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Inleiding 

In januari 2017 kwam het kwaliteitskader Verpleeghuiszorg gereed. De ZorgZaak is een 

thuiszorgorganisatie, waarbij De Eik in Slagharen en De ZorgVilla in Veenoord ambulante zorg wordt 

verricht in geclusterde woonvormen. Cliënten huren zelfstandig ruimte van een verhuurder en zij 

ontvangen zorg van De ZorgZaak. Dit kwaliteitsverslag is derhalve van toepassing op de zorgverlening 

in De Eik en De ZorgVilla. Het kwaliteitsverslag is geschreven over een aantal uitgangspunten welke 

bij ons kwaliteitsplan centraal hebben gestaan.  

 

Onze visie 

25 jaar geleden is De ZorgZaak gestart vanuit de visie dat de thuiszorg beter kon en moest. Ons 
motto: wij maken het verschil in het leven van mensen. Door op onze eigen manier in te springen op 
behoeften in de markt werd de Zorgzaak in 2009 uitgeroepen tot zorgorganisatie van het jaar. 
Iedereen met een indicatie was welkom. 
 
De ZorgZaak werkt door aan kwaliteit, met als resultaat dat in 2016 De ZorgZaak uit 120 Drentse 

bedrijven werd geselecteerd als één van de drie finalisten voor de titel "Drentse Onderneming van 

het Jaar 2016".  

 

Aanpakkers in zorg & welzijn 
 
“ZorgZakers” weten van aanpakken en lopen nooit weg voor de “moeilijke gevallen”. Daar staan we 
bekend om en daar zijn we trots op. Uitdagingen gaan we met opgestroopte mouwen te lijf. Niet 
eindeloos blijven praten, maar gewoon doen! 
 
Bij de ZorgZaak staan we voor onze ZorgZekerheden: 
Zeker van zorg: binnen 24 uur geregeld; 
Zeker van regie: leven zoals de cliënt gewend is. Wij regelen wat moet en helpen bij wat de cliënt 
(nog) niet (meer) zelf kan doen; 
Zeker van kwaliteit: goede zorg door goede mensen. 
 
 

  



Locaties 
 

Het kwaliteitsverslag is van toepassing op de ambulante zorgverlening in de geclusterde 
woonvormen. 
 

De ZorgVilla 
In Veenoord ( Drenthe) is een riante villa omgebouwd tot een kleinschalige, particuliere 
woonzorgvoorziening waar gecombineerde zorg wordt gegeven aan mensen met een somatische 
en/of psychogeriatrische zorgvraag. De ZorgVilla biedt verzorgd wonen aan in combinatie met 
persoonlijke aandacht. 
De ZorgVilla is verbouwd, aangepast en ingericht om zowel aan ouderen als jongeren een 
comfortabele en stijlvolle woongelegenheid te bieden met 24/7 uur zorggarantie. 

 
 

Huize de Eik 
In het voormalig kloosterpand 'De Eik' in Slagharen is een prachtig zorgcentrum gevestigd. In ruime 
en volledig uitgeruste appartementen zijn de bewoners verzekerd zijn van goede zorg in een 
uitstekende leefomgeving. 
De zorgverlening in Huize De Eik wordt uitgevoerd door gekwalificeerde zorgverleners van de 
ZorgZaak. 

 

Beide geclusterde woonvormen betreffen ongeveer 15-20 WLZ cliënten, naast WMO en ZVW 

gefinancierde zorgvragen. 



Hoofdstuk 1 Persoonsgerichte zorg en ondersteuning 

 

Situatie en analyse 
 
De ZorgZaak geeft aantoonbaar invulling aan de vier thema’s compassie, uniek zijn, autonomie en 
zorgdoelen. Binnen 24 uur heeft iedere cliënt een voorlopig zorgleefplan  waar aandacht is voor de 
gesignaleerde behoefte. Het opstellen van het zorgleefplan gebeurt door een wijkbegeleider niveau 5 
of door een wijkverpleegkundige. Samen met  de cliënt worden afspraken gemaakt over de 
zorgbehoefte, aan welke doelen wordt gewerkt, welke activiteiten de cliënt zelf kan doen om de 
zelfredzaamheid te vergroten en/of de cliënt mantelzorg heeft en welke wensen/behoeften de cliënt 
heeft ten aanzien van de zorg. 
 
