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1 Introductie
King Arthur Groep is een organisatie die specifiek aan de mens met dementie en zijn of
haar naasten begeleiding en zorg biedt.
Wij bieden diverse diensten waarmee wij bijdragen aan een waardig leven en een warmen veilig thuis voor de mens met dementie en hun naasten. Wij kunnen de persoon met
dementie vanaf het ontstaan van het niet pluis gevoel tot de laatste levensfase
begeleiden.

Wij bieden als volgt dit waardige leven en een warm- en veilig thuis:
-

casemanagement
(Amersfoort, Gooi, Soest, Veenendaal)
individuele begeleiding thuis in diverse regio’s
(Almere, Amersfoort, de Bilt, Gooi, Soest, Utrecht, Veenendaal, Wijdemeren)
wijkverpleging
(Soest, Amersfoort)
ontmoetingscentra
(Utrecht, de Bilt, Amersfoort, Soest, Hilversum, Loosdrecht)
ontmoetingshuis/logeerhuis
(Amersfoort, de Bilt, Hilversum)
Woonhuis voor 22 mensen met dementie
(Ridderspoor: Hilversum)

Voor de actuele informatie verwijzen wij naar www.kingarthurgroep.nl of blader door
onze brochure.
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3 Leeswijzer
Wij geven in dit kwaliteitsplan achtereenvolgens weer:
-

wat onze leidende principes zijn
wat onze visie op kwaliteit is
waar we nu staan in 2018
waar we heen gaan in 2019
hoe we dit gaan doen.

Alhoewel het kwaliteitskader zich beperkt tot de verpleeghuiszorg, is dit kwaliteitsplan
geschreven voor de gehele organisatie en heeft daarom een breder bereik dan alleen de
verpleeghuiszorg die wij bieden. Onze visie op kwaliteit geldt voor iedere dienst en/of
locatie. Specifiek voor de kwaliteitsgelden in de WLZ is een apart hoofdstuk in de bijlage
opgenomen.
King Arthur Groep is een missie gedreven organisatie met leidende principes die sturing
geven aan de kwaliteit. Het kwaliteitskader kent acht thema’s. Inhoudelijk komen deze
thema’s terug in onze missie, leidende principes en de wijze waarop deze vertaald
worden naar de praktijk. Voor de leesbaarheid en koppeling met het kwaliteitskader zijn
in het hoofdstuk waarin aangegeven wordt waar we nu staan en waar we heen willen in
2019 de acht thema’s van het kwaliteitskader aangehouden en zijn daaraan gekoppeld
het betreffende deel uit onze visie/missie/leidende principes, omdat dat hetgeen is van
waaruit wij willen werken.

Leidende principes

Als de tekst onvoldoende informatie biedt, dan kan in sommige gevallen doorgelinkt
worden naar meer informatie op onze website. Als we niet kunnen doorlinken naar de
website hebben we de letters groen gekleurd. Als u over deze onderdelen vragen hebt of
documenten wilt opvragen, dan kan dat te allen tijde bij Marjolein Elferink via
kwaliteit@kingarthurgroep.nl of bel naar ons backoffice: 035 20 50 950.
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4 Leidende principes
Onze visie en missie (zie bijlage) is
vertaald in 5 leidende principes, die
volgens ons bijdragen aan een waardig
leven en een warm en veilig thuis voor
mensen met dementie. Deze leidende
principes sturen onze manier van werken
en zijn van toepassing voor alle
betrokkenen in de organisatie. Zoals we
met de mensen met dementie om gaan,
willen wij ook met elkaar en
samenwerkingspartners omgaan.

De ronde tafel gedachte vormt de kern en
basis van onze organisatie: wij hebben
niet de wijsheid in pacht, staan niet aan
het hoofd, maar werken gelijkwaardig met
alle betrokkenen samen aan onze missie.
Leidende principes:
1. De mens zien: Ieder mens is uniek. We tillen het leven boven de ziekte uit.
Zetten mensen in hun kracht. We plaatsen mensen met dementie en teamleden
niet in een hokje, maar zien iedereen als een uniek persoon.
(persoonsgerichte zorg en ondersteuning)
2. Iedereen is welkom: Wij zijn open, gastvrij, respectvol en uitnodigend. Er is
altijd een plek aan tafel. Iedereen mag meedoen. Alles mag, niets moet. Op elk
moment van de dag dat iemand binnenkomt of je iemand tegenkomt, wordt hij of
zij gastvrij ontvangen, gedag gezegd en hulp geboden.
(wonen en welzijn)
3. Betrouwbare partner: We zijn oprecht en komen onze afspraken na. Doen wat
we zeggen en zeggen wat we doen. Houden elkaar scherp op onze toegevoegde
waarde. Investeren in onszelf door opleiding en ontwikkeling.
(veiligheid)
4. Denken in mogelijkheden: We zijn krachtige ondernemers die uitgaan van wat
kan. Voelen ons eigenaar en vinden altijd een oplossing. Zijn ons bewust van
kaders en regels en gaan daar creatief mee om. Geen ja maar, maar denken in
wat wél kan.
(leren & verbeteren)
5. Samen in dialoog: Samen kom je verder. We zoeken elkaar op, gaan in gesprek,
luisteren, proberen te begrijpen alvorens begrepen te worden. Praten niet over
maar met iemand. Spreken elkaar aan als het goed gaat of beter kan. Blijven
positief en vrij van oordelen.
(leiderschap, governance & management)
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5 Herziene visie op kwaliteit
‘Als het resultaat goed is, waarom zou het proces dat niet zijn?’
Bij alles wat we (gevraagd worden te) doen stellen we de vraag:
Draagt dit bij aan een waardig leven en warm en veilig thuis voor mensen met
dementie en hun naasten?
Zo niet, dan doen we het niet!
Afgelopen jaren hebben we gestuurd op het resultaat vanuit de volgende visie: als het
resultaat goed is, is het proces het ook. Van oudsher wordt om de kwaliteit te meten
veelal gekeken naar ‘hoe’ de zorg verleend wordt. Zijn protocollen gevolgd? Zijn
processen beschreven? Wat is vastgelegd? Maar uiteindelijk gaat het in onze optiek niet
(alleen) om het proces, maar vooral om het resultaat. Is de kwaliteit van leven van de
zorgvrager verbeterd? Is de zorgvrager tevreden?
De vraag die deze visie afgelopen jaar opriep, is: is dit resultaat voldoende om te weten
dat de kwaliteit goed is? Mede door interne reflectie en externe reflectie
(inspectiebezoeken (IGJ en WMO toezicht), de zelfanalyse vanuit Waardigheid& Trots op
locatie) zijn wij tot het inzicht gekomen dat het resultaat verfijnder gedefinieerd dient te
worden dan kwaliteit van leven en klanttevredenheid.
Ook hebben wij gerealiseerd dat naast sturing op het resultaat voor de klant, blijvende
aandacht nodig is voor de toepassing van het professioneel kader. Dit zit deels in de
professionaliteit van elke zorgverlener, maar vergt ook een professionalisering in cultuur
en structuur (borging en toetsing) van de organisatie.
Onderstaand plaatje geeft onze herziene visie op kwaliteit weer:

Om een beter inzicht te krijgen in het resultaat, halen we consequent informatie op
vanuit de klant en combineren we deze informatie met de informatie uit het professionele
kader. Deze informatie komt samen in onze begeleiding & zorg en heeft consequenties
voor het handelen van zowel de individuele zorgverlener als de teams. Om te blijven
leren en verbeteren wordt het handelen in de begeleiding & zorg gemonitord en
gereflecteerd via PAR= Prepare Act Reflect.
De begeleiding en zorg blijven we ook toetsen aan onze missie en leidende principes. We
stellen daarbij nog altijd de vraag: draagt dit bij aan het resultaat dat we willen bereiken:
‘Een waardig leven en warm en veilig thuis voor mensen met dementie en hun naasten?’
Als dit niet zo is, dan doen we het niet.
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Geïnspireerde begeleiders en de benodigde faciliteiten
(denk aan informatie, hulpmiddelen, etc.) zijn essentieel
om goede begeleiding en zorg te kunnen bieden en het
gewenste resultaat te behalen voor onze doelgroep.
Ruimte om de eigen professie vorm te geven. Ruimte om
te leren maakt dat we de begeleiders serieus nemen en
de kans bieden om te groeien. Voor dit leren en groeien
is inzicht nodig in het resultaat van zijn of haar handelen.

