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Inleiding 

Sinds 2017 werkt de ZorgZaak met het kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. 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 daarom van toepassing op de zorgverlening in De Eik en De ZorgVilla. Het 
kwaliteitsverslag is geschreven aan de hand van een aantal uitgangspunten die bij het 
ZorgZaak concept centraal staan, namelijk : gastvrijheid (zorg is beleving), gezond en fit 
(integrale benadering fit door het leven) en domotica (verbetering kwaliteit van leven). 
 

 

Onze visie  

Wij maken het verschil 

Op één van de heipalen onder het fundament van het hoofdkantoor van de ZorgZaak is 

bij de bouw geschilderd: " Maak het verschil in het leven van mensen!". Deze missie is 

letterlijk het fundament van de ZorgZaak, waar iedere medewerker zich van bewust is 

en dagelijks mee bezig is.  

 

Een goed begin is het halve werk 

De werkwijze van de ZorgZaak is simpel: een goed begin is het halve werk! Door direct in 
het begin de juiste mensen met de juiste aanpak (ondersteund door de juiste middelen) 
in te zetten, kan veel worden bereikt in het gehele zorgtraject. Daar waar van toepassing 
kiezen wij voor een integrale benadering vanuit het fysieke en psycho-sociale aspect 
met aandacht voor een gezond en fitte oudere (positieve gezondheid).  We zetten 
zoveel mogelijk in op zelfredzaamheid en zelfstandigheid en gebruiken -daar waar 
mogelijk - de nieuwste technologieën en zorginzichten.  
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Locaties 
 

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

De ZorgVilla 
 

 

 

In Veenoord ( Drenthe) is een 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 
van goede zorg in een uitstekende leefomgeving. 
De zorgverlening in Huize De Eik wordt uitgevoerd door gekwalificeerde zorgverleners 
van de ZorgZaak. 

In De Eik en ZorgVilla wonen 30 cliënten met een WLZ beschikking (stand 31-12-2018), 

naast een aantal cliënten met een WMO en/of ZVW beschikking. 
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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 door de cliënt centraal te stellen, de cliënt eigen regie te laten 
houden, zijn/haar wensen te respecteren en de zorgverleners het verschil in het leven 
van mensen laten maken. 
 
Binnen 24 uur heeft iedere cliënt een voorlopig zorgleefplan met aandacht voor de 
gesignaleerde behoefte. Het opstellen van het zorgleefplan gebeurt door een 
wijkverpleegkundige en de uitvoering en coördinatie rondom de zorg is de 
verantwoordelijkheid van de EVV-er. 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 een mantelzorger heeft en 
welke wensen/behoeften de cliënt heeft ten aanzien van de zorg.  
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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 eigen regie en 
zelfredzaamheid van cliënten dan voorheen. Dit is voor de (wijk)verpleging/verzorgende 
een grote uitdaging. In 2018 hebben wij in samenwerking met de Hanzehogeschool 
onderzocht wat cliënten onder zelfredzaamheid verstaan en hoe dit in de praktijk kan 
worden toegepast om de doelmatigheid van zorg te vergroten. Hieruit bleek dat de helft 
van de cliënten niet bekend was met het begrip zelfredzaamheid, maar tijdens het 
onderzoek wisten de cliënten wel duidelijk zaken aan te geven die onder 
zelfredzaamheid vielen, zoals 80% van de cliënten voelde zich gestimuleerd en geen van 
de ouderen had de ervaring dat de zorg werd overgenomen. 
 