 

Conclusie en wensen/plan 
 
De ZorgZaak komt de cliënt zoveel mogelijk tegemoet  in  haar individuele behoeften.  
Om de zorg betaalbaar te houden, vraagt  de maatschappij meer zelfregie en redzaamheid van 
cliënten dan voorheen. Dit is voor de (wijk)verpleging/verzorgende een grote uitdaging. In 2018 
wordt in samenwerking met de Hanzehogeschool onderzocht hoe medewerkers de zelfredzaamheid 
van cliënten kunnen vergroten en hoe de cliënt zelf zelfredzaamheid ervaart op het gebied van 
domotica en eigen regie. 
Met deze resultaten zal de ZorgZaak een vervolg geven aan het werken aan zelfredzaamheid binnen 
het kader van passende zorg. 
 

  



Hoofdstuk 2 Wonen en welzijn 
 

Situatie en analyse 
 
De zorgverlener ondersteunt en heeft aandacht voor de cliënt zijn/haar levensvragen. Zo nodig kan 
een aandachtsvelder worden geraadpleegd/ingezet. De ZorgZaak heeft voor diverse onderwerpen 
zoals dementie, palliatieve zorg een aandachtsvelder. Daarnaast kan op verzoek van de cliënt 
begeleiding worden gegeven bij niet specifieke verpleegkundige handelingen. Te denken valt aan 
psychische problematiek zoals alcoholverslaving, vereenzaming, etc. 
Wanneer de cliënt daar behoefte aan heeft, kan hij/zij deelnemen aan de dagactiviteiten die bij de 
ZorgVilla of De Eik worden georganiseerd. De dagactiviteiten betreffen een gevarieerd programma.  
Bij de Eik is het project Grijs, groen en gelukkig in samenwerking met IVN als onderdeel van de 
zinvolle dagbesteding. Wetenschappelijk is bewezen dat bezig zijn met groen ouderen gelukkig 
maken. 
Daarnaast is er aandacht voor een bewegingsprogramma en worden er deelgenomen aan de 
wandelvierdaagse, carnaval gevierd of andere activiteiten georganiseerd die plezier geven of het 
welzijn van de cliënt vergroot. Deze vormen van bewegen worden verwerkt in het zorgleefplan. 
 
Indien er familie is of mantelzorgers, worden zij nauw betrokken bij de zorg van de cliënt. Daarnaast 
werken er veel vrijwilligers op de locaties. Zij verrichten dankbaar werk op het gebied van koken en 
helpen met de activiteiten voor de cliënten, zoals wandelen met cliënten. De familie/mantelzorgers 
kunnen meehelpen met deze activiteiten.  
De familie/mantelzorger wordt betrokken bij de cliënt door onder meer op afstand te kunnen 
meelezen met het cliëntdossier (CarenZorgt). Hierdoor kunnen zij dagelijks lezen hoe het met hun 
familielid gaat en kunnen zij met de zorgverleners communiceren. Deze manier van communiceren 
wordt door familie als zeer prettig ervaren. Ze zijn elke dag op de hoogte van het wel en wee van de 
zorgvrager. 
 
 

Conclusie en wensen/plan 
 
Bij de woonlocaties wordt rekening gehouden met het welzijn van de cliënt en worden 
familie/mantelzorgers nauw betrokken bij de zorgvraag van de cliënt. Er worden activiteiten 
georganiseerd die een zinvolle tijdsbesteding bieden.  
Bij De Eik wordt een vijver aangelegd. Daarnaast is een moestuin aangelegd op beide locaties waar 
cliënten kunnen tuinieren en de groentes 
kunnen oogsten. Er worden hiermee verse 
maaltijden bereid en gezamenlijk gegeten. 
Om te kunnen fietsen met cliënten, is er een 
duofiets. Daarnaast zijn er robot katten en 
honden aangeschaft, omdat de aanwezigheid 
van deze dieren een positieve invloed hebben 
op cliënten met onder meer dementie. 
Verder wordt er onderzocht welke 
innovatieve en prikkelende middelen 
aangeschaft kunnen worden die het leven 
van de cliënten positief beïnvloeden, te 
denken valt aan activiteiten met een VR bril 
en de Tessa robot. 
 
