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Inleiding  
Voor u ligt het MT-Kwaliteitsjaarplan van Stichting Samen Zorgen (SSZ) voor 2020. Dit keer een 

combinatie van het Jaarplan 2020 en het Kwaliteitsplan dat jaarlijks vanuit het Kwaliteitskader wordt 

opgesteld. Behalve het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg dat in dit jaarplan expliciet naar voren komt 

volgen we het Kader Wijkverpleging en de ontwikkelingen waarover de minister onlangs publiceerde. 

De opdracht om binnen de wijkverpleging de kosten en inkomsten in balans te krijgen heeft onze 

volle aandacht.  

In het Meerjarenbeleidsplan 2018 t/m 2020 staan onze ambities en ontwikkellijnen geschetst. Wij 

willen voor de ouder wordende mens en zijn of haar omgeving, voor financierders, gemeenten én 

voor onze (toekomstige) medewerkers een waardevolle logische keuze te zijn. Vanuit onze 

overtuiging dat wij een maatschappelijke opdracht te vervullen hebben. Behalve aanbieder van 

reguliere, hoogwaardige (verpleeghuis)zorg willen wij een flexibele, aansprekende organisatie zijn, 

onder andere door op maat gehoor te geven aan tijdelijke of specifieke zorgvragen.   

Er is een tussentijdse evaluatie geweest n.a.v. de resultaten van 2018 en de plannen voor 2019.       

De geplande verhuizingen en wachtlijsten hebben zorgen opgeroepen over de beschikbare capaciteit 

in de regio voor kwetsbare ouderen. Wij voelen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid 

nadrukkelijk. We willen daarom meer kunnen betekenen voor kwetsbare cliënten die zorg hard nodig 

hebben. Er is groei gewenst in de regio. De kleine geplande groei voor de wijkverpleging zal breder 

worden opgepakt en voor de cliënten die binnen afzienbare tijd intramurale zorg nodig hebben zal 

naar woonruimte worden gezocht. De realisatie en de daaraan voorafgaande voorbereiding zal in 

2020 gestart worden. 

Onze regionale plannen van 2019-2020 zetten we uiteraard voort, al onze nieuwe regionale plannen 

zijn in dit jaarplan opgenomen.  
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1 Profiel van de organisatie  
 

 De visie van stichting Samen Zorgen 
‘Bij Stichting Samen Zorgen staat de ouder wordende mens centraal. We omringen cliënten met 
warme zorg en aandacht. We bieden een veilige leefomgeving, die aansluit bij het gevoel van thuis 
zijn. Dit maakt betekenisvol ouder worden mogelijk. Het ouder worden dat gepaard gaat met fysieke 
en/of mentale ongemakken, die van invloed zijn op zelfredzaamheid. In het omgaan daarmee 
ondersteunen wij door individueel maatwerk, aandacht voor gezondheidsrisico ’s en professionele 
zorg. Het levensverhaal van de cliënt is het vertrekpunt van onze zorg’.  

 

Onze kernwaarden    
WARM   Waardevol - met Aandacht - eigen Regie en Mensgericht  
 
Waardevol   

We dragen professioneel bij aan een betekenisvol leven van de ouder wordende mens 
We zorgen ervoor dat de cliënt actief kan participeren in de samenleving 
We sluiten nauw aan bij wat de cliënt wil  
Wij verrichten ons werk professioneel, liefdevol en met passie  
 
Aandacht  
Samen met familie, mantelzorgers en vrijwilligers zijn we betrokken bij het leven van de cliënt  
We gaan met aandacht en geduld om met de wensen van de cliënt  
We hebben aandacht voor elkaar  
 
Regie   
De cliënt bepaalt samen met familie/naasten hoe zijn/ haar leven vorm te geven  
De cliënt ervaart daarbij zeggenschap en autonomie  
De cliënt geeft zijn/ haar leven zo zelfstandig mogelijke vorm, ervaart zeggenschap  
De cliënt voelt zich erkend en herkend in zijn mens-zijn (See me) 

 
Mensgericht  
Wij gaan uit van gelijkwaardigheid, 
Wij zijn naast familie, mantelzorger en vrijwilliger van betekenis voor wie zorg ontvangt 
Wij hebben op een respectvolle wijze aandacht voor de cliënt, de zorgrelatie staat hierbij centraal  
We hanteren de juiste afstand en nabijheid 
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 Structuur van de organisatie 
SSZ is een zorgorganisatie met een platte organisatiestructuur vanuit de overtuiging dat de zorg en 
het welzijn zoveel mogelijk dicht bij de cliënt gerealiseerd moet worden. De verantwoordelijkheden 
liggen laag in de organisatie en de communicatielijnen zijn kort. De directeur-bestuurder is belast 
met de dagelijkse leiding van de organisatie en verantwoordelijk voor de algemene gang van zaken. 

 Zeggenschap  

 De Cliëntenraad en de nieuwe Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen 

(WMCZ) 
De Cliëntenraad wordt gezien als een belangrijke raad die meedenkt, adviseert en instemt bij                 
thema ’s die de cliëntzorg direct raken. Met de komst van de nieuwe wet is de positie van de 
Cliëntenraden in het algemeen versterkt. Niet alleen waar het gaat om instemmingsrecht, maar ook 
wat betreft voorzieningen en financiën.  
Om het werk goed te kunnen doen heeft de Cliëntenraad recht op scholing, kan zij externe 

deskundigheid inhuren en wordt zij ondersteund door een ambtelijk secretaris. Verder gaat de raad 

over de eigen samenstelling en wordt voorzien in voldoende voorbereidingstijd. In 2020 is het op 

sterkte houden van de Cliëntenraad een belangrijk aandachtspunt. 

 Ondernemingsraad 
Ook voor de Ondernemingsraad geldt dat zeggenschap in een vroegtijdig stadium van belang is om 

de juiste bijdrage te kunnen leveren. De bestuurder en OR overleggen periodiek over onderwerpen 

die medewerkers en de organisatie aangaan. Tijdens het overleg is er ruimte om op een informele 

wijze over de algemene gang van zaken in de organisatie te praten. Afhankelijk van het thema wordt 

instemming of advies gevraagd. Jaarlijks vindt overleg met de Raad van Toezicht plaats. 

 Kernactiviteiten en nadere typering 
SSZ biedt intramurale verzorging en verpleging aan cliënten met een overwegend hoge zorgzwaarte 
en een complexe zorgvraag, zowel in zorgcentrum De Hoge Hof in Herveld als in zorgcentrum 
Liefkenshoek in Heteren. Tevens wordt extramurale verzorging en verpleging (wijkverpleging) 
geboden en hulp bij het huishouden in Herveld-Andelst, Zetten, Indoornik, Randwijk, Hemmen, 
Heteren en Driel. Ouderen, die woonachtig zijn in de dorpen waarin SSZ actief is, kunnen in 
Liefkenshoek begeleid worden binnen de dagopvang voor mensen die te maken krijgen met 
dementie. Ook biedt SSZ de mogelijkheid van tijdelijk verblijf voor mensen die na een 
ziekenhuisopname voor kortere of langere tijd zorg en begeleiding nodig hebben. Omwonenden en 
dorpsgenoten kunnen deelnemen aan de diverse georganiseerde activiteiten en gebruik maken van 
de horecavoorzieningen in De Hoge Hof en Liefkenshoek. Op termijn zullen de welzijnsactiviteiten in 
Herveld-Andelst voor omwonenden verplaatst worden naar dorpshuis De Hoendrik. 

