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1. Inleiding
Leven zoals thuis

ondersteuning krijgt vorm in het contact tussen

Het kwaliteitsplan 2022 van Stichting

de zorgprofessional en de bewoner. Om goed

Rosengaerde is tot stand gekomen

te kunnen aansluiten bij de cliënt is het van

met adviezen van de cliëntenraad,

essentieel belang om hem of haar te leren

samenwerkingspartners binnen ons lerend

kennen en een relatie op te bouwen. Goed

netwerk, diverse professionals binnen de

luisteren en een open en eerlijke communicatie

organisatie en de Raad van Toezicht. Het

vormen het vertrekpunt van de dialoog, maar

kwaliteitsplan 2021, het kwaliteitskader

ook het oppakken van non-verbale signalen

Verpleeghuiszorg (2017, geactualiseerd in

behoren tot de kerncompetenties van onze

2021), het kwaliteitskader Wijkverpleging 2018

medewerkers. Naasten van de cliënt zien wij als

en het Kwaliteitskader Palliatieve zorg dienen

belangrijke schakel in de dialoog met de cliënt

als uitgangspunt voor de inhoud van het plan.

en de zorgverlener.

Het motto van het geactualiseerde

Rosengaerde wil in haar kwaliteit van zorg

kwaliteitskader verpleeghuis en wijkzorg

“leven toevoegen aan de jaren” in plaats van

luidt: ‘Samen leren en ontwikkelen’. Leren en

“jaren aan het leven”. De cliënt centraal stellen

ontwikkelen is één van onze kernwaarden en

doen we door mensen te zien in al zijn uniek

sluit hier perfect op aan.

zijn, met wensen passend bij zijn of haar
manier van leven. We kijken naar wat wél kan,

Rosengaerde biedt zowel intramurale als

in plaats van wat niet meer kan. Hierin zijn we

extramurale dienstverlening. Wij geven

geïnspireerd door de visie van Machteld Huber

invulling aan persoonsgerichte zorg. Dit doen

in een bredere kijk op gezondheid1.

wij samen met mantelzorgers, vrijwilligers en
professionals. We werken vanuit het principe

Margot Seip,

dat er voldoende mogelijkheden zijn voor

Directeur-bestuurder

medewerkers om een respectvolle relatie
met cliënten vorm te geven, gevolgd door een
passend aanbod van zorg en diensten. De
afgelopen jaren is het thema “Kwaliteit van
leven” de leidraad geweest in onze ontwikkeling
en ons handelen. Persoonsgerichte zorg en

1

Bron: https://www.allesisgezondheid.nl/knowledgebase/positieve- (bezocht op 20-08-2021 10.16 uur)
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2. Profiel organisatie
Wie is Rosengaerde?

Onze kernwaarden

Rosengaerde wordt daarnaast

Woonzorgcentrum Rosengaerde is een relatief klein, zelfstandig woonzorgcentrum

Onze kernwaarden zijn leidend voor ons gedrag

vertegenwoordigd door een zeer betrokken

gevestigd in het centrum van Dalfsen. Het biedt zorg aan ongeveer 200 ouderen. Ruim

en handelen:

cliëntenraad, vrijwilligersraad en de

300 werknemers en vrijwilligers zorgen voor verpleging, verzorging, dagbesteding,
maaltijden en huishoudelijke ondersteuning.
Rosengaerde creëert mogelijkheden voor senioren die graag in Dalfsen oud willen
worden. We begeleiden onze cliënten thuis in hun eigen vertrouwde omgeving of als
dat niet meer kan, op één van de woonzorglocaties in de gemeente Dalfsen.

•

Verbindend: we zorgen met elkaar voor

•

Eigen(heid): we denken en handelen op

Vanuit het huidige meerjarige strategieplan van

‘eigen wijze’;

Rosengaerde wordt gewerkt met vier thema’s:

•
•

ondernemersraad.

mogelijkheden;

Passie: we zijn bevlogen en trots;
Ondernemend: we tonen initiatief en
vertalen dit naar mogelijkheden.

Stichting Rosengaerde heeft een verpleeghuis, verzorgingshuis en verschillende

•
•
•
•

Goed leven;
Mooi werk;
Leren en ontwikkelen;
Financieel gezond.

woon-zorgcomplexen. Op brede schaal verlenen we binnen de gemeente thuiszorg,

Besturingsfilosofie

uitgevoerd door cliëntgerichte thuiszorgteams. Wij participeren en investeren daarbij

Het primaire proces in de organisatie is leidend,

Dit kwaliteitsplan is eveneens opgebouwd

actief in activiteiten die cliënten in staat stellen om langer zelfstandig te blijven wonen.

de overige onderdelen van de organisatie zijn

vanuit deze thema’s.

Het uitgangspunt voor onze dienstverlening is zowel de vraag van de cliënt als zijn of

voorwaardenscheppend. Onze medewerkers

haar mogelijkheden. Keuzevrijheid en eigen regie staan daarbij voorop. Rosengaerde

zijn professionals die weten wat van hen wordt

levert specifieke zorg op het gebied van psychogeriatrie. Naast goede zorg voor de

verwacht. Zij zijn competent en voeren hun

cliënt, hebben we ook aandacht voor de omgeving van de cliënt. We betrekken familie,

taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden

vrienden en mantelzorgers.

en rollen zelfstandig uit en doen dit in
samenwerking met elkaar om de cliëntdoelen

We maken met onze belofte: Rosengaerde ‘zorgt voor mogelijkheden’ graag het

te realiseren.

verschil. We helpen cliënten op hun eigen wijze het leven voort te zetten. Om hiervoor
mogelijkheden te creëren, blijven we met cliënten, maar ook met de gemeente en

Rosengaerde is een stichting en wordt bestuurd

lokale partijen in gesprek. Het is aan ons om toekomstgerichte voorzieningen te

door een Raad van Bestuur.

realiseren op het gebied van wonen, welzijn en zorg en dat doen we waar dat versterkt

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het

in samenhang met andere organisaties.

functioneren van de bestuurder en adviseert
gevraagd en ongevraagd de bestuurder over de

In 2022 zorgt Rosengaerde actief voor mogelijkheden in Dalfsen. Medewerkers zijn
ondernemend en veerkrachtig. Wij zorgen als buurtverbinder op enthousiaste wijze
voor welzijn en zorg voor de cliënt.

PROFIEL ORGANISATIE

organisatie.

STICHTING ROSENGAERDE

KWALITEITSPLAN 2022

9

3. Kerngegevens
Zorgplaatsen

Instroom, doorstroom, uitstroom WLZ-cliënten jan - sept

Intramurale zorg
In het hoofdgebouw zijn 51 plaatsen voor psychogeriatrische cliënten aangemerkt met

Locatie 		

behandeling en 6 plaatsen WLZ zonder behandeling.