  



Hoofdstuk 3.  Veiligheid 
 

Situatie en analyse 
 
Er is aandacht voor medicatieveiligheid. In 2017 zijn trainingen over medicatieveiligheid en veilige 
naalden gehouden. Er is een MIC commissie die 3x per jaar bijeen is geweest en de incidenten heeft 
besproken en zo nodig maatregelen heeft genomen. De helft van de incidenten betrof medicatie en 
bijna de andere helft valincidenten. De MIC meldingen worden als casus  in het teamoverleg van de 
ZorgVilla of de Eik besproken.  
Zo nodig wordt farmaceutische telezorg (medicatiedispenser) ingezet om medicatietrouw te 
vergroten, zijn de drempels voorzien van een drempelhulp om vallen te voorkomen en kunnen 
bewoners gebruik maken van therapeutische trampolines om door oefening vallen te voorkomen. Er 
is aandacht voor decubitus door gebruik van speciale matrassen bij decubitus cliënten, wisselligging 
toegepast, bewegen en minstens zo belangrijk: de juiste voeding eventueel door inschakeling 
diëtiste. Er is aandacht voor positieve gezondheid door personeel een scholing te laten volgen in 
voedingsleer.  
Het gebruik van vrijheidsbeperkende maatregelen worden niet toegepast en er zijn geen acute 
ziekenhuisopnames geweest. 
 
 

Conclusie en wensen/plan 
 
Er is aandacht voor de veiligheid van de cliënten op allerlei gebieden.  
Er zal camerabeveiliging komen en gebruik gemaakt worden van sensoren rondom de gebouwen, 
zodat gevolgd kan worden of een cliënt gaat dwalen of onbevoegden zich toegang verlenen. 
Ook wordt overwogen om de sloten van de gebouwdeuren te vervangen door automatische 
deursloten die op afstand bediend kunnen worden via de smartphone/computer. 
 
 

 
  



Hoofdstuk 4. Leren en verbeteren van kwaliteit 
 

Situatie en analyse 
 
De ZorgZaak heeft een kwaliteitsplan 2017/2018 opgesteld. Op basis van dit plan is de kwaliteit 
vastgelegd in activiteiten en doelstellingen zoals deelname aan lerende netwerken Palliatieve zorg en 
dementie. Aandachtsvelders nemen actief deel aan bijeenkomsten van het netwerk, bijscholingen en 
congressen.  
Op locatie zijn trainingsruimtes beschikbaar waar diverse praktijkgerichte scholingen worden 
gegeven om de kwaliteit van de zorg te verhogen en de leefomgeving veilig te maken. 
De ZorgZaak is ISO 9001 gecertificeerd en heeft een functionaris Kwaliteit, een functionaris Beleid en 
Innovatie en een AVG functionaris. 
 
 

Conclusie en wensen/plan 
 
De ZorgZaak werkt aan het leren en verbeteren van kwaliteit. De kennis van de aandachtsvelders 
meer delen met de overige zorgverleners door middel van een thema/casus in een teamoverleg 
bespreken.  
De ZorgZaak zal zien hoe invulling kan worden gegeven om twee collega zorgorganisaties te vragen 
feedback te geven op het kwaliteitsverslag. Hiervoor gaat de ZorgZaak in gesprek met collega 
zorginstellingen die een vergelijkbare zorgwoonvorm hebben. 
Het personeel van de Eik en de Zorgvilla krijgen de gelegenheid om bij elkaar mee te lopen, om 
kennis en ervaring uit te wisselen. 
In 2018 zal een audit plaatsvinden door het Keurmerk Instituut en het doel is om de normering  
ISO 9001: 2015 te behalen. 
 

