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Volgens de dikke Van Dale (woordenboek) is kwa·li·teit  (de; v; meervoud: kwaliteiten) 

1. mate waarin iets goed is; gesteldheid, hoedanigheid, aard: de kwaliteit van deze stof 
2. functie: in zijn kwaliteit van burgemeester 
3. goede hoedanigheid: iem. met kwaliteiten bekwaamheid; kwaliteitsartikelen 
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VOORWOORD 
In 2016 is een nieuw strategisch plan opgesteld voor de periode 2017-2020: 
DrieGasthuizenGroep gaat door! In dit plan staan de volgende speerpunten vermeld waar we 
staan in 2020. 
 

- DrieGasthuizenGroep ondersteunt de cliënt, samen met hun eigen sociale netwerk 
en met vrijwilligers 

- Het aanbod van wonen, zorg en services sluit aan op de diversiteit in cliënten; er is 
verschil en er is wat te kiezen. 

- De medewerkers zijn gastvrij, betrokken, flexibel en ondernemend én goed opgeleid 
voor hun taak. Ze zijn er trots om bij DrieGasthuizenGroep te werken. 

- De thuiszorgteams zijn resultaatverantwoordelijk en de teams vervullen een 
specifieke rol binnen de wijk en werken daarvoor samen met het sociaal domein en 
andere disciplines.  

- In de locaties van DrieGasthuizenGroep wonen cliënten prettig en zo zelfstandig 
mogelijk, het kunnen aangaan van sociale contacten in een veilige omgeving staat 
hierin centraal.  

- ParaGo, het team bestaande uit (para) medici, is uitgegroeid tot een regionaal 
expertisecentrum met behandeling voor specifieke groepen kwetsbare cliënten (bv 
Parkinson). 

- Iedere cliënt heeft één aanspreekpunt,24 uur per dag en 7 dagen in de week. 
 
Op de website van Zorgkaart Nederland zijn de cliëntwaarderingen te vinden. Met een 
gemiddeld cijfer van een 7,7 in het jaar 2017 zijn wij zeer tevreden. Er zijn in 2017 183 
waarderingen op de website achtergelaten, de gegeven aanbevelingen zijn zeer zinvol en 
geven ons input om te kunnen verbeteren.  
 
De implementatie van het ECD (onderdeel binnen ONS) is opgepakt in relatie tot een 
uniforme werkwijze. Ook de medewerkers van ParaGo zullen op eenzelfde wijze werken. 
Hiermee wordt toegewerkt naar een integraal cliëntdossier, waarin de behandeling en de 
zorg (het behandelplan en het zorgleefplan) beter geïntegreerd worden. Voor de cliënt 
betekent dat een keer het verhaal vertellen volstaat.  
Ten aanzien van het terugdringen van bureaucratie is medio 2016 gestart met een 
selfservice-module voor HR-processen; er is gekozen voor een gefaseerde invoer van de 
diverse onderdelen. Ook het direct digitaal invoeren van gegevens binnen ONS draagt bij 
aan een daling van administratieve handelingen.  
 
2017 was een veelbewogen jaar. Een jaar waar ook de keuze is gemaakt voor een 
tweehoofdig bestuur waarmee we nog meer in staat zijn om onze cliënten te ondersteunen 
met als doel zo zorgeloos en zelfstandig mogelijk ouder worden. Dit maken wij waar door 
ook samen te werken met alle partijen die actief zijn binnen de “wereld” van onze cliënten en 
medewerkers.  
 
Angela Jansen en Karin Reesing 
Raad van bestuur DrieGasthuizenGroep 
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INLEIDING EN LEESWIJZER 
Voor u ligt het kwaliteitsverslag 2017 van DrieGasthuizenGroep, specifiek voor Stichting 
Catharina waar de zorg die geboden wordt in de Gastvrije woonzorgcentra toe behoort. 
Thuiszorg Groot Gelre heeft over het verslagjaar 2017 een eigen directiebeoordeling 
opgesteld omdat deze niet onder de definitie van ‘verpleeghuiszorg’ valt. Dit geldt ook voor 
de Zorgvriendelijke appartementen die wel bij DrieGasthuizenGroep horen. 
Echter, een aantal medezeggenschapsorganen, zoals de centrale cliëntenraad en de 
ondernemingsraad, vertegenwoordigen zowel Stichting Catharina als Thuiszorg Groot Gelre 
en de weergegeven onderwerpen hebben betrekking op de gehele DrieGasthuizenGroep. 
 
Het kwaliteitsverslag 2017 is nieuw in deze vorm. Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg is 
sinds begin 2017 van kracht en hierin is het opstellen van een kwaliteitsverslag opgenomen. 
Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg, met als ondertitel Samen leren en verbeteren, vormt 
de wettelijke basis voor de kwaliteit van de verpleeghuiszorg. Onderliggend kwaliteitsverslag 
toont een beschrijvend overzicht van de uitkomsten op de plannen en acties zoals 
geformuleerd in de kaderbrief en jaarplannen 2017. 
 
Het kwaliteitsverslag is gebaseerd op de directiebeoordeling van voorgaande jaren en is 
daarmee geen op zichzelf staand document. Met behulp van het kwaliteitsverslag wordt 
teruggekeken naar de plannen en acties die zijn geformuleerd in de jaarplannen. 
 
In hoofdstuk 1 zal het thema Leiderschap, governance en management toegelicht worden, 
waarin voornamelijk de resultaten van de medezeggenschapsorganen opgenomen zijn. 
In hoofdstuk 2 wordt het cliëntoordeel omschreven en toegelicht. In hoofdstuk 3 wordt 
ingegaan op het thema Leren en verbeteren. In hoofdstuk 4 komt het thema Personeel aan 
bod. In dit hoofdstuk is een weergave opgenomen van de in-, door- en uitstroomcijfers, 
verdeeld in functies en niveaus en de hoeveelheden zorgverleners, leerlingen en vrijwilligers. 
Hoe de organisatie invulling geeft aan de extra financiële investeringen in personeel, 
inclusief de Waardigheid en Trots middelen is terug te lezen in het Kwaliteitsplan 2018. 
Hoofdstuk 5 laat de uitwerking van het thema Veiligheid zien en in hoofdstuk 6 worden 
de ondersteunende processen toegelicht. 
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1. LEIDERSCHAP, GOVERNANCE EN MANAGEMENT 
Dit thema gaat over de aansturing en governance van de zorgorganisatie die faciliterend zijn 
voor kwaliteit. Dit betreft dan het beleggen van verantwoordelijkheid, besluitvorming en 
risicomanagement. Ook gaat het over de strategische, statutaire en financiële verplichtingen. 
 
In het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg staat vermeld dat de professionele inbreng in het 
aansturen van de organisatie geborgd moet worden door de opname van bijvoorbeeld een 
verpleegkundige als lid van de raad van bestuur. Door Karin Reesing medio 2017 aan het 
bestuur toe te voegen hebben we aan deze eis voldaan. Karin is van huis uit verpleeg-
kundige en was tot dat moment directeur van Thuiszorg Groot Gelre. 

1.1. Adviezen centrale cliëntenraad (CCR) 
De centrale cliëntenraad wordt vertegenwoordigd door de voorzitters van de lokale raden wat 
betreft de locatie Drie Gasthuizen en Thuiszorg Groot Gelre en door een benoemd lid van de 
locaties Huis en Haard/Klingelpoort en Heijendaal. De cliëntenraad van woonzorgcentrum 
Paasberg is opgeheven vanwege de sluiting van het woonzorgcentrum. In november 2016 
is locatie Westerkade geopend en in de eerste helft van 2017 is een eerste aanzet gedaan 
tot de oprichting van een bewonersraad met leden die zich beschikbaar stellen voor de 
huurdersraad en de CCR. In 2017 heeft de CCR een opvolger mogen verwelkomen. 
Zij vertegenwoordigt nu de bewoners van de woonzorgstudio’s van de locatie Drie 
Gasthuizen en heeft als zodanig zitting in de CCR. 
Bij de vergaderingen van de centrale cliëntenraad is ook de voorzitter van de huurdersraad 
aanwezig. De centrale cliëntenraad vergadert 1x per zes weken. Voorafgaand aan elke 
vergadering met de raad van bestuur vindt er een vooroverleg plaats tussen de voorzitter en 
de bestuurders. Maximaal tweemaal per jaar zijn er één of twee leden van de raad van 
toezicht aanwezig. De centrale cliëntenraad rapporteert in een eigen jaarverslag. 
 
Resultaat  
In 2017 zijn veel onderwerpen aan de orde geweest. Over de volgende onderwerpen is 
advies gegeven:  
> Huurverhoging per 1 juli 2017 
> Uitbreiding raad van bestuur 
> Servicekosten  
> Elektronisch Cliënt Dossier en het cliëntportaal Caren Zorgt, beiden onderdeel van ONS 
> Jaarrekeningen 2016 Stichting Catharina en Thuiszorg Groot Gelre 
> Voorschot Service kosten 2018 
> Begrotingen 2018 Stichting Catharina en Thuiszorg Groot Gelre 
Twee keer per jaar vindt er een gezamenlijke bijeenkomst plaats met de voorzitters van de 
bewonerscommissie en de lokale cliëntenraden en van beide hun leden. Deze bijeenkomst 
wordt georganiseerd door de voorzitters van de huurdersraad en de centrale cliëntenraad. 
Het doel van deze bijeenkomsten is om als medezeggenschapsorganen nader tot elkaar te 
komen en over en weer meer inzicht te krijgen over elkaars taken en aandachtsgebieden. 

In februari zijn de volgende onderwerpen besproken: actuele organisatieontwikkelingen, 
vrijwilligerswerk binnen DrieGasthuizenGroep, huurzaken ( inclusief overlast) en het project 
Client als opdrachtgever. In november zijn deze onderwerpen besproken: communicatie, de 
klachtenfunctionaris en de rol van de wijkcoach binnen de gemeente Arnhem.  
 
