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Inleiding 

Sinds 2017 werkt de ZorgZaak met het kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. De ZorgZaak is 
een thuiszorgorganisatie, waarbij Huize de Eik in Slagharen, De ZorgVilla in Veenoord en 
De Kloosterstaete in Hoogeveen 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 Huize de Eik, De ZorgVilla en Kloosterstaete. 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 
gemak (verbetering kwaliteit van leven door domotica). 
 

 

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. 
 

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 met 24/7 uur zorggarantie. 

 

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 afgelopen jaren uitgebreid en ingericht om zowel aan ouderen als 
jongeren een comfortabele en stijlvolle woongelegenheid te bieden met 24/7 uur 
zorggarantie. 
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De Kloosterstaete 

 

 

 

In het centrum van Hoogeveen staat het appartementencomplex Kloosterstaete. 
Kloosterstaete is bestemd voor mensen met een zorgvraag. Hier kunnen cliënten 
comfortabel en met de zekerheid van goede professionele zorg wonen. In de 
Kloosterstaete wordt kleinschalig wonen met de zorg van de toekomst aangeboden, 
waarbij gezondheid, gastvrijheid en gemak centraal staan met 24/7 zorggarantie. 

 

In De Eik, ZorgVilla en Kloosterstaete wonen 63 cliënten met een WLZ beschikking   

(stand 31-12-2020), 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 (Eerst Verantwoordelijke Verzorgende).  
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.  
De ZorgZaak was gestart met de Positieve gezondheid benadering volgens Machteld 
Huber. Afgelopen jaar is hier minder aandacht aan gegeven doordat Coronamaatregelen 
een groot beslag legde op de zorg. Het plan is om hier in 2021 weer voortvarend mee 
aan de slag te gaan door middel van gezondheidchecks. Tijdens de evv-er opleiding zal 
hier extra aandacht voor komen zodat we dit kunnen borgen. 
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Hoofdstuk 2 Wonen en welzijn 

 
Situatie en analyse 
 
De zorgverlener ondersteunt en heeft aandacht voor de levensvragen van de cliënt 
tijdens de zorg en evaluatie momenten. 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, kon hij/zij deelnemen aan de dagactiviteiten 
die bij Huize de Eik, ZorgVilla of Kloosterstaete worden georganiseerd.  Helaas konden 
door Corona de gezamenlijke dagactiviteiten geen doorgang vinden. Gelukkig bleken er 
wel andere mogelijkheden, zo is op de gang “stoelgymnastiek” gehouden, kwamen 
regelmatig musici langs die buiten muziek speelden voor de cliënten. Of werden de 
cliënten verrast door een optreden van clowns.  
 
Daarnaast was er aandacht voor veel bewegen, omdat Gezond & fit één van de pijlers 
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 werd er mits de Corona maatregelen dit toe stonden gymnastiek gegeven, regelmatig 
gewandeld en gefietst (ook met duofiets) en gebruik gemaakt van therapeutische 
trampolines. In de ZorgVilla was met behulp van sponsoring een virtuele fiets 
aangeschaft waar volop werd gefietst naar prachtige (jeugd)herinneringen.   
Er was een stagiaire Bewegingsagoog die met de cliënten een afwisselend 
bewegingsprogramma uitvoerde. 
 
 
 
 
 
 
 
*) 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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Vanmorgen hebben we bij Huize de Eik bezoek gehad van Sjoemel en Kweetnie. Deze clowns zijn 
aangesloten bij Stichting Dichterbij Clown.  
En de bewoners..... die hebben zich kostelijk vermaakt. 
 

Link: filmpje optreden Sjoemel en Kweetnie   

https://www.facebook.com/huizedeeikslagharen/videos/232100028113022
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Een andere pijler van de ZorgZaak is Gastvrijheid.  
Om het verschil te maken in het leven van mensen, heeft de ZorgZaak ervoor gekozen 
het welbevinden van de bewoners te bevorderen door de inzet van gastvrouwen/ 
gastheer. Zij zijn geselecteerd op kwaliteiten als oprechte aandacht geven, empathie en 
een luisterend oor. Ze zorgen voor een uitnodigend gevoel op de locatie en dragen bij 
aan het welbevinden. Het gevoel van een warm welkom en dat elke dag weer, in de 
huiskamer, tijdens de activiteiten en de vele wandelingen en beweegmomenten. 
 