 
  



Hoofdstuk 5. Leiderschap, governance en management 
 

Situatie en analyse 
 
De ZorgZaak (Holding BV) heeft een bestuurder, Ruud Slot, en toezicht door een Raad van 
Commissarissen. Zij hebben feeling met het primaire proces doordat de raad bestaat uit personen 
met juridische, bestuurlijke en financiële kennis gecombineerd met ondernemerschap. Daarnaast zit 
in het MT van de ZorgZaak een manager met ruime verpleegkundige ervaring, zodat er goede feeling 
is met de praktijk. Het bestuur van de ZorgZaak houdt zich aan de Governancecode Zorg.  
De ZorgZaak hecht belang aan de OR. De leden van de OR van de ZorgZaak zijn een goede 
afspiegeling van de werknemers en hebben frequent overleg met de directie waarbij zij gevraagd en 
ongevraagd adviezen geven. 
Er is een onafhankelijke cliëntenraad waar cliënten en/of familieleden/mantelzorgers zitting hebben. 
De cliëntenraad komt vijf keer per jaar bijeen. Afhankelijk van de onderwerpen worden regelmatig 
ondersteunende diensten uitgenodigd om aan te schuiven. De cliëntenraad wordt om input gevraagd 
over externe en interne ontwikkelingen, beleidszaken, kwaliteitsplan, specifieke cases etc.  
Samen met de cliëntenraad stemt de ZorgZaak de zorg nog beter af op de wensen van de cliënten.  
Er is bij de ZorgZaak een open cultuur en de lijnen zijn kort, zodat een verpleegkundige/verzorgende 
rechtstreeks de directie kan raadplegen/adviseren. De directie neemt deel aan teamoverleggen op 
locaties. 
 
 

Conclusie en wensen/plan 
 
De ZorgZaak wordt bestuurd met een open cultuur en korte lijnen, waardoor snel ingespeeld kan 
worden op vragen en adviezen van interne en externe stakeholders. De professionele inbreng is 
geborgd in de vorm van OR, cliëntenraad en inbreng medewerkers. 
  



Hoofdstuk 6. Personeelssamenstelling 
 
 

Situatie en analyse 
 
De personeelssamenstelling van de ZorgVilla en De Eik is zo mogelijk gebaseerd op de tijdelijke 
normen. Tijdens de zorg en ondersteuning bij intensieve zorgmomenten (zoals opstaan, naar bed 
gaan, intake en rond het sterven) zijn minimaal twee zorgverleners beschikbaar om deze taken te 
verrichten. 
Medewerkers van De Eik en De ZorgVilla krijgen de tijd en ruimte om op gezette tijden bij elkaar mee 
te lopen, zoals benoemd onder lerende organisatie. 
Er is voor alle zorgverleners voldoende tijd en ruimte om te leren en te ontwikkelen via feedback, 
intervisie, reflectie en scholing. Beging 2017 is e-learning geïntroduceerd, zodat de zorgverleners op 
een tijd dat het hen uitkomt, een scholing kunnen volgen. De e-learning bestaat uit diverse modules, 
zodat de medewerkers een gevarieerd scholingsprogramma kunnen volgen. Daarnaast worden er 
ook de (driejaarlijks verplichte) praktijk lessen aangeboden. Zorgverleners maken hiervoor met 
afdeling Personeelszaken een individuele afspraak. 
Voorjaar 2017 is ook een medewerkerstevredenheidsonderzoek gehouden met als voornaamste 
aandachtspunten: persoonlijke ontwikkeling, interne communicatie en relatie met leidinggevende. 
Hierop zijn afspraken gemaakt tussen leidinggevende en medewerker, worden de medewerkers 
frequenter geïnformeerd via bijeenkomst met directie en komt de interne ZorgZaak nieuwsbrief nu 
maandelijks uit. 
 
De knelpunten op de arbeidsmarkt zijn merkbaar in de zorg. Op korte termijn werft de ZorgZaak 
nieuwe zorgverleners via social media kanalen. Daarnaast worden de zorgvacatures via Zorgplein 
Noord opgelost. Om op langere termijn over voldoende gekwalificeerde medewerkers te beschikken, 
profileert de ZorgZaak zich als leer- en stagebedrijf. Zodoende willen we jonge mensen enthousiast 
maken voor het beroep in de zorg. 
 
Voor verdere informatie over onze personeelssamenstelling verwijzen wij naar onze website 
www.zorgzaak.nl. 
 