Beoordeling raad van bestuur 
De raad van bestuur is zeer tevreden met de actieve inbreng van de centrale cliëntenraad en 
het open en constructieve contact. De steeds intensievere samenwerking met de 
huurdersraad is een positieve ontwikkeling. Daarbij staat de centrale cliëntenraad altijd klaar 
voor haar doelgroep; ook richting de gemeente en provincie zoals rond het verdwijnen van 
de buslijn bij de woonzorgcentra. Positief is dat hier ook samenwerking en versterking is 
gezocht met de cliëntenraad van collega-instellingen. 
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1.2. Adviezen raad van toezicht (de toezichthouder)  
In 2017 vergaderde de raad van toezicht zesmaal in aanwezigheid van de raad van bestuur. 
Tijdens de reguliere vergaderingen overlegt de raad van toezicht met de raad van bestuur 
over de strategie en de risico’s die verbonden zijn aan de activiteiten van Stichting 
DrieGasthuizenGroep.  
 
Ieder kwartaal ontvangt de raad van toezicht een rapportage over de stand van zaken van de 
exploitatie van Stichting DrieGasthuizenGroep en de dochterstichtingen. Daarbij verstrekt de 
raad van bestuur eveneens per kwartaal nadere informatie over de belangrijkste 
ontwikkelingen en risico’s in een dashboard. In juli vond een themamiddag plaats waar 
onder andere de strategie en de zelf-evaluatie van de raad van toezicht centraal stond. In 
december heeft de raad een werkbezoek afgelegd aan GGZ-instelling Vincent van Gogh in 
Venray. Doel van dit bezoek was de innovatie omtrent “de comfort room” te beleven.  
 
De raad van toezicht heeft zijn goedkeuring verleend aan het voorgenomen besluit van 
de raad van bestuur over het ontwikkelen van de begane grond van Westerkade, aan het 
reglement raad van bestuur per 01-01-2018, aan de jaarrekeningen en het jaardocument 
2016 en de begrotingen 2018 van de stichtingen van DrieGasthuizenGroep evenals ParaGo.  
De raad van toezicht heeft het reglement raad van toezicht per 01-01-2018 vastgesteld.  
Daarnaast heeft de raad per 1 juli 2017 een tweede bestuurder benoemd.  
 
Resultaat  
De raad van toezicht is betrokken bij de organisatie en is zichtbaar op de diverse locaties 
van DrieGasthuizenGroep. Ook hecht de raad veel waarde aan vertegenwoordiging bij 
formele en informele bijeenkomsten van diverse gremia. Strategisch-inhoudelijke bijdragen 
werden geleverd tijdens een bijeenkomst met het management en de medezeggenschaps-
organen over de kaderbrief 2018. De raad van toezicht is tevreden over de resultaten, 
prestaties en ontwikkelingen in 2017. 
 
Beoordeling raad van bestuur  
De communicatie tussen de raad van toezicht en de raad van bestuur is goed verlopen. 
De nieuwe Zorgbrede Governancecode is een bundeling van breed gedragen algemene 
opvattingen binnen de zorg over goed bestuur, toezicht en verantwoording. 
DrieGasthuizenGroep onderschrijft deze principes en voldoet hieraan.  

1.3. Ondernemingsraad (OR) 
In 2017 heeft de OR regelmatig vergaderd. Er waren 8 overlegvergaderingen met de raad 
van bestuur en een MT-lid, waarin de OR is geïnformeerd over actuele thema’s en advies- 
en instemmingsaanvragen zijn besproken. Er vindt jaarlijks één Algemene gang van zaken-
vergadering plaats in aanwezigheid van een lid van de raad van toezicht. Van de 
vergaderingen zijn notulen intern beschikbaar. De OR rapporteert in een eigen jaarverslag. 
 
Resultaat   
Belangrijke onderwerpen in 2017 waren de transitie van het KlantContactCentrum en de 
herverdeling van taken n.a.v. het vertrek van de bestuurssecretaris. ‘De Kanteling” stond in 
2017 op de agenda, evenals de overige personele onderwerpen, zoals de strategische 
personeelsplanning en het Arbo beleid. Ook het beleidsstuk Veiligheid werk en gebouw is 
goedgekeurd en de uitbreiding van de raad van bestuur is mede door de OR ondertekend. 
 
Beoordeling raad van bestuur 
De raad van bestuur is positief over de samenwerking met de OR. Door de wijze waarop de 
OR ‘de Kanteling’ heeft opgepakt, is een nieuwe manier van werken en van eigenaarschap 
gevonden. Van reactief en het achteraf oordelen over beleidsstukken en regelingen naar een 
proactieve opstelling en samenwerken in coproductie.  
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2. CLIËNTOORDEEL 
Het hoofdstuk cliëntoordeel beschrijft de resultaten die voortvloeien uit de thema’s 
Persoonsgerichte zorg en ondersteuning en Wonen en welzijn. Het verzamelen van 
kwalitatieve en kwantitatieve cliëntervaringen en oordelen is een specifiek onderwerp 
bij het thema Gebruik van informatie.  
 
Persoonsgerichte zorg en ondersteuning gaan over de wijze waarop de cliënt in alle 
levensdomeinen uitgangspunt is bij zorg- en dienstverlening met als doel om de bijdrage 
aan de kwaliteit van leven van een cliënt zo optimaal mogelijk te laten zijn. 
Bij het thema Wonen en welzijn gaat het over de wijze waarop de zorgverleners en 
zorgorganisaties in hun zorg- en dienstverlening oog hebben voor optimale levenskwaliteit 
en welzijn van cliënten en hun naaste(n), en de wijze waarop zij gericht zijn op het 
bevorderen en ondersteunen ervan. 

2.1. Resultaat evaluatie na overlijden 
Alle 1ste contactpersonen krijgen na het overlijden van de cliënt een evaluatieformulier 
toegezonden. Resultaten worden vier keer per jaar gerapporteerd aan de raad van bestuur, 
woonzorgmanagers en teamleiders.  
In 2017 zijn 115 cliënten overleden; 44 familieleden (38%) hebben het evaluatieformulier 
ingevuld. 36 (van de 42) respondenten (=86%) zou DrieGasthuizenGroep aanraden aan 
familie en bekenden. (2 respondenten hebben de vraag niet ingevuld) 
 
 Q1 Q2 Q3 Q4 
Rapportcijfers totale zorg- en dienstverlening 7.2 8,3 6,9 7,7 
Rapportcijfers verzorgenden en andere zorgverleners 7,7 9,0 7,9 8,2 
Rapportcijfer andere medewerkers 7,0 8,2 7,7 7,8 
 
Over het algemeen wordt de zorg naar tevredenheid verleend, de rapportcijfers en 
aanbevelingsvraag blijven gedurende het jaar nagenoeg gelijk. De dienstverlening ten 
aanzien van onderstaande onderwerpen kan verbeterd worden: 
• Schoonmaak; 
• Het nakomen van gemaakte afspraken over zorgverlening en behandeling bij cliënten;  
• Leidinggevenden reageren niet altijd even alert op signalen van naasten; 
• (Beleving) meer personeel; hierbij is van belang om de contactpersonen te informeren 

over de mogelijkheden en de verwachtingen te managen om ontevredenheid te 
voorkomen. 

2.2. Resultaat evaluatie na vertrek 
Alle cliënten krijgen na vertrek een evaluatieformulier toegezonden. Resultaten worden 
vier keer per jaar gerapporteerd aan de raad van bestuur, woonzorgmanagers en 
teamleiders. 
In 2017 zijn 173 cliënten vertrokken; 45 cliënten (26%) hebben het evaluatieformulier 
ingevuld. 18 (van de 36) respondenten (=50%) zou DrieGasthuizenGroep aanraden aan 
familie en bekenden. (9 respondenten hebben de vraag niet ingevuld) 
 
 Q1 Q2 Q3 Q4 
Rapportcijfers totale zorg- en dienstverlening 5,9 7,0 6,4 5,5 
Rapportcijfers verzorgenden en andere zorgverleners 6,4 7,0 7,1 6,1 
Rapportcijfer andere medewerkers 6,1 7,0 6,3 6,0 
 
Gedurende het jaar zijn (vertrokken) cliënten minder tevreden geworden over de totale zorg- 
en dienstverlening. Dit komt tot uitdrukking in de daling van de rapportcijfers en de 
aanbevelingsvraag. 
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Aandachtspunten die de respondenten meegeven is dat er meer aandacht besteedt moet 
worden aan het duidelijk communiceren met cliënt en familie, ook door arts en waar nodig 
ook serieus ingaan op suggesties en klachten. De overdracht van artsen en het onderdeel 
schoonmaak verdient zeker ook de aandacht. Een gezellig restaurant zou prettig zijn voor 
cliënt en zijn familie in de locatie Heijendaal. 
 
Beoordeling raad van bestuur 
Het zou prettig zijn als meer dan 25-30% van de vertrokken cliënten een (schriftelijke of 
mondelinge) terugkoppeling geven. Zeker van mensen die om diverse redenen vertrekken 
kan dit zinvolle informatie opleveren ter verbetering. Het feit dat 86% van nabestaanden van 
overleden cliënten DrieGasthuizenGroep aan zou raden is positief. Bij de vertrokken cliënten 
is dat 50%, dit percentage vinden we te laag. Wel is het goed om te vernemen dat de 
medewerkers goed gewaardeerd worden. De aangegeven verbeterpunten hebben we 
meegenomen in de verbeterplannen, zoals het koken op locaties en afspraken tussen zorg 
en ParaGo. 