Ook vrijwilligers worden binnen de Zorgzaak meegenomen in deze pijler en dragen bij 
aan de vele facetten van gastvrijheid. Denk hierbij aan ondersteuning bij de maaltijden, 
wandelen, jou de boules, meehelpen met het bereiden van de verse en gezonde 
maaltijden, tuin werkzaamheden en de tafelgesprekken/spelletjes met de aanwezige 
bewoners. Helaas konden de vrijwilligers een lange tijd niet aanwezig zijn vanwege de 
Corona maatregelen.  
 
Er vinden periodiek evaluatiemomenten plaats met bewoners en contactpersonen 
(familie/mantelzorgers) over de zorg en welbevinden zoals deze worden ervaren en 
waar de verbeterpunten liggen. Door de Coronamaatregelen hebben deze niet fysiek 
plaatsgevonden, maar zo mogelijk online. 
 
Ook wordt de familie/mantelzorger betrokken bij de cliënt door 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 (digitaal) 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. Door de 
Coronamaatregelen konden de familie een lange tijd hun dierbaren niet bezoeken. Dit 
kon wel online plaatsvinden, de cliënten konden via een tablet beeldbellen met hun 
familie/mantelzorgers.  
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Proef met belevingstafel Kloosterstaete 

Een derde pijler van de ZorgZaak is Gemak (domotica). 

Door de Coronamaatregelen mochten de cliënten geen bezoekers (eerste lockdown) 

ontvangen. Om toch contacten met hun dierbaren te bewerkstelligen, zijn de 

welzijnstablets* ingezet en smartphones. Via deze middelen kon men elkaar spreken en 

zien!  

 

De Persoons Alarmering (PA) zoals die in gebruik was bij de bewoners van de ZorgVilla is 

vervangen door een nieuw, verbeterd systeem. Het oude PA systeem beschikte niet 

over een spreek-luister verbinding en bleek in de praktijk niet efficiënt en effectief.  

Nu hebben de cliënten, naast het pols- of halsbandje met de alarmknop, ook een 

speaker in zijn of haar appartement geïnstalleerd. Wanneer de client op zijn of haar 

alarmknop drukt, wordt de melding direct doorgegeven op de smartphones van de 

zorgverleners. Deze kunnen dan direct via de smartphone en de speaker in de kamer 

van de bewoner contact hebben met de client. 

 

 
*) Op de welzijnstablets zijn allerlei praktische-, informatieve-, en leuke toepassingen geïnstalleerd.   

Daarnaast kunnen cliënten ook beeldbellen met hun dierbaren. 
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Conclusie en wensen/plan 
 
Het werken volgens de drie pijlers heeft een positieve invloed op het welzijn van de 

cliënten. In 2021 hebben wij de stagiaire Bewegingsagoog in dienst genomen. Hij zal op 

de locaties zijn bewegingsprogramma voortzetten. De proef met de belevingstafel in de 

Kloosterstaete is erg succesvol, zodat de ZorgZaak twee belevingstafels voor de locaties 

Kloosterstaete en Huize de Eik heeft aangeschaft in 2021 (ZorgVilla had een virtuele fiets 

met beeldscherm ontvangen, daarom is voor de andere locaties gekozen). 

Het PA systeem zal in 2021 ook bij de Kloosterstaete en Huize de Eik worden uitgerold. 

Het systeem kan in de toekomst ook worden gekoppeld aan domotica-oplossingen 

(sensoren). Zo blijven we continue bezig om de veiligheid van de bewoners in- en 

rondom de woonzorglocaties te verhogen. 
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Hoofdstuk 3.  Veiligheid 

 

Situatie en analyse 
 
2020 was een heel bijzonder jaar door Corona en de maatregelen die op de locaties 
moesten worden genomen om de kwetsbare en oudere cliënten te beschermen. 
 
