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Terugblik 2019 
 

Er is hard gewerkt in 2019, waar de focus lag op de vakinhoudelijke ontwikkeling en 

leren. We hebben flinke stappen gezet in onze professionalisering. We blikken terug op 

2019: wat stond ons te doen en hoe is dit gegaan? In een kwaliteitsdialoog hebben we in 

november 2019 met verschillende teamleden (bestuur, kwaliteit, HR, behandelaren, 

begeleiders) teruggekeken naar 2019 en bepaald wat dit betekent voor 2020.  

 

Deskundigheidsbevordering 

Het beter aansluiten bij het ritme van de mens met dementie vraagt ook 

deskundigheidsbevordering van de teamleden. In 2019 zijn de intervisies het eerste 

halfjaar uitgebreid met een stuk theorie (klinische les), waarvan het onderwerp 

gebaseerd werd op de vraagstukken waar teamleden in de praktijk het meest tegen aan 

lopen. De teamlerenbijeenkomsten op Ridderspoor zijn uitgebreid naar 3 uur per maand. 

Het eerste halfjaar is elke teamlerenbijeenkomst ook gestart met klinische lessen.  

 

Met alle teamleden zijn individuele hercontracteringsgesprekken gevoerd en is de KAG, 

VAK- en ROLbekwaamheid besproken en zijn afspraken gemaakt voor de ontwikkeling in 

2020. In 2019 is er in de gehele organisatie extra aandacht geweest voor 

infectiepreventie & hygiëne. In Ridderspoor is er ook extra aandacht geweest voor  

medicatieveiligheid en methodisch handelen. Het methodisch handelen is 1-op-1 

doorgenomen en getoetst met alle zorgverleners van Ridderspoor. De medicatieveiligheid 

is 1-op-1 doorgenomen en getoetst met de verantwoordelijke begeleiders (begeleiders 

plus). In de gehele organisatie zijn de thema’s onder de aandacht gebracht met 

kenniszorgcafés in elke regio, nieuwsberichten, teamoverleggen en 

kwartaalbijeenkomsten.  

 

Ook is er in de hercontractering voor 2019/2020 een leerbudget beschikbaar gesteld aan 

alle teamleden voor deskundigheidsbevordering. HR Ontwikkeling & Opleiding volgt de 

hercontracteringsafspraken en deskundigheidsbevordering van de teamleden in 2020 op. 

 

Nieuw zorg-/ begeleidingsplan De Mens in Beeld 

Het beter aansluiten bij het ritme van de mens met dementie vraagt dat wij de persoon 

goed kennen. In 2018 hebben teamleden een verbetervoorstel in een ronde tafel 

ingediend voor een andere layout van het zorg-/begeleidingsplan. In plaats van een plan 

gebaseerd op de vier leefdomeinen, is er toen een nieuw plan ontwikkeld gebaseerd op 

‘Mens in beeld’. Dit plan sluit in informatie en terminologie beter aan bij de mens met 

dementie en zijn zorg- en/ of begeleidingsbehoefte. In 2019 is dit nieuwe zorg- en 

begeleidingsplan geïntroduceerd en zijn nieuwe zorg-/ en begeleidingsplannen opgesteld 

conform het format ‘De mens in beeld’. Het format is in 2019 tussentijds en aan het eind 

van het jaar geëvalueerd en vooral voor de 24-uurszorg is er behoefte aan een verfijning 

en het beter vast kunnen leggen van risico’s. Het format is hierop aangepast, maar het 

huidige ECD, Qurentis, faciliteert de zorgverleners van de 24-uurszorg onvoldoende in 

het snel inzichtelijk krijgen van de zorgplannen, doelen en risico’s. In 2019 is er daarom 

een nieuwe versie van het ECD met een aantal teamleden bekeken, Carefriend. De 

verwachting is dat Carefriend in 2020 ingevoerd wordt. 

 

Verbetering informatie, hulpmiddelen en systemen 

In 2019 zijn op alle locaties de faciliteiten voor de Infectiepreventie & Hygiene 

gerealiseerd.  