In 2019 krijgt dit een vervolg: de ZorgZaak is gestart met de Positieve gezondheid 
benadering volgens Machteld Huber door het afnemen van een Spinnenwebmodel bij al 
haar cliënten. Door deze gesprekstool wordt samen met de cliënt besproken wat hij/zij 
zelf goed vindt gaan en wat hij/zij vindt waar aandacht aan geschonken moet worden. 
De gewenste aandacht wordt daarna besproken met de wijkverpleegkundige, om te 
kijken wat voor aandacht er nodig is om de wens van de cliënt te vervullen en wat hij/zij 
graag veranderd zou willen zien. 
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Hoofdstuk 2 Wonen en welzijn 

 
Situatie en analyse 
 
De zorgverlener ondersteunt en heeft aandacht voor de levensvragen van de cliënt. Zo 
nodig kan een aandachtsvelder worden geraadpleegd/ingezet.  
Daarnaast kan op verzoek van de cliënt begeleiding (en mits geïndiceerd) 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 Huize De Eik worden georganiseerd. De dagactiviteiten betreffen 
een gevarieerd programma. Er zijn beleeftuinen waar bloemen of aardbeien geplukt 
kunnen worden en groente kan worden geoogst.  
Bij Huize 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*.  In dit kader is de directe woonomgeving van De Eik 
aangepakt: er is eind 2018 een vijver gerealiseerd. 
 
Daarnaast is er aandacht voor veel bewegen, omdat Gezond & fit een van de pijlers van 
kwaliteitsbeleid van de ZorgZaak is. We zijn er van overtuigd dat de kwaliteit van leven 
als beter wordt ervaren en beoordeeld wanneer lichaam en geest gezond zijn. Niet voor 
niets is de uitspraak een gezonde geest in een gezond lichaam. Wanneer mensen op een 
gezonde manier langer actief zijn, zal dat naast meer geluk leiden tot een lagere 
zorgvraag, minder medicijngebruik en een prettigere omgang met hun omgeving**. 
Zo worden er wekelijks gymnastiek gegeven, regelmatig gewandeld en gefietst (ook met 
duofiets) en gebruik gemaakt van therapeutische trampolines. Er wordt meegedaan met 
de avondvierdaagse. 
 
Als er familie is of mantelzorgers zijn, worden zij nauw betrokken bij de zorg en welzijn 
van de cliënt. De zorg kan net zo doorgaan als dat er thuis geboden is door de 
familie/mantelzorger. Er is regelmatig overleg en half jaarlijks wordt de zorg 
geëvalueerd waarbij de familie/mantelzorger wordt uitgenodigd.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*) Onder meer: Manakin Repository Groen in de ouderenzorg:” verkennend onderzoek naar activiteiten gericht op 

natuurbeleving bij ouderen” Diek,Renske; Garssen, Annemarie; Heitman, Mariken; Loon, Marc van; Weijters, 

Maaike (2004) Kennispunt Bètawetenschappen 

**) Ouderen die actief zijn en voldoende bewegen hebben een hogere zelfredzaamheid en minder kans op 

chronische aandoeningen zoals diabetes en osteoporose (Prof. dr. Marijke Hopman-Rock 14-4-2009.) 
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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 dierbare gaat en kunnen zij met de zorgverleners communiceren.  Deze 
manier van communiceren wordt door familie/mantelzorger als zeer prettig ervaren. Ze 
zijn elke dag op de hoogte van het wel en wee van hun dierbare.  
Daarnaast wordt de familie/mantelzorger ook uitgenodigd bij activiteiten die voor de 
cliënten worden georganiseerd. 
 
Er werken veel vrijwilligers op de locaties. Zij verrichten dankbaar werk op het gebied 
van koken en helpen met de activiteiten voor de cliënten, zoals met hen gaan wandelen.  
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
  

Vijver Huize De Eik 
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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 en het welzijn van de cliënt. Er 
worden activiteiten georganiseerd die een zinvolle tijdsbesteding bieden en gezondheid 
& fitheid bevorderen.  
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. Bij cliënten die vroeger zelf dieren 
hadden gehad, wekte het positieve emoties en herinneringen op. Zo is er een cliënt die 
erg stil was en door de robotkat ging opbloeien. 
 

