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1 Inleiding 

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft op 4 en 5 december 2018 een bezoek 
gebracht aan De ZorgZaak B.V. (hierna: De ZorgZaak), teams Meppel en 
Hoogeveen, te Hoogeveen.  
In dit rapport beschrijft de inspectie de bevindingen en haar oordeel. Indien nodig 
geeft de inspectie aan welke maatregelen zij van De ZorgZaak verwacht naar 
aanleiding van de bevindingen.  

1.1 Taak IGJ 
De inspectie bewaakt en bevordert de kwaliteit en veiligheid van zorg. We zien erop 
toe dat zorgaanbieders en -besturen professioneel handelen binnen de wet- en 
regelgeving, hun eigen normen respecteren en zich blijven inspannen voor verdere 
verbetering van de zorg. De verwachtingen en behoeften van patiënten en cliënten 
zijn daarbij een belangrijk uitgangspunt.  
De inspectie gaat in het toezicht uit van vertrouwen in de intrinsieke motivatie van 
zorgaanbieders om de best mogelijke zorg te verlenen. 

1.2 Doelstelling bezoek 
Het doel van het inspectiebezoek was om een oordeel te geven over de kwaliteit en 
veiligheid van de zorg die De ZorgZaak levert aan cliënten thuis. 

1.3 Onderzoeksmethode 
Tijdens het toezichtbezoek gebruikte de inspectie een toezichtinstrument gebaseerd 
op het toetsingskader ‘Toezicht op de zorg thuis’1.  
Het toetsingskader bevat de volgende thema’s: 

1. Cliënt centraal 
2. Integrale zorg 
3. Veiligheid 
4. Professionele autonomie van de wijkverpleegkundige 
5. Sturen op kwaliteit 

 
Het toezichtbezoek was van tevoren aangekondigd, bevatte onaangekondigde 
elementen en bestond uit de volgende onderdelen: 

- presentatie door de bestuurder en gesprek; 
- gesprek met de planner van de zorg en keuze van cliënten en routes; 
- gesprek met de wijkverpleegkundige en een afvaardiging van team 1; 
- gesprek met de wijkverpleegkundige en een afvaardiging van team 2; 
- afzonderlijke gesprekken met vier cliënten en na mondelinge toestemming 

inzage in hun zorgdossier. Waar mogelijk spreekt de inspectie ook 
mantelzorgers2; 

- meelopen met zorgmedewerkers bij diverse zorgmomenten; 
- terugkoppeling van de bevindingen door de inspectie en gesprek. 

1.4 Schets thuiszorgorganisatie 
De ZorgZaak heeft haar hoofdkantoor in Hoogeveen. Ze biedt begeleiding, 
wijkverpleging en huishoudelijke verzorging bij mensen thuis in Meppel, Hoogeveen, 
Assen en Havelte. Ook biedt De ZorgZaak zorg in twee eigen woonlocaties: de Zorgvilla 

                                                
1 Het toezichtkader staat op www.igj.nl  
2 Een huisbezoek, gesprek met de cliënt en inzage in het dossier vindt nooit plaats zonder toestemming van de 

cliënt.  

https://www.igj.nl/zorgsectoren/zorg-thuis/documenten/toetsingskaders/2016/10/1/toetsingskader-%E2%80%98toezicht-op-de-zorg-thuis%E2%80%99
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in Slagharen en Huize de Eik in Veenoord. Begin 2019 opent de derde locatie: 
Kloosterstaete in Hoogeveen.  
De ZorgZaak biedt zorg op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO), 
de Jeugdwet (JW), de zorgverzekeringswet (ZvW) en de Wet langdurige zorg (WLZ). 
De ZorgZaak kent naast de Zorgvilla en Huize de Eik, 3 bedrijfsonderdelen: De 
ZorgZaak B.V., hier is de wijkverpleging ondergebracht, ZorgZaak Services BV en 
ZorgZaak Services II BV. In deze B.V.’s zijn begeleiding en huishoudelijk werk 
ondergebracht.  
 