 Werkgebieden 
SSZ is actief in verschillende dorpskernen van de gemeente Overbetuwe. In deze dorpen worden op 
basis van historisch gegroeide afspraken welzijnsdiensten geboden, zoals Tafeltje Dekje. Het team 
wijkverpleging verleent zorg en diensten thuis in Herveld-Andelst, Zetten, Indoornik, Randwijk, 
Hemmen, Heteren en Driel. De voorbereidingen voor een nieuw woon-zorgcomplex in Herveld-
Andelst zijn in volle gang. Begin 2020 start de bouw, eind 2020 wordt deze opgeleverd. Begin 2021 
zal de locatie bewoond zijn.  
In 2020 treffen we voorbereidingen voor verdere groei om te kunnen blijven voldoen aan de vraag 
voor de verschillende vormen van zorg- en dienstverlening in ons werkgebied.  
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2 Wonen bij Stichting Samen Zorgen  

 Woonlocaties  
Om te kunnen voldoen aan onze maatschappelijke opdracht zoals beschreven in de inleiding zullen 

wij ons inspannen om ons zorgaanbod niet alleen lokaal uit te breiden, maar ook te gaan aanbieden 

op meerdere locaties. Bij de uitvoering van alle plannen is het begrip duurzaamheid een thema.  

De ontwikkelingen voor 2020 op het gebied van wonen leest u hier. 

 Liefkenshoek  

Verpleeghuiszorg binnen (kleinschalige) woningen en appartementen  

Op deze locatie in Heteren wordt verpleeghuiszorg geboden binnen kleinschalige woningen aan 

zowel cliënten met psychogeriatrische aandoeningen als aan cliënten met een somatische hulpvraag. 

We zien daarbij een toename van cliënten die om behandeling vragen, door geleidelijke fysieke en 

mentale achteruitgang. Binnen de verpleeghuis setting kan hier adequaat op worden ingespeeld. 

Tevens zien wij kansen om voor enkele cliënten een meer passend aanbod te creëren, bij voorkeur 

binnen de nieuw te bouwen locatie Vire Hof in Driel. Locatie Liefkenshoek blijft in omvang vrijwel 

gelijk. Om te voorzien in tijdelijke opvang stellen wij één kamer beschikbaar.  

 Locatie De Hoge Hof  
Gedurende het jaar 2020 wonen de huidige cliënten nog in De Hoge Hof en vindt de voorbereiding 

op de verhuizing naar de Zandakkers eind 2020 plaats. Ondanks dat De Hoge Hof een verouderde 

woonvoorziening is wonen mensen er prettig en houden we hier aandacht voor. 

 De Zandakkers – nieuwbouw verpleeghuiszorg binnen appartementen  
Eind 2020 zal naar verwachting de bouw van de Zandakkers gereed zijn. In eerste instantie zal binnen 

de 35 appartementen zorg en ondersteuning geboden worden aan maximaal 42 cliënten. Het gaat 

om 5 tweepersoonsappartementen, 30 eenpersoonsappartementen en 2 eenpersoons-

appartementen voor ELV. De cliënten die in De Hoge Hof wonen verhuizen mee naar de Zandakkers. 

Op termijn zal hier scheiden wonen-zorg geboden kunnen gaan worden. 

 Driel – een mooie samenwerking 
Op deze locatie is een mooie samenwerking ontstaan tussen SSZ, investeerders en de eigenaren van 
fietsenhandel Wels. Op hun terrein ontstaat een zorglocatie waar Stichting Samen Zorgen de zorg- en 
dienstverlening gaat bieden.  
Het gaat om 21 zorgappartementen met thuiszorg/ wijkverpleging vanuit verschillende 
financieringsvormen en om vier woningen voor 32 cliënten (4x8 cliënten). In de boerderij, die onder 
monumentenzorg valt en minder geschikt is voor wonen voor kwetsbare ouderen, komen kantoren 
en belevingsgerichte ruimte(n).  
 

 Dagbesteding pg, dagbesteding en ontmoeting 
Persoonsgerichte zorg en zinvolle dagbesteding zijn belangrijke thema ’s om het leven van cliënten 

waardevol te laten zijn en blijven. Niet alleen op de huidige locaties in Herveld-Andelst en Heteren 

zal dagbesteding geboden kunnen gaan worden. Ook in Driel wordt ingezet op dagbesteding voor 

mensen met dementie en voor ouderen in het algemeen.                                                                             

Voor ontmoeting, activiteiten en de restaurantfunctie blijven het Hofplein en het Liefkensplein van 

betekenis.   
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 Onderzoek 4e locatie  
Om te kunnen blijven voldoen aan de wachtlijstproblematiek en onze maatschappelijke 

verantwoordelijkheid zal in 2020 onderzoek plaatsvinden naar de wenselijkheid en haalbaarheid van 

een 4e locatie in het werkgebied.  

Resultaat  

 Het managementteam werkt methodisch en volgens de bestaande projectplannen aan alle 
ontwikkelingen op het gebied van wonen zoals hierboven beschreven.                                                               
Het managementteam volgt c.q. stuurt het tijdspad om dit alles binnen de mogelijkheden te 
realiseren in het jaar 2020 en daarna.  
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3 Werken bij SSZ 
Het binden en boeien van medewerkers blijft ook in 2020 een actueel thema, waarbij onze 

kernwaarde Aandacht essentieel is. De huidige arbeidskrapte vraagt nog steeds om concrete  

oplossingen. Zo trekken we samen met collega-instellingen zij-instromers en herintreders aan en zijn 

eind 2019 in totaal 27 leerlingen werkzaam. Op die manier kunnen we mensen aan ons binden. 

Tegelijkertijd vraagt dit de nodige inspanningen van onze medewerkers en vraagt het om goed 

werkgeverschap, voor iedereen, met continue aandacht voor balans in werklast en draagkracht, en 

met oog voor eventuele risico ‘s. 

 Cultuur binnen SSZ 
In het advies van de interim-bestuurder is o.a. de familiecultuur benoemd als aandachtspunt. Een 

familiecultuur kenmerkt zich door een vriendelijke werkomgeving, leiders als mentoren, loyaliteit en 

traditie, grote betrokkenheid, flexibiliteit, zorg voor het personeel en teamwerk (bron: Quinn en Cameron).       

