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1. MeanderGroep Zuid-Limburg 
Voor u ligt het kwaliteitsplan Verpleeghuiszorg van Meandergroep Zuid-Limburg (hierna genoemd Meander). 

Dit kwaliteitsplan is gebaseerd op het kwaliteitskader verpleeghuiszorg en geeft weer op welke manier wij 

zorg, begeleiding en ondersteuning bieden aan onze klanten/bewoners. Daarnaast beschrijven we in het plan 

ook welke ontwikkelingen en verbeteringen in 2023 ingezet worden, om ons aanbod continu te kunnen blijven 

verbeteren.  

 

Meander is een organisatie in Zuid-Limburg, ingedeeld in 4 clusters met een eigen identiteit en aanbod, 

namelijk cluster Verpleeghuizen (VPH), cluster Wijkzorgcentra (WZC), cluster Thuiszorg en cluster WMO-

Bijzondere Dienstverlening (WMO-BD). Dit kwaliteitsplan is specifiek geschreven voor de clusters VPH, WZC 

en Thuiszorg, waar klanten/bewoners 24/7 gebruik maken van intramurale zorg en ondersteuning, danwel 

verpleeghuiszorg thuis.  Klanten/bewoners met indicatie, zowel inclusief als exclusief behandeling, zijn 

onderdeel van dit kwaliteitsplan, omdat het de zorgzwaartepakketten (ZZP’s) 4 tot en met 10 omvat. Hoewel 

de clusters ieder een eigen identiteit hebben, staan ze gezamenlijk voor een compleet aanbod die de gehele 

klantreis ondersteunt. Gezien de sterke verbinding tussen de clusters Wijkzorgcentra en Verpleeghuizen was 

er de afgelopen twee jaar al een gezamenlijk kwaliteitsplan.  Het cluster Thuiszorg is vanwege de groei van het 

aantal MPT en VPT ook onderdeel van het kwaliteitsplan voor 2023. Het kwaliteitsplan 2023 is dus geschreven 

voor zowel wonen in een van de woonlocaties (cluster WZC & VPH), als voor VPT (Cluster V&V Thuiszorg).  

 

In verband met de aanstaande (ver)bouwplannen van Meander van verschillende woonlocaties, zal er een 

tijdelijke herindeling van de intramurale clusters aankomen in 2023, voor de duur van de bouwplannen. De 

herindeling brengt geen inhoudelijke wijzigingen met zich mee voor Meander en daarmee ook niet voor de 

bewoners en medewerkers. Het enige dat voor de bewoners en medewerkers verandert, is dat een andere 

clusterdirecteur als aanspreekpunt gaat fungeren. 

 

1.1. Zorgvisie en kernwaarden 
De afgelopen jaren heeft Meander een solide basis opgebouwd vanuit de bestaande strategie met als basis de 

belangrijke kernwaarden Eigen Kracht en Eigen Regie. Vanuit deze bestaande strategie gaat Meander nu een 

stapje verder zetten, met name op gebied van welbevinden. Onze klant/bewoners een fijne dag bezorgen, dat 

vraagt om een holistische blik en gaat verder dan de zorg alleen.  

Tot en met maart 2020 is er gewerkt aan het uitwerken van de verdieping van de bestaande strategie. Hierin 

worden de kernwaarden van Meander beschreven, onze verdiepte zorgvisie en de strategische uitdagingen 

voor de toekomst en hoe we deze kunnen realiseren. Bij het opstellen van de verrijkte strategie is gekeken 

naar de doelstellingen van de organisatie en de verwachting waar Meander over 5 jaar zal staan. Het jaar 2021 

was de eerste stap in de realisatie van onze verrijkte strategie. In 2022 is dit verder vormgegeven en is de 

Meander Benadering geïntroduceerd op de Dag van de Zorg. In 2023 zal dit verder worden vormgegeven. 

 

Zorgvisie Meander 2020 – 2025: Leid je eigen leven 

Meander wil een bijdrage leveren aan het welbevinden van de inwoners van Parkstad en omstreken. Zij willen 

hun eigen leven leiden, ook als dat door lichamelijke of mentale beperkingen lastiger wordt. Zij hebben de 

behoefte en het recht om zoveel mogelijk de regie te blijven voeren over hun eigen leven. Dat kan, als wij hen 

daarin ondersteunen. Op de juiste wijze, uitgaande van hun persoonlijke behoeften en verlangens. Zónder de 

teugels van hen over te nemen. Wij zijn ervan overtuigd dat zij in staat zijn hun eigen leven te leiden, als we 

zoveel mogelijk een beroep doen op hun eigen kracht en verantwoordelijkheid.  



3 
Kwaliteitsplan 2023 Definitief   10-11-2022 

Onze medewerkers hebben het hart op de juiste plaats omdat ze zich willen inzetten voor het welzijn en 

welbevinden van de medemens. Zij hebben voor dit mooie, betekenisvolle vak gekozen, om hun talent in te 

zetten voor onze klanten/bewoners. Zij weten als geen ander waar onze klanten/bewoners echt behoefte aan 

hebben en wat hun leven fijn en betekenisvol maakt. Wij geloven in de combinatie professionaliteit en gezond 

verstand. Daarom vinden wij het belangrijk dat onze medewerkers – binnen alle professionele kaders – zoveel 

mogelijk ruimte krijgen om er naar eigen inzicht voor hun klanten/bewoners te zijn.  

De betaalbaarheid van de zorg staat sterk onder druk. Om goede, klantgerichte zorg ook voor toekomstige 

generaties betaalbaar te houden, dient deze zo efficiënt en effectief mogelijk te worden georganiseerd, mede 

gericht op duurzaamheid. Via innovatieve zorg- en businessconcepten wil Meander daarin een leidende en 

inspirerende rol spelen. Zo heeft Meander zich ten doel gesteld de verwachte beddenuitbreiding tot 2030  

volledig op te vangen door uitbreiding van MPT/VPT’s in de thuissituatie. De doelstelling  is groei van MPT met 

2,8% en VPT met 7,38% voor 2022.  

Meander helpt mensen hun eigen leven te leiden. Waar en hoe ze ook wonen, wij bieden hen een veilig en 

prettig thuis, gebouwd op zeven solide kernwaarden (zie figuur 1). In tabel 1 is de betekenis van alle 

kernwaarden beschreven. 
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Figuur 1. Kernwaarden MGZL. 
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Tabel 1. Kernwaarden MGZL. 

Met elkaar Wij gaan samen met onze klanten/bewoners, mantelzorgers, familie, vrijwilligers, 

zorgprofessionals en samenwerkingspartners passende fysieke en sociale netwerken 

creëren vanuit de sociale benadering. Wij doen daarbij een bijzonder beroep op 

datgene wat de klant/bewoner en de maatschappij voor de ander kan betekenen. 

Eigen kracht Van zorgen voor naar zorgen dat. We stimuleren het zelf doen zoveel als mogelijk. 

We doen een beroep op hun eigen vitaliteit. 

Aandacht Wij  hebben aandacht voor onze klanten/bewoners en hebben en nemen hier de tijd 

voor. 

Nieuwsgierig Wij zijn geïnteresseerd in onze klanten/bewoners en wat hen drijft. Wij willen de 

klanten/bewoners leren kennen om hen zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen 

in het leiden van hun eigen leven.  

Deskundig Wij zijn professionals op het gebied van zorgverlening en welbevinden. Wij blijven 

ons zelf en onze processen continu verbeteren, ontwikkelen en vernieuwen en 

nemen hierbij een leidende en inspirerende positie in.    

Eigen regie Wij stimuleren of ondersteunen klanten/bewoners om zoveel mogelijk de regie te 

voeren over hun eigen leven. Hoe ze onze ondersteuning ingevuld willen zien, vormt 

daarbij het uitgangspunt.  

Respect Wij gaan respectvol met elkaar om. Uitgangspunt daarbij is fysieke, psychische en 

sociale veiligheid. Er is sprake van relatie gerichte zorg. 

 

 

De vernieuwde zorgvisie van Meander is gebaseerd op het gedachtengoed van de Sociale Benadering van 

onderzoeker Anne Mei Thé, en ondersteunt het kunnen leiden van je eigen leven. De Sociale Benadering biedt 

een bredere blik op alles wat er rondom dementie gebeurt. Het leven van mensen met dementie wordt 

bepaald door de wisselwerking tussen de ziekte en de leefwereld. Deze voortdurende wisselwerking noemen 

we de Sociale Benadering. Het denkraam van de Sociale Benadering helpt de behoeften, wensen en 

mogelijkheden van mensen met dementie en hun naasten beter te zien en begrijpen, en om in het verlengde 

daarvan de juiste ondersteuning te bieden. Bij dementie is het de kunst om de brug te slaan naar het gewone 

dagelijkse leven. Om de drempels daarbij te helpen overwinnen. Om ondanks de ontwrichtingen van de ziekte 

de draad van het leven zo goed en kwaad als het gaat weer op te pakken. Maar om tegelijkertijd ook voor te 

bereiden op de toekomst als leven met dementie ingewikkelder wordt.  Meander heeft de Sociale Benadering 

omgedoopt tot Meanderbenadering: waar de Sociale Benadering goed is voor mensen met dementie, is de 

Meanderbenadering goed voor al onze klant/bewoners. De Meanderbenadering is de onderlegger van de 

kernwaarden. 

 

1.2. Omschrijving van de clusters 
Cluster Verpleeghuizen 

Het cluster Verpleeghuizen (VPH) bestaat uit vier locaties: Lückerheide, Hambos, Dormig en Heiveld. 

Lückerheide biedt zorg aan mensen met Parkinson, Korsakov, dementie met (zeer ernstig) probleemgedrag, 

gerontopsychiatrische problematiek en jonge mensen met dementie. Tevens wordt er palliatieve zorg 

geboden in het naastgelegen Hospice De Vlinderhof. Lückerheide is een Regionaal Expertise Centrum voor 

Korsakov in de regio. Daarnaast heeft Lückerheide het Parkinson Punt Zuyd. 
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Hambos biedt GRZ, infusietherapie, complexe somatiek, beademingstherapie en zorg bij NAH (niet-

aangeboren hersenletsel). De Dormig biedt zowel somatische als psychogeriatrische zorg. In Heiveld wordt 

psychogeriatrische zorg geboden. Er wordt dagbehandeling aangeboden aan mensen met lichamelijke 

problematieken, psychogeriatrische problematieken en specifiek aan mensen met een visuele beperking.  

