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Inleiding
Envida tijdens de Covid-19 pandemie
Hoe kun je een grote zorgorganisatie als Envida, met negentien zorglocaties in Maastricht en
omgeving, het goede laten doen in tijden van corona? Dat was de vraag bij de start van de eerste
golf. De eerste stap die het bestuur tijdens de eerste golf zette, was de vorming van een centraal,
multidisciplinair crisisteam met een vertegenwoordiging van directie en management verpleeg- en
wijkzorg en ondersteunende diensten. Het team trad met één geluid naar buiten. Gemaakte
afspraken (waaronder een centraal draaiboek) werden via het managementteam met locaties
afgestemd. Zodat managers afspraken naar de werkvloer konden vertalen.
Na de eerste coronagolf heeft de organisatie de crisis actief geëvalueerd en hierop gereflecteerd.
Vanuit de geleerde lessen en reflectie wilde Envida de centrale aanpak vertalen naar een werkbare
aanpak voor alle locaties. Dat bracht de organisatie bij de volgende stap: een crisisteam op elke
locatie (Lokaal Crisis Team, bestaande uit manager (voorzitter), SO, psycholoog, teamleider,
zorgcoördinator en kwaliteitsverpleegkundige). Omdat elke locatie anders is en specifieke
maatregelen vereist. Ook bewonersgroepen verschillen en wonen verschillend (van zelfstandig
appartement tot besloten afdeling). Onder andere vanuit Waardigheid & Trots zijn vervolgstappen
gezet en is de vertaling gemaakt naar de decentrale locaties. In multidisciplinair verband zijn de
kaders en richtlijnen van het draaiboek verbeterd om zo te kunnen toewerken naar lokale
draaiboeken passend voor de locatie. Daarbij werd iedere keer eenzelfde boodschap
gecommuniceerd en kregen locaties duidelijk verantwoordelijkheid.
De voordelen van de lokale crisisteams werden door het lokale crisisteam van Croonenhoff als volgt
opgesomd:
• Veel kortere communicatielijnen tussen de disciplines.
• Ieders stem en expertise in het lokale crisisteam telt gelijkwaardig mee.
• Er is sprake van een gedeeld probleem, waar je samen anders naar kijkt.
In zijn algemeenheid beoordelen medewerkers van Envida de crisisaanpak als zeer goed, zo bleek uit
een onafhankelijke en externe enquête.

Persoonsgerichte zorg en ondersteuning
Naast veel leed en verdriet bracht de Covid-19 pandemie een nieuwe werkwijze. Die zorgde onder
andere voor meer rust en minder onbegrepen gedrag bij bewoners en een lagere werkdruk voor de
medewerkers. ‘Omdat er veel minder moest, konden we bewoners meer aandacht geven. Het was
vaak prachtig weer en dan ging je even wandelen met een bewoner. In die periode zagen we
probleemgedrag op de PG-afdeling verdwijnen. Bewoners hadden ook minder bijvoeding nodig en
minder slikproblemen. Ze zijn beter gaan eten. O ja, en ze leerden ons bij naam kennen.’ (Teamleider
Klein Gulpen). Deze nieuwe werkwijze wordt ingebed in het interne kwaliteitskader rond wonen,
welzijn en zorg binnen Envida.

Visie verpleegzorg
De kernwaarden van de Verpleegzorg ‘thuis voelen, aandacht en ondersteuning ervaren’ vormen
samen de basis voor het intern kwaliteitskader van de Verpleegzorg. Dit kader is richtinggevend. Het
beschrijft vooral het wanneer en wat; niet het hoe. Het is vooral de verantwoordelijkheid van de
professionals om na te denken over de vraag hoe de gewenste kwaliteit in de dagelijkse praktijk
wordt gerealiseerd. De visie Verpleegzorg is leidend voor het interne kwaliteitskader, is onderdeel en
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sluit aan op de meerjarenstrategie van Envida. Hierin staan overtuigingen die richtinggevend zijn
voor deze visie op Verpleegzorg (zie infographic 1) en de doelstellingen die zijn geformuleerd in het
kwaliteitsplan 2021. Gezamenlijk is dit de veranderagenda voor het programma verpleegzorg, zowel
zorginhoudelijk als rand voorwaardelijk.

Infographic 1 Visie Verpleegzorg

Leeswijzer
In dit kwaliteitsverslag beschrijven we de voortgang- ondanks Covid-19 en soms zelfs dankzij Covid19- op het overkoepelend kwaliteitsplan verpleegzorg 2021 aan de hand van daarin opgenomen
speerpunten. Deze voortgang wordt twee keer per jaar gemonitord en besproken met management,
staf en vertegenwoordiging uit de verschillende geledingen (VAR, OR en CCR). Het kwaliteitsplan
wordt aan de hand van deze gezamenlijke periodieke monitoring ook twee keer per jaar bijgesteld.
Hierdoor wordt het een dynamisch onderdeel van de planning/control-cyclus. Deze systematiek
wordt ook op de lokale kwaliteits-jaarplannen toegepast.

Ondersteuning Waardigheid & Trots
Om de ontwikkeling naar deze dynamische planning/control- cyclus goed te doorlopen en de
verschillende woonzorgcentra hier goed op aan te laten sluiten, krijgt Envida vanaf december 2020
ondersteuning vanuit het programma Waardigheid & Trots op locatie (WOL). Op alle locaties werd
met ondersteuning van Waardigheid & Trots een zelfscan ten aanzien van het kwaliteitskader
verpleeghuiszorg uitgevoerd middels vragenlijsten voor bewoners, medewerkers en management.
Dit gebeurde in het interne kwaliteitsnetwerk van de locatie onder regie van de teamleider. De
resultaten boden input voor het (dynamische) jaarplan van de locaties afgestemd op het
overkoepelend programma en kwaliteitsplan verpleegzorg van Envida, zodat verschillende
verandertrajecten op elkaar afgestemd worden en systematisch en periodiek opgevolgd kunnen
worden. Vanuit Waardigheid & Trots kan er vanuit een ondersteuningsbehoefte op zowel locatie- als
organisatieniveau verdere ondersteuning geboden worden.
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Voortgang kwaliteitsplan 2020/2021
In onderstaande tabel is de verbinding tussen het kwaliteitskader verpleeghuiszorg en de visie
verpleegzorg Envida terug te zien. Tevens staan de speerpunten beschreven die betrekking hebben
op ofwel de (zorg)inhoudelijke pijlers (4) als de rand voorwaardelijke pijlers (6). Vervolgens wordt de
voortgang van deze speerpunten beschreven. Aandachtspunten die input vormen voor de
gezamenlijke monitoring staan beschreven in tabel 2.
Kwaliteitskader
Verpleeghuiszorg

Visie verpleegzorg

Speerpunten

•
•
•
•

Persoonsgerichte zorg
Wonen en welzijn
Veiligheid
Leren en Verbeteren

•

Voortzetten
gewoonten thuis
Sociale context
Daginvulling
Basisveiligheid
Leren en verbeteren

1. Wonen, welzijn en zorg ontwikkelen van kaders en
randvoorwaarden
2. Woonzorgzones
3. Onvrijwillige zorg
4. Ontwikkeling kwaliteitskader

•

Leiderschap, governance
en management
Personeels-samenstelling
Gebruik van hulpbronnen
Gebruik van informatie

•

Samenwerkingsverband
Leiderschap
Innovatie en
technologie

5. Waarden gedreven werken
6. Datamanagement en digitalisering
7. Nieuwbouw Gronsveld en
Hagerpoort fase III
8. Functiehuis verpleegzorg
9. Envida flex
10. Leiderschap