Dit is herkenbaar binnen onze organisatie en horen we terug van bezoekers en externe partijen: 

mensen voelen zich welkom, medewerkers zijn zeer betrokken en flexibel waar het gaat om directe 

zorgverlening en het opvangen van diensten. Er wordt het nodige van hen gevraagd. Een valkuil van 

de familiecultuur is dat het (functioneel) aanspreken van elkaar en op professionele wijze feedback 

geven doorgaans als lastig wordt ervaren. Dit kan de voortgang en het sturen op resultaten in de weg 

staan. Het geven van feedback zal dan ook een blijvend thema zijn. 

 Leiderschap en Organisatie SSZ  
SSZ biedt veel mogelijkheden voor (nieuwe) medewerkers om zich te ontwikkelen. In 2019 heeft de 
Raad van Toezicht besloten de organisatie te willen blijven besturen met 1 directeur-bestuurder.  
In 2020 zal de organisatiestructuur van de organisatie tegen de toekomstplannen worden 
aangehouden om tot een toekomstbestendige inrichting te komen. Een belangrijke voorwaarde 
hierbij is leiderschap. De zorg wordt complexer, er worden tegelijk extra competenties gevraagd van 
medewerkers die niet sec zorginhoudelijk zijn. We zullen de opbouw van de organisatie beschrijven 
vanuit de (cliënt)zorg en zowel naar zorgcoördinatie als leiderschap kijken dat daarvoor gevraagd 
wordt. We willen de sterke familiecultuur behouden en verder aanvullen met een passende vorm 
van leiderschap op elk niveau. 
 

 Organisatiestructuur  
Groei van de organisatie zoals we die voorstaan, en de visie daarop, vraagt om herinrichting van het 

functiegebouw voor zowel zorg als bedrijfsvoering. Vanuit de Raad van Toezicht was dit de opdracht 

aan de interim-bestuurder in de eerste helft van 2019. Voor 2020 zullen onderwerpen als 

resultaatgericht werken, positionering van teamleiders en management hun verdere uitwerking gaan 

krijgen, evenals thema ’s als locatieverantwoordelijkheid en eigenaarschap.  

Resultaten eind 2020 

 Zijn voldoende leerlingen en zij-instromers onder passende begeleiding van praktijkbegeleiders 
aan ons verbonden in relatie tot de toekomstige ontwikkelingen. 

 Is het geven van feedback aan elkaar structureel meer ingebed binnen de sterke familiecultuur 

die we willen behouden ter verbetering van de kwaliteit van zorg (aantoonbaar via workshops en 

team overleggen)  

 Is de organisatie vanuit de zorginhoud toekomstbestendig ingericht met passend leiderschap op 

elk niveau, het organogram is opgesteld 

 Sluit het functiegebouw aan bij de complexiteit van de zorg voor cliënten 

 Sluit de gevraagde personeelssamenstelling aan bij de gevraagde zorg en ondersteuning; 

medewerkers beschikken aantoonbaar over de benodigde competenties en/of doen waar nodig  
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een beroep op de praktijkopleider om bekwaam te zijn voor de gevraagde verpleegkundige 

handelingen en zorg.  

 Profiel personeelsbestand en personeelssamenstelling  

Voldoende en vakbekwaam personeel 
Om nog beter te voldoen aan persoonsgerichte zorg is, behalve de inzet van extra helpenden, vooral 
geïnvesteerd in ontwikkeling en opleiding. Onderstaand schema laat dit zien.                     
Medewerkers beschikken zo over de vaardigheden en competenties die nodig zijn om flexibel in te 
kunnen spelen op de wensen en behoeften van de cliënten van dat moment. Teams en teamleiders 
zullen continu peilen of de personeelssamenstelling passend is bij de vraag en mogelijkheden van het 
team. 

 

 

Peildatum 1-11-2019 

 

Verhouding leerling - gediplomeerden: In 2019 zijn 27 van de 190 medewerkers in opleiding (7%) 

 

 

Peildatum 1-11-2019  
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Overzicht aantal cliënten naar zzp ’s       

  

Peildatum 1-11-2019 

 

De inzet aan fte voor Wijkverpleging en WMO huishoudelijke zorg bedroeg 15.6 FTE in oktober 2019. 
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4 Thema ’s Kwaliteitsplan 2020  

 

Het Kwaliteitskader en de kwaliteitsgelden  
Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg gaf de eerste mooie aanzet tot verbetering van de kwaliteit van 

zorg op zowel de inhoud als het faciliteren van de randvoorwaarden. De kwaliteitsgelden die 

beschikbaar kwamen zijn daarbij een welkome ondersteuning gebleken. Vanuit de driejarige 

begroting wordt vervolg gegeven aan de inzet van kwaliteitsgelden volgens de beschikbare 

budgetten en bijbehorende verantwoording. Er zijn nieuwe thema ’s opgehaald bij de teams en 

teamleiders, waarbij input van cliënten, familie en naasten is meegenomen. Deze thema´s zijn 

ondergebracht bij de thema ’s van het Kwaliteitskader.                          

In bijlage 1 is een overzicht van de begroting kwaliteitsbudget 2020 opgenomen. 

 Persoonsgerichte zorg en ondersteuning 
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 
dan ook plaats binnen een relatie tussen cliënt en zijn naaste(n), zorgverlener en zorgorganisatie.    
De relatie met de mantelzorger maakt hier onlosmakelijk onderdeel van uit. De kwaliteit van de 
relatie bepaalt mede de kwaliteit van zorg. Dit is vastgelegd in onze visie en waarden; steeds 
opnieuw kijken we samen met cliënt, familie, professional en vrijwilligers wat dit betekent.  

 

 Wonen en Welzijn 
De vraag of we oog hebben voor optimale levenskwaliteit en het welbevinden van cliënten en 
betrokken naaste(n) is een belangrijke wanneer iemand zijn/haar vertrouwde omgeving thuis, met 
mogelijk eerdere ondersteuning vanuit de wijkverpleging, moet aanpassen. Het bevorderen en 
ondersteunen van de overgang met zoveel als mogelijk behoud van eigen regie is essentieel.              
In 2020 zullen we ons expliciet inzetten om hier nog beter aan te voldoen.  

 

 Huisbezoek, een warme overdracht door collega ‘s  
Bij de vaak toch al ingrijpende overgang van thuis naar het verpleeghuis is een hartelijke ontvangst 

van groot belang. Een huisbezoek vanuit medewerkers van Stichting Samen Zorgen over wat iemand 

belangrijk vindt, gewend is en graag wil behouden draagt bij aan een zo fijn mogelijk verloop en het 

gevoel van thuis zijn. De overdracht staat bij de 1e dag van komen wonen in het elektronisch 

cliëntdossier (ECD). Dan is het belangrijk dat het team goed op de hoogte is. Een warme overdracht 

van medewerker huisbezoek naar contactverzorgende zorgt ervoor dat dit zo vloeiend mogelijk 

verloopt.  

