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Inleiding

Voor u ligt het kwaliteitsverslag van Zorggroep De Laren. In dit verslag staat hoe we als organisatie in 2018 

gewerkt hebben aan de kwaliteit van wonen, zorg en dienstverlening. Kwaliteit is voor Zorggroep De Laren een 

zeer belangrijk thema. We willen onze bewoners een veilige woon- en leefomgeving bieden, waarin een goede 

kwaliteit van zorg en dienstverlening wordt geboden. Zo kan de gezondheid, het welzijn en het welbevinden van 

bewoners centraal staan en worden mantelzorgers, familieleden en vrienden zoveel mogelijk ontzorgd.

Zorggroep De laren is continu bezig met verbeteren van kwaliteit. Medewerkers leren dagelijks van en met 

elkaar. We zijn een lerende organisatie. Waarom? Zorggroep De Laren heeft de ambitie om in 2020 uit te 

groeien tot de beste kleinschalige particuliere woonzorgaanbieder van Nederland in het hogere segment. Dit 

betekent goed lopende villa’s met een hoog woon-, zorg- en serviceniveau. Het betekent ook en vooral: tevreden 

bewoners, tevreden familieleden en tevreden medewerkers.

Zorggroep De Laren heeft een kwaliteits management systeem ingericht binnen de organisatie. Iedere drie 

jaar stelt de organisatie een meerjarenbeleidsplan op met behulp van managementinformatie en feedback 

van bewoners, familieleden en medewerkers. Op basis van het meerjarenbeleidsplan maakt de organisatie 

jaarlijks een kwaliteitsplan, dat wordt vertaald naar iedere villa. Gedurende het jaar worden de plannen een 

aantal maal geëvalueerd op basis van de planning en control cyclus. Tevens wordt gebruik gemaakt van de 

Balance Scorecard voor monitoring van de resultaten. Als het jaar is afgerond worden alle behaalde resultaten 

beschreven in het kwaliteitsjaarverslag.

Als organisatie zijn wij gehouden aan het kwaliteitskader verpleeghuiszorg. Dit kwaliteitskader is in januari 

2017 vastgesteld door Zorginstituut Nederland. Het kwaliteitskader bestaat uit de thema’s en onderwerpen 

zoals vermeld in de cirkel op het plaatje. Het kwaliteitsjaarverslag van Zorggroep De laren is ingedeeld volgens 

de eisen van dit kwaliteitskader.

Het kwaliteitsjaarverslag start met de visie en 

kernwaarden van Zorggroep De Laren en is daarna 

opgedeeld in de twee thema’s, inhoud van zorg, 

kwaliteit en veiligheid (bovenste helft cirkel) en de 

randvoorwaarden die hiervoor nodig zijn (onderste 

helft cirkel). Beide thema’s zijn opgesplitst in vier 

onderwerpen, waarover verslag wordt gedaan. 

Persoonsgerichte zorg en ondersteuning komt als 

eerste aan bod. Daarna de onderwerpen die in de figuur 

hiernaast met de klok mee te lezen zijn.

Bij het opstellen van het verslag heeft de organisatie verschillende bronnen gebruikt, waaronder:

• Bewonerservaringsonderzoek 2018 en 2019;

• Medewerkerservaringsonderzoek 2018 en 2019;

• Bewonerscommissies;

• Medewerkersbijeenkomsten;
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•  Kwaliteitsregistraties en indicatoren, zoals onder andere klachten, incidenten, vrijheidsbeperkende 

maatregelen;

• Managementinformatie.

In 2018 is door de hele organisatie hard gewerkt om de kwaliteit van Zorggroep De Laren te vergroten. 

De effecten van continu leren en verbeteren ziet Zorggroep De Laren terug in het bewoner- en 

medewerkerservaringsonderzoek van 2019. Zowel bewoners als medewerkers zijn meer tevreden dan vorig jaar!  
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1. Onze visie

In nieuw gebouwde, ruim opgezette, kleinschalige woonzorgvilla’s bieden we onze bewoners een comfortabel 

en geborgen thuis. We bieden privacy, ondersteuning, service en de benodigde en gewenste thuiszorg bij 

alle activiteiten in het dagelijks leven. We gaan uit van dat wat de bewoner wil en kan binnen zijn of haar 

mogelijkheden en stellen dat centraal. Alle medewerkers hebben en tonen respect en geven bewoners 

persoonlijke aandacht. Familie en vrienden van bewoners zijn altijd welkom en krijgen een gastvrije ontvangst.

Zorggroep De Laren is een waarden gedreven organisatie met de volgende kernwaarden:

GEBORGENHEID 

We zorgen ervoor dat onze bewoners zich veilig, op hun gemak, gerespecteerd en thuis voelen. 

ONTMOETEN

We bieden stijlvolle ontmoetingsplekken en faciliteren en stimuleren ontmoetingen tussen bewoners onderling 

en met gasten.

VERRASSEN

We zorgen zowel voor de ‘’kleine’’ dagelijkse als de ‘’grote’’ incidentele verrassingen.

GENIETEN

We weten wanneer, waarvan en waarom onze bewoners genieten en maken dit mogelijk. 

2. Onze villa’s

Onze kleinschalige nieuwbouw villa’s zijn te vinden op de mooiste locaties in Nederland:

 

•  Villa De Kleine Heide 

te Son en Breugel.

•  Villa Duinstaete 

te Bloemendaal, geopend in maart 2018.