		

In zorg op

WLZ- VZH excl. behandeling

In het aangebouwde woonzorgcomplex beschikt Rosengaerde over 74 appartementen. Voor

Verpleeghuis Beneden etage:

gemiddeld 40 cliënten leveren wij VPT met behandeling. Voor de overige cliënten leveren wij

WLZ open afdeling PG

wijkverpleging, facilitaire ondersteuning en begeleiding in het kader van de Wmo.

Verpleeghuis Boven etage: 		

Uitstroom

startdatum 			

Kleine Brandkolk: 		

Extramurale zorg

Instroom

In zorg
einddatum

6

2

2

6

23

6

6

23

28

5

5

28

WLZ gesloten afdeling PG

In het naastliggende woonzorgcomplex (locatie Pniël, 21 plaatsen) en in een woonzorgcomplex
in Lemelerveld (locatie het Anker, 24 plaatsen) levert Rosengaerde thuiszorg, casemanagement
dementie, huishoudelijke zorg, facilitaire ondersteuning en begeleiding in het kader van de Wmo

Overige zorg- en dienstverlening

en het VPT-pakket met behandeling. Begeleiding wordt geleverd in de vorm van dagbesteding
basis en dagbesteding pg. Desgewenst wordt de dagbestedingscoach ingezet.
Cijfers met peildatum 30-09-2021.
Locatie 				
			
Kleine Brandkolk:

			

Indicatie 					
ZZP4

ZZP5

3		

ZZP6

ZZP7

Totaal

ZZP8

3			

6

WLZ- VZH excl.

Zorg- dienstverlening 		

Aantal cliënten

Wijkverpleging 		

144

Wmo: Maatwerk HH-indicatie

41

Wmo: Algemene voorziening schoonmaak

194

Wmo: Begeleiding		

21

Alarmering 		

130

Maaltijd gebruikers tafeltje dekje

284 (betalende cliënten augustus)

		

Gem. 200 per dag

behandeling
Verpleeghuis:

			

42

4

5		

51

Werkgebieden

WLZ afdeling PG
VPT1

VPT2

Aanleunwoningen: 			
VPT met behandeling

VPT3

VPT4

VPT5

VPT6

VPT7

VPT8

1

8

11

17

0

1

Rosengaerde is gelegen in de kern Dalfsen. Het werkgebied van stichting Rosengaerde omvat de
38

gemeente Dalfsen en in het verlengde hiervan Ommen. Het werkgebied valt onder het Achmea
Zorgkantoor Zwolle.
Rosengaerde is gelegen in de kern Dalfsen. In de gemeente Dalfsen wonen 29.100 inwoners.
Van deze inwoners voeren 3238 personen een eenpersoonshuishouden. Dit is 11,1 % van alle
inwoners. Volgens de bevolkingsprognose van het CBS zal Dalfsen een sterke groei ondervinden
in het aantal ouderen (65-75-jarigen), van 11,7% in 2019 tot 13,4% in 2030. Voor de groep 75 jaar
en ouder geldt een percentage van 10,0% in 2019 tot 13,8% in 2030. Het totaal aantal inwoners
stijgt licht tot 2030.
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Verpleeghuis intramuraal

Vrijwilligers

Zorg thuis met behandeling (VPT)

Wijkverpleegkundige (niveau 5)

0

Wijkverpleegkundige (niveau 5)

3

Bij Rosengaerde zijn ruim 300 vrijwilligers actief. Velen van hen komen uit de gemeente

Verpleegkundigen (niveau 4)

8

Verpleegkundigen (niveau 4)

7

Dalfsen, allen zijn van grote waarde voor de lokale verbinding in de gemeenschap van

Contactverzorgenden (niveau 3, EVV)

15

Dalfsen. Rosengaerde is blij met de inzet van deze vrijwilligers. Zij ondersteunen de

Verzorgenden (niveau 3) 25		

Verzorgenden (niveau 3)

37

medewerkers en zijn een meerwaarde voor de kwaliteit van het leven en welbevinden

Helpenden welzijn (niveau 2)

Helpende plus (niveau 2)

17

van de cliënt. De vrijwilligers worden ingezet voor allerlei verschillende dingen. Zij

Contactverzorgenden (niveau 3, EVV)

6 CV, 7 EVV i.o.

35

		
Woonondersteuners (niveau 1)

Vrijwilligers

29

Helpende (niveau 2)

4

bezorgen bijvoorbeeld maaltijden bij cliënten thuis, doen ritjes op de duofiets of met

Woonondersteuners (niveau 1)

0

de Rosengaerde bus. Ze doen boodschappen met cliënten of koken samen. Ze doen

		

Medewerkers huishouding

		

Vrijwilligers

vrijwilligers de mogelijkheden die cliënten nog hebben.

BBL-leerlingen		

3

BBL-leerlingen

4

BOL-leerlingen		

13

BOL-leerlingen

11

Manager voor het gehele verpleeghuis

2

samen een spelletje of drinken een kopje koffie. Door deze activiteiten te doen, benutten

56

Manager voor de gehele extramurale zorg

1

Instroom 2021 in aantal personen

Behandelaren

Welzijn

Extramuraal

0

10

20

30

40

50

60

20

30

40

50

60

Uitstroom 2021 in aantal personen

Ondersteunde...
Staffuncties
Zorg en
Huishouding

0

10

NB. Voor een juiste vergelijking is voor beide periodes een meetperiode t/m 1 oktober aangehouden.
Verzuimpercentage Zorg en Welzijn Rosengaerde

8,5

Verzuimpercentage totaal Rosengaerde

7,24

Verzuimpercentage VVT

8,2
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Vrijwilligers zijn getraind en geven invulling

signaleert, gaat ze hier over in gesprek met de

aan alle activiteiten. Dit doen ze op

cliënt en biedt ondersteuning waar nodig of

enthousiaste wijze en hierbij geven ze gepaste

verwijst door naar andere zorgprofessionals.

aandacht en begeleiding als dat gewenst is.

Kwaliteit van leven

Team Welzijn zorgt voor een breed scala aan

Verpleeghuis en aanleunwoningen

Bij kwaliteit van leven kijken wij naar de cliënt als individu, waarbij maximaal behoud is van

activiteiten. Het netwerk in Dalfsen wordt

Binnen 24 uur na opname is er een

zelfrespect en eigen regie. Het leven blijven voortzetten zoals zij dit gewend zijn, afgestemd op de

ingezet om de activiteiten te komen uitvoeren

voorlopig zorgplan met daarin informatie

eigen behoeften en zijn of haar naasten en het behouden van het bestaande netwerk. We werken

en begeleiden. De nadruk van activiteiten

over medicatie, dieet, primaire hulpvraag,

vanuit multidisciplinair samengestelde teams die samen en in dialoog met de cliënt antwoord

ligt op muziek en bewegen, wat senioren

contactpersoon en afspraken over het

proberen te geven op de vraag wat voor de individuele cliënt kwaliteit van leven betekent. In

langer actief houdt en hen stimuleert om

handelen bij calamiteiten. Uiterlijk 6 weken

overleg met de cliënt en naasten worden afspraken gemaakt over behandeling en ondersteuning

zo langer thuis te kunnen blijven wonen.

na opname is dit zorgplan volledig. De Eerst

die we vastleggen in het zorgplan.

