
Jaarverslag Kwaliteit en Veiligheid 2019

OVER ONS

Jaarverslag 

Kwaliteit en Veiligheid

2019

2019



Jaarverslag Kwaliteit en Veiligheid 2019

Inhoudsopgave

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Inleiding

Visie Het Gastenhuis

Primair proces

a. Persoonlijke zorg

b. Sturing zorgproces

c. Vrijheidsbeperkende maatregelen

d. Samenwerking eerstelijnszorg

e. Medicatieveiligheid

f. Wet- en regelgeving

Indicatoren basisveiligheid

Klachten

Melden Incidenten Cliënten (MIC)

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)

Risico-inventarisatie & evaluatie

Tevredenheidsonderzoek

Zorgkaart Nederland

Monitor Kleinschalige woonvormen Dementie

Interne audit

Externe audit (ISO 9001:2015)

Legionellacontrole

Brandveiligheid

Ontwikkeling, scholing en training

Personeelssamenstelling

3

4

5

5

6

6

6

7

7

7

8

8

10

11

12

12

13

13

14

14

14

15

15

2 HET GASTENHUIS



Jaarverslag Kwaliteit en Veiligheid 2019

Het Gastenhuis is een open, huiselijke woonvoorziening 
voor mensen met dementie, die 24 uur per dag toezicht en 
begeleiding nodig hebben. Een Gastenhuis locatie biedt 
plaats aan circa 20 bewoners. Iedere locatie wordt integraal 
geleid door een inwonend zorgechtpaar (ZE).

De organisatie wordt aangestuurd door twee directieleden. In september 2019 is de 
directie uitgebreid met een directeur zorg & kwaliteit. Hij is verantwoordelijk voor 
de directe aansturing van de zorgechtparen en het te voeren kwaliteitsbeleid. 

De locaties worden op diverse gebieden (kwaliteit, facilitair, bureaumanagement, 
financieel-administratief communicatie/PR) ondersteund vanuit het hoofdkantoor. 
Daarnaast is een financieel controller verantwoordelijk voor overkoepelend 
financieel beheer en control.

In Het Gastenhuis komt kwaliteit van leven op de eerste plaats. Kwaliteit van leven 
wordt bepaald door de volgende aspecten:

• Mensen worden in staat gesteld om de manier waarop zij hun leven inrichten  
 voort te zetten. Hun eigenheid komt op de eerste plaats;

• Mensen worden gerespecteerd in hun eigenheid en moeten in staat worden   
 gesteld zolang mogelijk regie over hun leven te voeren. Vaak in samenspraak  
 met hun familie;

• Er is voldoende tijd om mensen te begeleiden bij activiteiten en beweging;

• De communicatie met alle betrokkenen dient zorgvuldig, veelvuldig en te   
 allen tijde respectvol te zijn;

• De zorg is kwalitatief van een hoog niveau, wordt vastgelegd en is toetsbaar   
 en transparant;

• Deskundigheid op alle terreinen is een voorwaarde om goede zorg te    
 verlenen;

• Goede voeding is een voorwaarde voor welbevinden.

Het Gastenhuis wil een serieuze bijdrage leveren aan systeemverandering in de 
zorg, door informele en formele zorg met elkaar te integreren. Ook het leveren van 
een meer specifieke bijdrage aan een verbetering van de dementiezorg behoort tot 
onze doelstellingen. Hiertoe sluiten we aan bij de nieuwste (wetenschappelijke) 
ontwikkelingen op het terrein van dementie en werken we samen met academische 
centra en kennisinstituten. Door elke klant een eigen zorgdossier te geven, waarin 
veel aandacht is voor het beschrijven van (gevolgen van) de ziekte, houden we goed 
vinger aan de pols en kunnen we relevante collega’s, zorgprofessionals en wettelijk 
vertegenwoordigers goed informeren. 

Inleiding1
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We werken zoveel mogelijk met vaste teams per bewoner, zodat we zowel de 
bewoner als diens familie en zorgverleners goed kunnen informeren, en kunnen 
inspelen op de behoefte en gezondheid van de bewoner. 

Het Gastenhuis werkt volgens het kwaliteitskader verpleeghuiszorg, is ISO-
gecertificeerd en hanteert de arbeidsvoorwaarden conform de CAO VVT. 

De kwaliteits- en managementsystemen waaraan dit verslag refereert vormen een 
eenduidig kader binnen alle Gastenhuis locaties. Het kwaliteitsmanagementsysteem 
(KMS) is opgezet conform de ISO 9001:2015 normen. De externe audit door DNV 
heeft plaatsgevonden in december 2019. 