•  Villa Hamer 

te Berg en Dal.

•  Villa Hoefstaete 

te Bosch en Duin.

•  Villa MaJa 

te Rhoon. 

•  Villa Marijke Elisabeth 

te Hilversum.

•  Villa Sluysoort 

te Maarssen.
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3. Persoonsgerichte zorg en ondersteuning

In de villa’s van Zorggroep De Laren wonen en leven mensen die tijdelijk of permanent zorg nodig hebben. 

Zij krijgen bij ons de zorg en begeleiding die ze nodig hebben onder het gemeenschappelijke dak van de 

villa, in hun eigen appartement op basis van een zorgindicatie. De organisatie voorziet zowel in de zorg en 

begeleiding voor bewoners met cognitieve problemen (dementie), als in de zorg voor bewoners met lichamelijke 

beperkingen. ‘Ken je bewoner’ is een van de speerpunten in 2018.

Met iedere bewoner bespreekt de persoonlijke contactverzorgende van de villa uitgebreid de persoonlijke 

wensen en behoeften. De bewoner stelt samen met de contactverzorgende een persoonlijk zorgleefplan op. In 

dit plan wordt duidelijk wat de bewoner zelf kan en wil doen, welke rol een eventuele mantelzorger heeft en waar 

Zorggroep De Laren helpt en/of zorg overneemt. Een voorbeeld hiervan is het beheren van medicatie. Met behulp 

van de vragenlijst Beheer Eigen Medicatie wordt met de bewoner besproken en afgesproken welke medicatie 

wordt gebruikt en welke rol de bewoner en Zorggroep De Laren bij het beheer en gebruik hebben. Ook worden in 

gesprekken afspraken gemaakt over de wensen en behoeften omtrent de laatste levensfase.

Begin 2018 is Zorggroep De Laren gestart met een digitaal zorgdossier (ECD). Alle zorgmedewerkers zijn 

getraind in methodisch werken met behulp van dit nieuw ingevoerde ECD . Er wordt gaandeweg het jaar steeds 

meer en beter gebruik gemaakt van het systeem. Voor 2019 is een ontwikkelagenda opgesteld om nog meer 

functionaliteiten te benutten en vinden vervolgtrainingen plaats. Een voorbeeld is ‘’Carenzorgt’’, een online 

platform waarmee bewoners kunnen meekijken in hun eigen dossier.

Ook zijn medewerkers gegroeid in persoonsgerichte 

zorg. Zo werden er kernwaarden-sessies gehouden. 

Interactieve sessies, waarbij aan de kernwaarden 

geborgenheid, ontmoeten, genieten en verrassen 

concrete invulling werd gegeven. Om te voldoen aan 

de kernwaarden is het van belang de bewoner goed 

te kennen. Daarnaast trainden diverse teams zich 

in communicatie en feedback. Dit helpt om beter 

te luisteren, echt in contact te staan met bewoners 

en meer aan te sluiten op persoonlijke wensen en 

behoeften.

In de villa’s leidde het werken aan persoonsgerichte zorg bijvoorbeeld tot:

• Het frequenter houden van evaluatiegesprekken met bewoners en familie; 

• Meer multidisciplinair werken;

• Meer aandacht voor bewoners tijdens dagelijkse gezamenlijke momenten;

• Meer nieuwsbrieven voor bewoners.

In 2019 gaat Zorggroep De Laren verder met het thema “ken je bewoner en familieleden”. Feedback uit het 

bewonerservaringsonderzoek, dat begin 2019 is gehouden, neemt de organisatie hierin mee.  
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4. Wonen en welzijn

Alle villa’s van Zorggroep De Laren hebben ruime comfortabele appartementen en bieden bewoners 

diverse dienstverlening aan. Naast de dagverse maaltijden, huishouding en eigen wasserij, is er een divers 

activiteitenprogramma. Onderdeel daarvan kan een huiskamerconcert zijn, maar ook een wandeling of het 

samen lezen van de krant. Met bewoners praten de medewerkers over hun individuele behoeften en wensen die 

hun kwaliteit van leven kunnen vergroten en daaraan past de villa het programma aan.

Zo is er een bewoner met een hondje. Het uitlaten van het hondje is steeds moelijker voor deze bewoner. Maar 

met de inzet van vrijwilligers uit de buurt, wordt het hondje uitgelaten én kan het hondje blijven wonen bij de 

bewoner. Een andere bewoner houdt van bakken en bakt iedere week iets lekkers. Weer een andere bewoner 

heeft groene vingers en een deel van de tuin onder zijn hoede genomen om te onderhouden.

Uit het bewonerservaringsonderzoek van begin 2019 is naar voren gekomen dat de inspanningen die verricht 

zijn om het activiteitenprogramma beter aan te laten sluiten bij interesses en behoeften van bewoners, nog niet 

altijd als voldoende wordt ervaren. In 2019 wordt dit punt verder opgepakt.

Ook het thema ‘’zingeving’’ wordt in 2019 verder opgepakt. Uit het bewonerservaringsonderzoek blijkt dat ‘’het 

praten over moeilijke thema’s’’ en ‘’aandacht voor geloofs- of levensovertuiging’’ wel gebeurt, maar dat er ruimte 

is voor verbetering hierin.