 

Kwaliteitsbeleid, protocollen en werkwijzen zijn inzichtelijk gemaakt en beschikbaar 

gesteld aan alle teamleden via een vernieuwde webpagina genoemd ‘KAGje’. In 2019 is 

een systeem geselecteerd waarmee het beheer van de kwaliteitsdocumenten, het digitaal 

melden van incidenten en het volgen van verbeteracties uitgevoerd kan worden. Dit 



   
 

   
 

systeem is Qarebase. De invoering is voorbereid en wordt in het eerste kwartaal van 

2020 ingevoerd. 

 

Zoals eerder aangegeven, voldoet het ECD niet meer voor de 24 uurszorg en is gezocht 

naar een beter systeem. Hier is de keuze gemaakt voor Carefriend. De leverancier heeft 

aangegeven het systeem in 2020 beschikbaar te hebben. Ook is ervoor gekozen om 

Medimo (digitaal voorschrijven, voorraadbeheer en aftekenen)in 2020 te implementeren 

in Ridderspoor ten behoeve van de medicatieveiligheid. 

 

Voorbereiding Wet Zorg en Dwang 

In 2019 is in samenwerking met het lerend netwerk de organisatie voorbereid op de Wet 

Zorg en Dwang. Ridderspoor is geregistreerd als WZD-accommodatie en de 

ontmoetingshuizen in Amersfoort en De Bilt zijn geregistreerd als WZD-locatie. Zorgstem 

is de onafhankelijke clientvertrouwenspersoon en Jacqueline de Groot is de WZD 

functionaris. De consequenties van de wet zijn in de sector nog niet helemaal 

uitgekristalliseerd en 2020 is een overgangsjaar wat we benutten om hier meer 

helderheid in te krijgen. 

 

Kwaliteitverbetercyclus 

In de teamleren bijeenkomsten op Ridderspoor is het tweede halfjaar onder leiding van 

een coach van Waardigheid & Trost de kwaliteitverbetercyclus ingevoerd en zijn de 

teamlerenbijeenkomsten conform deze methodiek ingevuld: ophalen van 

praktijkervaringen (waar loop je tegenaan), wat is de essentie, hoe gaan we dit 

verbeteren en welke afspraken maken we. Dezelfde cyclus is door de coach van 

Waardigheid & Trots geleerd aan een ondersteuningsteam, dat de cyclus breder toepast 

in de organisatie.  

 

In 2019 is voor de overige producten gestart met kwartaalbijeenkomsten. Dit zijn 

verbeterbijeenkomsten per product (Individuele begeleiding thuis (alleen 

kwartiermakers) en Casemanagement, Ontmoetingscentra en Support office) voor alle 

teamleden die werken in dit product. Ook in deze bijeenkomsten wordt de 

Kwaliteitverbetercyclus (KVC) toegepast. Deze bijeenkomsten zijn bedoeld om: 

- te horen waar in de praktijk tegen aan gelopen wordt (denk aan complexiteit doelgroep 

of deskundigheid teamleden) 

- ontwikkelingen te delen (denk aan nieuwe wet- en regelgeving) 

- afspraken te maken voor verbeteringen. 

 

Deze kwartaalbijeenkomsten worden geleid door de kwaliteit coördinator en/ of HR 

functionaris Ontwikkeling & Opleiding en een bestuurder.  

Doordat we in deze bijeenkomsten beginnen bij de praktijkervaringen blijven we in onze 

organisatieontwikkeling aansluiten bij de doelgroep en de dilemma’s en vragen van de 

zorgverleners. De kwartaalbijeenkomsten zetten we in 2020 voort en breiden deze uit 

met kwartaalbijeenkomsten voor de Ontmoetingshuizen. 

 

Inzicht in resultaten van de zorgverlening 

We hebben in 2019 meer inzicht in de resultaten van de zorgverlening gekregen door de 

teamleren- en kwartaalbijeenkomsten en door structurele metingen uit te voeren. In 

2019 zijn we gestart met elk kwartaal meten van de kwaliteitsindicatoren en dit delen 

middels het kwartaalbericht. Deze indicatoren zijn toegevoegd aan de metingen die we al 

deden op incidenten, klachten, in-/ en uitstroom zorgvragers en in- en uitstroom 

zorgverleners.  