Geinspireerde
zorgverlener
& benodigde
faciliteiten

Verbetering
kwaliteit van
leven
zorgvrager

Tevreden
zorgvrager

Belangrijke voorwaarden voor sturing op kwaliteit zijn daarom voor ons:

1. Het geven van inzicht in resultaten
Openheid en transparantie naar zorgvragers, begeleiders en
andere stakeholders over onze zorg en dienstverlening dragen bij
aan een betere kwaliteit van zorg. Door te reflecteren en te leren
voorkomen we zoveel mogelijk handelingsverlegenheid bij de
teamleden. Teamleden zijn dan in staat goed te acteren, wat
eraan bijdraagt dat stress bij de mens (klant) wordt voorkomen,
wat weer bijdraagt aan een groter gevoel van comfort. Wij zijn pas
tevreden als iedereen (alle stakeholders) dit comfort ervaart.
Jaarlijks willen wij een stakeholderssessie organiseren om dit te
toetsen. De verdere uitwerking van de resultaten en de
stakeholdersessie worden in 2019 opgepakt.

inzicht in
resultaten

reflectie &
inzicht

meten
resultaten

leren en
verbeteren

verbeterd
handelen

2. Het faciliteren van een lerende organisatie
Door open en transparant te zijn en door te stimuleren dat zorgvragers (en hun naasten)
en begeleiders durven zeggen wat ze vinden, wat opvalt, waar ze tegenaan lopen, wat
beter kan, creëren we ruimte voor verbetering. Om dit te bereiken is vertrouwen nodig
en een cultuur waar je gefaciliteerd wordt in- en beloond wordt voor een kritische blik,
het toegeven van fouten, het zoeken naar oplossingen en het bieden van betere zorg. De
verdere ontwikkeling van de cultuur en structuur die het leren-leren faciliteert krijgt de
komende jaren verder vorm.
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6 Waar staan we & waar gaan we heen?
6.1 Organisatie ontwikkeling
King Arthur Groep groeit, omdat de doelgroep groeit. Om de missie en kernwaarden
leidend te laten zijn in deze groei, zijn in 2017 de leidende principes geformuleerd en zijn
visiebijeenkomsten en inwerktrajecten gehouden om alle betrokkenen deze belangrijke
basis mee te geven.
In 2018 heeft de focus gelegen op de verdere organisatieontwikkeling en de vraag: ‘hoe
houden we de kwaliteit hoog, terwijl we groeien’. Hierbij is vooral gezocht naar een
manier waarop we dit samen met onze stakeholders konden vormgeven onder het
motto: ‘Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder’.
Samen met teamleden is in 2018 hard gewerkt om een aantal ontwikkelingen voor te
bereiden en vorm te geven. We hebben geleerd dat het tijd kost om dit zorgvuldig met
elkaar te doen. In 2019 willen we daarom deze ontwikkelingen verder brengen in de
organisatie en vooral op inhoud de verdieping te zoeken.
Deze ontwikkelingen zijn gestart in 2018 en worden in 2019 voortgezet:
Borgen persoonsgerichte en gekwalificeerde teamleden:
-

Bijstelling selectietraject
Bijstelling inwerktraject
Ontwikkeling (her-)contracteringsproces

Verhogen veiligheid:
-

Start themagroep infectiepreventie & hygiëne
Start themagroep medicatieveiligheid
Professionalisering risicosignalering

Blijven Leren & Verbeteren:
-

Verhogen medezeggenschap in centrum- en huisbijeenkomsten met zorgvragers
en hun vertegenwoordigers
Klanttevredenheidsmeting
Digitaal kwartaalverslag met inzichten in resultaten
Intervisies in elke regio elke 6 weken
Kenniscafé’s in elke regio; van 1x per kwartaal naar maandelijkse bijeenkomsten
Teamoverleggen en teamontwikkelingsbijeenkomsten elk kwartaal

Verbetering randvoorwaarden:
-

Evaluatie en bijstelling begeleidingsplan en zorgplan; een vereenvoudigd template
met heldere doelen en acties
Praktische informatie (handleidingen en werkwijzen) beschikbaar en openbaar
toegankelijk via het ‘KAGje’ op de website
Digitaal zorgdossier toegankelijk voor zorgvragers en contactpersonen
Digitaal HR-dossier toegankelijk voor teamleden.

In bijlage 7.4. t/m 7.11 wordt per kwaliteitsthema van het kwaliteitskader, gekoppeld
aan een leidend principe, in detail aangegeven waar we staan en waar we naar toe
willen.

Pagina 8 van 28

Kwaliteitsplan 2019 – King Arthur Groep

6.2 Kickstartteam
Ook is in 2018 samen met een kickstartteam, bestaande uit 8 teamleden die de
organisatie goed kennen en positief kritisch willen meewerken aan het groeivraagstuk
(kwaliteit – volume – innovaties), gereflecteerd op waar de organisatie staat en welke
ontwikkeling nodig is om de kwaliteit hoog te houden in deze groeifase. Het
kickstartteam heeft een sleutelrol in de groeistrategie. Dit kickstartteam heeft ook zijn
vervolg in 2019.

6.3 Kwaliteitsontwikkeling

Ronde tafels

Stakeholdersessie

Kwartaalverslagen
Evaluatie middelen &
maatregelen

Kenniscafés
Themagroep
Infectiepreventie & Hygiëne

Themagroep
medicatieveiligheid

Externe audit PREZO Care &
Infectiepreventie & preventie

Interne audit
medicatieveiligheid

Teamleersessies &
intervisies

Klanttevredenheidsmeting

Centrum- en huisbijeenkomsten

Evaluatie begeleiding & zorg (elk half
jaar). Begeleiding- of zorgplan conform
nieuwe template
Incidentenmeldingen &
kwartaal overleggen
structurele maatregelen

Risicosignalering &
verpleeghuisindicatoren

MDO & Maandelijkse
Bewoners- en
deelnemersbesprekingen

Observaties
conform STA OP

Onze herziene visie op kwaliteit kost tijd om goed door te voeren. Dit betreft
veranderingen in structuur en cultuur van de organisatie en leidt tot meer
professionalisering. De komende jaren krijgt dit verder vorm. In 2019 willen we een
aantal stappen zetten in het consequent ophalen van informatie en het toetsen van de
resultaten. Dit is in onderstaand plaatje weergegeven:
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6.4 Verbeteragenda 2019
Om de plannen te realiseren werken we met een verbeteragenda. Per kwartaal evalueren
we waar we staan en welke volgende stap haalbaar en wenselijk is. Wij willen graag
ruimte voor flexibiliteit; dus deze agenda is niet bindend. Continu blijven we ons
afvragen of hetgeen wat we nog doen bijdraagt aan een waardig leven, warm- en veilig
thuis.
Elk kwartaal halen wij informatie over de begeleiding & zorg op bij de klant in centrumen huisbijeenkomsten.
In bijlage 7.3. is de verbeteragenda toegevoegd.