Met de bewonerscommissies is de organisatie continu in gesprek over het reilen en zeilen in de villa’s. Samen 

concludeerden zij dat zij willen excelleren in de maaltijden. In 2018 startte Zorggroep De Laren daarom met 

het keurmerktraject VeiligVoedsel.nl. Met het keurmerk Veiligvoedsel.nl toont Zorggroep De Laren aan dat zij 

voldoet aan de warenwettelijke eisen omtrent hygiëne en voedselveiligheid. Binnen het jaar behaalden maar 

liefst zes villa’s het keurmerk, met een gemiddelde score van een 8,4. Dit traject en resultaat bevestigt en 

stimuleert de betrokken medewerkers in hun werkzaamheden.
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5. Veiligheid

Op verschillende niveaus houdt Zorggroep De Laren zich bezig met veiligheid. Bij bewoners wordt een risicosignalering 

uitgevoerd bij het eerste contact. Deze wordt in het zorgleefplan opgenomen. Met de bewoners worden concrete acties 

afgesproken. Minimaal elk half jaar worden de risico’s en afgesproken acties geëvalueerd en waar nodig aangepast.

Processen rondom veiligheid worden jaarlijks getoetst tijdens de interne en externe audits. Ook worden jaarlijks 

voor 1 juli de indicatoren voor basisveiligheid (m.b.t. medicatieveiligheid, decubituspreventie, vrijheidsbeperkende 

maatregelen en preventie van acute ziekenhuisopnamen) aangeleverd bij het Zorginstituut. Deze cijfers zijn gedeeltelijk 

ook onderdeel van de Balanced Scorecard. Zorggroep De Laren analyseert de cijfers.  Verbeteracties die volgen uit 

audits en evaluaties worden opgenomen in de jaarplannen per villa. In 2019 gaan we de veiligheidsthema’s structureel 

opnemen in monitoring, zodat hierop ook gedurende het jaar sturing kan plaatsvinden.

5.1 Veiligheidscommissie

De veiligheidscommissie houdt zich bezig met de meldingen van incidenten met betrekking op cliënten (MIC), de 

meldingen van incidenten met betrekking op medewerkers (MIM), vrijheidsbeperkende maatregelen (VBM), bevoegd- 

en bekwaamheden t.a.v. verpleegtechnische handelingen, uitvoeringsverzoeken, hygiëne/ infectiepreventie, en 

voedselveiligheid. De commissie komt eens per kwartaal bij elkaar, onder andere om de kwartaalanalyses van de 

kwaliteitsregistraties te bespreken. 

De commissie heeft zicht op het aantal VBM en het soort ingezette VBM. Bij de analyse wordt meegenomen of de 

zorgvuldigheidseisen t.a.v. de ingezette maatregelen voldoende zijn. Daarnaast adviseert de commissie rondom MIC’s 

en MIM’S en beoordeelt de preventieve en corrigerende maatregelen. Als het nodig is, stelt de veiligheidscommissie 

organisatie-brede veranderingen voor aan het MT.

5.2 Incidenten

De veiligheidscommissie houdt zich bezig met advies 

rondom incidenten. Als er een incident is voorgevallen 

wordt de oorzaak hiervan onderzocht. Binnen 

de organisatie onderscheiden we valincidenten, 

medicatiefouten en overige incidenten.

In 2018 werden 550 incidenten gemeld binnen de 

organisatie. De veiligheidscommissie meldde twee keer 

een calamiteit bij de inspectie. Dit leidde tot een Prisma-

onderzoek naar de calamiteit en werd de onafhankelijke 

calamiteitencommissie ingezet. De inspectie 

complimenteerde Zorggroep De Laren in beide gevallen 

met het grondige onderzoek en de analyse. � Valincidenten  � Medicatiefouten  � Overige incidenten

% Incidenten - 2018

14,54%

31,82%

53,64%



 Kwaliteitsverslag 2018  •  9

5.3 Medicatie

Bewoners van Zorggroep De Laren hebben een eigen huisarts. De medische verantwoordelijkheid ligt 

daarmee bij de huisarts. Via de huisarts worden met regelmaat een specialist ouderengeneeskunde of andere 

zorgprofessionals geconsulteerd. De verzorgenden en verpleegkundigen van Zorggroep De Laren hebben een 

signalerende en observerende functie richting de bewoner, zijn of haar contactpersoon en de huisarts. In 2018 

investeerde de organisatie in het vergroten van interne medicatiekennis. Zeventien helpende plussers volgden 

de scholing “het verstrekken van medicatie”. Met de komst van de coördinerende verpleegkundigen bestendigde 

de organisatie ook meer interne medicatiekennis. Daarnaast is medicatieverstrekking een vast thema op de 

scholing voorbehouden en risicovolle handelingen. 

In 2018 betrof bijna 1/3e van de totaal gemelde incidenten medicatiefouten. Dit aantal is vergelijkbaar met 2017. 

De medicatiefouten zijn te herleiden naar drie oorzaken. Het grootste deel betreft medicatie die niet goed wordt 

afgetekend, daarnaast betreft het medicatie die een bewoner niet inneemt (vergeet) omdat er bij betreffende bewoners 

geen toezicht is op de inname en omdat bewoners medicatie weigeren. Geen van de incidenten heeft nadelige 

gevolgen gehad voor de bewoners.

Om medicatiefouten te reduceren is de organisatie al in oktober 2017 gestart met een pilot ‘’inzet medicatiekar’’. 