De ZorgZaak BV – wijkverpleging - heeft een omzet van 3,5 miljoen euro.  
Er zijn ongeveer 220 cliënten. Deze cliënten krijgen zorg van totaal 39,01 fte 
zorgverleners. Deze 39,01 fte bestaat uit zes helpenden zorg en welzijn niveau 2  
(1,6 fte); een preventie verpleegkundige (0,56 fte); een sociaal agogisch werker  
(0,42 fte), 30 verpleegkundigen niveau 4 (10,25 fte), 2 verpleegkundigen niveau 5 
(0,06 fte), 43 verzorgenden IG niveau 3 (20,08 fte), zes verzorgenden niveau 3 (1,28 
fte), vier wijkverpleegkundigen niveau 5 (3,11 fte).    
De zorg op basis van de ZvW, biedt De ZorgZaak voornamelijk in Meppel, Hoogeveen, 
Havelte en Assen.  
De cliënten van De ZorgZaak BV zijn van alle leeftijden. 
  
De ZorgZaak heeft als missie dat zij ‘het verschil wil maken’ in het leven van de 
cliënten. 
 
De organisatie kent 3 managementlagen. De bestuurder met daaronder de directeur 
wonen en de manager zorg en begeleiding. Onder de directeur wonen vallen de 
woonlocaties en de teams die de zorg in de locaties verzorgen. De manager zorg en 
begeleiding geeft leiding aan de teams begeleiding, de teams wijkverpleging en de 
huishoudelijke verzorging.  
De teams wijkverpleging hebben tweehoofdige leiding: wijkverpleegkundigen sturen de 
teams zorginhoudelijk aan. De manager draagt de budgetverantwoordelijkheid. 
De ZorgZaak heeft ongeveer 10 teams wijkverpleging. 
 
Elk team bestaat uit ongeveer 15 zorgverleners. De zorgverleners werken op basis van 
de doelen en taken in het zorgdossier. De wijkverpleegkundigen zorgen voor de 
(her)indicatie en de (tussen)evaluaties. Daarnaast overleggen ze met andere 
zorgverleners en voeren ze taken uit in het kader van het zorgplan.  
De meeste zorgverleners hebben parttime contracten van 19 – 24 uur per week. 
De zorgverleners werken in routes. Er zijn ochtend- en middagroutes. Ook zijn er 
avondroutes.   
 
De ZorgZaak is ISO-gecertificeerd. 
 
De ZorgZaak werkt samen met meerdere andere zorgaanbieders in het project ‘Zorg in 
de Wijk’ van Zilveren Kruis Achmea. Binnen dit project zoeken de samenwerkende 
aanbieders naar het beste totaalaanbod voor de cliënt.  
 
De ZorgZaak bouwt het aanbod wijkverpleging af. Zij doet dit omdat zij op dat terrein 
hun visie ‘een verschil maken voor de cliënt’, niet meer kunnen waarmaken. De afbouw 
gebeurt door geen nieuwe cliënten meer aan te nemen. Tegelijkertijd is De ZorgZaak in 
gesprek met andere zorgaanbieders om de bestaande cliënten over te dragen.  
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2 Samenvattend oordeel en maatregelen 

2.1 Samenvattend oordeel 
De inspectie vindt dat De ZorgZaak, wijkverpleging, grotendeels voldoet aan de  
normen.  
Cliënten kunnen erop rekenen dat zij inspraak in de zorg hebben. Zij weten zich 
gehoord en gezien. Ook houden zorgverleners voldoende zicht op de draagkracht 
van mantelzorgers.  
De zorgverleners werken samen met collega’s en met andere aanbieders in het 
werkgebied. De taken zijn binnen De ZorgZaak zo verdeeld dat zorgverleners met 
het juiste deskundigheidsniveau ingezet zijn bij de best passende taken. Daarbij is 
binnen De ZorgZaak de plan-do-check-act-cyclus op alle organisatieniveaus 
ingevoerd. Hierbij is ook voldoende aandacht voor de interne controle. Zo nodig 
neemt De ZorgZaak actie om tot verbetering te komen.   
 
Om volledig aan de normen te voldoen kan De ZorgZaak nog aandacht besteden aan  
het uniform werken, aan het vastleggen van informatie van andere (externe) 
zorgverleners en de raamovereenkomsten in het kader van de Wet op de beroepen 
in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG).  
 
Tijdens het eindgesprek gaf de bestuurder aan dat hij de opmerkingen herkent. Hij 
zag meteen verbetermogelijkheden. De bestuurder gaf aan dat hij nagaat of de 
genoemde verbeterpunten ook op de zorglocaties nodig zijn.   