 

Cluster Wijkzorgcentra   

Het cluster Wijkzorgcentra levert zorg en begeleiding aan bewoners en buurtbewoners in 11 locaties, te weten 

Firenschat, Hoog Anstel, Kling Nullet, Kapelhof, Vroenhof, Laethof, Calshof, Heereveld, Eschveld, Rode Beuk 

en Hoeve Overhuizen. De begeleiding bestaat uit individuele begeleiding of groeps-begeleiding aan ouderen 

met somatische, psychogeriatrische of gerontopsychiatrische beperkingen. De zorg die het cluster aan 

ouderen biedt is: 

• Somatische zorg 

• Psychogeriatrische zorg 

• Gerontopsychiatrische zorg 

• Kortdurende zorg/herstelzorg 

• Eerstelijnsverblijf zorg (ELV) / Logeerhuis 

• Dagopvang 

 

De volgende tabellen zijn opgenomen in bijlage 2: 

• Aantal klanten per doelgroep Clusters Wijkzorgcentra en Verpleeghuizen 

• Leeftijdsverdeling klanten 

 

Cluster V&V Thuiszorg  

Het cluster wijkverpleging biedt verpleging en verzorging in de thuissituatie in de gemeenten Kerkrade, 

Landgraaf, Brunssum, Heerlen, Beekdaelen, Voerendaal en Simpelveld. Zorg wordt geleverd vanuit door ruim 

83 buurtteams. 

De zorg die het cluster biedt is gericht op verpleging en verzorging thuis. Waarbij ook specialistische teams 

werkzaam zijn zoals onder anderen; medisch technische zorg, palliatieve zorg en nachtzorg. 

 

Het cluster V&V heeft geen vastgoedcomponent en maakt de vertaalslag van de woonlocaties naar de 

thuissituatie van de klant. Hierin vindt continu doorontwikkeling plaats. Klanten met een Wlz indicatie met de 

wens thuis te blijven wonen kunnen de zorg thuis krijgen middels een VPT of een MPT.  

De knelpunten in de regio zijn ontgroening & dubbele vergijzing, de leefstijl & gezondheid en een hoog 

zorggebruik & kosten. Er is een veranderend zorglandschap te zien men blijft langer thuis wonen en het aantal 

mensen met de ziekte dementie en andere gezondheidsproblematiek neemt toe. Doorontwikkeling in het VPT 

is nodig om deze doelgroep met de daarbij behorende de zorgvragen te kunnen blijven beantwoorden.  Door 

de kloof tussen vraag en aanbod helder te krijgen kunnen we inzetten op de doorontwikkeling van producten 

en diensten die het thuis wonen verbeteren. Daarnaast zetten we in op een VPT groei van 64% in 2030 door 

te werken aan het voorkomen van crisis situaties of opname dit doen we door in een vroeg stadium betrokken 

te zijn bij de klant en diens naasten. 2022 en 2023 werken we hieraan middels het inzetten van ‘advance care 

planning’ een proactieve zorgplanning waarbij de klantwens centraal staat, er een nieuwe samenwerking met 

huisartsen kan ontstaan en onnodige ziekenhuisopname voorkomen of uitgesteld kunnen worden. Daarnaast 

is de komst van een wijkkliniek een speerpunt in 2023 waarvan we willen uitgaan van ontwikkelingen in de 

wijk, door ontwikkelen van nieuwe producten, maatwerk bieden i.p.v. vraag gestuurd in bestaand aanbod en 
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een samenwerking met verpleegkundig specialisten, specialist ouderengeneeskunde en de huisarts. Ook 

willen we ons in 2023 richten op een VPT team met diverse professionals gebaseerd op reablement en de 

sociale benadering dementie. Het op maat inzetten van het informele en formele netwerk in combinatie met 

nieuwe en innovatieve manieren om de situatie thuis haalbaal te maken.  

 

Ondanks de wensen van klant om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen en de inzet van Meander om dit 

mogelijk te maken, kan er een situatie ontstaan waarin het niet meer verantwoord is om zelfstandig thuis te 

blijven wonen. Er moet dan in afstemming met de klant toegewerkt worden naar een passende oplossing. 

2. Situatie, plannen en voornemens, waardering door bestuur en 

interne stakeholders en hoofdverantwoordelijke per hoofdstuk van 

het kwaliteitskader verpleeghuiszorg. 
In dit hoofdstuk zal per pijler van het kwaliteitskader (zie figuur 2) worden beschreven wat de plannen voor 

2023 zijn. 

 

  

Figuur 2. Pijlers van het kwaliteitskader. 
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2.1. Thema 1: persoonsgerichte zorg en ondersteuning 
De visie van Meander is dat de klant/bewoner als individu centraal staat in de geboden zorg. De zorg binnen 

de clusters moet goed zijn, onafhankelijk van waar de klant/bewoner de zorg aangeboden krijgt. Goede zorg 

wordt geboden als het welbevinden en de gezondheid zo optimaal mogelijk zijn. Het basishulpmiddel voor de 

zorg is het ONS dossier, waar ook de thuiszorg mee werkt. In de thuiszorg wordt zorg geïndiceerd en het (zorg) 

plan gemaakt aan de hand van de Nanda systematiek.  Intramuraal wordt voor iedere bewoner het plan 

opgesteld aan de hand van de MIKZO (Meetinstrument Kwaliteit van Zorg) en Groninger Wellbeing Index 

(GWI). In de MIKZO en de GWI ligt de focus op het welbevinden van de bewoner. In beide systematieken wordt 

gekeken naar de behoeften en wensen van de klant/bewoner.  

Om ervoor te zorgen dat de verhuizing van thuis naar een van de Meander-locaties op een prettige manier 

verloopt, zetten we in op een warme overdracht. Door wachtlijstoverleg, waarbij zowel intra- als extramurale 

medewerkers aanwezig zijn, kan informatie en voorkennis van extramuraal al gedeeld worden voordat iemand 

verhuist. Indien mogelijk, gaan intramurale medewerkers al bij de nieuwe klant/bewoner thuis op bezoek om 

al kennis te maken. Doordat er dan al een eerste contact ontstaat, kan er op het moment van de verhuizing 

een warme overdracht plaatsvinden en oprechte aandacht aan de klant/bewoner en zijn naaste gegeven 

worden. 

 
Tabel 2. Thema 1: persoonsgerichte zorg en ondersteuning. 

Thema 1 Persoonsgerichte zorg en ondersteuning 
Onderwerp Doel (wat is het beoogd 

resultaat?) 
Middel (hoe ga je dat bereiken?) 

Compassie Het verbeteren van het komen wonen 
proces (als onderdeel van de 
klantreis), waarbij de klant/bewoner 
een prettige overgang tussen thuis en 
onze woonlocatie ervaart. Minimaal 
50% van de overdrachten verloopt 
conform beschreven proces. 

❖ Implementatie van het project warme overdracht in samenwerking 
met alle clusters. De warme overdracht wordt gemeten aan de hand 
van een vragenlijst.  
 

Uniek zijn 

 

We spelen in op de zorgbehoeften van 
verschillende doelgroepen. We 
hebben de expertise in verschillende 
doelgroepen.  
 
De klant/bewoner wordt benaderd als 
individu, vanuit zijn persoonlijk 
verhaal en identiteit. 

❖ Binnen onze expertisecentra vindt er een doelgroep segmentatie 
plaats. Expertise wordt gecentreerd, waardoor klant/bewoners zorg 
krijgen die aansluit op de specifieke behoeften van de expertise 
doelgroep, met de expertise op de juiste plek.  

❖ Door het bieden van specialistische (1e en 2e lijns)behandeling door 
PMD & MD bieden wij de juiste zorg om de klant in staat te stellen 
welbevinden te ervaren.  

❖ NANDA en MIKZO & GWI zijn ingevuld conform afspraak. 

Autonomie  

 

Het vergroten en behouden van de 

maximale zelfredzaamheid en eigen 

regie van klant/bewoners. 

 

❖ Toepassen van de Meander Benadering in combinatie met de 
kernwaarden van Meander, worden klanten/bewoners gestimuleerd 
de eigen regie te nemen in dagdagelijkse zaken.   

❖ Doelen in een zorgplan worden als zelfredzaamheid doel 
geformuleerd, controle hierop vindt plaats middels de dossieraudit 
(cluster Thuiszorg).  

Samen 

beslissen 

 

We ondersteunen de volledige 
klantreis binnen Meander (ONS 
dossier). De klant/bewoner is 
hierdoor in staat eigen regie te voeren 
over zijn/haar zorg, behandeling en 
ondersteuning.  

❖ Kwalitatieve en inhoudelijke doorontwikkeling ONS dossier vindt 
plaats onder verantwoordelijkheid van de procesregisseur primair 
proces in samenwerking met de keyusers ONS dossier. 

❖ Middels Caren Zorgt hebben klanten/bewoners en naasten 
laagdrempelig toegang tot alle essentiële informatie uit het dossier.   
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2.2. Thema 2: Wonen en Welzijn 
Meander begeleidt en ondersteunt de klant/bewoner vanuit een visie die gericht is op welbevinden en wonen 

in plaats van een medisch georiënteerd model.  

 
Tabel 3. Thema 2 Wonen en welzijn. 

Thema 2 Wonen en welzijn 
Onderwerp Doel (wat is het beoogd 

resultaat?) 
Middel (hoe ga je dat bereiken?) 

Zingeving 
 

Er is aandacht voor zingeving en 
ondersteuning bij levens- en 
zingevingsvragen van de 
klant/bewoner zoals eenzaamheid, 
verlies van functies, rouw en de laatste 
levensfase. 

❖ Door een optimalisatie van de MIKZO als gespreksinstrument en het 
‘goede gesprek’ voeren leren we onze bewoners en diens naasten 
goed kennen. We bespreken vragen op het gebied van zingeving en 
rouwverwerking. Dit draagt ook bij aan de Advance Care Planning. 

❖ Wij organiseren moreel beraad.  
❖ Elk team heeft een aandachtsvelder palliatieve zorg.  Deze monitort 

dat Advance Care voor iedere klant/bewoner is gerealiseerd. 
❖ De medewerker laat zich primair leiden door de wens van de 

klant/bewoner. Iedere klant/bewoner is uniek! 

Zinvolle 
tijdsbesteding 

Er is een ruim aanbod aan 
welzijnsactiviteiten, individueel en in 
groepsverband, die aansluiten aan bij 
de persoonlijke voorkeuren en 
gewoonten van de klant/bewoners. De 
klant/bewoner bepaalt hoe aan zijn of 
haar welzijn inhoud wordt gegeven. 

❖ Het uitvoeren van de MIBBO wordt, olv de Procesregisseur Primair 

Proces, opnieuw onder de aandacht gebracht. De MIBBO draagt bij 

aan het goede gesprek, waarbij we de bewoner leren kennen en 

samen bepalen hoe we tot een fijne en waardevolle daginvulling 

kunnen komen.  

❖ Het project groen, grijs en gelukkig wordt verder opgepakt en 

uitgewerkt. 

❖ Per dag wordt aangesloten op de wens van de klant/bewoner als 

het gaat over zinvolle invulling van de dag. De klant/bewoner 

bepaalt wat zinvol is voor hem of haar. 