In het verslagjaar 2019 zijn er drie nieuwe Gastenhuizen geopend, te weten het 
Gastenhuis Warmond, het Gastenhuis Roden en het Gastenhuis Oosterbeek. De 
overige Gastenhuizen bevinden zich in Dordrecht, Vleuten, Druten, Leusden, 
Vlijmen en Teteringen.

In het Gastenhuis komt kwaliteit van leven op de eerste plaats. Kwaliteit van leven 
wordt bepaald door de volgende aspecten:

• Mensen worden in staat gesteld om de manier waarop zij hun leven leefden   
 voort te zetten. Zij kunnen bijvoorbeeld zelf bepalen hoe zij hun appartement  
 inrichten, hoe laat zij opstaan of naar bed gaan, etc.;

• Wij helpen hen zo goed mogelijk hun sociale netwerk of contacten en hobby’s  
 (al dan niet buiten de deur) voortzetten;

• Mensen worden gerespecteerd en in staat gesteld zolang mogelijk regie over  
 hun leven te voeren. Uiteraard in samenspraak met hun familie;

• Er is voldoende tijd voor persoonlijke aandacht en het begeleiden van   
 activiteiten en beweging;

• De communicatie met alle betrokkenen is zorgvuldig, tijdig, en respectvol;

• De zorg en samenstelling van het team is kwalitatief hoogwaardig, en is   
 toetsbaar en transparant;

• De teamsamenstelling is zodanig, dat altijd voldoende deskundigheid op de   
 werkvloer aanwezig is. Doordat het eigenaarschap laag in onze organisatie   
 is belegd, door middel van zorgechtparen die naast het huis wonen, is   
 er goede en consistente supervisie, en is de afstemming snel en met zo   
 min mogelijk ruis;

• Doordat wij met deskundige koks werken en dagelijks koken met verse   
 ingrediënten, is de kwaliteit van het eten hoog.

Visie Het Gastenhuis2
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Persoonlijke zorg

Persoonlijke zorg begint al tijdens de kennismakingsgesprekken die het 
zorgechtpaar met een aspirant bewoner voert. In dat gesprek wordt vooral 
besproken of het Gastenhuis de juiste setting is voor iemand met een bepaalde vorm 
van dementie. We vragen hier uitgebreid op door, zodat we ook kunnen zorgen voor 
een prettige verhuizing. 

We vinden het belangrijk dat mensen die bij ons komen wonen, zo zelfstandig 
mogelijk blijven functioneren. Ook vinden we, zoals gezegd, het belangrijk dat 
bewoners zo lang mogelijk in staat worden gesteld de eigen hobby’s uit te oefenen 
en hun sociale contacten te behouden. Hierbij helpen bewoners met een digitale 
agenda die wij samen met familie en/of wettelijk vertegenwoordiger onderhouden.   

Het zorgechtpaar is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van hun Gastenhuis 
en valt onder de directie. Die ondersteunt en faciliteert waar nodig. Omdat 
zorgechtparen naast hun Gastenhuis wonen, zijn zij aanwezig en betrokken en 
leren ze bewoners en hun naasten goed kennen. Alle medewerkers vallen onder 
de verantwoordelijkheid van het zorgechtpaar. Binnen het team is geen hiërarchie. 
Zo houden we de lijnen kort en kunnen we zoveel mogelijk tijd persoonlijke zorg 
bieden.

Belangrijke voorwaarde is dat we zoveel mogelijk werken met een vast team 
medewerkers. Het Gastenhuis heeft een platte organisatiestructuur. We hebben geen 
overbodige managementlagen, want we steken onze tijd liever in onze bewoners 
dan in vergaderen, bureaucratie en rapporteren. Het team kan maximaal inspelen op 
gewoonten en het levensritme van bewoners. 

Samen met de wettelijk vertegenwoordiger bepaalt de bewoner zelf welke zorg en 
begeleiding wil. De bewoner kiest hoe hij/zij het leven bij ons wilt inrichten. Goede 
communicatie met elkaar is daarbij belangrijk. Minimaal eens per halfjaar voeren 
we evaluatiegesprekken met de wettelijk vertegenwoordiger, en waar mogelijk 
met de bewoner erbij. Deze evaluatie leggen we vast en delen we met de wettelijk 
vertegenwoordiger in het digitale cliënt dossier.

Bewoners hebben een eigen appartement dat zij huren van Het Gastenhuis. De zorg 
wordt gefinancierd vanuit het persoonsgebonden budget (pgb) en onderstreept de 
persoonsgerichte invulling van de zorg en begeleiding. In Het Gastenhuis koken 
we elke dag vers en bieden gevarieerde keuzes bij ontbijt en lunch. Het Gastenhuis 
heeft een open keuken, waar bewoners kunnen helpen met koken. Het menu wordt 
in samenspraak met bewoners samengesteld. De maaltijden bereiden we op vaste 
momenten en worden in principe samen genuttigd. Of als de bewoner dat wil, op het 
eigen appartement.