2.3. Klachtenregeling en klachtenfunctionaris  
De nieuwe Wet kwaliteit, klachten en geschillen zor g (Wkkgz) 
De Wkkgz is met ingang van 1 januari 2017 in werking getreden. Met de invoering van de 
nieuwe Wet zijn zaken gewijzigd met betrekking tot de klachtenregeling. Een belangrijke 
wijziging is de verandering van functienaam cliëntvertrouwenspersoon in klachten-
functionaris. Naar aanleiding van de nieuwe klachtenregeling heeft de raad van bestuur 
afscheid genomen van de leden van de interne klachtencommissie en is deze commissie 
daarmee eind 2016 opgeheven.  
 
Klachtenfunctionaris  
DrieGasthuizenGroep heeft een gericht beleid om officiële klachten voor te zijn. 
De klachtenfunctionaris heeft een preventieve functie met betrekking tot klachten. 
Verder wordt de klachtenfunctionaris regelmatig om advies gevraagd en heeft als taak te 
bemiddelen bij cliëntsignalen. De klachtenfunctionaris stelt zich hierbij onafhankelijk en 
onpartijdig naar betrokkenen op en gaat zorgvuldig om met privacy.  
 
Externe Klachtencommissie Regio Arnhem 
DrieGasthuizenGroep participeert in de Externe Klachtencommissie Regio Arnhem. 
Mocht de cliënt niet tevreden zijn over de genomen beslissing c.q. maatregelen vanuit 
de klachtenfunctionaris, dan kon men daar schriftelijk een klacht indienen.  
 
Geschillencommissie Verpleging Verzorging en Thuisz org  
DrieGasthuizenGroep is lid van de Geschillencommissie Verpleging Verzorging en  
Thuiszorg. Deze commissie behandelt klachten van consumenten over een verpleeghuis, 
een verzorgingshuis, de thuiszorg of klachten over de geleverde zorg die is betaald vanuit 
het persoonsgebonden budget.  
 
Resultaat 
De klachtenfunctionaris heeft zoveel mogelijk aan cliëntenbijeenkomsten deelgenomen. Een 
van de doelen hiervan is de functie van klachtenfunctionaris bekend te maken bij cliënten en 
familie. Tevens hebben op verzoek van de woonzorgmanagers gesprekken plaatsgevonden 
door de klachtenfunctionaris met cliënten en/of familie van woonzorgcentrum Paasberg en 
Huis en Haard met betrekking tot de verhuizing naar een nieuwe locatie. Voor alle cliënten is 
een passende woonvorm c.q. zorgomgeving gevonden. 
 
In 2017 zijn 52 cliëntsignalen en/of klachten door de cliëntvertrouwenspersoon behandeld. 
De meeste cliëntsignalen hadden een relatie met communicatie en veiligheid. 
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Personele bezetting, privacy en voeding waren de daaropvolgende signalen. 77% van de 
bemiddelingen van alle klachten zijn naar tevredenheid van de cliënt en of familie opgelost.  
 
In 2017 heeft de Externe Klachtencommissie Regio Arnhem twee officiële klachten van  
DrieGasthuizenGroep in behandeling, die beiden doorliepen vanaf 2016. Van de 
geschillencommissie Verpleging, Verzorging en Thuiszorg is in 2017 geen gebruik gemaakt. 
 
Beoordeling raad van bestuur 
De raad van bestuur is tevreden over de nieuwe klachtenregeling met intreden van de 
klachtenfunctionaris. Miscommunicatie is regelmatig een belangrijk onderwerp binnen het 
ontstaan van klachten. De rolinvulling van de klachtenfunctionaris leidt vaak tot meer begrip 
van de betrokken partijen en een verbetering van de dienstverlening.  
 
De klachtenfunctionaris wordt goed gevonden door cliënten. De registratie van cliëntsignalen 
in het meld- en verbetersysteem TriasWeb vindt naar mening van de raad van bestuur nog te 
weinig plaats. Dit is belangrijk om nog beter zicht te krijgen op wat er leeft bij cliënten en hun 
vertegenwoordigers.  

2.4. Extern cliëntwaarderingsonderzoek (CQ) 
In 2017 heeft er geen extern cliëntwaarderingsonderzoek plaatsgevonden in afwachting op 
de uitkomsten zoals geformuleerd in het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg.  
Vanuit de resultaten van het extern onderzoek (CQ-index) dat in 2014 door bureau Facit is 
gehouden zijn op nadrukkelijk verzoek van de centrale cliëntenraad de thema’s Kwaliteit van 
personeel en Bejegening tot speerpunt voor 2015-2017 verkozen. In 2017 is gekozen om 
interviews te (laten) uitvoeren door de Nationale Patiënten Federatie (NPF); de resultaten 
zijn gepresenteerd op de website Zorgkaart Nederland. 
In de loop van het jaar 2018 zal bekeken worden met welk(e) instrument(en) en door welk 
extern onderzoeksbureau de jaarlijkse cliëntoordelen gemeten zullen worden.  

2.5. Intern cliëntwaarderingsonderzoek (Survey Monk ey) 
Vanuit de kwaliteitsdoelstelling Betere Zorg op Maat is een onderzoeksmethode ontwikkeld 
met Survey Monkey. Met behulp van dit digitaal rapportagesysteem worden online enquêtes 
afgenomen, waarbij de organisatie zelf vragen kan formuleren hoe de cliënt de zorg en 
dienstverlening ervaart.  
 
In 2017 zijn er in totaal 12 enquêtes uitgevoerd. Er zijn twee metingen gedaan op basis van 
vragen uit het externe cliëntwaarderingsonderzoek (2015) ten behoeve van 
kwaliteitsverbetering van de zorg; gericht op communicatie en bejegening, daarnaast zijn 
er nog drie enquêtes uitgezet over de tevredenheid van het KlantContactCentrum. 
Verder zijn er metingen uitgevoerd n.a.v. de was & linnen service binnen Heijendaal, 
drie enquêtes over de interne verhuizing van cliënten naar nieuwbouwlocatie Hoogstede; 
twee enquêtes over de invoering van Caren Zorgt met 1ste contactpersonen en de zorg-
medewerkers en een enquête bij de huurders van Westerkade. Met de resultaten uit deze 
onderzoeken worden verbeteracties uitgezet, gemonitord en waar nodig omgezet in beleid. 
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Resultaat 
 Q1 Q2 Q4 

Survey Monkey  Respons  Cijfer  
of % 

tevreden
heid 

Respons  Cijf er  of 
NPS-

score 1 

Respons  Cijfer  
of % 

tevreden
heid 

Interne Clientwaardering KCC 16=40% 8,0 7=22% 7,8 7=25% 8,6 
Enquête was en linnenvoorzieningen 
binnen Heijendaal.  

17=18% 6,6     

Enquête t.b.v. invoering Caren Zorgt 
door zorgmedewerkers  

18=18% 18% 
(82% 
geen 

mening) 

    

Enquête t.b.v. invoering Caren Zorgt 
door 1ste contactpersonen. 

7=78% 87%     

Enquête tevredenheid verhuizing van 
Huis en Haard of Paasberg naar 
Hoogstede (medewerker). 

8= 40% 87%     

Enquête tevredenheid verhuizing van 
Huis en Haard naar Hoogstede 
(verhuismaatje). 

5=16% 80%     

Enquête tevredenheid verhuizing naar 
Hoogstede (1ste contactpersonen) 

  6=19% NPS: 
+20 

  

Enquête kwaliteitsverbetering van de 
zorg van uw naaste! Onderwerp: 
Communicatie en bejegening  

  36 =35% NPS: 
-30 

  

Enquête kwaliteitsverbetering van de 
zorg! Onderwerp: Communicatie en 
bejegening door cliënten 

  92 =51% NPS: 
-1 

  

Enquête tevredenheid van huurders 
van Westerkade. 

    22=91% 68% 
beoor-
deelt 

wonen 
met goed 

 
Vanuit bovenstaande enquêtes zijn de volgende verbeterpunten naar boven gekomen: 
• Er hebben drie enquêtes plaatsgevonden in 2017 bij 1ste contactpersonen na inhuizing 

van een cliënt over het functioneren van het KlantContactCentrum . Aandacht houden 
om continu zo goed en duidelijk mogelijk cliënten te voorzien van de juiste informatie. 
Ook bij cliënten van de nieuwe woonproducten (zoals de woonzorgstudio’s) informeren 
naar tevredenheid om zo te komen tot meer verbetering van het proces en instroom van 
de locaties. Het lijkt zinvol om nieuwe diensten bij stakeholders (o.a. huisartsen, 
ziekenhuizen) kenbaar te maken. De wijze waarop moet verder onderzocht worden.  

• Er heeft een enquête plaatsgevonden bij 1ste contactpersonen van Heijendaal over de 
was- en linnenvoorziening  binnen Heijendaal; deze is in maart 2017 gewijzigd. 
De uitkomst van deze enquête geeft aan dat familieleden deels tevreden zijn, maar ook 
wel kanttekeningen plaatsen. De organisatie realiseert zich dan ook dat de 
linnenvoorziening een persoonlijke aangelegenheid is. In de komende periode zal er 
meer duidelijkheid verschaft worden rondom de linnenvoorziening. Het te merken 
wasgoed wordt nog niet altijd op juiste wijze bij de wasserij ingeleverd. Een medewerker 
van Heijendaal zal zich hier meer op gaan richten. Het streven is dat op deze manier 
minder ongemerkt wasgoed in de was komt en dat vermissingen dan ook gaan afnemen. 

                                                
1 NPS-score: net promotor score (Hoe waarschijnlijk is het dat u DrieGasthuizenGroep aanbeveelt aan een 
vriend). De NPS zelf wordt niet uitgedrukt als een percentage maar als een absoluut getal, dat zich ergens tussen 
-100 en +100 situeert. Als je bijvoorbeeld 25% promotors hebt, 55% Passief Tevredenen en 20% Criticasters, dan 
bedraagt de NPS +5. Een positieve NPS (>0) wordt als goed beschouwd. 
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• Er zijn twee enquêtes uitgevoerd over de invoering van Caren Zorgt  (het cliëntportaal 
van het elektronisch cliënt dossier binnen Nedap). Een enquête is uitgezet bij de 
1ste contactpersonen en de andere enquête bij de zorgmedewerkers. De 1ste 
contactpersonen waren overwegend tevreden over de mogelijkheid om binnen het ECD 
te communiceren met zorgmedewerkers. De zorgmedewerkers hadden nog niet een 
echte mening over het systeem. Zij vinden wel dat de kwaliteit van de rapportage beter 
kan. Hierop zal actie uitgezet worden door de woonzorgmanagers. 