❖ Het sociale netwerk van de nieuwe klant/bewoner wordt in kaart 

gebracht,  hoe wil  de klant/bewoner zijn of haar sociaal netwerk 

betrekken in zijn/ haar leven binnen een locatie. 

❖ Door de voorzieningen te ontsluiten in de wijk specifiek op de 

klantvraag (cluster Thuiszorg).  

Het hebben 
van een 
schoon en 
verzorgd 
lichaam 

Klanten/bewoners kunnen naar eigen 
wens persoonlijke verzorging van 
lichaam en kleding ontvangen (bed, 
bad, toiletgang, haar, kledingkeuze 
e.d.). 

❖ Het ontwikkelen van een beleid met betrekking tot mondzorg door 
afdeling Kwaliteit in samenwerking met de 
kwaliteitsfunctionarissen VPH en WZC. 

❖ Contract afsluiten met (nieuwe) mondzorg-partner, die kwalitatieve 
zorg binnen de woonlocatie aanbiedt. 

Familieparticip
atie en inzet 
vrijwilligers 

We versterken het informele netwerk 
vanuit de Meanderbenadering.  
 
Het aantal vrijwilligers is 20% van het 
totaal aantal medewerkers. 

❖ Familieparticipatie wordt bevorderd door de komst van Caren 
Zorgt. 

❖ In de plannen staat de rol van familie en vrijwilligers en wat zij 
kunnen/willen betekenen voor de klant (cluster Thuiszorg).  

❖ De werving van vrijwilligers wordt “gemoderniseerd”: (Inzet van 
Facebook, Instagram en andere Social Media is hierbij een must). 

❖ Cliëntenraden ondersteunen en faciliteren in de familieparticipatie. 
 

Wooncomfort 
 

De eetsituatie is afgestemd op de 
behoefte van de klanten/bewoners. De 
klant/bewoner ervaart een smakelijke 
maaltijd en heeft regie in het bepalen 
van de maaltijd. 
 
De locaties van WZC  zijn uitnodigend 
en staan midden in de wijk als een 
buurt-hub, waardoor een optimale 
verbinding met sociale netwerken 
gestimuleerd wordt en mogelijk wordt. 
Onze huizen zijn zo ontworpen zodat 

❖ De implementatie van de visie en het beleid ‘Eten Verbindt!’. 
❖ Door de inzet van domotica en e-health ervaren klant/bewoners 

optimale vrijheid. 
❖ De zorgvisie is leidend in het Programma van Eisen (PvE) voor 

nieuwbouw. 

 
❖ Mensen uit de wijk worden actief betrokken bij activiteiten in het 

huis 
❖ De buitenruimtes (tuinen of balkons) worden aantrekkelijker en 

uitnodigend  gemaakt. De beleving van de klant/bewoners moet 
daarbij voorop staan. 
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klanten/bewoners, mantelzorgers en 
familie elkaar kunnen ontmoeten. 

❖ Maatschappelijke voorzieningen en verenigingen rondom locatie 
zijn in kaart gebracht. Verenigingen worden binnen gehaald ,door  
ze bijv. actief uit te nodigen voor activiteiten. 

❖ In 2022 wordt gestart met de Virtuele Thuiszorg. Hiermee kunnen 
klanten middels technologie gecombineerd met zorgverlening 
langer thuis blijven wonen (cluster Thuiszorg).  

Vrijheid (WZD) Middelen en maatregelen rondom 
vrijheid: 
Medewerkers zijn bekend met het 
uitgangspunt van de wet “nee, tenzij”. 
En het principe: Onvrijwillige zorg? Zo 
min mogelijk, zo kort mogelijk en zo 
licht mogelijk! De Wet Zorg en Dwang 
(WZD) is bekend en medewerkers 
weten hiernaar te handelen. Bewoners 
ervaren geen vrijheidsbeperking bij het 
wonen. 

❖ Basisprincipes van de WZD zijn geïmplementeerd en er wordt 
overgegaan op de borgingsfase, waarmee de WZD verder in de 
zorgprocessen wordt verankerd.  

 

2.3. Thema 3: Kwalitatief veilige zorg en ondersteuning 
Hieronder zullen enkele voorbeelden worden genoemd om een beeld te geven hoe Meander zorg draagt voor 

het leveren van kwalitatief veilige zorg en ondersteuning. 

 

Kwaliteitsgroep  infectiepreventie 

Infectiepreventie is van groot belang. Binnen de kwaliteitsgroep is elke cluster vertegenwoordigd, evenals de 

medische dienst. Door structureel aandacht te geven aan infectiepreventie en te werken volgens de 

protocollen wordt het risico op infectieverspreiding aanzienlijk kleiner. Onder de leden van de projectgroep 

zitten enkele Infectie Preventie Adviseurs (IPA).   

 

VIM 

Het is belangrijk dat incidenten gebruikt worden om van te leren, zodat de kans op herhaling in de toekomst 

wordt verkleind. Het melden, registreren en onderzoeken van incidenten heeft tot doel inzicht te verkrijgen 

in (structurele) problemen, herhaling te voorkomen door een goede analyse van de situatie, het opstellen of 

bijstellen van voorschriften ter verbetering van de preventie, inzicht te verkrijgen in de resultaten van 

toegepaste veiligheidsmaatregelen en een juist beeld te krijgen van o.a. de toedracht van het incident. Het 

melden van incidenten is laagdrempelig en wordt onder andere gestimuleerd door het bespreken van 

incidenten in de teams. Calamiteiten moeten gemeld worden aan de IGJ en worden onderzocht middels de 

PRISMA methodiek. VIM meldingen worden gemeld middels het digitale systeem Zenya. Een workflow wordt 

in gang gezet om het incident af te handelen en verbetermaatregelen in te zetten. Per triaal worden trends 

geanalyseerd op cluster- en concern niveau en besproken binnen de verschillende gremia.  

Geneesmiddelencommissie 

Binnen Meander is het toedienen van geneesmiddelen binnen cluster WCZ en VPH een steeds terugkerend 

onderdeel van de behandeling en verzorging van klant/bewoners. Voor bijna iedere klant/bewoner geldt dat 

medicatie noodzakelijk is. Het Geneesmiddel Distributie Protocol (GDP) is van toepassing op alle 

klant/bewoners met behandeling (inclusief ELV en DBC/GRZ). Dit GDP richt zich op uitvoering van 

geneesmiddelenbeleid. Dit proces omschrijven we als “farmaceutische zorg”, waar wordt ingezet op het 

minder voorschrijven van antibiotica.  

 

Verantwoorde vrijheid en borging Wzd 

Om je eigen leven te kunnen leiden is het nodig de vrijheid te kunnen hebben je leven in te richten zoals je dat 

wil. De kernwaarden en Meanderbenadering geven de basis voor deze vrijheid en in de persoonsgerichte zorg 
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krijgt deze vrijheid een concrete vorm, zoals keuze in eten en drinken, deelname aan activiteiten en dergelijke. 

Het begrip vrijheid kent echter ook een andere kant: bewegingsvrijheid:  “het hebben van verantwoorde 

bewegingsvrijheid voor een bewoner, aangepast aan dienst mogelijkheden, waarbij de bewoner zich, 

zelfstandig of met hulp, op een veilige en verantwoorde manier, binnen en buiten een locatie kan 

verplaatsen.”  

 

Meander heeft beleid verantwoorde vrijheid opgesteld om voor bewoners mogelijk te maken op een veilige 

manier naar buiten kunnen gaan op momenten dat ze dit zelf willen.  

 
Visie in het beleid verantwoorde vrijheid en het beleid (on)vrijwillige zorg  
Vaak worden vrijheid en veiligheid in één adem genoemd. Veiligheid betekent voor Meander dat bewoners zich in een 
omgeving bevinden waarin zij veilig kunnen verblijven en zich veilig kunnen bewegen. Echter, 100% veiligheid bestaat niet. 
Volledige vrijheid kan risico’s met zich meebrengen en volledige veiligheid kan ernstig nadeel ten aanzien van de kwaliteit 
van leven voor de bewoner met zich meebrengen.  
 
Het is altijd zoeken van een goede balans tussen het belang van de bewoner om zijn leven volgens eigen behoeften en 
wensen te leven (vrijheid) en het belang van veiligheid. Risico’s zijn er altijd. Het gaat erom multidisciplinair en in overleg met 
bewoner en naasten een balans te vinden die aanvaardbaar is voor betrokkenen. Die balans vinden met elkaar is spannend. 
Er vindt altijd een gesprek plaats met bewoner en naaste waarin de afweging vrijheid en veiligheid wordt besproken. In deze 
afweging staat de kwaliteit van leven voor de bewoner altijd voorop. Hierbij worden verwachtingen afgewogen, dialogen 
gevoerd en multidisciplinair besluiten genomen.  
De visie in het beleid verantwoorde vrijheid sluit goed aan op de bedoeling van de Wet zorg en dwang (Wzd) en is hier 
overgenomen, waarbij het begrip naaste is vervangen door (wettelijk) vertegenwoordiger. Immers, uitgangspunt van de Wzd 
is dat in principe zorg verleend wordt op vrijwillige basis. Voor toepassing van onvrijwillige zorg geldt: nee, tenzij het echt 
niet anders kan: (er is sprake van ernstig nadeel en er is geen alternatief voorhanden). Onvrijwillige zorg is dus de 
uitzondering: zo min mogelijk, zo kort mogelijk en zo licht mogelijk! 
 
Om deze visie om te zetten in verantwoord handelen vraagt van iedereen en de Meandermedewerkers het lef om anders te 
denken en te doen. Zij worden daarin aangemoedigd en gesteund door de lijn en de organisatie. 

 

 

Soms worden open deuren in dementiezorg als gevaarlijk beschouwd, omdat bewoners kunnen vallen of de 

weg kunnen kwijtraken. Meander vindt het kwijtraken van je identiteit door opsluiting of institutionalisering 

een gevaarlijker gevolg dan het inperken van vrijheden. Het uitgangspunt is dat deuren open zijn, tenzij 

multidisciplinair is vastgesteld, in overleg met bewoner en/of vertegenwoordiger, dat dit niet verantwoord is.  

 

Verantwoorde vrijheid met behulp van technologische interventies is in 2022 ingericht in één van de locaties. 

Tevens is een plan van aanpak gemaakt om dit beleid vanaf 2023 verder uit te rollen over de andere locaties. 

Verantwoorde vrijheid wordt ingericht met behulp van leefcirkels. Per bewoner wordt een inschatting 

gemaakt welke leefcirkel de bewoner aan kan, gelet op de wensen van de bewoner en de benodigde veiligheid 

die geboden moet worden.  

Kwaliteit van leven en gevoel van welbevinden zullen toenemen als bewoners zoveel mogelijk vrijheden 

ervaren. Ook zal onrust en frustratie afnemen, wat bijdraagt aan kwaliteit van leven van bewoners. De Wzd 

zal hiermee minder van toepassing zijn. 