6.5 Inzet kwaliteitsgelden WLZ
Eind 2018 is in een huisbijeenkomst van Ridderspoor (voor de verpleeghuiszorg) ook
input gevraagd voor dit kwaliteitsplan. Hieruit kwamen de volgende punten, die
verwerkt zijn in de verbeteragenda (bijlage 7.3) :
Waardig leven
Rustige ruimtes
Vergeten we niemand
Eigen kleding & brillen (zoveel mogelijk voorkomen dat spullen zoek raken)
Huisuitjes
Aansluiten bij het ritme van de bewoner
Communicatie over gemaakte afspraken in het zorgplan (zodat iedereen dezelfde
aanpak hanteert)
Warm thuis
Meer kleine kinderen doorlopend
Meer reuring in het huis (i.v.m. vertrek ontmoetingscentrum kan het misschien
zijn dat de buitenwereld niet meer binnenkomt)
Rustige ruimtes
Communicatie over gemaakte afspraken in het zorgplan (zodat iedereen dezelfde
aanpak hanteert)
Veilig thuis
Luisteren naar de vraag & terugkoppelen
Communicatie over gemaakte afspraken in het zorgplan (zodat iedereen dezelfde
aanpak hanteert)
Het budget dat beschikbaar wordt gesteld vanuit het kwaliteitskader willen wij op de
volgende wijze inzetten in de verpleeghuiszorg die wij bieden:
-

-

Extra inzet verpleegkundige en behandeling t.b.v. risicosignalering en methodisch
en doelgerichte zorg en begeleiding (advanced care planning)
Extra inzet begeleiding en behandeling t.b.v. (voorkomen van)
gedragsveranderingen bij bewoners en gedragsinterventies
Extra inzet begeleiding t.b.v. muziek en muziekinterventies

Vanaf 2019 start een extra verpleegkundige (24 uur per week) met als opdracht de
risicosignalering en het methodisch- en doelgericht werken een stap verder te brengen
voor de bewoners. Op deze wijze geven wij vorm aan de thema’s omtrent basisveiligheid
en advanced care planning. Een begeleider (20 uur per week) in combinatie met een
ouderenpsycholoog zal extra worden ingezet in de directe zorg. Om voor de bewoners
invulling te geven aan de volgende thema’s: autonomie, compassie en uniek zijn. Een
onderdeel van deze 20 uur is o.a. de extra inzet voor individuele begeleiding en muziek
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gerelateerde interventies zoals muziektherapie en music-memories.
In de het komende jaar en de jaren erna zullen wij ook vaststellen of deze extra inzet
kan stoppen, omdat wij ook de overtuiging hebben dat de formatieve inzet voldoende is
(zie tabel 1). Eind 2019 zullen wij de groei meten. 85% van het budget zal in 2019
hieraan besteed worden. 15% wordt besteed aan scholing (bijvoorbeeld door inhuur van
sprekers, e-learnings en/of deelname aan congressen) die wij zullen verzorgen tijdens de
maandelijkse teamleersessies. De inhoudelijke thema’s worden bepaald aan de hand van
concrete vragen die worden vastgesteld tijdens de maandelijks leerbijeenkomsten en zijn
als pm post opgenomen in deze aanvraag.
Tabel 1: overzicht van de formatieve inzet in aantal uren per dag.

verzorgende/verpleegkunidge
begeleiding activiteiten
begeleiding en zorg
slaapwacht
behandelaren

uren/dag
niveau
ma
di
3 of hoger
24
2 of hoger
8
2 of hoger
52
2 of hoger
8
1
totaal
93

wo
24
8
52
8
1
93

do
24
8
52
8
1
93

vr
24
8
52
8
1
93

za
24
8
52
8
1
93

zo
24
4
52
8
1
89

24
4
52
8
1
89

In de meerjarenbegroting is een productiegroei opgenomen die wij voorzien van de in
2018 gestarte ontmoetingshuizen waar logeren door sommige klanten bekostigd wordt
vanuit de Wlz. Daarnaast zal eind 2019 naar verwachting een tweede huis worden
geopend waar 27 bewoners kunnen wonen, voor 2020 gaan wij uit van een bezetting van
60%.
Voor de samenstelling van de personen in de teams betekent dat het volgende:

samenstelling team in # personen
niveau 1
niveau 2
niveau 3
niveau 4
niveau 5
behandelaren
overig

2018
5
20
3
3
3
3
4

2019
5
22
5
4
3
3
4

2020
8
34
7
6
5
4
6

2021
9
38
8
7
6
4
7

*overig zijn begeleiders activiteiten

In de rekentool zijn deze aantallen teruggerekend naar fte’s.
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7 Bijlagen
7.1 Visie
‘Men is thuis waar men gehoord &
begrepen wordt’
‘Verlies van (cognitieve) functies
betekent nog niet dat iemand geen
identiteit heeft of eigen wensen en
behoeften heeft. Iedereen heeft een
eigen verleden, heden en toekomst.’
In elke levensfase kunnen wij kiezen waar wij
willen wonen, wat wij willen doen en met wie
wij omgaan. Natuurlijk rekening houdend met
onze financiële, relationele, sociale en werk
situatie.
In onze visie moet je ook kunnen blijven
kiezen als je met dementie of andere vormen van zorg te maken krijgt. Er verandert
veel, voor degene met dementie, maar zeker ook voor zijn of haar naasten, zoals een
partner en familie. Een omgeving waar je je thuis kunt voelen en begrepen voelt, is dan
het minste wat geboden kan worden.
King Arthur Groep biedt persoonlijke begeleiding en zorg waar rekening wordt gehouden
met ieders achtergrond en interesses en waar partners en familie een belangrijke rol
spelen.

7.2 Missie
De missie van King Arthur Groep is: ‘Het bijdragen aan een waardig leven en een
warm en veilig thuis voor mensen met dementie en hun naasten.’
Missie statement: King Arthur Groep biedt in dialoog met mensen met dementie, hun
naasten, zorgverleners en vrijwilligers persoonlijke zorg en begeleiding. De
basisgedachte is met de juiste stimulans en ondersteuning, mensen zolang mogelijk in
staat te stellen om zijn of haar leven te leiden, zoals zij dat wensen.
King Arthur Groep gaat uit van de mogelijkheden en behoeften en niet uit van
beperkingen. King Arthur Groep helpt bij het ontwikkelen van copingstrategieën, zodat
degene met dementie én de mantelzorger zo goed mogelijk om kunnen gaan met de
beperkingen. Dit versterkt de eigenwaarde van beiden.
Naast persoonlijke zorg en begeleiding biedt King Arthur Groep ook voorlichting en
advies. Door (vroegtijdig) te begrijpen wat er aan de hand is en wat dit in de praktijk
betekent, kunnen degene met dementie en zijn mantelzorgers een beter begrip krijgen
voor elkaar en zo elkaar langer en beter ondersteunen.
Daarnaast draagt King Arthur Groep waar mogelijk bij aan kennisontwikkeling en
wetenschappelijk onderzoek. In de kennisgebieden van King Arthur Groep (het KAGje) is
te lezen hoe wij de missie vertalen naar de praktijk: wat, hoe, met wie en waarmee
werken wij aan de missie?
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7.3 Verbeteragenda
Visie &
missie

Waardig leven

Thema

Proactief
aansluiten op
het ziekte
proces

Beoogd resultaat
Elke zorgvrager wordt gezien
en gehoord. Van iedere
zorgvrager is er een ‘Mens in
beeld’.
Elke teamlid kan input uit de
KAG begeleidingsmethodiek
halen om een bijdrage te
bieden aan een waardig leven
en proactief te handelen op
het ziekte proces.
Elk kwartaal wordt een
persoonlijke wens ingevuld
voor bewoners van
Ridderspoor.