Er is aandacht voor de veiligheid van de cliënten op allerlei gebieden.  
Medicatieveiligheid blijft een belangrijk aandachtspunt.   
Voor medicatieveiligheid is het digitaal aftekenen (Nedap Ons Medicatie) 
geïmplementeerd bij de ZorgVilla. Daar zijn ze van de papieren lijsten naar digitaal 
overgegaan. Dit voorkomt medicatie fouten: veilige toediening van medicatie, 
herkenbare toedienlijst, up to date informatiebron en zicht op risicovolle medicatie. 
Een onderdeel van medicatiebeleid is de MIC commissie. 
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 Eik, 
ZorgVilla of Kloosterstaete besproken, zo nodig verbetervoorstellen gemaakt en 
uitgevoerd. De maatregelen die tot verbeteringen leiden zijn clientgericht. Afgelopen 
jaar zijn er ZorgZaak breed gekeken naar de incidenten met behulp van de Prisma 
methode om de incidenten beter te analysen. Dit heeft geleid tot locatiebrede acties. Te 
denken valt aan anders inrichten van de medicijnronde en het werken met digitaal 
aftekenlijsten. 
 
 
We hebben veiligheidskaders voor onbegrepen en ongewenst gedrag (bijvoorbeeld 
dwalen of agressie) door een client en werken nauw samen met artsen, behandelaar en 
familie/cliënt om het gedrag verder te analyseren en te kijken naar clientgerichte 
oplossingen. Er kan hierbij gedacht worden aan bepaalde benaderings- en 
omgangsadviezen vanuit de psycholoog, het inzetten van begeleiding of dagbesteding, 
het geven van een cursus/klinische les aan medewerkers, zodat zij het gedrag van de 
client beter leren te begrijpen en hierop beter in kunnen spelen.  
 
Voor decubituspreventie wordt de client geactiveerd om te bewegen, wordt de voeding 
eventueel in overleg met een diëtiste aangepast, een wond verpleegkundige 
ingeschakeld en zo nodig ter preventie gebruik gemaakt van een AD-matras. 
Daarnaast werken wij aan valpreventie door een risicocheck en werken multidisciplinair 
samen met de fysiotherapeut, ergotherapeut en huisarts om het valrisico van de client 
te verkleinen. 
 
Vorig jaar ging de nieuwe wet Zorg en Dwang in en de ZorgZaak heeft deze in januari 
2020 geïmplementeerd. Er werd een training gegeven aan de leidinggevenden en de 
medewerkers hebben de (verplichte) e-learning over de wet Zorg en Dwang gevolgd. Er 
is een WZD functionaris aangesteld en er is beleid op gemaakt. Ons streven is altijd 
vrijwillige zorg, dit nemen wij samen op met de client in het zorgleefplan. 
De ZorgZaak heeft als uitgangspunt Nee, tenzij en heeft in 2020 geen vrijheid 
beperkende maatregelen toegepast op haar cliënten. 
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Techniek wordt ingezet voor gemak, comfort en veiligheid. De middelen worden 
gebruikt als toegevoegde waarde voor onze cliënten. De middelen welke worden ingezet 
zijn deurcamera’s, centraal bedienbare elektronica en signalerende sensoren, anti-dwaal 
en detectie. 
 
 

Voorbeeld van digitaal aftekenen 

 
 
Conclusie en wensen/plan 
Bovengenoemd beleid werkt mee aan preventie van acute ziekenhuis opnames.  
Domotica voorkomt gezondheidsschade door middel van sensoren en camera’s en door 

domotica kan men beter inspringen op individueel gerichte zorgvragen.  

In 2021 zal aan de medewerkers scholing worden  geven hoe zij domotica in kunnen 

zetten voor goede zorgverlening. Dit was al in 2020 gepland, maar door Corona is dit 

verschoven. 

 

In 2021 wordt het digitaal aftekenen van medicatie bij de andere woonzorglocaties 

uitgerold. 
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Hoofdstuk 4. Leren en verbeteren van kwaliteit 
 
Situatie en analyse 
 
Thema’s kwaliteitszorg 
In 2020 heeft de ZorgZaak  de volgende kwaliteitsthema’s: Rapportage (inclusief 
ZorgLeefPlan), MIC-&MIM, Stemming, gedrag en dementie, Medicatie, Voeding en 
beweging en decubitus, Mondzorg, Vallen, Incontinentie, Hygiëne gesplitst in zorg en 
HACCP’s, Palliatief-terminale zorg, Wet zorg en dwang en Innovatie & E-health en ARBO. 
Begin 2020 waren er een aantal themabijeenkomsten georganiseerd met de 
kennisdragers om hen in hun rol en kracht te zetten. Helaas vergde de Corona pandemie  
verdere aandacht, waardoor deze naar 2021 zijn verschoven.  
 