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 voor de dagbesteding en tablets.  
Na een proef met een virtuele fiets waarbij de cliënten bijzonder positief op reageren, 
wordt bewerkstelligd om in 2019 deze fiets aan te schaffen voor de woonlocaties. 
Zorgverleners van de ZorgVilla zijn hiervoor gestart met een geldinzamelingsactie. 
Ook is het plan in 2019 om een drinkpost op de woonlocatie te hebben voor de 
avondvierdaagse, waarbij de bewoners betrokken worden. 
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Hoofdstuk 3.  Veiligheid 

 
Situatie en analyse 
 
Medicatieveiligheid blijft een belangrijk aandachtspunt. In 2018 volgden medewerkers 
bijscholingen medicatieveiligheid. De MIC commissie is  drie keer per jaar bijeen 
gekomen en heeft de incidenten geanalyseerd. De helft van de incidenten betrof 
medicatie en bijna de andere helft betrof valincidenten. De MIC meldingen worden als 
casus in het teamoverleg van de ZorgVilla of de Eik besproken en waar dat nodig is, zijn 
maatregelen genomen. Voorbeelden van maatregelen waren herinrichting woonsituatie 
of invoeren medido (medicatiedispenser) in individuele situaties. Veiligheidsincidenten 
hebben niet geleid tot acute ziekenhuisopnames. We hebben veiligheidskaders voor 
ongewenst gedrag en werken nauw samen met artsen, psychologenpraktijk, 
behandelaar en familie/cliënt om dit te voorkomen.  
 
 
Conclusie en wensen/plan 
 
Er is aandacht voor de veiligheid van de cliënten op allerlei gebieden.  
Techniek wordt ingezet voor gemak, comfort en veiligheid. Denk hierbij aan 

ondersteunende middelen als deurcamera’s, centraal bedienbare elektronica en 

signalerende sensoren, anti-dwaal en detectie. Middelen moeten geen belemmering zijn 

maar voor de cliënt van toegevoegde waarde zijn. Per cliënt en situatie wordt gekeken 

wat passend is en wat bij de cliënt past. 

Voor de ZorgZaak kan de inzet van technologie meehelpen in het schaalbaar en 

organiseerbaar houden van zorgverlening als gevolg van tekorten op de arbeidsmarkt. 

Wanneer bepaalde taken kunnen worden overgenomen dan wel inzicht geven in leefstijl 

van cliënten kan de formatie hierop worden afgestemd. Denk hierbij aan inzicht in 

momenten van piekdrukte, actieve momenten van cliënten etc. 
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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.  
Per thema hebben aandachtsvelders ook structureel contact met individuele 
netwerkpartners om kennis en expertise te delen. 
 
MIC meldingen worden besproken in de teams, zodat ook daar een lerende cyclus 
ontstaat en de kwaliteit verbeterd wordt.  
Casuïstiekbesprekingen worden gedaan in de teams, al dan niet met ondersteuning van 
een behandelaar zoals een psycholoog. Met de zorgverleners wordt op deze manier ook 
regelmatig intervisie gehouden. 
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 heeft een kwaliteitsmanagementsysteem dat is gecertificeerd volgens ISO 
9001: 2015 en heeft een functionaris Kwaliteit, medewerker Kwaliteit en Beleid, een 
manager Innovatie en een AVG functionaris. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Conclusie en wensen/plan 
 
De ZorgZaak werkt aan het leren en verbeteren van kwaliteit door de structuur van 
beleidsvorming en kwaliteitsborging op diverse aandachtsvelden verder te verbeteren. 
Zo wordt er bijvoorbeeld in 2019 in samenwerking met een tandprotheticus en een 
tandarts een klinische les mondzorg gegeven en een “maand van de mond” 
georganiseerd. 
Het thema palliatieve zorg wordt verder uitgediept door een themabijeenkomst voor 
kennisdragers te organiseren en deelname aan scholingsbijeenkomsten van het 
palliatieve netwerk.  
 