Familieparticipatie is hierin ook van groot

Verantwoordelijk Verzorgende draagt zorg

belang. Zij stimuleren senioren om te komen

voor het tot stand komen van het zorgplan. Dit

Positieve gezondheid

en zorgen voor vervoer naar Rosengaerde.

plan is uniek voor elke cliënt, het persoonlijke

Positieve gezondheid geeft inzicht in datgene waarmee het welzijn van de cliënt vergroot kan

Daarom willen wij familie betrekken bij alle

verhaal en de identiteit van de cliënt staan

worden. De nadruk ligt op de veerkracht, eigen regie en het aanpassingsvermogen van de mens

activiteiten.

centraal. Tijdens het intakegesprek en

en niet op de beperkingen of ziekte. Het werken vanuit positieve gezondheid stimuleren we in de

tijdens de evaluatiegesprekken wordt het

houding van medewerkers door voorlichting en training aan te bieden. Daarnaast geven we deze

Zorg thuis

zorgplan verder afgestemd op de wensen

benadering vorm in onze multidisciplinaire dienstverlening. Rosengaerde benadert elke cliënt als

Op de afdeling zorg thuis is de

van de individuele cliënt. Aandacht en

individu met eigen normen, waarden en behoeftes en stemt de zorg hierop af in samenwerking

wijkverpleegkundige verantwoordelijk voor

antwoord op levensvragen worden vermeld

met verschillende professionals. Het welzijn van cliënt staat hierbij voorop, levensgeluk is leidend.

het indiceren en organiseren van de zorg.

in het thuisplan van de cliënt, zodat elke

Wijkverpleegkundige zorg is in eerste instantie

medewerker op de hoogte is van de wensen

Eigen regie cliënt

algemene brede zorg. Het biedt de cliënt

van de cliënt. Kwaliteit van leven betekent

Rosengaerde organiseert de intra- en extramurale dienstverlening onder de regie van de cliënt, en

zorg op het gebeid van preventie, mogelijk

ook dat de persoonlijke verzorging afgestemd

samen met het sociale netwerk. Dit vraagt verbinding en intensieve samenwerking. Rosengaerde

herstel of zorg in de laatste fase van het leven.

wordt op de gewoontes en behoeftes van de

werkt actief samen met gemeenten, verzekeraars en andere aanbieders in de regio. Curatieve

Een wijkverpleegkundige is daarmee van

individuele cliënt. De cliënt ervaart daardoor

zorg en langdurige zorg zijn veel minder van elkaar gescheiden, waardoor de samenwerking in

alle markten thuis. Indiceren, maar ook het

aandacht, vertrouwen en begrip. Het zorgplan

de wijk sector overstijgend is. Daarnaast ligt onze focus op het inzetten van zorgtechnologie of

ontwikkelen, organiseren en uitvoeren van

is voorzien van doelen die tot stand zijn

domotica, wat bijdraagt aan de zelfredzaamheid en bewegingsvrijheid voor onze senioren.

preventie valt onder de verantwoordelijkheid

gekomen in samenspraak met cliënt, familie

van de wijkverpleegkundige. De

en medewerker, waarbij eigen regie voorop

Wijkfunctie

wijkverpleegkundige stelt samen met de cliënt

staat. Medewerkers rapporteren volgens

Vanuit de visie dat senioren langer thuis wonen en een mogelijke behoefte hebben aan een

het zorgplan op, waarbij de cliënt uiteindelijk

de SOAP-methodiek, waarin zij worden

andere daginvulling, stelt Rosengaerde haar ontmoetingscentrum open voor alle wijkbewoners

bepaalt welke zorg hij of zij ontvangt.

geschoold.

uit Dalfsen. Verbinding en ontmoeten staat hier centraal en de zorg is altijd op de achtergrond

Het herkennen van eenzaamheid en het

aanwezig. Iedereen is welkom en kan mee doen. Tegen een kleine vergoeding kunnen mensen

opvangen van signalen is een terugkerend

meedoen met activiteiten of men kan spontaan binnenlopen voor een maaltijd, kleine lunch of

onderwerp tijdens de teambesprekingen.

kop koffie.

Als de wijkverpleegkundige eenzaamheid
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Wonen en Welzijn

gaan voor een wandeling, met of zonder

is niet alleen gericht op deze individuele

Zorgtechnologie

Leven zoals thuis betekent dat er aandacht

begeleiding van medewerkers, vrijwilligers en

verpleging en verzorging, maar ook op

Technologie in de zorg vergroot de

is voor zingeving en ondersteuning van

mantelzorgers.

gezondheidsbevordering in de brede

zelfredzaamheid van de cliënt. Er lopen op

zin van het woord. Kenmerkend is de

dit moment al verschillende acties rondom

levensvragen. In gesprekken met de cliënt, de
naasten en de medewerker wordt er gebruik

Leven zoals thuis beoogt ook nadenken over

gelijkwaardige en actieve rol die de cliënt

zorgalarmering, sensoren en camera’s.

gemaakt van de kennis en kunde van de

het einde van het leven en de wensen hierin

heeft in de totstandkoming van de zorg.

Als onderdeel van het meerjarenplan

multidisciplinaire samenwerking. Bijvoorbeeld

bespreekbaar maken met de medewerker. De

De cliënt en de mantelzorger zijn de

2022-2025 maken we een visie en plan

van de geestelijk verzorger, de psycholoog

medewerker is deskundig in het communiceren

belangrijkste samenwerkingspartners. Een

voor zorgtechnologie, zorgdomotica, de

of andere deskundigen. Respect voor de

en vastleggen van wensen in het zorgplan

goede vertrouwensrelatie is essentieel voor

ICT-werkomgeving en een bijpassende

levensvisie staat bovenaan.

rondom behandeling of het juist niet wensen

het vertrouwen en het ondersteunen van de

infrastructuur. Mede door de zorgverzwaring en

van behandeling.

zelfredzaamheid. Preventie is een belangrijke

de verschillende toepassingen op locaties zijn er

taak van wijkverpleging. Rosengaerde heeft met

knelpunten in de kwaliteit van de zorg die met
zorgdomotica op te lossen zijn.