Het doel van de pilot was om te kijken of de inzet van deze kar kan leiden tot het veiliger en minder foutgevoelig 

delen van medicijnen. Na een succesvolle pilot zijn twee villa’s in 2017 gestart met een medicijnkar, in 2018 

volgden de rest van de villa’s.

Daarnaast is de organisatie in het najaar gestart met interne audits medicatieveiligheid. De planning loopt tot en met 

mei 2019. Met het stappenplan ‘’veilige principes in de medicatieketen’’ als leidraad worden alle villa’s getoetst op dit 

onderwerp. Naar aanleiding van de resultaten maakt de organisatie een verbeterplan.

5.4 Decubituspreventie

In de risicosignalering bij bewoners komt 

decubituspreventie uitgebreid aan bod. Op basis van 

de risicosignalering worden voorzorgsmaatregelen 

genomen. Deze afspraken worden vastgelegd in het 

zorgleefplan. Bij wondbehandeling wordt gewerkt 

volgens het plan van de huisarts van de bewoner en/ of 

de wondverpleegkundige.

Tijdens de meting, eind oktober 2018, was er één 

bewoner binnen Zorggroep De Laren met decubitus type 

2 of hoger. In dit geval vond er een casuïstiekbespreking plaats met het team zorg en de wondverpleegkundige van de 

thuiszorg. De aard, omvang, interventies en behandelafspraken kwamen aan bod. 

5.5 Vrijheidsbeperkende maatregelen

Bewoners van Zorggroep De Laren wonen zelfstandig in hun eigen appartement binnen onze villa’s. Het beleid is om 

geen VBM in te zetten, tenzij er geen andere opties mogelijk zijn. De huisarts van de bewoner wordt altijd betrokken bij 

de inzet van VBM. Als een VBM is ingezet, dan wordt minimaal eens per drie maanden de situatie geëvalueerd, waarbij 

overwogen wordt of alternatieve maatregelen mogelijk zijn.
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In 2018 zijn er geen maatregelen onder dwang ingezet. De veiligheidscommissie besteedde aandacht aan 

psychofarmaca als VBM, en het structureel inregelen van de veiligheidsevaluatie. Het VBM-Beleid is aangepast op drie 

punten:

• De post van de bewoner mag niet meer apart worden gehouden voor familie of de vertegenwoordiger.

•  Medicatie mag niet onzichtbaar worden gegeven zonder de bewoner hiervan op de hoogte te brengen. Ook als het er 

bijvoorbeeld om gaat het doorslikken van medicatie te vereenvoudigen.

• Medicatie wordt niet toegediend als een bewoner zich verzet.

In 2019 bereidt Zorggroep De Laren zich voor op de komst van de Wet zorg en dwang (Wzd). Het managementteam 

en de medewerkers van de teams Zorg zullen worden geschoold over de wet en de wijzigingen die onvrijwillige zorg 

in plaats van vrijheidsbeperkende maatregelen met zich meebrengt. Er is nog meer bewustwording nodig over wat 

onvrijwillige zorg en VBM in kan houden bij bewoners. En ook helderheid wanneer het geen onvrijwillige zorg is en een 

afspraak in het zorgplan volstaat.

5.6 Preventie van acute ziekenhuisopname

Vorig jaar leidden vijf valincidenten tot een ziekenhuisopname. Bij andere valincidenten werd 112 gebeld, de huisarts 

of (in de avond en nacht) de huisartsenpost ingeschakeld. In de meeste gevallen behandelde het ambulancepersoneel 

de bewoner ter plekke. De huisarts coördineerde daarna de vervolgbehandeling.

Hoewel acute ziekenhuisopnamen bij de veelal kwetsbare bewoners niet volledig te vermijden is, is het beleid van 

Zorggroep De Laren gericht op het creëren van een veilige woonomgeving, door onder andere:

•  24 uur per dag minimaal één verzorgende (niveau 3) aanwezig en een verpleegkundige of huisartsenpost als 

achterwacht in geval van acute situaties. Tevens achterwacht niveau 4 in samenwerking met collega-organisatie.

• Personenalarmering.

•  Actuele zorgplannen, waarmee inzichtelijk blijft welke zorg en begeleiding een bewoner nodig heeft om de 

gezondheidssituatie zoveel mogelijk stabiel te houden en geen onnodige risico’s te lopen.

•  Huisartsen en fysiotherapeuten zijn minimaal wekelijks aanwezig in de villa’s.

•  Scholing en training van medewerkers, onder andere gericht op valpreventie, BHV (brand en levensreddend 

handelen) en risicovolle (verpleegtechnische) handelingen. 

•  Inzet van fysiotherapie of beweegactiviteiten ter bevordering van mobiliteit en voorkomen van achteruitgang.

•  Drempelvrije woon- en leefruimtes, waarbij geadviseerd wordt de eigen appartementen van de bewoners zodanig 

in te richten en valrisico tot het minimum beperkt wordt (goede verlichting, geen kleedjes, snoeren wegwerken 

enzovoort).

Uit het calamiteitenonderzoek blijkt dat niet volledig 

volgens de landelijke richtlijnen t.a.v. valpreventie is 

gewerkt. Een verbeterpunt is dat in principe bij elke 

bewoner een doel en afspraken over valpreventie 

opgenomen staan in het zorgleefplan, aangezien 

de bewoners- op een enkele uitzondering na - in de 

doelgroep vallen met een verhoogd risico op vallen. 