 

Bij de invoering van de Wzd stond het begrijpen, toepassen en inregelen van de Wzd en stappenplan voorop. 

In 2023 versterken we de aandacht voor ‘de geest van de Wzd’ binnen Meander. Omdat die ‘geest van de 

Wzd’ aansluit op onze kernwaarden, de Meander Benadering en het nieuwe beleid Verantwoorde vrijheid, zijn 

dit kapstokken voor de verdere ontwikkeling van het beleid Onvrijwillige zorg en de implementatie en borging 

in het primair proces. Meander beperkt toepassing van de Wzd tot bewoners/klanten in de intramurale 

setting.  

In 2023 gaan we door met borgen van de Wzd in het primair proces en de intramurale clusters. Borging vindt 
bijvoorbeeld plaats in rollen in het primair proces voor bijvoorbeeld de Wzd-functionarissen, 
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zorgverantwoordelijken, proces regisseurs en kwaliteitsmedewerkers. Een en ander onder 
verantwoordelijkheid van de intramurale clusterdirecteuren.  
Onder verantwoordelijkheid van de RvB vindt op organisatieniveau afstemming plaats rond landelijke 
ontwikkelingen in de Wzd en het bespreken en opvolgen van stuurinformatie en verbeteracties. 
De volgende acties zijn voorzien: 

• Uitrol beleid verantwoorde vrijheid 

• Het ECD/ONS-dossier effectiever inrichten op ondersteuning, informatieoverdracht en het 
terugdringen van administratieve last rond de Wzd. Dit gebeurt in samenwerking met Nedap. 

• Structurele scholing aanbieden en acties rondom bewustwording zijn gericht zijn op het verankeren 
van de visie op (on)vrijwillige zorg in het primaire proces 

• Borging door het (leren) kennen van de bewoner/klant, betrekken klant en 
vertegenwoordiger/familie, bieden van de juiste zorg op de juiste plaats en het voorkomen van 
onvrijwillige zorg.  

Voortschrijdend inzicht door praktijkervaringen met de Wzd sinds 2020 werken door in de landelijke 

ontwikkelingen rond de Wzd. Eind 2021 zijn reparatiewet- en regelgeving in werking getreden en heeft 

ZonMW het eerste evaluatierapport van de Wvggz/Wzd opgeleverd. We verwachten deel 2 in najaar 2022. 

Vanuit Actiz/VGN en veldpartijen zijn adviezen in de maak om het stappenplan Wzd wettelijk te 

vereenvoudigen. De afdeling Concern Control Kwaliteit volgt deze ontwikkelingen, zoekt de verbinding en het 

gesprek hierover met de intramurale zorgclusters, anticipeert in goed overleg proactief en adviseert over 

aanpassingen in beleidsplan, protocollen en procedures Onvrijwillige zorg. 

 
Wondcommissie 

De commissie bestaat uit wondverpleegkundigen en aandachtsvelder vanuit o.a. de intramurale locaties, 

thuiszorg en de medische/paramedische dienst. Alle zorgclusters zijn vertegenwoordigd in de commissie. Zij 

werken volgens het Wondzorgproces-WLZ en een jaarplan, waarin landelijke ontwikkelingen zijn vertaald naar 

de praktijk van Meander, zoals het gebruik van TIME. Sinds de nieuwe structuur is een functieprofiel 

ontwikkeld voor de wondverpleegkundige en is het Wondzorgproces-WLZ vernieuwd.  

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 

De centrale commissie Meldcode wordt ingezet als ondersteuning van de medewerker bij het toepassen  van 

de Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling.  Het gebruik van de Meldcode is wettelijk verplicht voor 

alle professionals in zorg. De Meldcode is een 5-stappenplan dat de beroepskracht begeleidt bij het proces 

vanaf het eerste vermoeden tot aan de beslissing over het doen van een melding van vermoedelijk geweld. 

De leden van de centrale commissie zijn op de hoogte van alle aspecten rondom de Meldcode en het proces 

van meldingen; volgen de voortgang, de afhandeling, de evaluaties (met ketenpartners); zorgen voor een 

registratie van meldingen en zorgen voor aanlevering van cijfers voor rapportages, analyses en trends  en 

ondersteunen de beroepskrachten bij het signaleren en het zetten van de stappen van de Meldcode. 
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Tabel 4. Thema 4 Kwalitatief veilige zorg en ondersteuning. 

Thema 3 Kwalitatief veilige zorg en ondersteuning 
Onderwerp Doel (wat is het beoogd 

resultaat?) 
Middel (hoe ga je dat bereiken?) 

Indicatoren 
basisveiligheid 
(verplicht) 

Medicatieveiligheid. ❖ Medicatiefouten worden besproken in het team.   

Aandacht voor eten en drinken: 
De eetsituatie is afgestemd op de 
behoefte van de klanten/bewoners. 
De klant/bewoner ervaart een 
smakelijke maaltijd en heeft regie in 
het bepalen van de maaltijd. 

❖ Monitoring data uit ONS. Wensen m.b.t. eten en drinken worden 
vastgelegd in dossier. 

❖ Monitoring ervaring bewoner evaluatie IM formulier 

Advance Care Planning: Wij bieden 
passende zorg in de laatste levensfase. 
Elke klant/bewoner beschikt over een 
ACP plan. 
Preventie van acute 
ziekenhuisopnamen (bijvoorbeeld 
hartfalen). 

❖ Beleidsplan Palliatieve Zorg wordt verder door ontwikkeld. 
❖ Door beter te monitoren en in nauwe afstemming met de huisarts 

wordt getracht de klant/bewoner de juiste zorg te geven in de 
eigen woonomgeving. 

❖ Valincidenten worden maandelijks gemonitord om tijdig te 
anticiperen op valrisico’s. 

Indicatoren 
basisveiligheid 
(keuze) 

Decubitusbespreking op de afdeling. ❖ Middels de MIKZO wordt het inzichtelijk waar een decubitus wond 
van een klant/bewoner is ontstaan. 

Continentie:  gewoonten van de 
bewoner met betrekking tot de 
toiletgang behouden, zodat minder 
snel overgegaan hoeft te 
worden op bijvoorbeeld 
incontinentiemateriaal. 

❖ Er Is een plan voor zorg rondom de toiletgang aanwezig in het 
zorgdossier. 

❖ afspraken vastgelegd over voorkeuren en gewoontes van de 
bewoner ten aanzien van toiletgang 

❖ Passend gebruik van incontinentiematerialen  
❖ Start pilot slimme incontinentie materiaal 

VIM Optimalisatie VIM proces ❖ Optimalisatie VIM proces en  verbeteren ondersteuning 
managers en coördinatoren (door kwaliteitsfunctionaris in 
samenwerking met  afdeling beleid en kwaliteit. 

 

2.4. Thema 4: Leren en ontwikkelen 
Meander maakt deel uit van diverse lerende netwerken, zoals de Academische Werkplaats Ouderenzorg 

((AWO) geïnitieerd door Maastricht University), Parkinson Net, Korsakov Kenniscentrum, Kenniscentrum 

Jonge Mensen met Dementie (JMD), project dubbelzorgvragers, Nederlands Kenniscentrum voor 

Ouderenpsychiatrie en de Innovatiekring Dementie. Met regelmaat vindt uitwisseling van kennis en 

ervaringen plaats. Er wordt gezamenlijk gezocht naar antwoorden en verbeteringen op vraagstukken op 

allerlei gebieden. 

 

Interne audits 

Het uitvoeren van (interne) audits is een belangrijk onderdeel van het kwaliteitsmanagementsysteem. Interne 

audits worden ingezet om verbeterkansen te identificeren zodat Meandergroep haar prestaties kan 

verbeteren. In 2022 is ingezet op het intensiveren van de samenwerking en het beter afstemmen van 

controlewerkzaamheden in de (zorg)clusters en op concern niveau. De doelstelling voor 2023 is om deze 

samenwerking nog verder te optimaliseren.   

De implementatie van het ONS dossier is eind 2021 afgerond. Na afronding van de implementatie van ONS is 

een audit uitgevoerd op het zorgplan en de werking van het MDO. De voornaamste verbeterpunten zijn 

gelegen in het (multidisciplinair) rapporteren en evalueren van de doelen in het zorgplan. Ingezet wordt op 

verdere aanscherping van het proces en aanvullende scholing van medewerkers. Om de kwaliteit kort cyclisch 

te monitoren is een dossiercontrole opgezet. De bevindingen uit de dossiercontroles, alsook andere relevante 

ontwikkelingen, zijn input voor de auditplanning van 2023. Daarnaast zal in 2023 de focus liggen op 

onderwerpen als WZD en MDO. Aanvullend wordt iedere 3 maanden een medicatieaudit werkvoorraad 
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uitgevoerd door de zorgapotheek voor elke locatie met behandeling. Indien nodig en gewenst kan er op 

actualiteiten worden ingespeeld door een audit toe te voegen aan de auditplanning.  

 
Tabel 5. Thema 4 Leren en ontwikkelen. 

Thema 4 Leren en ontwikkelen 
Onderwerp Doel (wat is het beoogd 

resultaat?) 
Middel (hoe ga je dat bereiken?) 

Leren en 
werken in de 
praktijk 

Het creëren van een klimaat waarin 
leren en verbeteren vanzelfsprekend 
is. 

❖ In 2023 vindt een nulmeting van de organisatiecultuur plaats voor 
de uitrol van de Meander Benadering. 

❖ We stimuleren leven lang leren en ontwikkelen, middels betere 
salariëring van zij- en doorstromers. 

Leren van 
elkaar 

We maken deel uit van een lerend 
netwerk: waarin we continu leren en 
verbeteren van en met elkaar. 

❖ Meander maakt deel uit van diverse lerende netwerken, zoals de 
Academische Werkplaats Ouderenzorg ((AWO) geïnitieerd door 
Maastricht University), Parkinson Net, Korsakov Kenniscentrum en 
de Innovatiekring Dementie.  

❖ In het kader van Expertiseontwikkeling nemen we deel aan diverse 
regionale en landelijke netwerken.  

Plannen 
maken 

Jaarlijks kwaliteitsplan en 
kwaliteitsverslag. 
Clusterplan en jaarplan (conform 
PDCA), waarbij evaluatie middels 
directieverantwoording en 
triaalrapportages plaatsvindt. 

❖ Betrekken van CR in het opstellen van het kwaliteitsplan. 
❖ Uitvoer PDCA/besturingscyclus, zie hieronder.  
❖ Continue evaluatie van besturingscyclus. 

Evalueren en 
ontwikkelen 

Op 31-12-2022 is de PDCA cyclus 
volledig geïmplementeerd, wat 
bijdraagt aan het continu verbeteren. 

❖ Het faciliteren van de PDCA-cyclus door 1x per jaar een interne 
PDCA audit. 