Warm thuis

Veilig thuis

Leren en
verbeteren

Aansluiten op
het ritme van
de mens

Risico
signalering

Leren – Leren

Teamleden sluiten aan bij het
ritme van de
bewoner(s)/deelnemer(s).
Teamleden weten wat de
persoonlijke wensen zijn van
iedere bewoner/ deelnemer
en respecteren deze.

Risico’s voor bewoners
worden tijdig gesignaleerd en
zoveel mogelijk voorkomen.
Elke teamlid kent het belang
van risicosignalering en
handelt bewust in zijn/haar
rol.

Er wordt organisatie breed
ontwikkelingsgericht gewerkt.

Q1
De rol van de EVB’er (eerst
verantwoordelijke begeleider)
verduidelijken en zorgen dat zij
weten wat hun rol is in dit thema,
zodat zij samen met andere
betrokkenen proactief kunnen
handelen op het ziekteproces.
Elke maand een bewoners/deelnemersbespreking met het
team onder begeleiding van een
interne coach/psycholoog.
Elk kwartaal wordt er door het
team één persoonlijke wens van
een bewoner/deelnemer
gerealiseerd.
Elk kwartaal evalueren we hoe wij
hebben aangesloten bij het ritme
van de bewoners/deelnemers.
Elke maand vindt er een
bewoners/deelnemers bespreking
plaats waar risicosignalering
aandacht krijgt. Aan de hand van
voorkomende thema’s worden
klinische lessen gegeven.
Focus in eerste kwartaal is
risicosignalering t.a.v. het
onderwerp medicatieveiligheid.
Terugkoppeling geven aan
themaweek medicatieveiligheid in
2018.
Elke maand nemen we de input
van de bewoners/deelnemers
besprekingen mee om te kijken
hoe we deze kennis kunnen
meenemen in het methodisch
handelen, zodat het collectieve
kennis wordt.
Train de trainer start (coach
vanuit waardigheid en trots op
locatie), om ons te begeleiden in
het leren-leren.
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Rand-voorwaarden

Thema

Beoogd resultaat

Q1

Betrouwbare
partner

Professionaliteit

Elk teamlid voldoet aan de
minimale vakbekwaamheiden rolbekwaamheidseisen

Hercontracteringsgesprekken met
alle zorgverleners.

Betrouwbare
partner

Samen in
dialoog

Begeleidingsmethodiek

Er is een
begeleidingsmethodiek
gerealiseerd als hulpmiddel
voor de teamleden.

Medezeggenschap & inzicht
in resultaten

Het periodiek ophalen van
informatie (zowel kwantitatief
op indicatoren, als narratief)
geeft input voor
vervolgstappen. Door dit te
communiceren heeft iedereen
meer zicht op de bedoeling
van King Arthur Groep.

Teamleden worden bekend
gemaakt met het nieuwe
begeleidings- en zorgplan.
De begeleidingsmethodiek wordt
verder ontwikkeld zodat deze als
hulpmiddel kan worden ingezet
door de teamleden.
Bepalen welke informatie wij voor
einde van dit kwartaal willen
verzamelen.
Er wordt een kwartaalverslag
opgesteld zoals Q4’18 en hieraan
wordt toegevoegd een terugblik
op het afgelopen kwartaal ten
opzichte van deze verbeter
agenda. En er is een vooruitblik te
zien op de komende kwartalen.
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7.4 Persoonsgerichte zorg en ondersteuning
Kwaliteitskader - De wijze waarop de cliënt in alle levensdomeinen
uitgangspunt is bij zorg- en dienstverlening. Iemand met een zorg- en
ondersteuningsbehoefte is vooral een uniek persoon met een eigen geschiedenis,
een eigen toekomst en eigen doelen. Persoonsgerichte zorg en ondersteuning
vindt plaats binnen een relatie tussen cliënt en zijn naaste(n), zorgverlener en
zorgorganisatie. De kwaliteit van deze relatie bepaalt mede de kwaliteit van
zorg.
Leidend principe- De mens zien. Ieder mens is uniek. We tillen de mens boven de
ziekte uit. Zetten mensen in hun kracht. We plaatsen mensen met dementie niet in een
hokje, maar zien iedereen als uniek persoon.
Waar staan we
De mens zien zit in de genen van de
organisatie. Vanaf de start van de zorg
en/of begeleiding wordt tijd en energie
gestoken door begeleiders in het leren
kennen van de zorgvrager. De wensen en
behoeften van zorgvragers worden
vertaald in de begeleiding, het
activiteitenaanbod, het eten, de inrichting
en de zorg. Hierbij wordt zoveel mogelijk
aangesloten op het ritme van elke
zorgvrager.

Waar gaan we naartoe
Voor elke zorgvrager wordt een
begeleidings(IBT/ OC)- of zorgplan (24uurszorg) opgesteld gebaseerd op het
‘Mens in beeld’- plan.
Voor elke zorgvrager is bij de start of in
ieder geval na de eerste 6 weken een
‘Mens in beeld’ gemaakt.

In 2018 is een nieuw zorg- en
begeleidingsplan ontwikkeld dat meer
recht doet aan dit leidende principe en
gebaseerd is op ‘de mens in beeld’. Bij
nieuwe bewoners is de intake al omgezet
naar het ‘mens in beeld’.
Bezoekers van Ridderspoor, de
ontmoetingshuizen en ontmoetingscentra
geven ons terug dat ze zien dat wij oog
hebben voor dé mens. Dit komt mede
door de sterke visie, missie en leidende
principes. De teamleden willen zich hier
graag aan conformeren. Omdat zij zelf
ook zo in het leven en/of het werk staan.
Wij zijn trots dat we dit samen uitdragen
en dat dit zichtbaar is. Volgens de PREZO
audit blinken wij uit op dit gebied.
24-uurszorg (Wlz)
Uit de huisbijeenkomst die wij op
Ridderspoor hebben georganiseerd in
november, gaven familieleden en
mantelzorgers terug dat zij waarderen dat
de mens zo gezien wordt en er zo
geluisterd- en gehandeld wordt naar de
persoonlijke voorkeuren van de bewoner
en/of familieleden.
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Waar staan we
De zelfanalyse van Waardigheid en Trots
waaraan wij hebben deelgenomen in 2018
liet ons zien dat wij onze aandacht voor
2019 niet hoeven focussen op dit
onderdeel.

Waar gaan we naartoe

7.5 Wonen en Welzijn
Kwaliteitskader - De wijze waarop de organisatie en zorgverleners in hun zorgen dienstverlening enerzijds oog hebben voor optimale levenskwaliteit en
welbevinden van cliënten en betrokken naaste(n) en anderzijds gericht zijn op
het bevorderen en ondersteunen hiervan.