• De enquête tevredenheid interne verhuizing van cliënten naar nieuwbouw 
Hoogstede  is door de medewerkers van locatie Hoogstede overwegend positief (5 van 
de 7 respondenten) ingevuld, de verhuismaatjes echter zijn iets minder tevreden (4 op 5) 
en vinden het jammer dat de nieuwe appartementen kleiner zijn dan de vorige 
appartementen. Ze zijn wel tevreden over de zorgmedewerkers. De 1ste contactpersonen 
zijn ook tevreden en ervaren de nieuwe ruimten als zeer prettig, licht en open.  

• Uit de enquête ten behoeve van kwaliteitsverbetering van de zorg van uw naaste  met 
als onderwerp ‘Communicatie en bejegening’ kwam als verbeterpunt uit dat zorg-
verleners te weinig tijd hebben voor hun naaste (33% geeft aan soms en nooit). Door 
meerdere respondenten wordt aangegeven dat de personele bezetting niet toereikend is 
om voldoende tijd te besteden aan hun naaste. Het aanraden van DrieGasthuizenGroep 
wordt met ja beantwoord door 55%. Belangrijk blijft dat men aandacht moet houden voor 
familieleden en dat een “vaste medewerker” hen voorzien van de juiste informatie. 
Afspraken nakomen, afspraak is afspraak. Dit geeft duidelijkheid bij familie. 

• Enquête ten behoeve van kwaliteitsverbetering van de zorg door cliënten  met als 
onderwerp ‘Communicatie en bejegening’ gaven cliënten aan dat er wel verschil is in 
verzorgenden en paramedici. Verzorgenden zijn erg gehaast tijdens de zorgverlening. 
Er\ moet dus blijvend aandacht zijn voor een juiste bejegening naar cliënten toe. 
Het aanraden van DrieGasthuizenGroep wordt met ja beantwoord door 74%.  

• Er is eind 2017 een enquête uitgezet om de tevredenheid van de huurders  van 
Westerkade te meten. Dit was in opdracht van de bewoners/huurderscommissie. 
68% beoordeelt het wonen als goed maar er zijn altijd aandachtspunten die opgepakt 
worden door de commissie. 

2.6. Zorgkaart Nederland.nl 
Een andere manier om de cliënttevredenheid te meten, zijn de achtergelaten waarderingen 
op www.zorgkaartnederland.nl . Dit jaar zijn er in totaal 183 waarderingen geplaatst op 
zorgkaart Nederland.  In november en december 2017 zijn er door de Nationale Patiënten 
Federatie (NPF) interviews gehouden met cliënten op de locaties en belsessies uitgevoerd 
door enquêteurs met 1ste contactpersonen. Deze resultaten inclusief opmerkingen zijn 
eveneens geplaatst op de website Zorgkaart Nederland.  
 
2017 Q1 Q2 Q3 Q4 
Cijfer 7,3 9,1 8,4 7,7 

 
Beoordeling raad van bestuur 
Het prettige van de huidige wijze van interne cliënttevredenheidsonderzoeken is, dat we 
gericht vragen kunnen stellen over specifieke onderwerpen die van toepassing kunnen zijn 
bij de cliënt populatie. Ook hierbij is de respons helaas niet altijd hoog. Communicatie en 
bejegening is en blijft een doorlopend aandachtspunt. Immers: onze dienstverlening vindt 
plaats in de interactie tussen medewerkers en cliënten. Het verstrekken van juiste informatie 
en het zo vooraf managen van de wederzijdse verwachtingen wordt volgens de interne 
onderzoeken en naar mening van cliënten en/of hun vertegenwoordigers nog onvoldoende in 
praktijk gebracht. De cijfers op Zorgkaart Nederland zijn positief. De genoemde 
verbeterpunten zijn goede tips om van te blijven leren. 
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3. LEREN EN VERBETEREN 
Leren en verbeteren van kwaliteit gaat over de wijze waarop zorgverleners en 
zorgorganisaties op een dynamische en lerende wijze zorg dragen voor optimale zorg en 
verzorging voor cliënten. Om vertrouwen en ruimte te creëren voor zorgverleners en 
zorgorganisaties om samen te leren en te verbeteren zijn kaders nodig en behulpzaam, 
zoals een kwaliteitsmanagementsysteem, een kwaliteitsplan en –verslag en een lerend 
netwerk. 

3.1. Interne audits 
In 2017 vonden de interne audits plaats conform de methode van een externe audit met 
één auditor en één totaal rapportage per kwartaal.  
 
Resultaat 
In 2017 hebben 34 interne audits plaatsgevonden ten aanzien van de HKZ-processen. 
Alle locaties zijn volledig geaudit op de (onderstaande) processen, waar mogelijk zijn 
verbeteracties uitgevoerd. Per kwartaal worden er audits uitgevoerd met een ander thema.  
In het eerste kwartaal hebben 9 audits plaatsgevonden t.b.v. het primaire proces; in kwartaal 
twee 7 audits t.b.v. de twee tekortkomingen van de externe audit 2016 (documentbeheer en 
het uitzetten van PRI’s). Kwartaal drie heeft als thema Veiligheid waarbij allerlei zaken 
rondom Veiligheid aan de orde kwamen; 7 audits hadden betrekking op o.a. Arbo, Hygiëne & 
infectiepreventie, Ergo-coaching en 6 medicatiechecks zijn uitgevoerd in samenwerking met 
een apotheekmedewerker. Het laatste kwartaal 2017 zijn 5 audits uitgevoerd over 
medewerker gerelateerde zaken. Specifieke onderwerpen die besproken zijn o.a.: 

• het belang van een goed zorgdossier:  
• het belang en aantoonbaarheid van PDCA-cyclus (zowel op organisatie- als op 

cliëntniveau); 
• levensdomeinen WPML (Woon- en leefomstandigheden, Participatie, Mentaal 

welbevinden en autonomie, Lichamelijk welbevinden en gezondheid), als ook het op 
doelen rapporteren in het ECD (Elektronisch cliënten dossier) voor zowel EVV-ers en 
verzorgenden als (para)medische dienst; 

• het gebruik van prospectieve en reactieve risicosignalering; 
• medicatieveiligheid. 

 
Beoordeling raad van bestuur 
De raad van bestuur is tevreden over de interne audits, die gehouden worden door de 
kwaliteitsmedewerker. Inhoudelijk hebben de interne audits veel informatie opgeleverd, in de 
gesprekken, tijdens rondgangen, maar ook door het rapporteren over de uitkomsten. 
Er ontstaat steeds meer kruisbestuiving van informatie tussen locaties, de diverse disciplines 
en de ingezette verbeteractiviteiten.  

3.2. Externe audit   
In november 2017 is door KIWA een HKZ-opvolgingsaudit 2 uitgevoerd en de transitie naar 
de nieuwe norm versie 2015 is getoetst en akkoord bevonden.  
De organisatie heeft intensieve jaren achter de rug met een verzwaring van de zorgvraag, 
nieuwbouw en een reorganisatie. DrieGasthuizenGroep heeft zich hierbij goed georiënteerd 
op de toekomst, de doelgroepen en de bijbehorende zorgvragen. Dit heeft veel inspanningen 
gevraagd, de Plan-Do-Check-Act (PDCA)-cyclus ondersteunt hierbij. Het HKZ-certificaat is 
geldig tot 1 januari 2019. 
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Resultaat 
Sterke punten vanuit de externe audit:  

• Medewerkers zijn bevoegd en bekwaam, daar is nadrukkelijk op gestuurd en 
aantoonbaar o.a. in DiGGel, vaardigheden worden getoetst op geleide van noodzaak. 

• Met het dashboard monitort de organisatie resultaten dicht op het primair proces.  
• MDO vindt plaats in het bijzijn van cliënt en familie.  

 
Beoordeling raad van bestuur 
De beoordeling van de auditor voor het werk op de afdelingen was zeer goed, een groot 
compliment aan de teamleiders en zorgmedewerkers van deze locaties. De twee 
tekortkomingen vanuit 2016 in het documentbeheer en de PRI zijn opgelost. 

3.3. Controle zorgdossiers / AO/IC-controle 
De werkgroep AO/IC controleert op basis van steekproeven of er afwijkingen zijn in de 
registratie van zorg. Belangrijk onderdeel hierbij is het vaststellen of de cliënt beschikt 
over een geldige indicatie en of de registratie van zorg in overeenstemming is met deze 
registratie. In 2017 is conform de PDCA-cyclus structureel gerapporteerd aan de raad 
van bestuur en de raad van bestuur geeft het management de opdracht om de gewenste 
verbeteringen in het proces aan te brengen. Bij de eerstvolgende controle controleert de 
werkgroep AO/IC of de gewenste verbeteringen daadwerkelijk zijn gerealiseerd en 
rapporteert hier vervolgens over aan de raad van bestuur.  
 
In 2017 zijn verdeeld over 6 periodes 94 zorgdossiers gecontroleerd op basis van de HKZ-
normen, de dossiercontroles vonden tegelijkertijd plaats met de AO/IC-controles. Het betreft 
hier zowel papieren als digitale dossiers. Het elektronisch cliënten dossier van ONS was al in 
gebruik bij Thuiszorg Groot Gelre en wordt gedurende het jaar 2016 met uitloop naar 2017, 
bij alle locaties in gebruik genomen. 
 