❖ Jaarlijkse evaluatie van de SWOT- en Stakeholdersanalyse in juni 
(processen en risico’s zijn goed in kaart gebracht). 

Inzicht hebben 
en bijsturen 

Kwaliteitsmanagementsysteem 
ondersteunt in het hebben van inzicht 
en bijsturen. 

❖ Dashboard creëren vanuit het nieuwe ONS dossier waarin 
kwaliteitsinformatie en stuurinformatie beschikbaar is. 

 

2.5. Thema 5: Leiderschap, governance en management 
Meander is een dynamische organisatie die nooit stil staat. Meander vindt het van belang om continu te blijven 

leren en verbeteren. De acht pijlers van het kwaliteitskader vormen dan ook de basis voor waaraan wij willen 

voldoen om een goede kwaliteit van zorg te leveren, en om inzichtelijk te hebben waar wij nog verbetering 

mogelijk kunnen maken. De structuur van de acht pijlers, zijn de basis voor de clusterplannen voor de 

Wijkzorgcentra en Verpleeghuizen. De doelen zijn onderverdeeld onder de acht pijlers en de bijbehorende 

thema’s. Vanuit hier is gekeken naar de plannen voor managers en hun teams. De manager heeft een plan dat 

een gelijke structuur heeft als het clusterplan, in de structuur van de acht pijlers. Doordat de plannen 

eenzelfde structuur hebben, wordt gezorgd dat de PDCA duidelijker te zien wordt in de werkwijze. Deze 

werkwijze zorgt ook voor de borging van werkzaamheden binnen beide clusters. Er is een continu proces van 

borging doordat teams de doelen in het teamoverleg bespreken, en managers de jaarplannen in het bilaterale 

overleg met de directeur. Doordat beide clusters een clusterplan hebben die vanuit dezelfde structuur is 

opgebouwd, is het gemakkelijker verbinding te leggen tussen de clusters en wordt ontschotting gestimuleerd. 
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Tabel 6. Thema 5: leiderschap, governance en management. 

Thema 5 Leiderschap, governance en management 
Onderwerp Doel (wat is het beoogd 

resultaat?) 
Middel (hoe ga je dat bereiken?) 

Gezamenlijke 
visie op kwaliteit 

De visie (strategie 2020-2025) van 
Meander en de daaruit vloeiende 
kernwaarden zijn vastgesteld en 
geïmplementeerd eind 2025.  

❖ Training / scholing van managers en medewerkers in de Meander 
Benadering en bijbehorende competenties i.s.m. HRM. 

Leiderschap  
 

Managers gaan een MD-traject 
volgen in de tijdsperiode 2023-
2025, waardoor leiderschap wordt 
gestimuleerd.  
 
We zoeken middels projecten de 
verbinding in en tussen de clusters 
en centraal binnen Meander. 
 
Doorontwikkeling vakinhoudelijk 
leiderschap door de procesregisseur. 

❖ Op basis van de te ontwikkelen HR Visie, wordt er vanuit HR een 
visie op leiderschap ontwikkeld. Deze visie op Leiderschap (MT) zal 
vervolgens binnen de clusters, onder regie van de clusterdirecteur, 
geïmplementeerd worden.  
 

❖ Door regieoverleg WLZ en overlegvormen tussen 
programmamanagers (en ondersteuning).  

❖ Bijhouden van het projectenoverzicht en maandelijks bespreken in 
het MT. 

❖ Procesregisseurs werken cluster overstijgend samen om te komen 
tot ontschotting, afgestemde werkprocessen en vakinhoudelijk 
leiderschap. 

Samen met 
professionals en 
klant/bewoners 

Optimaal betrekken en faciliteren 
van interne organen en 
toezichthouders.  
 
 
 
De diverse (multidisciplinaire) 
disciplines zijn betrokken bij het 
opstellen van (zorg)beleid. 

❖ Door het in nauwe verbinding staan en faciliteren van de CR & MOM 
en het in de praktijk brengen van de in 2021 tot stand gekomen 
Considerance met zowel de CCR, lokale CR’en en de OR. 

❖ Herbezinning op de inrichting van medezeggenschap door 
klant/bewoners (zoals CR).  

❖ Doorontwikkeling Multi Disciplinair Overleg (MDO). 
❖ Integrale doorontwikkeling zorgvisie. 
❖ Klanten en medewerkers worden actief betrokken bij het door 

ontwikkelen van nieuwe producten binnen VPT (cluster Thuiszorg).  

 

2.6. Thema 6: Personeelssamenstelling 
Meander vindt het belangrijk om een goede werkgever te zijn voor haar medewerkers. Meander investeert in 
medewerkers en heeft daardoor deskundige, gemotiveerde, gezonde en vitale medewerkers en heeft een 
sterke positie en aantrekkingskracht op de arbeidsmarkt. We hebben professionele en verbonden 
medewerkers en bieden hun een stabiele organisatie. Wij geven medewerkers ruimte voor invulling van hun 
persoonlijke en professionele wensen en verwachtingen. 
Wij stimuleren en ontwikkelen al onze medewerkers, zodat zij goed in staat zijn om voor zichzelf te zorgen en 
eigen regie te nemen. De tabellen met betrekking tot de personeelssamenstelling zijn toegevoegd in bijlage 3. 
 
Hybride leeromgeving 

Meander biedt samen met het Vista College de mogelijkheid om deel te nemen aan de hybride leeromgeving. 

Hierin wordt het schoolse leren verbonden en verweven met het leren in de beroepspraktijk door eigen 

leerexperts, onder begeleiding van bevoegde docenten van het Vista College. Op deze manier ontstaat 

vraaggericht leren/gepersonaliseerd leren op maat. 

 

Derde leerweg  / Expeditie ZZL  

Samen met onderwijspartners ROC Rivor en Avans+ biedt Meander een innovatief, op maat gemaakt werk-

leertraject. Hierin wordt de medewerker versneld opgeleid tot Verzorgende IG /Maatschappelijke Zorg of Mbo 

Verpleegkundige. Begeleiding gebeurt door professionele docenten én ervaringsdeskundige collega’s, de 

medewerker werkt in een ervaren zorgteam van Dr. Calshof en leert via een social learning platform.  

Praktijkbegeleiders worden ingezet voor verbeteren en borgen kwaliteit leerling begeleiding. 
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HBO- verpleegkundigen 

Binnen de intramurale clusters willen wij de HBO-verpleegkundige, in navolging van de thuiszorg,  meer gaan 

positioneren dan de huidige situatie, zodat hun meerwaarde qua kennis en vaardigheden meer bekendheid 

en draagvlak geniet vanuit de teams. Medio 2022 is er binnen cluster WZC het HBO collectief gestart met als 

doel: 

1. de saamhorigheid en beroepsidentiteit te versterken, 

2. de taken en werkzaamheden aansluiten op het landelijke opleidingsprofiel en de visie van Meander. 

3. Hbo-v-studenten en gediplomeerden hbo-verpleegkundigen Meander een interessante werkgever 

vinden, hier solliciteren, stage komen lopen en blijven werken. 

Door de HBO-verpleegkundige beter te gaan positioneren willen wij de kwaliteit van zorg verder verbeteren 

en optimaliseren door de juiste inzet op basis van kennis, vaardigheden en competenties. In tabel 7 zijn de 

specifieke doelen uitgewerkt op het gebied van personeelssamenstelling.  

 
Tabel 7. Thema 6: personeelssamenstelling. 

Thema 6 Personeelssamenstelling 
Onderwerp Doel (wat is het beoogd resultaat?) Middel (hoe ga je dat bereiken?) 
 Aandacht, 
aanwezigheid 
en toezicht 
 

Het verzuim is gemiddeld 6,6%. 
 
 
Medewerkers voelen zich optimaal 
gefaciliteerd in hun werkzaamheden. 
Medewerkers zijn beter toegerust om 
professioneel en hoogwaardige zorg en 
ondersteuning te bieden.   

❖ Inzet VERA (verzuim en re-integratie adviseur) op basis van 
proactief verzuimbeleid. 
 

❖ Preventiemedewerker binnen iedere woonlocatie en in de 
Thuiszorg is de preventiemedewerker tevens de VIM voorzitter. 

❖ Jaarlijkse RI&E is leidend. 
❖ Er is intramuraal 24 uur per dag minimaal één verzorgende plus 

aanwezig; Extramuraal is er 24 uur per dag een team met 
verzorgende IG en VPK aanwezig die op alarmeringen reageren 
en snel bij de klant ter plekke zijn. 

❖ Intramuraal: Per twee afdelingen c.q. groepen is minimaal één 
HBO-V’ er werkzaam. Extramuraal: minimaal 1 HBO-V’er per team 
van 8-15 medewerkers.  

❖ Versterken van vakmanschap en professioneel leiderschap van 
medewerkers. 

Specifieke 
kennis en 
vaardigheden 
 

Expertisecentra: We willen expert zijn in 
(hoog) complexe zorg en co-morbiditeit.  
 
Wij beschikken over kwalitatieve 
medewerkers die  voldoen aan de 
competenties gerelateerd aan 
opleidingsniveaus welke nodig zijn voor het 
leveren van kwalitatief goede zorg: 75% van de 
medewerkers hebben hun (verplichte) 
scholingen gevolgd en geregistreerd in het 
Leer Managementsysteem, gericht op 
verrijking van de competenties. 

❖ Doorontwikkeling expertises. 
❖ Stimuleren van persoonlijke ontwikkeling binnen alle lagen. 
❖ Het scholingsplan wordt jaarlijks geëvalueerd en bijgesteld. 
❖ Op 31-12-2023 is een visie ontwikkeld rondom 

functiedifferentiatie en vakinhoudelijk leiderschap  
(procesregisseurs primair proces). 

❖ Alle medewerkers hebben de verplichte scholingen gevolgd 

Monitoring vanuit het  studybuddie. 

❖ Alle medewerkers, zeker degenen die beschikken over een BIG-

registratie, dienen regelmatig bijscholingen te volgen om 

bevoegd en bekwaam te blijven. 

❖ Ook voor andere medewerkers gelden verplichte (bij)scholingen. 

Eenieder dient deze te hebben gevolgd en dit te hebben 

geregistreerd in studybuddie. 

❖ Herpositionering  van de HBO-verpleegkundige. 

Reflectie leren 
en ontwikkelen 

Onze medewerkers worden gestimuleerd en 
gefaciliteerd in persoonlijke ontwikkeling en 
digivaardigheid. 
 
Conform de nieuwe CAO VVT zetten we de 
bewoner centraal, de medewerker op één  en 
faciliteren we de medewerker nóg beter. 
 

❖ Het uitvoeren van aandacht gesprekken/persoonlijke 
ontwikkelgesprekken. 

❖ Passend scholingsaanbod op het gebied van digitale 
vaardigheden. 