Leidend principe – Iedereen is welkom.
We zijn open, gastvrij, respectvol en uitnodigend. Er is altijd een plek aan tafel. Iedereen
mag meedoen. Alles mag, niets moet. Op elk moment van de dag dat iemand
binnenkomt of je iemand tegenkomt, wordt hij of zij gastvrij ontvangen, gedag gezegd
en hulp geboden.
Waar staan we
24-uurszorg
Iedere bewoner heeft zijn eigen
appartement en kan dit inrichten met zijn
of haar eigen spullen. In de zorg- en
dienstverlening wordt zoveel mogelijk
aangesloten op het ritme van de bewoner.
Er is een ruim activiteitenaanbod in huis,
waar ook ruimte is voor maatwerk. Zo
gaan sommige bewoners naar een
moestuin, de sportschool of een grafisch
atelier buiten de deur. Ook is er in 2018
bijgedragen aan het wetenschappelijk
project Namasté, waarbij
belevingsgerichte activiteiten aangeboden
werden aan bewoners die zich in een ver
stadium van dementie zaten.
24-uurszorg, Ontmoetingcentra en
Individuele begeleiding
Zowel in de OC’s als in het (ontmoetings-)
huis zijn naasten welkom. In het huis
hebben naasten een sleutel van de
voordeur. In de OC’s en de
ontmoetingshuizen staat de koffie altijd
klaar.
Op alle locaties kunnen naasten te alle
tijde mee eten. De locaties zijn huiselijk
ingericht en teamleden zijn gastvrij,
waardoor naasten graag langskomen en
meedoen in het dagelijkse leven.

Waar gaan we naartoe
24-uurszorg (Wlz)
De persoonlijke aandacht en het
maatwerk is al groot in Ridderspoor. In
2019 willen we voor elke bewoner 1x per
kwartaal een speciale wens in vervulling
brengen. Dit gaat om kleine persoonlijke
wensen, waarmee we de focus houden op
de unieke mens (Waardigheid &
Trotsgelden).
Ook gaan we nog meer aandacht
besteden aan muziek. Er wordt al
regelmatig gezongen en gedanst en er is
een start gemaakt met een Music &
Memory project in 2018. In 2019 willen
we dit project verder ontwikkelen voor
meerdere bewoners en muziektherapie en
andere muziek gerelateerde interventies
toevoegen aan het zorgplan van een
aantal bewoners (Kwaliteitsgelden).
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Waar staan we
Sommigen eten dagelijks mee, anderen
schuiven aan bij een wekelijkse activiteit.
Feestdagen worden door een groot deel
van de familieleden bezocht.

Waar gaan we naartoe

KAG breed
In de kenniszorgcafés is aandacht besteed
aan het thema ‘professionele afstand en
nabijheid’.
We hebben aan alle teamleden Ervarea,
workshop omgaan met mensen met
dementie aangeboden in de
kenniszorgcafés door het jaar heen.

7.6 Veiligheid
Kwaliteitskader - 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 risicoreductie.
Leidend principe – Betrouwbare partner
We zijn oprecht en komen onze afspraken na. Doen wat we zeggen en zeggen wat we
doen. Houden elkaar scherp op onze toegevoegde waarde. Investeren in onszelf door
opleiding en ontwikkeling.
Waar staan we
24-uurszorg (WLZ)
Incidenten in de 24uurszorg worden elk
kwartaal besproken om te bepalen of er
structurele maatregelen genomen moeten
worden.
In 2018 is er een bezoek geweest van de
IGJ gericht op infectiepreventie en
hygiëne. Naar aanleiding hiervan is een
themagroep gestart die het onderwerp
blijvend onder de aandacht brengt.
In 2018 is er een themaweek
medicatieveiligheid georganiseerd, waarin
bewustwording over dit thema centraal
stond, hieruit zijn vervolgacties gekomen
die in 2019 uitgevoerd worden.

Waar gaan we naartoe
24-uurszorg (WLZ)
We gaan er naartoe dat zorgprofessionals
bewust bekwaam zijn op het gebied van
risicosignalering. Hiertoe wordt in de 24uurszorg een extra verpleegkundige
ingezet die het team zij aan zij gaat
bekwamen op het gebied van
risicosignalering en het handelen hiernaar
(kwaliteitsgelden).
Ook wordt in Ridderspoor een extra
begeleider ingezet die extra begeleiding
biedt bij gedragsveranderingen en het
voorkomen van gedragsveranderingen
(kwaliteitsgelden).
Een terugkoppeling van de themaweek
medicatieveiligheid wordt georganiseerd
en vervolg acties worden uitgezet.
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Waar staan we
Ontmoetingscentra en Individuele
begeleiding thuis (MPT, WMO, ZvW)
Naar aanleiding van een incident is een
ronde tafel voorstel ingediend en een
besluit genomen hoe we in de OC’s en IBT
om willen gaan met incidenten en
calamiteiten en hoe we de bewustwording
willen verhogen.

Waar gaan we naartoe
Ontmoetingscentra en Individuele
begeleiding thuis (MPT, WMO, ZvW)
In de OC’s en de IBT wordt het ronde tafel
voorstel ‘omgaan met incidenten en
calamiteiten’ in de praktijk gebracht. We
willen er naartoe dat elke begeleider weet
hoe te handelen bij incidenten en
calamiteiten. En dat ook hier de
incidenten elk kwartaal besproken worden
om te zien of er structurele maatregelen
nodig zijn.

KAG breed
In de kennisbijeenkomsten is aandacht
besteed aan de thema’s ‘afasie’ en
‘beslissingen bij dementie (financiën en
vertegenwoordiging).

KAG breed
In het inwerktraject ‘aan tafel komen’
wordt expliciet aandacht besteed aan het
risicobewustzijn van elke zorgprofessional
aan de hand van het thema “kaders’.

Samen met het lerend netwerk is er een
abonnement afgesloten op de Vilans KICK
protocollen.

Jaarlijks vindt een externe audit plaats op
gebied van infectiepreventie en hygiëne.

7.7 Leren en verbeteren
Kwaliteitskader - Dit gaat over de wijze waarop de zorgverlener en
zorgorganisatie op dynamische en lerende wijze zorg dragen voor optimale zorg
en verzorging voor cliënten, daarbij gebruikmakend van de best beschikbare
kennisbronnen zoals wetenschappelijke literatuur, professionele richtlijnen,
landelijke en lokale data, gesystematiseerde ervaringsgegevens en kwalitatieve
informatie.
Leidend principe – Denken in mogelijkheden
We zijn krachtige ondernemers die uitgaan van wat kan. Voelen ons eigenaar en vinden
altijd een oplossing. Zijn ons bewust van kaders en regels en gaan daar creatief mee om.
Geen ja maar, maar denken in wat wél kan.
Waar staan we nu
In 2018 is het kwaliteitsplan opgesteld
samen met de specialist
ouderengeneeskunde, psycholoog en een
aantal teamleden en het management.
Het plan is op de website geplaatst en
aangeleverd aan de Openbare Database
van het Zorginstituut.

Waar gaan we naar toe
In 2019 gaan we de specialist
ouderengeneeskunde, psycholoog en
teamleden elk kwartaal betrekken bij het
reflectieproces en het geven van inzicht in
de resultaten.
Deze resultaten gaan wij ieder kwartaal in
het kwartaalverslag gieten en dit zowel
intern- als extern communiceren. We
willen hierin zowel kwantitatieve als
narratieve informatie opnemen.
Bijvoorbeeld meer zicht op hoe wij onze
visie, missie en leidende principes
uitdragen middels verhalen. Maar ook
hoeveel medicatie is er nu ingezet, en
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Waar staan we nu

Waar gaan we naar toe
zicht op het aantal incidenten afgelopen
kwartaal.
Het structureel informatie ophalen brengt
ons tot het structureel reflecteren. Elk
kwartaal zitten wij samen om de output te
reflecteren: dit leidt tot inzicht en vervolg
acties om te blijven sturen op onze visie,
missie en leidende principes (kwaliteit).
Aan het begin van 2019 bepalen we welke
informatie we willen ophalen dit eerste
kwartaal, wat is haalbaar en kijken we
naar hoe we dit in een proces kunnen
inrichten.