•
•
•

•
•
•
•

•
•

Speerpunt 1 Waarden gedreven werken
Om medewerkers verpleegzorg de visie op verpleegzorg uit te laten dragen, zijn concrete stappen in
het programma aangegrepen om medewerkers mee te nemen in de waarden van Envida en zo het
waardegedreven werken te versterken. Ons streven is daarbij dat elke dag voor de bewoners een dag
is ‘met een gouden randje’. Die vraag stellen we steeds aan de bewoner(s), maar ook aan onszelf.
Het geeft richting aan ons doen en laten.
Dit is meegenomen in de samenwerking met HR en afdeling opleidingen Envida leert, waarbij praktijk
leren en werken centraal stond. Medewerkers Wonen, Welzijn en Zorg (MWWZ) en coördinatoren
Wonen, Welzijn en Zorg (CWWZ) worden in een opleidingstraject dat is gekoppeld aan de majeure
thema’s in het ontwikkelen van kaders en randvoorwaarden meegenomen vanuit de waarden Samen, Dichtbij, Vooruit en Vitaal- uit de visie verpleegzorg. Voorbeelden van een concrete
vertaalslag van de visie naar waardegedreven werken zijn het ordeningsmodel binnen het dossier de
Groninger Wellbeing Indicator (GWI), de inrichting van het nieuwe elektronische dossier ONS (zie ook
Speerpunt 2) en de inrichting van het nieuwe functiehuis verpleegzorg waarbij alle functies zijn
hernoemd naar Wonen, Welzijn en Zorg (zie ook Speerpunt 7).
De samenwerking tussen de kernfuncties Wonen, Welzijn en Zorg alsmede de multidisciplinaire
samenwerking is hierin een aandachtspunt. Hierin worden tevens de lessen meegenomen die zijn
geleerd tijdens de Covid-19 pandemie waarin de samenwerking tussen Wonen, Welzijn en Zorg en
behandelaren een enorme impuls kreeg.
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Speerpunt 2 Wonen, welzijn en zorg - ontwikkelen van kaders en randvoorwaarden
Een belangrijke stap in de ontwikkeling van kaders en randvoorwaarden vanuit de visie verpleegzorg
is het beschrijven en visualiseren van het primair proces Wonen, Welzijn en Zorg (infographic 2). Dit
zorgproces dient steeds als overkoepelende kapstok waaraan de belangrijke verandertrajecten in de
verpleegzorg worden opgehangen en ondersteunt op alle niveaus het doorlopen van de PDCA cyclus,
ofwel het methodische werken. Concreet: bespreken wat belangrijk is voor de bewoner en
vastleggen (GWI-profielvragenlijst), vervolgens vanuit medisch en zorg perspectief (multidisciplinair)
kijken wat nodig is. Bij uitvoering alle bijzonderheden vastleggen in rapportage en tenslotte
(multidisciplinair) bespreken met de bewoner en samen beslissen (en vastleggen) wat het
(bijgestelde) zorgplan wordt. Hierin is de rol van de nieuwe functie Medewerker Wonen, Welzijn en
Zorg cruciaal. De andere functies Wonen, Welzijn en zorg (zie ook speerpunt 7 Functiehuis
verpleegzorg) en behandelaren sluiten hier op aan, zodat het zorgproces zowel zorginhoudelijk als
rand voorwaardelijk optimaal wordt ondersteund.
De keuze voor de Groninger Wellbeing Indicator (GWI) is ook hierbij van essentieel belang. De GWI is
als ordeningsmodel binnen het elektronisch dossier ECD van ONS geadopteerd, omdat de 8 thema’s
van de GWI expliciet aandacht geven aan wonen en welzijn, naast zorg (en behandeling). Zo wordt
persoonsgericht zorg- en dienstverlening aanbieden nog beter ondersteund.

Infographic 2 Proces WWZ

ONS dossier en roostering
Nadat vanaf medio maart 2020 het project ONS on-hold stond, is na de zomer het project in
afgeslankte vorm weer opgestart. We stonden begin maart aan de vooravond van een pilot, en
hadden enkele besluitvormingssessies voor de boeg rondom de beleidsuitgangspunten, de
werkprocessen, de inrichting van ONS en de implementatie aanpak. Het project is vanwege COVID-19
in een kleinere samenstelling verder gegaan met de voorbereidingen voor de implementatie van het
dossier. Het doel van de implementatie van ONS bleef onveranderd: het ondersteunen in rand
voorwaardelijke zin, in het waarmaken van de visie verpleegzorg.
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In het verdere verloop van 2020 zijn alle inrichtingsvraagstukken incl. bijbehorende
beleidsdocumentatie, procesbeschrijvingen, werkinstructies en andere documenten neergezet. Ook
is er een blauwdruk draaiboek voor de implementatie ontwikkeld, in nauwe samenwerking met het
scholingsprogramma voor de MWWZ en CWWZ. Hier is de kans gezien om een afgestemd traject op
de pilot locatie De Mins in 2021 neer te zetten, waar de eerste twee sessies MWWZ scholing
plaatsvonden, daarna de implementatie van ONS dossier, opgevolgd door de laatste 3 sessies MWWZ
scholing. Deze pilot is succesvol gebleken:
- Alle dossiers zijn gemigreerd naar een nieuwe ordeningsmodel dat beter aansluit bij de visie
(GWI)
- Het proces en de registraties in het dossier zodat we conform de visie de PDCA rondom de
bewoner bewaken.
- Invulling gegeven aan een aantal belangrijke subdoelstellingen:
o één cliënt, één dossier - zowel wijkzorg als verpleegzorg werken in dezelfde applicatie en
informatieoverdracht is daarmee optimaal gefaciliteerd.
o één medewerker, één systeem – ONS is de kernapplicatie voor de zorgmedewerker voor
alle informatievoorziening en registraties rondom de bewoner (m.u.v. meldingen
incidenten)
De verdere uitrol van het ONS dossier staat gepland vanaf Q3 2021 tot en met Q2 2022 voor de
overige locaties.
Met betrekking tot de implementatie van ONS rooster hebben de ervaringen tijdens de crisis ons
laten inzien dat de omvang van de verandering veel meer impact heeft dan initieel aangenomen in
het project. Deze impact gaat verder dan alleen het plansysteem, het raakt beleid, werk-privé balans,
teamsamenstelling, organisatie van planning, besturingssystematiek en zo verder. Het project dient
dan ook zelfstandig georganiseerd te worden. We zijn voornemens hier in 2021 invulling aan te
geven.

Zorg Communicatie Technologie (ZCT)
Ook de inzet van (nieuwe) zorgtechniek is steeds afgestemd op de doelstelling om bewoners (met
dementie) de mogelijkheden te bieden om vrij en veilig te gaan en staan waar ze willen, ook buiten
het woonzorgcentrum. De ZCT-infrastructuur die vernieuwd en toekomstbestendiger wordt gemaakt
dient hier op aan te sluiten. In een werkgroep is in multidisciplinaire samenwerking en in afstemming
met het overkoepelende zorgproces een vorm ontwikkeld om de inzet van (zorg)technologie
bewoner specifiek in te zetten, te gebruiken en te monitoren. Wanneer er sprake is van onvrijwillige
zorg, gebeurt dit aan de hand van het stappenplan zoals deze in de Wet Zorg en dwang wordt
gehanteerd.
De uitrol en inrichting van technologie is ge-pilot binnen woonzorgcentrum Lenculenhof. Daar kwam
onder andere naar voren dat er nog aandacht voor kennis en kunde nodig was voor de medewerkers
Wonen, Welzijn en Zorg. In de implementatie van het nieuwe beleid en proces rond de inzet van
technologie en de rol van de medewerkers Wonen, Welzijn en Zorg in (multidisciplinaire)
samenwerking met behandelaren, wordt dan ook aansluiting gezocht met het scholingsprogramma
voor de MWWZ en CWWZ.

Lokale Ontwikkel Teams (LOT)
Om er voor te zorgen dat alle ontwikkelingen en programma-lijnen de woonzorgcentra van Envida
niet overvallen of overvragen, kan een Lokaal Ontwikkel Team (LOT) ingezet worden om dit, in lijn
met het lokale dynamische kwaliteitsplan, te bewaken. Het opstarten van een LOT is, onder andere
als gevolg van de Covid-19 pandemie niet overal mogelijk geweest, omdat alle beschikbare handen
aan het bed nodig waren. Het opstarten van de LOT’s is toen on-hold gezet.
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Vanuit de crisisorganisatie en het draaiboek dat hierbij ter beschikking werd gesteld, zijn wel Lokale
Crisis Teams (LCT) opgericht (zie paragraaf Envida tijdens de Covid-19 pandemie). Nu we langzaam uit
de Covid crisis komen, naarmate de vaccinatiegraad onder de bewoners omhoog gaat, wordt de
mogelijkheid onderzocht om het LCT om te vormen tot een LOT. Hierbij is zorgvuldigheid geboden na
het harde en intensieve werken de afgelopen maanden. Sommige locaties hebben de draad met het
LOT inmiddels weer opgepakt anderen staan klaar om dit te doen. Tevens is het van belang dat het
opstarten, dat tot nu toe vrijblijvend is geweest, aan de hand van vastgesteld beleid vorm gegeven
gaat worden en er een gedeelde aanpak ten aanzien van besluitvorming en monitoring op de locaties
ontstaat.

Speerpunt 3 Onvrijwillige zorg
De Wet Zorg & Dwang (Wzd) is in beginsel opgepakt met een expertgroep bestaande uit Wzd
functionarissen. Regionaal is er in samenwerking met collegae VVT organisaties in de regio ZuidLimburg de Wzd gekaderd en zijn er afspraken gemaakt met betrekking tot de uitvoering van de Wzd.
Naast de expertgroep is er ook een regiegroep gestart. Deze regiegroep heeft het intern beleidskader
geschreven, vertaald in werkprocessen en bijbehorende instructies. Het tweede deel van de
opdracht aan de regiegroep is het uitwerken van een implementatiestrategie die ruimte biedt voor
een aanpak op maat per woonzorgcentrum. Het derde deel van de opdracht dat is opgepakt, is het
uitwerken van een voorstel voor monitoring van de implementatie van de Wzd. Daarmee is invulling
gegeven aan een kader voor ‘opzet, bestaan en werking’ met betrekking tot de Wzd.
Zie voor de analyse Onvrijwillige zorg bijlage 1.