Jaar  DGH HD DB HS WK KP PB 1ste lijn  Totaal  
2017 31 23 13 11 6 4 3 3 94 
 
Tijdens de controles is specifiek aandacht besteed aan de aanwezigheid, actualiteit en 
ondertekening door cliënt van de zorgovereenkomst, het zorgleefplan, de prospectieve en 
reactieve risicosignalering en de evaluatie na het MDO/Cliëntenbespreking. Tevens is 
expliciet gekeken of de cliënt tevreden is over de zorg en of zowel de PDCA-cyclus als de 
WPML (Woon- en leefomstandigheden, Participatie, Mentaal welbevinden en Lichamelijk 
welbevinden en gezondheid) en digitaal het rapporteren op de zorgdoelen zichtbaar en 
herkenbaar zijn.  
 
Resultaat 
In de controle blijkt dat de zorg- en dienstverlening conform de indicaties wordt geleverd. 
Er zijn grote verschillen zichtbaar in de kwaliteit van zorgdossiers op de verschillende 
locaties en afdelingen, maar over het algemeen is een doorlopende vooruitgang van het 
afgesproken resultaat zichtbaar. Geen enkel zorgdossier was echter 100% op orde: 

- niet iedere cliënt heeft een actueel en ondertekend zorgleefplan; het ondertekenen 
van het zorgleefplan dient te gebeuren door cliënt/wettelijk vertegenwoordiger; 

- het is belangrijk om op allerlei manieren familie/mantelzorgers te betrekken bij de 
zorgverlening en de afspraken ook te vermelden in het dossier (zorgleefplan, 
zorgkaart e.d.);  

- er werd niet altijd gerapporteerd conform de opgestelde doelen in het zorgleefplan; 
volgens de vier domeinen (WPML) in het papieren dossier of digitaal rapporteren op 
de gestelde doelen; 

- het invullen van een cliëntscan (= risicosignalering) in TriasWeb is nog niet bij alle 
EVV-ers bekend;  
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- het houden van een MDO en de evaluatie met cliënt en of wettelijk 
vertegenwoordiger is nog niet overal zichtbaar in het dossier, inclusief de 
voorbereiding hiervan. 

 
Beoordeling raad van bestuur 
De raad van bestuur is tevreden over de stappen die zijn gezet in het AO/IC-proces. 
Op grond van de uitkomsten van het proces is door de accountant een goedkeurende 
verklaring verstrekt. De administratieve verslaglegging is voor medewerkers in de zorg een 
sluitstuk van het werk. Daarom blijft continue begeleiding, bijsturing en kennis verspreiden 
over het nut en de noodzaak van het accuraat bijhouden van de zorgdossiers noodzakelijk. 
Blijvende aandacht voor het rapporteren op doelen in het Zorgleefplan, de PDCA-cyclus en 
het werken met de cliëntscan van TriasWeb (de werkwijze van de prospectieve en reactieve 
risicosignalering) is noodzakelijk. We hebben de invoering van het ECD kunnen benutten om 
hier wederom extra aandacht aan te besteden. Daarnaast blijft het streven om de 
administratieve last daar waar mogelijk voor de medewerkers te beperken. 

3.4. Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichti ng (IGJ) 
Op 18 juli 2017 heeft een inspectiebezoek bij locatie Drie Gasthuizen plaatsgevonden.  
 
Resultaat  
De inspectie schrijft in haar rapport dat zij concludeert dat de zorg op de locatie 
Drie Gasthuizen op dit moment van voldoende kwaliteit is en verwacht dat deze op orde blijft. 
Dit geldt ook voor de kwaliteit en veiligheid van de zorg op onze andere locatie(s).  
In 2017 zijn er geen calamiteiten gemeld bij IGJ. 
 
Beoordeling raad van bestuur  
De raad van bestuur is tevreden met de resultaten van het bezoek van de twee inspecteurs 
en 2 ervaringsdeskundigen. Men was onder de indruk van de hoge mate van de 
cliënttevredenheid en de gastvrije ontvangst. Het is altijd fijn dat “anderen” ook zien en 
bevestigen dat we samen de juiste dingen doen voor onze cliënten en medewerkers. 
Natuurlijk zijn er altijd punten die beter of anders kunnen, van belang is dat we hiervoor 
openstaan, dit delen en van elkaar leren! De aandachtspunten zoals medicatieveiligheid en 
het verwerken van risico’s binnen een zorgleefplan zijn inmiddels opgepakt en worden 
meegenomen in onze PDCA-cyclus. 

3.5. Evaluatie van het kwaliteitsmanagementsysteem 
Het kwaliteitsmanagementsysteem ondersteunt het proces van continue en stapsgewijze 
verbetering. Cliënten geven steeds meer feedback én input; via familieparticipatie, deelname 
aan multidisciplinair overleg (MDO), via in- en externe metingen en via het zorgdossier.  
Er is een structuur waarin management verantwoordelijkheid, management van middelen, 
het leveren van producten en diensten én het uitvoeren van metingen, analyses en 
verbeteringen elkaar continu beïnvloeden. 
 
De ondersteuning door het fysieke kwaliteitssysteem was in 2017 helaas niet optimaal. 
Het oude kwaliteitssysteem is vervangen door Manual Master en de processen worden in 
de periode 2017-2018 opnieuw ingetekend, waarbij ook de noodzaak van registraties en 
formulieren wordt beoordeeld. In 2016 zijn helaas documenten op verkeerde wijze 
geactualiseerd en geregistreerd, waardoor de inrichting onvoldoende was en het systeem 
daardoor niet optimaal gebruikt kon worden. 
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Beoordeling raad van bestuur 
Het kwaliteitsmanagementsysteem ondersteunt het proces van continue en stapsgewijze 
verbetering. Dit heeft in 2017 geleid tot een hogere klanttevredenheid (zie voorgaande 
paragrafen) en dit vraagt ook in 2018 onze aandacht. 

3.6. Controle zorgkantoor 
In de uitvoer van tijdig en juist iWlz berichtenverkeer hanteren Zorgkantoren de normen van 
de Prestatiemeting iWlz; deze wordt maandelijks gemeten. De prestaties worden op 
Stichtingsniveau gemeten. Zowel voor de MAZ als de MUT staat de norm op 5 werkdagen. 
 
Resultaat 
Feitelijk resultaat: is de uitvoer van tijdig en juist iWlz berichten verkeer. In januari heeft het 
zorgkantoor aangegeven dat het resultaat Groen was, waarmee we hebben voldaan aan de 
gestelde eisen met betrekking tot het berichtenverkeer iWlz. De aanlevering is het hele jaar 
binnen de norm gebleven. 
 
Beoordeling raad van bestuur 
De raad van bestuur is tevreden over de (naleving van de) processen bij Financiën & 
Bedrijfsvoering, waarbij in 2017 wordt voldaan aan de gestelde eisen van het Zorgkantoor. 

3.7. Samen leren  
In 2015 is met Innoforte een gezamenlijk kennis- en behandelcentrum gestart als vof onder 
de naam ParaGo, waarin alle (para)medische diensten zijn gebundeld. Dienstverlening vindt 
primair plaats naar de vennoten en bijbehorende locaties, maar ook aan andere 
zorgaanbieders en cliënten rechtstreeks. Per 1 januari 2016 sloot ook Insula Dei Huize 
Kohlmann zich aan als vennoot bij ParaGo. In 2016 heeft de alliantie met Innoforte en Insula 
Dei Huize Kohlmann verder vorm gekregen.  
 
In 2016 is ook een raad van bestuursoverleg van zorginstellingen in Arnhem en omstreken 
gestart, BOOZ (Bestuurlijk Overleg Ouderen Zorg). Inhoudelijke en specifiek regionale 
thema’s krijgen hier een plaats. Medewerkers kwaliteit en P&O delen hun kennis in het 
Kwaliteitsnetwerk van ActiZ. 
 
In 2017 is er vanuit de alliantie een lerend netwerk ontstaan vanuit afdeling kwaliteit met de 
kwaliteitsmedewerkers van alle organisaties. Er hebben vier overlegsituaties plaatsgevonden 
waarbij het belangrijkste onderdeel was om elkaar nader te leren kennen en er 
gebrainstormd is over het op te stellen kwaliteitsplan en feedback gegeven is nadat de 
kwaliteitsplannen 2018 van de organisaties apart van elkaar zijn opgesteld. 
  
Resultaat 
Medewerkers van ParaGo wisselen informatie met elkaar uit en de medewerkers van de 
afzonderlijke woonzorgorganisatie leren van en met elkaar om de kwaliteit van zorg te 
verbeteren. Ook in de kwaliteitsnetwerken wordt van en met elkaar geleerd. 
 
Beoordeling raad van bestuur 
Het is goed om te ervaren dat de doelen die in de samenwerking met ParaGo gesteld 
werden steeds meer zichtbaar worden. Ook op andere onderdelen biedt het samenwerken 
in alliantieverband meerwaarde. Deze samenwerking wordt ook in 2018 voortgezet en 
uitgebreid. 
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4. PERSONEEL 
Bij het vaststellen van de juiste samenstelling van het personeelsbestand is de interactie 
tussen de cliënt, zijn naasten en de zorgprofessional het uitgangspunt. Daarbij moet 
rekening gehouden worden met de grote diversiteit in cliëntengroepen en in omgeving en 
met de schaarste op de arbeidsmarkt. Tot slot speelt ook het competentieniveau van 
personeel een rol en moet er voldoende aandacht zijn voor adequate (na)scholing van 
individuele zorgverleners. 

4.1. Inleiding en personele gegevens 
Tijdens de beleidsdagen in oktober 2017 is uitgebreid gesproken over de (landelijke context-
gebonden normen voor) personeelssamenstelling en de extra financiële investeringen in 
relatie tot de visie van DrieGasthuizenGroep en de regionale schaarste op de arbeidsmarkt. 
 