Primair proces3
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Sturing zorgproces

In 2019 is op één locatie een locatiemanager ingezet vanwege het vertrek van 
een zorgechtpaar. Op deze locatie is extra aandacht nodig geweest voor de 
samenwerking in het team in de vorm van training en coaching on the job. 

Op alle andere locaties is een zorgechtpaar integraal verantwoordelijk voor het totale 
zorgproces, de aansturing team en bijbehorende HR processen, de financieel en 
administratieve bedrijfsvoering, het gebouwbeheer, de inkoop en andere facilitaire 
processen op locatieniveau.

Elke locatie heeft een aantal verpleegkundigen (niveau 4 en/of 5) in dienst. 
Daarnaast bestaat het zorgteam uit verzorgenden op niveau 2 en niveau 3, zijn er 
gastvrouwen/heren en facilitair medewerkers (huishoudelijk en kok) in dienst. Voor 
een compleet overzicht verwijzen wij naar paragraaf 17. 

Vrijheidsbeperkende maatregelen 

Het Gastenhuis heeft een opendeurenbeleid en is geen BOPZ-instelling. Autonomie 
en ruimte voor ieders eigenheid staan voorop. Dit betekent dat bewoners de deur 
uit kunnen en naar buiten kunnen gaan als zij dat willen. Geen van de bewoners 
van onze huizen is hetzelfde en daar spelen wij met onze zorg en begeleiding op 
in. Inzet van vrijheidsbeperkende maatregelen beperken wij tot een minimum. 
Afspraken m.b.t. gericht toezicht en begeleiding maken wij in samenspraak met 
onze bewoner en diens vertegenwoordiger. Bewoners kunnen naar eigen inzicht 
naar buiten. Raakt een bewoner buiten de weg kwijt, dan krijgt hij ter ondersteuning 
een zogenaamde spotter mee. Dit vergroot de bewegingsvrijheid in plaats van dat 
het beperkt.

Daarnaast kunnen wij op verzoek en uitsluitend met instemming van onze bewoner 
en/of zijn wettelijk vertegenwoordiger een camera (signalering beeld en geluid) 
inzetten. 

In uitzonderingssituaties, bijvoorbeeld bij nachtelijke onrust en valrisico’s plaatsen 
wij een bedhek, maar alleen na overleg met de bewoner/wettelijk vertegenwoordiger. 

Inzet van een dergelijke maatregel leggen wij vast en laten wij ondertekenen en 
opnemen in het zorgdossier. Dergelijke maatregelen evalueren wij halfjaarlijks 
binnen het team, en met de huisarts/specialist ouderengeneeskunde en de wettelijk 
vertegenwoordiger.

Samenwerking eerstelijnszorg

De medische verantwoordelijkheid m.b.t. de zorg aan bewoners van het Gastenhuis 
ligt bij de huisarts. In alle locaties hebben wij een samenwerking met een lokale 
huisartsenpraktijk gerealiseerd. De basis voor deze samenwerking leggen wij vast 
en vloeit voort uit de modelovereenkomst rond medische zorg in kleinschalige 
woonvoorzieningen van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV).

6 HET GASTENHUIS
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In toenemende mate zien we dat de druk op huisartsen toeneemt, wat hier en 
daar leidt tot stroeve (totstandkoming van) afspraken om de huisartsenzorg 
georganiseerd te krijgen.

Inzet en ondersteuning van de Specialist Ouderengeneeskunde (SOG) of 
gedragsdeskundige is geborgd door samenwerking met lokale of regionale 
zorgaanbieders. Deze specialisten worden op consultbasis ingezet in vooral 
complexe (psycho)geriatrische zorg.

Daarnaast werken de Gastenhuizen samen met lokale apothekers en eerstelijns 
paramedici, zoals fysiotherapiepraktijken.

Medicatieveiligheid

Voor wat betreft medicatieveiligheid werken we binnen het Gastenhuis met het 
online registratiesysteem N-care of met Medimo. Hiermee is een belangrijk deel van 
het werken volgens de veilige principes in de medicatieketen geborgd. Medicatie 
wordt alleen verstrekt door gediplomeerde en bevoegde/bekwame medewerkers 
(niveau 3 of hoger), alleen zij registreren in het digitale medicatiesysteem en voeren 
waar nodig overleg met huisarts en/of apotheker.