De EVV opleiding is uitgesteld naar begin 2021. 
 
MIC meldingen worden besproken in de teams, oorzaken achterhaald en 
verbeterpunten geformuleerd en uitgevoerd, zodat ook daar een lerende cyclus ontstaat 
en de kwaliteit verbeterd wordt.  
 
Casuïstiekbespreking 
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. 
 
Kwaliteitsmanagementsysteem 
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. Afdeling Kwaliteit houdt regelmatig interne 
audits en doet verbetervoorstellen die volgens de PDCA cyclus worden 
geïmplementeerd. De interne audits zijn onder andere zorgaudits op woonlocaties en 
dossiercontroles inclusief de zorgleefplannen. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Samen leren 
De ZorgZaak heeft een lerend netwerk gevormd met een collega instelling en komt twee 
keer per jaar bij elkaar. Dit jaar is het netwerk uitgebreid met een derde collega 
instelling die vergelijkbare zorg verleend in dezelfde setting.  Tijdens deze overleggen 
worden kennis en ervaring uitgewisseld over actuele thema’s, zoals implementatie 
nieuwe wet Zorg en Dwang. 
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Daarnaast is de ZorgZaak lid van het noordelijk kwaliteitsnetwerk bestaande uit een 
twintigtal zorgorganisaties met kwaliteitsmedewerkers. Afgelopen jaar zijn er online 
overleggen geweest en veel kennis uitgewisseld over o.a. het implementeren van de 
Corona maatregelen op woonzorglocaties. 
 
Het ZorgZaakpersoneel van Huize de Eik, de Zorgvilla en de Kloosterstaete krijgt de 
gelegenheid om bij elkaar mee te lopen, om kennis op te doen bij een andere locatie en 
ervaring uit te wisselen.  
 
 
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. 
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. 
Ook in 2021 zal hier de nodige aandacht aan worden gegeven. 
De aandachtsvelders werken ZorgZaak breed en zijn lid van netwerken, zoals het 
palliatief netwerk, door Corona Pandemie is dit vorig jaar vooral gedaan door online 
overleg/training te volgen. De kennisdragers zijn zorgverleners die op locatie inhoudelijk 
aanspreekpunt zijn voor het thema en onder meer casuïstiekbespreking en scholing 
binnen het team organiseren.  
 
In 2021 zal de lerende cultuur, waarbij kennis wordt gedeeld en men elkaar positieve 
feedback geeft om hiervan te leren, verder worden voortgezet.  
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Hoofdstuk 5. Leiderschap, governance en management 

 
Situatie en analyse 
 
Leiderschap 
De ZorgZaak (Holding BV) heeft een bestuur 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 Governance code 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 kwam afgelopen jaar vier keer bijeen. 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 manager 
Woonlocaties neemt deel aan teamoverleggen en is wekelijks aanwezig op  de locaties 
waardoor zij weet wat er speelt. Zij kan daardoor snel inspelen op vragen en kan 
ondersteuning, coaching en adviezen geven.  
 
 
 
Conclusie en wensen/plan 
 
Ondanks de groei weet de ZorgZaak de open cultuur en korte lijnen te behouden, 
waardoor snel ingespeeld wordt op vragen en adviezen van interne en externe 
stakeholders. De professionele inbreng is geborgd in de vorm van OR, cliëntenraad en 
inbreng van de medewerkers. 
Er is een personeelsvereniging en worden er activiteiten georganiseerd (door Corona 
uitgesteld). Ondanks de krappe arbeidsmarkt weet de ZorgZaak altijd haar vacatures in 
te vullen. We hebben dan ook een mooi divers aanbod van woonlocaties en ambulante 
begeleiding waar een ieder zich thuis kan voelen. De thema’s Gezond en fit dragen hier 
mede aan bij. 
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Hoofdstuk 6. Personeelssamenstelling 
 
 
Situatie en analyse 
 
De personeelssamenstelling van de Eik, ZorgVilla en Kloosterstaete 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 Huize de Eik, de ZorgVilla en Kloosterstaete 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. Deze praktijklessen bestaan uit 
verpleegtechnische handelingen waarin wij borgen dat de medewerkers bevoegd en 
bekwaam zijn. Door Corona maatregelen zijn er afgelopen jaar voornamelijk e-learings 
gevolgd. 
Er is landelijk zorgpersoneel tekort. Bij de geclusterde woonvormen lukt het de ZorgZaak 

om personeel te werven, maar de situatie is soms nijpend bij ziekte of vakantie. 