Vanuit onze wijkfunctie de Blauwe Bogen
verdiepen en verbreden wij ons welzijn- en

Psychogeriatrische zorg

een steeds zwaardere zorgvraag van kwetsbare

activiteitenprogramma. Dit doen wij in nauwe

Binnen en buiten haar muren levert

senioren te maken met complexe problematiek,

samenwerking met andere organisaties uit

Rosengaerde verpleging en intensieve

zowel extramuraal als intramuraal. Deze

Vanzelfsprekend is er aandacht voor het effect

Dalfsen. Op ondernemende en originele wijze

geestelijke zorg op basis van haar specifieke

ontwikkeling heeft gevolgen voor de services

dat moderne technologie op de cliënt zal

willen wij bewoners en senioren de voordelen

kennis. Het uitgangspunt is deze ervaring en

en huisvesting die we bieden, waarbij we ook

hebben, hier gaan we op passende wijze mee

laten ervaren van de community waarde van

kennis te blijven vernieuwen naar toekomstige

aan andere voorwaarden moeten voldoen.

om. We blijven in dialoog met de cliënt om dit te

Dalfsen. Het uitgangspunt blijft het in beweging

inzichten. Daarbij kan Rosengaerde lokaal en in

We zien nieuwe en mengvormen van intra-

waarborgen.

houden van cliënten, bewoners en senioren.

samenwerking met andere organisaties

en extramurale zorg ontstaan. Daarbij is

Er is voortdurend aandacht voor activiteiten

een rol van kennisdeler vervullen.

versterking van de lokale samenwerking tussen

Behandelfunctie

welzijn en zorginstellingen van belang.

De zorg wordt steeds intensiever, wat betekent

die het leven zinvol maken. Welzijnscoaches
zijn samen met vrijwilligers en mantelzorgers

Daarnaast vormt Rosengaerde samen met de

geïntegreerd in de cliëntteams. Cliënten

Baalderborg Groep, Zorgspectrum Het Zand en

Toekomstbestendige zorgomgeving

(para)medische en gedragskundige behandeling

worden betrokken en coördineren activiteiten

ZGR een lerend netwerk. Medewerkers worden

De huidige zorghuisvesting voor de intramurale

en anderzijds meer expertise nodig is op het

waar mogelijk samen met vrijwilligers.

gestimuleerd en krijgen de gelegenheid om

zorg van Rosengaerde voldoet niet aan de

verpleegkundige domein. Voor 2022 groeit

Appartementen van cliënten worden ingericht

bij elkaar in de keuken te kijken. Scholingen

eisen om de benodigde zorg te kunnen leveren.

de behandelfunctie voor zzp5 en hogere

met eigen meubels, zodat leefomgeving

worden uitgewisseld en de ‘parels’ van iedere

Daarnaast is de vraag in Dalfsen naar deze

zzp’s passend mee met de zorgzwaarte. Daar

herkenbaar en eigen is. Huiskamers worden

organisatie worden gedeeld met als doel

zorgondersteuning substantieel groter dan het

waar mogelijk gaan wij dit onderdeel verder

zo ingericht dat ze passend zijn bij de

om van elkaar te leren. Ook het afnemen

aanbod. Wij gaan nieuwbouw realiseren voor

vormgeven in samenwerking met andere

deelnemende doelgroep. Vrijwilligers en

van audits, zowel intern als extern, doen we

toekomstbestendige zorghuisvesting, passend

organisaties.

mantelzorgers ondersteunen de medewerkers

gezamenlijk. In 2022 nemen we audits af zoals

binnen de zorg- en vastgoedstrategie in Dalfsen.

in de op maat afgestemde zorgvraag.

hygiëne en infectiepreventie.

We gaan daarnaast uitbreiden met circa 23

dat er enerzijds meer aandacht nodig is voor de

intramurale zorgplaatsen, waardoor wij op een
Er zijn ook voldoende mogelijkheden om naar

Kwaliteit van wonen

capaciteit komen van 80 plaatsen met een ZZP

buiten te gaan, dankzij de binnentuinen van

Cliënten wonen langer thuis en daardoor

5 of hoger. De verwachting is dat de uitvoering

Rosengaerde en het terras van de Blauwe

verandert de zorgvraag. Het team van

van de samenwerkingsovereenkomst met de

Bogen. Cliënten zijn vrij om naar buiten te

wijkverpleegkundigen en verzorgenden

projectontwikkelaar in 2022 vaste vorm krijgt.
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Kwaliteitskader

commissie en verbeteracties en preventie zijn

Kwaliteitsmetingen

informatieveiligheid en persoonsgegevens is

Voor 2022 zijn uitgangspunten geformuleerd

een jaarlijks onderdeel van de teamoverleggen.

We stimuleren cliënten en

belangrijk. Daarom willen we alle medewerkers

cliëntenvertegenwoordigers om hun

hierbij betrekken en is dit een belangrijk

voor het Kwaliteitskader verpleeghuiszorg,
wijkverpleging en Palliatieve zorg en de

Wet Zorg en Dwang

ervaringen te delen op Zorgkaart Nederland.

onderdeel van ons dagelijks

besteding van de kwaliteitsgelden, met als

De WZD-commissie komt in 2022 elk kwartaal

De cliëntervaring Zorgkaart Nederland en

werk geworden.

gevolg een gerichte verdeling en inzet van

bij elkaar en bestaat uit de kwaliteitsadviseur,

het kwaliteitsverslag staan op de website.

zorgondersteunende middelen en menskracht.

een teamregisseur en de specialist

Ervaringen van zorg thuis cliënten worden aan

Interne processen

Deze inzet wordt geëvalueerd, waar nodig

ouderengeneeskunde. De Kwaliteitsadviseur

het eind van het jaar gemeten via de PREM.

Vanuit de dagelijkse praktijk, door ervaringen

aangepast en doorberekend op basis van

levert elk half jaar de verplichte registratie

De verplichte kwaliteitsindicatoren worden

in onze omgeving en de vooruitgang, is het

de verwachte ontwikkelingen en de nieuwe

onvrijwillige zorg aan de IGJ door middel van Ysis

begin van het jaar gemeten. De keuze van

gewenst om onze processen en werkwijzen

bekostiging kwaliteitsgelden voor 2022. De

Inzicht.

de indicatoren wordt medebepaald door de

aan te passen en te verbeteren. In 2022

teams, de Clientenraad wordt hierbij altijd

leggen we focus op thema’s die met kwaliteit

Tijdens de multidisciplinaire overleggen

betrokken. Naast deze verplichte metingen

en veiligheid te maken hebben, bijvoorbeeld

met de EVV’er, de andere disciplines en

vinden wij dat kwaliteit vooral gaat om het zien

medicatieveiligheidsprocessen en het werken

Kwaliteit en veiligheid

vertegenwoordiger van de cliënt wordt de zorg

van de cliënt in wie hij is en wat passend is.

volgens de Wet zorg en dwang. Ook willen we

Er is een MIC (melding incidenten cliënten)

en behandeling geëvalueerd. Onvrijwillige zorg

Luisteren naar de wensen en mogelijkheden

verantwoordelijkheden en bevoegdheden

systeem ingericht waarmee we in 2022 gericht

wordt alleen geleverd als er ernstig nadeel dreigt

creëren om deze wens te vervullen blijft van

duidelijker beleggen en borgen in de

inzetten op verbeterplannen. De Wet zorg

en andere alternatieven niet ingezet kunnen

wezenlijk belang.