Wet- en regelgeving

Relevante wet- en regelgeving is opgenomen in ons digitale kwaliteitshandboek. 
In 2019 is ter voorbereiding op de komst van de Wet Zorg & dwang met 
ondersteuning vanuit Vilans toegewerkt naar een eigen beleid. In de opleiding van 
de zorgechtparen besteden wij aandacht aan de relevante wetgeving.

Relevante kwaliteitsthema’s, gebaseerd op het kwaliteitskader verpleeghuiszorg 
en aandachtspuntenlijst van de Inspectie bespreken wij periodiek met de 
zorgechtparen tijdens opleiding en in het werkoverleg met de directie.

Indicatoren basisveiligheid4
In het kader van deze door het Zorginstituut Nederland opgestelde indicatoren 
set basisveiligheid heeft in 2019 een meting plaatsgevonden. Het Gastenhuis 
is aangesloten bij - en wordt vermeld - op Zorgkaart Nederland (zie paragraaf 
9). Inhoudelijke informatie over beoordelingen door cliënten, wettelijke 
vertegenwoordigers, familieleden en dergelijke is te vinden in beschrijvingen op de 
website van het Gastenhuis, en in verslaglegging van o.a. periodieke evaluaties met 
familie en extern onderzoek (door ZorgfocuZ).
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Klachten5
Er zijn in 2019 twee formele klachten ingediend door bewoners en/of familieleden 
van de Gastenhuizen bij de directie. Deze klachten concentreerden zich op één 
locatie. Deze klachten hadden betrekking op communicatie en aansturing op deze 
locatie. 

Het Gastenhuis kent een klachtenregeling. Via het Klachtenportaal Zorg is een 
onafhankelijke klachtenfunctionaris inzetbaar in de klachtenprocedure en is toegang 
tot de erkende geschillencommissie georganiseerd. Vanaf 2019 is een externe 
vertrouwenspersoon voor medewerkers aan het Gastenhuis verbonden.

Mogelijke onvrede of ongenoegen bespreken wij op locatieniveau. Deze 
laagdrempelige werkwijze leidt in de regel tot snelle en bevredigende 
klachtafhandeling. Er zijn in 2019 geen klachten ontvangen van medewerkers.

Melden Incidenten Cliënten (MIC)6
In de managementrapportagecyclus is opgenomen dat ieder Gastenhuis tweemaal 
per jaar een analyse n.a.v. de incidentmeldingen (MIC-analyse) opstelt. In 2019 zijn 
er acht Gastenhuizen operationeel. Locatie Warmond is in februari 2019 van start 
gegaan (met in totaal 38 plaatsen een ‘dubbele’ locatie) en locatie Roden in juli van 
dit jaar. 

Het Gastenhuis Oosterbeek is eind december 2019 geopend en is in deze analyse niet 
meegenomen. Alle incidenten registreren wij digitaal op ons intranet. Zorgechtparen 
kunnen per locatie melding doen, ook het team medewerkers kan dit per locatie 
doen. Van iedere melding ontvangt het zorgechtpaar een bericht via e-mail. 

De MIC-analyse bespreken wij op locatieniveau met het zorgteam en in het 
periodieke overleg met de directie. Vervolgacties werken wij daarin verder uit, en 
nemen wij, indien nodig, mee in het scholingsplan. 

Registratie MIC 1-1-2019 tot 31-12-2019  

Teteringen  182  

Vlijmen  22

Dordrecht  191  

Leusden  159  

Vleuten  51  

Druten  92

Warmond  107

Roden   29

Totaal    326
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Inhoudelijk

Het aantal valincidenten is ten opzichte van 2018 (van de locaties die in dit jaar 
operationeel waren) gestegen. In algemene zin valt op dat valincidenten het 
meest voorkomend zijn, gevolgd door meldingen gericht op agressie, medicatie 
en vermissing/ dwalen. Het betreft vaak incidenten bij een aantal specifieke 
bewoners, gerelateerd aan hun ziektebeeld, diagnose en aanwezige fysieke of 
gedragsproblemen. 

Dit blijkt uit de MIC analyses op locatieniveau. Een mogelijke verklaring ligt in het 
feit dat er op de meeste locaties sprake is van een bewonersgroep waar een fysieke 
achteruitgang, vaak gepaard gaand met een verder gevorderd stadium van de 
dementie, zichtbaar is.

Een aantal valincidenten heeft geleid tot ziekenhuisopname, waarbij sprake is van 
een fractuur (pols, heup en bekken). 

Agressie-incidenten doen zich zowel voor richting medewerkers als richting 
medebewoners. Waar relatief veel meldingen zijn van agressie, is dat vaak terug te 
voeren tot het gedrag van één bewoner.