2.2 Maatregelen 
De inspectie verwacht dat de zorgaanbieder controleert of de zorg die overige  
teams bieden, ook aan alle getoetste normen voldoet. Daarbij verwacht de inspectie 
dat de zorgaanbieder actief nagaat over de zorg op de woonlocaties aan de gestelde 
normen voldoet. De inspectie verwacht dat de zorgaanbieder zo nodig passende 
maatregelen treft. De inspectie sluit hierbij het inspectiebezoek af.  
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3 Resultaten 

Hieronder staan de oordelen per norm en een toelichting daarop. Het oordeel geeft 
aan in welke mate de betreffende norm is gerealiseerd. 
 
Legenda:  

 Voldoet niet aan de norm; de instelling heeft nog helemaal niets gedaan 
of geregeld; verbetering is noodzakelijk. 
 

 Voldoet grotendeels niet aan de norm; de instelling heeft een start 
gemaakt maar is nog niet op het gewenste niveau; verbetering is 
noodzakelijk. 

 Voldoet grotendeels aan de norm; de instelling is goed op weg; 
verbetering is mogelijk. 
 

 Voldoet aan de norm. 
 
 

 
3.1 Cliënt centraal  
     

1.1  
De cliënt krijgt zorg die aansluit bij zijn zorgbehoeften. 
 

   • 

1.2  
De cliënt krijgt zorg die bijdraagt aan kwaliteit van leven. 
 

   • 

1.3  
De cliënt krijgt de hulp en gelegenheid om zo veel mogelijk zelf de 
regie te voeren over de zorg thuis, de zorg sluit daar op aan. 
 

   • 

 
1.1 
De cliënten ontvangen zorg die aansluit bij hun zorgbehoeften. De 
wijkverpleegkundige heeft de zorgbehoeften in beeld. De inspectie hoort dat de 
wijkverpleegkundige op de hoogte is van de zorgbehoeften. Daarbij ziet de inspectie 
dat de zorgverleners in het elektronische cliëntdossier lezen wat de zorgbehoefte 
van de cliënt is. De inspectie ziet dat iedere zorgverlener een mobiele beveiligde 
bedrijfstelefoon gebruikt. Met behulp van deze telefoon kan de zorgverlener de 
cliëntgebonden informatie in het cliëntdossier lezen.   
De zorgverleners passen waar nodig de zorg aan. Zo leest de inspectie in een 
cliëntdossier dat de zorg is uitgebreid omdat de cliënt zich op dat contactmoment 
niet goed voelde. Ook hoort de inspectie tijdens zorgmomenten dat de zorgverlener 
steeds polst bij de cliënt of er verandering in zorgbehoefte is ontstaan. Zo hoort de 
inspectie zorgverleners vragen hoe de cliënt zich voelt.  
In gesprek met cliënten hoort de inspectie dat cliënten tevreden zijn over de zorg 
die zij krijgen. Ze geven aan dat ze zich echt geholpen voelen.  
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1.2 
Zorgverleners kennen de cliënten. Ook weten zorgverleners de voorkeuren van de 
cliënt.  
De inspectie hoort van cliënten en leest in cliëntdossiers dat zorgverleners 
overleggen met cliënten. De cliënten vertellen dat de afspraken in samenspraak zijn 
opgesteld. Een cliënt vertelt dat zorgverleners haar wensen respecteren. Deze cliënt 
was eerder van mening dat de zorgverleners steeds buiten het aangegeven tijdsblok 
kwamen. Daar maakte zij een opmerking over. De cliënt en de zorgverlener spraken 
daarna over het belang van de cliënt bij het handhaven van een tijdsblok. De 
zorgverleners kwamen na het gesprek binnen het afgesproken tijdsblok.  
Tijdens de zorgplanbespreking is de cliënt in principe aanwezig. 
Zorgverleners houden rekening met persoonlijke wensen van de cliënt. Zo sprak de 
inspectie met een cliënt wiens partner soms aanwezig is. De samenwerking tussen 
cliënt, partner en zorgverleners gaat, zo vertelt de cliënt, in goed overleg met 
respect voor privacy en individuele wensen.    
 