Lerend netwerk:
King Arthur Groep maakt deel uit van een
lerend netwerk met WarmThuis, de
Zorgspecialist en Reigershoeve.
Multidisciplinaire kwaliteitsvisitatie:
De behandelaren zijn nauw betrokken bij
de organisatie en willen hier in het lerend
netwerk vorm aan geven.
Kwaliteitsmanagementsysteem: in
2018 hebben we deelgenomen aan de
pilot van Waardigheid en Trots
‘zelfanalyse’.
In 2018 is er een kwaliteitsmedewerker
aangesteld. Deze heeft module 1t/m4
Resultaatgericht Intern Auditeren van
PREZO gevolgd, ter voorbereiding op het
uitvoeren van interne audits in 2019.

24-uurszorg (WLZ):
In Ridderspoor wordt net zoals in de rest
van de organisatie gewerkt met een zelf
organiserend team. Bestuurders zijn
partners in de zorg, makkelijk te bereiken,
geregeld aanwezig in het huis en lopen
ook regelmatig mee. Het team bestaat
naast vrijwilligers en stagiaires uit
ondernemende zorgprofessionals, die ook
bij andere organisaties zorg verlenen. Dit
zorgt ervoor dat de organisatie open en in

Lerend netwerk:
King Arthur Groep blijft deelnemen aan
het lerend netwerk met WarmThuis, de
Zorgspecialist en Reigershoeve.
Multidisciplinaire kwaliteitsvisitatie:
De behandelaren blijven nauw betrokken
bij de organisatie en willen hier in het
lerend netwerk vorm aan geven.
Kwaliteitsmanagement systeem: In
2019 laten wij een audit uitvoeren door
PREZO Care en willen de output gebruiken
voor het nieuwe jaar- en kwaliteitsplan.
Maar tegelijkertijd ook direct leren-leren
in te zetten. PREZO Care geeft ons inzicht
in resultaten, en dat is iets waar wij direct
op elk niveau naar kunnen handelen.
Deze informatie zullen wij delen met
teamleden en familie/mantelzorgers. En
zal besproken worden in de huis- en
centrumbijeenkomsten om samen deze
informatie te analyseren en om te zetten
in acties.
In 2019 voeren wij ook op thema interne
audits uit.
24-uurszorg (WLZ):
Naast het reflecteren zoals teamleden dit
doen op Ridderspoor willen we meer het
reflecteren in teamverband faciliteren.
Door maandelijks een bijeenkomst te
organiseren van 3 uur; waarin met het
team gereflecteerd wordt op hoe wordt
bijgedragen aan een waardig leven, warm
en veilig thuis. De inhoudelijke
onderwerpen om te reflecteren worden
bepaald aan de hand van de
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Waar staan we nu
beweging blijft. De kennis en ervaring
opgedaan elders wordt weer toegepast bij
Ridderspoor en vice versa. Ook worden
zoveel mogelijk stageplaatsen
aangeboden, zodat het blijven leren
gestimuleerd wordt en nieuwe kennis in
de organisatie ingebracht wordt.
De volgende overlegvormen zijn aanwezig
om het reflecteren en leren te stimuleren:
-

-

-

-

-

Intervisie: Elke zes weken is er
onder begeleiding van een
psycholoog intervisie waar
teamleden ervaringen uitwisselen
en vraagstukken voorleggen.
MDO: Elke 6 weken is er een MDO
waar in multidisciplinair verband
vraagstukken besproken kunnen
worden.
Incidentenoverleg: elke 4 maanden
worden incidenten geanalyseerd en
besproken om waar mogelijk
structurele verbeteringen te doen.
Ronde tafel: In 2018 hebben er
ronde tafels plaatsgevonden waar
teamleden een voorstel kunnen
inbrengen ter verbetering van de
zorg- en dienstverlening en
gezamenlijk een besluit over
kunnen nemen.
Huisbijeenkomsten: elke 3
maanden is er een huisbijeenkomst
waar naasten, bewoners en
teamleden met elkaar in gesprek
gaan over wat goed gaat en wat
beter kan.

Waar gaan we naar toe
bewonersbesprekingen. Hieronder meer
uitgeschreven ‘leren op teamniveau’. De
maandelijkse bijeenkomsten worden
vormgegeven samen met een coach
vanuit Waardigheid & Trots.
Wederom worden er komend jaar
stageplaatsen aangeboden en blijven de
structurele overleggen behouden:
intervisie (vervat in bovenstaande 3 uur),
MDO, incidentenoverleg, ronde tafels,
huisbijeenkomsten).

Ook is er ruimte om aan het eind van de
dienst te reflecteren op de dag. Dit
gebeurt op eigen initiatief van het team of
een periode op initiatief van een partner
(= bestuurder).
Om te blijven
deelgenomen
onderzoeken.
Namasté met

leren wordt ook
aan (wetenschappelijke)
In 2018 is het onderzoek
succes afgerond.
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Waar staan we nu
Ontmoetingscentra en Individuele
begeleiding thuis (MPT, WMO, ZvW)
De teamleden die samen een zelfsturend
team creëerden voor alle
ontmoetingscentrums zijn grotendeels
veranderd; veel teamleden zijn andere
opdrachten binnen KAG gaan doen.
Waardoor nieuwe zelfsturende teams
ontstonden. Wat maakt dat er een frisse
wind is gaan waaien. En waarin veel
geleerd werd van de ‘oude garde’, die
nauw betrokken bleven bij het
overgangsproces.

Waar gaan we naar toe
Ontmoetingscentra en Individuele
begeleiding thuis (MPT, WMO, ZvW)
Zoals hierboven 3 uur wordt ingevuld
willen we dit ook faciliteren voor de
ontmoetingscentra. Hieronder meer
uitgeschreven ‘leren op teamniveau’.

Om te blijven leren wordt ook
deelgenomen aan (wetenschappelijke)
onderzoeken. In 2018 is het onderzoek
het ontmoetingshuis 3.0. met succes
afgerond.
In 2018 werden er
intervisiebijeenkomsten georganiseerd
waar teamleden op eigen initiatief konden
aanschuiven.
De twee ontmoetingshuizen zijn elkaars
sparringpartner en vergelijkingsmateriaal.
Er zijn in 2018 twee bijeenkomsten
geweest met alle teamleden en het
management om beide ontmoetingshuizen
te evalueren.
KAG breed: leren
In december 2018 hebben we aan alle
teamleden, vrijwilligers en familieleden de
theatervoorstelling ‘Dag mama’
aangeboden.