Daarnaast wordt bij de MIC-analyse scherper gemonitord 

of een nieuwe risicosignalering is ingevuld als een 

bewoner in een korte periode drie keer is gevallen.
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6. Leren en verbeteren van kwaliteit

Zorggroep De Laren heeft een kwaliteitsmanagementsysteem ingericht binnen de organisatie. Dat betekent 

dat de organisatie structureel werkt aan kwaliteit van zorg- en dienstverlening aan bewoners en familieleden, 

op een constructieve manier. Iedere drie jaar stellen we een meerjarenbeleidsplan op. Hiervoor wordt gebruik 

gemaakt van managementinformatie en feedback van bewoners, familieleden en medewerkers. Op basis van het 

meerjarenbeleidsplan maken we jaarlijks een kwaliteitsjaarplan. De locatiemanagers vertalen dit samen met hun 

medewerkers onder begeleiding van de manager Kwaliteit Opleiding en Zorg naar hun eigen villa.

Ieder kwartaal evalueren de villa’s en de organisatie het kwaliteitsjaarplan. De Balanced ScoreCard wordt 

hierbij als hulpmiddel gebruikt. Er wordt gekeken of verbeteracties volgens planning worden doorgevoerd. Ook 

wordt er besproken of het plan moet worden bijgesteld. Ook hier speelt managementinformatie en feedback 

van bewoners, familieleden en medewerkers weer een grote rol. Als het jaar is afgerond, worden alle behaalde 

resultaten beschreven in het kwaliteitsjaarverslag.

6.1 Audits

Jaarlijks worden interne en externe audits uitgevoerd. Met een interne audit toetst de organisatie het eigen 

handelen: doen we wat we hebben afgesproken en doen we het goed? Een interne audit geeft duidelijk weer 

waar we kunnen verbeteren als organisatie. Sinds vorig jaar zijn binnen Zorggroep De Laren vier interne 

auditoren opgeleid, die audits uitvoerden rondom de nieuwe privacywetgeving AVG, hygiënisch werken, 

deskundigheidsbevordering en het primair proces in combinatie met het werken met het nieuwe Elektronische 

Cliënt Dossier Nedap.

De interne audits in 2019 richten zich op medicatieveiligheid, vrijheidsbeperkende maatregelen en 

persoonsgerichte zorg (onder andere over het zichtbaar maken van “ken je bewoner” in het zorgleefplan, tijdige 

inzet van externe professionals en zorg en begeleiding bieden passend bij levensfase, ziektebeeld en behoefte).

Ook werd Zorggroep De Laren twee keer extern 

geaudit in 2018. Voor een paar geconstateerde 

aandachtspunten (m.b.t. de toepassing van de AVG, 

het personeelsbeleid en de bedrijfsvoering) maakte 

de organisatie een oorzaakanalyse en een plan van 

aanpak voor verbetering. De externe auditor kende in 

december 2018 het HKZ-keurmerk, volgens de 2015-

norm, weer voor drie jaar toe aan de hele organisatie. 

HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in 

de Zorgsector. Met het HKZ-keurmerk laat Zorggroep 

De Laren zien dat zij voortdurend en systematisch 

werken aan kwaliteit, borging en toetsing van zorg en 

dienstverlening. En dat ze voldoen aan de eisen die 

daaraan gesteld worden door bewoners, medewerkers 

en relevante stakeholders. Het kwaliteitssysteem 

voldoet aan de internationale ISO-9001 normen.
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6.2 Lerend netwerk

Zorggroep De Laren koos er in 2018 bewust voor om de nadruk te leggen op de interne kennisuitwisseling. Al 

eerder constateerde de organisatie dat er in de villa’s veel verschillende kennis beschikbaar is. Door middel 

van verschillende initiatieven delen medewerkers nu deze kennis met elkaar. Een paar medewerkers hebben de 

rol van interne auditor gekregen. De interne auditoren nemen de audits af in de villa’s waar zij niet werkzaam 

zijn. Zo wordt kennis en ervaring uitgewisseld. De koks hebben periodiek een organisatie-breed koksoverleg. 

Zij hebben de visie en uitgangspunten t.a.v. eten en drinken opnieuw geformuleerd en wisselden ervaringen 

en ideeën uit die weer in de eigen villa worden toegepast. In zes van de zeven villa’s werkt een coördinerend 

verpleegkundige. De verpleegkundigen overleggen regelmatig onderling, waarbij intervisie onderdeel is van 

het overleg. Zij werken nauw samen met de locatiemanager. In 2019 gaat Zorggroep De Laren samen met de 

activiteitenbegeleiders aan de slag met kennisuitwisseling.

Bij steeds meer villa’s lukt het om structurele overlegmomenten in te plannen met samenwerkingspartners, 

bijvoorbeeld rondom medicatieveiligheid. Apothekers en artsen zien meer het belang van samenwerken in en 

maken hiervoor ruimte in de agenda. In het multidisciplinaire overleg wordt met elkaar, met toestemming, de 

situatie van de bewoner besproken. Ook zijn er overleggen tussen huisartsen, apothekers en de villa’s om te 

praten over de samenwerking. Een onderwerp van gesprek is bijvoorbeeld om te komen tot duidelijke afspraken 

over hoe in de keten omgegaan wordt met medicatiewijzigingen in avond-nacht-weekend. In 2019 blijft dit ook 

een belangrijk punt van aandacht.