 

In 2019 hebben wij ervaren dat de kwaliteitsindicatoren onvoldoende informatie over de 

kwaliteit van de zorgverlening geven. In 2020 willen we meer betekenis geven aan deze 

indicatoren (wat zegt het als er meer of minder decubitus is of meer of minder 

psychofarmaca zijn in een bepaalde periode op Ridderspoor) en het meten en merken 

van de kwaliteit op de locaties concreter vorm geven (denk aan dossieronderzoek, 



   
 

   
 

waarbij getoetst wordt of het methodisch handelen navolgbaar vastgelegd is of een 

interne audit op medicatieveiligheid). Het zicht hebben op de kwaliteit conform de 

normen van het kwaliteitskader en onze leidende principes willen we vergroten. 

 

In 2019 hebben we ons ook extern laten toetsen. Er heeft een externe audit 

plaatsgevonden op gebied van Infectiepreventie & Hygiene op alle locaties. En de Prezo 

Care Audit heeft plaatsgevonden. Het keurmerk is verkregen en in september uitgereikt 

tijdens de kenniscarrousel. 

 

Ook is de Inspectie tweemaal langs geweest op Ridderspoor: éénmaal op het thema 

Infectiepreventie & Hygiene en éénmaal een gecombineerd bezoek. WMO toezicht heeft 

in de regio Utrecht het ontmoetingshuis in Amersfoort getoetst. 

 

De klanttevredenheid hebben we dit jaar onafhankelijk laten meten door het 

onderzoeksbureau Triqs. Overal was de klanttevredenheid een 8,5 en een NPS van 53,8. 

Samen hebben we vragenlijsten opgesteld die voor ons waardevolle informatie oplevert. 

Een student ‘management in de zorg’ van de Hogeschool Utrecht hebben we in 2019 

onderzoek laten doen naar de best passende vorm van klanttevredenheid voor ons. 

Begin 2020 wordt er naar aanleiding van dit advies een besluit genomen over hoe wij 

jaarlijks de klanttevredenheid organiseren.   

 

Medezeggenschap 

Op Ridderspoor is de medezeggenschap informeel ingevuld met huisbijeenkomsten. Op 

verzoek van familie zijn er huisuitjes georganiseerd in samenwerking met familie en is 

een pilot gestart met schoolkinderen. Ook worden nieuwe bewoners geïntroduceerd bij 

familieleden, zodat ook zij goed weten wie er bij hun naaste komt wonen.  

 

In 2020 wordt er expliciet aandacht besteed aan de medezeggenschap in de huis- en 

centrumbijeenkomsten, zodat zorgvragers en/ of hun vertegenwoordigers bekend zijn 

met het advies- en instemmingsrecht dat zij hebben.  

 

Sturing op kwaliteit 
 

In 2019 hebben we gemerkt door de bezoeken van het IGJ, de reflectie op het incident 

geweld in de zorgrelatie en de externe hygiëne audit dat de sturing op kwaliteit verbeterd 

moet worden. Aan de hand van het boekje Zienderogen beter is eind 2019 de sturing op 

kwaliteit en de instrumenten die gebruikt worden om de kwaliteit in de organisatie te 

meten op de verschillende niveaus (op het niveau van zorgvrager, zorgverlener, per 

team/ locatie en organisatiebreed) uitgewerkt en vastgelegd.  

In de jaarplannen van HR, Bedrijfsvoering, IT, Kwaliteit en het bestuur is de 

verbetercyclus voor het eerst in de plannen opgenomen. Voor elk onderdeel is uitgewerkt 

hoe gemeten en gemerkt wordt dat het resultaat behaald wordt en hoe verbeterd wordt. 

Van vooral doen en actiegericht zijn naar meer methodisch en procesgericht werken. 

Deze manier van sturen, werken en denken moet eigen gemaakt worden in de 

organisatie.  Het is een verandering in denken en werken in de organisatie die niet van 

de ene op de andere dag plaatsvindt, maar wel noodzakelijk is.  

Voor het bestuur heeft de sturing op kwaliteit de hoogste prioriteit in 2020. 

  



   
 

   
 

Visie en sturing op kwaliteit 
  

Zoals in de terugblik beschreven hebben de ontwikkelingen en externe toetsingen in 

2019 ons ertoe gebracht om te reflecteren op de visie en sturing op kwaliteit en deze te 

verbeteren.  