❖ Scholingen m.b.t. de nieuwe zorgvisie (Sociale benadering) zijn 
gestart. De implementatie van deze nieuwe zorgvisie is volop in 
gang gezet op een eerste locatie binnen het cluster WZC, namelijk 
De Hoeve. 
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HR Visie en strategie: “Creëer je mooiste baan”  

Zoals in eerdere rapportages aangegeven stond 2022 in de kader van de HR visie en Strategie in het teken van 

verdere uitwerking van alle kernwaarden en het verder vormgeven en concretiseren naar HR thema’s. 

Dit is door middel van verschillende werkgroep-sessies verder vormgegeven en nagenoeg klaar. 

 

2023 zal dan ook volop in het teken staan om deze nieuwe HR visie en Strategie gefaseerd te gaan 

implementeren binnen de organisatie. De volgorde van de fasering van de verschillende kernwaarden en de 

aan de kernwaarden gekoppelde HR thema’s is ook afgestemd en geprioriteerd door de werkgroepen die 

meegewerkt hebben. 

 

2.7. Thema 7: hulpbronnen, omgeving en context 
In samenwerking met de verschillende clusters heeft het innovatieteam een innovatie agenda (roadmap) voor 
2023 opgezet (zie figuur 3). Hierin wordt weergegeven welke experimenten (PoC’s) er plaats zullen vinden in 
samenwerking met het innovatieteam. Voor ieder traject wordt vooraf beschreven aan welke criteria het moet 
voldoen om succesvol te zijn. Na afsluiting volgt een evaluatie van het verloop, de geleerde lessen en de 
criteria. Hierbij wordt altijd onderscheid gemaakt tussen meerwaarde voor de klant, de medewerker en de 
organisatie. Kerngebruikers worden in de uitvoering van deze experimenten gefaciliteerd door het 
innovatieteam. In 2023 zal het innovatieproces verder verdiept worden waarbij nadrukkelijker onderscheid 
wordt gemaakt tussen de diverse fases (experimenteren, uitvoering van pilots/projecten en implementeren). 
Tevens zal in 2023 aandacht zijn voor het opstellen van een gezamenlijke innovatieagenda die een 
verschuiving laat zien van individuele oplossingen naar centrale thema’s en onderliggende behoeften. 
Clusteroverstijgend zullen onderstaande onderwerpen in 2023 aanbod komen:    

• In 2023 zal een leerlijn Innovatie voor kerngebruikers zijn opgezet en gestart. De leerlijn heeft als doel 
het netwerk van kerngebruikers verder te versterken, kennis, inzicht, vaardigheden en attitude 
vergroten en aandacht te hebben voor de mindset die nodig is voor continue verbeteren en 
vernieuwen. 

• Eén centrale ingang voor verbeteren en vernieuwen: In 2023 worden de eerste resultaten van de pilot 
Meander Verbindt (voorheen Meander Connect) verwacht. Het ideeënportal geeft iedere 
medewerker gelijke kansen om een idee te kunnen realiseren. Door medewerkers te laten 
participeren in het bedenken van ideeën en discussie te starten over de ideeën ontstaat meer 
draagvlak. 

• Binnen Meander wordt inmiddels een groeiend aantal slimme hulpmiddelen en interventies ingezet, 

die de dagelijkse zorg en het welbevinden van onze klanten en bewoners, maar ook het werk voor 

onze zorgcollega's helpen verbeteren of makkelijker maken. De Meander Slimme Hulpmiddelengids 

biedt alle medewerkers zicht op wat er aan hulpmiddelen en interventies beschikbaar is, waarvoor 

het wordt ingezet en bij wie men terecht kan voor meer informatie. De gids zal in samenwerking met 

de gebruikers in 2023 verder worden ontwikkeld.  
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Figuur 3. Roadmap innovatie. 

In tabel 8 wordt weergegeven welke aanvullende doelen op het gebied van hulpbronnen, omgeving en context 
Meander heeft voor 2023.  
 
Tabel 8. Thema 7: hulpbronnen, omgeving en context. 

Thema 7 Hulpbronnen, omgeving en context 
Onderwerp Doel (wat is het 

beoogd resultaat?) 
Middel (hoe ga je dat bereiken?) 

Gebouwde omgeving Realisatie van Strategisch 
Vastgoedplan conform 
planning. 

❖ Volgen van Strategisch Vastgoedplan op het gebied van wonen.   

(Technologische) 
materialen en 
hulpmiddelen 
 

Onze klanten/bewoners 
worden ondersteund door 
technologie (zoals domotica 
en e-Health) en worden in 
staat gesteld hun eigen leven 
te leiden. 

❖ Faciliteren van toegang tot Caren Zorgt ter ondersteuning van 
klant/bewoner en familie. 

❖ Stimuleren van eHealth. 
❖ Inzet van de innovatiemiddelen (pilots en evt implementatie). 

Facilitaire zaken Het optimaliseren van 
gastvrijheid. 

❖ Klanttevredenheidsmeting m.b.t. horeca service. 

Financiën en 
administratieve 
organisatie  

Toegang tot de juiste 
stuurinformatie en realiseren 
van regelruimte. 

❖ Beschikbaarheid van de juiste stuurinformatie, waardoor snel en 
adequaat aan- en bijsturen van de bedrijfsvoering gefaciliteerd 
wordt.  

Professionele relaties en 
samenwerkingsovereenk
omsten met andere 
zorginstellingen 

Wij nemen actief deel aan de 
kerncoalitie die de ketenzorg 
in de regio verder brengt en 
vervullen hierbij een regierol. 

❖ We sluiten aan bij diverse samenwerkingsovereenkomsten.  
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2.8. Thema 8: gebruik van informatie 
De aanbevelingsvraag en totaalscore op Zorgkaart Nederland wordt gebruikt als uitgangspunt van de 

klanttevredenheid. Zorgkaart Nederland zal door de managers en medewerkers gestimuleerd worden om 

klanten en naasten een waardering op zorgkaart Nederland uit te brengen. Bij een negatieve score  wordt 

altijd door de locatiemanager geprobeerd om in gesprek te komen met degene die heeft gescoord. Aan de 

hand van de uitkomst van dit gesprek worden verbeteracties afgesproken. Voor klanten met het VPT wordt 

de PREM wijkverpleging uitgevraagd en binnen de clusters WZC en VPH de vragenlijst Evaluatie Bewoner 

(PREM) . Daarnaast heeft Meander aanvullende doelen voor thema 8: gebruik van informatie. Deze kunnen 

worden gevonden in tabel 9.  

 

 
Tabel 9. Thema 8: gebruik van informatie. 

Thema 8 Gebruik van informatie 
Onderwerp Doel (wat is het beoogd 

resultaat?) 
Middel (hoe ga je dat bereiken?) 

Samen leren en 
ontwikkelen in lokaal 
verband op basis van 
verzamelde informatie 
 
 
 

Op 31-12-2023 is de klanttevredenheid in 
het cluster >8.  
Op 31-12-2023 is de 
medewerkerstevredenheid in het cluster 
>8. (Creëer je mooiste baan). 

❖ 2x per jaar zal de vragenlijst Evaluatie Bewoner (PREM) worden 
uitgevraagd. 

❖ Zorgkaart Nederland. 
❖ Evaluatie middels de (PREM) aan klanten cluster V&V incl. de 

klanten met een VPT. 
❖ Het jaarlijks meten van de medewerkerstevredenheid. 

Transparantie en het 
afleggen van interne en 
externe verantwoording 
op basis van verzamelde 
informatie 

Openbaarheid en transparantie door 
opslag en uitwisseling van data van de 
kwaliteit van zorg. 

❖ Wij bieden inzage via de publieke website van de organisatie 
(extern) en op Meander Vandaag (intern) in het 
kwaliteitsverslag. 
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3. Speerpunten per locatie 
In dit hoofdstuk laten we per locatie zien wat de speerpunten zijn voor 2023.   

 

3.1. Cluster Verpleeghuizen 
 

Tabel 10. Speerpunten per locatie cluster VPH. 

Locatie Speerpunt 

 ❖ Revitalisatie van Luckerheide: implementatie nieuwe zorgconcepten. 
❖ Creëren en door ontwikkelen van een expertisecentrum op het gebied van Korsakov, 

Parkinson, jonge mensen met dementie, dementie met complex gedrag. 

 ❖ Vaststellen van de doelgroepen voor de toekomst (doelgroepverkenning).  
❖ Ontwikkelen expertises wondzorg en dwarslaesie, onderzoeken aanvullende specialisaties 

en door-ontwikkelen huidige expertises. 
❖ Door-ontwikkelen leerafdelingen tot Leerbedrijf Hambos. 
❖ Revitalisatie Hambos: implementatie nieuwe zorgconcepten. 

 
 

 ❖ Het eigen maken van de kernwaarden van Meander. 
❖ Door- ontwikkelen ONS en rapportage binnen dit portaal. Denk aan het correct gebruik 

van de SOEP rapportagemethodiek binnen alle afdelingen van De Dormig, plannen 
opstellen aan de hand van MIKZO met de kernwaarden van Meander als uitgangspunt en 
de borging hiervan.  

❖ Randvoorwaarden MDO verbeteren; de voorbereiding (middels formulier)verbeteren en 
opvolging van afgesproken acties borgen.  

❖ Woonkwaliteit verhogen door het inzetten van innovatieve middelen en/of het 
doorlopen van pilots op verschillende aspecten waarvan voeding één is. Denk aan het 
uitrollen van Sous-vide over alle afdelingen van De Dormig wat bij gaat dragen aan de 
smaakbeleving van bewoners.  

❖ Het sturen op competenties; medewerkers naar hun competenties en interesses 
inzetten zodat de werklast beter in balans zal komen. Tevens het stimuleren en 
faciliteren van doorontwikkeling van eigen medewerkers. 

 ❖ Pilot Heiveld – Thuiskomen zal worden afgerond in maart 2023. Hierna zal de pilot worden 
geëvalueerd en zal worden besloten of doorgang plaatsvindt van deze nieuwe werkwijze. 
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Tabel 11. Speerpunten ondersteunende diensten cluster VPH & WZC. 

Discipline Speerpunt 

Medische dienst 

 

❖ Het opleidingsklimaat en opleidingsgroep worden geoptimaliseerd.  
❖ Medewerkers hebben kennis van het beleid Verantwoorde Vrijheid en borgen de Wet Zorg 

en Dwang.  

Paramedische dienst 

 

❖ Medewerkers registreren de ingezette tijd in systemen. 
❖ Medewerkers hebben kennis van het beleid Verantwoorde Vrijheid en borgen de Wet Zorg 

en Dwang. 