Resultaat  
Voor alle cliënten die in 2020 komen wonen staat de overdracht op de 1e dag van wonen klaar in het 

cliëntdossier. De schriftelijke overdracht wordt waar mogelijk door een persoonlijke overdracht naar 

de (contact)verzorgende/verpleegkundige ondersteund. Medewerkers zijn op de 1e dag van wonen 

op de hoogte van alle beschikbare informatie van de cliënt.  

 Inzet medewerker welzijn voor kleinschalige activiteiten per locatie1  
Eerdere ervaringen hebben laten zien dat de aandacht voor welzijn van cliënten verbetert wanneer 

expliciet tijd en ruimte gemaakt wordt om kleinschalige activiteiten te organiseren en te coördineren 

                                                           
1 Valt onder kwaliteitsbudget – zie bijlage  
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door een medewerker welzijn. Voor de beide huiskamerlocaties in Liefkenshoek en De Hoge Hof 

wordt in 2020 extra formatie ingezet.  

Resultaat  

 Per 1-3-2020 beschikt de huiskamer in Liefkenshoek over een medewerker welzijn. Deze 

medewerker organiseert en coördineert kleinschalige activiteiten ter verbetering van het welzijn 

van cliënten.  

 Diversiteit: inzet van de bewegingsfunctionaris en de geestelijk verzorger2 
De aanvulling van deze beide functionarissen draagt positief bij aan het welzijn van cliënten is het 

afgelopen jaar gebleken en zal vervolg krijgen in 2020. Indien haalbaar wordt vanuit de 

kwaliteitsgelden een muziektherapeut aangesteld. 

Resultaat  

 Vanaf 1-1-2020 wordt ingezet op de werving van een muziektherapeut, eventueel in 
samenwerking met het lerend netwerk.  

 Muziek(therapie) is eind 2020 als activiteit meer zichtbaar, ofwel door bijdrage van een fysieke 

muziektherapeut of op andere wijze (toevoegen van muziek als therapie via andere vormen). 

 Klantwaardering inbedden in processen 
Om de tevredenheid over de dagelijkse zorg meer integraal onderdeel te laten zijn van wonen en 

welzijn van cliënten zal dit als thema bij het onderzoek naar het toekomstig zorgdossier worden 

meegenomen.  

 Invoering van de Wet zorg en dwang met 2020 als overgangsjaar 
Het uitgangspunt van deze wet is onvrijwillige zorg, nee tenzij wat vooral om een heldere visie vraagt 

ten aanzien van wonen in vrijheid. Het begint uiteraard bij zorgvuldig kijken naar iemands 

levensverhaal en waarden.  

De visie op de Wet zorg en dwang (Wzd) is eind 2019 vanuit de kernwaarden van Stichting Samen 

Zorgen door een daartoe samengestelde projectgroep opgesteld. Deze projectgroep heeft meerdere 

landelijke bijeenkomsten gevolgd en houdt zich bezig met de voorbereidingen om de wet zo goed 

mogelijk uit te kunnen voeren.  

 

 
 

Onze Visie op Vrijheid in het kader van de Wet zorg en dwang 
 

Iedere cliënt woont in een omgeving die aansluit bij het gevoel van thuis zijn,  
een omgeving waarin de cliënt zich geborgen en vrij voelt 

Wij dragen bij aan het ervaren van een maximaal gevoel van vrijheid  
Samen met de cliënt - en zijn of haar vertegenwoordiger - zoeken wij waar nodig of gewenst  

naar alternatieven om in veiligheid te kunnen leven. 
 
 

 

                                                           
2 Valt onder kwaliteitsbudget – zie bijlage 



11 
 

 

 Vertaling WZD naar praktijk3 
In de aanloop naar 2020 is bovenstaande visie opgesteld om vandaaruit met elkaar te bepalen wat 

dat in de praktijk betekent. Deels zal dat op centraal niveau iets vragen, deels op cliëntniveau. Om 

daar meer zicht op te krijgen zullen verschillende betrokkenen mee gaan denken. Acties die zullen 

worden uitgevoerd zijn o.a.:  

 Een aantal praktische aanpassingen, zoals gps-trackers voor uitbreiding van iemands leefcirkel en 
het meer toepassen van belevingsgerichte zorg 

 De bijdrage op het gebied van welzijn door medewerkers welzijn (coördinatie van activiteiten)  

 Scholing van medewerkers (zie opleiding medewerkers). 

 

 Veiligheid  

 Verruiming dag-/nachtzorgbezetting4  
Om de piekbelasting te verlagen en het gevoel van welzijn en veiligheid te vergroten tijdens de 

nachtzorg, vooral aan het begin van de nacht en in de vroege ochtend, zal binnen Liefkenshoek in 

2020 een medewerker in de functie van helpende ingezet worden.   

Resultaat  

 Eind 2020 is het gevoel van welzijn en veiligheid voor zowel cliënten als medewerkers 

aantoonbaar vergroot gedurende de nacht door de inzet van een medewerker in de functie van 

helpende naast de gediplomeerde VIG of verpleegkundige.  

 Personeelssamenstelling  

 Voldoende en gemotiveerde deskundige zorgverleners - duurzame inzetbaarheid5 
De inzet van voldoende, gemotiveerde en deskundige medewerkers vraagt breed te kijken naar goed 

werkgeverschap. Het thema Duurzame Inzetbaarheid dat binnen Stichting Samen Zorgen volop 

onder de aandacht is draagt hieraan bij.   

Duurzame Inzetbaarheid is erop gericht om samen met medewerkers actief te investeren in het 

behouden en vergroten van het werkvermogen van medewerkers. Het raakt vitaliteit & gezondheid, 

opleiden & ontwikkelen, loopbaan & mobiliteit. Het doel is om medewerkers te stimuleren tot het 

nemen van eigen regie over de manier waarop zij op een praktische, alledaagse manier ervoor 

kunnen zorgen dat zij gemotiveerd en gezond willen en kunnen blijven werken.                                   

Om te weten waar ieders behoefte ligt is aandacht en goede communicatie cruciaal; het goede 

gesprek voeren met alle medewerkers is hierbij van belang.  

In 2020 zal er vervolg gegeven worden aan het thema Duurzame Inzetbaarheid en aandacht voor 

medewerkers. Er wordt onderzocht of het toevoegen van een arbeidsvermogen-scan aan het 

medewerkerstevredenheidsonderzoek een meerwaarde heeft en medewerkers concrete handvatten 

biedt om vooruit te kijken waardoor het een preventief karakter krijgt. Deze scan brengt thema’s in 

kaart die betrekking hebben op het arbeidsvermogen. Vervolgens zal het vitaliteitshuis, waar diverse 

interventies aan toegevoegd zijn, verder worden vormgegeven om medewerkers inzicht te geven in 

de mogelijkheden die er zijn om duurzaam inzetbaar te blijven.  

