een plan van
aanpak voor het doorvoeren van verbeteringen in
het dagbestedingsprogramma in samenwerking met
activiteitenbegeleiders.
Vrijwilligerscoördinator stelt een plan van aanpak
op voor inzet van 2 type vrijwilligers in roostering en
dagbestedingsprogramma van de groepswoningen.
Een plan van aanpak voor de opknapbeurt van
de badkamers opstellen en het groot onderhoud
verrichten.

In de klinische lessen wordt extra aandacht besteed
aan onbegrepen gedrag bij cliënten en daarmee de
deskundigheid van het zorgpersoneel bevordert.
Door het vernieuwen van het BHV-plan wordt
inzichtelijk wat een goede frequentie van BHV-cursus
moet zijn en hoe de onderlinge contacten versterkt
moeten worden.

Vanuit het lerend netwerke wordt verkend of
gezamenlijk een bestuurssecretaris aangetrokken kan
worden.
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4.1. ACTIEPLAN
Tabel 4: toont per thema de stappen die L zorg komende tijd zet om de verbeteringen door te voeren.

VERBETERPUNTEN
HOE
LEIDERSCHAP, GOVERNANCE EN MANAGEMENT
Creëren van een “uitgebreide”
Thematische sessies tussen enerzijds het bestuur en
familiecultuur door het uitdragen
management en anderzijds het bestuur en raad van
van de visie en kernwaarden.
toezicht moet leiden tot een duidelijke beeldvorming
over organisatie voorwaarden op strategisch, tactisch
en operationeel niveau.
PERSONEELSSAMENSTELLING
Personeelssamenstelling op woonunits is
passend bij de zorgvraag van de
cliëntpopulatie.
Aanbieden van e learning module
psychosociale zorg aan het zorgpersoneel.
Flexibel en wendbaar personeelsbestand tussen de locaties verkrijgen.

GEBRUIK VAN HULPBRONNEN
Voortzetten van de testlocatie voor
nieuwe innovaties voor domotica.

De locatiemanagers maken een plan van aanpak op
een passende personeelssamenstelling in fte’s en
deskundigheidsniveau.
De medewerkers worden getraind op de verlenen van
psychosociale zorg aan cliënten.
Bestuur en management voeren het actieve gesprek
met de teams en de medewerkersvertegenwoordiging
in het verkrijgen van flexibiliteit en wendbaarheid van
het personeel.

In samenwerking met Vivium Academy
wordt een opleidingstraject gestart.

In samenwerking met GezondheidFabriek wordt de
testlocatie voor het toepassen van nieuwe innovaties
op het gebied van domotica gecontinueerd.
Vanaf april 2021 moet de 1e lichting van zorgleerlingen
gaan starten met de opleiding.

GEBRUIK VAN INFORMATIE
Informatiepositie verbeteren door gebruik te
maken van de faciliteiten van het landelijke
programma KIK-V.

Door aansluiting te zoeken bij de afsprakenset KIK-V
worden de administratie lasten voor het publiceren van
informatie verlaagd.
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4.2. LOCATIEPLAN
Hoewel de Covid-19 pandemie en de opzet van een tweetal nieuwe locaties veel inspanning van
L Zorg heeft gevraagd in het jaar 2020, zijn niet alleen algemene verbeterpunten geschetst maar
wordt ook een doorkijk gegeven voor de verbeterpunten per locatie. In het bestaan van
L Zorg is het hebben van een locatieplan gevierd als een unicum en een teken van verdergaande
professionalisering van de organisatie.

RaYan Huizen
De focus van de woonlocatie naar laag
complexe zorg betekent een verschuiving in
het plaatsingsbeleid. Zowel de zorgverlening
als het dagbestedingsprogramma krijgen een
ander karakter. Het thema persoonsgerichte
zorg en ondersteuning wordt zwaarder gestoeld
op gastvrijheid, waardigheid en service. Met
die insteek staat de woonlocatie ook open voor
Wmo-cliënten en extramurale zorgdiensten. Als
hoofdlocatie van het woonzorgcentrum RaYan is
het zorgconcept volledig uitgewerkt en doorleefd.
Met de doorontwikkeling van het zorgconcept
moet de locatie Huizen een voorbeeld worden
voor de zustervestiging in Naarden.

RaYan Amersfoort (locatie de Forel)
De focus van de woonlocatie wordt hoofdzakelijk
de Wlz verpleeghuiszorg in een intramurale
setting. L Zorg maakt met deze locatie de
stap van geclusterd VPT naar instellingszorg.
De zorginhoudelijke expertise wordt geborgd
door het zorgpersoneel en (para)medische
professionals, maar de organisatorische
randvoorwaarden moeten verder aangescherpt
worden. De randvoorwaarden betreffen het
uitbreiden van het formele en informele netwerk,
informatievoorziening aan de ketenschakels
en samenwerking met relaties zoals huisartsen,
ziekenhuizen en transferverpleegkundigen.

RaYan Naarden (locatie De Schout)
Locatie De Schout ondergaat dezelfde transitie als
de hoofdlocatie van het woonzorgcentrum RaYan.
De huisvesting van cliënten met psychosociale
problematiek voorziet in het zijn van spiegellocatie
op zorg, ondersteuning, wonen en welzijn. De
inbedding van het zorgconcept moet verder
gestalte krijgen.
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