 

De organisatie is missie en waarde gedreven. De begeleiding en zorg die wij bieden om 

bij te dragen aan onze missie: een waardig leven en een warm en veilig thuis voor 

mensen met dementie, vindt grotendeels plaats tussen de zorgvrager en de 

zorgverlener. De kwaliteit van onze dienstverlening wordt daarom vooral bepaald 

door de kwaliteiten van de zorgverlener en de kwaliteit van het contact met de 

zorgvrager en diens vertegenwoordigers en/ of naasten.   

 

Om de zorgverleners zoveel mogelijk in staat te stellen en te faciliteren om de zorg en 

begeleiding te bieden die gewenst is, zijn intrinsiek gemotiveerde en bekwame 

teamleden, een cultuur van verantwoordelijkheid, een lerende 

organisatie en kaders, sturing en faciliteiten nodig.   
 

Waar oorspronkelijk gekozen is voor een model van zelforganisatie met veel eigen 

verantwoordelijkheid, hebben wij geleerd dat mede door de groei van de organisatie, de 

toename van de complexiteit van de zorgvraag en veranderingen in de arbeidsmarkt, dit 

niet langer houdbaar is in Ridderspoor. Voor de overige producten reflecteren wij in 2020 

op de zelforganisatie en nemen een beslissing over het besturingsmodel. 

 

In onderstaand figuur is aangegeven waar de verbeterpunten in de organisatie liggen: 

- Faciliteren, bevorderen en toetsen van de bekwaamheid van teamleden. 

- Stimuleren van een cultuur van verantwoordelijkheid zonder de sturing los te 

laten en de sturing blijvend aan te passen aan en te toetsen op de haalbaarheid in 

de praktijk. 

- Zorgen voor kaders, sturing en faciliteiten. 
 

 

 
 

 

 



   
 

   
 

 

Kwaliteitverbetercyclus 
 

De organisatie is vooral goed in doen en daarop reflecteren en hiervan leren. De sturing 

op kwaliteit moet nu op een hoger niveau komen. Aan de hand van Zienderogen beter is 

de kwaliteitverbetercyclus voor de organisatie uitgewerkt en zijn de instrumenten voor 

het structureel meten en merken van de kwaliteit op de verschillende niveaus 

(zorgvrager, zorgverlener, team/ locatie en organisatieniveau) uitgewerkt en vastgelegd 

(zie bijlage 1). In 2020 worden deze instrumenten ingevoerd en ingezet om beter te 

sturen op de kwaliteit. 

 

In onderstaand figuur is de kwaliteitverbetercyclus neergezet. De aandachtspunten voor 

2020 zijn: 

- Het beter inzichtelijk maken van het beleid voor teamleden 

- Het beter merken & meten van de kwaliteit van de zorgverlening, zodat er inzicht 

is in de resultaten van de zorgverlening. 

- Het sneller aanpassen & verbeteren van de kwaliteit op de locaties. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



   
 

   
 

Uitdagingen & speerpunten 2020 
 

De professionaliseringsslag waar in 2019 hard aan gewerkt is, zetten we in 2020 door. 

We hebben de volgende twee uitdagingen opgesteld: 

1) Bevorderen bekwaamheid van alle teamleden  

2) Voldoen aan de kwaliteitsnormen op alle locaties. 

Hieruit hebben we de volgende vijf speerpunten benoemd:  

1. Inzicht in de resultaten van de zorgverlening .

2. Werken volgens de kwaliteitsverbetercyclus  

3. Faciliteren van kwaliteitsmanagement systeem tbv melding incidenten en beheren 

kwaliteitsdocumentatie beleid, protocollen en werkwijzen (invoering Qarebase). 

4. Bewustwording teamleden en in de praktijk brengen van de Wet zorg en Dwang 

5. Scholing op kwaliteitsthema’s: infectie preventie & hygiene, medicatieveiligheid en 

methodisch handelen. 

Resultaten 2020 
Eind 2020 is er inzicht in de resultaten van de zorgverlening op alle locaties en in welke 

mate voldaan wordt aan de normen en de leidende principes. 

 

Eind 2020 werken teamleden volgens beleid, protocollen en werkwijzen. Teamleden 

kunnen werken volgens beleid en werkwijzen, omdat helder is welk beleid er gevolgd 

dient te worden en men weet hoe deze te raadplegen.  