1.3 
De cliënten weten zich gestimuleerd om zoveel mogelijk zelf de regie te voeren. De 
inspectie hoort van cliënten en leest in cliëntdossiers dat zorgverleners overleggen 
met cliënten. De cliënten vertellen dat de afspraken in samenspraak zijn opgesteld.  
Bij de zorgplanbespreking is de cliënt in principe aanwezig.  
Zorgverleners proberen hulpmiddelen uit om zelfstandigheid en eigen regie te 
bevorderen. De inspectie ziet dat bij meerdere cliënten, zorgverleners toewerken 
naar zelfstandigheid bij de cliënt. Daardoor kan een aantal cliënten na verloop van 
tijd met minder zorg of zonder zorgverlener verder.  
 
 

3.2 Integrale zorg 
     

2.1 
De wijkverpleging werkt samen/stemt af met de informele 
zorgverleners van de cliënt. 
 

   • 

2.2 
De cliënt ontvangt integrale zorg doordat de wijkverpleging 
samenwerkt in de zorg. 
 

  •  

2.3 
De cliënt ontvangt integrale zorg doordat de wijkverpleging 
samenwerkt met zorgverleners van andere zorgorganisaties. 
 

   • 

 
2.1 
De inspectie ziet, hoort en leest dat zorgverleners samenwerken met mantelzorgers 
van de cliënt. Waar nodig betrekt de zorgverlener de mantelzorg. Soms neemt de 
zorgverlener de zorg juist over. Een partner geeft aan dat zij zich ook geholpen 
voelt door de hulp van de zorgverlener aan de partner. Een andere partner van een 
cliënt geeft aan dat de zorgverlener ook een oog en oor voor haar heeft.  
Bij een cliënt die zorg op basis van PGB ontvangt, besteedt de zorgverlener weinig 
tijd aan de mantelzorg. Deze cliënt wil zijn budget aan ‘echte zorg’ besteden. De 
zorgverlener polst wel geregeld of het totale zorgpakket inclusief mantelzorg nog 
overeenkomt met behoefte.  
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De ZorgZaak is bezig om een vragenlijst om mantelzorgbelasting te meten in te 
voeren. Hiermee kunnen zorgverleners het gesprek over mantelzorgbelasting 
aangaan. De vragenlijst is opgenomen in het cliëntdossier.  
 
2.2 
De inspectie ziet en hoort dat zorgverleners samenwerken met als doel dat de cliënt 
passende zorg ontvangt. De inspectie ziet dat zorgverleners elkaar informatie over 
de cliënt doorgeven via rapportage. Na elk zorgmoment rapporteert de zorgverlener 
in het cliëntdossier over zijn observaties en over de taakuitvoering. Hij gebruikt 
daarbij de beveiligde telefoon. Ook ziet de inspectie dat zorgverleners de 
zorgrapportages lezen voordat zij zorg gaan verlenen.  
De inspectie ziet dat niet alle zorgdossiers 100% op orde zijn. Zo leest de inspectie 
in een cliëntdossier dat de zorgverleners niet voor 10.00 uur komen. De zorgvraag 
is gewijzigd. Doordat in de vroege ochtend medicatie gegeven moet worden, komen 
de zorgverleners wel voor 10.00 uur. Ook ziet de inspectie dat bij de cliënt een 
briefje ligt met een aanpassing in de zorgverlening. Deze aanpassing staat niet in 
het cliëntdossier. De zorgverlener neemt wel contact op met de 
eerstverantwoordelijke verpleegkundige bij deze cliënt met het verzoek om het 
cliëntdossier aan te passen.  
 
2.3 
De inspectie hoort dat zorgverleners samenwerken met andere aanbieders. Het gaat 
dan om cliënten waar meerdere aanbieders komen. In de praktijk gaat het om 
wijkbegeleiders. Deze samenwerking betreft vaak cliënten die ook hulp in het kader 
van de WMO ontvangen. De ZorgZaak heeft een aantal cliënten met een 
verstandelijke beperking. Bij deze cliënten werken zorgverleners samen met de 
ambulant begeleiders van deze cliënten. Zorgverleners vertellen dat zij ook 
samenwerken met fysiotherapeuten en de ergotherapeuten. Het kan dan gaan om 
samen met de cliënt zoeken naar de juiste hulpmiddelen.    
Daarnaast werken zorgverleners vooral samen met huisartsen en 
praktijkondersteuners/praktijkverpleegkundigen. Zorgverleners vertellen dat zij 
meedoen aan multidisciplinaire overleggen (MDO). Ook nemen zij initiatief om een 
MDO te organiseren.  
 