KAG breed: leren leren
In 2019 nemen we in de
opdrachtovereenkomst op dat elk teamlid
verplicht is om minimaal 2x per jaar bij
een intervisie aanwezig te zijn.
Gezien de leeftijd van de twee
ontmoetingshuizen zullen de evaluaties in
2019 elke maand worden ingevuld en
afgebouwd wanneer mogelijk naar elk
kwartaal. Waarbij teamleden,
management en de intervisiebegeleider
aanwezig zullen zijn.
Op individueel niveau:
Om het leren-leren op individueel niveau
waar te maken hebben we o.a. een
inwerktraject ‘aan tafel komen’
opgenomen. Naast dit traject loopt
opvolging: als iemand met ons wil
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Waar staan we nu

Waar gaan we naar toe
samenwerken wordt een opdracht
besproken en het nieuwe teamlid wordt na
1 maand, 3 maand en 6 maand
uitgenodigd voor een voortgangsgesprek.
Om zo een teamlid up and running te
maken om bij te dragen aan een waardig
leven, warm en veiligheid thuis voor
iemand met dementie en hun naaste. Elk
jaar vindt als het ware een
hercontractering plaats, om ervoor te
zorgen dat iedereen ook up and running
blijft.
Leren op teamniveau:
Om te gaan leren-leren maken we tijd vrij
(o.a. d.m.v. inzet kwaliteitsbudget).
Maandelijks komen teamleden bij elkaar
voor een bewoners/deelnemersbesprekingen. Het uitgangspunt van deze
sessie zal de mens met dementie zijn en
van daaruit wordt drie uur vorm gegeven:
o.a. klinische lessen n.a.v. casuïstiek,
intervisie en afspraken maken over het
observeren en reflecteren met elkaar op
de werkvloer. Dit allemaal onder
begeleiding van coaches zowel intern als
extern (waardigheid en trots op locatie).
In het eerste kwartaal zullen wij ons
richten op de volgende onderwerpen:
proactief aansluiten op het ziekte proces,
het ritme van de mens en risico
signalering (zie ook bijlage 7.3,
verbeteragenda).
Op organisatie niveau:
Door op deze drie niveaus meer
methodisch te handelen en leren toe te
passen proberen wij de cirkel te sluiten:
van prepare, act en reflect. En richten wij
een proces in waarmee iedereen zich kan
verbinden met onze missie/visie en
leidende principes. En het effect van dit
proces is dat wij continu meerwaarde voor
de mens met dementie en hun naasten
bieden, en dat zal de teamleden blijven
boeien voor het vak.
Leren kost tijd! En dus hebben we een
verbeteragenda opgezet die realistisch is
en ruimte geeft om in te spelen op de
behoeften van dat moment. Dat maakt
dat de verbeteragenda (bijlage 7.3,
verbeteragenda 2019) niet dicht
getimmerd is.
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7.8 Leiderschap, governance en management
Kwaliteitskader - Dit gaat over de aansturing en governance van de
zorgorganisatie die faciliterend zijn voor kwaliteit, zoals het beleggen van
verantwoordelijkheid, besluitvorming en risicomanagement, en over de
strategische, statutaire en financiele verplichtingen

Leidend principe – Samen in dialoog
Samen kom je verder. We zoeken elkaar op, gaan in gesprek, luisteren, proberen te
begrijpen alvorens begrepen te worden. Praten niet over maar met iemand. Spreken
elkaar aan als het goed gaat of beter kan. Blijven positief en vrij van oordelen.
Waar staan we
Groei en kickstartteam
De organisatie is gegroeid waardoor de
bestaande aansturing en governance
(zelforganisatie, korte lijnen, persoonlijke
contact) aangepast moeten worden.
In 2018 is samen met een kickstartteam,
bestaande uit 8 teamleden, gewerkt aan
de vraag ‘hoe houden we de kwaliteit
hoog terwijl we groeien?’.

Waar gaan we naartoe
Groei en kickstartteam
In 2019 worden geen nieuwe initiatieven
ontwikkeld. De focus wordt gelegd op
professionalisering van de bestaande
locaties en regio’s.
Initiatieven die al lopen, zoals een
ontmoetingscentrum in Achterveld, een
ontmoetingshuis in Huizen en een
kleinschalig huis in Amersfoort, worden
wel verder ontwikkeld.

Hieruit is een plan gekomen waarmee het
KAG-concept verder uitgewerkt wordt en
toegewerkt wordt naar een
organisatiemodel, bestaande uit
kleinschalige cellen per regio. Er dient nog
bepaald te worden welke rollen en
faciliteiten in de cellen vormgegeven
worden en welke daarbuiten. Ook wordt
nog gekeken hoe kennis- en informatie
uitwisseling en feedbackloops
vormgegeven moeten gaan worden.

We willen naar een nieuw
organisatiemodel toe met drie regio’s
waarin verantwoordelijkheden helder
belegd zijn en de lijnen kort. De
aansturing en ondersteuning van deze
regio’s moet faciliterend zijn voor de
kwaliteit.

Professionalisering
Er is gewerkt aan de volgende
voorbereidingen om een
professionaliseringsslag te maken. Deze
ontwikkelingen gaan door in 2019:
- investeringen in de inrichting van een
nieuw financieel en HR systeem AFAS
- professionalisering van de backoffice
- overdracht zorginkoop naar de
backoffice
- een herzien selectie-en inwerktraject
- een (her-)contracteringsproces
- herziening van de invulling van de
intervisies
- verdere ontwikkeling van de
medezeggenschap

Professionalisering
We willen ernaartoe dat er een duidelijk
onderscheid tussen opdrachtgever en
opdrachtnemer komt met een transparant
selectie-, inwerk en (her-)
contracteringsproces, waardoor er meer
rolbewustzijn is bij iedereen.
Managementinformatie
We willen er naartoe dat er
managementinformatie beschikbaar is om
risico’s (op gebied van kwaliteit en
financiën) tijdig te kunnen signaleren en
op basis hiervan bij te kunnen sturen.
Ook willen we inhoudelijke indicatoren en
ontwikkelingen kunnen volgen in de vorm
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Waar staan we
- de herziening van de governance samen
met de RvT.

Waar gaan we naartoe
van het kwartaalverslag, zodat ook hier
tijdig op bij gestuurd kan worden.
Medezeggenschap
We gaan ernaartoe dat zorgvragers (en
hun vertegenwoordigers) en
zorgprofessionals bewust zijn van de
medezeggenschap die zij hebben en hoe
zij hier vorm aan kunnen geven.
Governance
We gaan er naar toe dat de governance
principes van de governancecode 2017
verankerd zijn in de organisatie en
periodiek getoetst worden.

7.9 Teamsamenstelling
Dit gaat over de adequate samenstelling van het personeelsbestand. Hoeveel
zorgverleners met welke vaardigheden en competenties zijn nodig om te
voorzien in de (fluctuaties in) wensen en behoeften van de cliënten waaraan de
zorgorganisatie zorg en ondersteuning biedt?
Waar staan we
24-uurszorg (WLZ)
Kwantitatief is de bezetting in Ridderspoor
hoog. Er wordt gemiddeld 4 uur per
bewoner per dag ingezet.

Waar gaan we naartoe
24-uurszorg (WLZ)
We gaan er naartoe dat de
teamsamenstelling (kwantitatief en
kwalitatief) aangepast wordt aan de
behoeften van de bewoners.
We willen er naartoe dat er extra ingezet
wordt op risicosignalering door de extra
inzet van een verpleegkundige die dit gaat
leren aan teamleden, doormiddel van zij
aan zij leren (kwaliteitsgelden). En dat er
extra ingezet wordt op begeleiding bij (het
voorkomen van) gedragsverandering
door de extra inzet van individuele
begeleiding en therapie (kwaliteitsgelden).
Daarnaast willen we extra aandacht
besteden aan de begeleidingsmethodieken
en de STA OP methode. De inzet en
betrokkenheid van behandelaren zal
groter zijn in 2019 (kwaliteitsgelden).

KAG breed
In de organisatie zien we dat er relatief
veel begeleiders zijn met de benodigde
vaardigheden, maar dat er nog te veel
(on-)bewust onbekwaam zijn in de
begeleiding van de steeds complexer
wordende doelgroep en complexere
begeleidingsvraag.