Medicatiemeldingen betreffen overwegend niet gekregen medicatie, het niet 
aftekenen van gegeven medicatie of een onjuiste dosering.

Overige meldingen hebben te maken met incidenten op gebied van voeding en 
(lichte) verbranding. 

Opvallend zijn verschillen in aantallen en soort incidenten tussen de locaties. 
De analyses op locatieniveau geven hierin per locatie meer inzicht. Mogelijke 
oorzaken verschillen per ontwikkelfase van de locatie, de samenstelling van 
de bewonersgroep, of afspraken binnen het zorgteam over wat we wel of niet 
registreren. 

Interventies n.a.v. meldingen

Het melden van incidenten is van belang om risico van herhaling te voorkomen. 
Wat leren we van de individuele melding en zien we trends in de aard, 
frequentie of tijdstippen van de incidenten? Alle incidenten zijn aanleiding om 
te bespreken met betrokken medewerkers en/of het team als geheel. Waar nodig 
heeft overleg plaatsgevonden met de huisarts of is de inzet van psycholoog of 
specialist ouderengeneeskunde ingeroepen, altijd ook in overleg met wettelijk 
vertegenwoordiger en/of familie van betrokkene. 

Regelmatig overleg in evaluaties en het bespreken van incidenten en hoe incidenten 
te voorkomen in het verpleegkundig overleg op locatie en tijdens teambesprekingen 
draagt zorg voor een verhoogd risicobewustzijn. Voorop staat een zo gewoon en 
bewegingsvrij mogelijk leven in het Gastenhuis, waarbij we in overleg met familie 
bepaalde risico’s (bijvoorbeeld bij valrisico’s) incalculeren. Daarnaast maken wij 
frequent gebruik van verschillende vormen van domotica, zoals GPS-trackers, 
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camera, babyfoon e.d., waarmee we de maximale bewegingsruimte van een 
individuele bewoner op een zo veilig mogelijke manier kunnen ondersteunen. 

In een aantal Gastenhuizen is een digitaal medicatiesysteem geïntroduceerd. Bij een 
aantal is dit in voorbereiding. De verwachting is dat het risico op medicatiefouten 
daarmee op termijn afneemt. Een training medicatiezorg is op een aantal locaties 
onderdeel van het opleidingsplan 2019.

Binnen alle locaties is aandacht voor trainingen die medewerkers ondersteunen in 
het omgaan met gedragsproblematiek en fysieke belasting in het werk. Dit is op een 
aantal locaties opgenomen in het scholingsplan 2019.

Inspectie Gezondheidszorg en  
Jeugd (IGJ)

7

In 2019 hebben er twee incidenten plaatsgevonden die tot een melding bij de IGJ 
hebben geleid. De eerste melding betrof een verhuizing van een nieuwe bewoner 
naar het Gastenhuis, wiens gedrag in de open woonsetting moeilijk te hanteren 
bleek. In de twee weken na de verhuizing heeft dat, na meerdere escalaties en zorgen 
over de veiligheid van medebewoners en personeelsleden, uiteindelijk  geleid tot 
plaatsing van betrokkene in een gesloten behandel/woon setting. Familie heeft 
hiervan melding gedaan bij de IGJ.

De tweede melding betrof een calamiteit die betrekking had op het niet naleven 
van het slikprotocol bij één bewoners, met een (indirecte) dood tot gevolg. Een 
onafhankelijke onderzoekscommissie heeft een calamiteitenonderzoek uitgevoerd. 
Op basis van de bevindingen en aanbevelingen in de rapportage hebben we 
verbetermaatregelen doorgevoerd.

Er is een algemeen slikprotocol opgesteld ten behoeve van alle locaties van het 
Gastenhuis. In dit slikprotocol is opgenomen:

- Het doen van een uitgebreide risico-inventarisatie in het aanname proces. 
 In de risico-inventarisatie is het opvragen van het medische dossier als   
 één van de voorwaarden opgenomen om een zo compleet mogelijk beeld te   
 krijgen van een toekomstige bewoner.

- Het opstellen van heldere instructies hoe om te gaan met slikproblematiek bij  
 de bewoner.

- Het geven van instructie aan het gehele team.

- Eenduidige vastlegging van de afspraken, overdracht en evaluatie (met   
 wettelijk vertegenwoordiger) en communicatie binnen het zorgleefplan.
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In november dit jaar zijn twee locaties (Gastenhuis Leusden en Gastenhuis 
Teteringen) bezocht door IGJ. De IGJ constateerde een aantal bevindingen die 
begin 2020 in een definitieve rapportage zijn opgenomen en als zodanig niet in dit 
jaarverslag zijn verwerkt.