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. Het is fijn te weten dat ook vakantiekrachten hun weg naar onze 

organisatie weten te vinden. En soms na de vakantie ook als medewerker willen blijven 

naast hun studie. 

De ZorgZaak selecteert haar personeel op basis van haar concept Gastvrijheid, Gezond & 

fit en Gemak, 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. Ondanks knelpunten op de 

arbeidsmarkt lukt het de ZorgZaak om haar (zorg)vacatures op te vullen. Daarnaast biedt 

de ZorgZaak aan veel stagiaires een stageplaats bij de Eik,  ZorgVilla of Kloosterstaete, 

zodat ook toekomstige zorgmedewerkers warm lopen voor het mooie en dankbare werk 

in de zorg. De ZorgZaak promoot via de website om stage te komen lopen en 

onderhoudt nauwe contacten met het onderwijs. 
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Hoofdstuk 7. Gebruik van hulpbronnen 
 
 
Situatie en analyse 
 
Gebouwen 
Huize de Eik, Zorgvilla en Kloosterstaete zijn kleinschalige, particuliere woonzorg 
voorzieningen.  
 
ICT 
De medewerkers werken met digitale cliëntendossiers die voldoen aan de privacy eisen 
van AVG. In 2021 zal de module dagrapportage in Nedap worden gebruikt voor 
rapportages om efficiënter te kunnen rapporteren.  
 
Facilitaire zaken 
De cliënten huren zelf een woonruimte van een verhuurder.  
Er is een maaltijdvoorziening in Huize de Eik, ZorgVilla en Kloosterstaete waarbij de 
maaltijden met verse ingrediënten worden bereid door de gastvrouwen. 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 
De drie woonlocaties bieden een ruime kamer met goede faciliteiten in een mooie 
landelijke - of gezellige stadse omgeving wat bijdraagt aan het welzijn van de cliënt. 
Afgelopen jaar was de ZorgVilla uitgebreid met een nieuwe vleugel. De animo voor de 
uitbreiding was groot.  
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Hoofdstuk 8. Gebruik van informatie 
 
Situatie en analyse 
 
De ZorgZaak maakt gebruik van ZorgKaart Nederland om haar cliënttevredenheid te 
meten. Door deze methode kunnen cliënten continue hun waardering over de 
dienstverlening van de ZorgZaak geven. Omdat we graag een zo volledig mogelijk 
onderzoek willen hebben, zal er in 2021 een extra clienttevredenheidsonderzoek 
worden gehouden onder onze cliënten/mantelzorgers door een onafhankelijk bureau 
om een compleet beeld te krijgen. Bij de interne audits worden cliënten ook 
geïnterviewd, zodat ook op die manier de clienttevredenheid persoonlijk wordt 
getoetst. 
In 2020 stond een onderzoek door een onafhankelijk bureau gepland, maar door de 
Corona epidemie is deze verschoven naar volgend jaar. 
 
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 feedbackmoment willen we leren.  
De ZorgZaak is voor warme afhandeling van klachten. Het aantal klachten was ook dit 
jaar afgenomen.  
 
Conclusie/wensen/plan 
 
De cliënten zijn over het algemeen zeer tevreden, een hoog percentage cliënten beveelt 
de ZorgZaak aan. Ook in 2021 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 2020 
 
 
Tot slot 
 
Zo hebben wij het verschil gemaakt in het leven van onze mensen in 2020.  
Dit zetten wij voort in 2021! 
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Aansprakelijkheid  

De ZorgZaak besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de 

gegevens in dit kwaliteitsverslag. Onjuistheden en onvolledigheden in de getoonde 

gegevens kunnen echter voorkomen. De ZorgZaak wijst iedere vorm van 

aansprakelijkheid van de onvolkomenheden danwel onjuistheden in het 

kwaliteitsverslag weergegeven informatie. 

 