KAG Breed
We willen ernaartoe dat begeleiders zich
meer bewust zijn van hun rol en de
daarbij benodigde kennis en
vaardigheden. Dit gaan we bereiken daar
hier in het selectie-en inwerktraject
expliciet aandacht aan te besteden. En
voor alle begeleiders de vakinhoudelijke
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Waar staan we

Waar gaan we naartoe
ontwikkeling (o.a. door deelname aan
intervisies, kenniscafés, bewoners-/
deelnemersbesprekingen) mee te nemen
in de contractering.

7.10 Gebruik van hulpbronnen
Kwaliteitskader – Dit gaat over het effectief en efficiënt gebruiken van
hulpbronnen om de best mogelijke zorgresultaten en ervaringen te behalen met
de beschikbare financiën en middelen.

Leidend principe – Als het bijdraagt aan een waardig leven en veilig thuis voor mensen
met dementie en hun naasten, dan doen we het. Zo niet, dan niet.
Waar staan we
KAGje: In het KAGje (Kennis Advies
Gebruik) is informatie terug te vinden
over alle onderdelen van de organisatie.
Deze informatie is open en transparant op
de website aanwezig, zodat teamleden dit
direct kunnen vinden. Omdat wij een open
en transparante organisatie willen zijn, is
deze informatie ook voor derden
beschikbaar op de website. Het KAGje is
verder aangevuld afgelopen jaar.

Waar gaan we naartoe
KAGje: We merken dat het KAGje meer
bekendheid kan krijgen binnen de
organisatie. Tijdens de sessies van 3 uur
verwijzen we hier naar verdiepende en/of
achtergrond informatie.
Ook bij het inwerktraject ‘aan tafel komen’
krijgt het KAGje meer een centrale rol,
daar verwijzen we nieuwe teamleden naar
om de kennis op te doen.

Zorg-en begeleidingsplan
In 2018 is het zorg- en begeleidingsplan
bijgesteld, zodat beter inzichtelijk is wie
iemand is en er heldere doelen en acties
geformuleerd kunnen worden.

Zorg- en begeleidingsplan
In 2019 wordt het nieuwe zorg- en
begeleidingsplan ‘mens in beeld’ uitgerold
en gaat er mee gewerkt worden door de
teamleden, door het jaar heen zal er nog
het e.a. gewijzigd worden.
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7.11 Gebruik van informatie
Kwaliteitskader – Dit gaat enerzijds over het actief gebruik maken van
informatie rondom de inzet van middelen, voor het leveren, monitoren, managen
en verbeteren van zorg, alsook over het op transparante wijze verstrekken van
kwaliteitsinformatie aan clienten, hun naasten en aan de samenleving.
Leidend principe – Als het bijdraagt aan een waardig leven en veilig thuis voor mensen
met dementie en hun naasten, dan doen we het. Zo niet, dan niet.
Waar staan we nu
Digitaal jaar- en kwartaalverslag
In 2018 is het jaarverslag voor het eerst
digitaal en interactief opgesteld. De opzet
is vertaald in een kwartaalverslag dat in
het laatste kwartaal voor het eerst is
verstuurd naar alle stakeholders.
Klanttevredenheid:
Ook is er een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd n.a.v. onze
visie/missie/leidende principes. Waarin de
NPS vraag is meegenomen en
gestimuleerd is om ook ervaringen/
meningen op zorgkaart Nederland te
delen.
NPS en klantwaarderingen:
Bij elk zorgplangesprek is aandacht voor
de communicatie en wordt gevraagd wat
we beter kunnen doen.
Cliëntvertegenwoordigers worden bij elk
zorgplangesprek gestimuleerd om
zorgkaart Nederland in te vullen. Ook is er
elke 3 maanden een huisbijeenkomst
(voor de ontmoetingscentra
centrumbijeenkomsten) waar besproken
wordt wat goed gaat en wat beter kan.
Helaas zijn maar een beperkt aantal
ervaringen er aan toegevoegd. Het wijzen
op zorgkaart Nederland werd vaak
vergeten; dit doordat de zorgplannen en
de inhoud van huis- en
centrumbijeenkomsten veel aandacht
vergde.
Verpleeghuisindicatoren:
De verpleeghuisindicatoren zijn over 2018
aangeleverd bij het zorginstituut.

Waar gaan we naar toe
Digitaal jaar- en kwartaalverslag
In 2019 maken we elk kwartaal een
digitaal verslag van de resultaten en deze
versturen naar alle stakeholders.

Klanttevredenheid:
Klanttevredenheid gaan wij minstens elk
kwartaal meten. Hiervoor is een
projectgroep gestart om na te denken
over een vorm hiervan, zodat we
klantervaringen consequent gedurende
het hele jaar kunnen ophalen.

NPS en klantwaarderingen:
De NPS gaan wij meenemen in het
opvragen van klanttevredenheid in 2019.
Zodat deze score niet geheel afhankelijk is
van zorgkaart Nederland.
We willen meer meningen/ervaringen op
zorgkaart Nederland dan in 2018.
Klanttevredenheid wordt zoals hierboven
genoemd in persoonlijk contact
opgevraagd en is het gemakkelijker om
men op zorgkaart Nederland te wijzen.

Verpleeghuisindicatoren:
Gevraagd aan het zorginstituut is of wij de
aangeleverde informatie kunnen
vergelijken met het gemiddelde in
Nederland, zodat deze informatie ons
inzicht in resultaten geeft en input voor
verbetering.
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Waar staan we nu
Wijkverpleging indicatoren:
De wijkverpleging indicatoren zijn over
2018 aangeleverd bij het zorginstituut.

Waar gaan we naar toe
Wijkverpleging indicatoren:
Gevraagd aan het zorginstituut is of wij de
aangeleverde informatie kunnen
vergelijken met het gemiddelde in
Nederland, zodat deze informatie ons
inzicht in resultaten geeft en input voor
verbetering.

Meting Uitkomsten dementiezorg:
Er wordt gestimuleerd om de meting
uitkomsten dementiezorg in te vullen bij
elk zorgplangesprek. De gegevens over de
ervaren kwaliteit van leven van de
cliënten en de mantelzorgers, de ervaren
belasting van de mantelzorgers worden
aangeleverd bij de database van Vilans.
Als organisatie ontvangen wij hier
spiegelinformatie over die wij gebruiken
om te reflecteren op onze zorg- en
dienstverlening. Voor de uitkomsten wordt
verwezen naar ons jaarverslag.

Meting uitkomsten dementiezorg:
In het nieuwe zorg- begeleidingsplan
waarmee gewerkt gaat worden in 2019
zijn de vragen van de meting uitkomsten
dementiezorg opgenomen. Zodat we
consequent deze informatie blijven
opvragen en dit spiegelinformatie zal
blijven die wij gebruiken om te reflecteren
op onze zorg- en dienstverlening.

Pagina 27 van 28

Kwaliteitsplan 2019 – King Arthur Groep

7.12 Bronnenlijst
In dit document is al gerefereerd naar onderstaande bronnen.
Hierbij een complete lijst waaruit we informatie hebben gehaald:
-

centrum- en huisbijeenkomsten
IGJ rapport thema Infectiepreventie & hygiëne 2018
IGJ rapport Verpleeghuiszorg 2018 (enkel mondelinge informatie, rapport nog niet
ontvangen december 2018)
Onderzoeksrapport Incident Geweld in de zorgrelatie
Kick Start Team
kwartaalverslag
pilot van Waardigheid en Trots ‘zelfanalyse’
PREZO audit
themaweken met kwaliteitsonderwerpen
uitkomst kwaliteitsthema hygiëne infectiepreventie
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