 

Wat is de DGG-norm voor de inzet van voldoende, bev oegd en bekwaam personeel om 
kwalitatief verantwoorde verpleeghuiszorg te levere n, passend bij onze visie en betaalbaar is? 

 
 
Uitgangspunten bij het beantwoorden van bovenstaande vraag is de aanwezigheid van 
mensen en dat het professioneel handelen geborgd moet zijn. De DGG-norm voor de 
personeelssamenstelling moet passend zijn bij onze visie (op kleinschalig wonen en 
zelfroosteren), maar moet ook duurzaam en toekomstbestendig zijn (en niet afhankelijk van 
eventuele extra financiële middelen). 
 
Naast betaalde medewerkers heeft Stichting Catharina ongeveer 450 vrijwilligers ‘in dienst’. 
Zij worden ingezet ten behoeve van activiteiten van cliënten in de huiskamers (bijv. spelletje 
doen, krant lezen, hondenbezoek of gewoon een praatje maken), maar ook voor een uitje 
naar buiten (bijv. een wandeling in de tuin of een bezoek aan een museum).  
 
  Aantal (n) fte % man / vrouw Vrijwilligers 

Stichting Catharina 438 240 * 
9% man / 

91% vrouw 
450 

*  exclusief het aantal uren dat een medewerker met een nul-urencontract maakt 
 
Ruim 80% van de medewerkers (inclusief behandelaren) werkt in de directe zorg aan 
cliënten. De zorgverleners / cliëntgebonden functies hebben een opleidingsniveau dat is 
afgestemd op hun taak (niveau 2 t/m niveau 5). 
 
Het KlantContactCentrum is het eerste aanspreekpunt voor (potentiële ) klanten. 
De ondersteunende diensten bestaan uit Financiën en bedrijfsvoering, Personeel en 
Opleiding, Vastgoed, Communicatie en Innovatie, Beleid en Kwaliteit. De afdeling Hospitality 
is een regieorganisatie; de facilitaire functies zijn uitbesteed aan derden.  
 
De behandelaren van ParaGo zijn voor een deel in dienst bij VOF ParaGo en bij de drie 
afzonderlijke organisaties (te weten: Innoforte, Insula Dei Huize Kohlmann en 
DrieGasthuizenGroep). Zij behandelen cliënten van de organisaties, maar werken ook in de 
eerste lijn en in ondersteuning aan huisartsen.  
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Personele gegevens en kengetallen per 31 december 2 017 
 
Zorgverleners / cliëntgebonden functies 

Functie Niveau  Aantal  
Drie 

Gast-
huizen  

Heijen-
daal 

Hoog-
stede  

Klingel-
poort 

Wester-
kade TOTAAL  

Afdelingsassistent 2 
n =   11   1   12 

fte   2,80   0,00   2,80 

EVV 3 
n = 11 15 7 2 3 38 

fte 8,67 11,53 5,11 1,44 2,56 29,31 

Helpende 2 
n = 10 13 2 4 3 32 

fte 4,29 3,50 0,76 1,49 1,11 11,15 

Huiskamerbegeleider 3 
n = 12 44 6   2 64 

fte 6,23 21,97 2,83   1,00 32,03 

Huishoudelijk medewerker 2 
n = 5 6 2 1 1 15 

fte 3,11 2,57 1,16 0,56 0,44 7,84 

Leerling   
n = 12 7 2 1 3 25 

fte 8,66 5,35 1,34 0,78 2,45 18,58 

Verpleegkundige 4 
n = 1 7 2 1   11 

fte 0,78 4,23 1,89 0,83   7,73 

Verzorgende 3 
n = 37 47 21 5 13 123 

fte 25,04 25,55 12,34 3,50 7,50 73,93 

TOTAAL 
n = 88 150 42 15 25 320 
fte 56,78 77,50 25,43 8,60 15,06 183,37 

Teamleider 4 
n = 3 4 1 1 9 

fte 2,45 3,78 0,50 0,33 0,89 7,95 

Kwaliteitsverpleegkundige 5 
n = 2 1       3 

fte 1,33 0,89       2,22 

Overige (o.a. geestelijk 
verzorger, voedingsass.) 

3 
n = 2 2       4 

fte 0,63 0,80       1,43 
Het primaire zorgproces (inclusief de appartementencomplexen) wordt aangestuurd door 
twee woonzorgmanagers en negen teamleiders.  
 
Behandelaren  

Functie  VOF ParaGo  Para Medische Dienst 
(St. Catharina)  Totaal  

Administratief medewerker 
n = 1  1 
FTE 0,00  0,00 

Basisarts 
n = 2  2 
FTE 1,89  1,89 

Doktersassistent 
n = 

 
2 2 

FTE  1,56 1,56 

Diëtist 
n = 1 2 3 
FTE 0,31 0,67 0,98 

Ergotherapeut 
n = 2 1 3 
FTE 0,89 0,89 1,78 

Fysiotherapeut 
n = 1 5 6 
FTE 0,72 3,67 4,39 

Logopedist 
n = 1 1 2 
FTE 0,33 0,67 1,00 
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Behandelaren  

Functie  VOF ParaGo  Para Medische Dienst 
(St. Catharina)  Totaal  

Mondzorgcoördinator 
n = 

 
1 1,00 

FTE  0,61 0,61 

Psysician assistent 
n = 1  1 
FTE 0,89  0,89 

Psychomotorische therapeut (PMT) 
n =  1 1 
FTE 

 
0,56 0,56 

Psycholoog 
n = 2 2 4 
FTE 1,00 0,94 1,94 

Specialist ouderengeneeskunde 
(SO) 

n = 
 

5 5 
FTE 

 
4,78 4,78 

TOTAAL 
n = 11 20 31 
FTE 6,03 14,35 20,38 

Manager 
n = 1  1 
FTE 0,83  0,83 

Behandelaren in dienst bij VOF ParaGo en Stichting Catharina worden aangestuurd door 
één manager; de behandelaren worden ook extern ingezet, vooral bij collega instellingen. 
Leerlingen  

Functie Niveau Vorm  Totaal  
per 01-01-2018 

Totaal
per 01-04-2018

Leerling / stagiaire 1 BOL 1 

Leerling / stagiaire 2 BOL 2 3

Leerling / stagiaire 3 BOL 4 6

Leerling / stagiaire 4 BOL 4 3

Leerling / stagiaire maatschappelijke zorg 4 BOL 2 4

Leerling / stagiaire doktersassistent 4 BOL  1

HBO-V stagiaire 5 BOL  5

Leerling Helpende 2 BBL  2

Leerling Verzorgende IG 3 BBL 10 14

Leerling EVV 3 BBL 5 6

Leerling Verpleegkundige  4 BBL 10 14

Leerling Praktijkopleider 4 BBL   1

TOTAAL   38 59

 
In-, door- en uitstroom 2017 
Instroom 98 medewerkers 
Uitstroom 97 medewerkers 
 
Ratio personeelskosten ten opzichte van opbrengsten  2017 
Q1: 75,4% 
Q2: 73,2% 
Q3: 70,3% 
Q4: 74,9 % 
 
Ziekteverzuim 2017 
Q1: 7,5% 
Q2: 4,6% 
Q3: 4,9% 
Q4: 6,6%, gemiddeld ziekteverzuimpercentage t/m 31 december 2017 is 5,8%; norm = 5% 
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4.2. Vertrouwenspersoon medewerker en Klachtencommi ssie 
Medewerkers 

De medewerkers kunnen gebruik maken van psychologische counseling van MentaVitalis. 
Daarnaast is er een externe vertrouwenspersoon beschikbaar voor medewerkers. 
Sinds maart 2011 is deze vertrouwenspersoon medewerkers verbonden aan 
DrieGasthuizenGroep.  
 
Resultaat  
In 2017 hebben er bij MentaVitalis 53 counselingstrajecten plaatsgevonden, waarvan 32 
face-to-face trajecten. Er hebben in totaal 112 telefoongesprekken plaatsgevonden van 
gemiddeld 35 minuten per gesprek en 192 face-to-face sessies van gemiddeld een uur per 
gesprek. Het betreft 48 verschillende medewerkers. Bij 8 cliënten was sprake van een 
ziekmelding. Voor 40 medewerkers (83%) is de counseling preventief geweest. 
 
Dit jaar is er geen casus behandeld door de externe vertrouwenspersoon medewerkers.  
Bij de klachtencommissie medewerkers zijn geen klachten gemeld.  
 
Beoordeling raad van bestuur 
De externe vertrouwenspersoon heeft een belangrijke functie voor medewerkers. Het advies 
van de vertrouwenspersoon om de positie en de rol van de vertrouwenspersoon blijvend 
onder de aandacht te brengen van al het personeel is overgenomen. De mogelijkheid om 
gebruik te maken van MentaVitalis wordt door de medewerkers als prettig ervaren en het is 
goed om te vernemen dat hiermee erger kan worden voorkomen. 

4.3. Onderzoek Werken met plezier en Goed presteren  
In 2017 heeft geen medewerkerstevredenheidsonderzoek plaatsgevonden. Tijdens de 
jaarlijkse functioneringsgesprekken tussen medewerker en leidinggevende wordt de 
tevredenheid besproken. Zie verder paragraaf 4.5 

4.4. Verzuimbeleid  
In het kader van preventiebeleid fysieke belasting wordt gebruik gemaakt van fysiotherapie 
voor medewerkers. Medewerkers kunnen hier advies krijgen met betrekking tot vragen ten 
aanzien van het houdings– en bewegingsapparaat en gebruik van transfermiddelen.  
 
Een aantal medewerkers volgt, na verwijzing van de bedrijfsarts, een re-integratietraject bij 
een instelling voor revalidatie. Het traject is gericht op medewerkers met klachten van 
houdings- en bewegingsapparaat, chronische pijn of vermoeidheidklachten waarbij 
psychische en sociale factoren een rol spelen.  
 