Speerpunt 4 Nieuwbouw Gronsveld en Hagerpoort fase III
Voor de locatie in Gronsveld zijn 3 kleinschalige (12 bewoners per huis) woningen voorzien. De
woonlagen zijn op de begane grond, eerste en tweede verdieping met elkaar verbonden. Het gaat
hierbij om een verticaal woonconcept als aanvulling op de reeds aanwezige woonvormen bij Envida.
De huiskamers zijn op de begane grond gesitueerd met vrije toegang tot de tuin en het omliggende
gebied. De éénpersoons slaapkamers op de tweede en derde verdieping met elk een eigen
slaapkamer, zithoek en douche/toiletruimte.
De verdiepingen zijn via trap en lift te bereiken. De huizen worden ingericht met zorg- en
communicatietechnologie (ZCT). Dit bevordert de zelfredzaamheid van de bewoner en biedt de
medewerker ondersteuning tijdens het werk. Naast het woonzorgcentrum wordt een
appartementencomplex (20 appartementen) gebouwd voor het zorgwoningenconcept. In dit gebouw
is een commerciële ruimte aanwezig.
De regio waar beide faciliteiten zijn voorzien is een ontsluiting met het buitengebied. De reeds
aanwezige ondernemers (Talent, Grueles, sporthal ‘t Vroendel) zijn geschikte
samenwerkingspartners. Zij maken het gebied extra aantrekkelijk aan de rand van het Savelsbos.
De verwachting is dat eind 2021 de eerste spade de grond ingaat en zonder veel tegenslag de locatie
in maart 2023 haar deuren opent.
In de wijk Amby wordt het reeds bestaande woon-zorgcomplex Hagerpoort uitgebreid.
Naast fase I (aanleunwoningen) en fase II kleinschalige woonvorm voor mensen met een vorm van
dementie (3 woongroepen 2 x 12 , 1 x 6 ) wordt Hagerpoort Fase III gerealiseerd. Fase III bestaat uit
twee losse gebouwen, elk met twee verdiepingen. Per verdieping biedt het gebouw huisvesting voor
2 groepen van 8 bewoners. De groepen die op een etage gesitueerd zijn hebben een
verbindingsdeur.
In totaal 8 kleinschalige woongroepen die plaats bieden aan 64 bewoners. Het gebouw is kleinschalig
vormgegeven. De looplijnen zijn kort, de woonlaag biedt voldoende ruimte en gelegenheid om
binnen de eigen woon-unit te bewegen. Er zijn meerdere ruimten met een diversiteit aan uitstraling.
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Denk aan TV kamer, eetkamer en een multifunctionele ruimte. Elke bewoner heeft een eigen
slaapkamer, toilet/douche unit (Alcomel badkamer). De locatie wordt uitgerust met ZCT die het
wonen en werken ondersteunt. De gebouwen van locatie Hagerpoort Fase I, II en III staan op
loopafstand van elkaar. Hierdoor is de onderlinge verbinding en samenwerking goed mogelijk. De
opening van het eerste gebouw staat gepland voor juni 2022 het tweede gebouw zal kort daarna in
gebruik worden genomen.
Met betrekking tot de Arbo veiligheid en het verminderen van de fysieke belasting van medewerkers
is voor beide locaties het plafondtilsysteem van Ergocare voorzien.
Aandachtspunt: Medewerkers van het in transitie zijnde La Valence naar expertisecentrum worden
als eerste in de gelegenheid gesteld om te kiezen voor de nieuwbouw Hagerpoort. Deze
medewerkers zijn kleinschalig werken niet in deze vorm gewend. Hiervoor is extra aandacht nodig in
de vorm van begeleiding, coaching en training on the job. De geleerde lessen van Hagerpoort fase III
kunnen worden gebruikt voor het werken in een kleinschalige woonvorm op locatie Gronsveld.

Speerpunt 5 Woonzorgzones
In 2020 is rondom het speerpunt woonzorgzones een projectgroep gestart om in eerste instantie te
komen tot een blauwdruk en een bijbehorend plan van aanpak. De eerste contouren tonen dat er
sprake is van een meerjarig traject waar meerdere facetten aan de orde komen. In 2020 en 2021
wordt in eerste instantie op 3 pilot-locaties de huidige werkwijze in de bestaande situatie nader
bekeken. Er zijn vijf locaties waar in het verleden al inspanningen zijn geweest om in de
aanleunwoningen de samenwerking tussen en met de wijkzorg anders in te richten in een vorm die
lijkt op de gewenste woonzorgzones. Het betreft de locatie Beukeloord en haar aanleunwoningen, de
locatie Hagerpoort en haar aanleunwoningen en de locaties Larisa en Lenculenhof en Sint Servaas
Bolwerk.
Op basis van deze analyse worden in 2021 en 2022 twee parallelle, samenhangende trajecten
gestart. Deze trajecten richten zich enerzijds op het organisch invoeren van veranderingen om te
werken naar het nieuwe zorgconcept van woonzorgzones door op praktische wijze met de
beschikbare middelen de werkwijze in de woonzorgzones in te richten en zo cliënten rondom de
verpleeghuislocaties vanuit de locatie van zorg- en dienstverlening te bedienen.
Parrallel daarin is er sprake van een stevige transitie in rand voorwaardelijke zin: alle systemen en
ondersteunende middelen dienen zodanig op elkaar aan te sluiten dat onze professionals op een
eenduidige wijze de zorg- en dienstverlening kunnen leveren.
In deze hele transitie zijn meerdere thema’s van belang (zie ook tabel Aandachtspunten):
Cliëntniveau: Het zorgplan van de cliënt dient zo te worden opgesteld dat het niet uitmaakt wie de
zorg levert; een medewerker van de verpleegzorg, wijkzorg of huishoudelijke zorg is. Het zorgplan is
zodanig ingericht en beschikbaar dat elke betrokken professional weet wat de afgesproken zorg is,
deze kan aanbieden en er een multidisciplinaire rapportage en PDCA gevolgd kan worden.
Medewerker niveau: Randvoorwaarden voor elke betrokken professional moeten op elkaar
aansluiten. Denk aan o.a. deskundigheid/bekwaamheid, roostering en verantwoording.
Organisatieniveau: Hoe sluit de bedrijfsvoering structuur hier op aan? Denk hierbij aan financiering
en begroting, maar ook aan de inrichting van de (kern)processen waarbij de zorg van
cliënten/bewoners voorop staat en niet de ondersteunende processen.
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Speerpunt 6 Ontwikkeling kwaliteitskader
Vanuit de verschillende verandertrajecten krijgt het interne kwaliteitskader van de verpleegzorg
steeds meer vorm. Beleid en processen worden in samenhang beschreven en steeds getoetst aan de
visie verpleegzorg en geldende wet- en regelgeving. Concreet werd het beleidskader herzien op de
volgende kernprocessen: medicatie, dossiervoering, onvrijwillige zorg, eten en drinken, zorg
communicatietechnologie (ZCT), multidisciplinair samenwerken, planning en control cyclus,
opleidingen en personeelssamenstelling. Voorwaarde hiervoor was de aansluiting bij HR, PR,
Opleidingen en overige ondersteunende diensten. Nieuwe richtlijnen (zoals bijvoorbeeld coronarichtlijnen RIVM, de veilige principes rond medicatieveiligheid en de Wet zorg en dwang) werden
gezamenlijk in lijn met de visie die Envida heeft geformuleerd op verpleegzorg en wijkzorg
opgenomen in het intern beleidskader. Afwijkingen ten opzichte van richtlijnen en wetten worden
steeds vaker aantoonbaar in betreffende beleidsdocumentatie vastgelegd.

Kwaliteitsnetwerk
Het kwaliteitsnetwerk in de verpleegzorg vormt de verbinding tussen de concern staf Kwaliteit &
veiligheid en de verschillende woonzorgcentra. Linking pin is de kwaliteitsverpleegkundige. Het
kwaliteitsnetwerk van de locatie bestaat uit zorgmedewerkers en behandelaren die affiniteit hebben
met een bepaald onderwerp (hygiëne, medicatie, etc.) en die gevraagd en ongevraagd informatie
halen en brengen rond dit thema, vraagbaak zijn voor collega’s en de teamleiders en
kwaliteitsverpleegkundigen voorzien van informatie ten behoeve van monitoring. Deze collega’s
voelen zicht verantwoordelijk en zijn en een belangrijke bron van informatie over hoe het nu echt
gaat.