 

3.3 Veiligheid  
     

3.1 
Risico’s in de woonomgeving van de cliënt worden tijdig 
gesignaleerd door de wijkverpleging en besproken met de cliënt. 
 

   • 

3.2 
De uitvoering van voorbehouden en risicovolle handelingen en de 
toepassing van medische technologie gebeurt veilig. 
 

  •  

3.3 
De medicatieveiligheid van de cliënt is geborgd. 
 

  •  

3.4 
De cliënt heeft een veilige zorgrelatie met zijn formele of informele 
zorgverleners. 
 

   • 
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3.1 
De cliënten kunnen ervan uit gaan dat zorgverleners oog hebben voor risico’s in de 
woonomgeving. Zorgverleners vertellen dat zij bijvoorbeeld letten op of cliënten 
makkelijk kunnen rondlopen in hun woning. Zo nodig bespreken ze met de cliënt en 
informele zorgverleners wat er nodig is om de woonomgeving veiliger te maken.  
De bestuurder vertelt over de inzet van domotica. De inspectie ziet bij een cliënt, 
dat met behulp van domotica een aantal functies in huis, zoals deur openen en 
gordijn openen, uitgevoerd worden. Daarnaast ziet de inspectie bij meerdere 
cliënten die gebruik maken van een rollator dat de drempels weggewerkt zijn met 
een drempelbruggetje.  
 
3.2 
De inspectie hoort dat zorgverleners weten wie bevoegd en bekwaam is om een 
voorbehouden handeling uit te voeren. De inspectie hoort ook en ziet dat 
zorgverleners er doorgaans op letten dat de uitvoering van voorbehouden en 
risicovolle handelingen veilig gebeurt. Een wijkverpleegkundige vertelt dat het 
voorkomt dat een verzoek voor het uitvoeren van een handeling binnenkomt zonder 
schriftelijk uitvoeringsverzoek. In zo’n geval benadert de wijkverpleegkundige de 
huisartsenpraktijk en vraagt om een uitvoeringsverzoek. Zolang er geen schriftelijk 
verzoek is, nemen de wijkverpleegkundigen de handeling niet op in het 
cliëntdossier. De zorgverleners voeren de handeling dan niet uit. Uitvoerend 
zorgverleners gaan ervan uit dat de wijkverpleegkundige dit regelt. Als de handeling 
is opgenomen in het cliëntdossier gaan ze ervan uit dat er een uitvoeringsverzoek 
aanwezig is.  
Zorgverleners die de tijdens de route via hun beveiligde telefoon in het ECD kijken, 
kunnen toegevoegde documenten, zoals het uitvoeringsverzoek, niet inzien. De 
documenten zijn wel in te zien op de beveiligde tablets.  
De inspectie ziet dat uitvoeringsverzoeken zijn gericht aan De ZorgZaak. Tenminste 
één uitvoeringsverzoek is niet ondertekend. Het valt de inspectie op dat tijdens het 
inspectiebezoek niemand weet of er een raamovereenkomst is tussen de organisatie 
die de voorbehouden handeling aanvraagt en De ZorgZaak.  
  
3.3 
De inspectie treft wisselende medicatieveiligheid aan.  
Bij alle cliënten ziet de inspectie een, door de apotheek aangeleverde, toedienlijst. 
Van een zorgverlener hoort de inspectie dat bepaalde druppels gestopt zijn en 
andere druppels zijn gestart per opdracht huisarts. Het stoppen en starten is nog 
niet verwerkt op de toedienlijst. De zorgverleners passen nergens zelf de 
toedienlijsten aan. Zij bellen naar de apotheek en vragen om een nieuwe lijst. De 
inspectie ziet wel dat een cliënt zelf iets heeft toegevoegd.  
Daarnaast ziet de inspectie bij sommige cliënten wel een algemeen 
medicatieoverzicht, maar bij anderen niet.  
De zorgverleners paraferen voor gegeven medicatie. Ze hebben afspraken over 
dubbele controle. De inspectie ziet dat zorgverleners cliënten vragen om de tweede 
controle te doen. De inspectie ziet dat zorgverlener, volgens afspraak, de cliënt met 
een verstandelijke beperking vraagt of het juiste aantal eenheden insuline is 
ingesteld. De cliënt zegt ‘ja’, terwijl het daarbij niet duidelijk is of de cliënt weet 
hoeveel eenheden ingesteld moeten zijn. De inspectie merkt dat op bij het gesprek 
over deze situatie. De zorgverleners realiseren zich dat er alternatieven zijn voor 
deze manier van controleren.  
 