organisatie en de managementinformatie

en dwang (Wzd) is sinds 1 januari 2020 van

worden.

uitkomsten van het Strategisch meerjarenplan
zijn hierbij mede richtinggevend.

kracht. We blijven investeren in beleid en

omvormen tot stuurinformatie. Deze informatie
Centrale Kwaliteitscommissie

moet beschikbaar zijn voor teams, managers,

protocollen voor infectiepreventie. De inzet

Infectiepreventiecommissie

De centrale kwaliteitscommissie bestaat uit

bestuur en toezicht. Ook vervangen we het

van domotica (alarmering met cameratoezicht)

De infectiecommissie komt volgend jaar elke

de bestuurder, twee leden van de Raad van

huidige instrumentenhandboek in 2022 door

is een voorwaarde om de onvrijwillige zorg op

kwartaal bij elkaar en wordt ondersteund door

Toezicht, de kwaliteitsadviseur en op afroep de

een kwaliteitsmanagement digitaal systeem

een manier in te richten, waarmee cliënten

de ziekenhuishygiënist van de ISALA. Vaste

adviseur veiligheid die overstijgend de kwaliteit

dat voldoet aan de huidig gestelde eisen en

meer bewegingsvrijheid krijgen en het toezicht

agendapunten zijn: antibioticaresistentie en

en voortgang bewaakt. De kwaliteitscommissie

wensen.

(met name in de nacht) verbeterd wordt. De

infectiepreventie zoals Corona, MRSA en het

komt elk kwartaal bij elkaar. Vaste

inzet van zorgdomotica en de implementatie

NORO-virus. Rosengaerde is aangesloten bij het

agendapunten zijn: MIC, AVG, COVID-19, Plan

van het cliëntvolgsysteem krijgt daarom

Meldpunt Uitbraak Infectie Zorg, zodat er een

van aanpak kwaliteit zorg bij de Wijkzorg.

meer prioriteit. Ook de certificering van het

regionale samenwerking en er korte lijnen zijn

kwaliteitsmanagementsysteem conform ISO

bij mogelijke uitbraken van infectie.

is in 2022 weer aan de orde en zal de nodige

Wetgeving autoriteit Persoonsgegevens
Op basis van een strategische risico

Kwaliteitsindicatoren

analyse is een prioritering en planning

In de maanden januari en februari meten we de

gemaakt voor de aanpak van de risico’s.

Incidentencommissie

kwaliteitsindicatoren, waarbij naast de verplichte

Het Informatiebeveiligingsplan en ISMS

Rosengaerde werkt in 2022 met

indicatoren advance careplanning, aandacht

(information Security Management System)

aandachtsvelders MIC, waarbij elke afdeling

voor eten en drinken en het bespreken van

en de activiteitenplanning worden

een eigen aandachtsvelder heeft. De trends

medicatiefouten in het team ook de indicatoren

geïmplementeerd om te voldoen aan geldende

worden besproken in de centrale MIC-

decubitus en onvrijwillige zorg worden gemeten.

wet- en regelgeving. Bewustwording op

capaciteit en inspanning vragen.

GOED LEVEN: DE KWALITEIT VAN ZORG EN WELZIJN

STICHTING ROSENGAERDE

5. Mooi werk: het werk van de
zorgmedewerker

KWALITEITSPLAN 2022

19

van informatie binnen de organisatie.

ontwikkeling zal een vervolg krijgen vanuit

Communicatie en PR vraagt daarbij om een

drie hoofdthema’s: (1) procesoptimalisatie, (2)

helder beleid en verdere professionalisering,

balans van kwaliteit, kosten en prestaties en

invulling gevend aan de strategie.

(3) automatisering van kernprocessen, waarbij

Eigen regie medewerker

het strategisch meerjarig plan hiervoor het

Goede zorg- en dienstverlening ontstaat als de medewerker de aandacht vooral kan richten op de

ICT-werkomgeving

cliënt. Door als medewerker werkzaamheden rondom de cliënt zelf te organiseren, is er ruimte

Mede om de generalistische aard van de

om continu in te spelen op de hulpvraag. Het toepassen van ervaringen heeft ook tot gevolg dat

wijkverpleging en de hiermee samenhangende

Regionale samenwerking

er geëxperimenteerd wordt met wat de oplossing is. De kaders waarbinnen een medewerker de

breedte van nodige informatie, is goede ICT

De COVID-19 pandemie heeft de samenwerking

eigen regie kan vormgegeven, wordt in een gezamenlijk proces uitgewerkt.

onontbeerlijk. Het nog meer benutten van

in Overijssel versterkt. Er wordt meer ingezet

het elektronisch cliënten dossier NEDAP en

op gezamenlijk beleid. Professionals weten

Binden en boeien op een krappe arbeidsmarkt

ONS biedt medewerkers mogelijkheden om

elkaar beter te vinden en er is meer contact

Onze organisatie draait op personeel, leerlingen en vrijwilligers. Voor tal van disciplines in en

registratie te vereenvoudigen en indirecte

tussen de ondersteunende afdelingen van de

buiten de zorg is een schaarste op de arbeidsmarkt ontstaan. Er wordt nadrukkelijker naar

cliënten tijd te besparen. De huidige ICT-

verschillende zorginstellingen. Rosengaerde

een werkomgeving gezocht waar je met plezier werkt. Primair richten we ons in 2022 op het

omgeving past niet meer bij het “nieuwe

neemt daarnaast deel aan verschillende

benutten van talenten, op vitaliteit van medewerkers en op het versterken van betrokkenheid.

werken” voor onze medewerkers. Voor

bestuurlijke overleggen in de regio om de

Deze speerpunten vormen de basis van een strategisch beleid dat we gaan opstellen. We willen

2022 komt er een plan om naar een

gezamenlijke ambities te bevorderen. In 2022

beter zichtbaar zijn op de arbeidsmarkt, waarbij de kracht en de aantrekkelijkheid van het werken

nieuwe ICT-omgeving te gaan. Het omvat

willen we het voortouw nemen in onze regio

bij Rosengaerde op originele wijze wordt getoond. Daarnaast ontwikkelen we een hedendaags

het bouwen en inrichten van een nieuwe

voor de ontwikkeling van toekomstbestendige

opleidingsbeleid en implementeren we een uitgebreid Leer Management Systeem met een

virtuele werkomgeving en een intranet voor

ouderenzorg. In 2020 heeft Rosengaerde

gerichter (online) aanbod voor onze medewerkers. Een te ontwikkelen strategisch opleidingsbeleid

de medewerkers. Medewerkers moeten

samen met tien andere bestuurders van

ondersteunt ontplooiingsmogelijkheden voor medewerkers. De coördinatie daarvan beleggen we

eenvoudiger bij informatie kunnen komen via

zorgorganisaties en één zorginkoper van

breder in de hele organisatie en wordt een procesmatig onderdeel van personeel en organisatie.