Het kwaliteitskader Verpleeghuiszorg geeft een achttal thema’s aan waar de kwaliteit 
van zorg voor de cliënt kan worden verbeterd. De ZorgZaak heeft dit vertaald naar een 
aantal zorg- en randvoorwaardelijke thema’s en hiervoor aandachtsvelders aangesteld, 
wat in 2019 zal worden uitgebreid. De aandachtsvelders werken ZorgZaak breed en zijn 
lid van netwerken, zoals het palliatief netwerk, bezoeken congressen en volgen 
trainingen. De kennisdragers zijn zorgverleners die op locatie inhoudelijk aanspreekpunt 
zijn voor het thema en onder meer casuïstiekbespreking en scholing binnen het team 
organiseren.  
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De ZorgZaak heeft een lerend netwerk gevormd met een collega instelling en gaat dit 
verder uitbouwen. Het regionale kwaliteitsnetwerk heeft een ledenstop, daarom gaan 
wij zelf In 2019 actief verder zoeken naar collega instellingen die willen aansluiten bij 
ons kwaliteitsnetwerk. 
Het personeel van de Eik en de Zorgvilla krijgen de gelegenheid om bij elkaar mee te 
lopen, om kennis en ervaring uit te wisselen. De Kloosterstaete (gestart februari 2019) 
zal hierbij aanhaken. 
 
De wens is om een lerende cultuur te creëren, waarbij kennis wordt gedeeld en men 
elkaar positieve feedback geeft om hiervan te leren.  
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Hoofdstuk 5. Leiderschap, governance en management 

 
Situatie en analyse 
 
In 2018 had de ZorgZaak een jubileum: 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 een eigen manier in te springen op behoeften in de markt 
werd de ZorgZaak  2009  uitgeroepen tot Zorgorganisatie van het jaar in een landelijke 
verkiezing van initiatiefnemer Zorgmarkt, platform voor marktwerking en 
ondernemen. In 2016 werd de ZorgZaak uit 120 Drentse bedrijven geselecteerd als één 
van de drie finalisten voor de titel "Drentse Onderneming van het Jaar 2016". Directeur 
Ruud Slot: "Eerst de mens, dan de regels. Niet andersom". 
 
Leiderschap 
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.  
 
Management 
Bestuur, directie en management beschikken over zorginhoudelijke en bedrijfskundige 
kennis en hebben een ondernemende en innovatieve inslag. Dit uit zich in het voorlopen 
op het gebied van technologische toepassingen en visie op zorg. 
In het MT van de ZorgZaak zit een manager met ruime verpleegkundige ervaring, zodat 
onze zakelijke besturing en de menselijke kant altijd hand in hand gaan. 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 
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. 
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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. 
Komend jaar gaan we aan de slag met het Boeien & Binden om voor op te kunnen 
blijven lopen qua personeel. 
Door uitbreiding van een locatie komt er in 2019 locatiehoofdenoverleg om unanieme 
afstemming te krijgen rondom de zorg op locaties en kennis en ervaringsuitwisseling. 
 
 
 

 

Feest 25 jarig bestaan 
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Hoofdstuk 6. Personeelssamenstelling 
 
 
Situatie en analyse 
 
De personeelssamenstelling van de ZorgVilla en De Eik is in kwalitatief en kwantitatief 
opzicht afgestemd op de zorgvraag. Tijdens de zorg en ondersteuning bij intensieve 
zorgmomenten 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 het hoofdstuk Leren en verbeteren van 
kwaliteit. 
 