Daarnaast zijn we in 2018 begonnen om met diverse huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde te komen 

tot structurelere afspraken t.a.v. multidisciplinair overleg. In 2019 gaan we hiermee verder voor de villa’s waar 

dit nog beter ingericht kan worden.

Zorggroep De Laren is lid van SPOT (Samenwerkende Professionele Organisaties Thuis- en woonzorg). Via deze 

branchevereniging blijft de organisatie op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. De organisaties die bij SPOT 

zijn aangesloten vormen samen een lerend netwerk. Er zijn vele mogelijkheden om andere leden te ontmoeten 

en samen te leren. Ook vindt structureel overleg en informatie-uitwisseling plaats met Futura, een collega 

organisatie in de particuliere ouderenzorg.
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7. Leiderschap, governance en management

De organisatie wordt aangestuurd door de eenhoofdige raad van bestuur. Samen met de business controller, 

manager kwaliteit, opleiding en zorg, de adviseur marketing & communicatie en de locatiemanagers vormt zij het 

managementteam.

Iedere villa wordt aangestuurd door een locatiemanager, die integraal verantwoordelijk is voor de villa. 

De locatiemanager is het gezicht van de villa en het eerste aanspreekpunt voor de bewoners, de familie, 

medewerkers en samenwerkingspartners. Naast de locatiemanager is sinds 2018 in zes van de zeven 

een coördinerend verpleegkundige gepositioneerd. De locatiemanager en coördinerend verpleegkundige 

zorgen samen voor een goed afgestemd en ingevoerd beleid rondom methodisch werken. Doordat de 

verantwoordelijkheden laag in de organisatie liggen, speelt de organisatie snel en makkelijk in op lokale en/of 

regionale omstandigheden.

Elke villa van Zorggroep De Laren heeft een eigen bewonerscommissie. De commissie bestaat uit 

vertegenwoordiging van de villa, (bij voorkeur) minimaal één bewoner, een familielid van een bewoner en de 

locatiemanager. De bewonerscommissie komt minimaal drie keer per jaar bij elkaar en bespreekt dan diverse 

onderwerpen die betrekking hebben op de villa zoals de zorg, de dienstverlening, het onderhoud van het pand 

en andere voorkomende onderwerpen. De locatiemanager gebruikt deze feedback in de ontwikkelingen van het 

beleid van de villa.

In 2018 is de organisatie gestart met de voorbereidingen op de oprichting van een ondernemingsraad (OR). Op 

deze manier wordt medezeggenschap voor medewerkers, naast alle andere bestaande vormen, geformaliseerd. 

Daarnaast zal Zorggroep De Laren met een OR aan wettelijke verplichtingen voldoen. 

Zorggroep De Laren is één van de zorgconcepten van Amvest Living & Care Fund. Amvest ontwikkelt en investeert 

in zorgvastgoed voor kleinschalige woonzorgcomplexen voor diverse doelgroepen. Zij richt zich op wonen en 

leven voor ouderen met een zorgindicatie, die mede daardoor niet meer zelfstandig kunnen wonen. Er vindt 

regelmatig afstemming plaats tussen de investeerder en de raad van bestuur.

De raad van bestuur heeft ook periodiek contact 

met de raad van Commissarissen, waaraan de 

heer J. Weesjes als voorzitter en de heer L.J. 

Heddes deelnemen. De raad van commissarissen 

is toezichthouder op de raad van bestuur en de 

organisatie. Zij geven gevraagd en ongevraagd advies 

aan de raad van bestuur. Zorggroep De Laren ervaart 

hun adviezen als constructief en prettig.
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8. Personeelssamenstelling

Voor onze bewoners is het belangrijk dat de personele bezetting van de villa past bij de zorgzwaarte van de villa 

en dat er zoveel mogelijk met een vast team wordt gewerkt. Vaste medewerkers kennen de bewoners goed en 

weten hun wensen en behoeften. Het lukt bij elke villa om de personele bezetting in te vullen. Een paar villa’s 

hebben in 2018, in verband met toename aantal bewoners, toename van zorgbehoefte, ziekte van vast personeel 

en openstaande vacatures, veel gebruik moeten maken van ingehuurd personeel. Bij een aantal villa’s kon 

gebruik gemaakt worden van zzp’ers die al vaker werkten in de villa en dus een redelijk bekend gezicht waren 

voor bewoners. Dit lukte helaas niet altijd, wat de tevredenheid van een aantal bewoners niet ten goede kwam. 

Eind 2018 was dit voor het overgrote deel opgelost, al blijft dit gezien de groeiende arbeidsmarktkrapte ook de 

komende jaren een aandachtspunt. In 2019 is naast het werven van nieuwe medewerkers tevens het behouden 

van medewerkers één van de prioriteiten in het jaarplan van Zorggroep De Laren.

Personeel (peildatum 31-12-2018) Aantallen

Verpleegkundigen 18

Verzorgende IG-ers 49

Helpenden plus 16

Helpenden 38

Gastvrouwen/ gastheren 18

Vrijwilligers 15

Stagiaires/ leerlingen 21

8.1 Teamontwikkeling

Jaarlijks voert de organisatie een medewerkerservaringsonderzoek uit. Zorggroep De Laren vindt dit belangrijk 

omdat het een goed instrument is om de ervaring te onder de medewerkers te meten en uit die meting lering te 

trekken. Hoe groter de bevlogenheid en de betrokkenheid onder medewerkers is, des te groter hun inzet. Wat 

weer leidt tot een hogere kwaliteit van wonen, zorg en service. Een hogere kwaliteit van wonen, zorg en service 

leidt tot een hogere tevredenheid onder bewoners. En zo is de cirkel rond.