één platform. Daarnaast is het noodzakelijk

het zorgkantoor het initiatief genomen voor

Net als het binden en boeien van medewerkers, zorgt Rosengaerde goed voor de vrijwilligers door

onze ICT-afdeling te moderniseren. Dit vraagt

een regionale visie op de ouderenzorg.

ze in 2022 te betrekken bij opleiding en scholing.

intensief samenwerken met collega’s in de

Het vertrekpunt in ons denken is het eigen

branche en daarbuiten. Een professioneel

perspectief en de kracht van ouderen, met

Preventie en gezondheidsbeleid

informatiseringbeleid wordt binnen het

de daarbij horende waarden zelfrespect en

Vanuit goed werkgeverschap gaan we de fysieke en de mentale gezondheid stimuleren, aangevuld

strategisch meerjarenplan 2022 -2025 verder

zelfregie.

met een adequaat casemanagement en duidelijke managementverzuimrapportage. Hiervoor gaan

uitgewerkt en vormt het kader voor de

wij het huidige beleid en procedures moderniseren op basis van de visie van gedeelde

genoemde ontwikkelingen.

verantwoordelijkheid. We zetten in op positieve gezondheid: het echt kénnen van de medewerker
en competenties en talenten benutten is een streven om samen te mogen werken en te

Ondersteunende diensten

vertrouwen op elkaars expertise en kundigheid.

Het jaarplan 2021 heeft in het teken
gestaan van ondersteuning aan projecten,

Communicatie

samenwerken en het verder inrichten en

Om te ontwikkelen en te groeien als organisatie is een goede communicatie van belang. Het goede

borgen van de kernprocessen die als basis

gesprek met elkaar voeren geeft een plezierige sfeer die belangrijk is voor de organisatie, cliënten,

nodig zijn voor verdere professionalisering

familieleden en het netwerk. Er wordt meer aandacht besteed aan de haal- en brengplicht

van de ondersteunende diensten. Deze

MOOI WERK: HET WERK VAN DE ZORGMEDEWERKER

richtinggevend kader zal vormen.
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Ons doel is dat we over ondernemende,

•

Audits over het huidige

leergierige en trotse medewerkers en

•
•
•

leermanagementsysteem;

vrijwilligers beschikken die waarde toekennen

Teamgesprekken;

aan de kwaliteit van leven van onze cliënten.

Project onbegrepen gedrag;

Van medewerkers verwachten wij dat zij

Medewerkers hebben de mogelijkheid om

professioneel mee willen en kunnen met de

mee te lopen in een collega organisatie van

ingezette ontwikkelingen. In 2022 dragen dan

Het enthousiasmeren van medewerkers om

evalueren is nog geen gemeengoed. Hiervoor

blijvend te leren door e-learning zal verder

is een cultuurverandering nodig. Een open

vormkrijgen. Vanuit de motivatie om steeds de

leercultuur houdt ook in dat fouten gemaakt

beste zorg, ondersteuning en begeleiding voor

mogen worden, want hier kunnen we lering

het lerend netwerk. Medewerkers worden

alle medewerkers positief bij aan de gewenste

de cliënten te leveren moeten medewerkers

uit trekken en dat mag in een cultuur van

hierin geïnspireerd door het organiseren van

en noodzakelijke ontwikkeling van onze

in staat zijn om mee te bewegen. Dat vergt

openheid en transparantie. Feedback geven en

een bijeenkomst met de 4 zorgorganisaties

organisatie.

flexibiliteit, zelfkennis en een brede blik. Door

ontvangen moet een onderdeel worden van

tezamen waarbij medewerkers via thema s

samen met de medewerkers te reflecteren

de cultuur binnen Rosengaerde. Het effectief

elkaars talenten presenteren;

kunnen we de zorg en ondersteuning

creëren van veerkracht en draagvlak om mee

bevorderen en verbeteren. Een belangrijke

te blijven gaan in een veranderende tijd, wordt

ontwikkeling rondom opleiden is de omslag

meegenomen in het ontwikkelingsbeleid als

van traditioneel leren naar leren in de praktijk.

onderdeel van het strategisch meerjarenplan.

Wij vragen in de huidige tijd constante reflectie

Een goed communicatieplan mag hierbij niet

op eigen handelen en op het handelen van

ontbreken.

collega’s. Ontwikkelen door reflecteren en

•
•
•
•

Meten via de kwaliteitsindicatoren en de
jaarlijkse audits ISO-certificering in de zorg
en de PREM;
Medewerkers betrekken in het opstellen van
het opleidingsjaarplan om eigen inbreng en
ontwikkeling kansen te geven;
Medewerkers stimuleren in lidmaatschap V
en VN;
Het opzetten van een platform bestaande
uit workshops, lezingen, klinische lessen
waar medewerkers naar behoefte aan
kunnen deelnemen.

LEREN EN ONTWIKKELEN: PROFESSIONALISEREN ZORGMEDEWERKER
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7. Financieel gezond

Voor wat betreft de Wmo overeenkomst voor

Eigen dienstverleningsconcepten

het jaar 2022 zullen er geen nieuwe cliënten bij

Rosengaerde onderzoekt of er andere

Contouren van de zorginkoop 2022

komen. Cliënten waarvan de indicatie afloopt in

vormen van betaalde dienstverlening te

De begroting vormt het uitgangspunt voor de realisatie van de jaarplannen. Om financieel gezond

2022 en die een nieuwe indicatie krijgen zullen

ontwikkelen zijn om senioren langer thuis

te blijven en om toekomstige investeringen mogelijk te maken, is een rendementseis van 2% van

op dat moment overgaan van de

te kunnen laten wonen en meer comfort te

de opbrengsten voor de komende jaren opgenomen. Dit is tot nu toe nog niet gehaald. Wel is

overgangsovereenkomst naar de nieuwe

bieden bij het woongenot. We hebben al onze

er sprake van een opgaande lijn. In 2020 was het uiteindelijke exploitatieresultaat positief. We

overeenkomst. Nieuwe cliënten die vanaf 1

huidige maaltijdservice, maar dit kan verder

gaan er vanuit dat de doelstelling van 2% resultaat genormaliseerd voor 2022 haalbaar is. De

januari 2022 een indicatie krijgen worden

uitgebreid worden. Denk aan hulp bij het

investering voor de vastgoedontwikkeling heeft structureel impact op het exploitatieresultaat.

ondergebracht in een nieuw af te sluiten

huishouden, was-service, tuinhulp, klusjesman,

overeenkomst waarvoor aanbesteding

ondersteuning bij digitale behoefte,

Wlz

plaatsvindt. In zijn geheel zal er sprake zijn van

belasting en administratie, kapper, massage,

Het inkoopkader voor de Wlz omvat de periode van 2021 tot en met 2023 en bestaat uit een

een verlaging van de tarieven van 5%.

schoonheidsspecialiste, hulp bij de verzorging

landelijk en een deel specifiek voor het Zilveren Kruis. Rosengaerde heeft met Zilveren Kruis een

van de huisdier(en), vervoer, mantelzorg. Het
Zvw

onderzoek geeft antwoord op de vraag welke

Van onze cliënten is 85% verzekerd bij

behoefte er is onder senioren in Dalfsen, in

Wlz tarieven

Zilveren Kruis. Zilveren Kruis hanteert voor

welke vorm we dit kunnen inrichten en wat

Er zijn drie belangrijke ontwikkelingen:

de bepaling van het tarief en het volume

daar voor nodig is.