Voor medewerkers van een aantal afdelingen is de cursus Energie in je werk gegeven. 
Doelstelling van deze training is dat helpenden en verzorgenden (weer) betrokken en 
gemotiveerd zijn. Dit wordt bereikt door medewerkers de ruimte te bieden tot heroriëntatie en 
vooral door ze zelf te laten ervaren. Daarnaast hebben een aantal medewerkers de 
mogelijkheid gekregen om een mindfullness-training te volgen. 
Tevens wordt gebruik gemaakt van Mentavitalis. Dit betreft coaching op het gebied van 
bijvoorbeeld balans werk-privé.  
 
De secundaire arbeidsvoorwaarden voorzien in de mogelijkheid om goedkoper een 
sportabonnement aan te schaffen. 
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Resultaat 
Het verzuim is in 2017 gemiddeld 5,8%, een daling met 0,6%-punt ten opzichte van 2016. 
Het verzuim binnen de organisatie is nog niet gedaald tot het gewenste niveau van 5%. 
De meldingsfrequentie is in 2017 licht gedaald ten opzichte van 2016 van 1,0 naar 0,96.   
 
Beoordeling raad van bestuur 
In 2017 is een daling van het ziekteverzuim te zien. De doelstelling om het verzuim naar 
maximaal 5% terug te brengen is nog niet gerealiseerd, ondanks de vele inspanningen die 
dit ten doel hebben gehad.  

4.5. Functioneringsgesprekken 
Het voeren van een jaarlijks functioneringsgesprek is van groot belang om de 
arbeidsvreugde van de medewerkers goed in beeld te houden en dit met elkaar tijdens een 
wederzijds voorbereid gesprek te bespreken. 
 

Resultaat 
Er zijn in 2017 in totaal 206 functioneringsgesprekken gevoerd met medewerker die op 
1 januari 2018 nog in dienst waren. Dit aantal is teruggelopen t.o.v. van 2016.  
De afname kan liggen in het feit dat er bij afdelingen met een nieuwe leidinggevende 
gekozen is om kennismakingsgesprekken te voeren, of belangstellingsgesprekken op 
plaatsen waar er vanuit doelgroep wijziging medewerkers een keuze krijgen om van afdeling 
of locatie te wijzigen. 
 
Beoordeling raad van bestuur 
Belangrijk is dat er periodiek een gesprek plaats vindt met de individuele medewerker. We 
vinden dat je als goed werkgever dit zorgvuldig voor moet bereiden, de tijd moet nemen en 
vast moet leggen. Het gaat erom dat we weten van elkaar wat de ander mogelijk nodig heeft 
om de juiste dingen te kunnen doen met en voor onze cliënten. 

4.6. Opleiding 
Binnen P&O verzorgt het team Opleiding & Ontwikkeling ieder jaar trainingen, bij- en 
nascholingen. Scholingen en trainingen worden aangeboden in een combinatie van 
meerdere werkvormen. De scholingen zijn gericht op het ontwikkelen of onderhouden 
van vaardigheden én zorginhoudelijke trainingen. Ook worden trainingen verzorgd rondom 
communicatie, gesprekstechnieken, omgaan met agressie, werkbegeleiding en 
mentorschap. Het toetsen van de risicovolle voorbehouden handelingen gebeurt in de 
praktijksituatie  
 
Een deel van het opleidingsbudget wordt gereserveerd voor een Individueel leerbudget. 
Het budget kan door de individuele werknemer worden ingezet voor opleidingen of 
cursussen, die bijdragen aan het persoonlijk functioneren en tevens de werksituatie ten 
goede komt. Medewerkers die in dienst zijn kunnen zich verder ontwikkelen door een 
vervolgopleiding te volgen. Bijvoorbeeld van helpende naar verzorgende IG. Van 
verzorgende IG naar verpleegkundige of als verpleegkundige naar HBO-V verpleegkundige. 
Na minimaal Verzorgende IG diploma is het mogelijk om EVV er te worden. De verzorgende 
IG heeft hiervoor een aanvullende training nodig die wordt gegeven door een extern 
opleidingsinstituut gezamenlijk met andere zorgorganisaties.  
 
Resultaat 
De opleiding voor huiskamerbegeleiders is in samenspraak met een extern 
opleidingsinstituut opgezet en wordt in company verzorgd. In de zomer van 2017 heeft een 
derde groep de opleiding afgerond. Omdat de huiskamerbegeleiders ook lichte zorgtaken 
verrichten heeft opleidingen hier een aandeel in. Huiskamerbegeleiders hebben in het skills 
lab basisvaardigheden geleerd en oefenen in de praktijk met een gediplomeerd collega.  
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Beoordeling raad van bestuur 
De raad van bestuur is tevreden over de doorstart van de opleiding voor huiskamer-
begeleider. De begeleiding van de praktijkbegeleiders bij de BOL en BBL leerlingen verdient 
een compliment. De inzet van het individueel leerbudget wordt voor komend jaar 
geëvalueerd en wellicht herzien. 

4.7. Registratie toetsing professioneel handelen 
Per doelgroep cliënten is een profiel opgesteld waarin vermeld staat in welke risicovolle 
voorbehouden handelingen medewerkers geschoold moeten zijn. Dit is ook vastgelegd in de 
Bevoegdheidsregeling Wet BIG. Bij indiensttreding wordt geïnventariseerd voor welke 
risicovolle voorbehouden handelingen een medewerker bevoegd en bekwaam is en welke 
bijscholing nodig is.  
 
De opleidingen worden voor een groot deel door middel van e-learning (DiGGel) 
aangeboden. DrieGasthuizenGroep heeft geen accreditatie meer in het kwaliteitsregister. 
De bijscholingen die via e-learning worden aangeboden (expert college) zijn geaccrediteerd. 
Medewerkers die lid zijn van het kwaliteitsregister kunnen het portfolio hiermee vullen. 
Inschrijving in het kwaliteitsregister wordt niet meer door de organisatie aangeboden. 
 
Resultaat 
De registratie voor professioneel handelen wordt in het e-learning programma DiGGel 
bijgehouden. De direct leidinggevenden van de desbetreffende medewerkers hebben inzage 
in bevoegd- en bekwaamheden. Medewerkers schrijven zichzelf in voor de aangeboden 
scholingen. 
 
Beoordeling raad van bestuur  
Het systeem van e-learning werkt naar tevredenheid. De medewerkers kunnen op deze wijze 
zelf hun verantwoordelijkheid nemen om ‘bevoegd en bekwaam’ te blijven. 
De leidinggevende heeft hier ook inzicht in. 
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5. VEILIGHEID 
Garanderen van basisveiligheid betekent dat een zorgorganisatie met gebruikmaking van 
relevante professionele standaarden en richtlijnen, vermijdbare schade bij cliënten zoveel 
mogelijk voorkomt en leert van veiligheidsincidenten. Het gaat om risicobewustzijn en risico-
reductie. 
 
In het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg zijn vier thema’s van basisveiligheid geformuleerd, 
te weten medicatieveiligheid, decubituspreventie, gemotiveerd gebruik van vrijheids-
beperkende maatregelen en preventie van acute ziekenhuisopname. Gedurende het jaar 
2017 zijn deze indicatoren door de sector onder de loep genomen en voor 2018 zijn deze 
vier indicatoren (opnieuw) in ontwikkeling. Dit betekent dat meetjaar 2017 een overgangsjaar 
is en dat de uitvraag over 2017 overeen zal komen met die van 2016. 
 
Veiligheidsbeleidsplan 
In 2017 is gewerkt volgens de uitgangspunten van het veiligheidsbeleidsplan dat een 
integraal veiligheidsbeleid beoogt. De beschrijvingen in het veiligheidsbeleidsplan zijn gericht 
op de veiligheid van zorg (hierna te noemen als cliëntveiligheid), veiligheid van werk, 
gebouwen en bedrijfsvoering.  
De hygiëne- en infectie preventiecommissie is ook afgevaardigd in de veiligheidscommissie 
waardoor dit onderwerp als integraal wordt meegenomen in het veiligheidsbeleidsplan. 
Een integrale veiligheidscommissie bouwt aan een proactieve veiligheidscultuur, 
inventariseert risico’s, zet acties uit en monitort deze weer. 
 
Resultaat 
Op het geformuleerde medicatiebeleid vindt continue monitoring plaats door een auditor 
en monitorteam. Op alle locaties worden jaarlijks medicatie- en hygiëne audits uitgevoerd.  
Het integraal veiligheidsbeleid en de daaruit voorgekomen veiligheidsexpedities is nog een 
nieuw fenomeen in Nederland. In het bijzonder is de brandweer hier erg over te spreken en 
promoot deze werkwijze van DrieGasthuizenGroep als ‘good practice’ op congressen en 
symposia.  

5.1. Meldingen in TriasWeb 
(Bijna)incidenten worden gemeld in het meld- en verbetersysteem TriasWeb. Ook vindt in 
TriasWeb een prospectieve risico-inventarisatie (PRI) plaats. 
 
Voorafgaand aan een MDO voert een EVV-er op cliëntniveau een PRI op zorgproblemen uit. 
Deze PRI bestaat een cliëntscan voor elke cliënt (minimaal 1x per jaar) en een teamscan 
voor elk team (periodiek); uiteindelijk leidt het uitvoeren van deze PRI tot verbeteracties op 
cliëntniveau en teamniveau.  
 
Bij valmeldingen wordt elk valincident onderzocht om herhaling te voorkomen 
(valpreventietraining), invloed hebbende zaken te reduceren of een bepaald beleid af te 
spreken. Valincidenten worden beschouwd als een individueel cliëntprobleem waarvoor 
een plan wordt gemaakt. Ergo-coaches worden ingezet om fysieke overbelasting van de 
medewerkers te voorkomen. 
 