                                                           
3 Valt onder kwaliteitsbudget – zie bijlage 
4 Valt onder kwaliteitsbudget – zie bijlage 
5 Valt onder kwaliteitsbudget – zie bijlage 
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Om Duurzame Inzetbaarheid extra kracht bij te zetten heeft SSZ zich, vanuit het actieprogramma 

‘Waard om voor te werken’, aangesloten bij het onderdeel Verzuim Innovatieve Aanpak (VIA). Samen 

met 13 deelnemende zorgorganisaties in de regio wordt er gezocht naar het beste idee om het hoge 

verzuim in de V&V-organisaties te keren en hierin een neergaande lijn te bewerkstelligen. Vanuit het 

zorgkantoor Menzis heeft het project als doelstelling meekregen om het huidige ziekteverzuim van 

6,6% binnen de V&V-zorgkantoor regio Arnhem terug te brengen naar het landelijke branche 

gemiddelde van 6%. Het project duurt in totaal 3 jaar en loopt door tot 2021. 

Uiteraard blijft de aandacht voor werving en selectie zoals we dat in 2019 ingezet hebben een thema.  

SSZ participeert verder actief in de regionale imagocampagne Ouderenzorg, een van de onderdelen 

van het programma Waard om voor te werken! Samen met andere zorgorganisaties bundelen we 

onze krachten maken ons sterk voor een beter imago van (het werken in) de ouderenzorg. Hiermee 

willen we tevens bijdragen aan het bevorderen van beroepstrots van zorgprofessionals.  

Resultaat 

 Eind 2020 is aantoonbaar ingezet op het thema Duurzame Inzetbaarheid met meer regie voor 
medewerkers en met behoud en vergroten van werkvermogen; dit blijkt uit de resultaten van het 
medewerkerstevredenheidsonderzoek 2020.  

 Op 1-6-2020 is het onderzoek om de arbeidsvermogen-scan toe te voegen afgerond en wordt op 

basis van de uitkomsten al dan niet opgenomen in het medewerkerstevredenheids-onderzoek 

2020. 

 SSZ draagt door de inzet van de HR-adviseur actief bij aan het onderdeel Verzuim Innovatieve 

Aanpak binnen het gezamenlijke actieprogramma ‘Waard om voor te werken’ ter verlaging van 

het gemiddelde verzuim, zowel van SSZ als landelijk.   

Behalve kijken naar medewerkerstevredenheid, werkplezier en voldoende uitdaging vragen de 

volgende thema ’s in 2020 aandacht: 

 Flexpool 
Om kwaliteit van zorg en ondersteuning te garanderen is een kleine flexibele schil nodig. Deze staat 

garant voor invulling van opengevallen diensten door bijvoorbeeld ziekte van medewerkers in de 

zorg. Om voldoende deskundige en gemotiveerde zorgverleners te behouden kan het inrichten van 

deze eigen flexibele schil als flexpool bijdragen. Onderzocht wordt hoe hiervoor medewerkers te 

werven zijn in deze tijd van arbeidskrapte en wat hierin motiverende factoren kunnen zijn. Zo valt 

bijvoorbeeld te denken aan flexibele urenuitbreiding van huidige medewerkers. 

Resultaat 

 Op 1-5-2020 ligt er een onderzoeksrapport met aanbevelingen over het al of niet inrichten van 

de flexibele schil om de continuïteit van zorg en dienstverlening te waarborgen.     

 Goed werkgeverschap en perspectief, de rol van verpleegkundige 
In 2019 is met name invulling gegeven aan de functies helpende, contactverzorgende en 
verpleegkundige in het algemeen. In 2020 wordt differentiatie aangebracht in de functie van 
verpleegkundige en de invloed daarvan op het functiegebouw. Uitgangspunten hierbij zijn:  

o Kwaliteit van zorg  

o Coördinatie op de inhoud van zorg 

o Carrièreperspectief  

o Binden en boeien van medewerkers  
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Resultaat 

 In de eerste helft van 2020 is differentiatie aangebracht in de functie van verpleegkundige. De 
besluitvorming in het MT (zie organisatiestructuur) ligt hieraan ten grondslag. 

 

 Introductie/inwerkprogramma 

Zoals vele organisaties hebben ook wij een grote uitdaging aan het behouden van (nieuwe) 

medewerkers. We willen dat medewerkers zich thuis voelen, effectief zijn en bij ons blijven.            

Een zo genaamd ‘onboarding’ programma helpt daarbij.  

Zo draagt een goede introductie en passend inwerkprogramma voor nieuwe medewerkers bij aan 

een hartelijk welkom binnen de nieuwe organisatie en aan verbondenheid en betrokkenheid.           

De huidige werkwijze is vooral vanuit de centrale organisatie uitgewerkt en kan nog aangescherpt 

worden. De volgende stap resulteert in een eenduidig inwerkprogramma binnen de afzonderlijke 

afdelingen/teams, dit doen wij samen met medewerkers.  

Behalve het goed inwerken streven we ernaar dat medewerkers die bij SSZ komen werken ook bij 

ons blijven werken en zich kunnen blijven ontwikkelen. Onboarding betekent ook met elkaar in 

gesprek zijn, perspectief bieden, meedenken en zo medewerkers aan ons te verbinden.  

Resultaat 

 Op 1-5-2020 is het inwerkprogramma dat is opgesteld aangescherpt  

 Op 1-9-2020 is het inwerkprogramma vanuit een werkgroep eenduidig opgesteld 

 Op 31-12-2020 is onboarding een aantoonbaar begrip, uit het MTO blijkt de tevredenheid, het 

lagere uitstroompercentage laat de resultaten van dit programma zien.   

 Praktijkbegeleiders: leerlingbegeleiders om het aantal leerlingen te begeleiden6           
Met het oog op de toekomst is ervoor gekozen een flink aantal leerlingen op te leiden. Dit vraagt 

dagelijks om adequate begeleiding. In ons huidige beleid gaan we ervan uit dat alle medewerkers in 

staat zijn leerlingen te begeleiden. Om toekomstige medewerkers te ondersteunen worden 

praktijkbegeleiders aangesteld.   

De functie praktijkopleider blijft bestendigd met een centrale taak voor opleiden en ontwikkelen 

binnen SSZ en zal voor de toekomst doorontwikkeld worden, passend bij de groei van de organisatie 

en de vraag naar deskundigheid van medewerkers. Zie ook 4.2 

Resultaat 

 Op 1-3-2020 zijn praktijkbegeleiders actief ter begeleiding van leerlingen.  

 Eind 2020 is de centrale taak voor opleiden en ontwikkelen zoals uitgevoerd door de 

praktijkopleider duidelijk en toekomstgericht beschreven.  

 

 Uitbreiding roosteraar7 
Na een opstartperiode van de nieuwe functie “coördinator planning” wordt de functie op grond van 

de evaluatie in 2020 uitgebreid naar 2 medewerkers. Daarmee is de continuïteit beter gewaarborgd. 