1. Het kwaliteitsbudget wordt verrekend in het huidige tarief. Concreet betekent dit dat de NZa de

een doelmatigheidsmodel. Rosengaerde is

contract tot en met 2023.

voor Zilveren Kruis een reguliere aanbieder,

Parkinsongroep

waarvoor dit doelmatigheidsmodel van

Rosengaerde onderzoekt of wij onze

verantwoording op aantal cliënt/ FTE-ratio wordt losgelaten. In het kwaliteitsplan en -verslag

toepassing is. Binnen dit model wordt de

expertise kunnen uitbreiden voor mensen

geven zorgaanbieders aan op welke wijze zij de zorg voor cliënten invullen.

doelmatigheid van Rosengaerde vergeleken

met de diagnose Parkinson. Parkinson is de

met de doelmatigheid van andere aanbieders

snelst groeiende neurologische aandoening

dan voorheen. Dat heeft te maken met de aanpassing van het landelijk verdeelmodel. De

op basis van gemiddelde kosten per cliënt

van deze tijd. Het ziektebeeld heeft veel

impact voor Rosengaerde is dat de huidige vergoeding van 97% van het NZA-tarief in twee

per maand. Hoe doelmatiger de zorg wordt

overeenkomsten met dementie. In Dalfsen is

stappen (jaren) afgebouwd wordt naar 95,8%. Het zorgkantoor heeft ook regiomiddelen

ingezet des te hoger het volume en het tarief

er naast Interakt Contour en fysiotherapie nog

beschikbaar waar Rosengaerde mogelijk een beroep op kan doen.

kunnen worden. Rosengaerde zit met haar

niet veel expertise op dit gebied. Gemeente

doelmatigheid boven het gemiddelde. Het

Dalfsen wil meedenken om voor deze groep

Wmo

tarief voor de geleverde zorg is de laatste jaren

indicatieloze dagvoorzieningen te ontwikkelen

De gemeente heeft bij de transitie gekozen om haar beleid samen met partijen vorm te geven.

erg schraal gebleken. Voor 2022 zal dit niet

en hierin de opstart en ontwikkelfase financieel

De denkrichting van de gemeente is: Het doorvoeren van de transformatie op meerdere

anders zijn.

te ondersteunen. Rosengaerde zal haar

maximumtarieven van de prestaties VPT en ZZP 4 t/m 10 VV verhoogt.
2. Vws voegt extra middelen van het kwaliteitsbudget toe aan de contracteerruimte. De specifieke

3. Tot slot beschikt het Zilveren Kruis Zorgkantoor over minder budget voor de langdurige zorg

terreinen: resultaatgericht, ontschotting, inwoner centraal. Rosengaerde is actief betrokken bij

medewerkers Welzijn en Zorg trainen en

het vormgeven van de activiteiten in het sociaal domein, waarbij de gemeente regievoerder is. De

Ontwikkelpunten 2022

ervaring laten opdoen met deze doelgroep.

gemeente heeft al wel aangegeven in 2022 de huishoudelijke verzorging terug te gaan dringen.

Rosengaerde zorgt voor mogelijkheden, in de

om deze doelgroep en haar familie te kunnen

Daarnaast verwachten we ook tariefkortingen op begeleiding.

eerste plaats voor onze bewoners en onze

ondersteunen.

cliënten. Door onze gehele organisatie verder
te professionaliseren, zijn we in staat om ook
onze zorg te verbeteren.

FINANCIEEL GEZOND

STICHTING ROSENGAERDE

Zorg thuis
Om een kwaliteitsslag in de thuiszorg te
realiseren is een plan van aanpak geschreven
door de wijkverpleegkundigen om te voldoen
aan het kwaliteitskader wijkverpleging 2022.
In dit kader zal bewust worden gekeken naar
preventie en zelfredzaamheid. De focus ligt
onder andere op:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Inzet Cmed Plus in de wijk door Focus Cura;
Onderzoek naar inzetbaarheid van
zorgtechnologie voor cliënten in de wijk
(denk aan beeldbellen);

KWALITEITSPLAN 2022

•

Cliënten ervaren eigen regie, stimuleren

geïmplementeerd en wordt er geen onvrijwillige zorg verleend, tenzij ernstig nadeel dreigt en

•

zelfredzaamheid en keuzevrijheid;

zorgvuldig de stappen volgens het stappenplan zijn gevolgd. Onderdeel hiervan is de borging door

Implementatie en focus op positieve

dialoog, training en communicatie. Halfjaarlijkse gegevens worden aan de inspectie doorgegeven

gezondheid eigen regie en besluitvorming

door de kwaliteitsadviseur.

•
•
•
•
•

cliënt;
Focus op zorgleefplan gericht op de wensen

Palliatieve zorg

en behoeften van de cliënt;

De aandachtsvelders palliatieve zorg (die per afdeling vertegenwoordigd zijn) volgen een

Aandacht voor de rol van EVV-er (borging);

basistraining op zowel de lichamelijke, geestelijke psychisch en spirituele dimensies. Elk kwartaal

Borging en toetsing via kwaliteitsindicatoren;

komen de aandachtsvelders bij elkaar voor casuïstiekbespreking, waarbij het kwaliteitskader

ISO-certificering;

palliatieve zorg een terugkerend onderdeel is. De medewerker gaat in dialoog met de cliënt en de

Voeding is meer dan alleen consumeren.

mantelzorger over de wensen in deze laatste levensfase. Deze wensen bepalen de inhoud van de

Het is ook in dialoog gaan over voeding, het

zorgverlening.

Aanstellen van aandachtsvelder/

bereiden en de verhalen maken dat voeding

kennisdragers in de wijk;

een onderdeel wordt van het dagelijkse

Incidenten

Functie en inzet Teamregisseur in de Wijk

leven van de cliënt net als thuis.

Transparantie in het melden van incidenten en het ontdekken van trends maken het mogelijk om

vormgeven;

tijdig verbeteracties op te stellen ter preventie en ter lering en ontwikkelen. Aandachtsvelders

Inventariseren van nieuw beleid rondom

Zorg Verpleeghuis en zorg thuis:

MIC per afdeling gaan de dialoog aan met het team en borging wordt gecontroleerd. Indien nodig

inzet Wmo en hierop anticiperen;

Leren en ontwikkelen wordt gestimuleerd door

worden er verbeteracties opgesteld door de centrale MIC commissie.