Facilitair en Horeca-services  

 

❖ Klanten genieten van maaltijden en ambiance. 
❖ Servicegraad en gastvrijheid verhogen n.a.v. de input vanuit de continue 

gastvrijheidsmetingen. 
❖ Implementeren van het voedingsbeleid n.a.v de kwaliteitsindicator eten en drinken. 
❖ Training medewerkers ontwikkeling gastvrijheid. 
❖ Verbindende wijkfunctie optimaliseren 

 

 

3.2. Cluster Wijkzorgcentra 
 

Tabel 12. Speerpunten per locatie cluster WZC. 

Locatie Speerpunt 

 

❖ Teamontwikkeling: versterken samenwerking, groeien naar belevingsgericht zorg op basis 

van de nieuwe  Meander Kernwaarden. 

❖ Continueren samenwerking cliëntenraad. 

❖ Verder door ontwikkelen buurt-hub.  

Groen, grijs gelukkig. 

 

De Hoeve Overhuizen 

43 klant/bewoners 

9 logeerbedden 

2 crisis kamers 

❖ Implementeren van de visie 
❖ Ontwikkelen van competenties van medewerkers( naar visie) 
❖ Concept hoeve vanuit visie verder door ontwikkelen en implementeren 
❖ Binnen-e en buitenruimte optimaal benutten en de klant/bewoners met hulp activeren 
❖ Leren en verbeteren met en van elkaar 
❖ Verbinden met de buurt, door ontwikkelen  
❖ Verbinden met collega’s in de wijk 
❖ Warme overdracht van nieuwe klant/bewoners naar de hoeve 
❖ Businesscase buiten gebouwen 
❖ Samenwerking met andere locaties oppakken. 

 

 

❖ Teamontwikkeling: versterken samenwerking, groeien naar belevingsgericht zorg op basis 

van de nieuwe  Meander Kernwaarden. 

❖ Terugdringen langdurig verzuim 

❖ Kwalitatieve  verantwoorde zorgmedewerkers mix. 
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❖ 1. voorbereidingen overgang nieuwe Vroenhof + visie 

❖ 2. Hbo collectief met aansluiten naar gezamenlijk VPK overleg binnen Vroenhof 

❖ 3. verdere professionalisering TOP plan onder Hbo-v en VPK. 

 

❖ Vervolgscholing PG/dementie/ziektebeelden. 

❖ Verder ontwikkelen teams, HBO-V’ers, team-ontwikkelplannen (TOP-plan)  conform de 8 

pijlers uit het kwaliteitskader. 

❖ Verdere implementeren ons. 

❖ Verdere voorbereiding verbouwing. 

❖ Komen tot buurt-hub. 

❖ Groen, grijs en gelukkig beweging en buiten zijn stimuleren. 

❖ Medewerkers bevoegd en bekwaam houden (i.v.m. corona periode). 

 

 

 

❖ Ken je klant; in gesprek gaan over hobby’s, eten en drinken, rol  van EV en vastleggen in 

zorgplan 

❖ Verder ontwikkelen teams, HBO-V’ers, team-ontwikkelplannen (TOP-plan)  conform de 8 

pijlers uit het kwaliteitskader 

❖ Beleef/beweegtuin realiseren 

❖ Kernwaarden omzetten in de praktijk 

 
 
 
 

❖ Beleef/beweegtuin realiseren 

❖ Medewerkers begeleiden van zorgmedewerker naar zorg/welzijn medewerker 

❖ Kernwaarden omzetten in de praktijk 

 

 

❖ -Carenzorg/ONS (afronding) 

❖ -Project food and finance 

❖ -Contact met achterban 

❖ -Activiteiten in woongroepen en dagbesteding 

❖ -Komen tot buurt-hub 

❖ -Verbouwing restaurant 

❖ -Aanbouw dagbesteding 

❖ -Team ontwikkel plan borgen 
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❖ Personaliseren van de zorgdossier en de ondersteuning. Denk hierbij aan: Wij zijn op bezoek 
in uw woning, wat kunnen we voor u doen? (sfeer, prikkels, vraaggericht) 

❖ Groen, grijs, gelukkig :Meer gebruik maken van de mogelijkheden in de omgeving van Kling 
Nullet en het starten met tuinieren met/door bewoners. 

❖ Activiteiten aanbod verbreden en verdiepen, zodat het beter aansluit bij de wens van de 
bewoner. Hiervoor ook de nieuwe activiteitenruimte inrichten en in gebruik nemen. 

❖ Proces na verhuizing naar Kling Nullet verbeteren (wat, wanneer, door wie) 
❖ Meer verbinding leggen met toekomstige bewoners om de stap laagdrempeliger te maken 

om te verhuizen. (infobijeenkomsten, geïndiceerde, activiteiten, verbinding leggen in eerder 
stadium) 

❖ De Kernwaarden van meander meer onder de aandacht brengen dmv themamaanden 
❖ Palliatieve zorg verbeteren (met name gericht op emotionele impact voor bewoner en 

naasten) 
❖ De sociale kaart van bewoners meer inzichtelijk maken en hen actief blijven betrekken. 
❖ De maatschappij meer naar binnen halen, door middel van activiteiten waar de maatschappij 

aan mee doet,  
❖ Meer inkomsten genereren door kort durende opname kamer en geleidelijke start met 

geïndiceerde dagopvang. 

 

woonzorg: 
❖ Verbouwing Firenschat; 
❖ Top-plannen evalueren; 
❖ Kernwaardes evalueren en verder uitweken/toepassen; 
❖ Kwaliteitsspel 
❖ ONS dossier; 
❖ Medewerkers scholen i.v.m. toename complexiteit klant/bewoners. 
PG: 
❖ Nieuwbouw / renovatie Firenschat  
❖ Verder ontwikkelen teams, HBO-V’ers, team-ontwikkelplannen (TOP plan)  conform de 8 

pijlers uit het kwaliteitskader 
❖ ONS dossier > scholingen medewerkers  
❖ Kernwaardes  verder implementeren klant/bewoners, medewerkers  
❖ Study buddie van medewerkers is weer up to date (alle medewerkers zijn in 2022 weer 

bevoegd en bekwaam voor alle handelingen die binnen hun functie horen).  

 

PG: 

Continueren 

❖ Teamontwikkeling: versterken samenwerking, groeien naar belevingsgericht zorg op basis 

van de nieuwe  Meander Kernwaarden en de Meander Benadering (sociale benadering). 

❖ Herinrichting patio/binnentuin. 

❖ Versterken samenwerking met cliëntenraad. 

 

Nieuw 

❖ Actueel houden Meander Kernwaarden: uit kaderbrief ‘ieder resultaat van ons handelen 

voldoet aan de  zeven kernwaarden’.  

❖ Oriëntatie op ‘Veilige vrijheid’ (open deuren, leefcirkels) 

❖ Medewerkers: Verzuim max 6,6%, medewerkerstevredenheid werkplek Heereveld. 

❖ Opleiden: verbeteren leerklimaat & ontwikkelen interprofessionele leerafdeling 

 

Woonzorg: 

❖ Bevorderen van een evenredig rooster   

❖ Ontschotten woonzorg/pg/catering en clusterbreed   

❖ Kernwaarden verder integreren binnen teams en er naar handelen    

❖ Eigen regie van bewoners bevorderen (kernwaarde Eigenregie en Eigen kracht). 

❖ Meer bewegen (preventieve gezondheid) voor bewoners en medewerkers (welzijn) 

(kernwaarde aandacht). 

❖ Optimaliseren van het ONS dossier. 
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❖ Verdere implementatie van de Meander Kernwaarden en voortgang. 

❖ Overgang naar Ons / scholingen / rapporteren. 

❖ Groen grijs gelukkig. Aanleggen buurttuin samen met Welsun, Heem-wonen, 

buurtklant/bewoners, klant/bewoners, vrijwilligers. 

❖ Scholing ander gedrag in de grootste zin van het woord. 

❖ Thema bijeenkomsten voor klant/bewoners, familie, buurt. 

Verder ontwikkelen teams, HBO-V’ers, team-ontwikkel-plannen (TOP-plan)  conform de 8 

pijlers uit het kwaliteitskader. 
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Bijlage 1. Lijst met afkortingen 
ADL  Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen 

AWO-L   Academische Werkplaats Ouderenzorg Limburg 

(C)CR  (Centrale) Cliëntenraad  

DBC  Diagnose Behandel Combinatie 

ECD  Elektronisch Cliënten Dossier 

EV’er   Eerst verantwoordelijke verzorgende  

ELV  Eerstelijns Verblijf 

GDP  Geneeskundig Distributie Protocol 

GGG  Groen, Grijs en Gelukkig 

GRZ  Geriatrische Revalidatie Zorg 

GWI  Groninger Wellbeing Indicator 

HDL  Huishoudelijke Dagelijkse Levensverrichtingen 

HRM  Human Resource Management 

IPA  Infectie Preventie Adviseur 

JMD  Jonge Mensen met Dementie 

LPZ   Landelijk Meting Zorgkwaliteit  

MDO  Multi Disciplinair Overleg 

MGZL   MeanderGroep Zuid-Limburg  

MIBBO  Methodiek ter Inventarisatie van Betekenisvolle Beweegvoorkeuren van Ouderen  

MIKZO  Meetinstrument Kwaliteit van Zorg 

MoM  Medezeggenschap op Maat 

MPT  Modulair Pakket Thuis 

NAH  Niet Aangeboren Hersenletsel 

OR  Ondernemingsraad 

OVZ  Onvrijwillige Zorg 

PDCA  Plan Do Check Act 

(P)MD  (Para)medische Dienst 

PoC  Proof of Concept 

PREM  Patient Reported Experience Measures 

PvE  Programma van Eisen 

RI&E  Risico Inventarisatie & Evaluatie 

SO   Specialist ouderengeneeskunde  

VERA  Verzuim- en Re-integratie Adviseur  

VIM  Veilig Incident Melden 

VPH   Verpleeghuizen  

VPT  Volledig Pakket Thuis 

VVAR  Verpleegkundige en Verzorgenden Adviesraad 

V&V  Verpleging & Verzorging (Thuiszorg) 

WMO-BD Wet  Maatschappelijke Ondersteuning – Bijzondere Dienstverlening 

WLZ  Wet Langdurige Zorg 

WZC  Wijkzorgcentra 

WZD  Wet Zorg en Dwang 

ZZP  Zorg Zwaarte Pakket 
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Bijlage 2. Tabellen klanten Cijfers KP 2022 
Gemiddeld aantal klanten per doelgroep Clusters Wijkzorgcentra en Verpleeghuizen. (Exclusief  corona 

effecten 2020). 

 

Gemiddeld aantal klanten Wijkzorgcentra  
(Toename 2020-2021 zit in zzp 5 opening hoeve per 1-8-2020-2021) 

 

Tabel 13. ZZP gemiddelde cluster WZC. 