Resultaat  
In 2017 zijn binnen TriasWeb 1843 meldingen gedaan door medewerkers; in 2016 waren dit 
er 1927 meldingen en in 2015 waren dit 1097 meldingen. De meldmodules op het meldplein 
zijn wel uitgebreid met de cliëntscan (prospectieve risico-inventarisatie op cliënt risico’s), 
teamscan en de werk-risicoscan t.b.v. de RI&E. Er zijn 2 testmeldingen uitgevoerd (1 MIM en 
1 Team Rie). 
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59% van de meldingen (663) heeft betrekking op valincidenten en 24% (362) van de 
meldingen betreft medicatie-incidenten. Deze verhouding van type incidenten is vergelijkbaar 
met andere instellingen uit dezelfde branche. 
 
Er zijn 117 (87 in 2016) agressie-incidenten met cliënten gemeld (=10%); daarnaast zijn140 
(58 in 2016 ) meldingen van agressie en geweld en intimidatie (zowel gewone als seksuele) 
gedaan in de meldroute Incident Medewerker. Dit is een toename t.o.v. van vorig jaar 
gerelateerd aan een veranderende cliëntenpopulatie. 
• In 2017 werden gemiddeld 150 meldingen per maand gedaan. 
• Oorzaken van incidenten: 

o Medicatie: in de meeste gevallen wordt de medewerker als oorzaak aangegeven: 
‘medicatie niet gegeven door medewerker’, oplettendheid en zorgvuldigheid. 

o Vallen: de oorzaak van een val is meestal de fysieke en psychische conditie van 
de cliënt: gezondheidsproblemen, duizeling of onrust, verwardheid of andere 
psychische problemen; daarnaast lijken cliënten hun zelfstandigheid te overschatten. 

• De meeste incidenten vonden plaats om 9:00 uur, gevolgd door 22:00 en 18:00 uur; 
op deze tijdstippen vindt ADL-zorg, eten en drinken en medicatietoediening plaats. 

Aantal meldingen per meldroute per locatie   DGH HD HS KP PB Staf  WK TOTAAL  
Incident Zorg 292 547 157 52 15 - 57 1120 
Incident Medewerker 15 123 16 1 1 - 2 158 
Verbetervoorstel - - - - - 1 1 2 
Cliëntsignalen - 2 13 1 - - - 16 
Clientscan 138 200 70 28 9 - 47 492 
Teamscan 1 - - - - - - 1 
Werk risico scan 28 1 - - - 2 14 45 
Team RIE - - - - - - 1 1 
TOTAAL  474 873 256 82 25 3 122 1835 
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De incidenten worden trendmatig geanalyseerd door de teamleiders en woonzorgmanagers. 
In de kwartaalrapportages en overleggen worden de acties opgenomen respectievelijk 
besproken om de kans op herhaling te voorkomen of te verminderen. 
 
Beoordeling raad van bestuur 
De raad van bestuur heeft veiligheid van cliënten en medewerkers hoog in het vaandel 
staan. Er wordt gewerkt met en voor mensen en dit maakt dat er continue scherpte moet zijn. 
Vastlegging middels een vaste systematiek, terugkoppeling en dit periodiek in diverse gremia 
bespreken is een manier om de scherpte te behouden. Ook hier geldt dat we van fouten 
moeten leren en daar waar de situatie dit vraagt moeten handelen. 

5.2. Informatieveiligheid 
Naar aanleiding van wijzigingen in wet- en regelgeving, o.a. de Wet datalekken, is met 
Thuiszorg Groot Gelre een risico-inventarisatie en analyse op het gebied van 
informatieveiligheid uitgevoerd. 
 
Resultaat  
Op basis van de inventarisatie zijn verbeteracties opgesteld, waarvan de voortgang is 
gevolgd. Het beleid Privacy- en informatieveiligheid is opgesteld, waaronder de oprichting 
van het meldpunt datalekken. De medewerkers zijn geïnformeerd over het vastgestelde 
beleid. 
 
Beoordeling raad van bestuur 
Het is goed dat het belangrijk onderwerp veiligheid integraal wordt aangepakt. De toename 
van het aantal meldingen zichtbaar; het meldsysteem, maar belangrijker, ook het 
verbetersysteem functioneert naar behoren. Het blijft van belang dat medewerkers (bijna) 
incidenten te blijven melden in TriasWeb. Alleen zo kunnen we leren en verbeteren. 
De implementatie van de gewijzigde wetgeving ten aanzien van informatieveiligheid is goed 
opgepakt. Het feit dat DrieGasthuizenGroep als eerste zorginstelling in Nederland het 
brandveiligheidscertificaat ‘geen nood bij brand’ heeft gekregen is iets om trots op te zijn en 
vast te blijven houden. 
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6. ONDERSTEUNENDE PROCESSEN 
De lijn- en stafdiensten (zoals Financiën & Bedrijfsvoering, Personeel & Organisatie, 
Hospitality, Innovatie, Beleid & Kwaliteit) zijn gezamenlijk en onder leiding van de raad van 
bestuur, vanuit de eigen taak of functie, verantwoordelijk voor de koers van de organisatie. 
Op deze wijze wordt het strategisch beleid van de organisatie nader geoperationaliseerd. 

6.1. Administratie 
Het managementinformatiesysteem en de P&C-cyclus sluiten aan bij de wet- en regelgeving 
die geldt voor de financiering van de zorg- en dienstverlening (van AWBZ naar Wlz en Zvw 
en Wmo). De financiële administratie sluit goed aan bij de processen en plannen van 
DrieGasthuizenGroep. 
 
Resultaat 
In 2017 is de managementcontrol en interne beheersing op orde. De transitie van AWBZ 
naar Wlz, Zvw en Wmo heeft wel gevolgen gehad voor de informatievoorziening en de 
administratieve organisatie. De externe verslaggeving en de administratieve procedures ten 
behoeve van het declaratieverkeer zijn goed geborgd. Ook is de informatievoorziening 
betreffende financiën, bezetting en geleverde zorg op orde.  
 
Beoordeling raad van bestuur 
De raad van bestuur is tevreden over de planning & control cyclus en de administratieve 
organisatie. 

6.2. Leveranciersbeoordeling 
In voorgaande jaren vulden de contracteigenaren een beoordeling in over kritische 
leveranciers. Bij wijze van proef is in het najaar van 2016 de leveranciersbeoordeling 
uitgezet via Intrakoop; aan verschillende functionarissen is gevraagd wat zij van de 
dienstverlening van desbetreffende kritische leverancier vinden. Door meerdere reacties 
geeft de beoordeling een objectiever beeld.  
 
Resultaat 
Voor 20 (kritische) leveranciers is op genoemde wijze de leveranciersbeoordeling uitgevoerd. 
De deelnemers vonden het een prettige methode. Het geeft de contracteigenaar meer input 
voor de gesprekken met de leveranciers, de resultaten van DrieGasthuizenGroep zijn ook te 
vergelijken met anderen in een benchmark. 

Beoordeling raad van bestuur 
Het op deze wijze betrekken van de afnemers bij de leveranciersbeoordeling geeft een 
breder en objectiever beeld van de leveranciers bij de beoordelingen. Het voorstel is, om dit 
in 2018 meer inhoud te geven door dit vaker dan 1x per jaar na te vragen. 
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7. TOT SLOT: FEEDBACK VANUIT HET LEREND NETWERK 
Op 14 juni 2018 zijn de kwaliteitsverslagen van Innoforte, Insula Dei Huize Kohlmann (IDHK) 
en DrieGasthuizenGroep besproken in het lerend netwerk. 
De ontvangen feedback op de versie d.d. 05-06-2018 is ter harte genomen en verwerkt in 
onderliggende versie van het kwaliteitsverslag. Hieronder is een beknopte weergave van de 
ontvangen feedback te lezen, de volledige feedback is op te vragen bij de afdeling Innovatie, 
Beleid en Kwaliteit (IBK). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bestuurssecretaris Insula Dei Huize Kohlmann 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Medewerker Kwaliteit Innoforte 

“Ik vind het kwaliteitsverslag van DrieGasthuizenGroep een mooie layout 
hebben en prettig leesbaar. Jullie hebben er voor gekozen de 
directieboordeling (HKZ) te integreren in het kwaliteitsverslag. Dat laten 
jullie duidelijk zien door de reactie van de directie te geven bij de diverse 
hoofdstukken/onderdelen. Deze feedback/beoordeling van de directie is 
soms wat oppervlakkig. 
 
Ik zou wat meer kwaliteitsresultaten van de diverse metingen in grafieken 
en/of tabellen laten zien. Het is nu vooral beschrijvend. Dat maakt het ook 
wat overzichtelijker en makkelijker leesbaar. 
 
Voor mij heeft de meerwaarde van het bespreken van de 
kwaliteitsverslagen binnen het lerend netwerk ook dat we van elkaar de 
goede dingen uit de verslagen kunnen gebruiken voor je eigen verslag. Zo 
zal ik bijvoorbeeld van DGG in het verslag van Insula Dei Huize Kohlmann 
de uitgebreide beschrijving van de klachten (klachtenfunctionaris, externe 
klachtencommissie, geschillencommissie) en de contacten met IGJ.” 

“Het kwaliteitsverslag 2017 van DrieGasthuizenGroep is een goed 
leesbaar technisch verslag. 
- Ik mis een duidelijke link met het kwaliteitsplan. Veel zaken die 

in het plan benoemd staan komen in het verslag niet terug. 
- Overal beoordeling RvB; is dus in deze vorm veel meer een 

directiebeoordeling dan een kwaliteitsverslag. 
- (Te) Veel aandacht voor allerlei metingen/rapportcijfers van 

tevredenheidsonderzoeken, HKZ en AO/IC etc. 
- Bij hoofdstuk veiligheid juist weinig cijfers en geen cijfers over 

decubitus, gebruik antipsychotica en VBM. 
- Ik mis diepgang bij kopje opleiding. 
 