 

Conclusie/wensen/plan 
 
De personeelssamenstelling voldoet aan de normering.  
Om de knelpunten op de arbeidsmarkt te voorkomen, zal er 
niet alleen bij de ZorgZaak maar sector breed een plan 
moeten komen om mensen warm te maken om bij thuiszorg 
te komen werken (cijfers wijzen uit dat 5% van zorgstudenten 
kiezen voor stage bij thuiszorg).  
 
De ZorgZaak draagt haar steentje bij door veel stagiaires op 
te nemen bij de ZorgVilla en De Eik en promoot stage lopen 
op haar website. 
 

  



Hoofdstuk 7. Gebruik van hulpbronnen 
 
 

Situatie en analyse 
 
Gebouwen 
De Zorgvilla en De Eik (voormalig klooster) zijn omgebouwd tot een kleinschalige, particuliere 
woonzorg voorzieningen.  
 
ICT 
De medewerkers werken met digitale cliëntendossiers die voldoen aan de privacy eisen van AVG. 
Er wordt gebruik gemaakt van domotica (huisautomatisering) en e-health door middel van 
farmaceutische telezorg, persoonsalarmering, beeldbellen, robothuisdieren, CarenZorgt etc. 
 
Facilitaire zaken 
Omdat de cliënten zelf een woonruimte huren van een verhuurder, valt dit buiten de scope van de 
ZorgZaak.  
Wel wordt er maaltijdvoorziening in De Eik en ZorgVilla aangeboden en zonodig huishoudelijke hulp 
voor het schoonhouden van de woning. 
 
Financiën en administratieve organisatie 
Voor financiën kan het jaarverslag geraadpleegd worden op www.jaarverslagenzorg.nl . 
De administratie wordt verzorgd op het hoofdkantoor in Hoogeveen. 
 
 

Conclusie/wensen/plan 
 
Beide woonlocaties bieden een ruime kamer met goede faciliteiten in een mooie landelijke omgeving 
wat bijdraagt aan het welzijn van de cliënt. 
Er is een toenemende vraag naar deze woonvorm, zodat uitbreiding bij de ZorgVilla in 2018 wordt 
gerealiseerd. Ook kunnen er in het pand van De Eik nog extra appartementen worden gerealiseerd. 
 

  



 

 

Hoofdstuk 8. Gebruik van informatie 
 

Situatie en analyse 
 
In 2016 is er een cliënttevredenheidsonderzoek (CQ index) gehouden waarvan de resultaten begin 
2017 beschikbaar kwamen en een verbeterplan is opgesteld. In het kader van de PDCA cyclus is in de 
zomer van 2017 een vervolg onderzoek door een medewerker gehouden onder wijkverpleging-
cliënten. Hierin zijn op de CQI aanvullende vragen gesteld met als uitkomsten: cliënten zijn tevreden, 
hebben voorkeur voor vast team met vaste tijden en cliënten zien zorgverleners graag in hun eigen 
kleding. 
Najaar 2017 is een start gemaakt om over te stappen naar Zorgkaart Nederland om continue de 
tevredenheid van de cliënten te meten.  
De ZorgZaak heeft een klachtencommissie en een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Elke klacht en 
uiting van ongenoegen wordt serieus genomen en besproken met de cliënt en medewerkers. De 
ZorgZaak is voor warme afhandeling van klachten.  
 

Conclusie/wensen/plan 
 
De cliënten zijn over het algemeen tevreden. De cliënten die hun mening op Zorgkaart Nederland 
achterlaten was te weinig om conclusies aan te verbinden en een onafhankelijk belteam zal worden 
ingeschakeld om cliënten te bellen. Op deze manier komt een representatieve 
cliënttevredenheidsscore over de ZorgZaak op Zorgkaart Nederland. 
Klachten worden volgens de juiste procedure afgehandeld. Door diverse casussen in de teams te 
bespreken en hiermee de kennis en vaardigheden van medewerkers te vergroten, kan dit bijdragen 
aan begrip voor cliënten met onbegrepen gedrag. Dit kan bijdragen aan het verminderen van 
klachten door cliënten. 
 
 

 