Risico-inventarisatie & evaluatie 8
De Risico-inventarisatie & evaluatie (RI&E) beoogt een bijdrage te leveren aan 
gezonde en veilige arbeidsomstandigheden binnen Het Gastenhuis, door het in kaart 
brengen van mogelijke arbeidsrisico’s en het nemen van adequate, bij voorkeur 
preventieve, maatregelen. Met deze inventarisatie en de daaruit voortvloeiende 
maatregelen wordt voldaan aan de meest recente Arbo wet- en regelgeving. 

De RI&E is in 2019 uitgevoerd op locatie Leusden. Aandachtspunten zijn:

- Geluid/akoestiek centrale woonruimtes. Dit is opgelost middels gordijnen en  
 plafondplaten.

- Fysieke belasting medewerkers (transfers, hulpmiddelen). Dit is opgelost,   
 waar nodig worden nu hulpmiddelen ingezet ter voorkoming van te    
 hoge fysieke belasting medewerkers.

- Scholing en verdere ontwikkeling medewerkers/team; scholingen zijn   
 gepland conform opleidingsplan.

- Schoonmaak vloeren, inzet is een nieuwe schrobmachine.

- BHV/ontruimingsoefening, is uitgevoerd volgens model-uitvoering/fictief   
 ontruimingsplan.

In 2020 wordt een RI&E uitgevoerd in de drie nieuwe Gastenhuizen.
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Tevredenheidsonderzoek9
Eind 2019 is een klant- en medewerkertevredenheidsonderzoek uitgevoerd op vijf 
locaties door een onafhankelijk toetsingsbureau (ZorgfocuZ). Overige locaties zijn 
nog niet onderzocht, omdat die korter dan een jaar bestonden ten tijde van de 
meting.

*= Europese NPS is gehanteerd, waarbij 8, 9 en 10 worden gezien als promoter.

Conclusie

Alle locaties scoren hoog op zowel klant- als medewerkertevredenheid, sommige 
uitzonderlijk hoog. Met hoog bedoelen wij boven de gemiddelde Net Promotor 
Score (NPS-score) van de branche. De NPS is een Europese aanbevelingsscore, die 
vooralsnog als een soort benchmark wordt beschouwd in de branche. 

Deze uitkomsten tonen aan dat de ambities die we hebben en de uitgangspunten 
die we hanteren, in de praktijk ook resulteren in tevreden cliënten en medewerkers. 
Scores waar we zeker trots op zijn, maar die altijd nog beter kunnen. Slechts twee 
aandachtspunten zijn uit deze metingen naar voren gekomen: 

• Aandachtspunt klanten: activiteitenaanbod en communicatie met familie

• Aandachtpunt medewerkers: ontwikkeling/ doorgroeimogelijkheden, ervaren  
 van werkdruk en personeelsverloop

Toetsing 
tevredenheid

Aantal locaties
Gemiddelde 
aanbeveling 
score 2018*

Gemiddelde 
aanbevling 
score 2019*

Range  
laagste-hoogste 

score 2019*

Klant 3 90,2% 70,1% 43,7% - 86,6%

Medewerkers 2 80,3% 85,1% 75,0% - 95,2%

Zorgkaart Nederland10
Zorgkaart Nederland laat eind 2019 33 waarderingen zien, 91% beveelt het 
Gastenhuis aan, met een gemiddeld rapportcijfer van 9.0. In 2020 zullen wij een 
campagne inzetten om het aantal reviews op Zorgkaart te vergroten.
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11

Het Gastenhuis Vleuten heeft eind 2019 deelgenomen aan de monitor Kleinschalige 
woonvormen Dementie. De resultaten van deze benchmark worden begin 2020 
verwacht. 

Monitor Kleinschalige woonvormen 
Dementie (Trimbos Instituut)

Interne audit12
De interne audit is onderdeel van het kwaliteitssysteem van het Gastenhuis. De 
interne audit heeft als doel te beoordelen of het kwaliteitsmanagementsysteem 
van het Gastenhuis efficiënt en doeltreffend werkt en te beoordelen of gewerkt 
wordt conform de op schrift gestelde procedures, die zijn opgesteld conform ISO 
9001:2015.

De interne audits zijn in 2019 uitgevoerd onder regie van de kwaliteitsfunctionaris, 
in nauw overleg met directie, locaties en externe auditor. Inhoudelijke 
aandachtspunten voor de audits komen voort uit de bevindingen vanuit interne 
en externe audits, en specifieke onderwerpen die vanuit de locaties en/of directie 
worden aangedragen.