Er is voor alle zorgverleners voldoende tijd en ruimte om te leren en te ontwikkelen via 
feedback, intervisie, reflectie en scholing. Door middel van e-learning volgen de 
medewerkers een gevarieerd scholingsprogramma. Daarnaast worden er ook de 
(driejaarlijks verplichte) praktijk lessen gegeven. 
Omdat er in 2017 een medewerkerstevredenheidsonderzoek is gehouden, heeft 2018 
vooral in het teken gestaan van de opvolging daaraan, zoals frequent overleg met 
directie en regelmatig nieuwsbrieven.  
Bij de geclusterde woonvormen lukt het de ZorgZaak om, ondanks de krapte op de 
arbeidsmarkt, goed personeel aan te nemen. Hiervoor werft de ZorgZaak nieuwe 
zorgverleners via social media kanalen en mond-tot-mond reclame door personeel zelf. 
Daarnaast worden de zorgvacatures via Zorgplein Noord opgelost.  
De ZorgZaak selecteert haar personeel op basis van haar concept Gastvrijheid, Gezond & 
fit en Domotica, zodat zowel cliënt als ook het personeel dit concept aanspreekt. De 
medewerkers van de ZorgZaak creëren een prettige werksfeer, zijn innovatief en kijken 
anders tegen het beroep in de zorg aan op de dag van vandaag.  
Om op langere termijn over voldoende gekwalificeerde medewerkers te beschikken, 
profileert de ZorgZaak zich als leer- en stagebedrijf. De ZorgZaak is een door SBB erkend 
leerbedrijf. 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. 
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Conclusie/wensen/plan 
 
De personeelssamenstelling voldoet aan de normering.  
Om de (toekomstige) 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, promoot via de website om stage te komen lopen en onderhoud nauwe 
contacten met het onderwijs. 
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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, VR 
brillen, CarenZorgt etc. 
 
Facilitaire zaken 
Dit onderwerp valt buiten de scope van de ZorgZaak, omdat de cliënten zelf een 
woonruimte huren van een verhuurder.  
Er is een maaltijdvoorziening in De Eik en ZorgVilla waarbij de maaltijden met verse 
ingrediënten worden bereid. De groentes komen, indien mogelijk, uit de moestuin van 
de woonlocaties. Zo nodig is er 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 
Veenoord medio juni 2019 wordt gerealiseerd en de Kloosterstaete in Hoogeveen is in 
februari 2019 geopend. 
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Hoofdstuk 8. Gebruik van informatie 
 
Situatie en analyse 
 
In 2018 heeft de ZorgZaak ZorgKaart Nederland verder ingezet als 
cliënttevredenheidsonderzoek. Met deze methode kan de ZorgZaak continue de 
waarderingen van haar cliënten meten. Omdat we graag een zo volledig mogelijk 
onderzoek willen hebben, hebben we ervoor gekozen om extra respondenten te werven 
door het inschakelen van een extern belteam die onafhankelijk met onze cliënten kon 
bellen, zodat we echt een goed en onafhankelijk beeld hebben over de tevredenheid 
van onze cliënten.  
 
Voor de situaties dat men toch ontevreden is (om welke reden dan ook) heeft de 
ZorgZaak een klachtencommissie en een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Elke klacht 
en uiting van ongenoegen wordt serieus genomen en besproken met de cliënt en 
medewerkers. Van elk feedback moment willen we leren. 
De ZorgZaak is voor warme afhandeling van klachten. Het aantal klachten was iets 
toegenomen doordat de ZorgZaak genoodzaakt was om de zorg anders te organiseren.  
 
Conclusie/wensen/plan 
 
De cliënten zijn over het algemeen zeer tevreden, een hoog percentage cliënten beveelt 
de ZorgZaak aan. Ook in 2019 zal de Zorgzaak weer gebruik van maken van ZorgKaart 
Nederland en een onafhankelijk belteam inzetten om de cliënttevredenheid te meten, 
zodat we een goed, onafhankelijk en compleet beeld hebben. 
Klachten worden op een persoonlijke manier en volgens de wettelijke 
klachtenprocedure afgehandeld.  
 
 
 
 

 
De ZorgZaak totale dienstverlening over 2018 
 
 
Tot slot 
 
Zo hebben wij het verschil gemaakt in het leven van mensen in 2018.  
Dit willen wij gaan voortzetten in 2019! 

 