3.4 
Cliënten van De ZorgZaak kunnen rekenen op een veilige zorgrelatie. Zowel 
zorgverleners als de kwaliteitsmanager geven spontaan aan dat ze zich aan de 
beroepscode houden. De kwaliteitsmanager kent de Leidraad ‘Veilige zorgrelaties’. 
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Zij vertelt dat de Leidraad ‘Veilige zorgrelaties’ verwerkt is in de ‘personeelsgids’ 
van De ZorgZaak. In deze gids beschrijft De ZorgZaak onder meer welk gedrag ze 
van zorgverleners verwacht. Zowel zorgverleners als kwaliteitsmanagers noemen 
daarbij respectvol omgaan met cliënten en je houden aan de werkafspraken.  
Cliënten kunnen er ook op rekenen dat zorgverleners oog hebben voor de 
(on)veilige informele zorgrelatie. De zorgverleners kennen de meldcode huiselijk 
geweld. De ZorgZaak heeft een aandachtspersoon ‘huiselijk geweld’. Zorgverleners 
noemen voorbeelden van situaties waarbij zij signalen van onveilige informele 
zorgrelaties melden bij Veilig Thuis. Ook overleggen zorgverleners met andere 
betrokkenen rondom een bestaande zorgwekkende situatie over de juiste aanpak.  
 
 

3.4 Professionele autonomie van de wijkverpleegkundige 
     

4.1 
De wijkverpleegkundige stelt zorgvuldig de (her-)indicatie. 
 

   • 

4.2 
De wijkverpleegkundige functioneert als kwaliteitsbevorderaar. 
 

   • 

 
4.1 
De wijkverpleegkundigen bij De ZorgZaak zijn op niveau 5 opgeleid. Zij maken de 
cliëntdossiers, stellen – in overleg met de cliënt - zorgproblemen en zorgdoelen vast 
en beschrijven de benodigde acties.   
De wijkverpleegkundige stelt de herindicatie zorgvuldig.  
Gezien de cliëntenstop stellen wijkverpleegkundigen geen nieuwe indicaties meer.  
Tijdens de herindicatie bespreekt de wijkverpleegkundige alle zorgproblemen, 
doelen en acties met de cliënt. Waar nodig passen ze het zorgplan aan. 
Minimaal een keer per half jaar bespreekt de wijkverpleegkundige de zorg met de 
cliënt. Dit kan vaker als er signalen zijn dat het nodig is. De signalen komen van de 
uitvoerend zorgverleners en/of van de eerstverantwoordelijke zorgverlener. Meestal 
is de situatie van de cliënt dan ook al in het team besproken. De 
wijkverpleegkundige weet dan al wat er speelt en kan snel handelen.   
De inspectie ziet evaluaties van de zorgverlening terug in het cliëntdossiers. Gezien 
de afbouw van wijkverpleging kiest De ZorgZaak ervoor tussenevaluaties te 
combineren met overdrachtsgesprekken naar de ontvangende zorgaanbieder. Dat is 
de reden dat tijdens het inspectiebezoek bij sommige cliënten nog geen 
tussenevaluatie is gehouden.   
 
4.2 
De wijkverpleegkundige stuurt het team op zorginhoud aan. Zorgverleners en 
bestuurder vertellen dat de wijkverpleegkundige ook nagaat of de uitvoerend 
zorgverleners zorgvuldig rapporteren. De inspectie hoort dat, als de 
wijkverpleegkundige kennis of vaardigheidstekorten signaleert in haar team, zij 
regelt ze dat deze tekorten aangevuld worden. Zo kan de wijkverpleegkundige zelf 
collega’s coachen om vaardigheden aan te leren of te verbeteren. Ook kan ze 
collega’s wijzen op scholingsmogelijkheden of zelf een scholing initiëren. Dit laatste 
gaat in overleg met de manager zorg en begeleiding. Zorgverleners vertellen dat zij 
initiatief namen om OMAHA-deskundigheid te verbeteren.  
De wijkverpleegkundigen actualiseerden naar aanleiding van incidenten, de 
protocollen Agressie en MIC  en brachten deze onder de aandacht van alle 
zorgverleners.  
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De inspectie hoort van gesprekspartners dat er voldoende ruimte is om te werken 
aan ‘éénduidig werken’. Zorgverleners bespreken geregeld verschillen in aanpak van 
de zorgverlening. Zo werken zorgverleners nu aan een eenduidige aanpak van 
risicoscore metingen en de opvolging van gesignaleerde risico’s.   
 