Inhoudelijke aanpassingen van de functie liggen voor de hand. Het roosteren op aanwezigheid van de 

medewerkers en het plannen van taken van medewerkers zijn definities die door elkaar gebruikt 

worden. Dit vraagt om uitleg en taakverduidelijking. Mogelijk ook om een andere functietitel. 

Behalve het roosteren voor alle teams intramuraal zal er uitbreiding plaatsvinden naar het roosteren 

                                                           
6 Valt onder kwaliteitsbudget – zie bijlage 
7 Valt onder kwaliteitsbudget – zie bijlage 
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voor de wijkteams. Onderzocht zal moeten worden of het plannen van de routes voor de wijkteams 

ook een taak gaat worden van de coördinator planning. 

Resultaat 

 Op basis van de evaluatie is de inhoudelijke aanpassing van de huidige functie coördinator 

planning op 1-3-2020 uitgevoerd en vormgegeven;  

 De titel van de functie (en inhoudelijkheid) maakt taakverduidelijking helder;  

 Onderzoek naar uitbreiding voor planning van routes ter ontlasting van de wijkteams is op 

1-6-2020 uitgevoerd, waarna al of niet invoering plaatsvindt. 
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 Leren, verbeteren en innoveren  

 Door ontwikkelen aanbod opleidingen  
Ontwikkelen van medewerkers staat hoog in het vaandel en vraagt om voldoende en passend 

aanbod van opleidingen. Daar waar nodig of gewenst zal de praktijkopleider het aanbod door 

ontwikkelen in overleg met de HR-adviseur en het MT. Dit kan zowel intern georganiseerd worden als 

met externen.  

Resultaat  

 Op 1-7-2020 is door de praktijkopleider, de HR-adviseur en het MT een voldoende en passend 

aanbod van opleidingen opgesteld dat bijdraagt aan de wensen en eisen van zowel medewerkers 

als cliënten.  

 Onderzoek naar een passend digitaal cliëntdossier 
Samen met de cliënt/vertegenwoordiger wordt onderzoek gedaan naar een digitaal cliëntdossier dat 

beter aansluit bij de huidige eisen, omstandigheden en wetgeving. Behalve eenvoudig werken met 

het digitale systeem zal aandacht zijn voor de outcome van gegevens, zodat de verwerking van 

gegevens op maat is en analyses ter verbetering inzichtelijk zijn.  

Resultaat  

 SSZ beschikt eind 2020 of eerder over een digitaal cliëntdossier dat voldoet aan het programma 

eisen, omstandigheden en wetgeving.  

 Verwerking van gegevens is op maat en de analyses ter verbetering zijn inzichtelijk. 

 Praktijkleerroute binnen Rijn IJssel  
In het kader van mensen binden en boeien, leren en ontwikkelen wordt onderzocht of de opleiding 

Praktijkleerroute binnen Rijn IJssel voor SSZ van toegevoegde waarde kan zijn. Dit lijkt vanuit de 

eerste presentatie passend te zijn, met name voor BBL-leerlingen. Meerwaarde van deze leerroute is 

dat studenten de leerroute zoveel mogelijk bij de zorgorganisatie kunnen volgen (uitvoeren binnen 

de praktijk en via scholing op locatie).  

Resultaat  

 Op 1-5-2020 is op grond van aanvullend onderzoek duidelijk of de praktijkleerroute binnen Rijn 

IJssel met ingang van het schooljaar kan worden gestart voor SSZ.                                            

Alle eventuele vervolgacties zijn voor 1-9-2020 door de praktijkopleider uitgevoerd in 

samenwerking met teamleiders/teams. 

 Leiderschapsontwikkeling  
Volgend op de organisatieontwikkeling zal er aandacht zijn voor de ontwikkeling van leiderschap in 

SSZ. Het leertraject van teamleiders is al in gang gezet. Verder neemt SSZ deel aan het 

leiderschapsprogramma van de V&V tafels regio Arnhem groot. 

 Leertraject teamleiders Kode 4  

De teamleiders hebben een collectief leertraject gevolgd met als doel leiderschapskwaliteiten te 

vergroten (o.a. strategisch denken, proactieve inbreng voor beleidsontwikkeling, zicht op 

verantwoordelijkheden, samenwerken en leren van elkaar). In 2020 zal het in-company leertraject 

vervolgd worden om leidinggevenden steviger in positie te brengen en meer synergie en samenhang 

te creëren.  

Resultaat 

 Leiderschapskwaliteiten van teamleiders zijn eind 2020 aantoonbaar vergroot. Dit blijkt uit de 

resultaten van het leertraject.  
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 Deelname V&V tafels regio Arnhem groot - Leiderschapsprogramma  

Vanuit samenwerking in de regio zijn een aantal programma ’s opgezet. Het V&V leiderschaps-

programma waaraan SSZ zich verbonden heeft, richt zich met name op de rol van leidinggevende/ 

coach op middenkaderniveau in de fwg-bandbreedte 50-60 (HBO) met als belangrijk resultaat de 

talentontwikkeling op dat gebied.  

In een veranderend speelveld waarin de zorgvraag toeneemt en complexer wordt en de financiële 

druk op organisaties toeneemt is hun rol, die verandert en complexer wordt, belangrijk. 

Resultaat  

 Eind 2020 is het V&V leiderschapsprogramma vormgegeven met als doel de leidinggevende voor 

te bereiden op de zwaarder wordende functie. Van de toekomstig leidinggevenden worden 

andere competenties en kwaliteiten vereist. Leidinggevenden zijn gefaciliteerd om 

veranderingen in het werkveld en de organisatie succesvol te volgen, te begeleiden en te leiden. 

 Overige ideeën en hulpmiddelen  
In het kader van persoonsgerichte, veilige zorg zijn verschillende ideeën opgehaald om de zorg- en 

dienstverlening nog beter te laten aansluiten bij de vraag van cliënten, familie, medewerkers en 

vrijwilligers. Het gaat o.a. om innovatieve hulpmiddelen (exoskelet of vernieuwing van de gps-

tracker), of om iets tastbaars als muzikale ondersteuning.  