 

Eind 2020 werken teamleden meer methodisch en zijn zij zich bewust van de 

kwaliteitsverbetercyclus. Teamleden werken meer methodisch doordat er 1-op-1 

deskundigheidsbevordering plaatsvindt, het werken met de KVC-methodiek wordt 

doorgezet in de teamleren- en kwartaalbijeenkomsten en doordat het 

kwaliteitsmanagementsysteem methodisch handelen faciliteert en inzichtelijk maakt.   

 

Eind 2020 weten alle teamleden wat (on)vrijwillige zorg is en wordt gewerkt volgens het 

herziene beleid (on)vrijwillige zorg.   

 

Eind 2020 werken alle teamleden volgens afspraak m.b.t. hygiëne en infectiepreventie en 

medicatieveiligheid. De bekwaamheid op deze thema’s wordt getoetst en meegenomen in 

de hercontractering van de teamleden. 

 

 

 

  



   
 

   
 

Planning 2020 

Speerpunt Q1 Q2 Q3 Q4 
Inzicht in de 
resultaten van de 
zorgverlening 

1. Toetsen Ridderspoor op 
normen kwalitetskader 

2. Faciliteren herhaalscan WTL 
3. Verbeterplan Ridderspoor 
 

4. Toetsen ontmoetingshuizen 
en – centra op normen 
kwaliteitskader 

5. Verbeterplan 
ontmoetingshuizen en – 

centra 

6. Klanttevredenheid n.a.v. 
adviesrapport Eline opzetten 

7. Toetsen Ridderspoor op 
normen kwaliteitskader 
 

 
 

 

8. Toetsen Ontmoetingshuizen 
en – centra op normen 
kwaliteitskader 

9. Kwaliteitsplan 2021 

Werken volgens de 
kwaliteits-
verbetercyclus 

10. Workshop Kwaliteit 
11. Kwaliteitsverbetercyclus 

beschrijven & verfijnen 
12. Ondersteunen zij-zij-leren 

incidenten & calamiteiten 
13. Aanjagen 

centrumbijeenkomsten 

14. Workshop Kwaliteit 
15. Kwaliteitsverbetercyclus 

toelichten in 
kwartaalbijeenkomsten 

16. Aanjagen zichtbaarheid 
indicatoren cyclus 

17. Onderzoek nut 
kwartaalbijeenkomsten 

(stagiaires management in de 
zorg) 

18. Workshop Kwaliteit 19. Workshop Kwaliteit  
20. Gebruik Qbijeenkomsten 

doornemen verbeteringen 
Qarebase en aanpassen 

Faciliteren van 
kwaliteits-
management-systeem 

21. Qarebase vullen 
22. Qarebase in gebruik nemen 
23. Inlezen en herinrichten 

cliëntenraad waar nodig 

24. Gebruik Qbijeenkomsten 
doornemen verbeteringen 
Qarebase en aanpassen 

  

Basis leggen en 
bewustwording 
(on)vrijwillige zorg 

25. Beleid WZD schrijven 
26. Organiseren WZD 

kenniszorgcafés 
27. Begeleidings-zorgplan 

aanpassen en ondersteunen 

bij invullen 

28. Beleid WZD bespreken in 
kwartaalbijeenkomsten 

29. Themabijeenkomsten WZD 
organiseren 

30. Beleid WZD evalueren en 
aanpassen 

31. Ondersteunen zij-zij-leren 
onvrijwillige zorg 



   
 

   
 

 

  

Borgen en verdiepen 
hygiëne en infectie 
preventie & 
medicatieveiligheid 

32. Beleid hygiëne herzien 
33. Project medicatieveiligheid 

OH aanjagen. 
34. Beleid medicatie herzien 

35. Beleid hygiëne bespreken in 
kwartaalbijeenkomsten  

36. Interne audit herzien 
37. Externe audit hygiëne 

organiseren 
38. Beleid medicatieveiligheid 

bespreken in 
kwartaalbijeenkomsten 

39. Verbeterplan opstellen n.a.v. 
externe audit hygiëne 

40. Ondersteunen zij-zij-leren 
medicatieveiligheid 

41. Interne audit organiseren 
 



   
 