Kwaliteitsdagen
Thema's voor de kwaliteitsdagen in de verpleegzorg zijn medicatie, hygiëne, ECD en VBM. Op 8 van
de 14 locaties zijn kwaliteitsdagen gehouden of zijn ze in voorbereiding. Dit gebeurt in het interne
kwaliteitsnetwerk van een locatie onder regie van de kwaliteitsverpleegkundigen.

Kwaliteitshandboek EnvidaWijzer
De nieuwe versie van het kwaliteitshandboek EnvidaWijzer is live gegaan. Hiermee hebben het
kwaliteitshandboek en de bijbehorende modules voor kwaliteitsregistraties nu de vormgeving
conform de huisstijl van Envida gekregen. Daarnaast is de EnvidaWijzer overzichtelijker en
makkelijker in gebruik. De zoekfunctie is verbeterd, Vilans protocollen zijn direct in te zien en
makkelijker op mobiele telefoon te lezen en het incident-meldformulier is vereenvoudigd. Door
technische problemen met formulier, verlopen de analyses van de meldingen nog niet goed. In de
komende periode wordt onderzocht (o.a. middels evaluatieformulieren) of de beoogde meerwaarde
van de innovatie is bereikt.

Speerpunt 7 Functiehuis verpleegzorg
Omdat het oude functiehuis een veelheid aan functies en functiebeschrijvingen omvatte die
onvoldoende op elkaar en op opleidingsniveau aansloten, is een nieuw functiehuis gerealiseerd dat
transparanter is, beter aansluit op (gewenst) eigenaarschap met doorgroeimogelijkheden voor
medewerkers. Daarmee draagt de modernisering van het functiehuis verpleegzorg ook bij aan de
realisatie van de visie op verpleegzorg (het ‘WAAROM'); er ontstaat een inrichting van
werkzaamheden vanuit de gedachte dat de bewoner centraal staat en waarbij facilitaire en lichte
ADL-taken binnen één functie worden samengevoegd (het ‘WAT', zie infographic 3).
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Infographic 3 Functiehuis

Functiebeschrijvingen die conform bovengenoemde wijze niet uitsluitend taakgericht, maar ook
resultaat- en competentiegericht zijn opgesteld, hebben daarmee niet louter tot doel om de FWGwaardering vast te stellen, maar bepalen tevens de ‘functioneringsmeetlat’ op basis waarvan
leidinggevende en medewerker periodiek het aandacht- en ontwikkelgesprek met elkaar kunnen
voeren in het kader van de Talent-cyclus.
Ten aanzien van het ‘HOE’ is gekozen voor een organische veranderaanpak, gekenmerkt door de
volgende uitgangspunten:
• Aangezien we op voorhand niet gekozen hebben voor een reorganisatie, maar voor een
organische veranderwijze, impliceert dit dat wij investeren in het creëren van draagvlak, zodat
zoveel mogelijk medewerkers kiezen voor de nieuwe functies.
• We kiezen voor het stimuleren van de keuze voor de nieuwe functies. Echter nadrukkelijk
rekening ermee houdend dat de individuele medewerker hierin een eigen keuze heeft en maakt
(‘baas over eigen werk').
• Nieuwe functies worden op basis van vrijwilligheid aan medewerkers aangeboden.
• Kiest de medewerker voor behoud van de oude functie, dan wordt dat gerespecteerd.
• Kiest de medewerker voor de nieuwe functie, dan wordt dat optimaal gefaciliteerd met een leer/ondersteunings-traject. Met andere woorden: kies je voor assistent WWZ, dan kies je ook voor
de opleiding.
• In geval van vacatures werven we alleen nog op basis van de nieuwe functies. Voor de nieuw te
werven medewerkers zullen de functie-eisen als harde criteria gehanteerd kunnen worden.
Voor een overzicht van de oude en nieuwe functies wordt verwezen naar infographic 4.
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Infographic 4 Modernisering functiehuis

Speerpunt 8 Envida flex
Een van de speerpunten van Envida Flex is om de flexibele schil van Envida zo te organiseren dat de
zorgteams optimaal ondersteund worden wanneer de vaste formatie onder druk komt te staan.
Afgelopen 1,5 jaar zijn er flinke stappen gezet in het professionaliseren en optimaliseren van Envida
Flex. Deze transitie maakt onderdeel uit van het jaarplan van de HR-afdeling van Envida. Dit heeft
echter direct effect op de zorg. Gedurende de Covid-19 pandemie is er op dit vlak een zeer intensieve
samenwerking ontstaan met de staf Verpleegzorg. Tijdens de pandemie heeft Envida te kampen
gehad met extreme pieken in verzuim ten gevolge van (vermoedelijke) besmettingen onder
personeel. Het centraal capaciteitsmanagementteam (gevormd vanuit de staf Verpleegzorg) had in
deze periode een intensieve samenwerking met Envida Flex om de continuïteit van zorg in deze
moeilijke tijden te borgen.
Gedurende deze periode zijn in samenwerking met de flexpool enkele zaken aanzienlijk verbeterd en
daarna geborgd:
• Allereerst is er een verfijnd capaciteitsmodel ontwikkeld (zie ook speerpunt 10) dat inzicht geeft
in de (benodigde) personele bezetting, dat tevens ruimte biedt voor verschillende scenario’s. Zo
is tijdens de piek van de crisis sprake geweest van een tijdelijke afschaling van zorg, wat direct
invloed heeft op benodigde personele capaciteit.
• In samenwerking met de flexpool (coördinatie) en de afdeling opleidingen hebben wij versneld
basiszorgverleners opgeleid. Zij hebben tijdens de crisis een cruciale rol gespeeld in de
continuïteit van zorg. Dit concept bestond al binnen Envida en blijft bestaan, basiszorgverlener is
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•

•

•

een van de oplossingen om andere doelgroepen in te zetten binnen de ouderenzorg (in dit geval
hbo en wo studenten die een medische of zorggerelateerde studie volgen).
Het proces van inzet van verschillende vormen van flex is herijkt. Een belangrijk punt hierin is de
beheersing van kosten en het voldoen aan wet- en regelgeving. Een voorbeeld hiervan is het
beleid en de procedures rondom de inzet van ZZP-ers. Voor de crisis bestond de mogelijkheid dat
locaties dit zelf organiseerden, met als gevolg soms ‘onverwachte kosten’ en risico’s ten aanzien
van de wet DBA. In de huidige opzet speelt flex hier een coördinerende, ondersteunende en
controlerende rol, zodat dit goed geborgd is in de governance.
Envida flex heeft in samenwerking met externe partners tijdens de crisis een ‘overstijgend team’
georganiseerd, dat wij binnen 12 uur konden oproepen en waarmee de zorg van ca. 30 cliënten
geborgd was. Dit team heeft een cruciale rol gespeeld op sommige locaties waar wij te kampen
hebben gehad met 40-70% verzuim.
Met behulp van de nieuwe procedures is een flexanalyse voor de zomervakantieperiode
ontwikkeld. Al vroeg in het jaar wordt op basis van het goedgekeurde verlof en een aantal
prognoses voor de zomerperiode een flexbehoefte voor de zomervakantie periode bepaald.
Envida flex kan vervolgens al vroeg in het jaar haar voorbereiding opstarten voor deze drukke
periode waar veel flex wordt ingezet. Dit heeft ertoe geleid dat wij in de zomer van 2020 relatief
weinig extra van ons personeel hebben hoeven vragen en zij na de eerste en tweede golf van
corona een welverdiend rustmoment hebben kunnen nemen.

Al met al kan er worden geconcludeerd dat er meer inzicht is in personele capaciteit waardoor
Envida beter weet wat haar te wachten staat. Hierdoor kan Envida Flex zich tijdig voorbereiden en op
zoek gaan naar de juiste oplossingen voor de vraagstukken die eraan komen.