In 2019 is op vier locaties een interne audit uitgevoerd, te weten in Dordrecht, 
Warmond, Leusden en Druten. Specifiek aandacht is besteed aan de volgende 
onderwerpen:

- Uitkomsten onderzoeken klanttevredenheid en medewerkerstevredenheid;

- Inhoud en gebruik van het elektronisch zorgdossier MeXtra;

- Q-link en Q-base implementatie en gebruik;

- De rapportagecyclus;

- Kwaliteitseisen (kwaliteitskader verpleeghuiszorg), Zorginstituut, ISO   
 certificering.

Eind 2019 heeft een specifieke audit op het gebied van de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG) plaatsgevonden, op alle locaties. Tijdens de bezoeken 
op locaties zijn drie aan elkaar gerelateerde onderwerpen onder de loep genomen:

- Gebruik van lokale opslagmethodes op computers;

- Compleetheid van werknemers- en klantdossier;
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- Werken volgens de AVG-richtlijnen.

Deze audit heeft geleid tot een aantal opschoningsacties en vervolgmaatregelen, 
zoals de invoering van beveiligd mailen, dat wij in 2020 invoeren.

Externe audit (ISO 9001:2015)13
De externe audit herhalen wij ieder jaar, waarbij wij uitgaan van de 
steekproefmethode. Concreet wordt - naast het hoofdkantoor - steeds een aantal 
locaties in de vervolgaudits meegenomen. In 2019 is de externe audit door bureau 
Det Norske Veritas uitgevoerd op de locaties Druten, Dordrecht, Leusden en 
Warmond.

Met een aantal verbeterpunten en bevindingen is het ISO certificaat 9001:2015 dit 
jaar weer verlengd.

Legionellacontrole14
Legionella controles worden conform afspraak door onderzoeksbureau Immolab 
uitgevoerd, met behulp van de online registratietool. De uitvoering daarvan 
wordt na instructie gedaan door één van de facilitaire medewerkers, onder 
verantwoordelijkheid van het zorgechtpaar. In 2019 hebben de controles op geen 
van de Gastenhuizen geleid tot aangescherpte maatregelen of interventies.

Brandveiligheid15
Alle Gastenhuizen voldoen aan de verplichtingen in het kader van het Bouwbesluit. 
Ter voorbereiding op de bouw wordt in de bouwfase door zowel de brandweer als 
gemeente geïnspecteerd en is een actueel bedrijfshulpverleningsplan opgesteld. Het 
zorgechtpaar laten wij als beheerder van de brandmeldinstallatie (BMI) trainen door 
een gecertificeerde opleider. Teamleden volgen allemaal de training BHV.

Maandelijks testen wij de brandmeldinstallatie en eens per jaar voeren wij op 
elke locatie een ontruimingsoefening uit in samenwerking met een gecertificeerde 
opleider en jaarlijks keuren wij de installaties. 
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Ontwikkeling, scholing en training16
In 2019 is het opleidingscurriculum voor nieuwe zorgechtparen ingevoerd. In een 
programma van tien avonden introduceren wij nieuwe zorgechtparen in de visie, 
kaders, werkwijze en methodieken van Het Gastenhuis. Naast financiële-, HRM-, en 
administratieve processen gaan wij in op kwaliteitsthema’s, zoals verdieping op het 
ziektebeeld van dementie en het werken met het kwaliteitsmanagementsysteem. 

Per Gastenhuis maken wij naast een jaarplan ook een opleidingsplan. Hierin is 
naast individuele scholing aandacht voor trainingen en scholing op groepsniveau. 
Specifieke onderdelen zoals omgaan met agressie, communicatie en omgaan met 
onvrede, werken binnen visie zijn hierin opgenomen.

De Gastenhuizen werken lokaal samen met regionale opleidingscentra (ROC’s), 
maar ook met bijvoorbeeld lokale zorginstellingen voor het oefenen en toetsen 
van verpleegtechnische handelingen en vaardigheden (bevoegd- en bekwaamheid). 
Een aantal locaties heeft een erkenning als leerbedrijf (BBL/ BOL). We leiden 
zorgleerlingen op op deskundigheidsniveau mbo 2, 3 en 4.

In 2019 is gestart met inhoudelijke kwartaalbijeenkomsten voor zorgechtparen. 
Samen met directie en staf wordt nader ingegaan op inhoudelijke thema’s. Dit 
jaar is in het bijzonder stilgestaan bij personele inzet en roosters, de gedragscode 
van het Gastenhuis, de komst van een nieuwe Arbodienst, de inzet van zzp-ers, 
de invoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB), samenwerking met 
het uvw, voorbereiding op de Wet zorg & dwang, casuïstiek arbeidsrecht en het 
vrijwilligersbeleid.