Resultaat 

 Op 1-6-2020 zijn ideeën voor innovatieve hulpmiddelen bij cliënten, familie, medewerkers en 

vrijwilligers opgehaald die aansluiten bij de vraag en zo mogelijk worden ingezet in de loop van 

2020. De zorg is aantoonbaar meer persoonsgericht en veilig.  

 ICT en zorgtechnologie 

Technologie die bijdraagt aan warme zorg voor mensen 
SSZ heeft in het voorjaar van 2019 onder begeleiding van Wijtz en op basis van haar eigen missie, 

visie en kernwaarden een visie en strategie geschreven op ICT en zorgtechnologie.                                        

De zorg en ICT-wereld zijn sterk in beweging. Wij willen grip houden op de beide werelden. Door het 

opstellen van een visie en een strategie kunnen wij adequaat in blijven spelen op veranderende 

omstandigheden en mogelijkheden.                                                                                                                         

Vanuit de visie is het beleid t.a.v. ICT en zorgtechnologie geformuleerd. De volgende stap in het 

proces is het ontwerpen van de toekomst. Op hoofdlijnen: 

o Ontwerpen van de basis infrastructuur 
o Invulling geven aan de (digitale) werkplek 
o Keuzes maken in (samenwerkings)software 
o Actualiseren van het applicatielandschap 
o Beschrijven van de organisatie en besturing van ICT-ontwikkeling 
o Inzetten van Domotica 

  
Resultaat 

 Op basis van het plan van aanpak dat vanuit visie op zorgtechnologie in 2019 is opgesteld start 

SSZ vanaf 1-1-2020 volgens projectplanning met de uitvoering hiervan.                                                                

Op onderdelen zijn eind 2020 diverse acties uitgevoerd, afhankelijk van besluiten en 

mogelijkheden die passen bij de ontwikkelingen en visie op zorgtechnologie. 
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   Deelname V&V-tafels de zorgmedewerker en technologie  
Deelname aan het programma ‘de zorgmedewerker en technologie’ lijkt voor de hand liggend om 

zorgmedewerkers op laagdrempelige wijze bekend te laten raken met de inzet op technologie. Het 

vraagt andere competenties dan wij gewend zijn en vanuit opleiding hebben meegekregen. 

Resultaat 

 Eind 2020 hebben 3 zorgteams meegedaan aan het pilotprogramma.  

 Leren en verbeteren – de set indicatoren basisveiligheid Kwaliteitsuitvraag ZN 
De Kwaliteitsuitvraag Zorginstituut Nederland geldt voor alle cliënten met zzp-indicatie 4 t/m 10       

die 24 uur Wlz-zorg ontvangen. Het gaat om zowel verplichte- als niet verplichte indicatoren.   

De indicator Aandacht voor eten en drinken –voedselvoorkeuren - is nieuw en vraagt een andere 

wijze van registreren zoals is geconstateerd bij het Kennisevent van ActiZ. 

De resultaten voor deze thema ’s worden eind februari 2020 opgesteld aan de hand van de 

indicatoren. Verplichte indicatoren voor 2020 zijn: 

 Medicatieveiligheid  
o Op basis van rapportages per kwartaal bespreken van medicatiefouten in team/woning 
o Verbeteren door multidisciplinair bespreken in medicatiereview 

Resultaat:   Het aantal meldingen van medicatie-incidenten is aantoonbaar verminderd. 
 

 Advance Care planning  
o Bespreken van gewenst en medisch gezien noodzakelijke zorg, ook rondom levenseinde, 

mogelijk ter voorkoming van ziekenhuisopname 
o Vastleggen van uitkomsten van gesprekken in het zorgdossier  

Resultaat:   Uit het ECD blijkt dat er cliëntspecifieke afspraken gemaakt zijn m.b.t. het levenseinde. 
 

 Aandacht voor eten en drinken, voorkeuren cliënt 
o Bespreken van voorkeur voor eten en drinken; het gaat hierbij niet alleen ter voorkoming 

van ondervoeding of overgewicht, maar vooral om genieten en ambiance (vergroten van 
welzijn). 

Resultaat:   Uit het ECD blijkt dat er cliëntspecifieke afspraken gemaakt zijn m.b.t. 
        voedingsvoorkeuren en het vergroten van het welzijn.  

 
Onze keuze voor 2020:  

 Gemotiveerd omgaan met vrijheidsbeperking 
o Uitgaan van insteken op vrijheidsbevordering door het gesprek te voeren op basis van 

indicatoren die nauwkeurige input geven (middelen en maatregelen die zijn toegepast); 
o De wijze van terugdringen van vrijheidsbeperking 
o Werken aan vrijheidsbevordering 

Resultaat:   Het aantal vrijheidsbeperkende maatregelen is inzichtelijk en eind 2020 aantoonbaar 
       teruggedrongen in het kader van de Wzd.  

 Aanbevelingsscore  
o Percentage cliënten/vertegenwoordigers dat de zorgorganisatie aanbeveelt aan vrienden 

en familie is aantoonbaar.  
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5 Strategisch samenwerken 

 Zorggroep Maas & Waal, RijnWaal, St. Barbara en SSZ – ons lerend netwerk  
Sinds een jaar werken we als zorgorganisaties in het werkgebied samen. Als platform delen we 

kennis, hebben we kortere lijnen en zijn afspraken gemaakt tot structureel samenwerken op een 

aantal gebieden. Voor 2020 gaat het om de Wet zorg en dwang, ICT, Zorgtechnologie, en 

gezamenlijke HR-thema ‘s. Voor de wet AVG bestaat de samenwerking al door de inzet van een 

gezamenlijke Functionaris Gegevensbescherming.                       

De Kwaliteitsplannen voor 2020 zijn eind 2019 met elkaar gedeeld en de samenwerking is opnieuw 

vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst voor twee jaar.  

 Onderzoek backoffice systemen   
Samen met Zorggroep MaasWaal onderzoeken we of we meer kunnen samenwerken of gebruik 

kunnen maken van (backoffice) systemen. Er is meer synergie te behalen, o.a. door niet beide 

ondersteuning in te huren voor hetzelfde doel. 

Resultaat 

 Op 1-7-2020 is duidelijk voor welke ondersteuning samengewerkt kan worden in het kader van 
synergie en kostenbesparing. Zo mogelijk wordt direct ingezet op gebruik van (backoffice) 
systemen. 

6 Communicatie 

 Communicatiebeleid  
SSZ heeft in 2019 haar communicatiebeleid geactualiseerd. In 2020 zal dit beleid verder 

vormgegeven worden. Het communicatiebeleid van SSZ dient meerdere doelen. Zo draagt het beleid 

bij aan het herkenbaar positioneren van SSZ, het behouden/vergroten van het vertrouwen in SSZ als 

deskundige partner, het behoud van de toestroom van cliënten, het positioneren van SSZ als 

aantrekkelijke werkgever, het managen van verwachtingen, het kweken van begrip en het vergroten 

van betrokkenheid van overlegorganen. Om die doelen te behalen is een strategie uitgezet.  

Resultaat  

 Op 1-12-2020 is de strategie die is ingezet op communicatiebeleid aantoonbaar. Alle genoemde 
doelen zijn behaald of behoeven bijstelling opdat SSZ de zorgorganisatie is die staat voor wat zij 
afspreekt en een betrouwbare zorgverlener/partner is.  
 

 Communicatiemiddelen 
SSZ heeft veel communicatiedragers. De maatschappelijke ontwikkeling is dat steeds meer 

informatie wordt gedigitaliseerd én wordt gedeeld. Bij SSZ werken we met een doelgroep die lang 

niet altijd toegang heeft tot die kanalen of niet meer weet hoe ze die moet hanteren (cliënten). 