In 2018 zijn alle teams naar aanleiding van het medewerkerservaringsonderzoek aan de slag gegaan met 

verbeterpunten voor de villa’s. De volgende thema’s kwamen aan bod: samenwerking, onderlinge communicatie, 

werkdruk, leiderschap, klantgerichtheid, benutten van elkaars kwaliteiten en eigen verantwoordelijkheid. Een 

aantal teams is door een extern adviseur begeleid bij de teamontwikkeling. Het resultaat is dat er verschillende 

verbeteringen bij de villa’s zijn doorgevoerd die de tevredenheid van medewerkers, en daardoor ook de 

tevredenheid van de bewoners, hebben vergroot:

• De inzet van extra gastvrouwen;

• De inzet van een extra verzorgende niveau 3 in de ochtend;

• De telefoon doorschakelen naar de locatiemanager tijdens piekmomenten;

• Het volgen van de training effectief en assertief communiceren;

• De dagindeling duidelijker gemaakt;

• Postvakken verplaatst;

• Het invoeren van een dag-start met het hele team;

• Teamuitje georganiseerd.
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8.2 Deskundigheidsbevordering

Gedurende het hele jaar wordt er binnen Zorggroep De Laren geleerd. Alle teams namen in 2018 deel aan de 

kernwaarden-sessies. De verplichte BIG en BHV-trainingen werden op verzoek van medewerkers meer gespreid 

aangeboden. Teams Zorg volgden ook de training ‘’methodisch werken met behulp van het Elektronische Cliënt 

Dossier Nedap’’. De helpende-plussers trainden zich in medicatieverstrekking.

Daarnaast is onder alle medewerkers de kennismonitor dementie afgenomen. Dit betreft een nulmeting qua 

kennis over dementie, de wet- en regelgeving hieromtrent, hoe je het beste om kan gaan met mensen met 

dementie en welke invloed omgevingsfactoren kunnen hebben. De uitkomsten van de kennismonitor zijn input 

voor het scholingsplan op dementie in 2019.

Iedere villa heeft naast de verplichte trainingen ook eigen leerbehoeften. Dat is afhankelijk van het kennisniveau 

en de wensen van de medewerkers en de zorg die nodig is voor hun bewoners. Leerling verzorgenden geven - als 

onderdeel van hun opleiding - verschillende klinische lessen, bijvoorbeeld over het toedienen van medicatie. Bij 

één van de villa’s wordt door de huisarts “kleine kwalen scholing” voor zorgverleners georganiseerd. Iedere keer 

wordt een casus vanuit één van de betrokken zorgorganisaties ingebracht en besproken. Andere onderwerpen 

die aan bod kwamen zijn: palliatieve zorg, Parkinson en dementie voor mantelzorgers en ondersteunende 

medewerkers/ vrijwilligers.

De coördinerend verpleegkundigen zijn vorig jaar gestart met intervisies. Samen, middels intervisie, reflecteren 

zij op praktijksituaties en leren hiervan, zodat dit weer kan worden ingezet in de eigen villa.

De teams horeca en huishoudelijk personeel richtten zich qua scholing in 2018 vooral op voedselveiligheid, wat 

uiteindelijk resulteerde tot het Keurmerk Veiligvoedsel.nl. 

8.3 Functioneringsgesprekken

In de functioneringsgespreken bij Zorggroep De Laren staat verbetering centraal. De werknemer en de 

locatiemanager bespreken de huidige werkpraktijk om verbeterpunten op te sporen. Samen bedenken ze 

oplossingen. Het gesprek heeft als doel het 

functioneren én de onderlinge samenwerking te 

evalueren en in de toekomst (nog) beter te laten 

verlopen. Nog niet in alle villa’s werden periodieke 

functioneringsgesprekken gehouden. Om het belang 

van deze gesprekken te benadrukken en het aantal 

gevoerde gesprekken goed te kunnen monitoren is het 

opgenomen in de Balanced Scorecard. Het format voor 

de verslaglegging van het functioneringsgesprek is 

in 2018 inhoudelijk aangepast, gebruiksvriendelijker 

gemaakt en hierdoor wordt in alle villa’s eenduidig 

gewerkt. Aan het einde van 2018 is het aantal gevoerde 

functioneringsgesprekken goed verbeterd. In 2019 

streeft de organisatie ernaar dat iedere medewerker 

minimaal eens per jaar een functioneringsgesprek 

heeft met zijn of haar locatiemanager.
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9. Gebruik van hulpbronnen

9.1 Nedap en Afas

In 2018 startte Zorggroep De Laren met de implementatie van Elektronisch Cliënten Dossier Nedap en 

personeelsregistratiesysteem Afas. Door deze nieuwe systemen is het mogelijk om op een makkelijke 

manier te registreren en om gegevens te ontsluiten. Beide systemen worden door de medewerkers als 

gebruiksvriendelijk ervaren. Voor sommige zorgverleners is het echter ook erg wennen om zoveel te werken via 

een IPad of computer. Daarom blijft de implementatie van beide systemen ook in 2019 op de agenda staan en 

is een ontwikkelagenda opgesteld om nog meer functionaliteiten te benutten, onder andere Carenzorgt en de 

kwaliteitsmonitor.