Cursus ‘Indiceren in de Wijk en werken met

niet alleen de focus te leggen op verplichte

Omaha’;

trainingen, maar ook initiatieven en wensen

Infectiebeleid

Cursus ‘ergonomisch werken’;

van de medewerkers mee te nemen, zoals:

Naar verwachting is in 2022 de coronacrisis nog niet voorbij. Daarom voeren we structurele audits

Nieuwe BBL studenten laten starten;
Borging en toetsing door middel van
recensies Zorgkaart Nederland en jaarlijks
onderzoek PREM;
ISO certificering.

Zorg verpleeghuis
Bij de zorg voor het verpleeghuis ligt de focus
onder andere op:

•

Plan van aanpak: het huidige MDO proces

•

Het versterken van de multidisciplinaire

aanpassen naar nieuwe stijl MDO;
samenwerking. De zichtbaarheid en
verbinding tussen de verschillende

•
•

Het rapporteren via de SOAP methodiek;

uit op het gebied van hygiëne, prik-, snij-, bijt- en krabincidenten, bekwaamheid medewerkers.

Borgen van kennis door jaarlijkse training

Daarnaast hebben we aandacht voor antibioticaresistentie en infectiepreventie, als vaste

•

HACCP alle medewerkers;

onderdelen tijdens ons infectiepreventie commissie overleg. We implementeren het project

Implementatie van nieuw

MUIZ, een registratieplatform in het registreren van mogelijke uitbraken van infectie, waarbij

kwaliteitsmanagementsysteem;

transparantie tussen regionale zorginstellingen leidt tot tijdige preventie.

•
•
•
•
•

Digitale kennis medewerkers;
Basistraining aandachtsvelders palliatieve

Organisatiebreed

zorg;

Kwaliteit in ons werk betekent kwaliteit in de zorg voor onze bewoners en cliënten. Rosengaerde

Basistraining aandachtsvelders

neemt het initiatief om over domeinen heen met collega’s en financiers in gesprek te gaan, met

infectiepreventie via het ABR netwerk;

als doelstelling een toekomstgericht ondersteuningsaanbod te realiseren. Verschillende projecten

Basistraining infectiepreventie medewerkers

zoals het project onbegrepen gedrag, een nieuwe zorgcentrale, en ICT-omgeving en certificering

via het ABR netwerk;

volgens de ISO-normen laten zien dat we kwaliteit als belangrijk uitgangspunt zien.

Deelname registratie MUIZ ( Melding
Uitbraak Infectie Zorginstellingen).

disciplines vergroten door structurele
multidisciplinaire overleggen, waarbij de

Wet Zorg en Dwang:

cliënt centraal staat;

In 2022 is de Wet Zorg en Dwang zorgvuldig
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KWALITEITSPLAN 2022

Medewerkers en vrijwilligers zijn degene die

een kwaliteitsmanagementsysteem waarin

Het kwaliteitsmanagementsysteem helpt kwaliteit te analyseren, te borgen en continu te

in de praktijk zorgen voor realisatie van de

voor iedere medewerker informatie op

verbeteren door middel van het plan, en de do check & act cyclus van Deming. Eens per

individuele doelstelling voor cliënten, die op

een eenduidige wijze wordt verkregen

kwartaal wordt de voortgang van het jaarplan en worden de ontwikkelpunten verwerkt

maat zijn gemaakt vanuit de eigenheid van

en managementinformatie inzichtelijk en

in een kwartaalrapportage. Deze kwartaalrapportage wordt besproken met de gremia

cliënten en het netwerk. Het organiseren

overzichtelijk in kaart wordt gebracht. Hierbij is

en dient tevens als basis voor de besprekingen met het Zorgkantoor. Daarnaast vindt

ontwikkelt zich vanuit de behoefte binnen

de cyclus van continu ontwikkelen, bijsturen en

op afdelingsniveau terugkoppeling plaats van de afdelingsjaarplannen die middels een

het primaire proces. Initiatieven voor nieuw

verbeteren gewaarborgd.

format worden geschreven en geëvalueerd.

uit de praktijk. Als sparringpartner worden

In 2022 wordt een inspirerende academie

De Kwaliteitsadviseur verzorgt het kwaliteitsjaarverslag. Het verslag en het

de ondernemingsraad, cliëntenraad en de

opgezet om medewerkers door workshops,

kwaliteitsjaarverslag wordt verzonden aan de cliëntenraad en wordt met hen besproken.

vrijwilligersraad nauw betrokken. Concreet

lezingen en sessies te inspireren en om

betekent dit dat we medewerkers en de

talenten te benutten. Ook maakt een

Clientenraad betrekken bij beleidsdagen

bewustwordingscampagne medewerkers alert

en hen vragen om input te leveren voor de

en bekwaam in het privacy beleid en alert op

kaderbrief.

het gebied van digitale veiligheid.

Er is ruimte en aandacht voor ontwikkeling

Borging kwaliteitsontwikkeling

van competenties van medewerkers. Het

Rosengaerde werkt met een kwaliteitssysteem

geven en ontvangen van feedback wordt

en externe toetsing om deze werkwijze te

een vast onderdeel tijdens de team en

ondersteunen en borgen. We willen directe

ontwikkelgesprekken. Medewerkers stellen zelf

feedback over ons handelen en we streven

teamdoelen vast die opgenomen worden in het

naar meer “real time” tevredenheidsmetingen,

teamjaarplan. Het bevoegd en bekwaam zijn

voor zowel cliënten als medewerkers. In

wordt een vast onderdeel tijdens de jaarlijkse

onze zoektocht naar mogelijkheden hebben

ontwikkelgesprekken van de medewerkers.

we er voor gekozen om voor de zorg met

In het opleidingsjaarplan wordt training en

het kwaliteitssysteem ISO te werken.

ontwikkeling meegenomen. In 2021 zijn er

Deze werkwijze sluit aan bij de filosofie

cliënt teams geformeerd. In 2022 worden deze

van Rosengaerde en de intentie van het

teams verder geprofessionaliseerd. De teams

kwaliteitskader. In 2019 is hier mee gestart

kennen elkaar en elkaars competenties, leren

en in 2022 geven wij hieraan een vervolg. We

van elkaar en ondersteunen elkaar in de 24uurs

onderzoeken of deze wijze ons voldoende input

dekking. Er worden regisseurs aangenomen om

oplevert om ons in onze kwaliteitsontwikkeling

medewerkers hierin te ondersteunen.

verder te helpen.

beleid komen veelal van de professionals

We realiseren een intern
communicatieplatform, waarbij duidelijk
is welke informatie we met elkaar delen
en hoe we elkaar informeren. Ook komt er
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