   
 

Bijlage Instrumenten voor het meten & merken van de kwaliteit 
 

Sturing-

instrumenten 

Zorgvrager Zorgverlener Team/ Locatie Organisatie 

Meten • Periodieke metingen 
bewoners, o.a. 
gewicht, bloeddruk 
en pols Ridderspoor 

• Periodieke metingen 
deelnemers OC’s , 
o.a. weegweken  

• Meting 
uitkomstindicatoren 
Dementie (kwaliteit 
van leven, 
volhoudtijd) 

• Klanttevredenheidst
oetsing 

• #Klachten 

• Hercontractering: 
VAKbekwaamheid 
(diploma, # intervisie, 
# kenniscafé, hygiene, 
medicatieveiligheid) 

• Medewerkerstevreden
heids-toetsing 

• Klanttevredenheid 
• # en type 

Incidenten 
• # en type Klachten 
• Periodieke controle 

plannen en 
rapportages 

• Bezetting / In- en 
uitstroom 
zorgvragers 

• Bezetting/ In-en 
uitstroom 
teamleden 

• Meting 
Verpleeghuis 
Indicatoren 
(psychofarmaca, 
decubitus, inzet 
onvrijwillige zorg) 

• Interne audit 
hygiene 
Ridderspoor 

• Externe audit 
hygiene 

• Toetsing op normen 
kwaliteitskader 

• # en type Incidenten 
• # en type Klachten 
• Klanttevredenheid 
• Kwartaalbericht 
• Prezo care audit KAGbreed 
• Externe audit hygiene 

KAGbreed 
• Waardigheid & Trots op 

locatie R’spoor 
• IGJ en WMO 

inspectiebezoeken 
• Kwartaalrapportage 

bedrijfsvoering 
• Medewerkerstevredenheid 



   
 

   
 

Sturing-

instrumenten 

Zorgvrager Zorgverlener Team/ Locatie Organisatie 

• Maandrapportage 
bedrijfsvoering 

Merken • Dialoog met 
zorgvrager 

• Observaties, 
signalen, 
rapportages & 
vragen 

• # en type Incidenten 
• Periodieke zorg-/ 

begeleidingsplan 
bespreking 

• Periodiek 
Multidisciplinair 
overleg bewoners 
(MDO), inzet 
onvrijwillige zorg 

• Periodieke 
deelnemers- en 
bewonersbespreking
en 

• Hercontractering: 
KAGbekwaamheid 
(leidende principes, # 
jaarbijeenkomsten, 
kwartaalbijeenkomste
n), ROLbekwaamheid 
(o.a. BHV) 

• Terugkoppeling 
inwerkcoaches 

• Coordinator R’spoor 
• Digicoaches 
• Laagdrempelig contact 

met en bereikbaarheid 
van bestuur en 
support office 

• Aanwezigheid van 
bestuur, HR en 
Kwaliteitscoordinator 
op locaties en 
Qbijeenkomsten 

• Periodiek meelopen 
van bestuur op 
locaties  

• Laagdrempelig 
contact met en 
bereikbaarheid van 
bestuur en support 
office 

• Aanwezigheid van 
bestuur, HR en 
Kwaliteitscoordinat
or op locaties 

• Periodiek meelopen 
van bestuur op 
locaties 
(Ridderspoor en OH 
Cederhorst) 

• Teambijeenkomste
n 

• Aanwezigheid van 
bestuur, HR en/ of 
kwaiteitscoordinato
r bij 
Kwartaalbijeenkoms
ten 

• Terugkoppeling rode draad 
Intervisie 

• Aanwezigheid bestuur, HR 
en/ of kwaiteitscoordinator 
bij Kwartaalbijeenkomsten 

• Uitkomsten MIC commissie 
• Aanwezigheid bestuur, HR 

en/ of kwaliteitscoordinator 
bij kenniscafé’s 

• Uitkomsten Centrum- en 
huisbijeenkomsten 

• Terugkoppeling rode draad 
Vertrouwenspersoon 

• Voortgangsoverleggen met 
sleutelfiguren 

• Jaarbijeenkomsten 
• Stakeholdersessie (1x per 2-3 

jaar) 



   
 

   
 

 