Door met deze systemen meer processen te digitaliseren is tijdswinst behaalt. Dit geeft ruimte om meer te 

focussen op de belangrijkste taak van Zorggroep De Laren: zorgen voor een hoog woon-, zorg- en serviceniveau.

9.2 FK app

Een deel van het verzorgend personeel dat zich bezighoudt met medicatie heeft de FK app al geïnstalleerd op de 

telefoon. Dit “Farmacotherapeutisch Kompas” is ontwikkeld in opdracht van Zorginstituut Nederland en bevat 

alle in Nederland geregistreerde geneesmiddelen en hun eigenschappen. Medewerkers geven aan dat het heel 

handig is om snel en makkelijk te zoeken op merk- of stofnaam van een medicijn.

9.3 E-learning

Medewerkers van Zorggroep De Laren maken gebruik van verschillende online leeromgevingen. Onder 

andere  volgen zij modules bij free-learning.nl, het initiatief van LOCOmotion en Vilans met vrij toegankelijke 

actuele kennis voor zorg en welzijn. Bij het Centrum voor Consultatie en Expertise leren medewerkers over 

probleemgedrag.
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10. Gebruik van informatie

Zonder informatie, geen goede evaluatie. Zorggroep De Laren verzamelt op verschillende manieren informatie, 

zodat er altijd vanuit verschillende invalshoeken wordt gekeken naar wat kan worden verbeterd in de organisatie. 

Na de invoering van Nedap en Afas wordt er vanuit die systemen steeds meer en betere managementinformatie 

gegenereerd. Ook de Balanced Scorecard is doorontwikkeld in 2018. Deze informatie wordt aangevuld met 

feedback vanuit bewonerscommissies, klachten, incidentanalyse en medewerkers- en bewonersonderzoeken. 

Op deze manier werken we met elkaar aan een betere organisatie met meer tevredenheid onder bewoners en 

medewerkers. 

10.1 Medewerkerservaringsonderzoek 

In begin 2019 onderzocht een externe organisatie, net als begin 2018, de tevredenheid onder de medewerkers. 

Waar vorig jaar 67,4% van de medewerkers de enquête invulden, was dat begin dit jaar 73,9%. Zorggroep 

De Laren vindt een grote respons erg belangrijk, omdat er dan zo goed mogelijk kan worden ingespeeld op 

meningen, wensen en behoeften van medewerkers. 

Het onderzoek richtte zich op 4 thema’s: bevlogenheid, betrokkenheid, tevredenheid en werkgeverschap. Alle 

thema’s scoren dit jaar meer dan in 2018. Bij betrokkenheid, tevredenheid en werkgeverschap stijgt het cijfers 

zelfs met 0,9 punten. Ten opzichte van de benchmark verpleging, verzorging en thuiszorg scoort Zorggroep De 

Laren in 2019 op de thema’s bevlogenheid en betrokkenheid gelijk en de andere twee thema’s er vlak onder.

Veel medewerkers hebben meegedacht hoe de organisatie kan verbeteren en wat een medewerker hier zelf aan 

kan en wil bijdragen. De resultaten van het medewerkerservaringsonderzoek zijn in elke villa gepresenteerd 

en uitgelegd. Naar aanleiding van de resultaten stelden de organisatie samen met de medewerkers een 

prioriteitstelling en actieplannen op. In 2018 zijn al de nodige verbeteringen doorgevoerd. 
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10.2 Bewonerservaringsonderzoek

Begin januari 2019 voerde een externe onafhankelijk organisatie het jaarlijkse bewonersonderzoek uit binnen 

Zorggroep De Laren. In totaal reageerden 53,5% van alle bewoners en 66,7% van alle eerste contactpersonen. 

De in totaal 161 personen beoordeelden de organisatie op verschillende onderwerpen:

• Ondersteuning door de verzorgers;

• Het appartement en omgeving;

• Service en de villa;

• Netwerk;

• Zorgplan.

10.3 Net Promotor Score

Daarnaast werd bewoners en eerste contactpersonen de vraag gesteld: “Hoe waarschijnlijk is het dat je 

Zorggroep De Laren aanbeveelt bij anderen?”. Dit is de zogenaamde Net Promotor Score (NPS). De definitie van 

de NPS, zoals het Zorginstituut dit hanteert, is het percentage cliënten/cliëntvertegenwoordigers dat een 8, 9 of 

10 geeft op de NPS-vraag.

Bij Zorggroep De Laren was de NPS in 2018 40,3 procent. In 2019 is de NPS gestegen naar 53,5%. 157 

respondenten hebben deze vraag beantwoord, waarvan 84 een 8 of hoger hebben gegeven.

11. Verder in 2019

De resultaten uit de evaluaties, het bewoner- en het medewerkerservaringsonderzoek geven aan dat Zorggroep 

De Laren een goede weg is ingeslagen. In 2019 werkt de organisatie verder aan het verbeteren van de 

organisatie. Dit doet Zorggroep De Laren aan de hand van de volgende speerpunten:  

1. Bewoners: ken je bewoner en familieleden;

2. Markt: marktpositie versterken;

3. Medewerkers: aantrekkelijke werkgever;

4. Kwaliteit en processen: professionalisering en procesverbetering;

5. Financiën: financieel gezond.

Zo werken we met elkaar aan goed lopende villa’s met een hoog woon-, zorg- en serviceniveau. En dat doen we 

voor tevreden bewoners, tevreden familieleden en tevreden medewerkers. 
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