Speerpunt 9 Leiderschap begin(t) bij jezelf!
Envida is een zorgorganisatie in beweging in een veranderend zorglandschap. Een organisatie met de
ambitie om voor bewoners, cliënten én medewerkers een magneetorganisatie te zijn in Maastricht
en Heuvelland. Daar is leiderschap voor nodig; onze overtuiging is dat leiderschap van ons allemaal is
en bij jezelf begint.
Persoonlijk
leiderschap is hierbij
het uitgangspunt.
Vaak wordt gedacht
dat leiderschap alleen
bedoeld is voor
leidinggevenden, daar
denken wij bij Envida
anders over.
Bij Envida is iedereen
van betekenis en
leveren we allemaal
een bijdrage aan het
realiseren van de
ambitie, iedereen op
zijn manier en vanuit
zijn eigen functie.
Vandaar ook de titel: leiderschap begin(t) bij jezelf!
Infographic 5 Leiderschap
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Medewerkers van Envida nemen verantwoordelijkheid voor hun eigen leven en ontwikkeling. De
kernwaarden vanuit de visie verpleegzorg - Samen, Dichtbij, Vooruit en Vitaal - staan hierbij
centraal.
De concretisering van deze visie is gezamenlijk gemaakt in twaalf leiderschapsprincipes: Luisteren,
Medewerker centraal stellen, Situationeel leiderschap, Visie vertalen, Team meenemen,
Medezeggenschap medewerkers, Inspireren, Beslissen en standpunt innemen, Resultaat en
doelgericht, Vertrouwen, Duidelijkheid en transparant, Samen werken, zichtbaar zijn en verbinden,
Zelfreflectie en blijven ontwikkelen (zie infographic 5). Door deze principes weten we binnen Envida
allemaal wat er bedoeld wordt met leiderschap. Om leiderschap verder te ontwikkelen is een
(digitale) toolbox beschikbaar met instrumenten die ondersteunen met het verder ontwikkelen van
leiderschapsvaardigheden. Deze toolbox wordt aangevuld op basis van de wensen en behoeften van
de medewerker en blijft in ontwikkeling.
Aandachtspunt is er voor te zorgen dat niet iedereen op dezelfde manier leiderschap invult, maar dat
er sprake is van een individueel leer- en ondersteuningsaanbod dat aansluit bij de professionele- en
persoonlijke ontwikkelbehoefte.

Speerpunt 10 Data management en digitalisering
In het kader van datamanagement hebben wij in 2020 enkele stappen vooruit gezet. Allereerst zijn er
in PowerBI (onze BI interface) een veelvoud aan prototypes rapportages ontwikkeld rondom
personele inzet, productiviteit, en andere indicatoren voor de bedrijfsvoering. Met behulp van deze
prototypes is gedurende de Covid-19 pandemie goed zicht geweest op de personele capaciteit
binnen locaties, wat het tijdelijk in het leven geroepen ‘centrale capaciteitsteam’ ondersteunde om
samen met de locatie en de flexpool continuïteit van zorg te waarborgen. Een van de doelstellingen
is om deze prototypes door te ontwikkelen in te zetten als instrumenten om onze visie en
onderliggende prestatie indicatoren voor management als stuurinformatie ter beschikking te stellen.
Rondom digitalisering is eind 2020 een nieuw werkplekconcept ‘Mijn Envida’ doorgevoerd. Door
middel van een omgeving in Office 365 werken alle medewerkers in de verpleegzorg in de ‘cloud’ en
worden nieuwe digitaliseringen mogelijk gemaakt. Dit project kent in 2021 een vervolg waar o.a. het
werken in de cloud een meer uniform karakter krijgt en ondersteund wordt, zodat het digitaal
samenwerken met behulp van O365 functionaliteiten verder wordt ontwikkeld (Microsoft Teams).
Op den duur is het doel om met behulp van deze randvoorwaarden waar mogelijk automatiseringen
en verbeteringen door te voeren op ‘administratieve’ processen buiten onze primaire applicaties
(ONS, YSIS, Medimo, AFAS, OWS, Medicum Consult) om zo onze zorgmedewerkers zo weinig als
mogelijk, zo veel als nodig achter de PC te hebben zitten, en meer tijd te geven met en voor de
bewoners. Daarbij vindt een doorontwikkeling plaats om medewerkers een zoveel als mogelijk
gepersonaliseerde landingspagina te creëren, met alleen die informatie en apps die relevant zijn.
Tenslotte, in het kader van digitalisering en datamanagement, is rondom het gebruik van applicaties
en het continue verbeteren van deze hulpmiddelen onder regie van de afdeling IM/ICT een nieuwe
beheerstructuur geïmplementeerd.
Kort samengevat: in een viertal regiegroepen (ONS, Ysis/Medimo, AFAS en O365) is in twee stappen
de gehele beheercyclus rondom deze primaire applicaties ingericht. In eerste instantie is
geïnventariseerd welke ontwikkelingen er allemaal liepen ofwel gewenst waren. Deze zijn gewogen
en ‘in control’ gebracht. Daarmee is duidelijk geworden waar we stonden en welke zaken prioriteit
hadden. In de tweede stap is een belangrijke slag geslagen om de voortgang in eerste instantie weer
aan te zwengelen en daarna te bewaken. Waar we initieel circa 20 lopende trajecten - al dan niet
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gestart, er was geen overzicht - hadden per regiegroep, is deze lijst teruggebracht naar een voor
onze ondersteunende diensten behapbare hoeveelheid ontwikkelingen en is er inmiddels ruimte om
nieuwe ontwikkelingen op te starten en door te voeren.
In deze regiegroepen zijn alle betrokkenen vertegenwoordigd. Hiermee is de samenwerking tussen
de Verpleegzorg en de ondersteunende diensten beter neergezet. Een nieuwe functionaris speelt
hierin een centrale rol. In 2020 is de functie Proces en Informatie Beheer (PIB) ingevuld. Deze
functionarissen fungeren als spil tussen de verpleegzorg en ondersteunende diensten en leggen via
procesanalyses, impactanalyses en in nauwe samenwerking met onze ondersteunende diensten de
verbindingen tussen beleidsuitgangspunten (vanuit de Verpleegzorg) en de hulpmiddelen (vaak in de
vorm van software).

Indicatoren Basisveiligheid
Kwaliteitsverslag
Dit kwaliteitsverslag wordt gepubliceerd op de website van Envida en is tevens in te zien via de
database van ZiN.

Ervaren tevredenheid bewoners
In het najaar 2020/voorjaar 2021 hebben interviewteams van meetbureau Van Loveren & Partners
bij bewoners en naasten hun waarderingen met de zorgverlening opgehaald. Hiervoor zijn de
vragenlijsten van Zorgkaart Nederland gebruikt waar de waarderingen ook terug te vinden zijn.
Infographic 5 geeft de totaalscore van Envida verpleegzorg weer.

Infographic 5 Score clienttevredenheid Envida verpleegzorg
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In tabel 1 wordt een vergelijking getoond tussen de resultaten van de 13 locaties waar gegevens
beschikbaar van zijn. In de vergelijking werd rekening gehouden met de gemiddelde scores, de
standaarddeviatie en het aantal ondervraagde bewoners. Dit verklaart waarom op het oog grote
verschillen toch niet significant zijn.

Tabel 1 Resultaten clienttevredenheid locaties Envida

In de vragenlijsten die voor de zelfscans Waardigheid & Trots door de bewoners werden gevuld,
wordt tevens de NPS (aanbevelingsscore) uitgevraagd.
Daarnaast hebben de woonzorgcentra binnen hun primaire processen continu aandacht voor de
cliëntervaringen per bewoner, geborgd in het zorgdossier. Dit wordt ondersteund met de Groninger
Wellbeing Indicator (GWI) waarmee in het nieuwe zorgdossier ook de zorgvraag van een bewoner in
kaart wordt gebracht.

Incidenten
Alle medewerkers van Envida kunnen op een veilige manier cliënt- of medewerker gerelateerde
incidenten melden om de gevolgen van incidenten te beperken, herhaling van incidenten te
voorkomen en (waar zinvol) incidenten te onderzoeken en oorzaken weg te nemen. Om van de
registraties van incidenten een zinvol(ler) instrument te maken en tegelijk zo veel mogelijk de
zorgmedewerkers te ontlasten, is de module melden incidenten in het vernieuwde kwaliteit
managementsysteem (EnvidaWijzer) live gegaan.
In totaal zijn in de verpleegzorg 3896 (2019: 4409) incidenten gemeld en geregistreerd, waarbij
valincidenten veruit in de meerderheid zijn, gevolgd door medicatie incidenten. Eén (val)incident is
geclassificeerd als calamiteit en gemeld bij de IGJ.