 

3.5 Sturen op kwaliteit 
     

5.1 
De zorgaanbieder organiseert zorg zo, dat dit leidt tot goede zorg. 
  

   • 

5.2 
De zorgaanbieder draagt zorg voor borging van kwalitatief en 
kwantitatief voldoende personeel en materieel met toedeling van 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden voor het verlenen van 
goede zorg. 
 

   • 

5.3 
De zorgaanbieder draagt zorg voor het bewaken, beheersen en 
verbeteren van de kwaliteit van zorg. 
 

   • 

 
5.1 
De bestuurder laat zien dat hij de plan-do-check-act-cyclus (PDCA-cyclus) overal 
doorvoert. De interne controles op basis van cijfers, de gesprekken daarover en de 
verbeteracties zijn congruent.   
De wijkverpleegkundigen kunnen met hun ideeën bij het managementteam (MT) 
terecht. De wijkverpleegkundigen geven aan dat zij bij de bestuurder altijd een 
gewillig oor vinden.   
De ZorgZaak volgt landelijke ontwikkelingen. Ze doet mee aan leernetwerken en 
aan pilots.    
 
5.2 
Tijdens het inspectiebezoek hoort de inspectie dat personele bezetting geen 
probleem is. De ZorgZaak is in de afbouwfase van wijkverpleging. De zorg aan 
bestaande cliënten is gegarandeerd.  
Zorgverleners besteden soms meer tijd aan de zorgverlening dan toegestaan is op 
basis van de normtijden. Dit komt vooral om dat men niet alleen functioneel wil zijn. 
Soms kiezen de zorgverleners ervoor om koffie te drinken bij een cliënt.  
De bestuurder heeft zicht op personeelsverloop en ziekteverzuim. De bestuurder 
zorgt dat de juiste zorgverlener met het juiste deskundigheidsniveau naar de cliënt 
gaat. Zoveel als mogelijk kijken de teams ook naar de ‘goede klik’ met de cliënt. De 
inspectie hoort dat bij een cliënt een bepaalde zorgverlener alleen maar komt als 
het echt niet anders kan. Dit is besproken met cliënt en zorgverlener.   
De bestuurder vertelt dat De ZorgZaak een innovatieve organisatie is. Bij deze 
innovatieve organisatie zijn zorgverleners gezocht met vergelijkbare houding.  
 
5.3 
De bestuurder bewaakt en beheerst de zorgverlening. De inspectie hoort en ziet dat 
de bestuurder tijdig en zorgvuldig passende maatregelen neemt. Zo bouwt hij eerst 
de wijkverpleging in de buitengebieden af, om dan te bezien welke effecten deze 
maatregel heeft. Daarna heeft hij vervolgmaatregelen getroffen. Ook zorgt de 
bestuurder in dit traject dat de zorg van voldoende kwaliteit blijft, dat de zorg 
‘warm’ wordt overgedragen en dat zorgverleners op een goede plaats terechtkomen.  
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De cliëntenraad (CR) vertegenwoordigt alle cliënten van De ZorgZaak. Ook die van 
de woonlocaties. In de huidige CR is nog geen vertegenwoordiger van de 
woonlocaties opgenomen. De CR zoekt nog naar een passende werkwijze. De 
bestuurder vertelt dat hij in ieder geval 6 keer per jaar overleg heeft met de CR.  
Alle medewerkers van De Zorgzaak weten zich vertegenwoordigt in de 
ondernemingsraad (OR). De bestuurder heeft 6 keer per jaar overleg met de OR. 
Ook overleggen de bestuurder en de raad van commissarissen minimaal 6 keer per 
jaar met elkaar.  
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