Ketenpartners, familie, mantelzorgers en vrijwilligers daarentegen, zijn opgegroeid met computers, 

internet en social media. Om die warme en betrokken aandacht voor onze doelgroepen te bereiken, 

zal voorlopig een combinatie van inzet van communicatiemiddelen nodig zijn. Om met name de 

digitale communicatiemiddelen optimaal in te zetten zal SSZ in 2020 inzetten op scholing van enkele 

medewerkers. Om onze cliënten te laten wennen aan de steeds verdergaande digitalisering, stellen 

we hen een tablet ter beschikking, te huur of te leen, en gaan we gebruik maken van digitale spellen.  
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Resultaat  

 Enkele (nader te bepalen) medewerkers hebben op 1-7-2020 scholing gevolgd voor de optimale 

inzet van digitale communicatiemiddelen; 

 Tablets zijn op verzoek gehuurd/ geleend door cliënten die dat willen, digitale spellen zijn in 

gebruik; 

 Eind 2020 is periodiek een nieuwsbrief rondom nieuwbouw uitgegeven aan belanghebbenden. 

 Nieuwe huisstijl 
Met het vertrek uit De Hoge Hof en het betrekken van de nieuwbouw aan de Zandakkers vervalt een 
van de pijlers van onze huidige huisstijl. Daarbij zijn we in gesprek over een nieuwe locatie in Driel. 
Beide gebeurtenissen grijpen we in 2020 aan om een nieuwe huisstijl te ontwikkelen die onze visie, 
kernwaarden en uniciteit visualiseert. Helder, uniform en herkenbaar. En consistent toegepast.  

In 2020 zal tevens een nieuw kledingbeleid voorbereid worden, passend bij de visie en waarden van 

SSZ. Dit kledingbeleid wordt eveneens gezien als onderdeel van de huisstijl van SSZ.  

Resultaat  

 Eind 2020 is een nieuwe heldere uniforme en herkenbare huisstijl ontwikkeld die consistent is 

toegepast; 

 Eind 2020 is het kledingbeleid als onderdeel van de huisstijl van SSZ gereed. Invoering zal vanaf 

2021 plaatsvinden.  

 Arbeidsmarktcommunicatie 
Door de druk op de arbeidsmarkt wordt arbeidsmarktcommunicatie belangrijker voor SSZ.                   

Ons verhaal vertellen: laten zien wie we zijn, waar we voor staan en vooral waar we trots op zijn zal 

meer aandacht krijgen. En wat toekomstige medewerkers kunnen betekenen voor cliënten van 

Stichting Samen Zorgen. In 2020 zal naast het bestaande communicatiebeleid een apart arbeidsmarkt 

communicatiebeleid ontwikkeld worden.  

Resultaat  

 Op 1-7-2020 is arbeidsmarktcommunicatiebeleid ontwikkeld vanuit de visie van SSZ en draagt 

SSZ dit beleid actief uit.  

 Delen van mooie momenten, meer trots uitstralen 
Er gebeurt veel binnen Stichting Samen Zorgen. Samen met cliënten, familie, vrijwilligers en 

mantelzorgers creëren we mooie momenten. Deze mooie momenten zijn vaak niet zichtbaar voor de 

naasten en andere mogelijke stakeholders. In 2020 willen we meer en vaker laten zien wat het 

betekent als de ouder wordende mens echt gezien en gehoord wordt. Dit laten zien dient alle doelen 

van het communicatiebeleid en last but-not-least, we laten zien dat we trots zijn op de zorg die wij 

met passie verlenen.  

7 Voorbereiding op de toekomst  
Om goed voorbereid te zijn op de toekomst van de wereld om ons heen en met al onze ambities en 

plannen is het van belang dat wij bovenstaande thema ’s gedegen uitwerken en nauw aansluiten bij 

regionale en landelijke ontwikkelingen. Zowel de inrichting van de wijkzorg als de bekostiging van 

intramurale zorg zijn onderwerpen waarover op landelijk niveau impactvolle wijzigingen worden 

besproken. We zullen dit nauwlettend blijven volgen en verder uitwerken in het 

meerjarenbeleidsplan 2021-2023 dat wij in 2020 zullen opleveren. 
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8. Bijlage 1  

Begroting kwaliteitsbudget 2020  

 

Begroting Kwaliteitsbudget 2020
2020 2020 2020 2020

85% Personeelskosten Niveau #Fte Jaarsalaris Bedrag

1.1 Huiskamers, inzet 1 4,00 € 38.569 € 154.276

1.1 Huiskamers, inzet 2 4,00 € 39.355 € 157.420

1.2 Diversiteit, inzet professionals 4 0,33 € 43.279 € 14.066 *

1.2 Diversiteit, inzet professionals 6 0,28 € 79.420 € 22.171 *

1.3 Vrijwilligers, inzet coördinator 4 0,50 € 54.871 € 27.436

1.4 Voorbereiding komen wonen 4 0,10 € 54.871 € 5.487

1.5 Vervolg komen wonen 4 0,10 € 54.871 € 5.487

1.6 Leerling verpleegkundigen/verzorgenden boventallig 4 0,25 € 43.279 € 10.820

1.6 Verpleegkundigen hogere schaal na opleiding € 25.000

Besteding 85% personeelskosten voortkomend uit 2019 € 422.163

1.2 Diversiteit, inzet professionals (extra 7 maanden tov 2019) 4 0,46 € 44.370 € 20.188 *

1.2 Diversiteit, inzet professionals (extra 7 maanden tov 2019) 6 0,28 € 81.421 € 22.730 *

1.11 Medewerker Welzijn 4 0,66 € 44.370 € 29.284

1.12 Extra begeleiding leerlingen/stagiaires 4 2,00 € 44.370 € 88.739

1.13 Helpende nacht (LH) 2 1,60 € 40.347 € 64.555

1.14 Muziektherapie 4 0,50 € 44.370 € 22.185

1.15 Personeelskosten aanpassing verhoging CAO-VVT 2020 ** € 10.638

1.16 Niet te veranwoorden (ivm compensatie ZZP4) € 173.000

Totaal personeelskosten 2020 € 853.482

15% Overig te besteden

2.11 Roosterplanner 1 € 44.370 € 44.370

2.12 Controle accountant € 5.000

2.13 Duurzame inzetbaarheid € 15.000

2.14 Veilig wonen bij uitbreiden leefcirkels € 15.000

2.15 Technologie € 15.000

2.16 Belevingsgerichte zorg € 15.000

Totaal overige 2020 € 109.370

Kwaliteitsbudget 2020 € 962.852

Kwaliteitsbudget 2020 initieel beschikbaar gesteld door Zorgkantoor € 950.960

* Bewegingsfunctionaris en geestelijk verzorger 5 maanden in 2019 en 12 maanden in 2020

** CAO-VVT verhoging van de personeelskosten reeds ingezet in 2019 en voortdurend in 2020