Audits (intern en extern)
Interne audits worden op diverse wijze ingezet. Zo zijn er de kwaliteitsdagen op de locaties (zie…).
Daarnaast is in februari/maart 2021 de LPZ gemeten op alle locaties. Voor het eerst is de meting
onder regie van de kwaliteitsverpleegkundigen van de locaties uitgevoerd. Met hen wordt tevens
gekeken hoe de resultaten worden besproken in de teams en welke aandachtspunten er uit de
meting naar voren komen. Bij de LPZ zijn, naast alle basisindicatoren veiligheid ook de indicator rond
Eten en drinken gemeten.
Vanaf maart wordt ook op alle locaties met ondersteuning van Waardigheid & Trots een zelfscan ten
aanzien van het kwaliteitskader verpleeghuiszorg uitgevoerd middels vragenlijsten die worden
voorgelegd aan bewoners, medewerkers en management. Dit gebeurt in het interne
kwaliteitsnetwerk van een locatie onder regie van de teamleider. De resultaten bieden input voor het
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dynamische jaarplan van de locaties. Vanuit Waardigheid & Trots kan er vanuit een
ondersteuningsbehoefte op zowel locatie- als organisatieniveau verdere ondersteuning geboden
worden.
Externe audit Middels een externe audit toetst Envida de werking van het Kwaliteit Management
Systeem (KMS) conform de ISO:9001 norm. De focus van de audit in 2020 was het KMS van Envida
voor en na de corona crisis. Daarbij ging de focus meer naar de ondersteunende diensten en op de
wijze waarop mooie initiatieven vorm hebben gekregen het afgelopen jaar. Uiteraard werd ook het
zorgproces ge-audit, maar dit werd op een creatieve manier gedaan (bijvoorbeeld middels filmpjes
die werden gemaakt door medewerkers waar een rondgang op de locatie niet mogelijk was), waarbij
de bewoner of cliënt en diens omgeving steeds het vertrekpunt was.
Corona heeft geen negatieve invloed gehad op het beeld zoals in 2019 geschetst; binnen een veilige
context o.a. gebaseerd op de RIVM richtlijnen is de menselijke maat waarmee de zorg wordt
uitgevoerd nog steeds aanwezig.
Ondanks de grote impact van Covid-19 constateerden de externe auditoren dat er veel lessen zijn
geleerd tijdens de pandemie. Lessen die als waardevol worden omarmd en ingezet bij huidige en
toekomstige ontwikkelingen. Terugkijkend op Corona gaven auditees aan dat zij tevreden waren over
de snelheid van handelen, de daadkracht, de solidariteit en de inventiviteit binnen de organisatie.
Verder werd aangegeven dat er veel cyclisch wordt gewerkt, maar dat de resultaten van de diverse
cycli op beleidsniveau nog niet altijd aan elkaar verbonden worden. Voorbeelden (NCN 2) waren dat
de directiebeoordeling nog niet volledig is ingebed in de beleidscyclus van Envida en dat een
aantoonbare verbetercyclus bij het proces van melden van incidenten nog ontbreekt.

Klachten
Envida heeft een klachtenprocedure met als doelstelling te komen tot tevredenheid van een klager
met de manier van afhandelen van een klacht en het voorkomen van herhaling door het (waar zinvol)
onderzoeken en wegnemen van oorzaken.
In 2020 zijn in de verpleegzorg in totaal 24 (2019:
15) klachten met 51 (2019: 33) klachtonderdelen
gemeld en geregistreerd. Bij de analyse voor de
verpleegzorg blijkt dat het klachtonderdeel
‘Informatievoorziening’ (10) ruim hoger scoort
dan alle andere categorieën. Ook de categorie
‘Afspraken’ scoort hoog (8). Klagers gaven o.a. aan
dat er onduidelijkheden waren over
bezoekregelingen, waardoor de oorzaak van de
toename van klachten ligt in de maatregelen die
zijn getroffen in de corona-periode.

Klachten Verpleegzorg
2016-2020
60
40
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2017

aantal klachten
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aantal onderdelen

Grafiek 1 Klachten verpleegzorg

Basisindicatoren veiligheid verpleegzorg
Toepassing veilige principes medicatie
In het (nieuw op te stellen) beleid rondom medicatie toediening zijn de Veilige principes in de
medicatieketen leidend. In het kader hiervan is de afstemming tussen V&V, SO, huisartsen en
apotheker aandachtspunt en wordt bij het actualiseren van beleid samenwerking gezocht met alle
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ketenpartners. Zowel de methode voor de medicatiereview als procesevaluatie in het medicatie
proces tijdens een Regionale Medicatie Commissie wordt onder coördinatie van de werkgroep
Medicatie herzien. Tevens is aandacht voor het geconstateerde kennistekort van medewerkers (3-IG)
op het gebied van (bij)werking medicatie en de signalerende rol die zij hierin hebben.
Monitoring van medicatie is ingebed in de kwaliteitsdagen (locatieniveau) en in het plan van aanpak
ten aanzien van de implementatie van het nieuwe beleid/proces.
In 2019 is de implementatie van Medimo voor elektronische toedienregistratie (eTDR) in de
verpleeghuiszorg voor zorg met behandeling afgerond. Eén van de opvolgpunten betrof het inregelen
van eTDR voor zorg zonder behandeling. In de Corona-periode is de implementatie van Medimo voor
zorg zonder behandeling on-hold gezet. Begin 2021 is dit traject herstart met als doel alle bewoners
in onze woonzorgcentra voor het eind van 2021 via eTDR medicatieverstrekking vast te leggen.

Sturing op naleving Wet zorg en dwang
In het (nieuw op te stellen) beleid rondom onvrijwillige zorg en de naleving van het stappenplan Wet
zorg en dwang staat de visie op zelfstandigheid en recht op zelfbeschikking van een bewoner of cliënt
centraal. Er bestaat onder medewerkers nog onduidelijkheid over de definities en de interpretatie
hiervan, maar er wordt tevens geconstateerd dat er een grote veranderbereidheid is ten aanzien van
de werkwijze. Vanuit dit gegeven is het ontwikkelen van bewustwording over wat onvrijwillige zorg
is, speerpunt van de werkgroep Onvrijwillige zorg en is monitoring ingebed in de kwaliteitsdagen
(locatieniveau) en in het plan van aanpak ten aanzien van de implementatie van het nieuwe
beleid/proces. Voor de analyse Onvrijwillige zorg zie Bijlage 1.

Indicator eten en drinken
Op alle locaties is de module Eten en drinken tijdens de LPZ meegenomen. De informatie dient (als 0meting) als hulpmiddel voor de implementatie van het nieuwe beleid rond Eten en drinken en zal
mede bepalen op welke zaken de focus dient te liggen bij de implementatie.

18

Indicatoren personeelssamenstelling
Bij deze indicator wordt stichting breed de personeelssamenstelling uitgevraagd (aard van de
aanstellin-gen, kwalificatieniveaus zorgverleners en vrijwilligers, ziekteverzuim, in-, door- en
uitstroom, ratio personeelskosten/opbrengsten). Deze gegevens liggen in lijn met de verantwoording
voor de extra middelen die zijn toegekend en zijn inzichtelijk gemaakt in het hoofdstuk Personele
verantwoording.
Indicatoren personeelssamenstelling - Uitvraag kwaliteitsgegevens verslagjaar 2020

Indicator

Teller

Noemer

Aantal personeelsleden:
Gemiddeld aantal
personeelsleden met een
arbeidsovereenkomst
over de periode

Aantal Fte's:
Som van de ingezette
Fte's van personeelsleden
met een
arbeidsovereenkomst
over de periode
Percentage personeel
met een
arbeidsovereenkomst
voor bepaalde tijd:
Peildatum 31-12-2019
Percentage inzet
uitzendkrachten /
Personeel niet in
loondienst (PNIL)

Result
aat
1487

1120,
92

269

1487

18,1%

77,34

1120,92

6,9%

Percentage kosten
uitzendkrachten /
Personeel niet in
loondienst (PNIL):

€
3.867.227

€
60.535.957

6,4%

Gemiddeld
contractomvang
Hoe ziet de ingezette
kwalificatieniveaumix er

1120,92

1487

0,75

Nadere toelichting
Envida heeft een interne
flexpool. De mensen die in
deze flexpool werken
hebben een
arbeidsovereenkomst, maar
zijn niet toegewezen aan
een team en beschouwen
wij in het kader van deze
uitvraag als PNIL.
In overeenstemming met
de gegevens rondom de
aanvraag voor de extra
middelen van het
kwaliteitsbudget 2020

Envida heeft een interne
flexpool met medewerkers
die een
arbeidsovereenkomst
hebben maar op basis van 0
uren werkzaam zijn. In het
kader van deze uitvraag is
deze groep mensen
meegenomen in de PNIL
In overeenstemming met
de gegevens rondom de
aanvraag voor de extra
middelen van het
kwaliteitsbudget 2020
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uit?
Percentage Fte per
niveau
Niveau 1
Niveau 2
Niveau 3
Niveau 4
Niveau 5
Niveau 6
Behandelaren/(para-)
medisch
Overig zorgpersoneel
Leerlingen
Totaal
Aantal stagiairs:
Hoeveel stagiairs heeft de
organisatie
Aantal vrijwilligers:
Hoeveel vrijwilligers heeft
de organisatie?
Ziekteverzuimpercentage
Ziekteverzuimdagen /
Kalander werkdagen
Meldingsfrequentie
ziekteverzuim:
Aantal nieuwe
ziekmeldingen / aantal
personeelsleden
Percentage instroom:
Aantal personeelsleden
ingestroomd 31-12-2019
t.o. v. 31-12-2020/
gemiddeld aantal
personeelsleden tussen
31-12-2019 en 31-122020
Percentage uitstroom:
Aantal personeelsleden
uitgestroomd 31-12-2020
t.o.v. 31-12-2019/
gemiddeld aantal
personeelsleden tussen
31-12-2020 en 31-122019
Percentage doorstroom
kwalificatieniveau:
Het aantal
personeelsleden dat op
meetmoment 31-12-2020