Personeelssamenstelling17
Eind 2019 is de balans opgemaakt met betrekking tot de personeelssamenstelling. In 
het volgende overzicht is dit op totaalniveau zichtbaar gemaakt. Gegevens zijn aan 
het Zorginstituut aangeleverd (zie volgende pagina).
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Indicator Definitie
Uitkomst 

op concern 
niveau

Thema 1: Aard van de aanstellingen

1.1 Aantal 
personeelsleden

Gemiddeld aantal personeelsleden met een 
arbeidsovereenkomst over de periode (exclusief 
uitzendkrachten, vrijwilligers, stagiairs, ZZP-ers, etc).

210

1.2 Aantal fte

Som van de ingezette fte’s van personeelsleden 
met een arbeidsovereenkomst over de periode. Het 
betreft de ingezette fte’s (incl. meeruren, overuren, 
oproepuren) en niet alleen de contractuele fte’s.

138,1

1.3 Percentage 
personeel met een 
arbeidsovereenkomst 
voor bepaalde tijd

Percentage personeelsleden met een 
arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd op het 
meetmoment gedeeld door het totaal aantal 
personeelsleden met een arbeidsovereenkomst 
voor bepaalde en onbepaalde tijd op datzelfde 
meetmoment.

61,9%

1.4 Percentage inzet 
uitzendkrachten / 
Personeel Niet in 
Loondienst

Aantal fte uitzendkrachten/PNIL ingezet gedurende de 
periode gedeeld door totaal aantal ingezette fte door 
personeelsleden gedurende dezelfde periode.

0,6%

1.5 Percentage kosten 
uitzendkrachten / 
Personeel Niet in 
Loondienst

Aantal euro uitgegeven aan inzet uitzendkrachten/
PNIL  gedurende de periode gedeeld door som 
personeelskosten van personeelsleden met een 
arbeidsovereenkomst over de periode.

1,5%

1.6 Gemiddelde 
contractomvang

Som van de fte’s van personeelsleden met een 
arbeidsovereenkomst over de periode gedeeld 
door gemiddeld aantal personeelsleden met een 
arbeidsovereenkomst over de periode.

0,66

Thema 2: Kwalificatieniveaus zorgverleners en vrijwilligers

2.1 Percentage fte per 
kwalificatieniveau

Som van de over de periode ingezette fte’s van 
personeelsleden van een kwalificatieniveau gedeeld 
door het totaal ingezette fte’s van personeelsleden over 
de periode.

niveau 2 zorg en welzijn 16,9%

niveau 3 zorg en welzijn 25,3%

niveau 4 zorg en welzijn 14,1%

niveau 5 zorg en welzijn 2,8%

overig (zorg-)personeel 30,9%

leerlingen 5,6%

2.2 Aantal stagiairs Aantal stagiairs over de periode. 29

2.3 Aantal vrijwilligers Aantal vrijwilligers over de periode. 65

Personeelssamenstelling verslagjaar 2019
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Indicator Definitie
Uitkomst 

op concern 
niveau

Thema 3: Ziekteverzuim

3.1 Ziekteverzuim 
percentage

Het totaal aantal ziektedagen van de peroneelsleden 
in procenten van het totaal aantal beschikbare 
werkdagen van de werknemers in de verslagperiode. 
Inclusief langdurend verzuim, exclusief 
zwangerschapsverlof.

2,7%

3.2 Verzuimfrequentie Verhouding tussen het aantal verzuimgevallen en 
aantal personeelsleden, omgerekend naar jaarbasis. 0,88

Thema 4: In-, door- en uitstroom

4.1 Percentage 
instroom

Het percentage instroom betreft het aantal personen 
dat op meetmoment minus 1 jaar niet werkzaam is 
als personeelslid bij de organisatie maar dat wel is 
op het meetmoment, gedeeld door het gemiddeld 
aantal personeelsleden.

75,9%

4.2 Percentage 
uitstroom

Het percentage uitstroom betreft het aantal 
personen dat op meetmoment minus 1 jaar wel 
werkzaam is als personeelslid bij de organisatie maar 
dat niet is op het meetmoment, gedeeld door het 
gemiddeld aantal personeelsleden.

20,0%

4.3 Percentage 
doorstroom

Het percentage doorstroom betreft het aantal 
personen dat van kwalificatieniveau is gewisseld 
op meetmoment ten opzichte van meetmoment 
minus 1 jaar, gedeeld door het gemiddelde aantal 
personeelsleden.

2,4%

Thema 5: Ratio personeelskosten / opbrengsten

5.1 Fte zorg-/client-
ratio

Aantal ingezette fte’s over de periode gedeeld door het 
aantal cliënten over de periode. 0,92

Personeelssamenstelling verslagjaar 2019
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