 

Cluster WZC 

  Realisatie  Aanname Aanname Prognose  

Aantal klanten ZZP 
gemiddeld 

2019 2020 2021 2022 

Product Aantal klanten gemiddeld  

ZZP 4 136 132 129 99 

ZZP 5 368 386 394 392 

ZZP 6 98 98 98 117 

ZZP 7 10 5 4 15 

ZZP 8 1 - - - 

ZZP 9 - - - - 

ZZP 10 - - - - 

subtotaal 613 621 625 623 

ZZP 3 16 9 7 1 

mutatiedagen 10 9 9 7 

LG 2 3 - - - 

LG 3 1 1 1 1 

LG 4 4 6 7 5 

LG 5 - - - - 

LG 6 1 2 2 3 

ZZP 3 GGZ Wonen 1 1 1 5 

ZZP 4 GGZ Wonen       5 

Crisisopvang 1 1 1 4 

Subtotaal 37 29 28 31 

Totaal aantal 
plaatsen gemiddeld 

650 650 653 654 

* in verband met COVID-19 zijn 2020 en 2021 aannames. 

* in verband met COVID-19 1e halfjaar 2022 is de prognose gebaseerd op juni en juli 2022. 
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Gemiddeld aantal klanten Verpleeghuizen 

 

Tabel 14. ZZP gemiddelde cluster verpleeghuizen. 

 

 

 

 

Cluster VPH 
  Realisatie  Aanname Aanname Prognose  

Aantal klanten ZZP 
gemiddeld 

2019 2020 2021 2022 

Product Aantal klanten gemiddeld 

ZZP 4 1 0 1 1 

ZZP 5 249 244 240 186 

ZZP 6 97 102 96 96 

ZZP 7 69 71 75 87 

ZZP 8 7 9 8 10 

ZZP 9 8 16 6 19 

ZZP 10 1 - 1 - 

subtotaal 432 442 427 399 

GRZ 47 38 30 34 

ELV 8 17 19 20 

Mutatiedagen 6     8 

          

LG 4 7 8 4 3 

LG 5 3 2 2 3 

LG 6 11 12 16 14 

LG 7 4 7 6 4 

LG 8         

Crisisopvang         

Subtotaal 86 84 77 86 

Totaal aantal 
plaatsen gemiddeld 

518 526 504 485 

* in verband met COVID-19 zijn 2020 en 2021 aannames. 

* in verband met COVID-19 1e halfjaar 2022 en personeelstekort medio 2022 is 2022 aanname. 
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Leeftijd verdeling  

Binnen de clusters Wijkzorgcentra en Verpleeghuizen is per doelgroep de volgende leeftijdsverdeling zichtbaar 

op basis van de grondslag. 

 

Somatiek 

 
Figuur 4. Leeftijd klanten/bewoners:  Somatiek 

 

Psychogeriatrie 

 

Figuur 5. Leeftijd klanten/bewoners: psychogeriatrie. 
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Geronthopsychiatrie 

 
Figuur 6. Leeftijd klanten/bewoners: gerontopsychiatrie. 

 

Crisis psychogeriatrie 

 
Figuur 7. Leeftijd klanten/bewoners: crisis PG. 
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GRZ 

 
Figuur 8. Leeftijd klanten/bewoners: GRZ. 
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Bijlage 3. Personeelsbestand/personeelssamenstelling 
 

Cluster Wijkzorgcentra 

 
Tabel 15. Samenstelling medewerkers in FTE cluster WZC. 

WZC 
Gemiddeld aantal FTE 2018 2019 2020 2021 2022 

    basis ZZP 4 t/m 10 alle 

Zorgpersoneel WZC in loondienst  realisatie realisatie realisatie realisatie prognose 

Niveau 1 48 106 129 134 134 

Niveau 2 54 55 61 58 62 

Niveau 3 272 291 299 289 299 

Niveau 4 46 45 51 64 68 

Niveau 5                -                   -    0 0 21 

Niveau 6 12 16 19 20 0 

Behandelaar                -    0 0 0 0 

Overig zorgpersoneel 2 0 0 0 0 

Leerlingen 6 9 18 15 10 

1.1 Totaal  aantal FTE  440 522 578 579 594 
 
Tabel 16. Aantal medewerkers t.o.v. aantal bewoners cluster WZC. 

WZC 

  2018 2019 2020 2021 2022 

  berekening ZZP 4 t/m 10 alle klanten 

Gemiddeld aantal FTE  440 522 578 579 595 

Gemiddeld aantal klanten  606 613 621 625 654 

Klantratio 0,73 0,85 0,93 0,93 0,91 

* In verband met COVID de begrote aantallen aangehouden omdat de compensatie niet op klantniveau te herleiden is. 

 
Tabel 17. In- en doorstroom cluster WZC. 

Aantal medewerkers over periode 01-01-2022 t/m 15-08-2022  Aantal % 

INstroom 25  2,1% 

UITstroom 49  4,1%  

DOORstroom IN (binnen CLUSTER naar andere OE) 32  2,7% 

DOORstroom UIT (binnen CLUSTER naar andere OE) 31  2,6%  

DOORstroom IN (van CLUSTER naar andere CLUSTER) 26  2,1% 

DOORstroom UIT (van ander CLUSTER naar CLUSTER) 35  2,9%  

Totaal aantal medewerkers  over periode 01-01-2022 t/m 15-08-2022                       1187 

 

Gemiddeld aantal medewerkers in opleiding op jaarbasis inclusief BOL/BBL/Voltijd/Deeltijd/HBO. 
Tabel 158. Leerlingen BOL Cluster WZC. 

Leerlingen BOL  cluster WZC 2022 

Niveau Aantal FTE 

Niveau 2 35 15,55 

Niveau 3 40 19,27 

Niveau 4 30 19,05 

Niveau 6 10 6,88 

Niveau 7 2 0,88 

Totaal 117 61,63 
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Tabel 19. Leerlingen BBL/Duaal Cluster WZC. 

Leerlingen BBL/Duaal - cluster WZC 2022 

Niveau Aantal FTE 

Niveau 2 14 9,02 

niveau 3 31 20,3 

niveau 4 41 32,94 

niveau 6 10 8,77 

totaal 96 71,03 
 
 
Tabel 20. Leerlingen overig Cluster WZC. 

Leerlingen Overig - cluster WZC 2022 

Opleiding Aantal 

Social Work 1 

MZ begeleider spec doelgroep 1 

Paliatieve Zorg 6 

HBO VGG HAN 1 

Kwetsbare ouderen 1ste lijn 1 

totaal 10 

 
Tabel 21. Geslaagde BBL Cluster WZC. 

Geslaagden BBL in referteperiode - cluster WZC 2022 

Niveau Aantal Gestopt 

Niveau 2 1 1 

niveau 3 16   

niveau 4 11   

niveau 6 3 1 

totaal 31 2 

 

 

Vrijwilligers Cluster Wijkzorgcentra 
Tabel 22. Vrijwilligers Cluster  WZC. 

Vrijwilligers - cluster WZC 2022 

Firenschat  79 

Heereveld  68 

Dr Calshof 76 

Laethof 62 

Kapelhof 49 

Vroenhof 23 

Kling Nullet 30 

Eschveld / Epen 6 

Rode Beuk / Simpelveld 21 

Hoog Anstel 21 

Hoeve Overhuizen 36 

totaal 471 
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Cluster Verpleeghuizen 
 
Tabel 23. Samenstelling medewerkers in FTE cluster Verpleeghuizen. 

VPH 
Gemiddeld aantal FTE 2018 2019 2020 2021 2022 

    basis ZZP 4 t/m 10 alle 

Zorgpersoneel verpleeghuis in loondienst  realisatie realisatie realisatie realisatie prognose 

Niveau 1 63 63 85 79 92 

Niveau 2 46 46 43 35 45 

Niveau 3 202 202 213 185 232 

Niveau 4 41 41 55 60 74 

Niveau 5           

Niveau 6 12 12 17 28 12 

Behandelaar 54 54 62 67 70 

Overig zorgpersoneel           

Leerlingen 9 9 14 43 16 

1.1 Totaal  aantal FTE  427 427 489 497 540 

 
Tabel 24. Aantal medewerkers t.o.v. klant cluster Verpleeghuizen. 

VPH 

  2018 2019 2020 2021 2022 

  berekening ZZP 4 t/m 10 alle klanten 

Gemiddeld aantal FTE ( excl benhandelaar) 373 373 427 430 470 

Gemiddeld aantal klanten  432 432 427 427 485 

Klantratio 0,86 0,86 1,00 1,01 0,97 

*In verband met COVID de begrote aantallen aangehouden omdat de compensatie niet op klantniveau te herleiden is. 

 
Tabel 165. In- en doorstroom cluster VPH. 

Aantal medewerkers over periode 01-01-2022 t/m 15-08-2022 Aantal % 

INstroom 6 0,48% 

UITstroom 43 3,46% 

DOORstroom IN (binnen CLUSTER naar andere OE) 131 10,54% 

DOORstroom UIT (binnen CLUSTER naar andere OE) 233 18,74% 

DOORstroom IN (van CLUSTER naar andere CLUSTER) 102 8,21% 

DOORstroom UIT (van ander CLUSTER naar CLUSTER) 209 16,81% 

Totaal aantal medewerkers over periode 01-01-2022 t/m 15-08-2022 1243   

 

Gemiddeld aantal medewerkers in opleiding op jaarbasis exclusief BOL/BBL, cluster VPH. 
Tabel 26. Leerlingen BOL Cluster VPH. 

Leerlingen BOL cluster VPH 2022 

Niveau Aantal FTE 

niveau 2 26  10.0 

niveau 3 18  8.0 

niveau 4 39  0.66 

niveau 6 11  5.33 

Totaal 122  23.99 
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Tabel 177. Leerlingen BBL/Duaal Cluster VPH. 

Leerlingen BBL/Duaal cluster VPH 2022 

Niveau Aantal FTE 

Niveau 2 9 17.53  

niveau 3 30  34.68 

niveau 4 47  42.33 

niveau 6 19  10.40 

Totaal 105  104.94 

 
Tabel 188. Leerlingen overig Cluster VPH 2022. 

Leerlingen Overig cluster VPH 2022 

Opleiding aantal 

Social Work 1 

Middel Management 6 

Palliatieve zorg 1 

PMD 39 

Totaal  47 

 

 
Tabel 29. Vrijwilligers Cluster VPH. 

Vrijwilligers - cluster VPH 2022 

Lückerheide 80 

Hambos 105 

De Dormig 78 

Heiveld 17 

Totaal 280 
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Bijlage 4. Cijfers klanten Thuiszorg 
 

Tabel 30. Cijfers klanten Thuiszorg. 

Aantal klanten • 5.532 (gemiddeld jan-jul 2022) 

Aantal klanten met MPT • 315 (gemiddeld jan-jul 2022) 

Aantal klanten met VPT • 499 VPT (gemiddeld jan-jul 2022) 

Doelstelling % groei MPT/VPT voor komend jaar • 0 % MPT & 5,49 % VPT 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Figuur 9. Aantal  klanten VPT gemiddeld per maand. 