117,0
190,0
511,0
70,9
1,3
12,0
92,2

1016,4

42,5
84,0
1120,9

10,4%
17,0%
45,6%
6,3%
0,1%
1,1%
8,2%

Envida hanteert tussen
niveau 5/6 geen
onderscheid

3,8%
7,5%
100,0
%
94

799

33.421

403.218

8,3%

1507

1487

1,01

291

1487

19,6%

We beschouwen
medewerkers die vanuit de
wijkzorg binnenkomen (of
andere afdelingen binnen
Envida niet zijnde
verpleeghuiszorgafdelingen
) als instroom

209

1487

14,1%

We beschouwen
medewerkers die vanuit de
verpleegzorg weggaan, naar
andere afdelingen binnen
Envida niet zijnde
verpleegzorg, als uitstroom

94

1487

6,3%
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een ander
kwalificatieniveau heeft
dan op 31-12-2019/
gemiddeld aantal
personeelsleden
Hoeveel Fte is er ingezet
per cliënt?:
Ingezette Fte's / (Aantal
cliëntdagen /365)

1120,92

1171

0,96

Aandachtspunten
Hieronder worden verschillende aandachtspunten weergegeven die uit dit kwaliteitsverslag zijn
voortgekomen. Deze vormen input voor het bijgestelde dynamische kwaliteitsplan Envida
verpleegzorg.
Onderwerp
Leren en verbeteren
van basisindicatoren
Leren en verbeteren
in het interne
netwerk
Kwaliteitsregistraties
Speerpunt 2: WWZ –
ontwikkelen van
randvoorwaarden
Speerpunt 2: WWZ –
ontwikkelen van
randvoorwaarden
Speerpunt 3:
Onvrijwillige zorg
Speerpunt 4:
Nieuwbouw

Speerpunt 5:
Woonzorgzones

Aandachtspunt
Bepaal voor welke basisindicatoren het mogelijk moet zijn om ze continu in het
(huidige) ECD te monitoren
Benchmark tussen verschillende locaties verpleegzorg (stand van zaken
kwaliteitskader middels scans W&T, LPZ, cliënttevredenheid, interne audits)
Informatie op geaggregeerd niveau wordt nog gemist
De impact van de projecten in het programma Verpleegzorg is behoorlijk. Met
name qua tijdsinvestering op locatie, maar tevens het veranderend vermogen op
locatie dienen goed meegenomen te worden in de aanpak. Hierbij moet er
ruimte zijn voor verschillen per locatie
Het opstarten van een LOT op locaties is tot nu toe vrijblijvend, er is nog geen
vastgesteld beleid, daarmee nog geen gedeelde aanpak op de LOT’s.
Ontwikkelen van bewustwording over wat onvrijwillige zorg is en dossiervoering
ten aanzien van onvrijwillige zorg.
Medewerkers van het in transitie zijn La Valence naar expertisecentrum worden
als eerste in de gelegenheid gesteld om te kiezen voor de nieuwbouw
Hagerpoort. Deze medewerkers zijn kleinschalig werken niet gewend. Hiervoor is
extra aandacht nodig in de vorm van begeleiding, coaching en training on the job.
De geleerde lessen van Hagerpoort fase III kunnen worden gebruikt voor het
werken in een kleinschalige vorm op locatie Gronsveld.
De woonzorgzones vormen één nieuw zorgconcept binnen het totale
dienstenpakket van Envida. Er zijn nog meerdere nieuwe zorgconcepten die
mogelijk zijn. Hoe blijven we niet alleen in de primaire, maar tevens in de
ondersteunende processen dit geheel beheersen. De complexiteit neemt bij
ieder nieuw initiatief toe. Aandachtspunten op client niveau zijn:
- Wat is ons aanbod in zorg- en dienstverlening in de woonzorgzones en hoe
verhoudt dit zich tot de zorg die wij bieden aan cliënten die niet in een
woonzorgzone woonachtig zijn? Uitgangspunt is natuurlijk dat wij iedere
cliënt bieden wat/hij of zij nodig heeft binnen onze dienstencatalogus.
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-

Welk classificatie/ordeningssysteem gebruiken we? Op dit moment
verschillen deze tussen de wijk- en verpleegzorg en liggen hier o.a. vanuit
wet- en regelgeving en financiers andere eisen onder.
- Wie voert de regie? En op basis van welk kwaliteitskader (wijkzorg /
verpleeghuiszorg) wordt deze regie vormgegeven?
- Op basis van welke visie leveren we de zorg? Wat hebben de visies op
wijkzorg en verpleegzorg met elkaar gemeen en waar zitten de verschillen en
hoe gaan we hier mee om?
- Hoe zorgen we ervoor dat op basis van de zorgvraag van de cliënt de juiste
medewerker op het juiste moment bij de cliënt is? In de wijkzorg werkt men
met clientplanning (geplande routes), in de verpleegzorg met looplijsten
(geen routes, maar onderling afgestemde werkverdeling). De wijk werkt met
een clientplanning in ONS, de verpleegzorg (nog) niet. Hoe gaat dit samen
wanneer we in woonzorgzones de zorg vanuit beide ‘zorgtakken’ willen
aanbieden?
Aandachtspunten op medewerker niveau zijn:
- Hoe gaan we om met roosters, deskundigheden en bekwaamheden en
randvoorwaarden? Er zijn op dit moment verschillen in al deze aspecten
tussen de wijkzorg en verpleegzorg.
- Wat betekent dit voor het functiehuis en bijbehorende rollen, taken,
verantwoordelijkheden en bevoegdheden? Ook hier zijn op dit moment
verschillen aanwezig, die mogelijk een hindernis vormen naar de toekomst.
- Hoe wordt een en ander ten aanzien van inzet verantwoord? De
‘verantwoording’ van gewerkte uren verschilt (mede vanwege eisen van
derden) tussen wijkzorg en verpleegzorg. Een uniforme werkwijze is vanuit
het perspectief van de medewerker wenselijk.
- Hoe zorgen we ervoor dat dit alles de regeldruk (die sowieso al hoog is) niet
nadelig beïnvloed en houden we het voor onze medewerker prettig werken?
Aandachtspunten op organisatieniveau zijn:
- Hoe zit de hele bedrijfsvoeringstructuur in elkaar en zorgen wij ervoor dat
alles klopt?
- Welke financieringsstructuur hoort bij welke cliënt en hoe beheersen wij dit
proces?
- Welke begrotingssystematiek hanteren we en hoe sluiten deze op elkaar
aan? Belangrijke vraag: “vragen wij van al onze medewerkers een
vergelijkbare inspanning?”
- Als de cliënt echt centraal staat hoe richten wij onze processen in dat we dan
ook vanuit de cliënt beginnen en ‘de rest’ volgt?
- Wat betekent dit voor onze organisatiestructuur en alle gerelateerde
aspecten van onze organisatie?
Speerpunt 6:
Kwaliteitshandboek
EnvidaWijzer
Speerpunt 9:
Leiderschap
Speerpunt 10:
datamanagement en
digitalisering

Evaluatie nieuwe kwaliteitshandboek en werkwijze Melden incidenten om
ervaringen op te halen.
Hoe zorgen we er voor dat er sprake is van een individueel leer- en
ondersteuningsaanbod dat aansluit bij de professionele- en persoonlijke
ontwikkelbehoefte.
De invloed van nieuwe technologieën en andere hulpmiddelen in
datamanagement en digitalisering is nog beperkt. In dit opzicht is Envida nog een
vrij traditionele organisatie waar de focus vooral ligt op het registreren van en
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verantwoording over. Data wordt nog weinig benut om de zorg- en
dienstverlening te transformeren.
De vraag is hoe en of je dit proces steviger neer kunt zetten, zeker met het oog
op de dubbel vergrijzing die op ons af komt. Mogelijkerwijs vormt de inzet van
deze nieuwe technologieën op het gebied van datamanagement en digitalisering
één van de noodzakelijke randvoorwaarden om kwalitatieve zorg- en
dienstverlening te blijven garanderen.
Tabel 2 Aandachtspunten

Verantwoording kwaliteitsbudget/aanvraag extra middelen 2021
De aanlevering van de formatie in loondienst en inhuur ten aanzien van het kwaliteitskader
verpleeghuiszorg is door het zorgkantoor geaccordeerd en vervolgens ingediend bij de NZA. Ook de
verantwoording voor innovatie, die onderdeel uitmaakt van het kwaliteitskader, is nagenoeg
conform begroting aangeleverd en geaccordeerd.
De formatie in loondienst en inhuur is groter dan vooraf ingeschat. Dit is grotendeels te verklaren
door de extra inzet die nodig was vanwege de maatregelen die tijdens de Covid-19 pandemie
getroffen dienden te worden en door het hoge ziekteverzuim waar Envida tijdens de pandemie mee
kampte.
De correctie cliëntenmix/aantal is door het zorgkantoor zelf berekend op basis van de werkelijke
productie ZZP4 en hoger. Hierin is de compensatie voor omzetderving als gevolg van leegstand door
corona meegenomen.
Door bovengenoemde factoren, komt het totale kwaliteitsbudget 2020 ca €2,5 miljoen hoger uit dan
het toegekende budget. Deze overschrijding zal door de NZA, mits zij goedkeuring verlenen, via de
beleidsregel Compensatie corona extra personele kosten vergoed worden aan Envida.
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Bijlage 1 Analyse inzet onvrijwillige zorg binnen de accommodaties
Envida is al geruime tijd bezig met de implementatie van de Wet zorg en dwang (Wzd) binnen haar
woonzorgcentra. Bij de ontwikkeling van het beleid omtrent de Wzd wordt de visie op Verpleegzorg
als leidraad genomen. Deze visie is als volgt vormgegeven:

Bij deze visie hoort ook een youtube filmpje: Visie Verpleegzorg Envida.
Binnen Envida gaan we ervan uit dat zorg vrijwillig is, tenzij het echt niet anders kan. We kiezen er
binnen Envida dan ook voor om het gesprek aan te gaan over het voorkomen van onvrijwillige zorg
en gebruiken daarom in het beleid en andere communicatie over OnVrijwillige Zorg (OVZ) De term
WZD wil Envida niet gebruiken, het uitgangspunt is dat we zorg op maat leveren omdat dat onze visie
is, niet omdat de wet dat van zorgmedewerkers verlangt.
In het beleid rondom onvrijwillige zorg en de naleving van het stappenplan Wet zorg en dwang staat
dan ook de visie op zelfstandigheid en recht op zelfbeschikking van een bewoner of cliënt centraal.
In 2019 heeft een werkgroep zich bezig gehouden met de verdere uitwerking van de wet. Iedere
werkafspraak of beleidskeuze wordt aan de hand van de visie genomen. De werkgroep, waarvan alle
Wzd-functionarissen lid zijn, is gestart met het uitwerken van het beleid en de werkprocessen die
hierbij horen.
Envida werd al vroeg getroffen door de Covid-19 pandemie, dit heeft een grote impact gehad op de
werkzaamheden en beschikbaarheid van alle medewerkers. De verdere uitwerking en implementatie
heeft hierdoor vertraging opgelopen. In 2020 zijn alle maatregelen nog volgens de oude werkwijze
(VBM) geregistreerd. De reden hiervoor is dat het door ons gebruikte EPD nog niet ingericht was op
OVZ registratie.
In de tweede helft van 2020 werd duidelijk dat de werkgroep alleen onvoldoende mogelijkheden had
om de implementatie te voltooien. Er is door een afvaardiging van de betrokkenen (leden van de
werkgroep, stafmedewerker, management en directie) in kaart gebracht hoe de implementatie weer
vlot getrokken kon worden. Hierbij is een plan van aanpak gemaakt en is besloten om andere
functionarissen uit de organisatie meer te betrekken bij de verdere uitwerking. Eind december is hier
verder vorm aan gegeven door een expert- en regiegroep te benoemen.
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Analyse inzet Onvrijwillige zorg in 2020
In 2020 waren bij de overheid alle Envida vestigingen die voorheen waren aangemerkt als BOPZ
locaties aangemeld als locatie en accommodatie zoals bedoeld in de Wet zorg en dwang (Wzd).
In deze locaties werden er bij 629 (576 in 2019) unieke cliënten een of meerdere maatregelen
geregistreerd. In 2020 had 70% van de bewoners met een PG indicatie een of meer maatregelen. Dit
is een toename van 1% ten opzichte van 2019.
Het ging in totaal om 1456 geregistreerde maatregelen onderverdeeld in 22 verschillende
omschrijvingen. Er zijn 28 dwang maatregelen geregistreerd (17 in 2019), 2 onder middelen en
maatregelen (geen in 2019) en de rest (1436) kreeg als status VBM akkoord (1776 in 2019).

Registratie Wzd 2019-2020
2000
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1000
800
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0
totaal aantal unieke cliënten

totaal aantal maatregelen
2019

2020

Ten opzicht van 2019 is het aantal geregistreerde maatregelen gedaald terwijl het aantal unieke
cliënten toenam. Dit is ook terug te zien in het gemiddeld aantal geregistreerde maatregel per
bewoner:

Gemiddeld aantal maatregelen per bewoner 2019-2020
4,00
3,00
2,00
1,00
0,00
gemiddelde per bewoner
2019

2020
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Van alle VBM werd de zwaarte geregistreerd:

VBM zwaarte
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4. (Zeer zwaar)
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Ten opzichte van 2019 was er bij categorie 1 t/m 4 een afname te zien behalve bij de categorie
overig. Overall kan geconcludeerd worden dat ondanks een onvolledige implementatie van de Wet
zorg en dwang er een afname in geregistreerde maatregelen heeft plaats gevonden en dat ook de
indeling in VBM zwaarte een afname laat zien. De incidentmeldingen (VIM) laten in 2020 ook een
afname aan val- en agressiemeldingen zien, wellicht dat de Covid-19 pandemie hier een effect op
heeft gehad. In 2020 heeft er geen analyse op locatieniveau plaats gevonden, in 2021 wordt deze
vast onderdeel van de 2 jaarlijkse analyse. Wel is er een overzicht per locatie gemaakt, echter de
analyse hiervan moet nog ontwikkeld worden. Het is nog niet duidelijk welke factoren allemaal van
invloed kunnen zijn op de inzet van onvrijwillige zorg en hoever deze invloed reikt.

Aantal van Locatie
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Maatregelen ter terugdringing van onvrijwillige zorg
Eind 2020 heeft Envida de werkgroep Wzd omgevormd tot een expertgroep en is er een regiegroep
waarin verschillende functionarissen zitting hebben opgericht. De regiegroep heeft als doel de regie
te voeren over alle gebieden waar de Wzd invloed op heeft. Hierbij kan gedacht worden aan de
processen voor zorgverantwoordelijke of deskundigen niet betrokken bij de zorg maar ook de regie
op de scholing voor alle betrokken functionarissen, webinars, familieavonden, het betrekken van de
(centrale) cliëntenra(a)d(en), de adviesraden, het genereren van overzichten (op termijn dashboards)
en ondersteunen bij de analyse om het lerend vermogen te vergroten. De regiegroep verwacht
hiermee de onvrijwillige zorg terug te kunnen dringen.
Verder zal er op verschillende manieren en voor verschillende doelgroepen aandacht komen
beperkingen in de uitvoering van het eigen leven van de bewoners dit om medewerkers,
mantelzorgers en naasten en vrijwilligers en andere betrokken bewust de maken van hoe deze
beperking tot stand komt door alle goede bedoelingen. Door deze bewustwording verwacht Envida
dat het gesprek over de eigen regie en de eventuele bijbehorende risico’s (nog) vaker gevoerd gaat
worden. Voorbeelden hiervan zijn:
• De opdracht om in de werkprocessen de aandacht voor de “Alternatievenbundel” een
prominente plaats te geven.
• Zorgmedewerkers geven de nieuwe processen omtrent de inzet (of beter gezegd het voorkomen
van) onvrijwillige zorg vorm.
• Voor iedere zorgmedewerker wordt in fases de e-learning over de wet zorg en dwang
beschikbaar gesteld.
• Er zullen in 2021 Webinars georganiseerd worden om de Wet zorg en dwang toe te lichten.
• Familie avonden over eigen regie en onvrijwillige zorg op de locaties, hierbij zal ook de
vertrouwenspersoon worden uitgenodigd.
• Tegelijkertijd is Envida bezig met de implementatie van zorg-communicatie technologie die ons
in staat moet stellen om steeds meer op maat zorg te kunnen leveren, onder andere door cliënt
specifieke leefcirkels in te stellen. We verwachten hiermee de gesloten afdelingen meer en meer
open te kunnen stellen

Totstandkoming analyse
•
•
•
•

Deze analyse is tot stand gekomen met instemming van de Wzd-functionarissen.
Voor deze analyse zijn de gegevens uit het EPD gebruikt.
De centrale cliëntenraad heeft de analyse nog niet kunnen bespreken. Deze wordt geagendeerd
voor de eerst volgende vergadering.
De raad van bestuur heeft kennis genomen van de analyse en onderschrijft de uitkomsten.
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